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فيكيتش حترز لقب »نوتنغهام«

»الدون« يتجاهل احلديث عن أزمته الكبيرة »حكم الڤيديو«.. جنم اليوم الثاني
أكد كريستيانو رونالدو جنم املنتخب 
البرتغالــي أن فريقه فــرط في الفوز على 
املكسيك، ضمن بطولة كأس القارات التي 

تستضيفها روسيا حتى 2 يوليو املقبل.
الــدون لصحيفــة »ريكــورد«  وقــال 
البرتغالية: »هذه النتيجة لم تكن هي التي 
نريدها. لقد حصلوا على التعادل في الدقيقة 
األخيرة وهــذه هي كرة القــدم«. وحصل 
كريســتيانو على جائــزة أفضل العب في 
املباراة، بعدما صنــع هدف منتخب بالده 

األول، وساهم في الهدف الثاني.
وأضــاف: »ما زلنــا نعتقد أننا 

قــادرون علــى فعل كل شــيء. 
لدينا إمكانيات كبيرة. التزال 
هناك مباراتان. نحن هادئون«. 
وتابــع »يجــب علينا اآلن أن 
نفكــر فــي املبــاراة القادمة، 
فالفوز ســيقربنا مــن الدور 

نصــف النهائــي، ال يجوز أن 
تطلق اإلنــذارات.. كنا متقدمني 

وكنــا قريبــني مــن الفــوز«. ولم 
يتطرق صــاروخ ماديرا خالل 

تصريحاته لوسائل اإلعالم 
للحديــث عمــا أثيــر حول 
اتخاذه قرار الرحيل عن ريال 
مدريد، لغضبه من اتهامه في 
إسبانيا بالتهرب الضريبي.
»ذا  وتقــول صحيفــة 
صن« البريطانية: إن النجم 
البرتغالي كان من املفترض 
أن يتحدث لوسائل اإلعالم، 
فــي مؤمتــر صحافــي 
رســمي، كاملعتــاد بعد 
حصولــه علــى لقــب 
أفضل العب في املباراة، 
لكنــه لم يفعــل ذلك، 
وأعطى فقط تصريحا 
اللقاء  مقتضبا عــن 
لقناة »اليوتيوب« 
اخلاصــة بالفيفا، 
وذلك فيمــا يبدو 
جتنبا للحديث عن 
أزمته في إسبانيا، 
واحتمال رحيله 

عن الريال.
نفــت صحيفة 

صحــة  البريطانيــة  ســتار«  »ديلــي 
األخبــار املتداولة بشــأن اقتــراب انضمام 
كريستيانوهداف ريال مدريد إلى مان يونايتد 
بعد أنباء عن رفضه االستمرار في إسبانيا 

على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي.
وكانــت تقاريــر صحافية قد أشــارت 
إلى أن »املــان« هو األقرب لضم »صاروخ 
ماديرا«، وأنه قدم عرضا يتجاوز 100 مليون 

إسترليني.
وقالت الصحيفة: إن جوزيه مورينيو 
املديــر الفني للشــياطني احلمــر هو من 
يرفض عــودة رونالدو ملســرح األحالم، 
كــون العالقة بني الطرفني غير جيدة، 
موضحة أن سبيشــال ون يرى ضم 
رونالــدو »خطوة للخلف«، في ظل 
تراجــع تقدمه بالعمــر الى جانب 
مساعي اليونايتد للتعاقد مع مهاجم 
صريح هداف خلالفة السويدي زالتان 
إبراهيموڤيتش. وقالت الصحيفة 
األملانيــة: إن شــائعات صادرة 
من إيطاليا، وبالتحديد من 
صحيفة »الغازيتا ديللو 
ســبورت«، قد ربطت 
الباڤــاري  مــن  كال 
يونايتــد  ومــان 
وتشلسي بالتعاقد 

مع رونالدو.
واعتبــــــــــــرت 
الصحيفة أن دخول 
بايرن فــي الصفقة 
مســتحيل متامــا، 
وفي نفــس الوقت 
الواقع،  قالت: »في 
انتقال رونالدو إلى 
بايــرن قــد يجعــل 
حلم الثالثية حقيقة 
لكارلو أنشــيلوتي، 
كما ســيجعل عالمة 
بايــرن التجارية أكثر 
قــوة حــول العالــم«. 
وتابعت: »لكن بايرن لن 
يدفع 200 مليون يورو 
الستقدام رونالدو، كما 
أن ذلك سيضرب سياسة 
النــادي  الرواتــب فــي 

الباڤاري«.

كان اليوم الثاني من كأس القارات املقامة 
في روسيا تاريخيا بعد االحتكام الى حكم 
الڤيديو املساعد ثالث مرات باملباراتني اللتني 

أقيمتا في قازان وموسكو.
وهي املرة األولى التي يتم فيها االحتكام 
الــى هــذه التكنولوجيــا ببطولــة كبرى 
للمنتخبات، لتضاف الى تلك املســتخدمة 
ملعرفــة إذا كانــت الكــرة جتــاوزت خــط 
املرمى، في مســعى للتخفيف من األخطاء 
التحكيمية التي ظلمت الكثير من املنتخبات 
في البطوالت الكبرى وصوال أحيانا الى حد 

إخراجها من املنافسة.
واســتخدمت هذه التقنية في مباراتي 
تشــيلي والكاميــرون )2-0(، والبرتغال 

واملكسيك )2-2(.
وحسمت تشيلي األمور في مباراة ألغى 
خاللها حكم الڤيديو املســاعد هدف التقدم 
الدواردو فارغاس في الثواني األخيرة من 

الشوط األول بداعي التسلل.
واحتفــل التشــيليون بالهــدف وأكمل 
الفريقــان املبــاراة قبــل أن يحصل احلكم 
األساسي على اشارة من غرفة حكم الڤيديو 
املساعد الذي اكتشف عبر االعادة ان فاغارس 
كان متســلال، فألغي الهدف كما حصل في 
املبــاراة األولى التي أقيمــت بني البرتغال 
واملكســيك حني ألغي هــدف مدافع أبطال 
أوروبا بيبي في الشوط األول. إال ان حكم 
الڤيديو املســاعد عوض على فارغاس في 
الوقت بدل الضائع من املباراة واحتســب 

له هدفا ألغاه بداية حكم الراية.

وطبقت تكنولوجيا الڤيديو للمرة األولى 
في كأس العالم لألندية باليابان في ديسمبر 
املاضي، وفي مباراة جمعت منتخبي فرنسا 

واسبانيا في 28 مارس املاضي.
وواجهت اخلطوة انتقــادات وخالفات 
فــي مونديــال االنديــة بدت جليــة خالل 
هدف ســجله مهاجم ريال مدريد االسباني 
البرتغالي كريستيانو رونالدو في الوقت 
بدل الضائع ضد كلوب اميركا املكســيكي، 
حيث مت احتسابه في الوهلة االولى من طرف 
حكم الساحة، ثم ألغي بسبب التسلل قبل 
ان يتم احتسابه بعد فترة، ما تسبب بلغط 
وســوء فهم بني الالعبــني واحلكم واحلكم 

املساعد املسؤول عن الڤيديو.
وستطبق هذه التقنية في نهائيات كأس 
العالم 2018 في روسيا، وهي تستعمل في 
أربع حاالت فقط: بعد تســجيل هدف، في 
حالة ركلة اجلزاء، منح بطاقة حمراء مباشرة 
أو لتصحيــح خطأ في حتديد هوية العب 

تعرض للعقوبة.

»ماركا«: عيب بارز في التقنية
انتقــدت صحيفــة »ماركا« اإلســبانية 
التقنيــة اجلديــدة التي اســتخدمها حكام 
مباريات، وذلك بسبب الوقت الذي تستغرقه 
في حسم احلاالت، حيث تستغرق بني دقيقة 
ودقيقتني حلسم القرار النهائي، الفتة إلى 
أن العبي البرتغال احتفلوا بالهدف، إال أن 
التقنيــة أعلنت أن الكرة فيها تســلل، ومت 

إلغاؤه بعد 56 ثانية.

أوسكار يتسبب بعراك في الصني بيريز يحتفظ برئاسة »امللكي«

سانتوس يشكك

ڤالديراما يعارض بيليه

تشيتشاريتو: حظوظنا كبيرة

شكك فرناندو سانتوس مدرب البرتغال في تقنية 
حكم الڤيديو املساعد التي استخدمت خالل مباراة فريقه 
أمام املكســيك، وذلك بعدما ألغي هدف ســجله املدافع 

البرتغالي بيبي.
وقال ســانتوس 
عقــب املبــاراة: »إذا 
كان تطبيــق هــذه 
ســيطور  التقنيــة 
كرة القدم، فأهال بها. 
لكن لنكن جادين في 
تطبيق هذه التقنية 

اجلديدة«.
وأضاف »لم أفهم 
ملاذا أوقفوا اللقاء في 

بعــض األوقات وأوقــات أخرى ال. كانــت هناك إعادة 
للهدف بعدما ســجلنا هدفا، لكن هــذا األمر لم يحدث 

عندما سجلوا بشباكنا«.
واعترض سانتوس على وجود حالة »وثب« على 

أحد العبي البرتغال في الهدف الثاني للمكسيك.

أعلن الالعب الكولومبي السابق كارلوس فالديراما 
مخالفتــه لرأي نظيره البرازيلــي بيليه الذي أكد هذا 
األسبوع أنه يرى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
الالعب األفضل في العالم. وقال ڤالديراما، الذي يتواجد 
مبدينة كازان الروسية حاليا ملتابعة منافسات بطولة 
كأس القارات: »ال، األفضل هو ميسي«. وأضاف ڤالديراما 
قائال: »بيليه لديه رأيه ولدي رأيي، كالهما جيدان، هما 
األفضل في الوقت احلالي، ولكن قد يروق أحدهما للبعض 
أكثــر من اآلخــر«. ورغم ذلك، فإن النجــم الكولومبي 
السابق أكد أن أسطورة كرة القدم األرجنتينية، دييغو 
مارادونــا، هو »أفضل الالعبني على مــر التاريخ، وال 

جتوز مقارنته بغيره«.

أكد »تشيتشاريتو« جنم منتخب املكسيك وصاحب 
الهدف األول في مرمى البرتغال أنهم يشعرون بالرضا 
ويرون أن لديهم »احتماالت كبيرة« للتأهل لنصف نهائي 
البطولة. وقال مهاجم باير ليفركوزن األملاني: »لقد تعادلنا 
في الدقيقة األخيرة من املباراة، ونشعر بطعم جيد بعد 
التعادل مع بطل أوروبا، وهي نتيجة تتيح لنا احتماالت 
كبيرة ملواصلة مشــوار التأهل لنصف النهائي«. وقلل 
تشيتشاريتو من أهمية الهدف الذي أحرزه في الدقيقة 
42 من الشــوط األول، وأشــاد باألداء اجلماعي للفريق 
حتت قيادة املدرب خوان كارلوس أوسوريو، الذي وصفه 
بـ »البروفيســور«. واختتم تشيتشاريتو تصريحاته 
بـ »نحن ســعداء، خصوصا بالطريقــة التي انتهت بها 
النتيجة، لقد تأخرنا مرتني ومتكنا من التعادل فيهما«.

حرمت الكرواتية دونا فيكيتش منافستها البريطانية 
جوهانــا كونتا املصنفة أولى مــن إحراز لقبها األول 
بني جماهيرها، بالفوز عليها أول من امس في نهائي 
دورة نوتنغهــام اإلجنليزية الدولية في التنس 6-2 

و7-6 )7-3( و5-7.
وكانت كونتا )26 عاما واملصنفة ثامنة عامليا( متني 
النفس بإحراز لقبها األول على املالعب العشبية من 
أجل أن تتحضــر بأفضل طريقة لبطولة وميبلدون، 

ثالث البطوالت األربع الكبرى.
لكن فيكيتش )20 عاما ومصنفة 70 عامليا( وقفت 
حائال بني اللقــب وكونتا، وتوجت للمرة الثانية في 
مسيرتها، واألولى كانت في دورة كواالملبور عام 2014.

تسبب الدولي البرازيلي أوسكار في عراك كبير في إحدى مباريات 
الدوري الصيني لكرة القدم بني فريقه شنغهاي سيبغ وغواجنو آر 
اف، بعدما ركل الكرة مرتني متتاليتني باجتاه العبي الفريق املنافس. 
وأظهرت لقطات مصورة قيام الالعب بركل الكرة نحو العب منافس 
وإصابته مباشرة، وتكرار األمر نفسه حيال العب آخر بعدما ارتدت 
الكرة إليه. وحتلق العبون من غواجنو حول أوســكار )25 عاما( 
ودفعــوه أرضا، ما دفع زمالءه الى التدخــل فحصل عراك وتدافع 
وتشابك باأليدي. وشارك في العراك العبون احتياطيون وأفراد من 
اجلهاز الفني للفريقني، وبقي خالله أوسكار ممدا على أرض امللعب 
دون التعرض ألذى، الى حني متكن املسؤولون من إعادة األمور إلى 
طبيعتها. وطرد احلكم العبا من كل فريق ورفع البطاقة الصفراء 

في وجه ثالثة العبني، واستكملت املباراة لتنتهي بالتعادل 1-1.

احتفظ فلورنتنيو بيريز مبنصبه رئيسا لنادي ريال 
مدريد اإلســباني بعد انتهاء مهلة الترشح للمنصب من 
دون ان يتقدم أي شخص ملنافسته، وذلك بحسب ما أعلن 
النادي امللكي املتوج هذا املوســم بلقبي الدوري احمللي 
ودوري أبطال أوروبا في كرة القدم. وفي ظل عدم تقدم 
أي مرشح ملنافسة بيريز )70 عاما(، فاز األخير بالتزكية 
لوالية أخرى متتد ألربعة أعوام، علما انه أعيد انتخابه 

بالتزكية أيضا عام 2013.
وأمضى رجل األعمال الثري القادم من عالم املقاوالت، 
15 عاما في رئاسة النادي. وتولى بيريز الرئاسة للمرة 
األولى عام 2000 واستمر حتى 2006، وانتخب مجددا في 
2009 واستمر في منصبه دون انقطاع منذ ذلك احلني.

الكرواتية دونا فيكيتش  )أ.پ(

أسطورة كولومبيا مع انفانتينو

غضب مدرب البرتغال          )أ.ف.پ(

فرحة بيبي لم تدم سوى دقيقة  )رويترز(

)أ.ف.پ( أوسكار واقعا على األرض أثناء االشتباك   رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز  )أ.ف.ب(

»أسود أفريقيا«.. أولى ضحايا تشيلي
أعلنت تشيلي عن نفسها بقوة في مستهل مغامرتها األولى 
فــي كأس القارات لكرة القدم، بفوزها املتأخر على الكاميرون 
2-0 علــى ملعب »اوتيكريتيي ارينا« في موســكو، وذلك في 
اجلولة األولى من منافســات املجموعة الثانية. وبدا املنتخب 
الكاميرونــي الذي يعود للبطولة للمرة األولى منذ 2003 بعد 
تتويجــه في أوائل العــام احلالي بطال للقــارة األفريقية، في 
طريقــه لفرض التعادل علــى نظيره األميركــي اجلنوبي في 
مستهل مشــاركته الثالثة بالبطولة. لكن تشيلي لم تستسلم 
وجنحت في انتزاع الفوز في الوقت القاتل بفضل العب وسط 
بايرن ميونيخ األملاني ارتورو فيدال ومهاجم الدوري املكسيكي 

ادواردو فارغاس الذي تعرف على »صديق« جديد 
اســمه حكم الڤيديو املساعد الذي ألغى له هدفا في 
الثواني األخيرة من الشوط األول ثم عوض عليه في 
الوقت بدل الضائع من املباراة واحتســب له الهدف 

الــذي ألغــاه في بادئ األمر حكم الراية. ومــن املؤكد أن الفوز 
الذي حققه »ال روخا« سيمنحه أفضلية احلصول على إحدى 
بطاقتي نصــف النهائي عن هذه املجموعــة التي تضم أملانيا 
بطلة العالم واســتراليا بطلة آسيا. وفي املقابل، أصبح وضع 
أسود افريقيا التي كانت تخوض املباراة األولى لها في البطولة 
منذ نصف نهائي نســخة 2003 في فرنسا ضد كولومبيا حني 
فقــد املنتخب األفريقي العب وســطه مــارك فيفيان فوي بعد 
تعرضه ألزمة قلبية، معقدا الســيما في ظل وجود املانشافت 
باملجموعة رغم أن األخيرة تشــارك بتشــكيلة رديفة. وكانت 
املواجهــة بني الفريقني اعادة ملباراتهما في مونديال 1998 حني 
تعــادال في اجلولة الثالثــة األخيرة من الدور األول 1-1، وكان 
ذلك كافيا لتشــيلي لكي تتأهل بصحبة ايطاليا، مستفيدة من 

فارغاس ينهي آمال الكاميرون  )أ.ف.پ(فوز األخيرة على النمسا )1-2(.
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