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تحــّدث النجــم البرازيلي المعتــزل »الظاهرة« 

رونالدو عما كانت تنتظــره الجماهير البرازيلية 

مــن مواطنــه نيمار، وكشــف أيضاً ســر تمثيل 

وادعائــه  األخيــر 

اإلصابــة فــي بعض 

مباريــات مونديــال 

روسيا.

»الظاهــرة«  وقــال 

رونالدو: »كنا جميعاً 

من  الكثيــر  ننتظــر 

نيمــار فــي بطولــة 

هــو  العالــم،  كأس 

المهاجم ونجم منتخب البرازيل األول، وانتظرنا 

منه الكثير.. شيء ما عاقه«.

أما فيما يخص ســقوط نيمــار المتكرر وادعائه 

اإلصابة، فقال رونالدو: »لقد تحدثت معه حول 

هذا الموضــوع، وقال إنه بهــذه الطريقة يريد 

تجنــب تلقي المزيد من الضربــات على أرضية 

موسكو - وكاالت الملعب«. 

مــرة كل 4 أعــوام، يقوم االتحــاد الدولي لكرة 

القدم )فيفا( بتكليف شركة إيطالية قرب مدينة 

ميالنو، بصناعة نسخة جديدة من كأس العالم، 

حتــى يرفعهــا بطــل المونديال الــذي يخلده 

التاريــخ. وتصنــع الــكأس المطلــي بذهب 18 

قيراطــاً فــي بلــدة 

دوغنانــو،  باديرنــو 

من قبل شركي »جي 

بيرتونــي«  أي  دي 

ويعطى  اإليطاليــة، 

الفائــزة  للمنتخــب 

لالحتفاظ  باللقــب 

يحتفظ  فيمــا  بــه، 

بالنســخة  )فيفــا( 

األصلية، حســب ما 

أفادت صحيفة »ذا صن«.

أمــا الــكأس الحقيقيــة، التي صممهــا النحات 

اإليطالي ســيلفيو غازانيغا عــام 1971، فتتكون 

مــن الذهب الخالص بنســبة 75 بالمئة، وتبلغ 

موسكو - وكاالت قيمتها 13.2 مليون دوالر. 

على عكس الشــوط األول من المباراة، ســيطرت جماهيــر المنتخب الكرواتي 

على األجواء في المدرجات، بعد هدف التعادل األول لرجال المدرب الكرواتي 

زالتكو، بأقدام  بيريسيتش.

وفي ظل تشــابه األلوان بين الجماهير وتوزعهم الُمشــتَّت في مدرجات ملعب 

»لوجنيكــي«، لــم  تظهر قوة الجماهيــر الكرواتية في الشــوط األول، قبل أن 

يتصاعد صدى هتافاتهم بعد التعادل.

وألهب هدف  بيريتســيتش ملعب »لوجنيكــي«، إذ ظهرت قوة الكروات التي 

ســيطرت علــى األجواء فيمــا تبقى مــن اللقاءثم اشــتعلت المدرجات بهدف 

موسكو - البيان الرياضي ماندزوكيتش الثاني .  

قال أركادي دفوركوفيتش، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2018 لكرة 

القدم بروسيا، أمس، إن استضافة روسيا هذا المونديال نجحت في تحسين صورة 

هذا البلد أمام العالم. وأوضح في كلمة له بالعاصمة موسكو: »صورة روسيا اآلن 

اقتربــت للغاية من حقيقة هذا البلد«، طبقاً لتعليقات نقلتها وكالة أنباء »تاس« 

الحكومية. وقال: »النتيجة كانت باهرة. روسيا غّيرت سمعتها. روسيا في الحقيقة 

موسكو - د ب أ أفضل مما تبدو لكثيرين، خاصة في الغرب«. 

رونالدو يكشف سر 
ادعاء نيمار اإلصابة

اللقب.. الثمن
وسر »التقليد«

ال صوت فوق صوت الكروات

ًالمونديال نجح في تحسين 
صورة روسيا عالميا

Ⅶ موسكو- يوسف الشافعي 

َنجــح الُمنتخــب الكرواتــي في 

تحقيق تأهــل تاريخي إلى نهائي 

مونديال روســيا بعد تجاوز خصمه 

اإلنجليــزي في ُمبــاراة نصف النهائي، 

بنتيجــة )2-1(، بعد االحتكام إلى األشــواط 

اإلضافية، في الُمباراة التي أجريت على أرضية ملعب 

»لوجنيكي« بالعاصمة الروسية موسكو.

وَكانت البداية لصالح ُمنتخب األســود الثالثة، إذ تقدموا 

بهدف الجناح األيمن لنادي توتنهام اإلنجليزي كيران ترايبر، 

ن هدفــاً من ركلة ُحرة رائعــة في مرمى الحارس  والــذي َدوَّ

الكرواتي دانيال سوباســيتش على طريقة »التاريخي« ديفيد 

بيكهام.

وَتحولت الســيطرة الُمطلقة فيما بعد لصالح رفاق القائد 

»الملكــي« ُلوكا مودريتش، والذي أبدع في التالعب بالعبي 

الُمنتخب اإلنجليزي ومد رفاقه بالُكرات، حيث كان الُمنتخب 

الكرواتــي قريباً في مرات عديد من هز الشــباك اإلنجليزية 

التي َيحرسها الحارس »الظاهرة« جوردان بيكفورد.

الُمنتخــب  واعتمــد 

الُمدرب  بقيــادة  اإلنجليزي 

ســاوتغيث  غاريث  الشــاب 

بتأمين  وذلك  الُمعتاد،  نهجه 

المناطق الخلفية، والعمل على 

المرتدة انطالقاً  بالهجمات  القيام 

من ُســرعة نجم مانشســتر سيتي رحيم 

ستيرلينغ، وكان قائد اإلنجليز وهداف الُمونديال 

الحالي هاري كين قريباً من ُمضاعفة النتيجة في إحدى 

اللقطات لوال يقظة حارس نادي إمارة موناكو سوباسيتش، 

لتنتهــي الجولة األولــى بتقدم المنتخــب اإلنجليزي بهدف 

دون رد.

وفي الشوط الثاني، سَيطر الُمنتخب الكرواتي ُطوالً وعرضاً 

علــى ُمجريات اللقاء، بينما ركن الُمنتخب اإلنجليزي حافلته 

منتظراً ُمرور الدقائق، ُدون نســيان تكتيك الهجمات الُمرتدة 

الذي اعتمده رجال الُمدرب ساوتغيث طيلة الُمباريات.

التعادل
ومع توالي الدقائق، َتمكن  إيفان بيريسيتش من هز الشباك 

ُمعدالً الكفة ألبناء المدرب  داليتش، بعدما اســتغل تمريرة 

عرضيــة من زميله  فيرســاليكو ليخرج مــن وراء ظهر العب 

مانشستر سيتي كيل والكر.

وَتواصلت سيطرة المنتخب الكرواتي طيلة دقائق الُمباراة 

فــي غياب أي ردة فعــل إنجليزية، إذ كان بيريســتيش مرة 

أخرى قريبا من ُمضاعفة النتيجة لوال العارضة التي تعاطفت 

مع اإلنجليز.

وأعلن الحكم التركي ُجونيت شاكير انتهاء الوقت األصلي، 

ليحتكم الفريقان إلى األشواط اإلضافية.

هدف الحسم
وأنصفت ُكرة القدم رفاق القائد لوكا مودريتش، عندما تلقى 

نجم يوفنتوس ماريو ماندزوكيتش ُكرة رأســية من نجم اللقاء 

بيريســيتش لينســل من خلف ظهر مانشستر ســيتي ستونز 

وُيــدون ثاني األهداف ُمطلقاً العنــان لفرحة »تاريخية« في 

ُمدرجات ملعب »لوجنيكي«.

َوَضــرب المنتخب الكرواتي لنفســه موعداً مع المنتخب 

الفرنسي في الُمباراة النهائية، على أرضية ملعب »لوجنيكي« 

بالعاصمة الروسية موسكو، يوم األحد الُمقبل.

كرواتيا في النهائي للمرة األولى

 منتخب 
المحاربين يواجه 
الديوك الفرنسية

األحد

Ⅶ موسكو- يوسف الشافعي 

اختــار االتحاد الدولي لكــرة القدم »الفيفــا« العب المنتخب 

الكرواتــي إيفان بيريســيتش أفضل العب في مبــاراة منتخب 

بالده أمام المنتخــب اإلنجليزي، في نصف نهائي كأس العالم 

المقامة حالياً بروسيا.

إيفــان  اإليطالــي  إنترميــالن  نجــم  وأســهم 

بيريســيتش بشــكل كبير في قيــادة المنتخب 

الكرواتي للمباراة النهائية ألول مرة في تاريخه.

وكان إيفان بيريســيتش قد سّجل الهدف 

األول للمنتخب الكرواتي في المباراة، قبل 

أن يمــّد زميله ماندزوكيتــش بهدف الفوز 

الثاني في الشوطين اإلضافيين.

وقّدم العب »النيراتزوري« إنترميالن مردوداً 

ســخياً في المباراة، أسهم به في مساعدة 

زمالئــه فــي جميــع خطــوط 

الملعــب علــى الدفاع 

الهجومي  واالرتداد 

القوي.

ُيذكر أن المنتخب الكرواتي ســيواجه نظيره الفرنســي في 

نهائــي كأس العالــم، يوم األحــد المقبل، علــى أرضية ملعب 

»لوجنيكي« بالعاصمة الروسية موسكو.

مساندة
َخلقــت الجماهير الروســية الحدث بدورهــا في نصف نهائي 

الُمونديــال الــذي جمــع الُمنتخــب الكرواتــي بنظيــره 

اإلنجليــزي، على أرضيــة ملعب »لوجنيكي ســتاديوم« 

بالعاصمة الروسية موسكو.

ووجدت الجماهير الروسية بأعداد ُمحترمة في ُمدرجات 

الملعب، في سعي منها إلنجاح الحدث على أرضها.

واستغلت الجماهير الروسية الحاضرة الفرصة لرد الدين 

لُمدافــع المنتخب الكرواتــي ُدوماغوج ِفيدا، والذي كان 

قد ظهر في مقطع فيديو بعد فوز كرواتيا أمام ُروسيا، وهو 

ُيردد عبارة »المجد ألوكرانيا«.

وَكان ُمدافــع نادي بيشــكتاش التركي قد ُشــوهد 

فــي المقطع ُرفقة أحد أعضــاء الطاقم الفني 

للمنتخب الكرواتــي وُهو يحتفل باالنتصار 

الكرواتي أمام ُروسيا، وقال:»هذا االنتصار 

لدينامو وأوكرانيا.. إلى األمام كرواتيا«.

الروســية طيلة  الجماهيــر  ورفعــت 

دقائق الُمباراة صافرات االســتهجان 

في حق الُمدافع الكرواتي فيدا ُكلما 

قام بلمس الُكرة.

ووجــه االتحاد الدولي لكرة القدم 

»الفيفــا«، إنــذاراً لالعــب فيدا 

الواقعــة، كما قام  بعد هــذه 

باســتبعاد  الكرواتي  االتحاد 

الكرواتي  الطاقــم  ُعضــو 

الذي ظهــر مع فيدا في 

الفيديو.

ُيذكر أن ُمدافع نادي 

التركي  بيشــكتاش 

بترديد  قــام  قــد 

العبــارات،  تلك 

بســبب  وذلــك 

المشكالت 

السياسية بين ُكل 

أوكرانيا وروسيا.من 

ُيذكــر أن ُمباراة كرواتيا وانجلترا قد 

ُلعبت أمام ُمدرجــات دون أي َمكان 

شــاغر، إذ ُقدر عــدد الُحضور الجماهير 

ب 78011 ُمتفرج.

بيريسيتش أفضل العب في قمة 
»لوجينكي« التاريخية

  مدافع 
كرواتيا فيدا َمنبوذ 

لدى الروس

بلغ المنتخب الفرنســي نهائي كأس العالم، مؤكداً أن التشــكيلة التي 

تتصدر قائمة القيمة السوقية لمنتخبات العالم كانت عند حسن الظن، 

وجديرة بهذه الصدارة، وأنها أعطت بقدر ما تملك.

وغابت في الوقت ذاته منتخبات كبيرة، على رأســها المنتخب األلماني 

متصــدر قائمة التصنيــف العالمي، وهذه المرة لــم يكن كالم الهداف 

اإلنجليزي الســابق قاري لينكر صحيحاً: »كرة القدم لعبة بســيطة، 22 

رجاًل يتنافسون لمدة 90 دقيقة، وفي النهاية االنتصار لأللمان«!

لم يكن االنتصار في هذه البطولة لأللمان وال للبرازيل وال لألرجنتين أو 

إسبانيا، ويبدو واضحاً أن العطاء لم يواِز الكفاءة.

والحقيقــة أن العطاء ال يعرف قيمته أكثر من المدربين، وهذا مورينيو 

يؤكد ذلك بقوله: »التهمني شــهرة النجم وال ثمنه، ما يهمني هو عطاء 

الالعب وأداؤه في الملعب«. وفي االتجاه نفســه يشــير سيميوني: »ال 

نؤمــن بأن الموهبة كافية وحدهــا لتحقيق الفوز، بل يجب أن يواكبها 

العمل الجاد«.

كما يقول هيريرا: »من ال يعطي كل ما يملك ال يعطي شيئاً«.

ذهبت بعض المنتخبات الكبيرة إلى روسيا تسبقها سمعتها الهائلة، بيد 

أنها لم تقدم العطاء المنتظر، وعادت بالخيبة.

أزعم أن أســباب عدم تقديم العطاء متعــددة، وتختلف من فريق إلى 

آخر، وأقدر من يمكنهم تشخيص الواقع والتوغل في التفاصيل والتوصل 

لألسباب الفعلية هم الخبراء، إن كانت إدارية أو فنية.

وفــي هذا الســياق لفت انتباهي مطالبة نجم كرواتيا الســابق ســوكر 

بضرورة دراســة أسباب إخفاق المنتخبات الكبيرة، ورأى أن اإلرهاق قد 

يكون عاماًل مهماً في هذا اإلخفاق الجماعي.

ويتحلــى النجم الذي تألق في نهائيات فرنســا عــام 1998 ويقود دفة 

اتحاد الكرة في بالده حالياً بروح رياضية عالية، ألنه يركز على مصلحة 

اللعبة على الرغم من وصول منتخبه لدور األربعة بجدارة.

ال شــك أن اإلرهاق عامل مهــم، أو باألحرى قد يكون مشــكلة لبعض 

المنتخبات، مع عدم إغفال أن هذا الســبب قد يكون نســبياً، يتفاوت 

تأثيره من منتخب إلى آخر.

ولعــل من المهم التذكير بأن اإلرهاق فــي اللعبة ليس بدنياً، بل يمتد 

للجانبين النفسي والذهني، وما أكثر النجوم الذي أخفقوا في البطوالت 

الكبرى بسبب معاناتهم من اإلرهاق النفسي والذهني الذي يؤثر بدوره 

على الجاهزية البدنية.

وعوداً على بدء، أختم بمناســبة تأهل منتخب فرنسا بتصريح المدافع 

الفرنســي الســابق ليليان تورام: »كان لدينا عبقرية متجسدة في العب 

اســمه زين الدين زيدان، ولكن كان الالعب المحوري ديديه ديشامب. 

لكــي تلعــب كرة القــدم وتفوز أنت بحاجــة لالعبين الذيــن يمكنهم 

استخدام عقولهم«.

يبدو أن عقلية ديشامب الالعب كانت ملموسة منذ أن شارك في كأس 

العالم في بالده، وها هو اليوم يؤكد استفادته من خبرته وفكره العباً، 

وينجح مدرباً للمنتخب، مثل زميله العمالق زيدان مع ريال مدريد.

األغلى في 
النهائي!

عادل عصام الدين
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Ⅶ  برلين - د ب أ

طالب سياسي بارز في حزب الخضر األلماني بتغيير 

مســؤولي كرة القدم األلمانية، على خلفية تناولهم 

لقضيــة مســعود أوزيل صانــع ألعــاب المنتخب 

األلماني لكرة القدم )الماكينات(.

وكتــب جيم أوزديميــر في مقــال بمجلة )دي 

تســايت( األســبوعية األلمانية، أمس »إننا بحاجة 

ماســة إلعادة إطالق السياســة الرياضية الجديدة 

في اتحاد الكرة األلماني، في ظل وجوه جديدة«.

واتهــم أوزديمير رئيس اتحــاد الكرة األلماني، 

راينهــارد غرينــدل، ومديــر المنتخــب األلماني، 

وأوليفــر بيرهــوف، بـ»الجبن«. وقــال أوزديمير 

»هــذا االتحــاد دارت حــول قضيــة أوزيــل منذ 

البدايــة«، فيما وجــه حديثه لمســؤولي االتحاد 

األلمانــي قائاًل »جعلتم من مســعود أوزيل كبش 

فداء لعدة أسابيع. كان ينبغي عليكم الدفاع عنه 

من هذه الهجمات«.

أضاف أزديمير أن غريندل وبيرهوف لم يتســببا 

ســوى في تفاقم األوضاع فــي المقابالت األخيرة 

التي أجراها الثنائي.

وكان أوزيــل وزميلــه فــي المنتخــب األلماني 

إيكاي غوندوغان، اللذان لديهما جذور تركية، قاما 

بالتقاط صور مع الرئيس التركي قبل انطالق بطولة 

كأس العالم المقامة حالياً في روسيا.

وشدد أوزديمير على أن هذا الثنائي ارتكبا »خطأً 

فادحاً«، مــع تعقيد أوزيل األمور من جانبه برفضه 

الحديث عن هذا األمر.

واســتدرك أوزديمير قائاًل »لكن هذا ال يبرر بأي 

حال سلوك االتحاد األلماني«.

Ⅶ  موسكو - د ب أ

أكــد النجــم األرجنتيني الســابق دييغــو أرماندو 

مارادونــا أنــه لم يكن يحــدوه أي أمل فيما يخص 

منتخــب بالده قبــل بطولــة كأس العالــم 2018 

بروسيا، بســبب المشــكالت الداخلية التي يعاني 

منها الفريق.

وأشــاد مارادونا بالالعب الفرنسي الصاعد كليان 

مبابي، الذي اعتبره أبرز نجوم المونديال.

وقــال مارادونا خــالل برنامج »مــن يد رقم 

10« الذي تبثه شــبكة »تيليســور« التلفزيونية 

في فنزويــال: »ربما لم نر الكثيــر من المهارات 

الفردية في هذا المونديــال، ولكننا رأينا بعض 

الفــرق التي رغبت في إثبــات أنها تملك هذه 

المهارات«.

وأضــاف: »قبل المونديــال لم يكن يحدوني أي 

أمــل بشــأن األرجنتين بســبب كل مــا كان يرويه 

الفتيان وبســبب كل ما لمســته أنا شــخصياً داخل 

المعسكر«.

وأشــار مارادونا إلى أهــم الالعبين من أصحاب 

المهــارات الفرديــة الكبيرة فــي المونديال، وجاء 

على رأس اختياراته الفرنســي مبابي، يليه مواطنه 

أنطــوان غريزمان، ثــم البلجيكيان أيــدن هازارد، 

وروميلو لوكاكو.

أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، أمس، 

تغريــم المنتخبيــن اإلنجليــزي واألورغوياني 

مادياً بسبب ارتداء العبيهم جوارب في بطولة 

كأس العالم تنتهك قواعد التسويق.

ويتعين علــى االتحاد اإلنجليزي دفع 70 ألف 

فرنك سويســري )70.500 ألف دوالر(، بسبب 

ارتــداء العبي المنتخب جوارب تتميز بشــعار 

غيــر مصرح به في المباراة التي فازوا بها على 

المنتخب السويدي 2 - صفر في دور الثمانية.

بينمــا تــم تغريــم أوروغواي 50 ألــف فرنك 

سويســري بســبب الخطــأ نفســه، برغم أن 

العبــاً واحداً فقــط هو من وقع فــي الخطأ. 

وتم فرض غرامة إضافية على الفريق بســبب 

وصوله متأخــراً لملعب مباراته أمام المنتخب 

موسكو - د ب أ الفرنسي. 

قاد كل من باســكال زوبربلر، واإلسباني ميشيل 

فــورالن،  دييغــو  واألوروغويانــي  ســالغادو، 

والكولومبــي خــوان بابلو أنخــل، واإلنجليزية 

أليكس ســكوت، والروسي أليكســي سميرتين 

فريقهــم للفوز على فريق المكســيكي خورخي 

كامبوس، والبرتغالــي نونو غوميز، واألرجنتيني 

خــوان بابلو ســورين، وكافو، ولوثــر ماتيوس، 

والروســية ماينــا فيدوروفــا، ومواطنهــا أندري 

تيجينــوف، فــي مبــاراة اســتعراضية صغيرة، 

بالساحة الحمراء في موسكو. موسكو - وكاالت

فضيحة أوزيل تثير مطالب التغيير في ألمانيا

ً
مارادونا: أملي في التانغو كان معدوما

120000 دوالر
غرامة جوارب

فورالن يكسب كافو 
في الساحة الحمراء

مدرب روسيا: وجدنا »ترياق« صالح
ً
 عاليا

ً
 تكتيكيا

ً
أكد أن المنتخب السعودي يمتلك وعيا
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Ⅶ  موسكو - وكاالت

كشف مدرب منتخب روسيا، ستانيسالف 

تشيرتشيســوف، أنــه ســافر خصيصــاً 

لحضور بعض المباريات بمشاركة النجم 

المصري محمد صالح، وأن الحظ حالف 

منتخبــه كون الالعب تلقى إصابة خالل 

نهائي دوري األبطال.

لستانيســالف  حديــث  وفــي 

تشيرتشيســوف عن بطولة كأس العالم 

لكرة القــدم 2018، المقامــة حالياً في 

روسيا، وعن كونها المرة األولى في تاريخ 

بطولــة كأس العالــم لكرة القــدم التي 

ُتشــارك فيها أربعُة منتخباٍت عربية، كان 

للمنتخب الروسي حظ لقاء اثنين منها، 

عّبر تشيرتشيسوف عن إعجابه بمستوى 

المنتخبيــن الســعودي والمصري قائاًل: 

»يكمــن األمر في أنه لــو أننا لم نلعب 

مــع هذه الفرق لما علمنــا عن قدراتها 

بهــذه الدقــة، ويمكننــي أن أؤكد لكم 

أن إمكاناتهــم كبيرة جــداً، ألن الجميع 

يلعبون بتكتيك عاٍل، ومدّربوهم لديهم 

فكــر جيد. فــإذا ما أخذنــا اإلحصاءات 

بالحســبان لكان منتخب السعودية، ال 

أعــرف إن كان اليوم كذلــك، لكنه كان 

السادس أو الســابع من حيث السيطرة 

علــى الكــرة. وهذا بحد ذاتــه يتحدث 

عن أن الفريق يحــب لعب كرة القدم، 

وقــادر على اللعــب، كوننــا تمكنا من 

إيجــاد »الترياق« ضد هذا الفريق، فهذا 

أمر آخر، فقد أدركنا تماماً ما الذي علينا 

فعلــه، لذلك فزنــا عليــه. وباعتبار أنها 

كانت المباراة األولى فإننا كنا على أهبة 

االســتعداد أكثر منهم. أمــا فيما يخص 

مصر، فمنتخب مصر أيضاً قوي ومعظم 

اإلنجليزية.  األندية  يلعبون في  رياضييه 

طبعــاً هنا ال نقصــد محمد صالح، فهو 

مسألة أخرى، وبالتالي يمكن القول بأن 

كرة القدم العربية تتطور.

الترياق
وعــن قــدرة المنتخب الروســي على 

النجم  إيجاد تريــاق إلبطال مفعــول 

المصري محمد صالح، في الوقت الذي 

فشلت فيه أندية ومنتخبات كبيرة على 

إيقاف خطورته، قال تشيرتشيســوف: 

»يجــب القول إنني ســافرت خصيصاً 

لحضور بعــض المباريات بمشــاركته، 

خاصة أن فريقه لعب مع »سبارتاك«، 

للتمكن من إيجاد »الترياق« كما قلتم. 

والحظ قد حالفنــا كونه تلقى عندها 

إصابة خالل النهائــي، وهذا ال يمكن 

أال يؤثــر على لياقــة أي العب، وهذا 

أوالً، وثانيــاً، فإن نــادي »ليفربول« 

أمــر، والمنتخب المصري أمر آخر، 

والشركاء مختلفون لدى الناديين، 

ونمط اللعب أيضاً مختلف. أضف 

إلــى ذلــك أننا كنــا نعلــم كيف 

ومــن ســيلعب ضده ومتــى وفي 

أي خطــوط، وبالتالــي تمكنــا من 

»إبطال مفعولــه«. طبعاً لقد تمكن 

من تسديد هدف بالركلة الترجيحية، 

ولكــن إذا أخذنا المباراة بشــكل عام 

واللعــب ضــد منتخبــه وضــده فإننا 

نجحنا في ذلك.

إعجاز
وواصــل: أعجبنــي كال المنتخبيــن 

المصري والسعودي، فكل الالعبين 

يملكون وعياً تكتيكياً عالياً، وأيضاً 

المنتخبان المغربي والتونسي هما 

نصف  المغرب  متميــزان،  منتخبــان 

العبيه أو أكثر يلعبون في فرنســا. والعبو 

المنتخب التونســي أيضــاً يلعبون بوعي 

تكتيكــي، وأكرر مجدداً أنــه كان ينقصهم 

دفعــة صغيرة ليتمكنوا مــن االرتقاء إلى 

مســتوى أعلى، وأعتقد أن ذلك ســيكون 

قريباً جداً.

300
مترو بروكسل يبث أغنية 

المنتخب الفرنسي

ذكــر بيارا بوار رئيــس منظمة )كرة قدم ضد 

العنصريــة في أوروبا( أن كأس العالم شــهد 

نحــو 300 حالــة مخالفــة ومضايقــات في 

الشوارع مما شوه صورة إيجابية للبطولة.

وقــال بوار رئيــس المنظمة التــي تراقب 

التمييــز في كرة القــدم األوروبية وتعمل 

مع االتحاد الدولي لكــرة القدم )الفيفا(، 

إن الضحايــا شــملوا روســيات تعرضــن 

لمضايقــات من المشــجعين ومراســالت 

جماهيرية  معوقــات  واجهن  تلفزيونيات 

أثناء البث.                 موسكو - رويترز

اضطر ركاب مترو العاصمة البلجيكية بروكسل إلى 

سماع أغنية المنتخب الفرنسي )توس أونسومبل( 

لمغني الروك الفرنسي الراحل جوني هاليداي في 

محطــات المترو وهم في طريقهــم إلى أعمالهم 

صباح أمس. ولم يكن السبب في ذلك هو خسارة 

منتخبهم أمام المنتخب الفرنسي بهدف مقابل ال 

شيء لكن سلطة النقل العام في بروكسل خسرت 

رهاناً مع نظيرتها الباريسية.

كان الطرفــان قــد دخال فــي تحد قبــل المباراة 

عبــر مواقع التواصــل االجتماعــي. وكان الرهان 

يلــزم باريس في حالة فوز بلجيــكا بتغيير الفتات 

محطــة »ســان الزار« فــي العاصمــة الفرنســية 

إلــى »ســان هــازارد«، تكريماً الســم العب خط 

الوسط البلجيكي إيدن هازارد. لكن وبعد خسارة 

المنتخب البلجيكي في سان بطرسبورغ، صار لزاماً 

على ســلطة النقل العام في بروكســل بث أغنية 

المنتخب الفرنسي.          بروكسل - رويترز

ال يوجد فريق معصوم من االنكســار أو دائم االنتصار.. فالفوز والخســارة 

وجهــان لكرة القدم.. وهناك يوم حلو وآخــر مر.. وما حدث لبلجيكا أمام 

فرنســا في نصف نهائي المونديال، لم يكن إال حلقة جديدة من حلقات 

الســاحرة المستديرة، التي تبكي وتضحك في ملعب واحد.. تحبط وتبهج 

في مــدرج واحد.. تحزن وتســعد مقعديــن متجاورين، أحدهما عاشــق 

للديوك الفرنســية، واآلخر مغرم بفن الشــياطين الحمر البلجيكية.. وهى 

علــى هــذا الحال بعــد كل مباراة فــي أدوار خروج المغلــوب.. ال ترضي 

الجميع أبداً!

وأتصــور أن هذا المعنى تجســد في هذا اللقاء الثقيــل جداً، الذي ظنت 

الجماهير أنه ســيكون شــداً وجذباً.. كراً وفراً.. تتأرجــح نتيجته.. وربما ال 

ينتهى إال بركالت الترجيح.. لكن ما دار هذه المرة كان مختلفاً.. فالمنتخب 

الفرنســي عندما فاز بهدف وحيد وتأهل للنهائي الثالث في تاريخه، أثبت 

أنه يســتحق أن نتوقف أمامه، وندرس كيف خسر هذا الفريق نهائي أمم 

أوروبــا علــى ملعبه قبل عامين، على يد البرتغــال.. وكيف نهض وانتصر.. 

وتصدر وارتقى، إلى أن تأهل واحتفل.. 

وأرى أن الجيــل الــذي كرر تفوقه للمــرة الثالثة ببلــوغ النهائي، لم يكن 

عاديــاً.. وال بد أن يكون مختلفاً في كل شــيء، وما يقدمه ال بد أن يكون 

نوعــاً جديداً من أنواع كــرة القدم الجميلة والممتعة، ومن قبل كل ذلك، 

الملتزمــة بالتكتيــكات والخطط وأســاليب اللعب الحديــث، القائم على 

الجماعيــة الممزوجــة بالمهارات والمواهب في كل مــكان في الملعب.. 

وجعلــت منه فريقاً ذا طابع مميز، يعجز عن مواجهته أشــد الفرق التزاماً 

وجماعية، أال وهو الفريق البلجيكي.

واســمحوا لي أن أتغزل في المباراة األولى للدور قبل النهائي، ألنى كتبت 

تلــك الســطور قبل إقامة المباراة الثانية بين )إنجلتــرا وكرواتيا(، وأرى أن 

المنتخب الفرنســي اســتطاع أن يلعب بوجه آخر أمــام البلجيك، عكس 

الوجه الذي ظهر به في جميع المباريات السابقة، وإذا كان تحرره الهجومي 

كلفه ثالثة أهداف في لقاء األرجنتين، مقابل رباعية ســجلها باقتدار، فإنه 

في هذه المباراة، شــدد من حرصه الدفاعي، واحتفظ بنظافة شباكه.. وما 

بين السرعة والبطء، كانت الغلبة والسيطرة له، ربما ألن المدرب الداهية 

)ديديه ديشامب(، أدرك أن المنافس يدافع ويهاجم بقطاع واحد، وبسرعة 

متوســطة الستغالل المساحات.. فتعمد التحضير بسرعات مختلفة، وحّول 

الملعــب إلى ســاحة للكر والفــر، ليس إلرهاق البلجيــك والضغط عليهم 

وحســب.. ولكــن إلجبارهم على طريقة لعب لم يعتــادوا عليها، وبالتالي 

إزعاجهم خططياً، وإضعاف ما يميزهم، فظهروا بدون استراتيجية واضحة، 

باستثناء تحركات هازارد.. وهكذا نجح الفرنسيون في استهالك جهد وطاقة 

البلجيك.. ولو قارنا بين أداء فرنسا في قبل النهائي، وأدائها في المباريات 

الســابقة، سنجد أنها لعبت بأســلوب آخر، على اعتبار أن المنافس يملك 

من الســرعة والمهارة معاً، ما يمكنه من الســيطرة على وســط الميدان، 

وإمكانية التسجيل، ولذا، تعمد الفريق تخفيض سرعته إلى حد البطء في 

بعض الفترات، وقصر الســرعة على الثلث األخير من الملعب، خاصة بعد 

تقدمه بهدف أومتيتي، وكل ما فعله، كان احتواء الخصم واستمالته لألداء 

البطــيء، لضمان غلق المســاحات وتفادي خطورتــه، لدرجة أن البلجيك 

ظهــروا وكأنهــم مقيدين باألغالل، وكلمــا هموا بزيادة الســرعة، وجدوا 

صعوبة في اختراق الدفاع الفرنسي، القائم على الكثرة العددية، وتضييق 

المساحات، والضغط من منتصف الملعب والجانبين.

وأتصــور أن وصول المنتخب الفرنســي إلى المبــاراة النهائية، جاء نتيجة 

طبيعية للتكتيك المتطور، وامتالك عناصر صالحة لالســتهالك الكروي، وإذا 

كانت األجيال الســابقة تضــم نجوماً من الوزن الثقيــل، مثل )زين الدين 

زيــدان وفييــرا وتورام وبالنك وليــزارازو(، فإن الجيــل الحالي يضم نجوماً 

ال تقــل عنهم فــي القوة والمهارة، بقيادة )بول بوغبــا وغريزمان وعثمان 

ديمبلي(.. ومن يدري، فقد يكون الختام لهم بكأس ثانية.

فرنسا ديشامب

طاهر أبوزيد

 حالفنا الحظ 
بإصابة المصري 

مع ليفربول 
في نهائي 

تشامبيونزليغ

 منتخبا المغرب 
وتونس 

متميزان وكانت 
تنقصهما دفعة 

صغيرة



Ⅶ  يوسف الشافعي - موسكو

قضت الجماهير الفرنسية بالعاصمة الروسية موسكو، 

ليلة بيضاء صاخبة، بعد التأهل التاريخي للمنتخب 

الفرنســي إلى نهائــي منافســات كأس العالم 

المقامة حالياً بروســيا، بعــد تجاوزه لجاره 

البلجيكي بهدف مدافع برشلونة اإلسباني 

صامويل أومتيتي.

ورغم إقصاء المنتخب الروســي من ربع 

نهائي منافســات المونديال، واصلت الجماهير الروســية 

حضورها الكبير في منطقة المشجعين بالعاصمة الروسية 

موســكو، حيث خلــق الروس الحدث بقــوة من خالل 

تواجدهــم المكثف، إذ استأنســوا باألجواء االحتفالية 

الصاخبــة التــي وضعتهــا اللجنــة المنظمــة المحلية 

لمنافسات كأس العالم 2018.

وعاينت »البيان الرياضي«، تواجد أعداد كبيرة من 

الجماهير الروســية في منطقة المشجعين، لمتابعة 

مباراة المنتخب الفرنسي أمام نظيره البلجيكي، في 

نصــف نهائي كأس العالم لكــرة القدم، حيث قام 

الروس بالتفاعل مع مجريات المباراة.

وتحدثت الجماهير الروسية لـ »البيان الرياضي«، 

حول حضورهم وتواجدهم في منطقة المشجعين 

رغم إقصاء المنتخب الروســي من منافســات المونديال، 

وقــال أحدهم: »نحــن نعيش أجواء احتفالية اســتثنائية، 

صحيــح أن إقصاء المنتخب الروســي كان بمثابة 

ضربة قوية بالنســبة لآلمال والطموحات، 

لكن يجب أن نساهم في نجاح بلدنا 

على المســتوى التنظيمي.. نحن 

سعداء ألن روسيا تحتضن هذا 

المونديال«.

وأضاف: »هدفنا أن نظهر 

الكاملة  الحقيقــة  للعالــم 

حــول الشــعب الروســي.. 

نحــن عكس ما يتم الترويج 

لــه عنــا.. مرحبــاً بكم في 

روسيا«.

سعادة
من جهتها، أعربت مواطنة روسية عن سعادتها 

الكبيــرة باحتضان بلدهــا لمنافســات كأس العالم، 

وقالــت لـ »البيان الرياضي«: »إنهــا فرصة عظيمة لكي 

نظهــر للعالم عن جمال بلدنا وطيبة الشــعب الروســي.. 

نحن جد ســعداء بالحضور هنا وتقاســم هــذه اللحظات 

االســتثنائية مع جماهير المنتخبــات العالمية«. وأضافت: 

»رغــم إقصاء المنتخب الروســي، فإن ذلــك ال يمنعنا من 

الحضور لمتابعة المباريات في منطقة المشجعين، ومالقاة 

مشــجعين مــن بلدان مختلفــة للتعرف إلــى ثقافات 

أخرى«.

وفي ســياق مرتبط، قضــت الجماهير 

الفرنســية،، ليلة صاخبة فرحاً بعودة 

نهائي  إلــى  الفرنســي  المنتخــب 

المونديــال بعــد 12 ســنة مــن 

الغيــاب، حيث ارتفع منســوب 

»األدرينالين« لدى الفرنســيين، 

باللقــب  يحلمــون  وأصبحــوا 

إلعادتــه للخزينة بعد 20 ســنة 

عن المرة الوحيدة التي ظفر بها 

الفرنسيون باللقب العالمي.

وأنشــد الفرنســيون المتواجدون 

الوطني  النشــيد  المشــجعين  في منطقة 

لبالدهم »المارســييز«، مباشــرة بعد إطالق الحكم 

األورغوياني كونيا صافرة نهاية المباراة.

وأبــدى مجموعــة مــن الفرنســيون ثقتهــم ورغبتهم 

الجامحــة في تكرار إنجاز ســنة 1998 على أرضهم، عندما 

فاز المنتخب الفرنسي بالكأس الوحيدة بقيادة »التاريخي« 

زين الدين زيدان.

يملــك الكرواتي ماركــو بياكا، مهــارات أنيقة وقــدرة على تغيير 

المســار، عندما تكــون الكرة في حوزته، لكنــه أيضاً العب يتمتع 

بطــول فارع وبنية جســدية قوية، وهي ميزات أدهشــت مدربيه 

على المســتوى العالمي، وجعلته أحد الخيارات التي يعتمد عليها 

زالتكــو داليتش مدرب منتخب كرواتيا، فــي نهائيات كأس العالم 

الحالية في روســيا، والتي حققت فيهــا كرواتيا نتائج الفتة وصوالً 

إلى الدور نصف النهائي.

ولــد بيــاكا العــب شــالكه األلمانــي، في زغــرب مــن أم كانت 

العبــة جودو وأب مصــارع، وتلمس أولى خطواته الكروية مع 

لوكوموتيفــا الكرواتــي عام 2012، قبل انتقالــه إلى دينامو 

زغــرب مقابل مليون يورو عام 2014، وهناك فرض نفســه 

ســريعاً على الرغــم من صغر ســنه، وأحرز هــذا الجناح 

الديناميكــي لقب أفضل العب فــي دوري الدرجة األولى 

في كرواتيا لعامين متتاليين، فكان جواز سفره إلى االنتقال 

بعدها مباشــرة، إلى نادي يوفنتوس اإليطالي في عقد مدته 

5 ســنوات، ومقابل 23 مليون يورو، والذي أعاره إلى شــالكه في 

االنتقاالت الشــتوية األخيرة مقابل 800 ألف يورو، من دون خيار 

الشراء.

رغــم أن بيــاكا )23 ســنة(، يلعب فــي مركز الجناح األيســر في 

ناديه، فإنه يشــغل مركز الظهير األيمن مع منتخب بالده، والذي 

خاض معه مباراته الدولية األولى بعمر التاســعة عشــرة، قبل أن 

يعاني مــن إصابات متكررة حالت دون مشــاركته في 

معظــم مباريات منتخب بــالده في تصفيات كأس 

العالم لروســيا، لكن انتقاله إلى شــالكه جاء في 

الوقت المناسب لكي يستعيد مستواه قبل بداية 

مونديال روسيا 2018.

شارك بياكا مع منتخب بالده، في 18 مباراة دولية 

فقــط، وكان أول ظهــور دولي له في 4 ســبتمبر 

2014، عندمــا حــل مــكان ماتيو كوفاتشــيتش في 

آخر 12 دقيقة من المبــاراة الودية التي فازت 

فيها كرواتيا 2-0 على قبرص في اســتاد ألدو 

دروزينا في بوال، وتتضمن تلك المسيرة أيضاً 

مباراتين في المونديال الروســي، وســجل 

خالل تلك المســيرة القصيرة هدفاً واحداً، 

وكان فــي مرمى ســان مارينــو، عندما فازت 

كرواتيا 10-0 في تصفيات أمم أوروبا 2016.

لــم يلعب بيــاكا ســوى 74 دقيقة فقط في 

المونديــال الحالــي، ولكنــه يبقى إحدى 

األوراق المهمة التي يمكن أن يســتعين 

بها المدرب زالتكو خالل سير المباريات، 

 8.7 الدقائــق  تلــك  خــالل  وقطــع 

كيلومتــرات، ومنها 3.9 كيلومترات 

مع االســتحواذ على الكرة، و2.7 

كيلومتر من دون استحواذ على 

الكــرة، وإجمالــي التمريرات 

22 تمريــرة، منها 17 تمريرة 

ناجحة، موزعة بين 7 قصيرة، 

و10 متوسطة، ونجح في قطع 

كرتين، ونال إنذاراً واحداً.

موسكو تحتفل مع جمهور الديوك بياكا.. 
خيار المستقبل
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الخميس

سنة 
أولى 

مونديال

 فرحة 
طاغية للجماهير 
الفرنسية بموسكو

 

Ⅶ  دبي - مجتبى فاروق

»أتذكر تلك اللحظات وأنا طفل صغير، كيف كان 

المشــهد في شارع الشــانزليزيه، كيف احتفلت 

الجماهيــر، من الرائع أننا نجحنا في إعادة هذه 

المشاهد مرة أخرى«.

كانت تلــك الكلمات التي عبر بها الفرنســي 

كيليــان مبابي عــن فرحته بعــد تأهل منتخب 

بالده إلى المباراة النهائية للمونديال الروســي، 

وهي كلمات عادية وطبيعية، ولكن غير الطبيعي 

أن يكون مبابي قد شهد بالفعل تلك االحتفاالت 

حتى لو كان صغيراً في الســن، ال يتجاوز الرابعة 

أو الخامســة، وهي الســن التي تبدأ في ترسيخ 

الذكريات لدى اإلنسان.

فوفقاً للمعلومات الرسمية لـ »معجزة فرنسا 

الجديدة« فإنه من مواليد العشرين من ديسمبر 

مــن عام 1998، بينما بدأت احتفاالت الشــعب 

الفرنســي بالتتويج في أشــهر شــوارع العاصمة 

الفرنســية في الثاني عشــر من يوليو من العام 

نفسه، أي قبل أن يولد مبابي، وفقاً للمعلومات 

الرســمية التي حددت موعــد والدته في أواخر 

ديسمبر من العام نفسه.

هنــا يجب أن نتوقف قلياًل، لنرى ماذا يجري، 

وهــل الالعب فعــاًل من مواليد نهاية ديســمبر 

1998، وأنه كذب عندما قال إنه تابع احتفاالت 

منتخــب بــالده باللقــب األول عــام 1998، إن 

الكذبة أكبر من ذلك، وإن مبابي ليس كما يدعي 

أنه من مواليد ديسمبر 1998.

»معجزة فرنســا الجديــدة«، ابن 

المهاجر الكاميروني واألم الجزائرية، 

بات اآلن على بعد خطوة من إدراك 

إنجاز زيــن الدين زيدان، الذي يحمل 

رقــم قميصه فــي المونديــال، وربما 

ينجــح الفتــي الفرنســي الذهبي في 

حســم اللقب العالمــي لصالح منتخب 

بالده يوم األحد، كما أســهم بشكل رائع 

في نجاح المنتخب الفرنســي في الوصول 

إلــى المباراة النهائية، وكان له الفضل األكبر 

في تخطي الديوك للعقبة األكبر في مســيرته 

إلــى نهائي المونديال عندما تألق أمام منتخب 

األرجنتيــن بتســببه فــي ضربة جزاء جــاء منها 

الهدف األول، ثم سجل الهدفين الثالث والرابع.

ما قاله مبابي أذهل العالم كله، الذي يتعامل 

مــع الالعب على أنه في التاســعة عشــرة من 

عمره، بل دخل تاريــخ المونديال بعد أن عادل 

رقــم األســطورة بيليه، بــأن بــات ثاني العب 

دون العشــرين عاماً يســجل هدفين أو أكثر في 

المونديــال، منذ أن حقق األســطورة بيليه ذلك 

اإلنجــاز في عــام 1958 فــي المونديــال الذي 

احتضنه السويد.

دهشة
هــل هي فرحــة أكثر من الالزم، أم أن مشــاعر 

الفرحــة الطاغيــة التي ســيطرت علــى الفتى 

الذهبي لفرنسا، أنسته البروتوكوالت التي تربى 

عليها، وتــدرب على تكرارها من أنه من مواليد 

تزوير
األعمار

 »القارة السمراء« 
أدمنت التالعب في 

األوراق الرسمية

 اتهامات »التصغير« 
تالحق رمضان 

صبحي

 أيتو ودروغبا 
ونوانكو كانو 

وأوكوشا على 
قمة القائمة 

 صحافة إسبانيا 
تطارد مهاجم 

الماتادور حتى 
مسقط رأسه

فرحة مبابي تعيد الشائعات إلى الواجهة 



Ⅶ  عواصم - وكاالت

كان اللقــاء بيــن المنتخبين البلجيكي والفرنســي في الدور 

نصف النهائي لكأس العالم في كرة القدم، فرصة لمشجعيهما 

لمتابعــة مباراة كالســيكية هــي الـ 74 بينهمــا. في كومين 

المقســمة بين البلدين، كان »الجميع فائــزاً«، على رغم أن 

نتيجة المباراة أتت لصالح »الديوك« الفرنسيين على حساب 

»الشــياطين الحمر« البلجيكيين. على وقع هتافات »هيا أيها 

الزرق!« المؤيدة للمنتخب الفرنســي، أو عبارات التشــجيع 

لـ »الشــياطين الحمر« البلجيكيين، تابع المشجعون المباراة 

التــي انتهــت بفــوز فرنســا 1- 0 وبلوغها المبــاراة النهائية 

للمونديال الروســي. في بداية األمســية بدا التصفيق أقوى 

للنشــيد الوطني للمملكة على حساب نشــيد »ال مارسييز« 

الفرنسي. ويفســر كيليان )18 عاماً( ذلك بقوله »في النهاية 

نحن في بلجيكا!«.

العديد من الفرنســيين عبروا الجســر الفاصل بين شطري 

البلدة وجاؤوا ليســتغلوا األجواء البلجيكية وســط عشرات 

من مشجعي المنتخب المنافس الذين وضعوا على رؤوسهم 

قبعــات بألوان منتخــب بالدهم األســود واألصفر واألحمر. 

باعتراف الجميع »األجواء أفضل هنا«. وقال أحد المشجعين 

وضع على رأســه شعراً مستعاراً بألوان العلم الفرنسي، بينما 

ارتــدى قميصــاً للمنتخب البلجيكي عندما ســئل »هل أنت 

فرنسي؟ هل أنت بلجيكي؟«. فرد »أنا من االثنين!«.

وأوضح المشجع »إذا فازت فرنسا، سأكون مع فرنسا 

في المباراة النهائية. نقوم بتبادل المزاح في ما بيننا لكننا 

جيران وأصدقاء قبل أي شيء آخر«. لكن على مدى الدقائق 

التســعين، كان كل مشــجع يهتف لفريقه المفضل، السيما 

لحارســي المرمى البلجيكــي تيبو كورتوا والفرنســي هوغو 

لوريــس. ومع الهجمات البلجيكية األولى في مطلع المباراة، 

كانت الخيبة بادية على وجه البعض بالمعســكر الفرنســي، 

فــي حين كان اآلخــرون في الطرف البلجيكــي يعبرون عن 

ارتياحهم. ثم جاءت الركلة الحرة المباشرة النطوان غريزمان 

مهاجم المنتخب الفرنسي. »انطون سيسجل«! صرخ أحدهم 

مــن ناحية منضــدة المشــروبات، ليرد عليه آخر بســخرية 

»انطوان سينزلق!«.

تباين
وأكد جان-باتيســت المولود فرنسياً ويقيم حالياً في بلجيكا 

»هذا المســاء، أنا بلجيكي بنسبة 200 في المئة«. وأضافت 

شــابة بالقــرب منه وتدعــى ديانــا، بلجيكيــة وأم ألطفال 

فرنسيين »إذا خسرت فرنسا سنقوم بمواساتهم«. أما الطالبة 

الفرنسية ايميلي المقيمة في الطرف الفرنسي، فاعتبرت أن 

المبــاراة »نهائي قبل النهائي«، مضيفــة ممازحة »إذا فازوا، 

سيقومون بتســديد ثمن الجعة التي شربناها! في الحقيقة، 

سنكون ســعداء في كل 

لســان  وكان  األحــوال«. 

حال ليتيســيا )33 عامــاً( التي قدمت مع زوجها 

وولديهما البالغين من العمر 5 سنوات و15 شهراً 

تواليــاً، مماثاًل بقولها »نحن دائمــاً في بيتنا، أكنا 

في الطرف الفرنسي أو البلجيكي«. سجل المدافع 

الفرنســي صامويــل أومتيتــي الهــدف الفرنســي 

الوحيد في مطلع الشــوط الثاني، فانفرجت أسارير 

الفرنســيين في مقابل وجوم جيرانهم الذين حاولوا 

تحفيــز أنفســهم من خالل صيحــات »هيا بلجيكا، 

هيا بلجيكا!«. وفي الوســط، جلس مشجع لبلجيكا 

يصفق بخفــر بعد الهدف الفرنســي. وقال يانيك 

)53 عامــاً(، البلجيكي من أب فرنســي »نشــعر 

بالحــزن لكننا سنســاند فرنســا اآلن فــي المباراة 

النهائية!«. وبالنســبة إلى ديانا، كان »الجميع فائزاً« 

بنتيجة المباراة.

لم تفلح قوة الدفاع البرازيلي المميز بها الالعب جواو ميراندا، في 

منع منتخب الســامبا من وداع نهائيات كأس العالم في روسيا، من 

دور الثمانية، بالخســارة 1-2 أمــام منتخب بلجيكا، ليصبح في بلد 

مثل البرازيل الغنية بالمواهــب والنجوم، من حصول ميراندا على 

فرصة للظهور في مونديال 2022 المقبل.

وكان جــواو ميراندا دي ســوزا فيلهو، الشــقيق األصغر في أســرة 

مكونة من 12 شــقيقاً، في السادسة من عمره عندما توفي شقيقه 

األكبر فينسنتي في حادث بينما كان في عمله. كان الشقيق األكبر 

بيو، كما يطلق عليه، مدافعاً جيداً ومعروفاً في مالعب الهواة 

فــي مدينــة بارانافاي التي تقع في جنوبــي البرازيل وتضم 

87 ألف نســمة ويعتمد اقتصادها بصورة كلية على إنتاج 

البرتقــال. وعلى الرغم من ذلك، ســاعد بيو والديه على 

إعالة األســرة من خالل العمل كفني لدى شركة الكهرباء 

الموجودة بالمنطقة. وال يتذكر ميراندا ســوى القليل عن 

الحــادث الــذي قتل فيه بيو، لكنه قال إن جثة شــقيقه قد 

احترقت.

وقــال ميراندا عــام 2007 بينمــا كان يلعب في نادي ســاو باولو 

البرازيلــي: »أعتقــد أننــي أردت اتبــاع خطواته - ولهذا الســبب 

أصبحــت مدافعــاً. في بارانافــاي، ما زالوا يقولــون إنه كان أفضل 

مني«.

جســد ميراندا في ظهوره األخيــر بالمونديال، قوة األداء الدفاعي، 

باعتباره واحداً من أركانه األساسية في كتيبة السيليساو.

رسخ ميراندا مكانته في المنتخب البرازيلي بشكل خاص بعد كأس 

العالم 2014 في ضيافة البرازيل، إذ أصبح بعدها العباً أساسياً في 

صفوف »الســامبا«، بعدما نال ثقة دونغا مدرب منتخب البرازيل 

وقتهــا، بينما لم يكن من الســهل عليه إيجــاد موطئ قدم في 

تشــكيلة لويس فيليبي ســكوالري مدرب المنتخــب البرازيلي 

الســابق، وبقي لفترة طويلة حبيس دكة البدالء، رغم أن ظهوره 

الدولــي األول كان فــي مباراة ودية عــام 2009، وتوج بطاًل مع 

البرازيل في كأس القارات بجنوب أفريقيا 2009.

عاد ميراندا )33 عاماً(، ليصبح ركيزة أساسية في عهد 

المدرب تيتــي، إذ لم يغب إال عن مباراة واحدة 

خــالل التصفيات، وكان ذلــك بداعي اإلصابة، 

علمــاً أنه عادة ما يكون أحد الالعبين الذين 

يتــم اختيارهــم لحمل شــارة الكابتن عند 

غيــاب نيمــار، ومــع نهاية مشــواره مع 

منتخــب بالده فــي المونديــال، وصل 

الالعب إلــى إجمالي 52 مباراة دولية 

مــع السيليســاو، وســجل هدفين 

الخمس  المباريات  فقط، ومنها 

المنتخــب  خاضهــا  التــي 

المونديال  فــي  البرازيلي 

الروسي.

ميراندا..على الحدود البلجيكية الفرنسية.. الجميع فائز
صخرة السامبا
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الخميس

المونديال 
األخير

مباراة فرنســا وبلجيكا كانت درامــا ذات فصول حفلت بالكثير من 

اإلثارة ... والدروس أيضاً.

الفصل األول : على امتداد الشــوط األول اســتحوذت بلجيكا على 

الكــرة لتحدث خطراً مســتمراً أمام مرمى فرنســا إال أن العداد ال 

يســجل لألخطــر، بل لألنجع ... فالكرة أهــداف وال يفوز باللذة إال 

الجسور.

المشــهد الثاني: تم وضع مقوماته واختيارات شخصياته بعيداً عن 

أنظــار الجمهور ...فغرفة المالبس كانت فضاءه، حيث تولى المدير 

الفني الفرنســي ديشــامب، الذي ظل طيلة الشوط األول بال حيلة 

أمــام انطالقات هازارد في الجناح األيســر وتفوقــه في الصراعات 

الفرديــة علــى بينجامين بافــارد، الذي لم يجد المســاندة الكافية 

من بــول بوجبا، وكيليان مبابي، فإنه وّفر ما يكفي من الحلول في 

الشوط الثاني .

تقاســم منتخبا فرنســا وبلجيكا التفوق على مدار الشوطين، إال أن 

الديك أّذن فصاح في النهاية، وفي كرة القدم األمور بخواتيمها.

تفوقت بلجيكا في الشــوط األول، وكانت األكثر استحواذاً وخطورة 

علــى المرمى، بينما أدار الفرنســيون اللقاء بــذكاء، وهو من أهم 

مفاتيح النجاح في كرة العصر.  

ومن الذكاء عدم تخلي ديشــامب عن واقعيته، حيث اســتمر على 

خطتــه 4-2-3-1 بعــد أن ظل طيلة الشــوط األول بــال حيلة أمام 

انطالقــات إيدين هازارد في الجناح األيســر وتفوقه في الصراعات 

الفردية على بينجامين بافارد.

ومن الدروس المستخلصة هنا أهمية عنصر الصبر.

والحل وّفره ديشــامب من خالل اللعب الجماعي ليكون المنتخب 

الفرنسي متماســكاً، واألفضل، ليجهض كل المخططات البلجيكية، 

فيمــا أخطأ المدرب اإلســباني في عدم اســتبدال لوكاكو الذي بدأ 

بعيداً عن مســتواه ومعــزوالً بين العمالقيــن أومتيتي، وفاران في 

محور الدفاع، وصمم على سالح الكرات العالية من طرفي الملعب 

على الرغم من طول قامة العبي فرنسا .

والــدرس الذي تجدد من خالل وقائع الشــوط الثاني أن األشــواط 

الثانية للمدربين، فالمدرب الفرنســي ديديه شامب تفوق بوضوح 

كبير وكســب المعركة التكتيكية أمام منافســه اإلســباني مارتينيز. 

ديشماب أغلق كل المساحات أمام الهجوم البلجيكي الرهيب الذي 

سجل 14 هدفاً في المونديال من خالل االعتماد على سرعة الثالثي 

هازارد، وبروين، ولوكاكو في الهجمات المرتدة السريعة. ديشامب 

وضع الرسم التكتيكي المناسب وحّد من نقاط قوة بلجيكا وأجبرها 

على اللعب السلبي دون خطورة على المرمى.

المشــهد الثالث: وأمام تحول الســيطرة من الشــق البلجيكي إلى 

الشــق الفرنســي حصلت الفوارق إثر ركنية لجريزمــان، ارتقى لها 

أومتيتي برأسه ليسجل هدف التأهل.

المشــهد الرابع: شهد العالم بأســره كيف عبرت فرنسا عن فرحتها 

بالترشــح الذي عّم عموم الفرنســيين من ســانت بطرســبيرغ إلى 

باريس ... لكن فرنســا لم تكســب بعد كأس العالم، فأمامها موقعة 

األحد.. وكسبها يمر عبر اإلبقاء على القدر نفسه من التركيز، فالديك 

أّذن وصاح، لكن إقامة األفراح تبقى ســابقة ألوانها مهما كان اســم 

المنافس.

فالكرة تخطيــط ... والنجاح يقتضي التركيز حتى اللحظات األخيرة 

من الوقت البديل.

ن الديك 
ّ
أذ

فصاح
الطاهر ساسي

20 ديسمبر 1998.

وال تعد حالة مبابي الوحيدة التي أثارت الشكوك 

فــي عالم كــرة القــدم، ولالعبين شــاهدناهم في 

المونديــال مــن قبل، بــل منهم من شــاهدناه في 

المونديــال الحالــي، وتحديداً اإلســباني من أصل 

برازيلي دييغو كوســتا مهاجم الماتادور، الذي تفيد 

المعلومات الرســمية له بأنه من مواليد الســابع 

من أكتوبر من عــام 1988، في مدينة الغارتو 

البرازيلية، أي أنه يقارب الثالثين عاماً اآلن، 

ولكــن الكثير من الشــائعات واالتهامات 

رافقت الالعــب، تحديداً حول الموعد 

الحقيقــي لميالده، حيــث اتهم في 

أكثر من مرة بأنه تالعب في عمره 

من أجل أن يحصــل على عقود 

احتــراف أفضــل، بل نشــرت 

الصحافة اإلسبانية تقارير تؤكد 

فيهــا أن كوســتا ليــس من 

مواليد أكتوبر 1988، بل إنه 

أكبــر من ذلك بكثير، وإنه 

اســتغل إمكانية التالعب 

في األوراق الرسمية في 

البرازيلي،  األصلي  بلده 

شــهادة  على  ليحصــل 

تؤكــد أنه مــن مواليد 

أكتوبــر 1988، ولكــن 

التقديــرات  أقــرب 

لعمره، حسب الصحافة 

اإلسبانية، تشير إلى أنه 

مــن مواليد عام 1982، 

وأن عمره اآلن 35 عاماً، 

وليس كما هو ظاهر في 

أوراقه الرسمية 30 عاماً.

وحقاً يمكن أن نلتمس 

لالعب الفرنسي المميز 

العــذر، فلربما وضعية 

المهاجرين  والديه 

قانونية  تكــن  لم 

موعــد  عنــد 

األصلي،  مولده 

وأنه تم تسجيله 

 20 مواليد  مــن 

 ،1998 ديســمبر 

عندما ســنحت الفرصة لوالديــه لتوفيق 

أوضاعهمــا، كمــا يحــدث مــع الكثيــر من 

المهاجريــن، الذين ال يحملون أوراقاً تتيح لهم 

التحرك في البلد الذي يقيمون فيه بشكل رسمي، 

ويتفــادون الذهاب إلى الســلطات فــي الكثير من 

القضايــا، ولكــن حتماً ســيتابع العالــم بالكثير من 

التركيز والبحث العمر الحقيقي للمعجزة الفرنســية 

الجديدة.

تزوير ممنهج
وال تبدو األمور مختلفة بالنسبة للكثير من الالعبين 

الذيــن احترفوا في أوروبا، وجــاء من قارات أخرى، 

وتحديــداً مــن القــارة األفريقيــة، التــي شــهدت 

العديد مــن حــاالت التالعب في األعمــار، خاصة 

في المنتخبات الســنية، واســتفاد الكثير من نجوم 

القــارة الســمراء من هــذا التالعب الرســمي الذي 

قامــت به االتحادات الوطنية في بلدانهم، من أجل 

االســتفادة من خدماتهم في المنتخبات السنية في 

المنافســات العالمية، التي سيطرت عليها منتخبات 

القارة الســمراء لسنوات طويلة، قبل أن يقرر »فيفا« 

االعتماد على الكشــف عن طريق األسنان، لمعرفة 

العمر الحقيقي لالعب، حتى يوقف عمليات التزوير 

الممنهــج التي قامت بهــا العديد مــن المنتخبات 

األفريقية، واســتفادت منها، واســتفاد منهــا، أيضاً، 

العبــون تلقوا عــروض احتــراف في أكبــر األندية 

العالمية، استناداً إلى المستوى المذهل الذي ظهروا 

بــه وهم في »ســن صغيــرة«، قبل أن تــدرك هذه 

األندية أن األمور في أفريقيا تختلف عن أوروبا، وأن 

األوراق الرســمية في القارة السمراء يمكن أن تتغير 

فــي لحظة واحــدة، وتخفي عدة ســنوات من عمر 

الالعب، الذي يتحول من تحت 23 ســنة إلى تحت 

17 ســنة، بين غمضة عين وانتباهتها، وطبعاً يودي 

بقــدرات العب على أعتاب االعتزال، وهذا ما تفاجأ 

به األنديــة التي تعاقدت مع هؤالء الالعبين، ولعل 

ذلــك الذي دفع الكثيــر من األنديــة األوروبية إلى 

اللجــوء إلى طريقة أخرى للحصــول على المواهب 

األفريقية، الرخيصة الثمن، العالمية العطاء، بإنشــاء 

مدارس ســنية في بالد أفريقية، يتم التأكد فيها من 

عمــر الالعــب الحقيقــي، قبل ضمه إلى المدرســة 

الســنية، ثم يتطور فيها بعــد ذلك إلى أن يصل إلى 

الفريق األوروبي الكبير.

اتهامات
والحقت االتهامات الكثير من نجوم القارة السمراء، 

وعلى رأســهم الرباعي األشهر النيجيري نوانكو كانو، 

ومواطنه جــي جي أوكوشــا، والكاميروني صمويل 

أيتــو، والعاجي ديديه دورغبا، حيث تألق هؤالء مع 

المنتخبات السنية، ثم عند التعاقد معهم في األندية 

األوروبية بدأت تظهر حقائق غريبة متعلقة بالتكوين 

الجسماني، كانت تناقض تماماً األوراق الرسمية التي 

يحملونهــا، ولكن في النهاية تبيــن واقعياً أن هذه 

األوراق تتحدث عن »شخص آخر« ال يقارب الالعب 

الذي تم التعاقد معه سنياً.

والحقــت االتهامــات، أيضــاً، الالعــب الشــاب 

المصري رمضان صبحي، العب نادي هدذرســفيلد، 

المنتقل من ســتوك ســيتي اإلنجليزييــن، يعد أحد 

أبرز النجوم العرب المشاركين في المونديال، الذين 

أثيرت حولهم الشائعات بهذا الخصوص.

والعب النادي األهلي المصري الســابق ومنتخب 

الفراعنــة، الــذي شــارك مــع بــالده فــي مباريات 

المجموعــة األولى لكأس العالم، هو من مواليد 23 

ينايــر 1997، ويتميز بقوة بنيانية منذ الصغر، حيث 

تم تصعيده من ناشــئي األهلــي ليلعب مع الفريق 

األول، ولــم يكن قد أكمــل عامه الـــ17، وتناولت 

العديد من التقاريــر الحديث عن عمر الالعب نظراً 

لجرأتــه في بدايتــه وطوله الفارع أمــام أقرانه في 

العمر، والبعض ذهب للتشكيك في حقيقة سنه، إال 

أن أحــداً لم يقدم دلياًل قاطعــاً على حقيقة عمره، 

ولم يتجاوز األمر كونه مجرد شــائعات ال أســاس لها 

أو دليل.



Ⅶ باريس - د ب أ

 ســيطرت الســعادة على وســائل اإلعالم الفرنسية بعد وصول 

المنتخب الفرنســي لكــرة القدم إلى المبــاراة النهائية لبطولة 

كأس العالم 2018 بروســيا. وتأهل المنتخب الفرنســي لنهائي 

المونديال بالفوز الثمين 1 /   صفر على نظيره البلجيكي مســاء 

أول من أمس في الدور قبل النهائي للبطولة.

وذكرت صحيفة »ليبراســيون« الفرنســية في عنوانها اليوم: 

»أقبــل يــا يوم األحــد«. وأوضحــت الصحيفة: »الفــوز الهزيل 

أمــام المنتخــب البلجيكي ربمــا يظهر مدى الكفــاح والتكافؤ 

في المباراة. لكنه لم يكشــف لنا القبضــة القوية التي أحكمها 

المنتخب الفرنسي بمجرد انتهاء الشوط األول، وإهدار المهاجم 

أوليفيه جيرو أربع فرص لترجمة جهد رفاقه«. ِوأشادت صحيفة 

»ليكيــب« الفرنســية الرياضية فــي غالفهــا بالمدافع صامويل 

أومتيتي، كما نشــرت صورة لالعب حيث سجل أومتيتي هدف 

المباراة الوحيــد بضربة رأس في الدقيقة 51. وذكرت الصحيفة 

»رأس في النجــوم«. وأوضحت الصحيفة: المنتخب الفرنســي 

رائع في الســيطرة والخطــة، األزرق يوقف المنتخب البلجيكي 

ويتأهــل إلى نهائــي المونديال بفضل هــدف للبطل صامويل 

أومتيتــي... إنه النهائي الثالث لفرنســا في غضون 20 عاما. أمر 

مثير للجنون فعلياً.

وانهالــت صحيفتا »ليكيــب« و»لو فيجارو« باإلشــادة على 

أومتيتي وزميله المدافع رافاييل 

فاران لمســاهمتهما بشكل رائع 

المباراة.  الفريق بهــذه  أداء  فــي 

ووصفــت »ليكيب« الالعبين بأنهما 

الشــجاع« فيمــا وصفتهما  »الثنائــي 

»لــو فيجارو« بأنهما »محــور من الذهب 

الخالــص«. كمــا أشــارت »ليبراســيون« إلــى 

االحتفاالت الهائلة التي شــهدها شــارع الشــانزيليزيه 

العريق في العاصمة الفرنســية باريس بعد انتهاء مباراة األمس. 

وذكــرت الصحيفــة: »فوضى أســفل قــوس النصر.. الســيارات 

والدراجــات الناريــة تســير بشــكل متعــرج وســط الجماهير 

المحتشــدة«. وأشارت إلى أن الجماهير ألقت بعض الزجاجات 

على شرطة مكافحة الشغب والتي فضت أخيرا هذه التجمعات 

أســفل قوس النصر فــي باريس من خالل قنابل الغاز المســيل 

للدموع. وعن المنتخب البلجيكي، كانت التقارير الصحفية أكثر 

رصانة. وذكرت صحيفة »لو سوار« الفرنسية في صفحتها األولى: 

»في مواجهة منتخب فرنسي عنيد، لم يستطع الشياطين الحمر 

شق طريقهم إلى النهائي الذي كان سيصبح تاريخياً«.

وذكرت شــبكة »آر تي بي إف«: »الشــياطين الحمر اتسموا 

بالشــجاعة والتماسك والعناد، ولكن هذا لم يكن كافيا للتغلب 

علــى المنتخب الفرنســي في الــدور قبل النهائــي للمونديال 

بمدينة سان بطرسبرغ«.

 فرصة 
على جانــب أخر، قــال برونو 

لومير وزير المالية الفرنســي: إن 

انتصارات منتخــب بالده الوطني 

في المونديــال، ووصوله إلى نهائي 

المســابقة المقامــة في روســيا، فرصة 

ستترك أثراً إيجابياً على نمو اقتصاد البالد.

وتفوقت فرنســا، بطلة العالم 1998، على بلجيكا 

1-صفــر أول مــن أمس الثالثــاء في الدور قبــل النهائي بفضل 

ضربة رأس مــن المدافع صمويل أومتيتــي. وأبلغ لومير القناة 

الثانية بالتلفزيون الفرنســي أمــس دون تفاصيل إضافية »هذا 

جيــد للنمو«. وحدث أخيراً تباطؤ في نمو االقتصاد الفرنســي، 

وهــو ثاني أكبر اقتصــاد في منطقة اليورو، بعــد فترة انتعاش 

عقب فوز الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون باالنتخابات في 

مايو من العام الماضي.

وحققت فرنســا الفوز على بلجيكا تحت أنظار ماكرون الذي 

تراجعت شعبيته في استطالعات الرأي وسيأمل في التعافي عن 

طريق كأس العالم. وتوجه الرئيس الفرنســي إلى غرفة الالعبين 

بعد المباراة.

ورداً على ســؤال عما قاله ماكرون لالعبين قال كيليان مبابي 

مهاجم فرنسا الشاب قال إنه سيعود لمشاهدة المباراة النهائية 

ليرانا ونحن نحمل الكأس.

أعــرب كيفن دي بروين نجم المنتخــب البلجيكي لكرة القدم عن 

اســتيائه من الهزيمة التي مني بها الفريق أمام نظيره الفرنسي في 

الــدور قبــل النهائي لبطولة كأس العالم 2018 بروســيا، لكنه أبدى 

فخره بما قدمه الفريق بشكل عام.

وقــال دي برويــن: »هــذه هــي أحكام الكــرة حاولنــا تحقيق 

الفوز في المباراة، ما حسم اللقاء 

هو ضربــة ركنية اســتطاعوا من 

خاللها التســجيل، المباراة كانت 

متكافئــة تماماً بنســبة 50% لكل 

فريــق. وأوضــح: لــم يتوفر لكل 

من الفريقين العديد من الفرص. 

نحن مستاؤون من النتيجة ولكننا 

فخورون أيضاً بما قدمناه كفريق، 

األداء كان جيداً«.

الفــوز  »ســنحاول  وأضــاف: 

وتحقيق المركز الثالث، ال نتحسر 

على شــيء ألننــا قدمنــا كل ما 

لدينا، تهانينا لمنتخب فرنســا وهذه كرة القدم. يجب علينا القبول 

بهذا«. كما أشــار دي بروين، »أفتخر بأننــا انتصرنا أكثر مما انهزمنا 

وهذه أول مرة تصل فيها بلجيكا للعب على المركز الثالث سنحاول 

سان بطرسبرغ - د ب أ تحقيق هذا«. 

هنأ الالعب الفرنســي السابق زين الدين زيدان أمس منتخب بالده 

بالوصــول إلى نهائي بطولة كأس العالم 2018 بروســيا، وذلك عبر 

مواقع التواصل االجتماعي. ونشــر زيدان عبر حســابه الرسمي على 

موقــع التواصل االجتماعي انســتغرام ثالث أيقونــات ألياٍد تصفق 

بجــوار العلــم الفرنســي لتحية 

منتخب بالده بعد تأهله لنهائي 

المونديال.

وكان المدرب الســابق لريال 

مدريد اإلســباني هــو أحد أبرز 

نجوم منتخب فرنســا »الديوك« 

الفائــز بلقــب مونديــال 1998 

قبــل 20 عامــا، كمــا كان بطل 

المباراة النهائية لمونديال 2006 

التــي تعرض خاللهــا للطرد في 

الوقــت اإلضافــي بعدما تعدى 

اإليطالــي ماركو  المدافع  علــى 

ماتيراتزي بالضرب بالرأس. وخســرت فرنســا تلــك المباراة المثيرة 

بركالت الترجيح. ووصــل الجيل الجديد لمنتخب »الديوك« بقيادة 

أنطــوان جريزمان وكليان مبابي إلى نهائي المونديال الروســي بعد 

سان بطرسبرغ - د ب أ تغلبه على بلجيكا 1 / صفر. 

الصحافة الفرنسية: أقبل يا يوم األحد دي بروين:
فخور بما قدمناه

زيدان يهنئ
منتخب بالده

Ⅶ سان بطرسبرغ - د ب أ

دور  فــي  للفريــق  المتواضعــة  المســيرة  بعــد 

المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم 

بروســيا، تحســن أداء منتخــب الديوك الفرنســي 

مــن مباراة ألخرى حتى توج الفريق هذا التحســن 

بالفــوز الثمين 1 /  صفر علــى المنتخب البلجيكي 

»الشــياطين الحمر« في المربــع الذهبي للبطولة. 

وتطور أداء المنتخب الفرنسي في البطولة تدريجياً 

حتــى أصبح فريقاً قادراً على الفــوز باللقب، تماماً 

مثلما حدث قبل 20 عاماً عندما فاز بلقب مونديال 

1998 على أرضه.

وأظهر المنتخب الفرنســي مــدى صالبته خالل 

المباراة أمــام المنتخب البلجيكي مســاء أول من 

أمس ليفرض نفسه كمرشح أقوى للفوز في المباراة 

النهائية للبطولة األحد المقبل بالعاصمة الروســية 

موسكو.

وكان التطور في مستوى أداء المنتخب الفرنسي 

واضحــاً من مباراة ألخرى في هــذه البطولة حتى 

توج الفريق جهوده بالفــوز الثمين على المنتخب 

البلجيكــي أمــس بهــدف نظيف ســجله المدافع 

صامويل أومتيتــي بضربة رأس وهو الفارق الوحيد 

بين الفريقين والذي أظهرته المباراة على األقل من 

الناحية النظرية.

وبعد تســجيل الهدف، لجأ المنتخب الفرنســي 

إلــى غلق كل الطــرق أمام المحــاوالت البلجيكية 

لتسجيل هدف التعادل، ونجح الفريق في هذا كما 

اعتمد على الهجمات المرتدة السريعة في الناحية 

الهجومية تجاه المرمى البلجيكي.

وكان المنتخب الفرنســي اســتهل مســيرته في 

البطولــة بالفوز الهزيل 2 /  1 على أســتراليا بفضل 

هدف من نيران صديقة وآخر من ركلة جزاء.

ولكنه يبــدو اآلن فريقاً مختلفاً، حيث أكد مديره 

الفني ديدييه ديشــامب أن المنتخب الفرنسي نضج 

خالل البطولة وهو أمر طبيعي بالنســبة لفريق يبلغ 

متوســط أعمار العبيــه 26 عاماً ويضــم العديد من 

الالعبين الذين يشاركون في المونديال للمرة األولى.

تألق
وقال ديشامب: »فكرتي هي أن كل شيء يمكن أن 

يتحسن لدى فريق شاب، هناك 14 العباً استكشفوا 

طبيعــة بطوالت كأس العالــم من خالل المونديال 

الحالــي، تطوروا بشــكل هائل، أفتخــر كثيراً بهم 

وبعقليتهــم ألنه من خالل حالتنــا الذهنية يمكننا 

اجتياز العقبات والجبال وهو ما فعلناه حتى اآلن«.

وفي صفــوف الفريق، ثبت الالعبــون أقدامهم 

حيــث أحــرز المهاجم الشــاب كيليــان مبابي 19 

عامــاً، هدف الفوز على المنتخب البيروفي في دور 

المجموعات قبل أن يسطع بشكل هائل في مباراة 

الفريق أمام التانجو األرجنتيني في دور الستة عشر. 

وكان األداء الراقــي من مبابي أحــد أهم المالمح 

في هذه البطولة كما عاد الالعب للســطوع بشكل 

هائل في مباراة أول من أمس.

وبــدأ المونديــال الحالي بجدل حــول الصراع 

بيــن األرجنتيني ليونيل ميســي 31 عاماً والبرتغال 

كريســتيانو رونالــدو 33 عاماً، بشــأن الفوز بلقب 

المونديــال للمرة األولى في هــذه المحاولة التي 

بدت األخيــرة لكليهما ولكــن البطولة تقترب من 

نهايتها مع تأكيد مبابي لمكانته ضمن أفضل العبي 

العالم في هذه السن المبكرة.

وثبت المنتخب الفرنسي أقدامه بشكل مماثل، 

حيــث أطاح بالتانجو األرجنتيني مــن الدور الثاني 

ثم بمنتخب أوروغواي من دور الستة عشر قبل أن 

يحجــز مقعده في النهائي على حســاب المنتخب 

البلجيكي القوي.

تطور
وتألق نجولو كانتي العب تشيلســي اإلنجليزي في 

صفوف المنتخب الفرنسي بالمونديال الحالي فيما 

تطور أداء زميله بول بوغبا من مباراة ألخرى ليقدم 

أداء جيداً في مباراة بلجيكا.

وقال ديشامب: بول، يجب أن أقول بكل صدق، 

لقد تطور مســتواه في الفريق، العب معبر للغاية 

يعلم ما يحتاج إلى فعله وما يفعله داخل الملعب، 

يزيد من جدارته بهذه المكانة في صفوف الفريق.

كما قدم حارس المرمى الفرنسي هوجو لوريس 

أداء رائعــاً في البطولة الحالية علماً بأن الشــكوك 

أحاطت به قبل بداية البطولة مباشرة بعد موسمه 

المهتز مع توتنهام اإلنجليزي.

وكان تصديه الرائع لتســديدة توبي ألديرفيريلد 

من أبرز المشاهد في اللقاء.

وقال ديشــامب: الالعبون الكبار يسيطرون على 

الفريق، الالعبون الشــبان يمنحــون الفريق لمحة 

من المجازفــة والجنون، بعض الالعبين يتســمون 

بالشباب ولكنهم على درجة عالية من النضج. عندما 

تسنح لهم فرصة انتزاع شيء فإنهم يتمسكون به.

وكان ديشــامب قائداً للمنتخب الفرنسي الذي 

أحرز لقبه الوحيد فــي المونديال حتى اآلن وذلك 

في عام 1998. ولكنه يدرك أن الحديث مع العبيه 

عن الفوز بلقب 1998 ليس الطريقة لتحفيز وإلهام 

الالعبين.

وقال ديشــامب: »يجــب أن تعيش في حاضرك 

ال يتعيــن علي الحديث عن تاريخي، إنهم يعرفونه 

جيــداً، بعضهــم لــم يكن قــد ولد بعــد ولكنهم 

شاهدوا بعض الصور، لقب 1998 يخص العديد من 

الفرنسيين الذين عاشوا في هذه الفترة ولكن ليس 

الجيل الشاب«.

وأوضــح: أنــا معهم هنــا اليوم لكتابــة صفحة 
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الخميس

دفاع »الديوك« ينقر »الشــــــياطين الحمر«
 متوسط 

ً
 26 عاما

أعمار العبي 
فرنسا

 استكشفوا 
ً
 14 العبا

طبيعة بطوالت 
المونديال

 حالة الديوك 
 الذهنية تمكنه

من اجتياز العقبات 

 فرنسا في 
النهائي للمرة 

ً الثالثة خالل
20 عاما

 مبابي أكد مكانته 
ضمن أفضل العبي 

العالم 



Ⅶ سان بطرسبرج - د ب أ

 كشــف إيــدن هــازارد نجم 

المنتخب البلجيكي لكرة القدم 

وزميله حــارس المرمى تيبو كورتوا 

عــن غضبهما واســتيائهما الشــديدين من 

أســلوب لعب المنتخب الفرنسي »الديوك« خالل 

مباراة الفريقين بالمربــع الذهبي لبطولة كأس العالم 

2018 بروســيا. وتغلب المنتخب الفرنســي على نظيره 

البلجيكــي 1 /    صفــر مســاء أول من أمس على اســتاد 

»كريستوفســكي« بمدينة ســان بطرســبرج الروسية في 

الدور قبل النهائي للمونديال، ليحجز المنتخب الفرنســي 

مكانــه في المباراة النهائية للبطولــة األحد المقبل فيما 

يخوض المنتخب البلجيكي بعد غد مباراة تحديد المركز 

الثالث.

وانتهى الشــوط األول من المباراة بالتعادل السلبي ثم 

سجل المدافع الفرنســي صامويل أومتيتي هدف التقدم 

للمنتخب الفرنســي فــي الدقيقة 51 بضربــة رأس قابل 

بهــا الكرة التي لعبها زميله أنطــوان جريزمان من الركلة 

الركنية.

وعلــى مدار مــا تبقى من المبــاراة، دافــع المنتخب 

الفرنســي بعمق هائل وحاول مباغتة منافسه عن طريق 

الهجمات المرتدة السريعة فيما 

فشــل المنتخــب البلجيكي في 

التغلب على دفاع فرنسا.

وصــرح كورتــوا إلــى صحيفــة 

»هيــت نيوزبــالد« البلجيكيــة قائــاًل: 

»المنتخب الفرنســي لعب كرة قدم مضادة لم 

أر المهاجم الفرنســي أوليفيه جيــرو بعيداً عن مرمى 

فريقــه«. وأوضح: من حقهــم اللعب بهذه الطريقة ألنهم 

يعلمون أننا نواجه صعوبة في التعامل مع هذه الطريقة. 

ولكن هذا األداء ليــس ممتعاً هذا الفريق لم يكن أفضل 

منــا، المنتخب الفرنســي دافــع جيداً كان هــذا هو كل 

شــيء التفاصيل حسمت المباراة فعلياً، كنت أفضل عبور 

البرازيل بدالً من فرنسا.

واتفق هازارد مع زميله في صفوف تشيلسي اإلنجليزي 

والمنتخــب البلجيكي، وقــال هازارد: »أفضل بالخســارة 

مــع هــذا الفريق البلجيكــي على الفوز مع هــذا الفريق 

الفرنسي«.

وتعرض هــازارد للعرقلة بجوار منطقة الجزاء مباشــرة 

ولكــن الحكــم األوروغويانــي أندريس كونيــا، الذي أدار 

اللقاء، لم يحتســب الخطأ مما أثار حفيظة وغضب العبي 

المنتخب البلجيكي قبل نهاية المباراة بقليل.

وأضــاف كورتوا: كونيــا لم يقدم أداًء جيــداً في إدارة 

المباراة، أهدر العبو فرنســا الكثير من الوقت، والحكم لم 

يطلق صفارته أيضاً عند إعاقة إيدن هازارد.

سعادة
في المقابل، أوضح قال بنيامين بافارد العب المنتخب 

الفرنســي: نستحق الفوز في هذا اللقاء بكل تأكيد، كنا 

سعداء للغاية في غرف تغيير المالبس، نعرف جيداً أن 

أمامنا لقاًء مهماً يجب أن نســتعد له جيداً. سنبذل كل 

ما بوســعنا لكي نفوز، اســتطعنا كفريق إيقاف الالعب 

الكبيــر والخطير إيدن هازارد، هــذا ليس أوان الفرحة، 

علينا الفوز في النهائي أوالً«.

في حين، أوضح زميله المهاجم أوليفيه جيرو: »نحن 

ســعداء جداً، ولكننا لم نستوعب بعد أننا في النهائي. 

هدفنــا اآلن هــو الفوز بالــكأس، لم نتــرك للمنتخب 

البلجيكي المســاحات، وسجلنا هدفاً مبكراً في الشوط 

الثانــي، أغلقنا كل المنافذ أمــام بلجيكا، وضغطنا في 

الهجوم لكي نخفف الضغط على دفاعنا، وكنا أول خط 

دفاع، ركضنا طوال المباراة، شــخصياً لم أكن راضياً عن 

مســتواي، وأعلم أنني لم أكن حاســماً وأضعت بعض 

الفــرص. لم أقصر في أي جهد لمســاعدة الفريق. كان 

سني 12 عاماً عندما فازت فرنسا بكأس العالم، وال أعلم 

ماذا سيحدث إن حققنا ذلك يوم األحد«

وصف العب وســط المنتخب الفرنسي بول بوغبا، العرض الذي 

قدمه فريقه في المونديال حتى اآلن بأنه »تاريخي«، معرباً عن أمله 

فــي الفوز بلقب بطولة كأس العالم 2018 بروســيا، وذلك بعد فوز 

فريقه على بلجيكا أول من أمس 1 /  صفر في الدور قبل النهائي.

وقــال بوغبــا عقــب اللقــاء: 

»لقد حققنــا الفوز ولكن ال يزال 

هنــاك شــيء أكبر، وهــو نهائي 

المونديال«. وأضاف العب وسط 

مانشســتر يونايتــد اإلنجليــزي، 

الذي اعتبــر الفوز علــى بلجيكا 

بنجومها الكبار مثل ايدين هازارد 

وكيفيــن دي بروين بمثابة إنجاز 

قائــاًل: »ربما يكــون هو  كبيــر، 

األخيــر، ولهذا نرغــب في الفوز 

به«. مؤزارةعيداً عن بوغبا، أعلن 

قصــر اإلليزيه أمــس أن الرئيس 

الفرنســي، ايمانويــل ماكــرون، سيســافر األحد المقبــل للعاصمة 

الروسية موسكو لمؤازرة منتخب بالده األول لكرة القدم في نهائي 

بطولة كأس العالم 2018 بروســيا. وحضر ماكرون برفقة زوجته أول 

مــن أمس المباراة التي فاز بها منتخب فرنســا »الديوك« 1 / صفر 

موسكو - د ب أ على بلجيكا في الدور قبل النهائي للمونديال. 

 اعتــرف أنطــوان غريزمان مهاجم المنتخب الفرنســي لكرة القدم 

بالــدور البــارز الــذي لعبه دفاع الفريــق في الفوز علــى المنتخب 

البلجيكي، وأضاف: »المنتخب البلجيكي يتمتع بالمهارة في الهجوم 

ولدينــا دفاع متميــز للغاية، بلجيــكا فريق قوي للغايــة، الدقائق 

األولــى في المبــاراة كانت صعبــة للغاية وحارســنا هوغو لوريس 

قام بتصديــات متميزة«. وأوضح 

جريزمان مهاجــم أتلتيكو مدريد 

سجلنا  الحظ،  »لحسن  اإلسباني: 

هــدف الفوز إثر ركلــة ركنية ثم 

بشكل  البلجيكي  الضغط  تحملنا 

جيد«. وواصل غريزمان: »وضعتها 

في المكان الذي استطيعه وكان 

صامويل موجوداً، المدرب اجتهد 

كثيراً«.

وشــدد غريزمان علــى أنه لم 

يفكر على اإلطالق في المنافسة 

على جائزة الكرة الذهبية ألفضل 

العب إذا توج المنتخب الفرنســي بلقب البطولة. وأكد اســتمتاعه 

بسير األحداث في المونديال الحالي، وقال: »قبل بدء مشاركتنا في 

البطولة كنا نفكر في خوض سبع مباريات، واآلن لدينا مباراة واحدة 

متبقية، هناك نهائي لجعل كل شــيء أكثر جماالً، أشــعر بالسعادة 

اآلن، سألتقي عائلتي ثم ينقطع االتصال بيننا لنرى من هو المنافس 

سان بطرسبرغ - د ب أ الذي سنلتقيه في النهائي«. 

أكد كيليان مبابي، نجم هجوم المنتخب الفرنســي لكرة القدم، أنه 

لــم يكن يتخيل حتى في أفضل أحالمه أن يتأهل إلى نهائي بطولة 

كأس العالــم 2018 بروســيا، حيث يخوض »الديــوك« نهائي األحد 

المقبــل ليكون األول له فــي البطولة منذ خــوض نهائي مونديال 

2006 بألمانيا.

في  حتــى  مبابــي:  وأضــاف 

أتخيل هذا...  أفضل أحالمي، لم 

إنه حلم العمر، وحلم المستقبل، 

وواصــل: ما زالــت أمامنا خطوة 

واحدة إضافية، ولكننا نفتخر بما 

حققنــاه حتــى اآلن... في غرف 

المالبــس، كان ديدييــه  تغييــر 

ديشامب سعيداً«.

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي 

الالعبين  هنأ  ماكــرون  إيمانويل 

شخصياً، وقال: »الرئيس الفرنسي  

جاء لرؤيتنا البلد كله معنا، نحن 

جميعاً سوياً في هذه المهمة«.

وأكــد مبابــي: كان من الصعب اللعب أمــام فريق منظم يلعب 

بشكل جماعي رائع. كنا متحدين وأقوياء، ولم نترك لهم المسافات، 

سان بطرسبرج - د ب أ سنحاول الفوز بلقب هذا المونديال.. 

 أشاد صامويل أومتيتي مدافع المنتخب الفرنسي لكرة القدم بأداء 

فريقــه في المباراة أمام بلجيكا في المربع الذهبي لمونديال 2018 

بروســيا. وأحرز أومتيتي هدفاً في الشــوط الثانــي ليقود المنتخب 

الفرنســي إلــى الفــوز 1 /  صفــر على نظيــره البلجيكــي والتأهل 

للمبــاراة النهائيــة األحد المقبل 

في العاصمة الروسية موسكو.

وقــال أومتيتي مدافع برشــلونة 

اإلســباني: »إنــه فخــر اجتهدنا 

كثيــراً، وحققنــا هــذا ســوياً«. 

وأضــاف: »لقــد ســجلت هدف 

المباراة ولكننا قدمنا مباراة رائعة 

الليلــة وتأهلنا للنهائــي... فخور 

بالجميع«.

وأشــار الالعــب إلى أنــه يحلم 

وباقــي أفراد الفريق بإحراز لقب 

المونديال الحالي الذي ســيكون 

األول للمنتخب الفرنسي في البطولة منذ 20 عاماً.

 واكمــل أومتيتــي: »أدوا مهمتهم في 1998، وأدينــا اليوم مهمتنا 

لنكتــب تاريخنا.. أحــد أهدافنا كان بلــوغ المباراة النهائية أشــعر 

سان بطرسبرغ - د ب أ بسعادة بالغة«. 

كورتوا وهازارد ينتقدان طريقة لعب »الديوك«

ًبوغبا: 
 تاريخيا

ً
قدمنا عرضا

غريزمان: دفاعنا وراء 
تحقيق الفوز

مبابي: أحالمي لم 
تصل إلى النهائي

أومتيتي: أدينا 
المهمة وكتبنا تاريخنا 

جديدة فــي التاريخ، صفحة جميلة ما قدمناه 

قبل 20 عاماً ســيظل في التاريخ، وما من أحد 

سيزيله، ولكن علينا أن نعيش حاضرنا«.

مشوار
وكانــت فرنســا قد بلغــت المبــاراة النهائية 

لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها والثالثة 

خالل 20 عاماً، وتخوض األحد نهائي مونديال 

روســيا الــذي عولت فيــه على دفــاع صلب 

شــارك بشــكل فاعل في تســجيل األهداف. 

وللمباراة الثالثة تواليــاً في األدوار اإلقصائية، 

احتــاج المنتخب الفرنســي الذي يتألف خط 

هجومــه من الثالثي الخطــر انطوان غريزمان 

الموهــوب كيليان  وأوليفييه جيرو والشــاب 

مبابــي، إلى هدف من مدافع لضمان مواصلة 

مشــوار البحث عن اللقب العالمي الثاني بعد 

مونديال 1998 على أرضه.

في الــدور ثمــن النهائي ضــد األرجنتين، 

كان الظهيــر األيمن بنجامان بافار بتســديدته 

القوية، مســجل هدف التعــادل )2-2( الذي 

أعاد فرنســا إلى المباراة، قبل أن يكمل مبابي 

المهمة ويســجل هدفين لينتهــي اللقاء 3-4. 

في ربع النهائي ضد األوروغواي، كسرت رأسية 

المدافع رافايل فاران التعادل السلبي، قبل أن 

يضيف غريزمان الهدف الثاني وتنتهي المباراة 

2-صفر.

النهائي بســان بطرســبورغ،  فــي نصــف 

كان الهــدف الوحيد برأســية أيضاً من مدافع 

برشــلونة اإلســباني أومتيتي، كافيــاً إليصال 

فرنســا إلى النهائي الثالــث )بعد 1998 حين 

فازت على البرازيل، و2006 حين خسرت أمام 

إيطاليــا(، وحرمان الجيل الذهبــي البلجيكي 

المكون من أمثال إدين هازار وروميلو لوكاكو 

وكيفن دي بروين، من خوض النهائي األول له.

أعاد هدف أومتيتي التذكير بهدفي الظهير 

األميــن ليليان تــورام ضد كرواتيــا )1-2( في 

نصف نهائــي مونديــال 1998، واللذين قادا 

بالده أيضاً للنهائي.

لــم تكن فرنســا خــارج نادي المرشــحين 

إلحــراز اللقب فــي مونديــال 2018. بلوغها 

المبــاراة النهائيــة ليس مفاجأة، الســيما وأن 

كل المرشــحين البارزيــن اآلخريــن )ألمانيــا 

بطلــة 2014، البرازيل، األرجنتين، وإســبانيا( 

خرجوا تباعاً، وكان األفضل فيهم »السيليساو« 

األميركي الجنوبي الذي وصل إلى ربع النهائي 

قبل أن يخرج أمام بلجيكا 2-1.

شباب
اعتمد المدرب ديدييه ديشامب على تشكيلة 

فرنسية شابة يبلغ معدل أعمارها 26 عاماً، وال 

تضم في صفوفها ســوى أربعة العبين تخطوا 

الثالثيــن مــن العمــر، بينهم حــارس المرمى 

والقائد هوغو لوريس )31 عاماً(.

تميزت فرنســا بصالبة دفاعية وأداء الفت 

للوريس الذي تلقى مرمــاه أربعة أهداف في 

ســت مباريات: ثالثة مــن األرجنتين في ثمن 

النهائــي، وهدفاً من أســتراليا في الدور األول 

من ركلة جزاء.

بعد مباراة بلجيكا في سان بطرسبورغ، نوه 

ديشــامب الذي حمل شــارة قيادة المنتخب 

المتــوج بلقب 1998، باألداء الدفاعي لالعبيه 

الذين حيدوا لوكاكو ودي بروين بشــكل شبه 

كامل طوال الدقائق التسعين للمباراة.

يمكــن إثبات النجــاح الدفاعي الفرنســي 

بعملية حســابية بسيطة: بلجيكا التي سجلت 

14 هدفاً في خمــس مباريات في المونديال، 

لم تتمكن من هز الشــباك الفرنســية، نصف 

النهائي كان أول مباراة في المونديال يفشــل 

»الشــياطين الحمر« بتســجيل هدف خاللها، 

وأيضاً أول مباراة ال تنتهي بفوزهم.

جودة الدفاع لم تأت من فراغ، ديشــامب 

اعتمــد منذ بدايــة المونديــال مقاربة حذرة، 

واألداء الفرنســي الهجومــي لم يظهــر عملياً 

سوى في األدوار اإلقصائية، بعد ثالث مباريات 

في الدور األول كان األداء فيها متواضعاً ومماًل 

حتى، الســيما ضد البيرو )1-صفر( والدنمارك 

)صفر-صفــر(، علماً أن األخيرة هــي المباراة 

الوحيدة حتى اآلن التي انتهت بتعادل سلبي.

لقب 
تسعى فرنسا لمصالحة مشجعيها ونسيان تلك 

الخســارة على أرضها، وتبدو في موقع مثالي 

للتتويج باللقــب العالمي للمــرة الثانية، في 

مسار المنتخب الفرنســي، شكل قطبا الدفاع 

أومتيتــي وفاران ثنائيــاً مثاليــاً، ولعل حضور 

فاران هو ما يصنع الفارق في البطولة الحالية، 

غاب عن كأس أوروبا 2016 بســبب إصابة في 

الفخــذ، إال أن مدافــع ريال مدريد اإلســباني 

حاضر في روسيا بجانب »غريمه« في برشلونة 

أومتيتي. يوفر الالعبان للمنتخب استقراراً في 

منطقة جزائــه، وخطراً فــي منطقة الخصوم 

الســيما من خالل الضربات الرأســية، في ظل 

اعتماد األهداف الفرنســية بشــكل كبير على 

الضربات الثابتة.

وعلــى الجانبيــن، لجأ ديشــامب إلى بافار 

والظهيــر األيســر لــوكاس هرنانديــز، مفضاًل 

إياهمــا لقدراتهمــا الدفاعيــة، علــى جبريل 

سيدييه وبنجامان مندي.

07

 المنتخب 
الفرنسي لعب كرة 

قدم مضادة صعبت 
مهمة بلجيكا
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تمريرات 
مونديالية

 قبل ما ننسى..

 الطفل األوروغواني اللي بكى
 بدموع بريئة..

 على صدر أمه واشتكى

 من حلم ضاع وانتهى 

 في لحظة حزينة!

 ساعتها عرفنا ان المستديرة

 مش بس لعبة، ال..

 دي مشاعر متوغلة ودفينة 

ا ونبقى في سابع 
ّ
 مرات تفرحن

سما..

 وفجأة تنزل بينا.

 المشهد دفعني للسؤال:

ى 
َ
 كم طفل طرفنا بك

 وال حّد سأل فيه، وال فينا؟
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