
كيروش: أمامنا مباراة صعبة
ــاراة القادمــة أمــام البرتغــال بأنهــا مــن  ــا كارلــوس كيــروش امــس الســبت المب وصــف مــدرب منتخبن
المباريــات األكثــر جذابيــة واألهــم واألصعــب التــي يخوضهــا الفريــق االيرانــي خــال مونديــال 2018 معتبــرًا 
االنتصــار فــي هــذه المبــاراة جســرًا ســيؤهّل الفريــق 

االيرانــي الــى الــدور الثانــي.
ــا  ــا منتخبن ــوم به ــي يق ــات الت ــى هامــش التدريب وعل
للقــاء  »سارانســك«  الــى  انطاقــه  وقبــل  القــدم  لكــرة 
بعــض  بــأّن  كيــروش  أضــاف  البرتغالــي  المنتخــب 
الاعبيــن مازالــوا يواصلــون تدريباتهــم التأهيليــة إســتعدادًا 
للمبــاراة القادمــة مؤكــدًا علــى أّن العبــي منتخبنــا أمامهــم 

مبــاراة ومنافســة صعبــة وهامــة.
الكفــاح  الــى  األهميــة  هــذه  كيــروش  وعــزا 
االيرانــي  المنتخــب  اســتعرضهما  التــي  والمثابــرة 
قبــل تأهلــه الــى المونديــال الروســي للحصــول علــى 
فرصــة خــوض ثــاث مباريــات فــي تصفيــات كأس العالــم معربــًا عــن تفاؤلــه بعــدم انقطــاع األمــل بالنســبة 

إلمكانيــة تأهــل الفريــق االيرانــي الــى الــدور الثانــي.
وانتقــد كيــروش ازدواجيــة معاملــة الحكــم الــذي أدار مبــاراة ايــران واســبانيا فــي ردة فعلــه حيــال العبــي 
الفريقيــن وقــال: كانــت معاملــة هــذا الحكــم لطيفــة مــع االســبان الذيــن كانــوا يتحدثــون بلغتــه وأمــا معاملتــه 
لاعبــي الفريــق االيرانــي كانــت عنيفــة فضــًا عــن المعاملــة الســيئة التــي أبداهــا الحكــم الرابــع فــي تعاملــه 

مــع مــدرب الفريــق االيرانــي فــي تلــك المبــاراة.

مساعدة رئيس الجمهورية: تصميم أزياء لالعبات 
االيرانيات في شتى الفروع الرياضية

قالــت مســاعدة الرئيــس االيرانــي فــي شــؤون 
ــبت: إّن  ــس الس ــكار ام ــة إبت ــرة معصوم ــرأة واالس الم
مشــروع تصميــم الــزيّ الرياضــي لاعبــات االيرانيــات 

ــن وزارة الرياضــة والشــباب. ــذ بدعــم م ــد التنفي قي
ــة  ــه لمراســل وكال ــت ب ــح خــاص أدل ــي تصري وف
ــرع  ــة كل ف ــع نوعي ــاءم م ــم زي يت ــا حــول تصمي إرن
رياضــي نســوي وحــول التنســيقات المطلوبــة إلنجــاز 
هــذه المبــادرة أضافــت إبتــكار بــأّن المهمــة الرئيســية 
فــي هــذا الشــأن تقــع علــى عاتــق وزارة الشــباب 

والرياضــة وســيكون قســم شــؤون المــرأة واالســرة التابــع لمكتــب رئيــس الجمهوريــة ســندًا وداعمــًا لهــا.
وقالــت إبتــكار: إّن التنســيقات الــواردة فــي هــذا اإلطــار إنتهــت ونحــن كقســم مهتــم بشــؤون المــرأة 

أبدينــا اســتعدادًا تامــًا إلنهــاء تصميــم هــذه األزيــاء فــي أســرع وقــت.
وأفــادت ابتــكار بأنّــه تــم إعــداد زي خــاص لــكل لعبــة ولــكل فــرع رياضــي يســاعد المــرأة االيرانيــة علــى 

المشــاركة فــي االوســاط الرياضيــة الدوليــة دون عقبــات وبــأداء متفــوق.
هــذا وأفــادت االحصائيــات بممارســة 3 ماييــن و500 الــف العبــة نشــاطات رياضيــة علــى مســتوى البــاد 

حققــت العديــد منهــا نجاحــات دوليــة وآســيوية ومحليــة.

ايران تحرز فوزا ثمينا على كوريا الجنوبية في الدوري 
العالمي للكرة الطائرة

أحــرز منتخبنــا للكــرة الطائــرة فــوزا ثمينــا علــى نظيــره الكــوري الجنوبــي ضمــن الــدوري العالمــي خــال 
المبــاراة التــي جــرت بينهمــا فــي طهــران الجمعــة.

وانتهت المباراة بنتيجة ثاثة اشواط لصالح منتخبنا في مقابل شوط واحد. 
وتعــد هــذه المبــاراة الثالثــة عشــر للمنتخــب االيرانــي ضمــن االســبوع الخامــس مــن الــدوري العالمــي 

للكــرة الطائــرة.

ايران تفوز بست ميداليات في مسابقات ألعاب القوى للمعاقين
ــة  ــوم االول مــن مســابقات تونــس الدولي ــي الي ــذوي االحتياجــات الخاصــة ف ــا ل ــو منتخبن حصــل العب

ــة وبرونزيتيــن. ــة و واحــدة فضي ــا ذهبي ــات ثــاث منه ــى 6 ميدالي أللعــاب القــوى عل
وشــارك منتخبنــا فــي هــذه المســابقات فــي فئتيــن همــا فئــة ألعــاب القــوى للمعاقيــن جســديًا ومعاقــي 

الحــرب وفئــة العــاب القــوى للمكفوفيــن وضعفــاء البصــر.
وقــال مديــر منتخبنــا أللعــاب القــوى بهمــن رضائــي حــول تصنيــف الرياضييــن والرياضيــات: لقــد قمنــا 
ــا  ــاء تصنيفن ــي وج ــف الطب ــق التصني ــات وف ــن والاعب ــة الاعبي ــف إعاق ــابقات بتصني ــة المس ــل بداي قبي

ــًا للتصنيــف الطبــي الدولــي. مطابق
وأضــاف رضائــي بــأّن الســفير االيرانــي لــدى تونــس شــارك فــي حفــل اإلفتتــاح رافقــه مســاعد الملحــق 

الثقافــي التابــع للســفارة والتقــى هــذان المســؤوالن بالوفــد االيرانــي المشــارك بعــد حفــل االفتتــاح.

6 ةضيرعالم الـ.... ا

اتحاد الكرة اإليراني يهدي سجادة منسوجة يدويا 
الى نظيره الروسي

أهــدى االتحــاد اإليرانــي لكــرة القــدم ســجادة منســوجة يدويــًا علــى يــد فنانيــن إيرانييــن، الــى نظيــره 
الســتضافة  الروســي 
كأس  نهائيــات  روســيا 

.2018 العالــم 
محمــد  والتقــى 
األميــن  ســاكت،  رضــا 
العــام التحــاد كــرة القــدم 
الوفــد  رئيــس  اإليرانــي 
نهائيــات  الــى  اإليرانــي 
ــى جانــب  ــم، ال كأس العال
ســفير  ســنائي،  مهــدي 
اإلســامية  الجمهوريــة 

عــاوف. ألكســندر  الروســي  القــدم  كــرة  اتحــاد  ورئيــس  العــام  األميــن  موســكو،  فــي 
وتحــدث ســاكت فــي االجتمــاع، الــذي عقــد بمشــاركة عــدد مــن المســؤولين فــي االتحــاد الروســي لكــرة 

القــدم، حــول اســتضافة كأس العالــم، وأعلــن امتنانــه الســتضافة روســيا الجيــدة لهــذه البطولــة.
كمــا تــم خــال االجتمــاع تــدارس المذكــرة التــي تــم توقيعهــا بيــن االتحاديــن اإليرانــي والروســي فــي 
ــرة  ــم وك ــي مجــال التحكي ــرات ف ــادل الخب ــب ، وتب ــي مجــال التدري ــات ف ــرة وتوســيع العاق األشــهر األخي
القــدم والتســويق وانشــاء الماعــب، وتنظيــم مباريــات كــرة القــدم التحضيريــة، وكــرة القــدم داخــل الصــاالت 

وكــرة القــدم الشــاطئية.
وفــي الختــام أهــدى اتحــاد كــرة القــدم اإليرانــي ســجادة منســوجة يدويًــا، علــى يــد الفنانيــن اإليرانييــن 

بمناســبة كأس العالــم 2018 ، الــى االتحــاد الروســي.

بمشاركة ايران...إنطالق مسابقات الكاراتيه 
الدولية في باكو

مســابقات  إنطلقــت 
الكاراتيــه الدوليــة للــدول 
بحــر  علــى  المطلــة 
األســود  والبحــر  قزويــن 
المنتخبــات  بحضــور 
الوطنيــة االيرانيــة للرجــال 
والســيدات فــي العاصمــة 

باكــو. األذربيجانيــة 
فــي  ويشــارك 
التــي  المســابقات  هــذه 
 600 الجمعــة  انطلقــت 

بلــدا.  12 مــن  مختلفــة  عمريــة  فئــات  فــي  متســابق 
ويضم منتخبنا الوطني 26 العبا والعبة في مختلف الفئات العمرية.

منتخبنا يتأهل لنهائي بطولة آسيا للمبارزة
تأهل منتخبنا الوطني الى نهائي بطولة آسيا للمبارزة بعد تغلبه على نظيره الياباني.

وأفــاد االتحــاد االيرانــي للمبــارزة الجمعــة إن المنتخــب الوطنــي المكــون مــن علــى باكدامــن ومجتبــى 
عابدينــي ومحمــد رهبــري ومحمــد فتوحــي تمكــن فــي الجولــة األولــى مــن التغلــب علــى نظيــره 
 45 بنتيجــة  األندونيســي 

.17  –
وفــي الجولــة الثانيــة 
تمكــن منتخبنــا الوطنــي 
ــره  ــى نظي ــب عل مــن التغل
 45 بنتيجــة  الســنغافوري 
– 21 وتأهــل الــى النصــف 
نظيــره  لياقــي  النهائــي 
اليابانــي ويفــوز عليــه بـــ 45 
– 26 متأهــًا الــى النهائــي.

أخــري  جهــة  مــن 
تمكــن المنتخــب الصينــي للمبــارزة مــن التغلــب بصعوبــة علــى نظيــره الكــوري الجنوبــي بنتيجــة 45 – 43 

النهائــي. فــي  اإليرانــي  بالمنتخــب  ليلتقــي 
يذكر إن بطولة آسيا للمبارزة تقام في تايلندا لفئتي الرجال والسيدات.

آالم الظهر: أسباب خطيرة قد تقف خلف األلم حذار اإلهمال
يتكــوّن الظهــر لــدى اإلنســان مــن هيــكل معّقــد مــن العضــات واألربطــة واألوتــار واألقــراص 
والعظــام. إّن أجــزاء العمــود الفقــري فــي الجســم محميــة ببطانــات وبوســادات تشــبه الغضاريــف 
تســمى األقــراص. وعنــد حــدوث خلــل فــي أي مــن هــذه األجــزاء يــؤدي إلــى الشــعور بألــم فــي الظهــر. 

ــواًل. ــر مجه ــم الظه ــى الســبب وراء أل ــي بعــض حــاالت يبق ــه ف ــا أن علمً
نرصد بعض أسباب ألم الظهر في اآلتي:

األكثــر شــيوعًا أللــم  األســباب  اإلجهــاد –   _
الظهــر هــي كالتالــي:
• عضات مجهدة

• أربطة مجهدة
• تشنج عضلي

أو  اإلجهــاد  إلــى  تــؤدي  قــد  التــي  واألمــور 
يلــي: مــا  تشــمل  التشــنج 

• رفع شيء ما بطريقة غير مناسبة.
• رفع شيء ثقيل للغاية.

• نتيجة حركة مفاجئة أو غير طبيعية.
_ مشاكل هيكلية، قد تسبب ألم الظهر:

• األقــراص الممزقــة: كل فقــرة فــي عمودنــا الفقــري محميــة باألقــراص )الديســك( فــإذا تمــزق 
القــرص نتــج عــن ذلــك المزيــد مــن الضغــط علــى األعصــاب ممــا يــؤدي إلــى الشــعور بألــم فــي الظهــر.
• األقــراص المنتفخــة: تمامًــا مثلمــا هــي الحــال مــع األقــراص الممزقــة فــإن القــرص المنتفــخ قــد 

ينتــج عنــه المزيــد مــن الضغــط علــى األعصــاب.
• عــرق النســا: ألــم حــادّ ومندفــع يســري مــن خــال األرداف باتجــاه األســفل لظهــر الســاق ســببه 

انتفــاخ أو انــزالق القــرص والــذي يضغــط علــى العصــب.
_ التهــاب المفاصل:المرضــى الذيــن يعانــون مــن هشاشــة العظــام يعانــون عــادة مــن مشــاكل 
فــي مفصــل الوركيــن وأســفل الظهــر والركبتيــن واليديــن. وفــي بعــض الحــاالت قــد يحــدث التضيّــق 
الشــوكي، وهــذا المصطلــح يســتخدم لوصــف الحالــة عندمــا تضيــق المســاحة حــول الحبــل الشــوكي.
_انحنــاء غيــر طبيعــي للعمــود الفقــري: إذا كان انحنــاء العمــود الفقــري غيــر طبيعــي فثمــة احتمــال 
أّن يعانــي المــرء مــن ألــم الظهــر، ومثــال علــى ذلــك االنحنــاء الجانبــي للعمــود الفقــري وهــي حالــة يكــون 

فيهــا العمــود الفقــري منحرفــًا إلــى الجانــب.
ــا  ــة ومســامية مم ــري هشّ ــود الفق ــرات العم ــك فق ــي ذل ــا ف ــح العظــام بم _هشاشــة العظــام: تصب

ــط. ــى الكســور تحــت الضغ ــر عرضــة إل ــا أكث يجعله
_أسباب إضافية أللم الظهر:

ــة مــن جــذور األعصــاب الشــوكية تنشــأ أســفل  ــارة عــن حزم ــب الفــرس، وهــي عب ــة ذن • متازم
نهايــة الحبــل الشــوكي. واألشــخاص الذيــن يعانــون منهــا يشــعرون بألــم خفيــف أســفل الظهــر وأعلــى 
ــًا أن يعانــي  األرداف فضــاً عــن خــدر فــي األرداف واألعضــاء التناســلية والفخذيــن. كمــا يحــدث أحيان

المريــض مــن اضطرابــات فــي وظائــف األمعــاء والمثانــة.
• ســرطان العمــود الفقــري، فالــورم الــذي ينشــأ علــى العمــود الفقــري يضغــط علــى األعصــاب 

ويســبب ألمــًا فــي الظهــر.
• التهــاب فــي العمــود الفقــري: إذا عانــى المريــض مــن ارتفــاع فــي درجــة الحــرارة )حمــى( باإلضافــة 

إلــى شــعوره بمنطقــة رقيقــة دافئــة علــى الظهــر فقــد يكــون الســبب التهابًــا فــي العمــود الفقــري.
• التهابــات أخــرى: مــرض التهــاب الحــوض )لــدى اإلنــاث(، التهابــات المثانــة قــد تــؤدي كذلــك إلــى 

ألــم فــي الظهــر.
ــًة  ــر عرض ــوم أكث ــي الن ــاكل ف ــن مش ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــوم: األش ــاكل الن ــات ومش • اضطراب

ــم. ــة بغيره ــر مقارن ــم الظه ــة بأل لإلصاب
ــد  ــى األعصــاب وق ــر عل ــاب يؤث ــاري – وهــو الته ــا يســمى بالحــزام الن ــي – أو م • الهربــس النطاق

يــؤدي إلــى ألــم فــي الظهــر.
• فرشــة ســيئة أو غيــر مناســبة: إذا لــم تكــن الفرشــة تدعــم مناطــق محــددة مــن الجســم وتُبقــي 

العمــود الفقــري مســتقيمًا، فثمــة مخاطــر أكبــر لإلصابــة بألــم الظهــر.
• األنشــطة اليوميــة أو وضعيــة الجســم الســيئة: قــد ينتــج ألــم الظهــر عــن بعــض األنشــطة اليوميــة 
أو الوضعيــة الســيئة للجســم أثنــاء الوقــوف أو الجلــوس أو النــوم، واألمثلــة علــى ذلــك تشــمل: االنحنــاء 
بشــكل غيــر مناســب، ســحب أو دفــع أو حمــل شــيء ثقيــل، الوقــوف لفتــرة طويلــة، االنحنــاء إلــى 
ــة، التــواء الجســم، الســعال والعطــس، التوتــر العضلــي، تمــدد الجســم بشــكل  األســفل لفتــرات طويل
ــال، ودروس  ــى ســبيل المث ــر عل ــادة أو اســتخدام الكمبيوت ــاء القي ــام أثن ــى األم ــق إل ــاد العن ــرط، إجه مف

ــة دون اســتراحة. القيــادة لفتــرات طويل

7 أغذية تصاحبك في رحلة فقدان الوزن
إذا كنــت تســعى إلــى تخفيــض وزنــك فــإن اتخــاذ قــرارات صحيــة فيمــا يتعلــق بنــوع الغــذاء قــد 
ــة  ــة صحي ــه ال يوجــد غــذاء خــارق يحــرق الدهــون، ولكــن توجــد أغذي ــى أن ــد عل يســاعدك، مــع التأكي
مجمــوع  يقلــل  متــوازن  غذائــي  نظــام  ضمــن 
الســعرات الحراريــة مــا يــؤدي لفقدانــك الــوزن.

ــي  ــاعدك ف ــد تس ــة ق ــك 7 أغذي ــا ل ــدم هن ونق
رحلتــك لفقــدان الــوزن:

-األفــوكادو، ويحتــوي علــى دهــون أحاديــة غيــر 
مشــبعة صحيــة، وعلــى مضــادات األكســدة. ويمثــل 
مــن  أفضــل  للدهــون  صحيــا  مصــدرا  األفــوكادو 

ــه. ــل من ــاول القلي ــك تن ــن علي ــدة، ولك الزب
بمضــادات  غنــي  وهــو  األخضــر،  -الشــاي 

الســكر! مــع  تشــربه  ال  ولكــن  بالمــاء،  ويــزودك  األكســدة 
-اللحوم الخالية من الدهون أو قليلة الدهون، مثل اللحم األحمر الهبر، ولحم صدر الدجاج.

-البيــض، وهــو مصــدر غنــي بالبروتيــن، ولكــن تناولــه مســلوقا، وانتبــه إذا كنــت تعانــي مــن أمــراض 
القلــب أو ارتفــاع الكوليســترول ألنــه غنــي بالكوليســترول، حيــث تحتــوي البيضــة الواحــدة علــى حوالــي 

180 مليغرامــا، ويوصــى بــأال يتجــاوز  الشــخص 300 مليغــرام فــي اليــوم.
-الفلفل األحمر الحار، ويقال إنه قد يساعد في زيادة معدل األيض.

-الخضار الورقية مثل السبانخ والملوخية.
-البطاطس الحلوة، وهي غنية باأللياف الغذائية وتشعرك بالشبع.

لقاح للسل قد يكون عالجاً فعاالً لمرض السكري
توصلــت دراســة أميركيــة جديــدة أجراهــا مستشــفى ماساتشوســتس العــام، إلــى أن لقــاح الســل 

»BCG« قــد يكــون عاجــًا فعــااًل لمــرض الســكري مــن النــوع األول.
وأوضحــت الدراســة أن مســتويات الســكر فــي الــدم لــدى المرضــى الذيــن أخــذو لقــاح الســل قبــل 
ثاثــة ســنوات، انخفضــت ووصلــت إلــى المســتويات ذاتهــا عنــد األشــخاص الطبيعييــن الذيــن ال 

ــة. ــي ميــل« البريطاني ــة »ديل ــون الســكري، حســب مــا نقلــت صحيف يعان
ويزيــد لقــاح الســل مــن امتصــاص »الغلوكــوز« مــن قبــل الخايــا، األمــر الــذي يــؤدي إلــى انخفــاض 

مســتويات الســكر فــي الــدم.
ويحــدث مــرض الســكري مــن النــوع األول نتيجــة تدميــر مناعــي ذاتــي لخايــا »بيتــا« المنتجــة 
لألنســولين فــي البنكريــاس، ممــا يــؤدي إلــى توقــف إفــراز اإلنســولين، فترتفــع مســتويات الســكر فــي 
الــدم والبــول، وتكــون أهــم أعــراض المــرض كثــرة التبــوّل، وزيــادة العطــش، والشــعور المفــرط بالجــوع، 

وخســارة الــوزن.

العدد )9879( السنة الثامنة والثاثون االحد 10 شوال، 1439 هـ ق 3 تير 1397 هـ ش، 24 حزيران  2018م

لــم تعــرف المباريــات الثــاث بــكأس العالــم 
التــي أقيمــت الجمعــة، ســوى لغــة االنتصــارات بفــوز 
البرازيــل علــى كوســتاريكا، ونيجيريــا علــى أيســلندا 
بنتيجــة واحــدة )2-0(، باإلضافــة إلــى تفــوق سويســرا 

علــى صربيــا )1-2(.
ونســتعرض فــي هــذا التقريــر سلســلة الفائزين 
والخاســرين فــي منافســات اليــوم التاســع لمونديــال 

.2018
الفائزون

نيمار وكوتينيو
دقيقــة   90 طــوال  البرازيلــي  المنتخــب  عانــى 
ــذا  ــدي ه ــل أن يه ــام منافســه الكوســتاريكي، قب أم
ــل،  ــت قات ــي وق ــن ف ــوز للســامبا بهدفي ــي الف الثنائ
ــادل  ــد التع ــد بع ــر جدي ــن تعث ــت السيلســاو م ليفل

فــي الجولــة األولــى أمــام سويســرا 1-1.
كمــا رفــع كوتينيــو رصيــده إلــى هدفيــن فــي 
األول،  حضــوره  نيمــار  ســجل  بينمــا  البطولــة، 
لمســتواه  الشــديدة  االنتقــادات  حملــة  ليتجــاوز 
ــن  ــد م ــارت المزي ــي أث المتواضــع وقصــة شــعره الت
ــل  ــع التواص ــر مواق ــخرية عب ــات الس ــدل وحم الج

االجتماعــي.
أحمد موسى

ســجل ثنائيــة منتخــب نيجيريــا فــي مرمــى 
أيســلندا، ليمنــح النســور انتصارهــم األول فــي كأس 

ــي  ــد الخســارة ف ــه بع ــن أوضاع ــم، ويصحــح م العال
ــا. ــاراة األولــى أمــام كرواتي المب

ــا  ــب نيجيري ــه منتخ ــذي حقق ــوز ال ــا أن الف كم
ســباق  فــي  أقحمــه 
انتــزاع  علــى  المنافســة 
الثانيــة  التأهــل  بطاقــة 
حائــرة  ســتكون  التــي 
األرجنتيــن  وبيــن  بينــه 
الجولــة  فــي  منافســه 
الثالثــة، وكذلــك أيســلندا 
كرواتيــا  ســتواجه  التــي 
التأهــل  ضمنــت  التــي 
المجموعــة  صــدارة  علــى 

بعــة. لرا ا
منتخب سويسرا

عــاد مــن بعيــد وحقــق فــوزا صعبــا للغايــة علــى 
نظيــره الصربــي، حيــث حــول تأخــره بهــدف مبكــر 

إلــى فــوز ثميــن بهدفيــن.
الفــوز  بهــذا  السويســري  المنتخــب  ويديــن 
الــذي ســجل هــدف  لنجمــه شــيردان شــاكيري 
أهــداف   4 إلــى  رصيــده  رافعــا   90 بالدقيقــة  الفــوز 
ويحافــظ  بالمونديــال،  مشــاركته  إجمالــي  فــي 
ــا مــن الهزائــم،  لمنتخــب بــاده علــى رصيــده خالي
ويرفــع رصيــده إلــى 4 نقــاط متســاويا مــع البرازيــل، 

ليشــتعل الصــراع علــى بطاقتــي التأهــل بالمجموعة 
الخامســة.

الخاسرون

منتخب كوستاريكا
فــي  التوالــي  علــى  الثانيــة  خســارته  نــال 
المجموعــة الخامســة، حيــث ســقط فــي الجولــة 
األولــى أمــام صربيــا، ثــم فقــد العبــوه تركيزهــم فــي 
الوقــت بــدل الضائــع أمــام البرازيــل، ليتلقــى مرمــاه 

هدفيــن أطاحــا بــه مــن البطولــة.
ولــم يخــرج منتخــب كوســتاريكا فقــط مــن 
ــة  ــاراة الثاني ــل عجــز للمب ــال، ب ــدور األول للموندي ال
علــى التوالــي فــي هــز شــباك المنافســين، ليكــون 
مهــددا بتوديــع روســيا دون تــرك بصمــة يذكرهــا 

التاريــخ.
جيلفي سيجوردسون

أضــاع سيجوردســون ركلــة جــزاء كانــت كفيلــة 
مباراتــه  فــي  أيســلندا  منتخــب  حظــوظ  بإعــادة 
أمــام نيجيريــا الــذي كان متقدمــا بهدفيــن، أو علــى 
األقــل الخــروج خاســرا بفــارق أقــل مــن األهــداف قــد 
ــرة. ــة األخي ــي حســابات التأهــل بالجول يســاعده ف

تجمــد رصيــد منتخــب أيســلندا بهــذه الخســارة 
ليكــون   )2-( أهــداف  وفــارق  وحيــدة  نقطــة  عنــد 
ــه  ــوز فــي مبارات ــارق بالف ــا بتعويــض هــذا الف مطالب
األخيــرة أمــام كرواتيــا، مــع انتظــار هديــة ثمينــة مــن 

ــن. ــا واألرجنتي ــاراة نيجيري مب
منتخب صربيا

ــدور  ــى ال ــرا إل ــه مبك ــة لتأهل أضــاع فرصــة ثمين
الثانــي حيــث تقــدم بهــدف علــى سويســرا كان 
صــدارة  فــي  نقــاط   6 إلــى  رصيــده  برفــع  كفيــا 
ــاء خاســرا  ــه أنهــى اللق المجموعــة الخامســة، إال أن

بهدفيــن ليضــع نفســه فــي مــأزق.
ــى دور  وعقــد الصــرب مهمتهــم فــي الصعــود إل
ــام  ــة أم ــة للغاي ــة صعب ــم مهم ــث تنتظره الـــ16، حي
سويســرا  ســيخوض  بينمــا  نقــاط(،   4( البرازيــل 
ــل  ــتاريكا متذي ــام كوس ــهًا أم ــارًا س ــاط( اختب )4 نق

الترتيــب بــا نقــاط.
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