
»الحمى  الصفراء« 

يجتاح  بولندا

مطالب 
تونسية 

بإقالة 
الوزيرة 

والجريء 

١١ شوال 143٩ هـ
٢٥ يونيو 201٨م

العدد 13٨٨٦

االثنين

السعودية

روسيا

المغرب

البرتغال

مصر

أوروغواي

إسبانيا

إيران

18.00

18.00

22.00

22.00



02

أبدى أليو سيســيه، مدرب السنغال، عدم رضاه 

عــن أداء فريقه أمام اليابــان أمس، في بطولة 

كأس العالــم لكــرة 

حالياً  المقامة  القدم 

في روسيا.

عقب  سيسيه،  شدد 

أن  علــى  المبــاراة، 

عــن  عجــز  فريقــه 

لعبه  طريقــة  فرض 

اللقــاء، وأضاف  في 

»نحــن  سيســيه: 

أن  إلــى  بحاجــة 

نّتسم بالمزيد من الشراسة الهجومية والصرامة 

والتركيــز، كما يتعّين علينــا الحفاظ على الكرة 

بشــكل أفضل«. وتابع: »قمنا بهذه األمور أمام 

بولندا، ونحن بحاجة إلى تكرارها مجدداً. ما زال 

لدي أمل بالتأهل إلى الدور المقبل«.

ويلتقــي الســنغال مــع كولومبيا فــي الجولة 

األخيرة التي تشــهد مواجهة أخرى بين منتخب 

إيكاترنبورغ - د ب أ اليابان ونظيره البولندي. 

نفى كالوديو تابيا، رئيس اتحاد الكرة األرجنتيني، 

التكهنــات المثــارة حــول حدوث خــالف بين 

خورخي ســامباولي، مــدرب المنتخب الوطني 

والالعبيــن، في ظــل التهديدات التــي تواجه 

منتخب التانغو بالخــروج من دور المجموعات 

لمونديال روسيا.

»الكثير  تابيــا:  وقال 

التــي  األمــور  مــن 

ُتكتب كذب«، مشيراً 

إلــى أن ســامباولي 

التدريبــات  يقــود 

بشكل اعتيادي.

وسار المدافع خافيير 

علــى  ماســكيرانو 

النهج نفسه، وتحّدث عن »الكثير من الخرافات 

التي تثار هنا، والتي ليس لها تفسير لدينا«.

ويتحتم على األرجنتيــن، بقيادة نجمه ليونيل 

ميســي الذي أكمــل عامه الحــادي والثالثين 

أمــس، الفــوز على نيجيريــا غداً فــي الجولة 

األخيــرة لــدور المجموعات من أجــل التأهل 

برونيتسي - د ب أ للدور التالي. 

يــرى الكرواتــي ديــان لوفريــن أن 

مواطنه لــوكا مودريتش كان لينافس 

على جائزة أفضــل العب في العالم 

لــو كان يحمل الجنســية األلمانية أو 

اإلسبانية.

وقال لوفرين من مقر إقامة المنتخب 

الكرواتي في ســان بطرســبورغ: إن 

مودريتــش صانع لعب ريــال مدريد، 

ربما أفضل العب وســط في العالم، 

ولو كان العباً ألمانيا أو إسبانياً لنافس 

على جائزة أفضل العب في العالم.

وأشــار إلــى أن كرواتيــا كونها دولة 

صغيرة فإنهــا ال تلقى االهتمام الذي 

تستحقه.

ونــال مودريتش جائزة رجل المباراة 

خالل الفوز علــى نيجيريا 2 - صفر، 

وعلــى األرجنتيــن 3 - صفــر فــي 

مونديــال روســيا. وتــوج مودريتش 

بلقب دوري أبطــال أوروبا 4 مرات.

موسكو - وكاالت  

تضاعفــت محن المنتخب التونســي في المونديال، حيث أكدت الكشــوفات 

الطبية أن المدافَعين صيام بن يوسف، وديالن براون، يعانيان من إصابات بالغة 

تســتوجب شهراً ونصف لكليها، وبالتالي فإن المونديال قد انتهي بالنسبة إليهما. 

وانضم بن يوســف وبراون إلى قائمة المصابين التي تضم الحارس الشــاب معز 

حسن، ويوسف المساكني، وطه ياسين الخنيسي. وتتجه النية في معسكر تونس 

إلى التعويل على يوهان بن علوان، أو رامي البدوي بدياًل لصيام بن يوسف، بينما 

موسكو - البيان الرياضي سيشارك حمدي النقاز عوضاً عن ديالن براوان. 

شراسة األسود 
أمام  كولومبيا

تابيا: خالفات 
سامباولي كذب

 لوفرين:مودريتش »األفضل« 

تونس منقوصة من 3 نجوم

Ⅶ إيكاترينبرغ - د ب أ

الملقب  كولومبيا  منتخب  أنعش 

بـ»الحمــى الصفــراء« آمالــه في 

التأهل لدور الســتة عشــر ببطولة 

كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا 

بروســيا، باجتياحــه منتخب بولنــدا بثالثة 

أهداف دون رد، أمس في الجولة الثانية بمنافســات 

المجموعة الثامنة في دور المجموعات بالبطولة.

ونجح منتخب كولومبيا في تعويض خســارته 1 - 2 أمام 

نظيــره الياباني في الجولة األولى بالمجموعة، ليحصل على 

أول ثالث نقاط له، محتال المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة 

خلــف منتخبي اليابان والســنغال، اللذين تقاســما الصدارة 

عقب تعادلهما 2 - 2 في وقت سابق اليوم بالجولة ذاتها.

في المقابل، ودع منتخب بولندا المسابقة رسميا، بعدما 

تلقى خســارته الثانية على التوالــي، ليظل قابعا في مؤخرة 

الترتيب بال رصيد من النقاط.

وافتتح مينا التســجيل لكولومبيا في الدقيقة 40، ليضيف 

رادميــل فالكاو وخوان كــوادرادو الهدفيــن الثاني والثالث 

في الدقيقتين 70 و75 على 

الترتيب.

المنتخــب  وبــات 

الكولومبي بحاجة للفوز على 

الســنغال الخميــس المقبــل، 

النتــزاع بطاقــة التأهــل لألدوار 

اإلقصائيــة، فيما يخوض منتخب بولندا 

مواجهة شرفية أمام نظيره الياباني، الذي يطمح 

لتحقيــق نتيجة إيجابية من أجــل التأهل، في الجولة 

ذاتها.

مباراة السنغال 
أضاع منتخب الســنغال فرصــة االقتراب مــن التأهل لدور 

الستة عشر لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في 

روسيا، بعدما سقط في فخ التعادل اإليجابي 2 - 2 مع نظيره 

اليابانــي أمس في الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة لمرحلة 

المجموعات في المونديال.

وتقاســم المنتخبان السنغالي والياباني صدارة المجموعة 

برصيــد أربع نقاط لكل منهما، في ظل تســاويهما في فارق 

األهــداف، ليتأجل حســم تأهلهمــا لــألدوار اإلقصائية في 

المســابقة إلى الجولة األخيرة للمجموعــة، التي تضم أيضاً 

منتخبي بولندا وكولومبيا، اللذين يتقاسمان مؤخرة الترتيب 

بــال رصيد من النقــاط، قبل لقائهما في وقــت الحق اليوم 

بالجولة الثانية.

وبــادر ســاديو ماني، نجــم فريــق ليفربــول االنجليزي، 

بالتســجيل للسنغال في الدقيقة 11، قبل أن يتعادل تاكاشي 

إنوي لليابان في الدقيقة 34، لينتهي الشــوط األول بالتعادل 

بهدف لكل منهما.

وتواصلت اإلثارة في الشــوط الثاني، حيث أعاد موســى 

واجــي التقــدم للســنغال في الدقيقــة 71، غيــر أن فرحة 

المنتخــب اإلفريقــي بتقدمه لــم تدم طويــاًل، بعدما أدرك 

)البديــل( المخضــرم كيســوكي هوندا التعــادل لليابان في 

الدقيقة 78، ليحصل كل فريق على نقطة التعادل.

ويبحــث كال المنتخبيــن عن تحقيق نتيجــة إيجابية في 

الجولة الثالثة )األخيرة(، التي ستقام الخميس المقبل، لحجز 

بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة للدور الثاني، حيث تلتقي 

اليابــان مع بولنــدا، فيما يواجه المنتخب الســنغالي نظيره 

الكولومبي.

منتخب الحمى الصفراء يكتسح بولندا
السنغال تفّرط في الفوز أمام اليابان

 الجولة 
الثالثة تحسم التأهل 
عن المجموعة الثامنة

Ⅶ موسكو - صالح الدين الشيحاوي

انفجر بركان الغضب التونســي في وجه المســؤولين عن كرة 

القدم في تونس، وتعالت مطالب من موســكو بإقالة »ثالوث« 

الفشــل على حد تعبيــر الجماهير: ماجدولين الشــارني وزيرة 

الرياضــة، ووديع الجريء رئيس االتحاد التونســي لكرة القدم، 

ونبيل معلول مدرب نسور قرطاج.

ويعتبــر جانب كبير من الجماهير التونســي أن هذا الثالثي 

بات رمزاً للفشل في كرة القدم التونسية بسبب انتهاج سياسة 

المحاباة والحســابات الضيقة وضعف البرامج، إلى جانب عدم 

التحلي بالشفافية والنزاهة.

وتتهــم الجماهيــر التونســية المــدرب نبيــل معلــول بـــ 

»السمســرة« بالالعبيــن والمحاباة وتفضيل العــب على آخر 

حسب مصالحه الشــخصية، وهو ما يترجم في 

اختياراتــه قائمة الالعبيــن النهائية المتكونة 

من 23 العباً والتشكيل األساسي.

لقد بحث معلول عن العبين من أصول 

تونسية ينشطون في أوروبا، وفضلهم على 

العبين آخرين شــاركوا فــي التصفيات من 

دون أن يقدموا إضافة، مثل ســيف الدين 

الخاوي، أو بن علوان!

باالنصياع  اتهامــات  ويواجه معلــول 

لرئيــس االتحاد التونســي لكرة القدم 

بالتدخل في  الجريء، والقبول  وديع 

تحديــد قائمة الالعبيــن، خصوصاً 

فيمــا يتعلق بقضية عــدم توجيه 

الدعوة لحمدي الحرباوي، هداف 

بـــ 22 هدفاً،  البلجيكي  الدوري 

والحــال أن المنتخب التونســي 

سافر إلى المونديال من دون أي 

مهاجم صريح!

الحرباوي  تجاهــل  ويعــود 

لخالفاتــه مع رئيــس االتحاد، 

حيث ســبق لالعب أن أدلى 

فيها عدم  بتصريحات كشف 

انضباط العبي المنتخب في 

معســكر أقيم عــام 2013 

بدبي.

الجماهير،  وتحســرت 

علــى  أمــس،  مــن  أول 

الحرباوي،  حمدي  غياب 

حيــث لعبت تونس من 

دون مهاجــم، إذ اعتمد 

معلــول علــى وهبــي 

فــي  وهــو  الخــزري، 

األصل متوسط ميدان!

مسؤولية الجريء
وحملت الجماهير التونســية مسؤولية »الفضيحة« المونديالية 

إلــى وديع الجــريء رئيس اتحاد الكرة، واعتبــروا أن ما حصل 

نتيجة حتمية لحالة الفوضى التي تعيشها الكرة التونسية خالل 

األعــوام األخيــرة وغياب برامج العمل والتكوين الســليم، إلى 

جانب ســوء إدارة الدوري التونسي الذي بات مرتعاً للفاسدين، 

وتحوم شــبهات كبيرة حول حكام يتالعبــون بنتائج المباريات 

تحت حماية الجريء. 

ويواجه الجريء تهمة تصفية حساباته الشخصية مع األندية 

التــي ال تصوت له فــي االنتخابات بتعيين حــكام ينتقمون له 

منها، ويكبدونها خســائر كبيرة حتى يضطــر رئيس النادي إلى 

االســتقالة تحت ضغط الجماهير. ويسيطر الجريء على اتحاد 

الكرة بالفوز في االنتخابات عبر أصوات األندية الصغرى، حيث 

يدر عليها أموال االتحاد.

وزيرة دخيلة
وأمــام هذا المشــهد الكــروي المتردي الــذي أنتج 

خيبة موندياليــة، تتربع ماجدولين الشــارني على 

كرســي وزارة الرياضة، »شاهد ماشفشي حاجة«، 

وفاقــد الشــيء ال يعطيه، باعتبــار أنها دخيلة 

على الرياضة، وعينت في المنصب الحســاس 

خلفاً لألســطورة طــارق ذياب، في ســياق 

الشهيد  ترضية سياســية، وكونها شقيقة 

الشــارني الذي سقط في  ســقراط 

أحد األعمال اإلرهابية.

ولكــن الرياضة عرفت خالل 

عهدها فترة سيئة للغاية، حتى 

أن أبطــال تونــس فــي 

األلعــاب األولمبيــة 

أطلقــوا   2016

صيحــات فــزع 

الفترة  خــالل 

نظراً  األخيرة، 

إلهمالهم 

وتهميشهم 

طــرف  مــن 

الوزيرة، ودخلوا 

معهــا فــي حرب 

تصريحات إعالمية. 

وتطالب الجماهير التونســية 

المتواجدة في موســكو بضرورة 

الفشل«،  »ثالثي  ورحيل  التغيير 

وفتح صفحة جديدة بمشــاريع 

واســتبعاد  علميــة،  عمــل 

عــن  الباحثــة  الشــخصيات 

مصالحها الشخصية.

الغضب يجتاح تونس
مطالب بإقالة الوزيرة والجريء ومعلول
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االثنين

بمدرب »معلــول« الفكر والعب »معلول« األقــدام ال يمكن لمنتخب 

تونس إال أن ينهزم بإذالل أمام منتحب النجوم البلجيكية في المونديال.

مــن غير المعقــول للمدرب معلول أن يخطئ في تطبيق خطة الضغط 

العالي في بطولة بحجم كأس العالم؛ ما ترك مساحات في دفاع تونس 

استغله هازارد ولوكاكو وباتشواي ليسجلوا 5 أهداف.

ومــا فعله المدافع علي معلول أمام بلجيــكا كان ضرباً من الخيال في 

األخطاء! كيف ألفضل ظهير أيســر في إفريقيا أن يتسبب في 3 أهداف 

خالل مباراة بنهائيات كأس العالم؟ 

وبأي طريقة حصلت األخطاء؟ بتمريرات وهدايا إلى منافس ال يرحم!

جماهير تونس في موسكو وفي قرطاج ال تزال مذهولة بعد 24 ساعة، 

وال تكاد تصدق ســيناريو الرعب وســقوط النسور بين فكي »الشياطين 

الحمر« على جليد روســيا. فالخيبة ال توصف مــن المردود المتواضع، 

والحسرة كبيرة من منتخب علقت عليه آماالً كبيرة في تحقيق أول فوز 

تونســي في المونديال بعد انتصار رجال الشــتالي في األرجنتين 1978 

على المكسيك 1-3.

لقد باع نبيل معلول الوهم للتونســيين ووعدهــم ببلوغ ربع النهائي! 

وها هو اليوم يلملم جراحه وحقائبه مستعداً للعودة ربما بهزيمة ثالثة 

غير مستبعدة أمام بنما.

ما آلم التونسي ليس الخروج من الدور األول، بل أن يرى العالم منتخب 

بالدهــم »معلوالً« مفككاً منهــاراً. تمنت الجماهير أن ترى في منتخب 

النسور الروح القتالية لمنتخب المغرب أمام البرتغال: ماكينة ال تتوقف 

عن الدوران، هجمة تلو األخرى، استبســال في استخالص الكرة وسرعة 

فــي المرتــدات. هكذا أرادها التونســيون أمام بلجيكا. قالوا بحســرة: 

شــرف اإلنسان في المحاولة. لكن منتخب معلول كان »معلول« الفكر 

و»معلول« األقدام.

الهزيمــة أمام منتخبــات بحجم إنجلترا وبلجيــكا منطقية ولكن بفارق 

هدف أو هدفين، ال أن تكون ضحية عرض ســيرك كروي تســتهزئ بك 

الجماهير.

ال أحد كان ســيلوم معلول على الخســارة بهدف؛ ألن الواقع والمنطق 

يرجحان كفة بلجيكا فهو معززة بأفضل جيل كروي في تاريخها.

لكن الســؤال األهم الذي يتجاهله المتربعون على كرســي المسؤولية: 

متى نبدأ العمل القاعدي على أســس ســليمة ونضع خطة تكوين جيل 

عالمي من الالعبين يحققون إنجازاً في مونديال 2030؟

لهؤالء نذكرهم بأن تونس تعادلت مع منتخب بلجيكا 1-1 في مونديال 

2002، لكن البلجيكيين عملوا واجتهدوا وعادوا إلى المونديال بعد 12 

عاماً مرشــحين للقب، أما نحن التوانســة والعرب نتكاسل ونتهاون في 

العمــل ونرهن مصيرنــا وأحالمنا بموهبة العــب ونعلق أخطاءنا على 

صافرة حكم.

ســنقبل الهزيمة القاسية لو أنها ســتكون نقطة نهاية العمل الفوضوي 

وبداية مرحلة جديدة قائمة على مشــروع كــروي واضح يديره الرجل 

المناســب.. حتــى ال نرى فــي الموندياالت المقبلة منتخبــاً »معلول« 

الفكر واألقدام.

منتخب 
»معلول«
صالح الدين الشيحاوي

اتهامات 
بالفشل تنال 

المسؤولين عن الكرة 
التونسية
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االثنين

أصدر االتحاد المصري لكرة القدم بياناً أمس، للحديث عن أزمة تذاكر مباريات 

كأس العالم المقامة حالياً في روســيا، وحقيقة بيعها من جانب أعضاء االتحاد 

المصــري. وذكــر االتحاد في بيانــه: »تابع االتحاد المصري لكــرة القدم ما يتم 

تناوله بال ســند مــن الحقيقة بخصــوص عملية بيع 

وتوزيع تذاكر مباريات كأس العالم ويهمه توضيح 

عدة نقاط«. أوضح البيان: »عملية بيع التذاكر 

لهــا ضوابــط، حيث تــم تخصيص نســبة %8 

من تذاكــر كل مباراة لالتحــاد المحلي طرف 

المباراة يتســلم منها 700 تذكرة فقط، تمت 

زيادتها فيما بعد بـ350 تذكرة ليكون اإلجمالي 

1050 تذكرة«. أضاف البيان: »تســلم االتحاد 30 

تذكرة إضافية لمباراة أوروغواي و50 لمباراة روســيا 

إلكترونياً«.لطرحها بالســعر المحدد، فيما تم طرح المتبقي من التذاكر 

وتابع: »تم إرســال البطاقات الذكية الخاصة بهذه التذاكر مباشرة إلى العناوين 

فولغوغراد - د ب أ المسجلة«.  

انفرد كاين هداف الــدوري اإلنجليزي مرتين، 

بصدارة هدافي المونديــال )5(، متقدماً على 

البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو والبلجيكــي 

روميلــو لوكاكــو )4(. ومــع فــوزه الثاني في 

تأهــل  مباراتيــن، 

»األســود  منتخــب 

الدور  إلــى  الثالثة« 

النهائــي،  ثمــن 

التي  برفقــة بلجيكا 

رســميا  تأهلها  تأكد 

بعدما كانت تغلبت 

الســبت على تونس 

فوزها  عقــب   ،2-5

في المبــاراة األولى على بنمــا 3-صفر. وقال 

كاين بعد المباراة: رائع! أنا فخور جدا بزمالئي. 

نســتمتع فقــط بالتواجد هنا. كنــا نعرف أن 

األمور ســتكون صعبة، لكن كل شيء بدأ يسير 

على ما يرام النتيجة مذهلة، من الرائع العبور 

نيجني نوفغورود - وكاالت إلى ثمن النهائي. 

أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم، أمس، الحكام 

الذين ســيديرون مباريات بعد غٍد ببطولة كأس 

العالم المقامة حالياً بروسيا.

ويتولى التركــي جنيد جاقر إدارة مباراة نيجيريا 

واألرجنتين التي ستقام في سان بطرسبورغ.

ويملك المنتخب األرجنيتني ذكريات جيدة في 

بالمونديال  مباريات 

جاقر،  الحكم  أدارها 

إدارة  حيــث تولــى 

قبل  الــدور  مبــاراة 

النهائي في مونديال 

2014 عندمــا تغلب 

المنتخب األرجنتيني 

على نظيره الهولندي 

بركالت الترجيح.

ويدير اإلســباني أنطونيو ماتيو مباراة أيســلندا 

مــع كرواتيا في روســتوف، كما يدير الروســي 

سيرجي كاراسيف مباراة أستراليا مع بيرو، ويدير 

البرازيلي ســاندرو ريكي مباراة الدنمارك وفرنسا 

موسكو - د ب أ في موسكو.  

قال غاريث ساوثغيت، المدير الفني للمنتخب اإلنجليزي، عقب المباراة: »كنت 

قلقاً بعض الشــيء في البداية، كانوا )منتخب بنما( يلعبون بســتة العبين في 

الدفــاع وثالثة في الوســط، لكن ما إن بدأنا بالعمل )كانــت النتيجة إيجابية(. 

أعتقــد أننا قدمنا لمحات جيدة جداً خالل 35 دقيقة«. إال أن ســاوثغيت أبدى 

خيبتــه من الهدف البنمي الذي حرمه االنفراد في الصدارة بفارق األهداف عن 

بلجيكا. وقال: »في استراحة الشوطين تحدثنا عن تسجيل هدف إضافي لنكون 

علــى رأس المجموعة، لهذا كان الهدف فــي النهاية )78( مخيباً لآلمال. نفضل 

أن نكون في موقع السيطرة على المجموعة، ولناحية الثقة بالنفس من المهم 

نيجني نوفغورود - وكاالت تسجيل األهداف«.  

االتحاد المصري ينفي االتجار 
في التذاكر

كاين فخور بتصدر 
الهدافين

جاقر يدير حاسمة 
األرجنتين ونيجيريا

ساوثغيت:
 من بنما

ً
كنت قلقا

Ⅶ نيغني نوفغورود - د ب أ

تأهــل المنتخــب اإلنجليزي إلى 

دور الستة عشر بكأس العالم لكرة 

البلجيكي،  المنتخب  برفقة  القدم، 

بعد فــوزه الكبير علــى منتخب بنما 

6 - 1 خالل المباراة التي جمعتهما أمس في 

الجولة الثانية من المجموعة السابعة.

وأنهى المنتخب اإلنجليزي الشوط األول متقدما بخمسة 

أهداف نظيفة ســجلها جون ستونز )هدفين( في الدقيقتين 

الثامنــة و40 وهــاري كيــن )هدفين من ركلتــي جزاء( في 

الدقيقتيــن 22 واألولــى مــن الوقت بدل الضائع وجيســي 

لينغارد في الدقيقة 36.

وفي الشــوط الثاني، ســجل هاري كين الهدف السادس 

للمنتخــب اإلنجليزي والثالث له في المباراة في الدقيقة 62 

قبــل أن يســجل فيليبي بالوي هدف منتخــب بنما الوحيد 

في الدقيقة 78. ويعد هدف 

بالــوي هــو األول لمنتخب 

بنما في نهائيات كأس العالم 

المشاركة  وأن هذه  الســيما 

هي األولى له في المونديال.

اإلنجليــزي  المنتخــب  ورفــع 

رصيده إلى ســت نقاط ليتســاوى مع 

المنتخب البلجيكي، وظل منتخب بنما بال نقاط 

في المركز الرابع األخير بفارق األهداف خلف منتخب 

تونس. وبهذه النتيجة، تأهل منتخبا بلجيكا وإنجلترا لدور 

الســتة عشر رسميا، فيما ودع منتخبا تونس وبنما منافسات 

البطولة.

وستكون مباراة الجولة األخيرة بين المنتخبين اإلنجليزي 

والبلجيكي المقرر إقامتها الخميس المقبل في الجولة الثالثة 

لتحديد من منهما ســيصعد كأول المجموعة، فيما ســتكون 

مباراة منتخب بنما مع نظيره التونسي التي ستقام في ذات 

التوقيــت، مجــرد تحصيل حاصل، ومحاولة مــن المنتخبين 

تحسين صورتهما بعدما تلقيا كماً كبيراً من األهداف بأقدام 

بلجيكية وإنجليزية.

وكان المنتخــب اإلنجليزي فاز على نظيره التونســي في 

الجولــة األولى 2 /   1 فيما خســر منتخب بنمــا في مباراته 

األولى أمام نظيره البلجيكي صفر /   3. 

وفرض المنتخب اإلنجليزي سيطرته على مجريات اللعب 

وبادر بشــن هجمات متتاليــة على مرمى منتخب بنما الذي 

تراجع لوســط ملعبــه من أجل الحفاظ على نظافة شــباكه 

واعتمد في الوقت نفسه على شن الهجمات المرتدة.

 وقدم منتخب المدرب االنجليزي غاريث ساوثغيت عرضا 

قويا في مواجهة منتخب يشــارك للمرة األولى. وعلى عكس 

المتوقع، لم يشرك مدرب »األسود الثالثة« ماركوس راشفود 

كأساســي، بل دفع بروبن لوفتس-تشيك بدال من ديلي آلي، 

فــي تغيير وحيد على التشــكيلة التي خاضــت المباراة ضد 

تونس.

 عرض 
هجومي يشعل 

المنافسة مع بلجيكا 
على الصدارة

Ⅶ استوكهولم - د ب أ

أعلن االتحاد الســويدي لكــرة القدم، أول 

من أمس، أنه تقدم بشــكوى للشرطة في 

أعقاب سلســلة من التهديدات واإلساءات 

العنصرية التي استهدفت العب خط وسط 

المنتخب السويدي جيمي دورماز.

وتعــرض دورمــاز النتقادات عبر وســائل 

التواصل االجتماعي بســبب المخالفة التي 

تســببت في الضربة الحرة التي سجلت 

منهــا ألمانيا هدف الفوز القاتل 2 -1 

مســاء أول من أمس في مونديال 

روسيا. وقال هاكان سيوستراند، 

األمين العام لالتحاد في بيان: 

»تم التقدم بشكوى للشرطة، 

االتحاد السويدي لكرة القدم 

تقدم بها حتى يتمكن جيمي 

من التركيز فيما هو هنا من 

أجله، لعب كرة القدم«.

إن  سيوســتراند  وقــال 

الالعــب دعم هــذا التحرك، 

مع  نتســامح  »لن  وأضــاف: 

تعــرض الالعــب لتهديــدات 

واعتــداءات. إنــه أمــر مزعج 

المعاملــة  مشــاهدة  للغايــة 

التي تعرض لها جيمي دورماز. 

هــذا شــيء غير مقبــول على 

اإلطالق«.

وتابــع سيوســتراند أنــه فــي 

الوقت الذي يتفهم فيه »اإلحباط 

اللحظــات  الخســارة فــي  بعــد 

األخيــرة، إال أنه يجــب التعامل 

مــع الهزيمة المؤلمــة بنوع من 

الكرامة واألخالق«.

وأضاف أنه كان شيئاً مشجعاً أن 

التعاطف  الكثيــر من  يتلقى دورماز 

الغالبيــة  أن  كمــا  مشــجعينا،  مــن 

العظمى تدعم الفريق، وليس لها عالقة 

بالتهديدات والكراهية.

وأقــدم دورماز، الذي شــارك بدياًل في 

الدقائــق األخيرة من الشــوط الثاني، على 

عرقلة تيمو فيرنــر بالقرب من منطقة جزاء 

الســويد ليتم احتســاب ضربة حــرة للفريق 

األلماني، ســجل منها توني كروس هدف الفوز 

القاتــل في الدقيقة الخامســة مــن الوقت بدل 

الضائع.

وانتقد دورماز )29 عاماً( عبر وســائل التواصل االجتماعي 

علــى اإلنترنــت بســبب الركلــة الحــرة، وكان هدفاً 

لتعليقات عنصرية.

ونقلت وسائل اإلعالم السويدية عن دورماز قوله: 

»ال أكترث لذلك، أشــعر بالفخــر وأنا أمثل بلدي«، 

وقد دافع عنه زمالؤه بالفريق وبعض السياسيين.

وقــال البيــن إيكدال، العب وســط الســويد: 

»جيمــي ال يقــع اللوم عليه، النــاس ال ينبغي أن 

تلوم العباً بعينه، نفوز كفريق ونخسر كفريق«.

وكتبــت إيبــا بوش ثــور، رئيســة الحزب 

الديمقراطي المسيحي السويدي المعارض، 

عبــر حســابها على شــبكة »إنســتجرام«: 

»دورمــاز، يالها مــن معركة اليــوم، نتطلع 

إلثبات جدارة السويد أمام المكسيك«.

وكتب غوســتاف فيردوليــن، عضو مجلس 

الوزراء والرئيس المشــارك في حزب الخضر، 

على »فيســبوك«: »نفوز معــاً، نتغلب على 

االنتكاسات سوياً، هذا هو الفريق، أو تكون 

مشجعاً، أو في هذا الموقف تكون بلداً«.

االتحاد السويدي يدافع عن دورماز

ً»األسود الثالثة« يفترس بنما
اإلنجليز يتأهلون رسميا

الفــوز بهدفين لهدف واحد على الســويد في الوقت القاتل وبعشــرة 

العبين يرضي بكل تأكيد عشاق المنتخب األلماني الذين كانوا ينتظرون 

عرضــاً كبيــراً ونتيجة أكبر من حامــل اللقب؛ كي يعّوض به ســقوطه 

المخيــف أمام المكســيك في بداية مشــواره بالمجموعة السادســة.. 

وأعتقــد أن منتخب الماكينــات قدم األداء المقنــع والنتيجة الواقعية 

ليــس ألن المباراة هــي الثانية والفرصة األخيرة للبقــاء في المونديال 

فحســب، ولكن ألن الخصم لم يكن هّيناً يســهل افتراسه بل كان أمام 

السويد أفضل من يقدم وجبات كروية كاملة وطازجة تجمع بين القوة 

والسرعة والمهارة والتنوع في طرق اللعب، إلى جانب مشواره المحترم 

جداً في تصفيات أوروبا وبلوغه النهائيات على حســاب هولندا وصيف 

بطل العالم.. ثم على حســاب إيطاليا حامل اللقب األسبق في الملحق 

األوروبي.

وال أجد عيباً في أن تتعرض ألمانيا للحرج أمام السويد في بعض فترات 

اللقاء في ظل المســتوى المتقارب بين المتنافسين وامتالك كل منهما 

أدوات وعناصر تستطيع الحسم في أي وقت، وإذا كان )أوال تويفونين( 

هز الشــباك األلمانية بهدف جميل ورائع وكأنه يعزف على أوتار غيتار 

فــإن حارس المرمــى )مانويل نوير( لم يكن بيــده أي حيلة لمنع هذا 

العزف المنفرد القادم من الشمال.. وأعتقد أن الحارس األلماني تعّرض 

ألكثر من اختبار بعد إصابة شباكه بهدف ما يعد دلياًل على وجود هجوم 

سويدي مرهوب الجانب حتى لو لم يحالفه التوفيق بتسجيل مزيد من 

األهــداف.. وأعتقد أيضاً أن تعادل األلمــان بهدف )ماركو رويس( مّثل 

لهــم انطالقة ناجحة وأبقــى على آمالهم حتى أضــاف )توني كروس( 

هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدالً من الضائع، وبالتالي 

ارتفــاع فرص اجتيازهم الدور األول كمــا تعودوا ألنهم لم يعتادوا على 

هذا النوع من النتائج بل كانوا يمرون بكل سهولة إلى دور الـ16. 

وأرى أن السبب الحقيقي في خروج مباراة حامل اللقب والسويد بهذه 

النتيجة وبتلك الصورة يعود إلى تشــابه أداء الفريقين في أشــياء كثيرة 

وأهمها الدفاع الُمحكم بطول الملعب وعرضه لدرجة أن كليهما حاصر 

اآلخر ولم يعطه أي مساحات للحركة، وتحول الفريقان للعب في ثمن 

الملعب ولم يكن من الســهل على أي منهما التســجيل إال من هفوات 

دفاعية ندر ظهورها.. وإذا كان )تويفونين( قد تقدم للســويد فإن ذلك 

الهدف تسبب في استنفار البطل ولم يهدأ حتى بعد أن سجل )رويس( 

هدف التعادل.. وبدا المانشــافت متفوقاً في الشــكل، بينما المضمون 

تأرجــح في حقيقة األمر بيــن الفريقين في الميــزان الفني للقاء.. ألن 

كليهما اتبع نفس طريقة اللعب من البداية مع تأمين دفاعي معتاد من 

الجانبين.. وظل الســويد متمســكاً بفرض الزحام اإلجباري على منطقة 

المناورات في انتظار اندفاع ألماني الســتغالل المســاحات والقيام برد 

فعل هجومي.. وهو ما حدث بالفعل وصاد )تويفونين( شباك )نوير(. 

وأجد نفســي اآلن متأكداً أن األلمان لم يهزموا السويد فقط بل هزموا 

التوتــر والخوف بعد طرد )بواتينغ(.. وأظن أيضاً أن فرص حامل اللقب 

ومعه السويد في عبور الدور األول ما زالت قائمة؛ ألن كليهما قوي وقد 

تكون مواجهات الختام عامرة بالمفاجآت.

الماكينات.. 
مقنع
طاهر أبوزيد

اإلساءات العنصرية تنال من الالعب

 مدافع 
المنتخب المتسبب 
في ركلة كروس ال 

يكترث باالنتقادات
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 غرافيك : محمد أبوعبيدة

التوقيت : 18:00 سامارا أرينا
فرنانديز

كوتيبوف

إيجناشيفيتش

ج�كوف

زوبن�

غازينس 

ساميدوف

غولوف�

تش�شيف

دزيوبا
كافا�

سواريز كاس�يس

خيمينيز

غودين

الكسالت

 سانشيز

توريرا

بينتانكور

دي أراسكايتا

موسل�ا

روسياأوروغواي 
تشكيلة ال�عبين

أكينفييف

Ⅶ روسيا - د ب ا

رد ستانيســاف شيرشيســوف المديــر الفني 

للمنتخــب الروســي بشــكل مبســط، لــدى 

ســؤله حول تزايد الضغوط علــى فريقه بعد 

األداء المفاجــئ فــي كأس العالــم. وقال 

شيرشيســوف خــال مؤتمــر صحفــي 

أمس، علــى هامش مبــاراة اليوم 

الجولــة األخيــرة من  فــي 

األولى  المجموعة 

طبيبا  لست  »أنا 

أعمل كمدير فني«. وأضاف 

عــن  باســتمرار  »يســألونني 

الضغــوط، إنها مســألة طبية«. 

»لقــد  شيرشيســوف  وأوضــح 

تأهلنــا بالفعل لكننــا ال نخطط 

إلجراء أي تغييرات غداً«.

وأضاف »إنــه كأس العالــم الفريق ينبغي 

أن يكــون فــي أفضل حالته من أجــل مباراة 

الغــد.. نحن فريق وعلينا أن نقوم بواجباتنا«. 

ولــدى ســؤاله عمــا إذا كان يفضل إســبانيا 

أم البرتغــال فــي دور الســتة عشــر، قال »ال 

نقــوم بأي اختيارات، ألننا لينا مخولين بذلك، 

واألمر سيحســم داخــل الملعب«. وعلى 

رغــم خوضــه النهائيــات بفريق خال 

مــن النجوم، ويعاني مــن اإلصابات 

التي دفعت مدافع سســكا موســكو 

المخضرم ســيرغي ايغناشــيفيتش، 

الدوليه،  اعتزاله  عن  للعودة 

تشيرتشيســوف  حافــظ 

علــى هدوئــه. وطالب 

بتجاهــل  العبيــه 

الموجهة  االنتقــادات 

إليهــم، مؤكداً »يجب 

كل  نســتوعب  أن 

وتحويلها  االنتقــادات 

إلى شيء إيجابي«.

Ⅶ روسيا - د ب ا

أبدى المدير الفني لمنتخب أوروغواي أوسكار 

إلى  المستحق  بالتأهل  تاباريز، سعادته 

الــدور الثانــي فــي المونديال 

علــى  الثالثــة  للنســخة 

التوالي من البطولة.

بأن  اعترف  لكنــه 

فريقــه بحاجة إلى 

الحدة  مــن  مزيد 

أمــام  الهجوميــة 

الروســي،  الفريق 

ســيحظى  الــذي 

بدعــم  بالتأكيــد 

هائــل.  جماهيــري 

تاباريــز »لقد تأهلنا  وقال 

إلى دور الســتة عشــر، وهــذا أمر 

جيد. لكن علينــا أن نواصل التطور، علينا 

مواصلة العمل لتطوير بعض الجوانب. مباراتنا 

أمام روســيا حاســمة«. وأضاف »لقد تأهلوا، 

ويلعبــون علــى أرضهم ووســط جماهيرهم. 

ستكون األجواء رائعة بالنسبة لهم، وسيشكل 

ذلــك فرصة  بالنســبة لنــا كــي نختبر مدى 

تطــور فريقنــا«. وكان المديــر الفنــي 

احتفل  قد  أوروغواي،  لمنتخب 

بالتأهل إلــى الدور الثاني 

لنهائيــات كأس العالم، 

بعد الفوز على نظيره 

بهدف  الســعودي 

وقــال:  رد.  دون 

ســنلعب  »اآلن 

أمــام روســيا من 

أجل الصدارة، إنها 

المستضيفة  الدولة 

نكون  أن  نريد  ولكننا 

في المركز األول، لن يكون 

األمــر ســها«. ومنــذ 64 عاماً، لم 

تتأهــل أوروغواي بعــد المبــاراة الثانية، 

وهــذا مــا أرضــى تاباريــز  »نحن فــي هذا 

المشروع منذ 12 عاماً«.

روسيا واألوروغواي.. معركة الصدارة
عيون المنتخبين على مباراتي إسبانيا والبرتغال

Ⅶ روسيا - أ ف ب

بعدمــا وضعت خلفها االنتقادات وبلغت الدور 

ثمــن النهائي من كأس العالــم في كرة القدم، 

للمرة األولــى منذ انهيار االتحاد الســوفييتي، 

تتطلــع روســيا المضيفــة إلى حســم صدارة 

المجموعــة األولــى عندما تتواجــه اليوم مع 

األوروغواي في سامارا.

وكان المنتخبــان قــد ضمنــا تأهلهمــا إلى 

ثمــن النهائي على حســاب ممثلــي العرب 

مصر والسعودية، اللذين خسرا في الجولتين 

األوليين وودعا النهائيات.

وتأمل روســيا التي دخلــت النهائيات على 

وقــع االنتقادات، والتخوف من تكرار ســيناريو 

جنــوب أفريقيــا، المنتخب المضيــف الوحيد 

الــذي انتهى مشــواره عنــد الــدور األول عام 

2010، في أن تؤكد المســتوى الذي قدمته في 

مباراتيها ضد السعودية ومصر، حين اكتسحت 

األولى 5-صفر وفــازت على الثانية 3-1 بفضل 

تألق دينيس تشيريتشــيف )3 أهداف( وأرتيم 

دزيوبا )هدفان(.

عكس التوقعات
المــدرب  العبــو  وقلــب 

تشيرتشيســوف  ستانيســاف 

األمور رأســاً على عقب، منذ صافرة 

بداية النسخة الـ 21 من المونديال، وخالف 

المنتخب الذي دخل البطولة كأدنى المصنفين 

عالميــا بين المنتخبات الـ32 المشــاركة )70(، 

التوقعات، ال ســيما بعد فشــله في تحقيق أي 

فوز طيلة ثمانية أشــهر وسبع مباريات متتالية، 

وهــو أمر لم يحصل في تاريــخ الباد واالتحاد 

السوفييتي.

تحول تاريخي
 وبعــد الفوز على مصر ونجمهــا العائد من 

اإلصابة محمد صاح، أشاد الموقع الرياضي 

»سبورتس« بـ»تشيرتشيسوف الذي قام بكل 

شــيء بشــكل مثالي مجددا«، مضيفا »شهد 

المنتخب الروسي أكبر تحول في تاريخه«.

ووصل األمر بالموقع إلى حد السؤال، عما 

إذا كان »تشيرتشيسوف تعمد تحقيق نتائج 

ســيئة في المباريات الودية لخداع خصومه 

في المونديال؟«.

وقبــل انطــاق 

منافسات 

المونديال، كان منتخب 

أوروغــواي أبــرز المرشــحين 

للتأهل من صدارة المجموعة، خاصة 

بعد تجــاوزه الدور األول في البطولتين 

الماضيتين.

بينما كانــت التوقعات مختلفة بالنســبة 

للمنتخب الروسي، في ظل حقيقة أنه األقل 

بين جميع المنتخبات الـ32 بالمونديال، في 

تصنيف االتحــاد الدولي )فيفــا( لمنتخبات 

الكرة.

وكان مــدرب المنتخب الروســي قد حذر 

مــن قوة منتخب أوروغــواي صاحب المركز 

14 فــي تصنيف الفيفا، واصفــا مباراة اليوم 

بأنهــا مختلفــة عــن مواجهتــي المنتخبين 

الســعودي والمصري، صاحبي المركزين 67 

و45، على الترتيب.

وتأتــي تحذيــرات المــدرب الروســي، رغم 

حقيقة أن المنتخب الروســي فــاز في مباراتيه 

األولييــن بنتيجــة إجمالية 8-1، بينما ســجل 

منتخب أوروغــواي في كل واحدة من مباراتيه 

أمام مصر والســعودية هدفــا وحيدا. وقد كان 

منتخب أوروغواي قريبا من التعادل مع نظيره 

المصري، لكن خوســيه خيمينيز خطف هدف 

الفــوز 1- صفــر فــي الدقيقة 89، كما حســم 

مباراتــه أمام الســعودية بهدف وحيد ســجله 

لويس سواريز.

التعادل يكفي
ويحتاج البلــد المضيف للتعــادل فقط للبقاء 

أمام األوروغواي بفارق األهداف، كون األخيرة 

اكتفت بانتصاريها على مصر والسعودية بهدف 

في كل مبــاراة. والمعضلة التي تواجه روســيا 

واألوروغواي هي هوية المنتخب الذي سيكون 

بانتظــار كل منهما في ثمن النهائي. وبحســب 

الســيناريو المنطقي ودون مفاجآت، ســتكون 

بطاقتــا المجموعــة الثانية من نصيب إســبانيا 

والبرتغال بطلــة أوروبا مع نجمها كريســتيانو 

رونالدو الذي ســجل أربعة أهداف في مباراتين 

حتى اآلن. 

اإلشادات تتضاعف

األوروغواي تفتقد خيمينيز

سعادة الجماهير

مهمة صعبة لسواريز

أوضح المدافع الروسي اندريه 
سيمينوف »الجميع يريد منحنا 

من  اآلن«.  منذ  ميدالية 
ــادات  اإلشــ أن  الــمــؤكــد 
حال  فــي  ستتضاعف 
الــمــنــتــخــب في  نــجــح 
تخطي لويس سواريز 

ــــســــون كــافــانــي  ــن ــ وادي
ورفـــاقـــهـــمـــا فــــي الــمــنــتــخــب 

األوروغوياني.

يفتقد منتخب األوروغواي لكرة 
الـــقـــدم خـــدمـــات مــدافــعــه 

خيمينيز  ماريا  خوسيه 
الفاصلة  المباراة  في 
المضيفة  روسيا  ضد 
في الجولة الثالثة من 

المجموعة  منافسات 
 2018 لــمــونــديــال  ــى  ــ األولـ

بسبب إصابة في الفخذ، بحسب 
ما أفاد مسؤولو المنتخب.

قــــــــال العــــــــب خــــــط الــــوســــط 
ــس  ــ ــي ــ ــن ــ الــــــــــروســــــــــي دي

ــود  ــ تــشــيــريــتــشــيــف: »ن
فقط إسعاد جماهيرنا، 
تدعمنا.  كلها  الــدولــة 
الــثــقــة...  منحونا  وقـــد 

وهم  المشجعين  نسمع 
يــتــغــنــون بــأســمــائــنــا ويــدعــمــون 

وأضاف  رائــع«.  أمر  إنه  المنتخب. 
 
ً
»لقد حققنا الفوز وسجلنا إنجازا

 بالتأهل«.
ً
تاريخيا

ــر الـــــاعـــــب لـــويـــس  ــتـــظـ ــنـ تـ
ــم  ــاجــ ــهــ ســــــــــواريــــــــــز مــ
األوروغواني،  المنتخب 
ــة فــي  ــبـ ــعـ ــة صـ ــمـ ــهـ مـ
مـــبـــاراة مــنــتــخــب بـــاده 

ــيـــوم، إذ  ــام روســـيـــا الـ أمــ
 بقيادة فريقه 

ً
يجد نفسه مطالبا

لتحقيق الفوز وصدارة المجموعة.

شيرشيسوف: 
 لتسألوني عن الضغوط

ً
لست طبيبا

تاباريز: 
نحتاج إلى الهجوم أمام الروس
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فوز 
فوز أوروغواي

روسيا
تعادل



قـــال عمـــرو وردة مهاجـــم 
الفرصـــة  »إنهـــا  مصـــر 
إلســـعاد  األخيـــرة 
نعـــم  المصرييـــن، 
الســـعودية  مواجهـــة 
نخوضـــه  عربـــي،  ديربـــي 
 أرى المباراة 

ً
للفوز فقط، شـــخصيا

بوابتـــي لالنتقـــال إلـــى نـــاٍد جديـــد«.
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 غرافيك : محمد أبوعبيدة

التوقيت : 18:00 فولغوغراد أرينا
 أحمد فتحي

أحمد حجازي

عيل جرب

محمد عبد الشايف

 طارق حامد

محمد النني

 محمود تريزيغيه 

عبدالله السعيد

محمد صالح

مروان فهد املولد
محسن

 محمد الربيك

أسامة هوساوي

عيل بليهي

يارس الشهرا�

 هتان باهربي

سل�ن الفرج

عبدالله عطيف

تيس� الجاسم

سا� الدورسي    
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تشكيلة ال�عبين

Ⅶ فولغوغراد - وكاالت

أكد األرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير 

الفني للمنتخب الســعودي لكرة القدم، أن 

لكل مباراة خطتها واســتراتيجيتها المختلفة 

عــن باقي المباريات، وهو ما ينطبق على 

مباراة الغد أمام المنتخب المصري في 

بطولــة كأس العالــم 2018. وأشــار 

بيتــزي إلى أنه ســيتعامل مع محمد 

صالح نجــم المنتخب المصري مثلما 

تعامل مع لويس سواريز مهاجم 

منتخب أوروغواي من خالل 

احتوائــه،  علــى  العمــل 

بالرقابــة  ليــس  ولكــن 

والمباشــرة.  اللصيقة 

ويلتقــي المنتخبــان 

والمصري  السعودي 

غــداً فــي الجولــة 

من  األخيرة  الثالثة، 

مباريــات المجموعة 

األول  الــدور  فــي  األولــى 

للبطولة.

وعما إذا كان سيعتمد في 

مبــاراة الغد على التشــكيل 

نفســه والخطة نفسها التي 

اعتمد عليهــا في المباراتين 

الماضيتيــن، أوضــح بيتزي، 

فــي المؤتمر الصحفي لفريقه: »بالنســبة 

للتشــكيلة وطريقــة اللعــب، قلــت في 

المؤتمرات الصحفية الســابقة إننا نتعامل 

مع كل مباراة على حدة، وينبغي لنا دراســة 

اســتراتيجية المنافس. هنــاك بعض النقاط 

التي يجب أن نركز عليها في المنتخب 

المصــري«. وعــن التغييــرات في 

صفوف الفريق، قــال: »علينا أن 

نتخــذ القرارات قبــل المباريات 

التأكد من  وليس بعدها، وعلينا 

اســتعدادنا التام للمباراة. نبذل 

قصــارى جهدنــا لمعرفة 

أفضل ما يمكننا عمله«.

ينقــص  وعمــا 

الســعودي  المنتخب 

أداء  لتقديــم 

هجومــي: »هناك 

دائمــاً  حــدود 

لمــا يمكــن أن 

تقدمــه في ضوء 

إمكانات الخصم أيضاً«.

أفضل  »ســننتقي  وقال 

تشــكيلة ممكنــة من بين 

23 العباً لكي نقدم مباراة 

قوية فــي مواجهة مهمة 

للغاية بالنســبة لنا ولكل 

الجماهير السعودية«.

Ⅶ فولغوغراد - مصطفى طنطاوي

قــال األرجنتيني هيكتور كوبــر المدير الفني 

للمنتخــب المصري خــالل المؤتمر الصحفي 

الخاص بالمباراة الذي أقيم أمس: »ليس لدّي 

أي رسالة لمن ينتقدونني، في كرة 

القدم يصعب إقناع الجميع، 

االنتقادات جيدة، وليس 

لدّي مشــكلة مع من 

كرة  إنها  ينتقدنــي، 

تحتمل كل  القــدم 

البعــض  شــيء، 

واآلخــر  يشــيد 

في  ولكن  ينتقــد، 

أن  يمكن  النهاية ال 

ترضــي كل األطراف، 

فماذا لــو لعبت بطريقة 

مــن ينتقدني وخســرت بأربعة 

أهداف، هل سيشــيد بي مــن انتقدني 

ألنني لعبــت بنفس الطريقة التــي يريدون 

أن ألعــب بهــا«. وعــاد ليقــول، إن جميــع 

اختياراتــه جاءت موضوعيــة وواقعية، ووفقاً 

للمعاييــر التي وضعهــا، وأن جميع الالعبين 

قدموا المطلــوب منهم ولم يقصر أحد خالل 

مواجهتــي أوروغواي وروســيا، وشــدد على 

أن القائمــة التــي اختارها هــم األفضل في 

مصر، وتمنــى أن يدعمهم الجميع في الفترة 

المقبلة، بدال من انتقادهم.

وأضــاف كوبــر بقوله »فقــط أخطأنا في 

بعض األمــور التي كان من األفضــل تحليلها 

مبكراً ولكن كنا ثابتين حتى النهاية في مباراة 

األوروغــواي لكــن دائما كرة القــدم تحمل 

الكثير من المفاجآت«.

وتابــع: علــى عكس ما 

حدث في مباراة روسيا 

أول  شــوطا  قدمنــا 

جيــدا ولكن انحدر 

المســتوى  بنــا 

الــــ10  خــالل 

دقائق األولى فى 

الشــوط الثانــى، 

إلــى  أدى  ممــا 

تصعيب األمور.

وشدد على أنه لديه 

أســلوبه الخــاص فــي طريقة 

اللعب ودائماً يســعى للفــوز، كما أن 

مباراة الســعودية محطة مهمــة كي تبقى 

ذكــرى النهاية الســعيدة التي تــدوم طويال، 

وأضــاف المديــر الفنــي، أن هنــاك تغيرات 

طفيفة فــي مباراة الســعودية، حيث يمتلك 

الكثير من الالعبيــن الجيدين، موضحا أنه ال 

يستســلم للهزيمــة أو ما يتــردد على مواقع 

التواصل االجتماعــي جراء تغيرات كثيرة في 

التشكيلة األساسية عقب الخسارة.

بيتزي:
سنتعامل مع صالح بـ »االحتواء«

كوبر:
تغييرات طفيفة لـ»ذكرى سعيدة« 

السعودية ومصر.. لقاء قبل الوداع
مباراة تحصيل حاصل للفريقين لتحسين الصورة

الحضري والرقم القياسي

طموح المولد

استغالل صالح

بوابة عمرو وردة

عصـــام  الدولـــي  الحـــارس  قـــال 
 
ً
الحضـــري: »أتمنـــى أن أحقـــق رقمـــا

 إلـــى أنـــه 
ً
«، مشـــيرا

ً
قياســـا

لـــو افتعـــل أي مشـــكلة 
المؤتمـــر  حضـــر  مـــا 
 أنـــه 

ً
الصحفـــي، مؤكـــدا

 دوره داخـــل 
ً
يعلـــم جيـــدا

المنتخـــب المصـــري، وتحت 
أي  فـــي  الفنـــي  الجهـــاز  أمـــر 

وقـــت.

أكـــد فهـــد المولـــد نجـــم المنتخـــب 
طمـــوح  أن  الســـعودي، 
ــوز علـــى  ــو الفـ ــه هـ فريقـ
المصـــري  المنتخـــب 
: »المبـــاراة صعبـــة، 

ً
قائـــال

حصلنـــا علـــى كل الدعـــم 
وأمامنـــا  والمســـاندة، 
مســـتقبل جيـــد، ال توجـــد أزمـــة 
هجـــوم فـــي األخضـــر، ولكـــن الكـــرة 

ال تصـــل كثيـــرا للهجـــوم«.

عمـــا اختيـــار غروزنـــي لمعســـكر 
قـــال  الحالـــي،  المنتخـــب 
األرجنتينـــي  المـــدرب 
هيكتـــور كوبـــر: »فيفـــا 
ــا ســـتة أو ثمانيـــة  منحنـ
مقـــر  الختيـــار  أماكـــن 
االختيـــار  ووقـــع  المنتخـــب 
علـــى غروزنـــي، وكل مـــا أثيـــر حـــول 
هـــذا األمـــر عـــار تمامـــا مـــن الصحـــة«.
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Ⅶ فولغوغراد - مصطفى طنطاوي

بعــد مشــاركة مخّيبة لآلمال تأكــد من خاللها 

الخروج مــن الدور األول ببطولــة كأس العالم 

2018 لكرة القدم المقامة في روســيا من دون 

حصــد أي نقطة، يلتقي المنتخبان الســعودي 

والمصــري اليوم في مبــاراة يبحث من خاللها 

كل فريــق عن حفظ ماء الوجــه وكتابة ذكرى 

جيــدة في مشــواره قبــل العودة إلــى بالده. 

وكان خــروج المنتخبين الســعودي والمصري 

من الدور األول قد ُحســم مــع نهاية الجولتين 

األوليين من مباريــات دور المجموعات، حيث 

خسر المنتخب الســعودي أمام روسيا صفر-5، 

وأوروغواي صفر-1، كما خسر المنتخب المصري 

أمام أوروغواي صفر-1، وأمام روسيا 1-3. وتعد 

نتيجة مبــاراة الغد بين المنتخبين الســعودي 

والمصري على ملعب »فولغوغراد أرينا« بمثابة 

ويسعى  تحصيل حاصل، 

فريــق  كل  خاللهــا  مــن 

فقط إلى تخفيف خيبة آمال 

جماهيــره والخروج بنتيجة إيجابية 

قبل وداع مالعب المونديال.

المعسكر المصري
شــهد تدريــب المنتخــب المصري االســتقرار 

بشــكل كبير على التشــكيل الذي سيخوض به 

المبــاراة، وإن كان ال يزال هناك اختالف حول 

الحارس الذي ســيبدأ المبــاراة، وال تزال هناك 

مفاضلة بين محمد الشــناوي وعصام الحضري 

لن يحســمها الجهاز الفني إال مع تســليم ورقة 

التشكيل الرســمية ومسؤولي المباراة، على أن 

يبــدأ أحمد فتحي وعلي جبــر وأحمد حجازي 

ومحمــد عبدالشــافي، وفــي الوســط الثنائي 

طــارق حامد ومحمــد الننــي، أمامهما الثالثي 

عبدالله السعيد ومحمد 

صــالح وتريزيغيه، خلف 

مــروان  الوحيــد  المهاجــم 

محســن الذي ربما يتأثر هو اآلخر 

ويخرج من التشكيلة األساسية.

كان االجتمــاع الفني للمبــاراة قد أكد على 

األلوان التي ســيرتديها الفريقان، حيث يرتدي 

المنتخب المصري القميص األبيض والشــورت 

األســود والجوارب البيضاء، فيما يرتدي حارس 

مرمــاه طاقمــاً أزرق، بينما يرتــدي المنتخب 

الســعودي طاقماً أخضر وحــارس مرماه طاقماً 

أصفر، ما سيجعل قميص طاقم التحكيم أحمر.

وحــرص الوفدان المصري والســعودي على 

المصافحة، وظهر الود ممــدوداً بين الجهازين 

الفنييــن والالعبيــن في لفتة رائعــة تدل على 

عمق العالقات بين البلدين الشــقيقين، حيث 

اتفــق الجانبان على مبــاراة جيدة تليق بالكرة 

العربية في »الديربي« وختام مشوار المنتخبين 

في المونديال.

المعسكر السعودي
وعلــى الطــرف اآلخــر ظهــرت الجديــة على 

تدريبــات األخضــر األخيــرة قبل لقاء شــقيقه 

المصــري، حيث تبارى الالعبون في إبراز أقصى 

ما لديهم للدخول في تشــكيلة المباراة وكتابة 

أسمائهم في ســجل المشــاركة المونديالية، 

وأجرى المدير الفني األرجنتيني بيتزي بعض 

المناورات التدريبية والتكتيكية، حيث حرص 

علــى ضبط إيقــاع تحركات العبــي الدفاع 

إلغــالق الثغــرات، وبنــاء االرتــداد الهجومي 

بشكل ســليم، كما وضح في التدريبات اعتماد 

المدرب األرجنتيني على أسلوب دفاع المنطقة 

بدالً من الرقابة اللصيقة، وذلك لمنع المناورات 

الهجومية للمنتخب المصري.
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البرتغالإيران 
تشكيلة ال�عبين

باتريسيو

Ⅶ سارانسك - وكاالت 

أكد فيرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب 

البرتغال، أن مواجهــة »برازيل أوروبا« وإيران 

معقدة جــداًو أكثر ممــا يتخيله 

الحديــث  رافضــاً  البعــض، 

الكامل  عــن االعتمــاد  كثيراً 

علــى  الحاليــة  لتشــكيلته 

مهاجم  رونالدو،  كريســتيانو 

ونجم الفريــق، مؤكداً أن 

فريقه ال يعتمد على 

فقــط،  رونالــدو 

مشــيراً إلــى أن 

رائعاً  عماًل  هناك 

زمالؤه  بــه  يقوم 

من أجل الفوز.

لوســائل  وقال 

اإلعالم قبل مباراة 

»الجميــع  إيــران: 

عــن  يتحدثــون 

كريســتيانو فقــط، لكــن في المبــاراة ضد 

إسبانيا ذهب إليه غويديس مع الكرة. وكان 

بإمكانــه اللعب فرديــاً واحداً ضــد واحد، 

لكنــه كان ينتظر حتى ظهر له كريســتيانو«. 

أضاف: »ربمــا العقل الباطــن لالعبين كان 

يفكر فــي أنه إذا لم يمرر إلى كريســتيانو 

فما الذي سيحدث؟ أعترف أن هذا يمكن 

أن يحــدث، ولكن ال يوجــد اعتماد على 

كريستيانو«. 

حسم
وعــن مواجهة 

منتخــب بالده 

إيــران  أمــام 

أشار ســانتوس إلى 

مواجهة  مــن  التعلم 

إيران وإســبانيا، وقال: 

»كانــت بمثابة تحذير 

لنا ويعلم الالعبون أنها 

دة«. ستكون مباراة ُمعقَّ

Ⅶ سارانسك - وكاالت 

حذر كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب 

اإليرانــي األول لكرة القــدم، المنتخب 

البرتغالــي مــن أن فريقــه لن 

وأنــه  معهــم،  يتســاهل 

يعبرون  لــن يجعلهــم 

بســهولة لدور الستة 

وقــال:  عشــر، 

»المنتخب 

لديــه  البرتغالــي 

ليخســره  الكثيــر 

لكننا ال نملك شيئاً 

لنخسره، ويجب أن 

ألننا  واقعيين  نكــون 

أفضل  أحــد  أمام  نلعــب 

الفــرق في العالم حاليــاً والمباراة 

بالنســبة لنــا خياليــة، لكننــا تعلمنا من 

دروسنا أمام إسبانيا والمغرب«.

وتابــع: »لــم نأِت إلــى هنا لنكون خاســرين 

لطفــاء، نريد أن نبذل أقصى ما في وســعنا، 

نعلــم إذا كان المنتخبان المغربي واإلســباني 

صعبين فإن المنتخب البرتغالي ســيكون أكثر 

صعوبة«.

وأضــاف: »العبــو فريقــي لم 

يحلمــوا من قبل بمواجهة 

كريســتيانو رونالدو في 

كأس العالــم، إنهــم 

للغاية  متحّمســون 

نقاتل  أن  ويجــب 

الدقيقــة  مــن 

لألخيــرة  األولــى 

تحقيق  أجــل  من 

حلمنا«.

إلى  كيــروش  وأشــار 

أن »نظــام حكــم الفيديو 

للتغطية على  المساعد ليس معنياً 

األخطاء البشــرية، إنه معنّي بجعل األمور 

صحيحــة. إنه ليس أمراً جيــداً أن تنفذ نظاماً 

جديداً وتخرج بنفس األعذار«. 

البرتغال وإيران.. المفاجآت واردة
التعادل يكفي »برازيل أوروبا«.. وكريستيانو كلمة السر 

Ⅶ سارانسك - وكاالت 

 يتأهــب المنتخــب البرتغالــي بطــل أوروبــا 

الســتكمال مهمته في الدور األول ببطولة كأس 

العالــم 2018 لكرة القدم بروســيا، عبر مباراته 

المقــررة اليوم أمام نظيره اإليراني على ملعب 

»موردافيا« أرينا في سارانســك بالجولة الثالثة 

األخيرة من مباريات المجموعة الثانية. ويحتاج 

»برازيــل أوروبا« إلى التعادل فقط لبلوغ الدور 

ثمــن النهائــي، كونهــم يتقاســمون صدارة 

المجموعــة برصيد 4 نقاط مع إســبانيا التي 

تالقي اليــوم المغرب، ولكــن المفاجأة التي 

قد تطيح بالمنتخب من الدور األول تتمثل في 

فوز إيران، كما أن تعادل المغرب مع إسبانيا أو 

فوزه يصبان في مصلحة البرتغال. 

وتتســاوى البرتغال وإســبانيا في كل شيء 

بالمجموعة، أربع نقاط من فوز وتعادل، أربعة 

أهداف لصالحهما، هدف في مرمى كل منهما، 

والفيصل الوحيد هو نقاط اللعب النظيف التي 

منحت إسبانيا الصدارة.

واستهل المنتخب البرتغالي مشواره بتعادل 

مثيــر مع إســبانيا 

3 /  3 ثــم تغلــب 

على نظيره المغربي 

1 /  صفــر بينمــا فازت 

إيران في الجولة األولى على 

المغــرب 1 /  صفــر ثم خســرت أمام 

إسبانيا صفر /  1.

ورغم أن الترشــيحات تصب لصالح »برازيل 

أوروبا« بشــكل كبير خاصة في ظل تألق نجمه 

كريستيانو رونالدو الذي سجل ثالثية في المباراة 

األولــى وأحرز هدف الفوز أمام المغرب، يدرك 

المنتخــب البرتغالــي ضرورة الحــذر من أجل 

تفادي انضمامه لقائمــة ضحايا المفاجآت من 

المنتخبــات الكبيــرة بالمونديــال، وخاصة مع 

خسارة المنتخب األلماني حامل اللقب مباراته 

االفتتاحيــة أمام المكســيك وتعــادل البرازيل 

مــع سويســرا، وتعادل األرجنتين مع ايســلندا 

وهزيمته أمام كرواتيا 

ويعد كريستيانو رونالدو، كلمة السر لمنتخب 

البرتغال في العبور إلى دور الـ 16، ويدرك نجم 

ريال مدريــد أنه يخوض آخــر مونديال له في 

لم  أنه  روسيا، كما 

التوقعات  يخيــب 

المباراتيــن  فــي 

األولييــن بتســجيله 4 

أهداف، ويتعين عليه أن يتم 

مهمته اليوم في مواجهة منافس قوي.

شكوك
وتحوم الشــكوك حول مشــاركة الظهير األيسر 

رافاييل جيريرو، المحترف ببوروســيا دورتموند 

األلماني مع البرتغال، حيث يعاني من مشكلة 

عضليــة كمــا تعرض العب خط الوســط جواو 

موتينيو )موناكو ( لنزلة برد.

ومــا زالت االنتقــادات مســتمرة للمنتخب 

البرتغالي لعدم حســمه التأهــل من مباراتين، 

وكان المنتخــب تعرض النتقــادات قبل عامين 

عندمــا فاز الفريق بلقــب كأس األمم األوروبية 

)يــورو 2016( بفرنســا ألنــه فــي الطريق إلى 

اللقب فــاز بمبــاراة واحدة فقط فــي الوقت 

األصلــي للقاء وكانت أمام منتخب ويلز بنتيجة 

2 /  صفــر في المربع الذهبــي للبطولة وخالل 

مســيرته بالــدور األول في يــورو 2016، حقق 

الفريق ثالثة تعادالت في مجموعته.

ثقة 
ويتمتــع المنتخب اإليراني بثقــة كبيرة خاصة 

في ظل حقيقة أن الهزيمة أمام إســبانيا كانت 

األولى للفريق خالل 24 مباراة رســمية، وكذلك 

جاهزيــة جميع الالعبين وهــو ما يمنح مدربه 

كيروش الحرية في اختيار التشــكيل األساســي 

األنســب. فاجأ منتخب إيران الجميع بتنظيمه 

وصالبتــه الدفاعيــة في مواجهة إســبانيا، ولم 

يخســر إال بهدف »محظــوظ« للمهاجم دييغو 

كوســتا بعدمــا تحولــت الكرة مــن ركبته إلى 

الشباك أثناء محاولة تشتيت دفاعية.

  وتعــد المباراة بالنســبة لكارلوس كيروش 

مــدرب ايــران ، موعــداً مع الذكريــات، حيث 

انهــارت العالقــة بين كيروش مــدرب البرتغال 

الســابق ورونالدو بعد خروج البرتغال من ثمن 

نهائي مونديــال 2010 في جنوب إفريقيا على 

يد إســبانيا )صفر-1(، وأشــار رونالــدو إلى أن 

المدرب مسؤول عن فشل الفريق.

أول هدف

دياز : ال تهمنا االنتقادات

تجنب مواجهة أورغواي

شكوك حول مشاركة موتينيو

سجل رونــالــدو أول هــدف له في 
المونديال، في نسخة عام 2006 

في شباك إيــران، وسيحمل 
البرتغالي  آمال المنتخب 
كبير  بشكل  وجماهيره 
فـــــي حــــســــم بــطــاقــة 
العبور لدور الـ 16 أمام 

ــران. وكــان رونــالــدو قاد  إيـ
األمــم  بــكــأس  للتتويج  البرتغال 

األوروبية »يورو 2016«.

المنتخب  ــب  ــاز العــ ــ ديـ ــن  ــ ــد روبـ أكــ
البرتغالي أن العبي الفريق ال 

يبالون باالنتقادات الخاصة 
خــال  األداء  بمستوى 
كــــأس الــعــالــم ، وقـــال 
ــع  أرب اآلن  لــديــنــا   : ــاز  ــ دي

نقاط ونطمح إلى المزيد، 
ويدين المنتخب بالفضل في 

النقاط األربع إلى رونالدو.

تقام مباراة روسيا وأورغــواي 
المجموعة  صــــدارة  على 

األولى قبل ساعات من 
وإيــران:  البرتغال  مباراة 
للبرتغاليين  يتيح  مما 
مــعــرفــة مـــن يــقــابــلــون 

حالة  فــي   16 ـ  ــ الـ دور  فــي 
التأهل، ومن األفضل للبرتغال تجنب 
الــذي يتمتع  ــواي  مواجهة أورغــ

بخبرة دولية أكبر من روسيا.

العــب  موتينيو  ــواو  جــ ــار  ــ أث
وسط المنتخب البرتغالي 
الشكوك حول مشاركته 
في مباراة إيران بغيابه 
ــبـــات الــســبــت،  عـــن تـــدريـ

الحصة   عن 
ً
أيضا كما غــاب 

الــتــدريــبــيــة ألبــطــال أوروبـــــا 2016 
الجمعة بسبب المرض.

ًسانتوس:
المهمة معقدة جدا

كيروش:
 لنخسره 

ً
ال نملك شيئا
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أكد خوردي البا الظهير األيسر 
األسباني، أن الحديث عن 
تراجع القدرات الدفاعية 
لفريقه مبالغ فيه. وقال 
لها  سنحت  »الــبــرتــغــال 
ثالث فرص فقط ، وضربة 
جزاء مريبة، وهدف مذهل من 

رونالدو، وبعض سوء الحظ«. .
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 غرافيك : محمد أبوعبيدة

التوقيت : 22:00 كالينينغراد أرينا
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Ⅶ يوسف الشافعي - كالينينغراد

أكد أشرف حكيمي، العب المنتخب المغربي 

ونادي ريال مدريد اإلســباني، امتالك األســود 

رغبــة جامحة في توديــع الُمونديال في 

أبهــى ُحّلة وبمــذاق جيــد، من خالل 

تحقيــق الفــوز في آخــر ُمبارياتهم في 

كأس العالم أمام المنتخب اإلسباني، 

كما أشــار إلى أن بعض التفاصيل 

مــا  هــي  والدقيقــة  الصغيــرة 

أسهمت في خروجهم من الدور 

األول.

أننا  جيــداً  »نعلم  وأضاف: 

خرجنــا مــن المونديال، لكن 

تعترينا رغبة جامحة في ترك 

مذاق جيد في حلق المغاربة 

الذين ساندونا بقوة.. سنسعى 

جاهديــن إلســعادهم بتحقيــق 

نتيجة جيدة أمام اإلسبان«.

مواجهــة  وبخصــوص 

قــال  اإلســباني،  المنتخــب 

أشــرف حكيمي: »نعــرف من هي إســبانيا، 

ونعلم تمامــاً أنهم يلعبون مــن أجل التأهل 

للــدور الثاني، لكننا نحــن كذلك نريد تحقيق 

نتيجة جيدة، فنحن نستحق تحقيق شيء جيد 

في هذا المونديال«.

وأضاف: »إســبانيا تملك العبين كباراً، 

للظفر  المرشــحين  بيــن  ويبقــون مــن 

باللقــب، هنا في المونديــال ِفَرق من 

الصعب مواجهتها«.

الدولي  الالعــب  وتطــرق 

إلــى  الشــاب  المغربــي 

أســباب الخروج من الدور 

األول، قائــاًل: »لقــد كان 

هنــاك اثنان من التفاصيل 

التي  والبســيطة  الدقيقــة 

بنا، لكــن تبقى هذه  ألّمت 

كــرة القــدم. اآلن نفكــر في 

مباراة إســبانيا فقط، صحيح 

أنــه كان لدينــا هدف في 

لــم نتمكن من  البطولــة 

بلوغه«.

Ⅶ كالينينغراد - أ ف ب

اعتبــر مدرب المنتخب المغربــي لكرة القدم 

الفرنســي هيرفيه رونار خــروج فريقه المبكر 

مــن الدور األول لمونديال روســيا 

»ظلماً«، مشــيراً إلى أنه كان 

تحكيمية  أخطــاء  ضحية 

مؤثــرة فــي المبــاراة 

التــي خســرها أمام 

)صفر-1(،  البرتغال 

وأدت إلى خروجه 

رســمياً من العرس 

العالمي.

رونــار،  وقــال 

فــي مؤتمــر صحافي 

عشــية مواجهة إســبانيا 

فــي الجولــة الثالثــة األخيــرة 

مــن منافســات المجموعــة الثانية في 

كالينينغــراد: »لن نــدور في حلقــة مفرغة، 

بالنســبة إلينــا مــن الظلم أن نقصــى مبكراً، 

ولكن علينا أن نتقبل الواقع. علينا التركيز على 

مباراتنا الثالثة إلنقاذ شرفنا، ألنه لم يعد أمامنا 

اآلن سوى القيام بذلك«.

وأضاف: »عندما ننظر إلى كل أحداث المباراة 

ضــد البرتغــال، فما حصــل ظلم تــام. الهدف 

الــذي دخــل مرمانــا كان هنــاك 

خطأ كبيــراً لبيبي في القائم 

تتــم  لــم  لمــاذا  األول. 

معرباً  مشــاهدته؟«، 

عن أسفه، في إشارة 

إلــى »لمســة يد« 

للمدافع البرتغالي 

داخل المنطقة لم 

في  عليها،  يعاقب 

ذلك  تم  أنــه  حين 

مشــابهة  حالة  »في 

أســتراليا  مبــاراة  فــي 

والدنمارك«.

وبخصــوص لقــاء إســبانيا،، قــال: » 

ســألعب هذه المبــاراة األخيرة كمــا لو أننا 

سنلعب من أجل التأهل. مهمتي خلق مشكالت 

إلسبانيا، وجعل الشعب المغربي فخوراً«.

حكيمي:
لم أتوقع المشاركة في المونديال

رونار:
خروج المغرب المبكر ظالم

الماتادور وأسود األطلس.. صدارة ومغادرة
إسبانيا تبحث عن النقطة من المغرب

 بالمنافس
ّ

هييرو: ال نستخف

آيت بناصر يغادر روسيا

المحمدي: الفيديو ظلمنا

البا: أرفض الهجوم على دفاعنا

طالب فرناندو هييرو، مدرب إسبانيا، 
العبيه بعدم االستخفاف بمنتخب 
المغرب الذي وّدع المسابقة، 
وقال: »إنها كأس العالم، 
ولن تكون هناك مباراة 
واحدة سهلة يمكننا أن 
نتحسن، وآمل أن نستمر 
الــفــوز، ولكن ال أحد  فــي 

يمنح أي شيء بسهولة«.

أعلن االتحاد المغربي لكرة القدم، 
عــن ُمـــغـــادرة العـــب المنتخب 
المغربي ُيوسف آيت بناصر 
العب موناكو الفرنسي 
معسكر األســـود صوب 
تعرضه  عــقــب  ــســا،  فــرن
ُمستوى  عــلــى  ــة  إلصــاب
الرحيل  عليه  مت 

ّ
حت الــركــبــة، 

الستكمال العالج بفرنسا.

أكد منير المحمدي، حارس مرمى 
المنتخب المغربي، أن سوء 
استعمال تقنية الفيديو 
ظلمت  أســود األطلس 
في المونديال، وأضاف: 
»لو تم استعمال تقنية 
الفيديو بالشكل الصحيح، لكنا 
اآلن ننافس لبلوغ الدور الثاني في 

الحدث العالمي«.
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 بعدمــا طمــأن إيســكو العــب وســط ريــال 

مدريد، اإلســبان بــأن منتخبهــم الوطني لكرة 

القدم موحد، و»أقوى في الشــدائد« قبل لقاء 

إيران فــي مونديال روســيا 2018، يؤمن هذه 

المــرة بضــرورة التمســك بالفلســفة الناجحة 

التــي قــادت »ال روخــا« إلحراز لقــب 2010 

في جنوب أفريقيــا، للخروج بالنتيجة المرجوة 

خــالل المبــاراة المصيريــة أمــام المغرب في 

الجولة الثالثة من منافســات المجموعة الثانية 

اإلثنين. وافتتح منتخب »ال روخا« مشــواره في 

المونديــال بتعادل مع البرتغال )3-3(، قبل أن 

يفوز على إيران )1- صفر(، وهو في حاجة إلى 

نقطة واحدة على األقل من موقعة كالينينغراد 

أمام المغرب لحجز بطاقته للدور ثمن النهائي.

يــدرك صانع ألعــاب النــادي الملكي مدى 

أهميــة اللقاء المنتظر، قائــاًل: »علينا أن نؤمن 

حتــى النهاية بأســلوب اللعب الــذي يميزنا«، 

وتابــع »علينا أن نلعب، أن نمــرر الكرة كثيراً، 

بها.  نحتفــظ  وأن 

فــي حــال لعبنــا 

كل  فــي  بســرعة 

الملعــب  أرجــاء 

فسوف نخلق الفرص«.

وهيمنــت إســبانيا علــى 

الكــرة العالمية واألوروبيــة بإحرازها 

ثالثية تاريخية )مونديال 2010، وكأس أوروبا 

2008 و2012(، مع أســلوب لعب يعتمد على 

االحتفاظ بالكرة والتمريرات القصيرة، بما بات 

يعرف بـ »تيكي - تاكا«، وإلى جانب زميليه في 

ريال مدريد لوكاس فاســكيز، وماركو إسنســيو، 

يمثل إيســكو جياًل كروياً جديداً من المواهب 

اإلسبانية، يســعى لتعويض الفراغ الذي خلفه 

اعتزال العب خط الوســط األســطورة تشافي 

هرنانديز.

مشاركة
يخــوض إيســكو أول مســابقة عالميــة وهو 

يعرف مــدى أهمية هذه اللحظــة، لذا يقول: 

»هــي مشــاركتي 

بطولة  في  األولى 

عالميــة كبيرة مع 

المنتخــب الوطني. 

أشــعر بالراحــة ولكن 

األمر أســهل مــع وجود كل 

الالعبين الكبار في الفريق«.

وأمتــع إيســكو، الــذي يلعــب خلــف 

المهاجم دييغو كوســتا، عشاق الكرة اإلسبانية 

في مونديال روســيا بلمحاته الســحرية ورؤيته 

الثاقبة للملعب، ولكــن الجميع في »ال روخا« 

يدركــون أن المهمة لم تنجز بعد، فعلى الرغم 

مــن أن المنتخب اإلســباني بإمكانه أن يكتفي 

بتعادل من مباراته أمام المغرب، فإنه سيسعى 

جاهداً لحصد النقاط الثالث وتسجيل أكبر عدد 

من األهداف لضمان صــدارة المجموعة، وكي 

ال يدخــل في حســابات معقــدة عندما يلتقي 

منتخب البرتغــال نظيره اإليرانــي في مباراته 

األخيرة غداً، أيضاً، في سامارا.

وتحاول إســبانيا، كذلــك، تخطي الهزة التي 

تلقتهــا قبل يومين من مباراتهــا األولى، بإقالة 

المدرب جولــن لوبيتيغي علــى خلفية إعالن 

انتقالــه إلــى ريــال مدريــد بعــد المونديال، 

واالســتعانة بمديــر المنتخب فرنانــدو هييرو 

لتسلم المهمة.

مهمة
في المقابل، ستكون مهمة المنتخب المغربي، 

الذي قــدم أفضل العروض من بيــن الرباعي 

العربــي، هــي األصعب في الجولــة الثالثة، 

حيــث يلتقي نظيره اإلســباني الذي ال يزال 

بحاجة إلى نقطة التعادل على األقل لضمان 

التأهل إلى الدور الثاني.

ومع خروج الفريق نهائياً من دائرة المنافسة، 

لــم يصبح لدى المنتخب المغربي ما يخشــاه، 

ومــن ثــم يســتطيع المنتخــب المغربي ترك 

بصمتــه إذا فجر مفاجأة كبيــرة أمام الماتادور 

اإلسباني الذي قد يودع البطولة مبكراً إذا خسر 

بفارق أكثر من هدف وحقق المنتخب اإليراني 

الفوز على نظيره البرتغالي بهدف نظيف.

١١ شوال 143٩ هـ  |  ٢٥ يونيو 201٨م | العدد 13٨٨٦

االثنين

% ٠ % ٩٢ %٨

فوز 
المغرب

فوز 
إسبانيا

تعادل



� موسكو - د ب أ

قبل بداية البطولة كانت جماهير الكرة العربية 

تمّني نفســها ببصمة جيدة للمنتخبات العربية 

في بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم تتناسب 

مع المشــاركة التاريخية والقياســية للكرة العربية في 

هذه النســخة مــن بطــوالت كأس العالم، قبــل أن ُتصاب 

باإلحباط والحســرة بعد خروج المنتخبات واحداً تلو اآلخر 

من الدور األول. وكانت هذه النســخة قد شــهدت مشاركة 

أربعــة منتخبات عربية للمرة األولى في تاريخ بطوالت كأس 

العالم، حيث شــقت منتخبــات مصر والســعودية وتونس 

والمغــرب طريقها بجدارة إلى النهائيات بعد مســيرة مثيرة 

في التصفيات المؤهلة.

وعلــى مدار األيام الماضية كانــت الجماهير العربية عند 

حســن الظن بها، حيــث رافقت المشــاركة التاريخية للكرة 

العربية في المونديال الروســي، بحضور جماهيري قياســي 

في هذه البطولة بعد ســفر اآلالف وراء كل من المنتخبات 

العربية األربعة.

ولم يقتصر الحضور الجماهيري لمساندة هذه المنتخبات 

على المواطنين المقيمين داخل هذه البلدان األربعة، وإنما 

امتد ليشــمل العديد من المشجعين العرب سواًء من 

هذه البلدان األربعة أو غيرها والمنتشــرين في كافة 

أنحــاء العالــم مثــل الواليات 

المتحدة وأستراليا وألمانيا.

مــن  جــاءوا  المشــجعون 

كل مــكان لمــؤازرة فرقهــم في 

المونديال الروســي، حتى بلغ عدد 

التونســيين نحو 15 ألف  المشــجعين 

مشــجع من تونس ومن عــدة دول أوروبية 

تقيم بها الجاليات التونسية مثل فرنسا وألمانيا. كما 

اقترب عدد مشــجعي المنتخب المصري من هذا العدد مع 

تزايد اإلقبال على مدينة ســان بطرسبرغ قبل المباراة الثانية 

للفريق التي التقى فيها نظيره الروسي صاحب األرض.

متابعة
كذلــك توافد على موســكو وســان بطرســبرغ اآلالف من 

عشاق المنتخب الســعودي، حيث تابعوا الفريق وساندوه 

في المباراة االفتتاحية للبطولة لكنه خســر المباراة صفر/ 5 

أمام نظيره الروســي، كما حرصوا على مساندته في المران 

بمدينة سان بطرسبرغ وفي مباراته الثانية أمام األوروغواي 

بمدينة روســتوف. كما اجتذبت مباراتا المنتخب المغربي 

مــع نظيريــه اإليراني والبرتغالــي حضــوراً جماهيرياً قوياً 

لمــؤازرة الفريــق فــي مجموعة المــوت التي تضــم أيضاً 

المنتخب اإلسباني.

احتفاالت

المياديــن  وتحّولــت 

المدن  فــي  الكبيرة  والشــوارع 

احتفاالت  إلى ســاحات  الروســية 

ضخمة للمشجعين العرب، خاصة في 

الميدان األحمر وســط العاصمة موســكو، 

والســاحة الكبيرة أمام قصر »هيرميتاغ« التاريخي 

في مدينة سان بطرســبرغ وشارع »نيفسكي« الشهير بنفس 

المدينة.

ونالــت مناطــق المشــجعين التــي أقامهــا المنظمون 

واالتحــاد الدولي لكرة القــدم )الفيفا( فــي جميع المدن 

المضيفــة للبطولة نصيبها من التواجد الهائل للمشــجعين 

العــرب، حيث حرصت أعــداد كبيرة من هــذه الجماهير 

على التواجد في هذه المناطق وتجربة »أجواء« المونديال 

مع باقي مشــجعي العالم، السيما أن مشاركة كل من هذه 

المنتخبــات األربعة فــي المونديال يأتي بعــد فترة غياب 

طويلة.

واستغل عدد من المشجعين هذا الحضور العربي الهائل 

من المشجعين وبدأ في االستفادة منه مادياً وتجارياً  ومنها 

على سبيل المثال الزّي الفرعوني الذي أصبح منتشراً بشكل 

هائل في مناطق المشجعين وأمام االستادات.

� دبي- عدنان الغربي

يعّد ميتشــي باتشــوايي تونغا، تميمة المنتخــب البلجيكي وأحد 

الوجوه الجديدة التي تشــارك في نهائيات كأس العالم في تشكيلة 

الشياطين الحمر، يلعب حالياً لفريق بوروسيا دورتموند األلماني.

ولد باتشــوايي في العاصمــة البلجيكية بروكســل في 2 أكتوبر 

1993، وبــدأ مســيرته االحترافية في 2011 مع نادي ســتاندار دي 

لييــغ البلجيكــي، الذي لعب معه 120 مباراة ســجل فيها 44 هدفاً 

ثم انتقل إلى أولمبيك مرســيليا الفرنسي ولعب معه بين 2014 

إلى 2016 وظهر في 78 مباراة ســجل فيها 33 هدفاً، قبل أن 

يخــوض تجربة جديدة مع تشيلســي في الدوري االنجليزي 

مــن 2016 إلــى 2018 وشــارك معه في 53 مباراة ســجل 

فيهــا 19 هدفــا وفي 18 يناير الماضي انتقل إلى بوروســيا 

دورتموند األلماني.

وتعــرض المهاجم البلجيكي إلى إصابــة في الكاحل أبريل 

الماضي، أنهت موســمه مع بروســيا دورتموند مبكراً وحامت 

شــكوك كبيرة حول مشــاركته فــي كأس العالم مع منتخب 

بــاده، إال أنه نجح في اســتعادة جاهزيتــه بفضل إصراره 

وعزيمته القوية.

تلقى باتشــوايي دعوة لتمثيل المنتخب الكونغولي 

فــي مبــاراة ودية ضــد المنتخــب العراقي في 

مــارس 2015 عندما عبر في بيان رســمي أنه 

يتطلع لتمثيل الشياطين الحمر، وتم ضمه 

بالفعل إلى القائمة الموســعة لمونديال 

البرازيل من قبل المدرب الســابق مارك 

ويلمونتس لكن تــم التخلي عنه قبل 

أن يحصل على فرصة ثانية للمشاركة 

أوروبــا  أمــم  كأس  تصفيــات  فــي 

وتمكن من تسجيل هدف في شباك 

المنتخــب القبرصي مهــد له الطريق 

ليكون ضمن قائمة المنتخب البلجيكي 

في نهائيات كأس أمم أوروبا.

دخل باتشــوايي بديا لهازارد في الدقيقة 

67 خال مباراة تونس أول من أمس، وتألق في 

ترويــض الكرة والمراوغة وخلق فرص عديدة، 

ولكن المدافعين وحــارس المرمى والعارضة 

كانــوا يقفون عائقاً أمــام حلمه. وعّلق قائًا: 

»لم يكن أمامي خيار ســوى مواصلة البحث 

عن الهدف«، مضيفاً »شــاهدت دفاعهم في 

الشــوط األول، وواصلت بحثي قبل الحصول 

على مكافأتي«.

وبعدما عانده الحظ العاثر لمدة طويلة، تمكن 

باتشــوايي من إضافة الهدف الخامس للشياطين 

الحمــر في الدقيقة 89 بعد تمريرة حاســمة من 

يوري تيليمانز.

وقــال باتشــوايي عقــب المبــاراة: »والــدي 

بانتظاري ليتقاســم معي هــذه اللحظة العظيمة 

ولكن أنــا واثق، بحكم معرفتي له، أنه ســيكون 

غاضباً ألن ابنه أهدر بعض الفرص«.

الكرة العربية..
 بمشاعر

ً
كفى عبثا

400 مليون عاشق 

الجماهير العربية في المونديال.. إحباط وحسرة باتشوايي.. تميمة 
الشياطين الحمر

� دبي-علي شدهان

نعم صحيح، لم يحلم أي مواطن عربي من الخليج 

العربــي إلى المحيط األطلســي بــأن يفوز أي من 

منتخباتنــا األربعة المشــاركة في مونديال روســيا 

2018 بلقــب كأس العالــم، وال حتــى بلــوغ ربع 

أو نصــف نهائــي البطولة األكبر واألهــم في دنيا 

الساحرة المســتديرة، ولكن وفي نفس الوقت، لم 

يتوقع غالبية العــرب أن تخرج المنتخبات األربعة 

من المباراة الثانية، بل أن مؤشرات الخروج ظهرت 

وبجاء بعد المباراة األولى لكل منتخب في مشهد 

مؤلــم لخص حقيقة الصرخة العربية، كفى خيبات، 

كفــى هزائم، كفى عبثا بمشــاعر وأحاســيس أكثر 

مــن 400 مليون مواطن عربي عاشــق لكرة القدم 

العربية!

المؤلم في مشــهد الخروج العربي الصاعق من 

مونديال روســيا، أنه جــاء كما لــو أن المنتخبات 

األربعة قد »اتفقت دون أن تتفق« على إلحاق أكبر 

قدر ممكــن من األلم في الذاكرة وفي اإلحســاس 

العربــي عندمــا تجرعت تلــك المنتخبــات هزائم 

مدوية بالخمســة واألربعة والثاثة، وغادرت روسيا 

دون أن تتــرك ولو أثرا طيبا واحدا رغم أنها وقعت 

في مجموعات ليست صعبة جداً وال نارية!

وهم وخدعة
وإذا »كان« المواطــن العربي هو المجني عليه من 

جراء الخروج الصاعق للرباعي العربي من مونديال 

روسيا، فإن المنطق والوقفة الجادة يتطلبان حتمية 

معرفة من المســؤول ومن الجانــي، ولماذا حدث 

الذي حدث للكرة العربية في نهائيات كأس العالم 

في روســيا، ما الحلــول، ما هــي المعالجات، أين 

الخلــل، هل في التكويــن والبناء األولــي، أم في 

جنون الصرف المالي على كرة القدم، ذلكم الصرف 

الذي يعتبر هو أســاس الخيبة، خصوصا وأنه يأتي 

على حساب رياضات أخرى غالبا ما ُتسعد الشعوب 

العربيــة، أم في مخرجات االحتــراف العربي الذي 

أثبتــت الوقائع وآخرها في روســيا، أنه ليس أكثر 

مــن وهم وخدعة! »البيان الرياضي« وعلى مدى 3 

حلقات، وعبر تحقيق موسع، يفتح الملف الساخن 

بكل موضوعية وتجرد وشفافية، أما بالوصول إلى 

الحلول والمعالجات الشافية.

طموحات الجماهير
وجــه الشــيخ أحمد بن حشــر آل مكتــوم البطل 

األولمبــي اإلماراتي، نقداً الذعاً للمنتخبات العربية 

المشــاركة في مونديال روسيا، وخروجها بمحصلة 

مخيبــة جدا آلمال وطموحــات الجماهير العربية، 

بقولــه: ليتنا لم نتأهل للمونديــال، لنكن واقعيين 

وصرحاء مع أنفســنا ونســمي األشــياء بمسمياتها 

الحقيقيــة، نحن شــاركنا بمنتخبات ذات مســتوى 

محلي فــي حدث عالمي كبير ينتظــره العالم كله 

بفارق الصبر كل 4 سنوات، منتخباتنا األسرع خروجا 

من بين كل المشــاركين في مونديال روســيا، ومن 

ثانــي مباراة لــكل منتخب عربي، بــل أن الصورة 

ظهــرت أكثر وضوحا بعــد أول مباراة لكل منتخب 

عربي.

وأوضــح قائا: ليتنا لم نتأهــل أصا للمونديال، 

النتائج فعا صاعقة وليســت صادمة، ألن الصدمة 

ممكــن أن تقــود إلى اســتفاقة، ولكــن الصاعقة 

ال يمكــن أن تفضــي إلــى أي شــيء إيجابــي في 

المدى المنظور، وهذا الواقع الحقيقي لكرة القدم 

العربية، ســواء على صعيد األنديــة التي تعد هي 

الرافد الحقيقي للمنتخبات الوطنية، أو على صعيد 

المنتخبات التي ظهرت بصورة فنية بائسة جدا في 

أكبر بطوالت كرة القدم في العالم.

أوهام وتوقعات
وأضاف قائًا: شــخصياً وبعد النتائج المخيبة جداً، 

تمنيــت لو أن أيا من المنتخبات العربية لم يتأهل 

لمونديال روسيا، ولذلك على المسؤولين الرياضيين 

العــرب، مراجعة الخطط، وحتميــة البناء الصحيح 

على آليــات احترافية حقيقية بعيــدا عن األوهام 

والتوقعات المســبقة التي أسهمت بشكل كبير في 

تقديم صــورة غير حقيقية عن مســتوى منتخباتنا 

قبل انطاق المونديال، وذلك عندما صورنا »حالنا« 

بأننــا قــادرون على التأهــل إلى الــدور الثاني من 

المونديــال على اقل تقدير، ولكن الصاعقة حدثت 

بعد أول مباراتين، بل بعد المباراة األولى!

 أحمد بن حشر: 
ليتنا لم نتأهل 

للعب في 
المونديال

 احترافنا خدعة 
والصرف المالي 

أساس الخيبة 

 شاركنا بمنتخبات 
محلية في حدث 

عالمي

 منتخباتنا هي 
الوحيدة التي 
تجرعت هزائم 

بالخمسة واألربعة 

 الكرة العربية 
 
ً
تفتقد حاليا

إلى النجوم 
الحقيقيين
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� موسكو - أ ف ب

 تقــدم المنتخــب األلماني لكــرة القــدم باعتذار من 

منافســه السويدي على خلفية االحتفاالت المبالغ بها، 

التــي قام بها العبوه وأفراد من جهازه الفني قرب دكة 

البدالء االسكندنافية، بعد الفوز الذي حققه المانشافت 

في مباراتهما خال منافســات كأس العالم. ومنح توني 

كروس منتخــب باده فوزاً مثيــراً أول من أمس، على 

الســويد ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادســة 

لمونديال روسيا، بتسجيله هدف الفوز 2-1 في الدقيقة 

الخامســة من الوقت بدل الضائــع. وكان أبطال العالم 

في حاجة ماســة لهذا الفوز للبقاء في المنافســة على 

إحدى البطاقتين المؤهــــلتين للدور ثمن النهائي، بعد 

خســارتهم المفاجئة في الجولة األولى أمام المكسيك 

صفر-1. 

وأثارت االحتفاالت األلمانية على مقربة من دكة البدالء 

الســويدية، حفيظة مدرب المنتخــــب االســكندنافي 

وتسببت بإشــكال بين الطرفين.

اعتذار
وتقــدم المنتخــب األلماني عبر حســابه على »تويتر« 

باعتــذار عما جرى، موضحــاً »كانت مباراة مشــحونة 

بالمشــاعر. في النهاية، بعــض ردود الفعل أو حركات 

جهازنــا الفني حيــال الدكة الســويدية كانت عاطفية 

جــداً. هذه ليســت الطريقــة للقيام باألمــور«، مضيفاً 

»أورساتكا!« إي »عذراً« باللغة السويدية.

وكانــت لقطــات المباراة أظهرت قيــام أحد إداريي 

المنتخب األلماني نحو مقاعد بدالء الســويد لاحتفال 

بشكل استفز مدرب األخير يانه اندرسون. وشرح األخير 

مــا جرى بقوله »لقــد أثاروا حقــاً حفيظتي وجعلوني 

غاضبــاً من خال ركضهم نحونــا والقيام بحركات على 

مقربة منا«.

وتابــع »كان هناك الكثير من الناس المنزعجين حقاً 

علــى مقاعــد البدالء. قاتلنــا لمدة 95 دقيقــة. عندما 

تطلق صافرة النهايــــة عليــــك المصافحة والمضــــي 

في طريقك. 

كنــت غاضباً حقاً، هم لم يفعلوا ذلك: تحتفلون معاً 

وتتركــون خصمكم غارقاً في حزنــه، ال يجب التصرف 

بهذا الطريقة«.

وأكد المــدرب األلماني يواكيم لوف من جهته عدم 

ضلوعــه بمــا جرى. قائــًا »بعد صافــرة النهاية، كنت 

ومســاعدي نركز علــى أمور أخرى، كنــا نحتفل، لم أر 

الحــركات التــي حصلت تجــاه مقاعد الســويد، على 

اإلطاق«.

شكر
علــى جانــب آخــر، كتبــت صحيفــة »بيلد ام 

سونتاج« األلمانية على صدر صفحاتها »شكراً 

كروس، يالها من نهاية للمباراة«. فيما كتبت 

صحيفة »فيلت ام سونتاج« »كروس أنقذ 

ألمانيا«، مشــيرة إلى أن المباراة كانت 

ستشتهر دائماً باسم »لعنة سوتشي« لو 

لم يسجل كروس هدف الفوز القاتل.

بطء
وأشــارت »تجايس شــبيجل« إلى أن 

الفريق الذي يبدأ ببطء غالباً يبدع في 

كأس العالــم، حيث خســر المنتخب 

أمام  األولــى  فــي مباراته  األلمانــي 

المكسيك ويستعد اآلن لماقاة كوريا 

الجنوبية بعد غــٍد واضعاً في اعتباره 

ضرورة الفــوز وبأكثر من هدفين من 

أجــل العبور لدور الســتة عشــر. من 

الســويدية  الصحف  جهتهــا، حاولت 

عــدم التشــاؤم رغــم أن الهزيمة أمام 

ألمانيــا صعبت من مهمة التأهل للدور 

التالي.

فتحــت إصابة فرانك فابرا، أبواب روســيا 2018، أمام الظهير 

األيســر المخضرم، فريد ديــاز، والذي خاض كأس العالم لكرة 

القــدم للمرة األولى واألخيرة فــي تاريخه، إذ ينتظر أن يعلن 

اعتزالــه اللعــب دولياً عقب نهاية مشــوار منتخب باده في 

كأس العالم الحالي.

قضــى ديــاز )34 ســنة(، معظــم مســيرته االحترافية في 

كولومبيــا لغاية عام 2017، عندما انتقل إلــى نادي أوليمبيا 

الباراغواياني، والذي شهد تألقاً الفتاً لاعب، ليتم استدعاؤه 

للتشــكيلة الحالية في المونديــال، ولعب فريد دياز في 

باده ألندية أتليتكو بكرامانغــا، ديبورتيفو ريونجرو، 

نجــارة، إنفيغــــادو، ديبورتيــــفو بيريــرا واتليتكو 

نيكوال، قبل خوضه التجربة االحترافيــة األولى في 

حيــاته. 

سجل المدافع األيســر لمنتخب كولومبيا ظهوره 

األول مع منتخب الكبار في مارس 2016، ضد بوليفيا 

في التصفيات المؤهلة إلى روســيا، ولعب 13 مباراة مع 

منتخب باده فقط، ومنها 8 مباريات في التصفيات المؤهلة 

لنهائيات كأس العالم في روسيا، وكلها ظهر فيها العباً أساسياً، 

ولكنــه لم يشــارك مع منتخب باده فــي المباراة األولى في 

المونديال، والتي خســرها المنتخــب الكولومبي 1-2 أمام 

نظيره الياباني. 

يجيد فريد دياز مراقبة الخصوم، ولكنه ال يتقدم كثيراً 

إلــى الهجوم، ومع ذلك يمكن أن يلعب دوراً محورياً 

في إعطــاء المزيد من األمان لخط دفاع كولومبيا، 

وهو الخط الذي شــهد أكبر عدد من التغييرات في 

السنوات األربع األخيرة قبل الوصول إلى النهائيات 

العالمية، والواضح مدى تأثر المنتخب الكولومبي 

كثيراً بتلك التغييرات الكثيرة على هذا الخط.

يعتبر ختــام دياز في الماعب، هو األفضل في 

مســيرة العبي الكرة، بأن يكون 

المحطــة  العالــم، هــي  كأس 

األخيرة في مســيرته الرياضية، 

ويتوقع أن يتجه دياز إلى 

عالــم التدريــب، بعد 

اعتزاله النهائي للعبة.

وحول مشاركته في 

المونديــال  منافســات 

األيســر  المدافــع  قــال 

لمنتخــب كولومبيــا : إي مبــاراة 

خضتهــا مــع فريقي في روســيا 2018 

كانت بمثابة مبــاراة نهائي، كل فريق 

واجهناه كان يصــارع بقوة لاحتفاظ 

بالكــرة، حاولنــا أن نركــز على غلق 

المســاحات أمام كافة المنافسين من 

أجل الفوز. وأضاف: ندرك أن كل مباراة 

ســتكون حاســمة لاســتمرار في البطولة 

والحدث العالمي.

� دبي - البيان الرياضي

دياز.. بوابة أمان ألمانيا تعتذر للسويد عن احتفاالت »الدكة«
كولومبيا

ميدان مفتوح
ولفــت إلــى أن بطولــة كأس العالــم لكــرة 

القــدم غالبا ما تكــون ميدانــا مفتوحا لنقل 

الصــور الحقيقيــة عن أي بلد مشــارك، مبديا 

اســفه للصورة التي نقلتها المنتخبات العربية 

المشــاركة في مونديال روســيا عــن البلدان 

العربيــة وعن كرة القــدم تحديدا، منوها بأن 

المؤلم فــي األمر هــو أن المنتخبات العربية 

هــي الوحيدة التــي تجرعت هزائــم مدوية 

بالخمســة واألربعــة والثاثــة علــى خــاف 

المنتخبات األخرى المشاركة في المونديال!

وعــن األســباب التــي يراها أساســية في 

الوقوف وراء الصورة الباهتة للمشاركة العربية 

في مونديال روســيا، أجاب الشــيخ احمد بن 

حشــر قائــا: األســباب كثيرة، ولكــن أهمها 

يتعلــق بالبناء األساســي لمفهوم كــرة القدم 

فــي العالــم العربي، من حيــث األكاديميات 

الحقيقية وليست الوهمية، والبرامج والخطط 

القابلــة للتنفيــذ من قبل االتحــادات العربية 

لكرة القدم، والمحصلة السنوية التي تخرج بها 

الكرة العربية من مختلف مشاركاتها الخارجية.

خيبات الكرة
وشدد على أن كرة القدم تلتهم غالبية الدعم 

المالي المقدم على حساب الرياضات األخرى 

التــي دائما ما تشــرف الرياضــة العربية في 

مختلف البطوالت الخارجية، وتحقق األلقاب 

واألوســمة المتنوعة في مقابــل خيبات كرة 

القدم في غالبية المشــاركات، مشيرا إلى أن 

كرة القدم تســببت بضياع رياضات أساســية 

في غالبية العالم العربي، ما انعكس سلبا على 

حاضر ومستقبل الرياضة العربية بصورة عامة.

ونــوه بأن الكــرة العربية تفتقــد حاليا إلى 

النجوم الحقيقيين، مشــيرا إلى أن المشــاركات 

العربية الســابقة في بطولــة كأس العالم، غالبا 

ما »كانت« تشــهد بروز نجم أو نجوم كثر على 

خاف المشــاركة الحالية التــي ظهرت بصورة 

بائسة وفقيرة فيما يتعلق بالنجوم الكبار. معتبرا 

ذلــك مؤشــرا آخر علــى تراجع الكــرة العربية 

وضعف مقومات وأساسيات بنائها وتطويرها.

أسف وحزن
وأبــدى ألمــه وأســفه وحزنه لمســتوى الهدر 

المالــي الناتــج عن الصرف الخيالــي على كرة 

القــدم على حســاب ألعــاب أخــرى منتجة، 

متســائا عن محصلة ذلك الصرف المبالغ فيه، 

مشــددا علــى أن الاعب العربــي يفتقد إلى 

مقومات اللعب فــي الدوريات األوربية القوية 

إال ما ندر. وعن االحتراف العربي، أجاب الشيخ 

احمد بن حشر بالقول: االحتراف في كرة القدم 

العربيــة هــو فــي الحقيقة أشــبه بحالة نهب 

الدعــم المالي من األلعاب األخــرى وتقديمه 

إلــى لعبة ال فائدة مرجوة منها حتى اآلن، وما 

نتائجنا في مونديال روسيا إال دليل جديد على 

ذلك، ومؤشر على أن االحتراف العربي في كرة 

القدم ليس أكثر من دعاية كاذبة!
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المونديال 
األخير

لم تستطع المنتخبات العربية الصمود في خضم المنافسة المونديالية 

أكثر من عشرة أيام، مرًة أخرى سقطنا الواحد تلو اآلخر، سقوط حر غير 

مناٍف لجّل ما جادت به المشــاركات السابقة، بدأت باإلخفاق المدّوي 

للمنتخب الســعودي في مباراة االفتتاح بالخمســة أمام المســتضيف 

الروســي، فتاه اإلخفاق المصري والمغربي، ثم التونســي، في تضامن 

منقطع النظير على تكريس عقدة الفشل.

الخاســر األكبــر من كل هــذه اإلخفاقات لم يكــن إال الجمهور العربي 

الذي ربما بالغ في تمنياته فشّد الرحال بقوة إلى باد الروس، جحافل 

مــن مختلف البلدان العربية قطعت آالف الكيلومترات، فتكلفت عناء 

ومصاريف رحلة كان المراد منها ســرقة لحظة أو ربما لحظات فرح في 

غمــرة صعوبة ومشــاّق الحياة، لكن ال جديد، فتلــك المنتخبات التي 

ُيصــرف عليها من جيــوب المواطنين من خال دفــع الضرائب لتوفير 

كل اإلمكانيات التقنية واللوجيســتيكية لم ترق إلى مستوى التطلعات، 

الســؤال الذي يفرض نفســه في هذه الحالة: هل نحن فعًا في حاجة 

إلى صرف كل هاته األموال على منتخبات ال تقدم أدنى المســتويات 

المطلوبة في الكرة القدم؟ وماذا ينقص العرب لتكوين فرق قادرة على 

مجاراة نسق الفرق الكبرى والوقوف في وجه عمالقة الكرة كما تفعل 

دول صغيرة مثل كرواتيا والمكسيك؟

أيســلندا.. دولــة مصنفــة فــي المراكز األولــى عالمياً لمؤشــر الرخاء 

االجتماعــي، 350000 نســمة لم تكن قبل عشــر ســنوات في ميزان 

اإلعراب الكروي، فرغم قلة الممارســين اســتطاعت خلق اســتراتيجية 

للمدى المتوســط والطويل، وقد شــاهد العالم فريقــاً قوياً قادراً على 

تحقيــق مســتويات جيدة في يــورو 2016 وتحقيق تعــادل رائع أمام 

أصدقاء ميســي في مونديال الروس، ورغم اإلخفاق األخير أمام نســور 

نيجيريا يبقى األمل األيسلندي قائماً إلى آخر الدقائق.

بالنســبة إلى العرب، فرغم اإلقصاء المبكر، يبقى المستوى الذي قدمه 

المنتخــب المغربي أفضــل ما قدمه العــرب في المونديــال الحالي، 

وخصوصــاً في المباراة التــي جمعته بنظيره البرتغالــي، بطل أوروبا، 

حيث أجمع الكل على علو كعب الفريق المغربي وأحقيته في تحقيق 

الفــوز والنقاط الثاث لوال الحظ العاثــر، المنتخب الجزائري في دورة 

البرازيل كان متألقاً واســتطاع خطف قلوب المتتبعين بمهاراته العالية 

واستعداده البدني الهائل، فهل هي مجرد مصادفة؟ بالطبع ال، فبالنظر 

إلى الزاد البشــري المكــّون لهذين الفريقين يتضح جليــاً أن االعتماد 

في األســاس يكون علــى أبناء المهاجريــن الذين ترعرعــوا في مراكز 

التكويــن األوروبية ذات الصيت العالمي، منهــم من لم يحالفه الحظ 

في االلتحاق بتلك المنتخبات ألســباب تنافسية وتقنية، ومنهم بالفعل 

من حركته نوازع األصل، فاختار قميص اآلباء رغم اإلغراءات في حين، 

وبعــض المضايقات في أحيان أخرى، هي في األصل منتخبات أوروبية 

رديفــة بأقمصة المغرب أو الجزائر، العبــون خبروا الماعب األوروبية 

والمنافسات ذات الطابع العالي.

كــرة القــدم مثل باقي المجــاالت تعرف تطوراً ســريعاً يوماً بعد يوم، 

إدخــال التكنولوجيات الحديثة وتطوير أســاليب اإلعدادات النفســية 

والبدنيــة منذ الفئات الســنية األولــى أصبح من الضــرورات القصوى 

لتنشــئة جيل كروي قادر على التألق، فمن الحري بنا عوض أن نصرف 

مايين الدوالرات على جيل أقل من متوســط محدود اآلفاق، أن نهتم 

بنظرة استشــرافية لجيل ســيأتي بعد حين، ونركــب جميعاً في قطار 

التكوين الحقيقي، لنرى ربما ذات يوم فريقاً عربياً قادراً على حمل كأس 

العالم، وأال نقول في كل محطة من محطات التاريخ: تباً.. فات الميعاد.

فات الميعاد

فؤاد الشافعي
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Ⅶ عواصم - وكاالت

دافع وزراء الحكومة السويسرية، التي عرفت بالحياد السياسي، عن 

ثنائي المنتخب الوطني، غرانيت تشاكا وشيردان شاكيري، أول من 

أمــس، بعد احتفالهما المثير للجدل خــال الفوز على صربيا 2 -1 

في مونديال روســيا. وأعلن االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، عن 

بدء إجراءات انضباطية بحق تشاكا وشاكيري، بعد اإليماءة المثيرة 

للجــدل التي قاما بهــا خال المباراة أمام صربيــا. وأوضح فيفا أن 

الاعبين عليهما أن يوضحا اإليماءة التي قاما بها، بعد تســجيلهما 

هدفي فوز سويســرا على صربيــا 2 -1. وقال جــاي بارميلين وزير 

الدفاع والرياضة السويســري، الذي كان حاضراً المباراة في اســتاد 

كالينينغراد »أي شخص جرب مثل ذلك العبء، قد يتفهم المشاعر 

التي يمر بها الاعب«.

ثقافات
 وأوضح ايغناســيو كاســيس وزير الخارجية السويسرية، أن الفريق 

السويسري نموذج على اندماج الثقافات المختلفة. وأوضح كاسيس 

»ليــس لدي شــك في أنه قد تشــعر باالنتمــاء إلــى الدولة التي 

احتضنتــك، دون أن تنســى بلدك األم«. واحتفل كل من شــاكيري 

وزميلــه تشــاكا، بالتســجيل في شــباك صربيا، بطريقة مشــابهة، 

تتمثل في وضع اليدين متشــابكتين بإصبعــي اإلبهام، لتمثيل رمز 

النســر الطائر. وما إن ســجل شاكيري هدف الفوز، حتى توجه نحو 

المشجعين الصرب، ووضع يديه على صدره بشكل معاكس، راسماً 

شــارة »النسر المزدوج« األســود اللون، رمز ألبانيا، والذي يتوسط 

علمها األحمر. ســبقه إلى ذلك مســجل الهدف السويســري األول، 

تشــاكا، الذي تعود أصوله أيضاً إلى 

كوسوفو.

منع
وبمــا أن »فيفــا« يمنــع الرســائل 

والشــعارات السياسية في الماعب، 

قرر فتح أجراء تأديبي بحق الاعبين، 

وكذلــك األمــر بحق مــدرب صربيا، 

مادن كرســييتش، الذي طالب بإحالة 

الحكــم األلمانــي فيليكــس بيــرخ إلى 

محكمــة جرائم الحرب فــي الهاي، ألنه 

تغاضــى عــن ركلة جزاء واضحة أللكســندر 

ميتروفيتــش فــي الدقيقة 66، بعدمــا تعاون 

شــتيفان ليخشتاينر وفابيان شــار على إسقاطه في 

منطقة الجزاء.

نزاع
وفتــح الاعبــان عريضاً باب التاريخ. كوســوفو، اإلقليم ذو الغالبية 

المسلمة الواقع شــمالي ألبانيا، شرع في حملة انفصال عن صربيا 

عــام 1998. قمع نظام بلغراد محاوالت االنفصال المســلحة بقوة، 

ما دفع حلف شــمال األطلســي، إلــى التدخل في مارس، وشــن 

غارات على العاصمة الصربية، فاضطرت قواتها إلى االنسحاب من 

كوســوفو بعد 78 يوماً. بعد عشرة أعوام من إدارة األمم المتحدة، 

أعلن اإلقليم اســتقاله، بعد نزاع حصد 13 ألف قتيل. وعلى رغم 

أن كوســوفو باتت دولة مستقلة، إال أنها ال تزال متعلقة عاطفياً بـ 

»األمة األلبانية«.

غرامة
مــن ناحية أخرى قــال االتحاد الدولي 

لكرة القــدم »الفيفا« إنه فرض غرامة على 

االتحــاد البولنــدي قدرها عشــرة آالف فرنك 

سويسري، بسبب ما قال إنها الفتة سياسية رفعتها 

الجماهير البولندية خال الهزيمة 2-1 أمام السنغال.

وفــي بيان قال الفيفــا: »عاقبت لجنــة االنضباط في 

الفيفا االتحاد البولندي لكرة القدم بغرامة قدرها عشــرة آالف 

فرنك سويسري بسبب رفع الجماهير البولندية الفتة سياسية«.

كما فتح تحقيقاً مع االتحادين األرجنتيني والكرواتي بســبب ما 

قال إنها وقائع متعددة لشــغب الجماهير خال مواجهة الفريقين 

يوم الخميس.
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Ⅶ موسكو- صالح الدين الشيحاوي

يتدرب قضاة ماعب نهائيــات كأس العالم، بصفة 

يومية على ملعب »آر زاد دي أرينا« في موســكو، 

وذلك حفاظاً على جاهزيتهم البدنية، سعياً للنجاح 

في إدارة المباريات. ويتدرب الحكام تحت إشــراف 

االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، وبمراقبة أمنية 

مشددة، حيث يمنع قضاة الماعب من التصريحات 

اإلعامية، أو حتى االحتكاك مع الجماهير اللتقاط 

صور تذكارية. فحكام المونديال يعيشــون في عزلة 

عن العرس الكروي، سعياً من فيفا إلى حمايتهم من 

أي شبهات فساد.

ويرفع فيفا في عهد رئيســه الجديــد انفانتينو، 

شــعار النزاهة والمصداقية. وبــادر االتحاد الدولي 

للعبــة، باعتماد تقنيــة الفيديو خــال المونديال 

الحالــي، لتقليل أخطاء الحــكام. لكن الجدل بقي 

قائماً، ماذا لو رفض الحكم الرئيس للمباراة، العودة 

إلى لقطــة ما عبر تقنية الفيديو؟، حيث اشــتكت 

منتخبــات عديــدة مــن تجاهل الحــكام لمطالبها 

باســتخدام هذه التقنية. ويمثل محمــد عبد الله، 

التحكيم اإلماراتي في مونديال روسيا 2018.

Ⅶ موسكو - وكاالت

عندمــا أدرك مجموعــة مــن صانعــي الحلوى في 

موســكو أن ليونيل ميسي سيحتفل بذكرى مياده 

خال نهائيات كأس العالم لكرة القدم، قرروا تقديم 

هدية عن طريق صناعة تمثال ضخم من الشوكوالتة 

بالحجم الحقيقي لقائد منتخب األرجنتين.

وعمل فريق مكون من خمسة أشخاص في أحد 

متاجر الحلوى في موسكو نحو أسبوع كامل لنحت 

تمثال من الشوكوالتة يزن 60 كيلوجراماً لاحتفال 

بعيد مياد ميسي الـ31 اليوم األحد.

وقالــت داريا مالكينا، رئيســة مجموعة صانعي 

الحلوى: »لقد أدركنا عن طريق المصادفة أن ذكرى 

ميــاد ميســي 24 يونيــو، وفكرنا في أنــه  » لَم ال 

نقوم بصناعة هدية إلــى ليو عن طريق تمثال من 

الشوكوالتة يجسده  «.

وأضافت مالكينا أنها تواصلت مع ممثلي ميسي 

إلهدائه التمثال في عيــد مياده، وقالت ضاحكة: 

»سنقدم ليونيل ميسي إلى ليونيل ميسي«.

وســيتم عرض التمثــال في مدينة برونيتســي، 

الواقعــة على بعد نحو 50 كيلومتراً عن موســكو، 

التــي تعد مقراً لمنتخــب األرجنتين خال نهائيات 

كأس العالم.

انهالــت المذيعة وعارضة األزياء الروســية 

فيكتوريــا بونيا على »البرغوث« األرجنتيني 

ميســي باالنتقادات واعتبرت أن البرتغالي 

رونالــدو أفضــل منــه، وذلك اســتناداً إلى 

نظرتها الثاقبة في الناس.

وفــي إجابة عــن ســؤال لزميلتهــا: أيهما 

األفضل، قالت فيكتوريا: »أعتقد أن رونالدو 

شــخص نموذجي مــن الناحية اإلنســانية، 

الســيما وأننــي ضليعة بعض الشــيء في 

معرفــة مــا في صــدور البشــر، وهــذا ما 

يحملني على الجزم بأن ميسي ليس محبباً 

على القلوب كرونالدو«.

وأضافت: »لقد ســمعت بأنبــاء عن مكائد 

تحاك تحــت الطاولة بين أوســاط الفريق 

األرجنتيني، وأن ميســي قادر على تخريب 

مستقبل أحد الاعبين، ألنه ال يريد انضمامه 

إلى منتخب األرجنتين. هذه الشخصية، أي 

ميسي، تقّززني«.

وغــذت آراء بونيا حمــى الجدل الدائر بين 

الكبيرين،  الكروييــن  النجميــن  مشــجعي 

خاصة بعد األداء الباهت لميسي، والصارخ 

لرونالــدو خــال مباريات الــدور األول من 

موسكو - وكاالت مونديال روسيا 2018. 

انتقــد كثيــرون تصرفات العــب المنتخب 

البرازيلــي، نيمار دا ســيلفا، خــال المباراة 

مع منتخب كوســتاريكا قبــل يومين، والتي 

فازت فيها البرازيل بهدفين مقابل ال شــيء. 

وذكرت صحيفة »ماركا« اإلســبانية، أن نيمار 

أســاء إلى زميله في المنتخب، تياغو سيلفا، 

الذي يحمل شــارة قائــد المنتخب، بعد أن 

أعاد األخير الكرة إلى ملعب كوســتاريكا في 

إطار الــروح الرياضية، بعد توقــف المباراة 

فــي الدقيقة 83. ونقلت الصحيفة عن تياغو 

قوله: »إنه مثل أخ صغير بالنســبة لي«، في 

إشارة إلى نيمار.

 مضيفــاً: »لكــن اليوم أشــعر بالحزن ألنه 

أهانني عندما أعدت الكرة إلى كوستاريكا«. 

وأكــد تياغــو أن »نيمار يجــب أن ينفجر، 

وهــذا أمر طبيعــي، إنه يحمل مســؤولية 

كبيرة، وأعتقد أنه سيكون اآلن أكثر هدوءاً 

للمباراة الثالثة«، التي ســتكون ضد صربيا 

األربعاء. 

وذكرت الصحيفة أن نيمار أساء خال المباراة 

إلى أحد العبي منتخب كوســتاريكا، وأبدى 

احتجاجــه أكثر من مرة على قرار الحكم في 

موسكو - وكاالت المباراة نفسها.  

قضاة المالعب في عزلة

ميسي »شوكوالتة« في يوم ميالده 

عارضة أزياء تهاجم 
»البرغوث«

نيمار يهين
تياغو سيلفا

Ⅶ موسكو- صالح الدين الشيحاوي

تتفنن الجماهير في قصات الشعر كل مونديال، وفي روسيا 

أطل علينا شــباب كثيرون من مختلف الجنسيات في 

صيحــة جديدة، حيث اختاروا رســم صور لنجوم 

الساحرة المستديرة على رؤوسهم. 

وســيطر كريســتيانو رونالــدو وليونيل 

ميسي على موضة قصات شعر مونديال 

روسيا 2018.

ففي شــوارع موسكو وماعبها 

بــاآلالف  مشــجعون  يتزاحــم 

الاتينية  الــدول  من  وخاصة 

لنيل  الحاقة  على صــاالت 

قصة تبرز وجه »الدون« أو »البرغوث«.

ونشــطت صالونــات الحاقة في روســيا كثيــرا وحققت 

هي األخرى مكاســب ماليــة عالية نظرا لتوافد حوالي مليون 

ونصف المليون على روسيا خال الشهر الحالي.

واختــار مشــجعون آخرون خاصة من الجنســيات العربية 

واألوروبية رسم العلم الوطني على جنب، فوق األذن، وسعى 

آخرون إلى تلوينه بألوانه األصلية.

ومن المشاهد الطريفة في المونديال أن الذين يعانون من 

الصلع لونوا رؤوسهم بالكامل بألوان أعام بلدانهم.

كما خطفت بعض المشــجعات الروســيات األضواء بصبغ 

شــعرهن بألــوان تميل إلــى األحمــر واألزرق المســتوحى 

مــن العلم الروســي. وتبقى قصــات الشــعر األفريقية وفية 

لخصوصياتها وتمسكها بطبيعة اإلنسان األفريقي ذي العاقة 

القوية مع الحيوانات والغابات. فبين مشجع شكل شعره في 

شكل حبال وآخر رسم أسد تتراوح أبرز التقليعات.

وعلى المســتطيل األخضــر خطف النجــم البرازيلي نيمار 

األضواء بقصة شــعره التي اســتقبل بها المونديال الروســي 

وجعلتــه يتصدر عناوين الصحــف الرياضية ومجات الموضة 

والجمــال. ويأمل نيمار أن تكــون التقليعة الجديدة فأل خير 

عليه.

وأطل كريستيانو رونالدو على أنصاره هو اآلخر بقصة شعر 

جديدة تتســم بالبســاطة نالت استحســان الكثيرين. وتعود 

النجــم البرتغالي على تغيير قصة شــعره مــن فترة ألخرى، 

وتجد تقليعاته دائما قبوال جماهيريا. بينما حافظ ميسي على 

تسريحته القديمة ولحيته الطويلة التي ال تروق للكثيرين من 

عشاقه ويعتبرون أنها تظهره في صورة العجوز.

■تمثال من الشوكوالتة هدية روسية إلى ميسي في ذكرى مياده  |  رويترز

■جانب من تدريبات قضاة الماعب  |  البيان

صيحة المونديال.. صور النجوم على الرؤوس

سويسرا
 تتخلى عن الحياد

وتدعم »نسر كوسوفو«



� موسكو- صالح الدين الشيحاوي

توافــد خالل الـ 24 ســاعة األخيرة، أعــداد غفيرة 

من الجماهير البرازيلية على موســكو، لتضفي على 

المدينة المونديالية جماالً وروعة، بألوانها الصفراء 

ورقصات الســامبا التي باتت تنتشــر في الشــوارع 

حتى الصباح.

وتســتعد جماهيــر منتخب »السيليســاو« إلى 

حضــور مواجهــة صربيــا 27 الجاري علــى ملعب 

سبارتاك موسكو، ضمن الجولة الثالثة من مونديال 

روســيا 2018. وكان المنتخب البرازيلي تعادل في 

المباراة األولى أمام سويســرا بهدف لمثله، قبل أن 

يتدارك في المباراة الثانية، ويحقق فوزاً في الوقت 

البديــل علــى كوســتاريكا بفضل نيمــار وكوتينيو. 

وســيكون المنتخب البرازيلي ممنوعاً من الخسارة 

أمام صربيا، لضمان بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي، 

والزحف نحو األدوار المتقدمة.

آمال كبيرة
وتعلــق جماهيــر الســامبا آماالً كبيــرة على نيمار 

ورفاقه، علــى تحقيق فوز مقنع أمــام صربيا، بعد 

معانــاة المباراتين األولــى والثانية أمام سويســرا 

وكوريــا الجنوبية. وخالل ســاعات قليلة، لبســت 

موســكو الحلــة البرازيلية، حيث تزينت الشــوارع 

بأعالم بالد السامبا، وانتشر المشجعون في الساحة 

الحمراء والشــوارع والمقاهــي القريبة منها. وعلى 

الرغــم من البداية غيــر المطمئنة، فــإن الجمهور 

البرازيلي ال يســتلم، ويحلم بالعــودة إلى ريو دي 

جانيرو محملين باللقب.

20000
التقديــرات،  وحســب 

المنتخــب  ســيكون 

البرازيلي مدعوماً أمام 

الصربــي  المنتخــب 

ألــف   20 بحوالــي 

يحظى  كما  مشجع. 

الســامبا  منتخــب 

من  كبير  بتعاطــف 

الروســي،  الجمهــور 

الــذي يميل كثيــراً إلى 

بفضــل  البرازيليــة،  الكــرة 

تاريخها الحافل باألمجاد والنجوم، من 

بيليه إلــى روبيرتو كارلــوس وكافو ورونالدو 

ورونالدينيو.

وتحولت موســكو خالل المونديــال إلى مدينة 

»مســتباحة«، حيث »تحتلهــا« جماهير بلد ما كل 

3 أيام، بمناســبة إقامة مباراة معينة، ثم ترحل إلى 

مدينة أخرى، ويحل محلها »غزو« جماهير بلد ثان.

سيطرة
وســيطر الجمهور المكســيكي على موسكو خالل 

األيــام األولى من المونديال، قبــل مباراة منتخب 

بالدهــم مــع ألمانيا، وأضفــوا أجــواء رائعة على 

المدينــة بقبعاتهــم وأغانيهم. ثم جــاء الدور على 

العــرب، حيث حــل المغاربــة بأعداد 

البرتغال.  مواجهــة  قبــل  كبيــرة 

ومــا إن رحــل المغاربة، حتى 

التونسيون،  أشقاؤهم  جاء 

فأذهلوا الروس باللوحات 

واألغانــي  الفلكلوريــة 

المســتمر  والتشــجيع 

24 ســاعة في الساحة 

الحمراء.

ضيوف
تنتظــر  موســكو  تــزال  ال 

جنســيات أخــرى مــن ضيوف 

المونديال خــالل األدوار المقبلة، حيث 

تحتضن مباريات لحســاب ربع ونصف النهائي، 

إلــى جانــب المبــاراة النهائية 15 يوليــو المقبل، 

على ملعب لوجينكي، وســتكون كرنفاالً جماهيرياً 

رياضياً خالصاً.

واســتمتع الشعب الروسي بأجواء المونديال، 

ورؤيــة ثقافــات مختلفــة، كان يجهلهــا في ما 

مضــى، حيث تتوافد أعــداد كبيرة من العائالت 

الروســية القاطنة خارج موسكو، لمعايشة أجواء 

المونديال.

أكــد اجي هاريــدي المدير الفنــي للمنتخب 

الدنماركــي أمــس أن العب الوســط ويليام 

كفيســت ســينضم إلى الفريق المشــارك في 

كأس العــام بروســيا. وقال هاريــدي لمحطة 

التليفزيونيــة الدنماركيــة »ويليــام  »دي ار« 

سيأتي إلى موسكو، لقد أرسلناه إلى الدنمارك 

مــن أجل الخضوع للفحــص الطبي، اآلن هو 

يريــد العودة وهو أمر رائــع«. وأضاف »اآلن 

سنفحص حالته الجسدية، وإذا كان بإمكانه أن 

يتدرب األسبوع المقبل، ال يعاني من مشكلة 

في الرئة«.

وسافر كفيســت من روســيا إلى الدنمارك يوم 

االثنيــن الماضي للخضوع لفحوص طبية بعدما 

اضطر للخروج من المباراة االفتتاحية للمنتخب 

الدنماركي أمام بيرو بسبب اإلصابة.

وغــادر كفيســت/33 عامــا/ المستشــفى في 

الدنمارك األسبوع الماضي.

وعبــر منشــور علــى صفحته بموقع فيســبوك 

للتواصــل االجتماعي، قال كفيســت إن األطباء 

اكتشفوا وجود كسر بأحد الضلوع وثقب صغير 

فــي الرئة اليســرى، مضيفا »لقد تحســن األمر 

كثيرا في فترة قصيرة«.

ويلتقي المنتخب الدنماركي مع نظيره الفرنسي 

فــي مباراتــه األخيرة بــدور المجموعــات غداً 

ويحتاج لنقطة واحدة من المباراة للتأهل لدور 

الستة عشر.                    موسكو - وكاالت

أكد غويليرمو اوتشــوا حــارس مرمى المنتخب 

المكسيكي أن الفوز القاتل الذي حققته ألمانيا 

على الســويد 2 - 1 أول من أمس لن يغير من 

طريقة تعامل منتخب بالده مع مباراته األخيرة 

فــي دور المجموعــات لمونديال روســيا والتي 

يلتقي خاللها مع الســويد. وقال اوتشوا »نحن 

ال نقوم بالحســابات، علينا أن نتأهل من المركز 

األول، لكن ال يوجد منافس سهل«. ورغم البداية 

المثالية والفوز في أول مباراتين في المونديال، 

فإن المنافســة بين المكسيك والسويد وألمانيا 

على أشــدها من أجل تأهل فريقين منهما لدور 

الستة عشــر. وبعد الفوز على كوريا الجنوبية 2 

-1 في روســتوف، عاد الفريق المكســيكي إلى 

معسكره بالقرب من موسكو واضعاً في اعتباره 

أنــه في حاجة ماســة إلى نقطــة التعادل يوم 

األربعاء في إيكاترينبرغ أمام الســويد من أجل 

العبور للدور التالي. وأضاف »نستطيع الفوز في 

المباراة التالية، لن تكون ســهلة لكننا ســنقاتل 

مــن أجلهــا، المباراة األخيرة فــي نفس أهمية 

المبــاراة األولى«. واقتنــص المنتخب األلماني 

فوزاً درامياً من نظيره الســويدي 2 -1 .  ولكن 

اوتشــوا أكــد أن فوز ألمانيا »ال يغير أي شــيء 

بالنســبة لنا، االلتــزام يبقى كما هــو، علينا أن 

نســتعد لتقديم مبــاراة على أعلى مســتوى«.               

موسكو - وكاالت

موسكو  ترقص  السامبا كفيست يستعد 
للعودة

أوتشوا: نريد المركز 
األول

فولغوغراد ترّحب بمصر والسعودية
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االثنين

أداء المنتخب البرازيلي غير مقنع
� دبي ـ عز الدين جاد الله

اتفــق 75% من المشــاركين في اســتطالع 

»البيــان« أن أداء المنتخــب البرازيلي في 

نهائيــات كأس العالم لكــرة القدم المقامة 

حالياً في روســيا غيــر مقنع حتى اآلن، في 

حين أبــدى 25% اقتناعهم بــأداء منتخب 

السامبا.

 وتعادل المنتخــب البرازيلي مع نظيره 

السويســري بنتيجة 1-1، في بداية مشواره 

فــي البطولــة، بينمــا فــاز على منافســه 

الكوســتاريكي بهدفيــن نظيفيــن، ليتصدر 

المجموعة الخامســة التي تضم إلى جانبه 

كاًل من سويسرا وصربيا وكوستاريكا برصيد 

4 نقاط.

وطرحت »البيان« في استطالعها اليومي 

المخصــص لقضايا المونديال ســؤاالً على 

جمهورهــا، مفــاده: »ما يقدمــه منتخب 

البرازيــل في المونديال مقنع حتى اآلن؟«، 

لنتائج  فجــاءت النســب الســابقة طبقــاً 

االســتطالع المنشور على حساب الصحيفة 

اإللكتروني.

وجاءت نتائج االســتطالع على الحساب 

الرســمي للصحيفة على شــبكتي التواصل 

متطابقة  و»تويتر«،  »فيسبوك«  االجتماعي 

بعــدم الرضا عن أداء المنتخــب البرازيلي 

بنسبة 74% حيث أكدوا أن منتخب السامبا 

ال يقــدم األداء المتوقــع مقارنــة بتاريخه 

العريق في النســخ الســابقة مــن نهائيات 

كأس العالــم لكرة القدم، فــي حين أبدى 

26% رضاهم عــن أداء المنتخب البرازيلي 

بالرغم من تعادله أمام نظيره السويســري 

إيجابياً في الجولة األولى من البطولة.

موقع البيان اإللكتروني

 جدول 
أداء المنتخب البرازيلي هل

في نهائيات كأس العالم مقنع؟

النعم
%25%75

النعم
%26%74

النعم
%26%74

«تويتر»«فيسبوك»

غرافيك: حسام الحوراني

:% 75

� فولغوغراد- صالح الدين الشيحاوي

تســتقبل اليوم مدينة فولغوغــراد بتاريخها 

منتخبــي  الجميلــة  الســياحية  ومعالمهــا 

الســعودية ومصر، حيــث يخوضان مباراة 

الجولة الثالثــة واألخيرة من الدور 

األول ضمــن مونديال روســيا 

فولغوغــراد  وتفتــح   .2018

وترحاب  بكل حب  ذراعيها 

لتكرم الضيف العربي بعدما 

نسور  الجاري   18 استقبلت 

قرطاج خالل مواجهتهم مع 

المنتخب اإلنجليزي.

الســعودية  مبــاراة  وســتكون 

ومصــر فرصــة للجماهير العربيــة لالطالع 

على المخزون الحضاري للمدينة التي كانت 

شــاهدة علــى تاريخ روســيا. فعلــى أرضها 

أقيمت أشــد المعارك فــي الحرب العالمية 

الثانية، ومن شوارعها انطلقت ثورات غّيرت 

تاريخ البالد.

 وتقــع فولغوغــراد جنوب شــرق الجزء 

األوروبــي من روســيا االتحادية، وتعتبر من 

المدن البطلة في االتحاد السوفييتي، وهي 

التي حدثت فيها معركة ستالينغراد الشهيرة 

في الحرب العالمية الثانية. وسميت المدينة 

مــن عام 1589 إلى 1925 )تساريتســن( ثم 

اســتبدلت بستالنغراد من ســنة 1925 إلى 

1961 ويبلــغ عــدد ســكان المدينة حوالي 

مليون نسمة.

400
لعبت فولغوغراد على امتداد أكثر من 400 

ســنة دوراً مهماً في تاريخ الدولة الروســية. 

وتقع المدينة في منطقة مجرى نهر الفولغا 

الجنوبي، وتبعد عن العاصمة موسكو 1073 

كم. باتجاه الجنوب الشــرقي، وتمتد مسافة 

100 كم، على ضفاف النهر. تأسست المدينة 

عــام 1589 كقلعة في الضواحــي الجنوبية 

لروسيا وكانت مدينة »تساريتسين« شاهدة 

على الكثير من األحداث التاريخية، فبالقرب 

منهــا ثار جيــش ســتيبان رازيــن وبوالفين 

وبوغاتشــيوف وغيرهم من قــادة الحركات 

الفالحية.

ونظراً لبطولة أهــل المدينة والمدافعين 

عنها منحــت المدينة في 1 مايو عام 1945 

لقب المدينة البطلة. لقد أعيد بناء المدينة 

التــي لم يكن فيها منزل لم تمســه الحرب، 

وأعيد بنــاء المصانع وكل ما هدمته الحرب 

خالل فترة وجيزة بجهود أهلها وبمســاعدة 

الشــعوب الســوفييتية، لتعــود أفضل مما 

كانت عليه قبل الحرب

 وفــي المدينة بانوراما »ســحق القوات 

الفاشية قرب ســتالينغراد«، وهي األكبر في 

روسيا وتبلغ مساحتها 2000 متر مربع. وفي 

المدينــة أيضــاً أنقاض بناية تســمى »بيت 

بافلوف« التي شهدت صراعاً عنيفاً من أجل 

الســيطرة عليها، وكانت تنتقل بين الطرفين 

باستمرار.

 وتوجد في المدينة 5 متاحف و8 مسارح 

وقاعات للحفالت وغاليريات للوحات الفنية 

وسيرك وقبة سماوية لعرض حركة الكواكب 

والنجــوم و4 متنزهــات و190 تمثــاالً و18 

نصبــاً تذكارياً 304 آثار معمارية. وأهم هذه 

النصب هو النصب التاريخي »ألبطال معركة 

ســتالينغراد على مرتفــع مامايف« ، والذي 

يتوسطه نصب »الوطن األم ينادي«.

 »المدينة 
البطلة« شاهد 
حي على نضال 

الشعب الروسي

  »بيت بافلوف« 
يروي قصة 

الحرب العالمية 
الثانية

إعداد: مجتبى فاروق 

حكايات
منسية

شهدت بطوالت كأس العالم عدداً من األحداث التاريخية التي ال تنسى، 

ولكــن هناك قصصاً أخــرى لم ترو حتى يومنا هــذا، »البيان الرياضي« 

يرصــد عدداً من القصص والخفايــا لبعض بطوالت كأس العالم على مر 

التاريخ.

ال يهم من نلتقي في النهائي، فذلك يوم الشعب األلماني الغربي، األهم 

بالنســبة لنا أال نواجــه المنتخب الهولندي قبل اليــوم األخير للبطولة، 

بهذه الكلمات حسم األلماني 

هيلموت شون مدرب منتخب 

الغربية صاحبة األرض  ألمانيا 

الجدل  مونديــال 1974،  في 

منتخب  أسباب خسارة  حول 

بالده القوي أمام جاره ألمانيا 

الضعيف  المنتخب  الشرقية، 

في المبــاراة األخيــرة للدور 

األول.

المجموعــة  متصــدر  وكان 

المجموعة  إلى  ينتقل  األولى 

الثمانيــة  دور  فــي  األولــى 

حينهــا  يلعــب  كان  الــذي 

بنظــام المجموعات ، وكانت 

ألمانيــا  ســتضع  الصــدارة 

الغربيــة فــي مجموعة هولندا أقــوى منتخبات البطولة. وفضل شــون 

أن يقبل بما ســمي هزيمة العار، بــدالً عن أن يغادر المونديال في دور 

الثمانيــة، ونجحت ألمانيا الغربية في صــدارة المجموعة الثانية، بينما 

وتصدرت هولندا المجموعة األولى، وفي المباراة النهائية، وعلى الرغم 

من البداية السريعة للمنتخب الهولندي الذي سجل في الدقيقة الثانية، 

إال أن ألمانيــا الغربيــة وبدعم كبير جداً مــن جمهورها خطفت اللقب 

بالفوز 2 - 1.

خسارة 
متعّمدة

 العاصمة 
الروسية تنتظر 

المزيد من المشجعين
 

هنا
روسيا
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العدد 13٨٨٦

االثنين

طارق عبد المطلب

تمريرات 
مونديالية

 في المونديال..
 ظهر فريق اسمه ايسلندا لعب 

كرة مع الكبار 
 بلد صغير في تعداده وفي 

إنتاجه.. له مقدار.
 أكد أن الكرة لعبة.. ما تحتاج لكل 

دا مال 
 فريق فيه 5 دكاترة.. ومعاهم:

 عازف لكمانجا، ومخرج ومحامي 
وسمسار.

 يعني بيلعبوا وقت فراغهم 
 وأكدوا ان العمل، يلزم له رجال

 وان الكرة، بدأت أصال.. لعبة 
يلعبها عيال  

 احذر من خدعة رواتبها
 واحترافها اللي بيتقال

 فخر األمم بيكون دايما
 للرفاهية والتعليم والصحة.. 

 هو دا بقى، رأس المال
 ُعمر الكرة ما تسعد ناسها 

لعب باألقوال!
ُ
 طول ما بت
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