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األحد 02

لم يخِف الفرنسي الشــاب كيليان مبابي فخره 

بأن يقــارن بالجوهرة الســوداء بيليــه، بعدما 

أصبــح أمــس، أول العــب دون العشــرين من 

عمره يســجل هدفين في مبــاراة إقصائية في 

كأس العالــم، منــذ 

حقق ذلك أســطورة 

البرازيلية  القدم  كرة 

عام 1958.

أفضل  مبابــي  وكان 

مبــاراة  في  العــب 

النهائي  ثمــن  الدور 

في  العالــم  لــكأس 

روســيا بين منتخب 

واألرجنتيــن  بــاده 

بقيــادة نجمها ليونيــل ميســي، إذ صنع ركلة 

جزاء وســجل هدفين في المبــاراة التي انتهت 

بفوز الفرنســيين 4-3 وضمنت له التأهل للدور 

ربــع النهائي. وأصبح الاعــب البالغ من العمر 

19 عامــاً، أول العــب في هذه الفئــة العمرية 

يســجل هدفين على األقل في مرحلة إقصائية 

من المونديال، منذ تسجيل بيليه ثاثة أهداف 

»هاتريك« في مرمى فرنســا فــي نصف نهائي 

مونديال 1958، وهو في الســابعة عشــرة من 

العمر فقط.   كازان - أ ف ب

أعلن وزير األمن األرجنتيني، باتريســيا بولريتش، 

بأنه ســتتم معاقبة مســؤول أرجنتيني، بســبب 

دعابــة مع مشــجع عربــي، خــال بطولة كأس 

القدم، المقامة حالياً في روسيا. لكرة العالم 

ويظهر المشجع األرجنتيني، 

فــي مقطــع فيديو وهو 

إساءات عنصرية  يوجه 

لمشــجع عربي باللغة 

اإلســبانية. وقال وزير 

األرجنتينــي،  األمــن 

عبر حســابه الرسمي 

»تويتر«:  على موقــع 

»نطالب بسحب بطاقة 

المشــجع منــه، ألنه تصرف 

بطريقة غير مقبولة، بالرغم من أنه يعتبر شخصية 

عواصم - وكاالت مسؤولة«.  

أعلــن العبــا المنتخب األرجنتيني لكرة القدم خافيير ماســكيرانو ولوكاس بيليا 

اعتزال اللعب الدولي مباشرة بعد خروج بادهما من الدور ثمن النهائي لكأس 

العالم في روســيا، بخسارتها أمس أمام فرنســا 3-4 في كازان. وقال ماسكيرانو 

)34 عاماً( لشــبكة »تي واي ســي« األرجنتينية: »حان الوقت ألقول: وداعاً. من 

اآلن فصاعداً، أتمنى أن يتمكن الشبان من الوصول إلى هدفنا«.

بدوره، لحق الاعب بيليا )32 عاماً( بماســكيرانو بإعانه االعتزال الدولي أيضاً، 

قائًا: »إنه أمر محزن، ألنه بالنســبة إلى الكثيريــن هذه هي النهاية«. وواصل: 

»آمــل بــأن يتمكن أولئك الذين ســيأتون مــع المنتخب فيما بعــد أن يعملوا 

بسام«.            بوينس إيرس - أ ف ب

أبــرزت الصحــف األرجنتينية، أمــس، األداء الضعيف للمنتخــب األرجنتيني ، 

وتمنت أال تكون هذه الخسارة بمثابة وداع ليونيل ميسي للمنتخب األرجنتيني. 

وتحت عنوان »من الحلم إلى الكابوس«، ذكرت صحيفة »لقد حطمها المهاجم 

الفرنسي كيليان مبابي«. وذكرت صحيفة »كارين« : »لم يتمكن العبو المدرب 

سامبولي من إيقاف مبابي، وتلقوا ثاثة أهداف في الشوط الثاني«. وكانت »ال 

ناســيون« قاسية جداً على المنتخب األرجنتيني عبر نسختها اإللكترونية، حيث 

كتبت: »األرجنتين خســرت أمام فرنسا في أســوأ أداء لها في كأس العالم منذ 

بوينس آيرس - د ب أ 2002«، وأضافت » 25 عاماً من اإلحباط«.  

مبابي يحطم 
رقم »الجوهرة« 

معاقبة مسؤول  
أساء إلى عربي

ً
ماسكيرانو وبيليا يعتزالن دوليا

الصحف األرجنتينية  صورة حزينة

Ⅶ  موسكو - أ ف ب

كيليان  الفرنســي  المهاجم  اختار 

مبابــي أن يبرز في المحطة األهم 

لمنتخب باده لكرة القدم، بالتفوق 

على األرجنتين ونجمها ليونيل ميســي 

أمــس، في الدور ثمــن النهائي لكأس العالم 

في روسيا، وانتظار موعد في ربع النهائي مع أوروغواي 

لويس سواريز.

ومــع دخول منافســات مونديــال روســيا 2018 مرحلة 

الحسم، تفوق المنتخب الفرنسي بطل 1998 على األرجنتين 

بطلــة 1978 و1986 بنتيجة 4-3، في مباراة حماســية الفتة 

أقيمــت على ملعب قازان أرينا، وظهرت الديوك الفرنســية 

ترقــص التانغو األرجنتيني ببراعــة، بعدما نجحت في إقصاء 

المنافــس برباعيــة مقابل ثاثة أهداف، علــى ملعب قازان 

أرينــا، بثنائيــة لمبابي )64 و68(، وهدف لــكل من انطوان 

غريزمان )13( وبنجامان بافار )57(. وســجل لألرجنتين انخل 

دي ماريــا )41( وغابريــال ميركادو )48( وســيرخيو أغويرو 

.)3+90(

يبلــغ  النتيجــة  وبهــذه 

الدور  الفرنســي  المنتخــب 

الثانية  للمــرة  النهائي  ربــع 

علــى التوالــي، بينما ودعت 

األرجنتيــن فــي وقــت مبكر 

نســبياً في هذه النســخة، بعدما 

بلغــت نهائي مونديــال البرازيل 2014 

وخســرت بصعوبــة أمــام ألمانيا )صفــر-1 بعد 

التمديد(.

أهداف
قاد مبابي انطاقة ســريعة فــي ) ق 13( قبل أن يعرقله 

ماركــوس روخــو وحصل علــى ركلة جزاء نفذهــا جريزمان 

بنجاح.

لكن دي ماريا تسلم كرة من جهة اليسار وسدد قذيفة من 

مســافة 40 مترا ليتعادل قبل أربع دقائق على نهاية الشوط 

األول. وبعــد ثــاث دقائق من بداية الشــوط الثاني ســدد 

ميســي كرة نحو المرمى اصطدمت بالظهير األيمن ميركادو 

وغيرت اتجاههــا إلى داخل مرمى هوجو لوريس لتشــتعل 

مدرجات األرجنتين احتفاال. لكن فرحة التقدم لم تدم طويا 

واستعادت فرنسا هيبتها من الدقيقة 57 بعد تسديدة مبهرة 

من بافارد من 20 مترا أدرك بها التعادل. وبعد ســبع دقائق 

جاء هدف مبابي األول بعدما ســيطر على كرة ضالة وســدد 

بيســراه في شــباك الحــارس فرانكو أرمانــي. وأكمل مبابي 

هجمة فرنســية رائعة عندما تســلم تمريــرة أوليفييه جيرو 

وسدد كرة منخفضة في الشباك بقدمه اليمنى هذه المرة.

ولم تســتفق األرجنتين فــي آخر 20 دقيقــة حتى قلص 

أغويرو الفارق من ضربة رأس لكن بعد فوات األوان.

إنجاز
مــن جهته، حقق الصغير مبابــي )19 عاماً( إنجازاً ليصبح 

أول العب دون العشــرين يسجل هدفين في مباراة إقصائية 

فــي المونديال منذ األســطورة البرازيلية بيليــه عام 1958، 

شــكلت المباراة خيبــة أمل كبيرة لميســي )31 عاماً( الذي 

يتوقع أن يكون قد خاض آخر كأس عالم له، وفشــل مجدداً 

فــي إحراز لقــب أول مع منتخب بــاده، بعدما توج أفضل 

العب في العالم خمس مرات، مسيرته كاعب بكل األلقاب 

الممكنة مع ناديه برشلونة االسباني.

الديوك الفرنسية ترقص التانغو برباعية
مبابي الصغير يتفوق على ميسي

 فرنسا 

إلى ربع النهائي 
للمرة الثانية على 

التوالي

Ⅶ  كازان - د ب أ

قــال ديدييه ديشــان المدير الفني للمنتخب الفرنســي، 

كانت مباراة كبيرة. حصلت أخطاء بالتأكيد. بدأنا بشــكل 

ســيء لكن عرفنا ان نقــوم بما يجــب القيام به، 

أنا ســعيد  بــأن الاعبين حققــوا التأهل الى 

ربــع النهائي، أشــعر بســعادة حقا،   قلت 

لاعبين قبل المبــاراة، كان يجب ان نرد 

في الملعب، وقمنا بالفعل بالرد بشــكل 

جيد«.

كمــا حاول ديدييه ديشــان، المدير الفني 

للمنتخــب الفرنســي، إنقاذ نجمــه كيليان 

مبابي من شــبح الغرور، عبــر التأكيد على أنه 

مــا زال في حاجــة إلى التطور علــى الكثير من 

الجوانب.

وتأهــل المنتخــب الفرنســي إلــى دور 

الثمانية لكأس العالم لكرة القدم المقامة 

في روسيا بعد فوزه المثير على نظيره 

األرجنتينــي 4 /   3 أمس، على ملعب 

كازان أرينا في دور الســتة عشــر 

للبطولة.

فرنســا  منتخــب  ويديــن 

بالفضل في هذا الفوز لمبابي 

الذي ســجل الهدفين الثالث 

والرابع، وحصل بنفســه على 

ضربــة الجزاء التــي جاء منها 

األول. وقال ديشــان:  الهدف 

»مبابي ما زال في حاجة إلى 

كثير من التطــور«. وأضاف: 

للغاية من أجله، ما  »سعيد 

زال عليــه أن يتحســن في 

كثيــر مــن الجوانــب، ولكن 

خــال المبــاراة المهمة اليوم 

أظهر موهبته«.

ولدى ســؤاله عن إمكانية 

البرازيلــي  بالنجــم  مبابــي 

السابق رونالدو، قال ديشان: 

»رونالــدو مهاجــم ســريع 

أسرع  كيليان  لكن  للغاية، 

منه، حقيقــي أنه يحتاج 

إلى مزيد من المساحات، 

لكــن بمقــدوره تنفيــذ 

المرتدة بشكل  الهجمات 

رائع«، مؤكداً: »ال يمكننا 

المقارنــة بيــن رونالــدو 

الفائز بلقب كأس العالم، برجل صغير لديه مهارات كبيرة 

لكنه ما زال في الـ19 من عمره«.

استقالة
على جانب آخر، استبعد خورخي سامباولي، 

المديــر الفنــي للمنتخــب األرجنتيني، 

تقدمه باستقالته إلى اتحاد الكرة وقال 

إلي فإن حقيقة  سامباولي: »بالنسبة 

وجــودي هنــا واختيــاري للموقع 

الذي أنــا به اآلن وما الذي كنت 

أســعى لتحقيقه ال يجعلني أقيم 

ما تقولونه«.

توديــع  ســامباولي  ووصــف 

المونديال بالمحبط، 

وقال: »بالنســبة إلّي إنه 

أمر محبط، كلمة فشل.. ال 

أعتقد أنه كانت هناك 

بين  كثيرة  اختافات 

فرنســا واألرجنتيــن 

المبــاراة.  فــي 

اعتمــدت  فرنســا 

علــى المرتــدات، 

واستغل أخطاءنا، 

المنتخب  وقاتل 

األرجنتيني، 

عديدة  فرصاً  وصنع 

المباراة.  نهايــة  حتى 

كان بإمكاننا التعادل«.

ًديشان:
كانت مباراة كبيرة حقا

إنذاران فقط رّجحا كفة اليابان على الســنغال بعد تســاوي المنتخبين 

في كل شيء ضمن المجموعة الثامنة من منافسات الدور األول لكأس 

العالــم، وهــذا يعنــي أن كرة القدم لــم تعد مثل ذي قبــل، فاللعب 

النظيــف واالنضبــاط والتصرفات اإلدارية وتصــرف الاعبين، كل ذلك 

على المحك وله حساباته، حتى االحتفال بالهدف.

وقــد شــهدنا جميعاً الخروج العربي الجماعي مــن األدوار األولى لهذا 

التجمع العالمي، وســيبقى الوضع كما هو عليه في المســتقبل، ولن 

نصــل إلــى نتيجة مرضية كعرب، إال أن يصل بنــا اإلعداد نحو تحويل 

اللعبة إلى أسلوب حياة وفكر ومنهج وفن.

وما خروج منتخباتنا العربية من المنافســات بهذه الســرعة إال حلقة 

جديــدة في بحثنا المســتمر نحو الوصول إلى نتيجــة مرضية، ويبدو 

أننــا لم نصل بعد إلــى مفاتيحها، وما نحتاج إليه هو التقييم الصحيح، 

وتغيير كل شــيء من خال انقاب يجتاح كل ما مارســناه من ذي قبل 

فــي التقييم واإلعداد والخطط والمنهــج والهدف البعيد الذي ال يأتي 

إال كل أربع سنوات.

والتقييم بعد روسيا يجب أن يشمل كل شيء يخص الاعبين والمدرب 

واإلدارة بــكل التفاصيل، حتى الصغيرة منهــا التي قد يعتبرها البعض 

غيــر ذات أهميــة، والتغير في الفكر اإلداري هــو رأس الرمح، فما زال 

بعض المســؤولين يدورن في حلقــة مفرغة، دون منهجية واضحة لما 

يحــدث فــي دول العالم المتقدمة ُكروياً، ومــا زالت بعض المنتخبات 

العربيــة تطّبق سياســة الخروج بأقل الخســائر وتعتبره مكســباً، دون 

النظــر إلى التطــور الكبير الذي وصلت إليــه المنتخبات العالمية التي 

تطّبق االحتراف المتكامل، والذي من شأنه أن يرفع المستويات الفنية 

لفرقها!

بعــض اإلداريين يعتبر مجرد تقديم عرض جيد في النهائيات، حتى إن 

خسر المنتخب، إنجازاً كبيراً!

ومع األســف، إن هــذه أقصى طموحات البعض، علــى الرغم من أن 

الدول العربية تمتلك جميــع اإلمكانات المادية واإلدارية التي تؤّهلها 

لتحقيــق أفضــل النتائج، ولكــن يجــب أن نطّبق االحتــراف الفعلي 

مــن جميع جوانبه، وليس ما نــراه حالياً، كما يتحّمــل الاعبون أيضاً 

المسؤولية، فحالة عدم االنضباط والفوضى التي ينتهجها بعضهم تنهي 

الكثيــر من المجهــودات، ويجب عدم التغاضي عــن هذه التصرفات، 

بينما يجب أن يختفي أسلوب الحياة العادي تماماً في حالة االحتراف 

التــي تتطلب تضحيــات كثيرة وكبيــرة يجب أن يصــل إليها الاعب 

العربي.

المؤكــد أنه متى ما شــعر الاعب بأهمية دوره الــذي يقوم به، وبدأ 

مرحلة جديدة من حياته حسب مواصفات الاعب المحترف الحقيقي، 

مــع اهتمام إداري من المســؤولين، ووضع اســتراتيجية واضحة تمتد 

ســنوات مبدؤهــا العمــل الجماعي، ســيكون لدينا في ذلــك الوقت 

منتخبات قوية تقارع المنتخبات العالمية، وتحصل على نتائج مختلفة 

تماماً، وتصل إلى مراحل متقدمة في كرة القدم.

مرحلة جديدة !

مبارك الوقيان

 سامباولي: 

خروج األرجنتين من 
المونديال أمر محبط 
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األحد

قال االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( أمس، إنه عاقب روســيا مســتضيفة 

كأس العالم بغرامة مالية قدرها عشــرة آالف فرنك سويســري )نحو عشــرة 

آالف دوالر( بعدما رفعت الجماهير الروسية الفتة عنصرية في الخسارة 3- 0 

أمام أوروغواي.

وتلعب روسيا مع إسبانيا اليوم بعدما صعدت لدور خروج المغلوب في كأس 

العالــم ألول مرة منذ حقبة االتحاد الســوفييتي الســابق. كمــا غرم الفيفا 

االتحاد الصربي مبلغ 20 ألف فرنك سويسري »بسبب الفتة مسيئة« خالل 

الهزيمة 2-0 أمام البرازيل باستاد سبارتاك في موسكو. وكانت صربيا، التي 

ودعت البطولة، عوقبت بغرامة بســبب الفتة مشابهة في بداية البطولة. 

كمــا تم تغريم المكســيك مبلغ 15 ألف فرنك سويســري بســبب مشــكالت 

جماهيرها وإلقاء بعض األشــياء خالل الهزيمة 3- 0 أمام الســويد. وغرم الفيفا 

المغرب مبلغ 65 ألف فرنك سويسري بسبب مشكالت خالل التعادل 2-2 مع 

إسبانيا من بينها شغب جماهيري ودخول ستة أعضاء من الطاقم التدريبي إلى 

موسكو - وكاالت الملعب بعد نهاية المباراة.     

وقع نجم المنتخب التونسي يوسف المساكني 

في قبضة الجماهير خالل جولة قام بها بشارع 

القريب  ليكروسكايا 

من الساحة الحمراء. 

حولــه  وتجمهــر 

»نســور  مشــجعو 

اللتقــاط  قرطــاج« 

التذكاريــة.  الصــور 

المشجعون  وســأل 

عــن  المســاكني 

للمنتخــب  المتواضــع  المســتوى  أســباب 

خاصة في المبــاراة الثانية أمام بلجيكا. وأكد 

المســاكني، أن األخطــاء الدفاعيــة الفادحة 

كانت وراء الهزيمة بخماســية، مشيرا إلى أن 

نســور قرطاج لم يكونوا على أتم االســتعداد 

بدنيا وذهنيا لمواجهة زمالء هازارد. كما طمأن 

نجم نسور قرطاج، الجماهير عن حالته الصحية، 

مشــيراً إلى أنه أجرى عملية جراحية في أميركا 

ويخضع حاليا لبرنامج تأهيل بدني. 

Ⅶ موسكو - صالح الدين الشيحاوي

تعــرض منتخــب كوريــا الجنوبية إلــى موقف 

محرج للغاية عقــب وصولهم إلى بالدهم بعد 

الوداع المبكر لكأس العالم، إذ ألقت الجماهير 

عليهم البيض والوســادات خالل استقبالهم في 

المطار عقــب وصولهم مباشــرة. وأظهر فيديو 

المشــجعين  بعــض 

يقومون  الغاضبيــن 

وبعض  البيض  بإلقاء 

اتجاه  في  الوسادات 

أثــار  مــا  الالعبيــن 

استغرابهم.

خالل  ذلــك  وجــاء 

التقــاط بعض الصور 

بعــد  التذكاريــة 

وصــول العبي منتخب كوريا الجنوبية إلى مطار 

إنتشــون الدولي، أول من أمس، حيث لم يصل 

أي مــن المقذوفــات إلى الالعبيــن، الذين تم 

استقبالهم بشكل رسمي.         عواصم - وكاالت

تواجه الجماهير العربية المســلمة في موسكو صعوبات كبيرة في الوصول إلى 

مطاعــم حالل. فالوجبات التي تقدمها بقية المطاعم غريبة عن الثقافة العربية 

وغير إســالمية وهو ما جعــل الكثيرين يتضورون جوعاً لســاعات طويلة. ففي 

موســكو، يستوقفك العرب باســتمرار: هل تعرف مطعماً »حالالً«؟ 

واإلجابة في الغالب: ال. والمطاعم »الحالل« نادرة جداً في موسكو 

وال يعــرف موقعهــا إال العارفون بخبايا المدينة وســبق لهم 

زيارتها ســابقاً، حيــث رصدوا مطاعــم لبنانية 

تقــدم وجبــات األرز بلحــم الخــروف على 

وسندويتشات  وأطباق  اإلســالمية  الطريقة 

الشــاورما والسلطات. وللفوز بوجبة »حالل« 

عليك انتظار ســاعة ربما لنيــل مقعد فاالزدحام 

الجماهيــري كثيــف.. جماهير تبحث عن ســد رمقها بعدما ســئمت الوجبات 

الغريبة عن بطونها طوال األيام التي مضت.

Ⅶ موسكو- صالح الدين الشيحاوي

الفتة عنصرية روسية

»المساكني« في 
قبضة الجماهير

استقبال مهين 
لمنتخب كوريا 

المطاعم الحالل مطلب العرب 
في المونديال

Ⅶ سوتشي - د ب أ

 تأهل منتخب أوروغواي إلى دور 

الثمانية لمونديال روسيا بعد فوزه 

علــى نظيره البرتغالــي 2 /   1 أمس 

على ملعب فيشت في سوتشي ضمن 

فعاليات دور الستة عشر للبطولة.

ويديــن منتخب أوروغــواي بالفضل في هذا الفوز 

إلدينســون كافانــي نجم باريس ســان جيرمان الفرنســي 

الذي ســجل هدفــي الفريق فــي الدقيقتين الســابعة و62 

وتكفل بيبي مدافع بشكتاش التركي بتسجيل الهدف الوحيد 

للبرتغــال فــي الدقيقة 55. ويلتقي منتخــب أوروغواي في 

دور الثمانية مع نظيره الفرنســي الذي فاز في وقت ســابق 

أمــس علــى األرجنتيــن 4/    3. والتقى المنتخبــان البرتغال 

واألوروغويانــي مرتيــن من قبل لكن مبــاراة أمس هي أول 

مواجهة تجمع بينهما في كأس العالم.

وتصدر منتخب أوروغــواي المجموعة األولى للمونديال 

برصيد تســع نقاط من ثالثة انتصارات، فيما حلت البرتغال 

في المركــز الثاني بالمجموعة الثانيــة برصيد خمس نقاط 

من انتصــار وحيد وتعادلين. 

ويشــارك منتخب أوروغواي 

للمــرة  المونديــال  فــي 

الثالثــة عشــرة وكانــت أبرز 

إنجازاته الفــوز باللقب مرتين 

فــي نســختي 1930 و1950. أما 

منتخب البرتغال فيشارك للمرة السابعة 

وكانــت أبرز إنجازاته احتــالل المركز الثالث في 

نسخة 1966.

بداية
بدأت المباراة بشكل سريع وكادت البرتغال أن تتقدم بهدف 

بعد مرور دقيقتين إثر عرضية من جواو ماريو قابلها بيرناردو 

سيلفا برأسه لكن الكرة علت العارضة بقليل.

وكان كريستيانو رونالدو والذي لحق بمنافسه األرجنتيني 

ميســي، قريباً جداً من افتتاح التسجيل للبرتغال بعد مضي 

خمس دقائق عبر تســديدة قويــة من خارج منطقة الجزاء 

ولكــن فيرناندو موســليرا حارس أوروغواي أمســك الكرة 

بثبات.

وعلى عكس ســير اللعب تقدم ادينســون كافاني بهدف 

رائــع ألوروغواي في الدقيقة الســابعة من ضربة رأس رائعة 

بعدما تلقى تمريرة أكثر من ممتازة من زميله لويس سواريز. 

وكاد جوزيــه فونتــي أن يــرد بهدف التعــادل للبرتغال في 

الدقيقة العاشــرة عبــر ضربة رأس قوية مــن داخل منطقة 

الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة بجوار الشباك.

وفي الشــوط الثاني بعد مضي ســت دقائق عندما سدد 

أدريان ســيلفا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة 

ضلــت طريقها للشــباك. وأدرك بيبي التعــادل للبرتغال في 

الدقيقة 55 من ضربة رأس رائعة مســتغاًل عرضية متقنة من 

رافاييل جيريرو.

وحصــل الفريق البرتغالي على جرعة قوية من الثقة بعد 

هدف بيبي، حيث ســيطر الفريق بشكل كامل على مجريات 

اللعب وسط استبسال دفاعي من جانب اوروجواي.

وتقمــص كافاني دور البطولة وســجل الهــدف الثاني له 

ولبــالده في الدقيقــة 62 إثر هجمة مرتدة ســريعة انتهت 

عنــد رودريجو بينتانكور الذي مرر بذكاء داخل منطقة الجزاء 

ليقابل نجم باريس ســان جيرمان الكرة بتسديدة من لمسة 

واحدة بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك.

  رونالدو 
يودع المونديال 
ويلحق بميسي

Ⅶ موسكو - يوسف الشافعي 

َتســبب نجم الُمنتخب المغربي ونادي شــالكه األلماني، أمين 

حاريث، في حادث سير ُمميت بمدينة مراكش المغربية، حيث 

يقضــي ُعطلته الصيفية بعد الخروج مــن نهائيات كأس العالم 

لكــرة القدم الُمقامة حاليا بُروســيا. وكانت العديد من التقارير 

الصــادرة من مدينــة ُمراكش، 

قد أشــارت إلى أن الشــقيق 

المنتخب  لالعــب  األصغــر 

المغربي حاريث، البالغ من 

العمر 14 سنة، هو من كان 

الســيارة  َيقــود 

التي دهست ُمواطناً مغربياً في العشرينيات من الُعمر.

وَقامت اللجنة اإلعالمية التابعة لوالية األمن بمدينة مراكش 

المغربية، يوم أمس الســبت، بإصدار بالغ رســمي، أكدت من 

خاللــه أن نجم الُمنتخــب المغربي حاريث، هو من كان خلف 

ارتكاب حادث السير الُمميت، والذي أودى بحياة شاب مغربي 

على الفور، بشــارع 11 يناير بمدينــة مراكش المغربية. وكذب 

البالغ األخبار الرائجة حول تســبب شقيق حاريث في الحادث، 

خاصــة وأنه قاصــر وال يملــك ُرخصة قيادة ســيارات. وأكدت 

واليــة األمن في البالغ الصادر علــى أنه النيابة العامة الُمكلفة 

بموضــوع الحادث المميت، قد احتفظت بجواز ســفر الالعب، 

وســيبقى ُمتابعاً في حالة سراح، حتى يتسنى لها إتمام البحث 

في القضية.

عطلة
ُيذكر أن، الالعب المغربي قد نشر العديد من الُصور على مواقع 

التواصل االجتماعي، وهو يســتمتع بعطلته في مدينة مراكش 

المغربية، وذلك ُرفقة زميله في المنتخب المغربي فيصل فجر.

وكان حاريث مرشــح لالنتقال إلــى الدوري اإليطالي حيث 

بدأ نادي ميالن اإليطالي ُيفكر جدياً في تعزيز صفوفه في 

الموســم الكروي الُمقبل بعناصر شابة وواعدة، قادرة 

على ُمســاعدة الروســونيري »ميالن« في استعادة 

توهجه لُمنافسة السيدة العجوز »يوفنتوس« على 

لقب الدوري اإليطالي لكرة القدم »الكالشيو«.

وربطت تقارير إعالمية إيطالية جيدة اإلطالع، 

اســم الالعب المغربــي الواعد أمين حاريــث، بصفوف النادي 

اللومباردي، إذ أكدت أن الالعب الســابق لنادي نانت الفرنسي 

ُيسيل لعاب مسؤولي ميالن اإليطالي.

وأشــارت التقارير ذاتها إلــى أن النــادي اإليطالي قد راقب 

الالعب المغربي طيلة الموســم الكروي الُمنصرم، والذي دافع 

فيه عن ألوان النادي الملكي األلماني »شالكه «، وساهم بشكل 

كبيــر في حصول الفريق على ورقة الُمشــاركة في دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم في الموســم الُمقبل. وَشــارك أمين حاريث 

ُرفقــة المنتخب المغربي في نهائيــات كأس العالم لكرة القدم 

بُروســيا، إذ شارك كأساسي في الُمباراة األولى أمام إيران لُمدة 

ثمانين دقيقة، اختير من خاللها كأفضل العب في الُمباراة.

نوعية
وغاب الالعب الشــاب عن بقية ُمباريات األســود في ُمونديال 

ُروســيا، إذ لــم ُيشــركه الُمدرب هيرفــي ُرونار أمــام الُبرتغال 

وإســبانيا، وهــو ما طــرح العديد مــن التســاؤالت من طرف 

الُمتتبعين. وكان »الثعلب« هيرفي ُرونار قد أجاب حول ســؤال 

أحد الصحفيين عن السبب وراء تغييب أفضل العب في ُمباراة 

إيــران عن بقية ُمباريات األســود في الُمونديــال، قائال:»أفضل 

العب بالنســبة للصحفيين وبالنسبة لخبراء الفيفا، أما بالنسبة 

لــي لــم ُيكن كذلــك.. لقد احتجته فــي مباراة إيران لتكســير 

ُخطط المنتخــب اإليراني الذي كان يركن للخلف طيلة دقائق 

الُمبــاراة.. ولكل مباراة حيثياتها ونوعية الالعبين القادرين على 

الدخول فيها«.

  ميالن 
اإليطالي يراقب 

النجم المغربي الواعد

المغربي حاريث يتسبب بحادث سير 

كافاني ُيسقط البرتغال من الدور الـ16
أكــد إدينســون كافاني نجم منتخــب أوروغواي أن فريقه مــن حقه أن يحلم أوروغواي تلتقي فرنسا في دور الثمانية

بالمزيد بعد التأهل إلى دور الثمانية لمونديال روسيا عبر الفوز على البرتغال 2 - 

1 أمس على ملعب فيشت في سوتشي ضمن فعاليات دور الستة عشر للبطولة.

ويديــن منتخــب أوروغواي بالفضل فــي هذا الفوز لكافاني نجم باريس ســان 

جيرمان الفرنسي الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين السابعة و62 وتكفل 

بيبي مدافع بشكتاش التركي بتسجيل الهدف الوحيد للبرتغال في الدقيقة 55.

وقــال كافانــي وهو يبكي »إنه أمــر مثير، ال يوجد كلمات تعبــر عما بداخلي، 

ســعيد، ســعيد، ســعيد، علينا أن نواصل الحلم«. وأضاف »سنرى كيف ستسير 

األمور وســنقوم بواجبنا، نأمل أن تستمر مســيرتنا«. وأشار »لقد حققنا التاريخ 

وهذا أمر مهم«.. »أوروغواي دولة صغيرة لكنها سعيدة«.    سوتشي - د ب أ

يعرض رســام روســي صور نجــوم منتخبات مونديال روســيا 2018 في شــارع 

ليكروسكايا والساحة الحمراء بـ 100 روبل فقط ) 6 دراهم(! وكانت صورة نجم 

المنتخب االنجليزي هاري كين األكثر مبيعاً. وكشــف الشاب الروسي أنه طالب 

في كلية الفنون وموهوب في الرسم فخامرته فكرة استثمار المونديال وكسب 

مبلغ من المال يستعين به في دراسته الجامعية.

وتفنن الرســام في رســم نجوم المونديال كل حســب ما قدمه من أداء ونتائج 

منتخبه. كما ظهر هاري كين محتفاًل في اللوحة الزيتية فإن ذلك يعود لتسجيله 

5 أهداف في المونديال وهو يتربع على عرش الهدافين بفارق هدف واحد عن 

كريستيانو رونالدو ) البرتغال( ولوكاكو) بلجيكا(.

ورســم الشــاب الروسي توني كروس وهو حزين متحسر من خالل مالمح وجهه 

وحركــة يديه وذلك داللة على خروج منتخب المانشــافت بطل البرازيل 2014 

منــذ الدور األول في روســيا 2018، بعد هزيمتين أمام المكســيك 1-0 وكوريا 

الجنوبية 2-0 مقابل فوز وحيد على السويد 2-1 في الوقت البديل.

Ⅶ موسكو - صالح الدين الشيحاوي

: أوروغواي سعيدة 
ً
كافاني باكيا

هاري كين بـ 6 دراهم
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 غرافيك : محمد أبوعبيدة

التوقيت : 18:00 لوجنيكي
ف	نانديز

كوتيبوف

إيغناشيفيتش

ج	كوف

زوبن�

كوزاييف

ساميدوف

غولوف�

كارفاخال

راموس

بيكيه

ألبا

بوسكيتس

كو�

إنييستا

إيسكو

أكينفييف

روسياإسبانيا
تشكيلة ال�عبين

دي خيا

كوستا

أسباس

تش	يشيف

دزيوبا

Ⅶ  موسكو - أ ف ب

أكد فرنانــدو هييــرو المدير الفني 

للمنتخــب اإلســباني، خــال 

الصحافــي  المؤتمــر 

التقديمــي للقــاء اليوم، 

اإلحصائيــات  »أن 

لتحطيمها«.  موجــودة 

لــن يشــعر المنتخــب 

اإلسباني بالضغوط التي 

مواجهة  لعنة  تشــكلها 

المضيف  البلد  منتخب 

ولن  الوقت  نفــس  في 

بالمنتخــب  نســتهين 

يلتقينا  عندما  الروســي 

اليــوم في دور الســتة 

العالم.  بكأس  عشــر 

نعم خســر المنتخب 

اإلســباني في مبارياته 

أمــام  كافــة  الســابقة 

منتخبات البلدان المضيفة في بطولتي 

كأس العالم ويورو.

وأضاف مدرب المنتخب اإلســباني: 

»لمــاذا ينبغــي علينــا 

للماضي.  النظر 

األمــر  اآلن 

بمــا  متعلــق 

أي  اليــوم  يحــدث 

له  ليس  آخر  شــيء 

بالموضوع.  عاقــة 

قصــارى  ســنبذل 

جهدنا«.

ديفيــد  بــدوره، حــذر 

ســيلفا العب الماتادور، أن المنتخب 

الروســي »صعب للغايــة، مثله مثل 

البرازيل، ولكني متحمس بشكل عام 

مثل بقية زمائي ومدربي«، وواصل: 

»لدينــا خطــة واضحة فــي عقولنا، 

نريــد أن نكــون إيجابيين وســنبقى 

إيجابيين«.

Ⅶ  عواصم - وكاالت

مــدرب  تشيرتشيســوف  ستانيســاف  قــال 

الروســي: »لم نفقــد ثقتنا«  المنتخب 

عقب الخســارة أمام أوروغواي 

فــي آخــر مبــاراة بــدور 

معبــراً  المجموعــات، 

يتمكن  أن  آماله  عن 

الفريــق من التعبير 

وأن  قيمتــه  عــن 

الفــوز.  يحقــق 

ورفــض المــدرب 

عــن  الحديــث 

الضغوط الموجودة 

الفريــق، وفضل  على 

المســؤولية  عن  الحديث 

الملقاة على الفريقين.

وتــم تذكرة المدرب أيضاً أنــه في الفترة 

التي كان يحرس فيها مرمى سبارتاك موسكو، 

انتــزع فريقه فــوزاً من ريال مدريــد في دور 

الثمانيــة كأس أبطال أوروبا 1991، حيث كان 

وقتهــا فرناندو هييــرو جزءاً مــن فريق ريال 

مدريد.

الفــرق  تشيرتشيســوف:»كانت  وقــال 

اإلســبانية هي المرشحة وقتها. 

لم يصدق أحد أن بإمكاننا 

اليوم بإمكاننا أن  الفوز، 

ونفوز  قيمتنــا  نثبت 

مرة أخرى«.

جهتــه،  مــن 

دينيــس  قــال 

تشيريشيف 

مهاجــم المنتخب 

لكرة  األول  الروسي 

الفريق  اليــوم  القدم، 

سيبذل أقصى ما في وسعه 

من أجــل التغلب علــى المنتخب 

التي ستجمعهما  المباراة  اإلســباني خال 

في دور الستة عشر بكأس العالم، لحجز مكان 

في دور الثمانية.

إسبانيا وروسيا.. عقدة أصحاب األرض
الماتادور يسعى إلى ترويض الدب

Ⅶ  موسكو - د ب أ

على الرغم من أن الترشيحات تصب في مصلحة 

المنتخب اإلســباني، عندما يلتقي نظيره الروسي 

اليــوم على ملعب اســتاد »لوجنيكي« بالعاصمة 

الروســية موســكو في دور الستة عشــر ببطولة 

كأس العالــم 2018 لكرة القــدم، يواجه الفريق 

اإلســباني عقدة الزمته في ســجل مواجهاته مع 

أصحــاب األرض في المونديال. وســتكون مباراة 

اليوم هــي الرابعــة للمنتخب اإلســباني أمام 

البلد المضيف للمونديال، في ســجل مشاركاته 

بنهائيات البطولة، وقد خســر جميع المباريات 

الثاث السابقة.

وكان فيرنانــدو هييرو، المديــر الفني الحالي 

للمنتخــب اإلســباني، ضمن صفــوف المنتخب 

اإلســباني الذي خســر أمام كوريا الجنوبية 3 /    5 

بضربــات الجزاء الترجيحية في مبــاراة الفريقين 

بــدور الثمانية مــن مونديال 2002 الــذي أقيم 

بكوريــا الجنوبيــة واليابان، وهي المبــاراة التي 

شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل حينها.

كذلك أبدى العبو المنتخب اإلســباني استياء 

من القرارات خال المباراة، 

التــي خســرها الفريــق أمام 

نظيــره اإليطالي في دور الثمانية 

لمونديــال 1934 بإيطاليــا. وبدون حالة 

مــن الجــدل إزاء التحكيــم، خســر المنتخب 

اإلســباني أيضــاً أمام نظيــره البرازيلي 1 /    6 في 

مونديال 1950 بالبرازيل.

واآلن يواجه المنتخب اإلسباني االختبار مجدداً 

عندما يلتقي المنتخب الروسي صاحب الضيافة، 

والذي حقق انطاقة قوية بالفوز على السعودية 

5 /    صفر ومصر 3 /    1 قبل أن يخسر مباراته الثالثة 

فــي دور المجموعات أمــام أوروجواي صفر /    3. 

وتصب الترشــيحات في المباراة لصالح المنتخب 

اإلسباني بطل العالم 2010، رغم غيابه عن أفضل 

مســتوياته في مبارياته بالدور األول الذي شــهد 

تعادله مع البرتغال 3 /    3 وفوز صعب على إيران 

1 /    صفر ثم تعادل مع المغرب 2 /    2.

تقنية
ويبــدو الحــال مختلفــاً اآلن، حيــث اســتفاد 

المنتخــب اإلســباني من نظام حكــم الفيديو 

الــذي  )فــار(  المســاعد 

يطبــق للمــرة األولــى في 

كان  والــذي  العالــم،  كأس 

سيصب لصالح الفريق بالتأكيد لو كان 

مســتخدماً فــي البطولــة قبــل 16 عاماً في 

مونديال 2002، الذي شــهد قــرارات تحكيمية 

يزعم أنها حرمت إسبانيا من هدفين صحيحين.

وكانــت المبــاراة أمــام كوريــا الجنوبيــة، 

األخيرة لهييرو كاعب ضمن صفوف المنتخب 

اإلســباني، واآلن يتطلع المديــر الفني لقيادة 

المنتخب اإلســباني إلى قطع مشوار طويل في 

المونديال يرد به على المنتقدين. وتولى هييرو 

منصــب المدير الفني خلفــاً لجولين لوبيتيجي 

الذي أقيل عشية حفل افتتاح المونديال الحالي 

وقبــل يومين من المبــاراة األولــى للمنتخب 

اإلسباني بالبطولة.

ورغم تواجد كتيبــة من النجوم في صفوف 

المنتخب اإلسباني، من بينهم إيسكو وأندريس 

إنييســتا وســيرخيو رامــوس وجيــرارد بيكيــه 

وســيرخيو بوســكيتس وديفيــد ســيلفا، عانى 

الفريــق خال منافســات الــدور األول وأفلت 

بصعوبــة من وداع المونديــال من الدور األول 

للنسخة الثانية على التوالي.

مواجهة
ال شــك في أن المنتخب اإلســباني لن يواجه مهمة 

ســهلة أمام نظيره الروســي، الذي ســيحظى بدعم 

جماهيري كبير وسط حضور 78 ألف مشجع باستاد 

لوجنيكــي، وفــي ظل الثقــة التي يتمتــع بها بعد 

تســجيل ثمانيــة أهــداف خــال أول مباراتين له 

بالدور األول. وخالف المنتخب الروسي، الذي يدربه 

المديــر الفني ستانيســاف تشيرتشيســوف والذي 

يحتل المركــز 70 في التصنيف العالمي للمنتخبات 

ليكون صاحب التصنيف األسوأ بين جميع منتخبات 

المونديــال، كل التوقعات عبــر انطاقته القوية في 

البطولة.

وســبق للمنتخب اإلســباني التغلب على نظيره 

الروســي 3 /    صفــر ليتأهل على حســابه إلى نهائي 

كأس األمم األوروبية )يــورو 2008(، لكن المنتخب 

الروســي قد يســتمد الثقة من التعادل المثير الذي 

حققه أمام إسبانيا في مباراتهما الودية في نوفمبر، 

حيث حولت روسيا تأخرها 1 /    3 إلى التعادل 3 /    3.

إيسكو: ال تنازل عن األهداف

دزيوبا.. روح المنتخب الروسي

اسبيليكويتا: سنكسر اللعنة

صافرة هولندية

قـــّدم إيســـكو، العـــب وســـط إســـبانيا، 
 فـــي كل مباريـــات فريقـــه، 

ً
أداًء رائعـــا

خاصـــة أمـــام المغـــرب
إيســـكو: »عندمـــا  وقـــال 
تأتـــي مباريـــات الحيـــاة 
يمكـــن  ال  المـــوت  أو 
أن نتنـــازل عـــن أهـــداف 

التركيـــز«. إلـــى  ونحتـــاج 

ــا  ــم دزيوبـ ــاق أرتيـ ــود العمـ يقـ
هجـــوم المنتخـــب الروســـي 

أمــــــــــــــام  المضــــــــــيف 
اإلســـباني  المنتخـــب 
ثمـــن  فـــي  اليـــوم 
المونديـــال،  نهائـــي 

الاعـــب  قدمـــه  مـــا 
مـــع فريقـــه جعـــل النقـــاد 

يطلقـــون عليـــه »روح« المنتخب 
الروســـي. 

البلـــدان  منتخبـــات  تحمـــل 
المضيفـــة ذكريـــات ســـيئة 

عنـــد المنتخب اإلســـباني، 
وهـــي لعنـــة تلـــوح فـــي 
األفـــق عشـــية مواجهـــة 
البلـــد المضيـــف روســـيا 

المدافـــع  وقـــال  اليـــوم. 
اســـبيليكويتا:  ســـيزار  اإلســـباني 
»لقـــد حـــان الوقـــت لكســـر هـــذه 
اللعنـــة والتغلـــب علـــى روســـيا«.

تولـــي  )الفيفـــا(،  أعلـــن 
الهولنـــدي، بيـــورن كيبـــرز، 
روســـيا  مبـــاراة  إدارة 
وإسبانيا اليوم. ويساعده 
كل مـــن مواطنيـــه، ســـاندر 

فـــان روكيـــل، وإرفيـــن زينســـترا. 
الفرنســـي  الحكـــم  ســـيكون  فيمـــا 

.
ً
رابعـــا  

ً
حكمـــا توربـــان  كليمـــن 

هييرو: 
خصم صعب للغاية

تشيرتشيسوف:
آمل أن نعبر عن قيمتنا
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فوز 
اسبانيا

فوز 
روسيا



الكرواتي  المنتخب  نجح 
سريعا  الــتــعــامــل  فــي 
المهاجم  قضية  مع 
أبعد  الذي  كالينيتش 
بعد  الــتــشــكــيــلــة  مـــن 
الـــتـــمـــرد عــلــى الـــمـــدرب 
زالتكو ، حيث ساد الهدوء في 

أروقة المنتخب.
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 غرافيك : محمد أبوعبيدة

التوقيت : 22:00  نيغني نوفغورود
الرسن
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Ⅶ نيغني نوفغورود - وكاالت

المنتخــب  أوجــه هاريــدي، مــدرب  قــال 

ســيغير  منتخبه  إن  الدنماركــي، 

من خططه خالل مباراة اليوم 

أمــام كرواتيــا، مضيفــاً في 

تصريحــات إعالمية: الهدف 

مــن دور المجموعــات كان 

التأهــل عبر ثــالث مباريات، 

ولكــن فــي األدوار الفاصلة 

تصبح أكثر حرية وتلعب 

مــن  الكثيــر  دون 

أصبح  اآلن  القيود. 

علــى  شــيء  كل 

وعليك  المحــك 

أن تســتخدم كل 

مــا لديــك لمدة 

وليس  دقيقة   90

على مــدى ثالث 

وأضاف  مباريات. 

أن  »أعتقــد 

طريقة لعبنا ستختلف بشكل كبير في األدوار 

اإلقصائية. ضد فرنسا أجبرنا حقاً على الدفاع 

في العمق ولم نخلق الكثير من الفرص ورغم 

ذلك قــد حصلنا على األرجح على فرص أكثر 

من مباراتينا األوليين«، وختم »في المباراة 

أنــا  بأننا سنحاول المقبلــة،  متأكد 

نحــو  الضغــط 

وخلق  األمام 

المزيــد مــن 

الفرص«. 

وسيتمكن 

هاريدي 

مــن  اليــوم 

االستفادة 

مــن  مجــدداً 

نجم  مجهــودات 

فريقــه  هجــوم 

يوســف بولسن بعد 

انتهــاء عقوبــة اإليقاف 

المفروضة عليه، بســبب تراكم 

البطاقات الصفراء.

Ⅶ نيغني نوفغورود - وكاالت

قال زالتكو داليتش، مدرب كرواتيا، إن أسلوب 

منتخــب الدنمــارك مشــابه أليســلندا، فهو 

منتخب يمتلك شــخصية، كما ُيعّد 

من المنتخبات األكثر انضباطاً 

مــن الناحيــة التكتيكية، 

من  مجموعة  وتدعمه 

القــادرة  المواهــب 

علــى تغيير مســار 

أي  فــي  المبــاراة 

وقت.

وأضــاف مدرب 

الكرواتي،  المنتخب 

في تصريحات إعالمية 

جميع  »نحتــرم  أمــس: 

المنافســين، وال ننطلق أبداً من 

فكرة أن فريقاً ما أفضل من فريقنا، علينا 

أن نتعامل مع المباراة بما تســتحق، وننسى 

تماماً أحــداث مرحلة المجموعات، فنحن لم 

نحقق أي شــيء حتــى اآلن، وإذا اعتقدنا أن 

الصــدارة للمجموعة، والفــوز على األرجنتين 

من ضمن اإلنجازات، حتماً لن نمضي أكثر من 

ذلك، علينا أن نركز على مواجهة منتخب يريد 

أن يصل إلى مراحل بعيدة في المنافسة، هو 

الطموح نفســه الذي نملكه، لذا 

فاللقاء ســيكون قوياً، وكل 

الفرصة  منتخب يملــك 

بالفعــل ألن يتأهــل 

إلى ربع النهائي«.

ترشيح
أعــرب  كمــا 

داليتش عن تمنيه 

منافسة العبه لوكا 

علــى  مودريتــش 

جائزة أفضل العب في 

العالم هذا الموســم، وأضاف، 

مودريتش تمتع بموســم مميز مع ريال 

مدريد وحاز معــه على دوري أبطال أوروبا، 

كما قــاد كرواتيا لدور الـ16 مــن كأس العالم 

بفضل تألقه في دور المجموعات.

هاريدي:
حان وقت اللعب المفتوح

زالتكو: 
نحترم جميع المنافسين

كرواتيا والدنمارك.. ذكريات 1998
»الناري« يتسلح بمودريتش في مواجهة »المحاربون«

ً
إريكسن.. األكثر ركضا

راكيتيتش: خصم قوي

ديالني يعد بظهور مميز

تعامل ناجح

يــقــدم الــدنــمــاركــي إريــكــســن، 
ــدور  مــســتــويــات جــيــدة خـــالل الـ
األول من المونديال حيث 
 
ً
ــرا ــومــت ــل كــي  36 ركـــــض 

خــــــــالل الــــمــــبــــاريــــات 
بذلك   

ً
متفوقا الثالث، 

الالعبين  جميع  على 
فــــي الـــبـــطـــولـــة، كــمــا 
ناحية   من 

ً
متميزا  

ً
رقما يملك 

التمريرات الدقيقة.

راكيتيتش  كــرواتــيــا  نجم  وصــف 
المنتخب الدنماركي بالخصم 
القوي، وقال: الدنمارك 
جــدا. هم  خصم قوي 
يعرفون كيف يلعبون 
ــرق الــكــبــيــرة  ــفـ ــد الـ ضـ
ــاف: ال  ــ ــة، وأضـ ــقــوي وال
أعرف ما إذا كانت هذه هي 
للحصول  لجيلنا  األخيرة  الفرصة 

.
ً
على شيء معا

قــال تــومــاس ديــالنــي، العب 
خــــط وســــــط الــمــنــتــخــب 
لم  إنهم  الدنماركي 
راضـــيـــن عما  يــكــونــوا 
اآلن،  حــتــى  قـــدمـــوه 
كل  يتغير  بــأن   

ُ
ــدا واعــ

شــيء بــدايــة مــن مــبــاراة 
اليوم أمام المنتخب الكرواتي، 
يمكن  بــالده  منتخب  أن  معتبرا 

أن يمضي بعيدا.

05

Ⅶ موسكو - وكاالت

ستكون نيغني نوفغورود، على موعد اليوم مع 

مباراة تفــوح منها رائحة ذكريــات عام 1998، 

وذلــك عندمــا تتواجــه كرواتيــا الممتعة، مع 

الدنمارك التــي ال تقهر، في الدور ثمن النهائي 

لمونديال روسيا في كرة القدم.

ويعود المنتخبان في لقاء اليوم، إلى ذكريات 

مونديال 1998، حيــن حققا أفضل نتيجة لهما 

في تاريخ مشــاركاتهما فــي كأس العالم، حيث 

وصلت كرواتيا »المنتخــب الناري« إلى نصف 

النهائــي في أول مشــاركة لها بعد االســتقالل 

عــن يوغوســالفيا، قبــل أن ينتهي مشــوارها 

بهدفي الفرنســي ليليان تورام )1-2(، فيما بلغ 

محاربــو الدنمارك ربع النهائي، وخســرت أمام 

البرازيــل )2-3(. والمفارقة أيضاً، أن المنتخبين 

تواجها أيضاً فــي التصفيات المؤهلة لمونديال 

1998، وتعــادال ذهاباً فــي زغرب 1-1، وفازت 

الدنمــارك 3-1، وتأهلت كمتصدرة للمجموعة، 

فيما خاضــت كرواتيا الملحــق، وتأهلت على 

حســاب أوكرانيا، قبل 

أن تحقــق اإلنجاز في 

بإقصائهــا  النهائيــات 

ألمانيــا مــن ربــع النهائــي 

بنتيجة كاسحة )3-صفر(.

ويمكن القول دون تردد، أن المنتخب 

الكرواتــي كان األكثر إقناعاً بيــن المنتخبات 

الـــ 32 التــي خاضت الــدور األول، واســتحق 

بطاقتــه إلى ثمــن النهائي التــي حجزها منذ 

الجولة الثانية بفوزه على نيجيريا )2-صفر(، ثم 

األرجنتيــن )3-صفر(، قبل أن يضيف ثالثاً على 

آيسلندا )2-1(، رغم مشاركته بتشكيلة رديفة.

أمــا الدنمــارك، فتأهلت إلى ثمــن النهائي 

للمــرة األولى منــذ 2002، دون أن تقنع، بعد 

أن حلــت ثانيــة في مجموعتها خلف فرنســا، 

بفــوز صعب على البيرو )1- 0 (، وتعادلين مع 

أستراليا )1-1(، وفرنسا )صفر-صفر(.

18
 ومــن المتوقع أن تكــون المباراة مواجهة بين 

اإلمتــاع الهجومي لكرواتي، 

مودريتــش،  لــوكا  بقيــادة 

ماريــو ماندزوكيتــش، إيفــان 

بيريشــيتش، ومن خلفهــم إيفان 

راكيتيتش، والصالبــة الدفاعية للدنمارك، 

التــي لم تتلق أكثر من هدف في مباراة واحدة 

منذ 8 أكتوبر 2016، حين خســرت أمام بولندا 

2-3 في تصفيات المونديال الروسي.

ويخوض المنتخب الدنماركي لقاء متســلحاً 

بسجله المميز مع مدربه النروجي أوغه هاريده، 

إذ لم يذق أبطــال أوروبا 1992، طعم الهزيمة 

فــي مبارياتهم الـ 18 األخيرة، وتحديداً منذ 11 

أكتوبر 2016، حين سقطوا أمام مونتينيغرو في 

التصفيات )0 -1(، وهو أمر لم يتحقق في تاريخ 

المنتخــب الذي خاض أولى مبارياته عام 1908 

)فاز على فرنسا 0-9(.

وضع جيد
ويدخل المنتخب الكرواتي إلى اللقاء، والعبوه 

فــي وضع بدني جيــد، بعدما خــاض داليتش 

لقاء آيســلندا بتعديالت بالجملة، طالت تسعة 

العبيــن، وحتــى حــارس المرمــى، تخوفاً من 

اإلنذارات التي قد تحرم بعضهم المشــاركة في 

ثمن النهائي.

لكــن صانع األلعاب والقائد مودريتش، بقي 

أساســياً، كما حال بيريشــيتش، الذي تدين له 

كرواتيا بالفوز، ألنه ســجل الهــدف القاتل في 

الدقيقــة 90، بعد تمريرة من ميــالن باديلي، 

الذي كان صاحب هدف التقدم لبالده.

وفــي حــال نجحــت كرواتيا فــي تأكيد 

دور  فــي  بــه  ظهــرت  الــذي  المســتوى 

ســتواجه  الدنمارك،  وتخطت  المجموعــات 

احتمال لقاء إســبانيا في ربع النهائي، في حال 

تخطت األخيرة روسيا المضيفة اليوم أيضاً.

ورغم معاناة اإلســبان في النســخة الحالية، 

قــال راكيتيتــش »بصراحة، أرى إســبانيا فوق 

الجميع. أعتقد أنهم المرشــحون األقوى للفوز 

باللقب. خاضوا ثــالث مباريات صعبة في دور 

المجموعات، لكن الثقة التي يلعبون بها أعلى 

بدرجة من أي فريق آخر«.

 17 شوال 143٩ هـ  |  01 يوليو 201٨م | العدد 13٨92

األحد

% ١١ %٨٩

فوز 
كرواتيا

فوز 
الدنمارك
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أجمعــت العديد من التقاريــر اإلعالمية في 

المغــرب، علــى وجــود برود فــي عالقة 

المــدرب الفرنســي للمنتخــب المغربي 

هيرفــي رونــار واالتحــاد المغربي لكرة 

القدم، في اآلونة األخيرة، مما قد يؤدي 

إلى فراق وشيك بين الطرفين.

وســلطت التقاريــر اإلعالميــة ذاتها 

الضــوء، على بعــض األســباب التي قد 

تعجــل بافتراق قريب بين الطرفين، وبدأ 

ذلــك منذ خروج المنتخــب المغربي من 

نهائيــات كأس األمم اإلفريقية بالغابون في 

مستهل 2017، عندما لوح »الثعلب« الفرنسي 

باســتقالته فــي وجه رئيــس االتحــاد المغربي لكرة 

القــدم، فوزي لقجع، مباشــرة بعد الخــروج من ربع 

نهائي المسابقة أمام المنتخب المصري بهدف العب 

االتحاد السعودي كهربا.

وأعقب خروج المغرب من منافسات كأس األمم 

اإلفريقيــة ســنة 2017، العديد من القــرارات التي 

أغضبــت المــدرب الفرنســي هيرفي رونــار، وعلى 

رأســها االعتزال الدولي المؤقت لقائد األســود نجم 

اإليطالــي،  يوفنتــوس  دفــاع 

المهــدي بنعطيــة، الذي تلقى 

موجة انتقادات وســخرية الذعة 

حينها،  المغربيــة  الجماهيــر  من 

بعد تســببه جزئياً فــي هدف الفوز 

المصري.

وأشــارت التقاريــر ذاتها، إلــى أن هيرفي 

رونار قد ضاق ذرعاً بتصرفات وأقالم بعض الصحافيين 

المشوشــين، وذلك زاد الحدة قبل أسبوع من بداية معسكر 

أســود األطلس في سويسرا، لالســتعداد لنهائيات مونديال 

روســيا، إذ وصفتهــم التقاريــر المتحدثــة بالتابعين لالتحاد 

المغربي لكرة القدم.

استغراب
وطالمــا تبــرم المــدرب الفرنســي هيرفي رونــار من بعض 

التصرفات والقرارات، وكان آخرها اســتغرابه الكبير لتواجد 

متــدرب فــي مجــال التغذيــة رفقــة بعثة أســود األطلس 

المتوجهة إلى سويســرا لالستعداد للمونديال، لم يكن وافق 

على وجوده.

ويبــدو أن تبرم المدرب الفرنســي هيرفــي رونار قد زاد 

فــي مشــاركة المنتخب المغربــي األخيرة فــي المونديال، 

وذلك بعد تصريحــات قائد المنتخب المهدي بنعطية، التي 

هاجم فيها بعض األشــخاص 

القريبين من محيط األســود، 

ليتأكــد »الثعلــب« من وجود 

جو سلبي وسط المجموعة.

رفض 
وكان هيرفــي رونــار قــد رفض فــي آخر 

نــدوة صحافية له في مونديال روســيا التأكيد من 

اســتمراريته من عدمهــا على رأس الطاقم التدريبي ألســود 

األطلــس، كما قدم بعــض التلميحات عبر وســائل التواصل 

االجتماعــي على قراره بترك ســفينة المنتخب المغربي بعد 

تجربة المونديال األخير.

وفي ســياق متصل، أشارت تقارير إعالمية مغربية إلى أن 

االتحاد المغربي قد بدأ فعلياً يفكر في مرحلة ما بعد رونار، 

إذ شــرع في اتصاالته بمدربين آخرين، على رأسهم المدرب 

البوسني وحيد خاليلوزيدش.

وفــي تصريحات إعالميــة لرئيس االتحــاد المغربي 

لكرة القدم، فوزي لقجع، من روسيا، ألمح إلى إمكانية 

رحيــل المــدرب هيرفي رونــار، إذ قــال إن المنتخب 

المغربي ملك للشــعب وال يقف على أي اســم ســواء 

أكان رونار أم غيره، إن كان هذا األخير قد قرر الرحيل، 

حسب قوله.

ثّبــت الصربي ميلوس فيلكوفيتش )22 عاماً( قدميه بين الالعبين 

الكبار وفرض نفســه واحداً من أفضل المدافعين الصاعدين على 

الســاحة الكرويــة العالمية رغــم ظهوره في مبــاراة واحدة في 

مونديال روسيا أمام البرازيل.

فيلكوفيتــش العب فيردر بريمن األلماني من بين الالعبين الذين 

حصلــوا على فرصة العمر في موســكو بخــوض أول مباراة ضد 

نجوم السامبا فيليبي كوتينيو ونيمار وجابرييل جيسوس وغيرهم، 

حيــث حقق المدافع الصربي بداية ناجحــة بفضل أدائه المميز 

برفقــة نيكوال ميلينكوفيتش، مدافع فيورنتينا البالغ من العمر 

20 عاماً، حيث أثبتا أن صربيا تضم ثنائي قلب دفاع متميزاً 

للمستقبل.

مرحلــة  مــن  العالــم  كأس  الصربــي  المنتخــب  ودع 

المجموعــات إال أنه خــرج مرفوع الــرأس بعد أن أظهر 

تميــزاً على الصعيــد الهجومي وروحاً قتاليــة في الدفاع 

بقيادة مدافعه الواعد فيلكوفيتش.

ولد فيلكوفيتش في 26 سبتمبر 1995 بمدينة بازل السويسرية 

التي بدأ فيها ممارسة كرة القدم عندما كان عمره 5 سنوات وفي 

2011 انتقــل للعب مع فريق الناشــئين لتوتنهام اإلنجليزي الذي 

صقــل موهبته وقــام بتصعيده إلى الفريــق األول في 2013 ثم 

أعاره في موســم 2014-2015 إلى ميدلزبرو قبل أن يعيره إلى 

تشــارلتون في الموسم الموالي لينتقل فيما بعد إلى فيردر 

بريمن في 1 فبراير 2016.

لعب فيلكوفيتش في 2011 بألوان المنتخب السويسري 

تحــت 16 عاماً لكنه اختار اللعــب لمنتخب بالده صربيا 

بداية مــن 2012 مع منتخب الناشــئين وتــدرج بجميع 

المنتخبات الوطنية وتمكــن من قيادة منتخب تحت 19 

عاماً للتتويج بلقب كأس أمم أوروبا للشباب في 2013.

تم اســتدعاء فيلكوفيتش للمنتخــب الصربي األول في 

11 نوفمبر 2017 قبل أن يتم ضمه إلى القائمة 

النهائية المشــاركة في نهائيات كأس العالم 

بروسيا 2018.

وعبر فيلكوفيتش عن ســعادته بالتواجد 

ضمــن منتخــب بــالده فــي مونديال 

روســيا، وقال في هذا اإلطــار لموقع 

االتحــاد الدولي لكــرة القدم: »كنت 

مندهشــاً حين عرفت أنني سأشارك 

البرازيــل ال ســيما  أمــام  أساســياً 

أنني جلســت بدياًل في المباراتين 

الســابقتين، لكنني كنت مســتعداً 

للعــب وكان علّي أن أثبت أنني قادر 

على إثبات نفســي وأعتقد أنني ظهرت 

بشكل جيد«.

وفي ظــل وجــود العبيــن مثــل فيلكوفيتش 

وماتيتــش  الدفــاع،  فــي  وميلينكوفيتــش 

وميلينكوفيتش في خط الوســط، وأسماء مثل 

رادونييتش ولــوكا يوفيتش في خط الهجوم، 

فــإن الجمهــور الصربــي يملك ســبباً مقنعاً 

للتفاؤل بالمستقبل.

Ⅶ دبي - عدنان الغربي

فراق قريب بين رونار واالتحاد المغربي ميلوس.. 
يثّبت قدميه

Ⅶ موسكو - صالح الدين الشيحاوي

أثار نجاح روســيا في تنظيــم المونديال، الجدل في 

الوســط اإلعالمي في موسكو، بشــأن الدول القادرة 

على احتضان البطوالت الرياضية الكبرى. فما حققته 

روســيا فاق إنجــاز البرازيل 2014، وجنــوب أفريقيا 

2010. لقــد بات واضحاً أن تنظيم األحداث الكروية 

العالمية أو القاريــة، يحتاج إلى رصد إمكانات مالية 

كبيــرة، وبنيــة تحتية متطــورة، إلى جانــب حرفية 

لوجيستية.

في هــذا الســياق، أجمــع صحافيــو المونديال 

علــى نجاح اإلمارات في تنظيم نهائيات كأس آســيا 

2019، وأكــدوا أنهم يثقون بهــا 100 % في احتضان 

العــرس اآلســيوي بحرفية عالية. وأكــد الصحافيون 

الذيــن يوجدون هــذه األيام لتغطيــة كأس العالم، 

أن اإلمــارات تحظــى بثقة كبيرة مــن طرف االتحاد 

الدولي لكرة القدم »فيفا«، حيث منحها سابقاً تنظيم 

مونديــال األندية 2009 و2010، وجدد ثقته بها مرة 

أخــرى، وأســند لها احتضــان »المونديــال الصغير« 

ديسمبر الماضي، والنسخة المقبلة ديسمبر 2018.

ريادة 
وقال بالل نصور مراسل صحيفة العربية بأستراليا، إن 

اإلمارات رائدة فــي تنظيم البطوالت الرياضية، نظراً 

لتوفــر البنية التحتية من مالعــب وفنادق وطرقات 

ومطارات. وأشــار إلى أنه يتوقع نسخة متميزة على 

مســتوى التنظيم، حيث اكتســبت اإلمــارات خبرة 

كبيرة بعــد تنظيمها لبطوالت كأس العالم لألندية 3 

مــرات، ودورات كأس الخليج، وغيرها من األحداث 

الرياضيــة الكبــرى، في رياضات أخــرى، بصفة تكاد 

تكون يومية.

وأشار نصور إلى أن تطور مستوى الفنادق، يسهل 

احتضان جماهير المنتخبات اآلسيوية المشاركة دون 

مشاكل، على خالف دول عديدة أخرى، مثل جنوب 

أفريقيا في مونديال 2010.

ثقة 
وبــدوره، أكــد أحمــد محمــد أبــو زيــاد اإلعالمي 

بصحيفة القنال المصرية، أن اإلمارات ليســت قادرة 

علــى تنظيم كأس آســيا فحســب، وإنمــا احتضان 

نهائيــات كأس العالــم. وأوضــح: لقد ســبق لي أن 

حضــرت مونديال األندية في أبوظبي، ووقفت على 

حرفيــة التنظيم، فالمالعب متوفــرة بالعدد الكافي، 

والمواصالت متطورة، دخول الجماهير وخروجها من 

المالعب يتم بسالســة كبيــرة، حقيقة لم أواجه أي 

صعوبة، وأرى أنها ستنجح في تنظيم البطولة، وتنال 

عبارات الشــكر والثنــاء من االتحاد اآلســيوي لكرة 

القدم وجميع الضيوف. وتابع: عززت اإلمارات بنيتها 

التحتية خالل األعوام األخيرة، ببناء اســتاد هزاع بن 

زايد في العين، كما علمت أنها وسعت مالعب أخرى 

في دبي، اســتعداداً لعرس الكرة اآلســيوية. ويبقى 

ملعب مدينة زايــد الرياضية، تحفة المالعب، حيث 

سيحتضن حفل االفتتاح والمباراة النهائية.

خبرة 
ويــرى الصحافي المغربي عادل بــن مالك )صحيفة 

الديربــي الرياضيــة(، أن اإلمارات تجــاوزت مرحلة 

التنظيم بنجاح، وتهدف إلى التميز، وستســعى خالل 

كأس آســيا التي تنطلق 5 ينايــر المقبل، إلى بطولة 

تاريخية، تكون األفضل في سجالت األمم اآلسيوية.

وقــال بن مالــك: زرت اإلمــارات في مناســبات 

عديدة، وآخرها خالل مونديال الناشئين أقل من 17 

عامــا في 2013، ومونديال األنديــة 2017، وعاينت 

تطور المنشآت الرياضية والبنية التحتية من مطارات 

وفنادق وطرقات. أرى أن اإلمارات قادرة على تنظيم 

كأس العالم في المســتقبل، لو تبني مالعب جديدة.  

وتابع: بحكم خبرتي في البطوالت ، أرى أن اإلمارات 

متقدمــة جــداً، وهي األفضل عربياً وآســيوياً، لذلك 

أقول للعالم انتظروا نسخة متميزة في 2019.

دعم 
وأكــد اإلعالمي العراقي أرشــد الســاعدي، أنه كان 

شــاهداً على تميــز اإلمــارات في تنظيــم مونديال 

الناشــئين عــام 2013، ما جعل »فيفــا« يجدد ثقته 

بها، ويمنحهــا مونديال األندية 2017 و2018. وقال: 

تحظى الرياضة باهتمام كبيرة من القيادة اإلماراتية، 

لذلــك فإن نجاحهــا محســوم. هناك تنســيق كبير 

بين القيــادة في اإلمارات واللجنــة المنظمة لكأس 

 سمولينغ: االنفتاح 
على العالم 

يشجع الجمهور 
على الحضور

 بالل نصور: 
اإلمارات اكتسبت 

خبرة كبيرة في 
التنظيم

 أرشد الساعدي: 
تجاوزت النجاح 

وتستهدف التميز

 عادل بن مالك: 
حان الوقت 

لتنظيم كأس 
العالم 

 دي ديالل: اإلمارات 
تحظى بثقة 

»فيفا« واالتحاد 
اآلسيوي 
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مونديال

إعالميو المونديال:

عرس كروي مرتقب
كأس آسيـــا اإلمـــارات 2019



Ⅶ موسكو - صالح الدين الشيحاوي، وكاالت

تنتظم يومياً عروض لفن الرقص في الســاحة الحمراء وسط 

حضور جماهيــري كبير. وتتنافس فرق فنية روســية في فن 

الرقص آملة في نيل إعجاب الحاضرين.

وتحفل الســاحة الحمراء بــكل الفنون من الرقص والغناء 

إلى الرسم والجمباز وغيرها من إبداعات الشباب.

ونهائيــات كأس العالــم 2018 كانــت أكثــر مــن مجرد 

منافســات فــي كرة القــدم، فهي أقرب إلــى كرنفال ثقافي 

يجمع شباب العالم بمختلف ألوانه وجنسياته ودياناته على 

أرض واحــدة بكل تســامح وتحابب. ومــا يحققه المونديال 

من أهداف إنســانية نبيلة تعجز عنه السياســة خالل عقود 

من الزمن.

ووسط إجراءات أمنية مريحة ال تعيق حركة الوصول إلى 

داخل الســاحة الحمراء، دخل المشجعون من مختلف أنحاء 

العالم في مهرجان احتفالي ضخم تضمن فقرات ال حصر لها.

وبمجرد الدخول إلى الساحة الحمراء، بدأ كل مشجع في 

التقاط الصور التذكارية مع المعالم المنتشــرة في الســاحة 

وفي مقدمتها قصر الكرملين.

وقال المشــجع الجزائري عبــد الجبار عبد القــادر، الذي 

رفع علم بــالده على ظهره، »لم يكن من الممكن أن أفوت 

الفرصة خالل تواجدي في موسكو. انتهزت فرصة عدم وجود 

مباريــات وجئت إلى الســاحة الحمراء لمشــاهدة معالمها 

العديدة وفي مقدمتها قصر الكرملين«.

وأوضــح: »البطولة الحالية من أنجح بطوالت كأس العالم 

إن لم تكن أنجحها على اإلطالق، ال سيما وأن المنظمين في 

روســيا اهتموا بكافة التفاصيل في عمليــة التنظيم، وكذلك 

الناحية األمنية، مما ساعد الجماهير على االستمتاع بالبطولة 

التي حظيت بنكهة مختلفة أيضا في ظل المفاجآت العديدة 

التي شهدتها حتى اآلن«.

وعلــى بعد خطوات قليلة، يجذب مركز »جوم« الشــهير 

للتسوق أنظار المشجعين خاصة مع تعليق الفتة »تنزيالت« 

باللغــة اإلنجليزيــة. ولكن ســرعان مــا يتجه المشــجعون 

والزائــرون من الروس ومختلف الجنســيات إلــى منافذ بيع 

المثلجات التي تنتشــر داخل مركز التسوق، حيث بلغ طول 

الصفوف أمــام كل منفذ عدة أمتار في انتظار الحصول على 

المثلجــات التي يريدونها وكأنها مــن تقاليد الزيارة إلى هذا 

المكان.

وفي خــارج المركز العمالق بدأت رحلــة التجول والتنزه 

واالحتفال في الممشــى العريض المؤدي للســاحة الحمراء 

والطرقات الجانبية المتفرعة منه.

ورغــم توزيــع المباريــات الثماني في دور الســتة عشــر 

على أكثر من مدينة مثل ســان بطرســبرغ وكازان وسوتشي 

وغيرهــا إضافــة للعاصمة موســكو التي تحظــى بمباراتين 

في هذا الدور، شهدت الساحة الحمراء 

والمنطقــة المحيطة بهــا تنوعا هائال من 

المشــجعين، حيــث تغاضــى بعضهــم عن 

الســفر خلف فريقه بسبب عدم حصوله على 

تذكرة لحضور المباراة.

غالبية
وكالعادة، كان التواجد األكبر لمشــجعي البرازيل 

وكذلك المشــجعين الروس أصحاب األرض بخالف 

المواطنيــن الذين جاؤوا فقط لالســتمتاع بأجواء 

هــذه االحتفــاالت، رغــم أن بعضهــم ليــس من 

مشــجعي كــرة القــدم وال يدري إلى أين ســارت 

البطولة.

وقال المشجع الروسي نيكوالي: »لم أحضر إلى 

هنا للعب الكرة وإنما لالحتفال بهذه األجواء التي 

لم نشاهدها من قبل. أعرف أن المنتخب الروسي 

تقدم للدور الثاني في البطولة، لكنني ال أعلم متى 

سيلعب مباراته المقبلة وأمام أي منافس«.

وأثار مشــجعو المكســيك دهشة مشــجعي باقي 

المنتخبات وكذلك المواطنين الروس بعدما ظهر عدد 

كبير منهم وهو يرسم على وجهه أشكال غريبة تشبه 

شخصيات »الزومبي« أو »األموات األحياء«.

أقــدم كيليــان مبابي، مهاجم منتخب فرنســا وفريق باريس ســان 

جيرمان، على خطوة إنسانية الفتة، إذ أعلن عن تبرعه بكل مكافآته 

مــع منتخب الديوك لألعمال الخيرية. وقرر الالعب البالغ من العمر 

19 عامــاً التبرع بأجره عن كل مباراة يخوضها، البالغ 17 ألف جنيه 

إســترليني )حوالــي 20 ألــف يــورو(، لصالح جمعيــة خيرية تهتم 

باألنشــطة الرياضية لألطفال ذوي اإلعاقة. وبات مبابي أصغر العب 

في تاريخ فرنسا يسجل هدفاً في 

كأس العالــم أو أي بطولة كبرى، 

عندما سجل هدف الفوز الوحيد 

لبالده أمــام البيرو فــي الجولة 

الثانيــة من دور المجموعات في 

مونديــال روســيا 2018. وقــال 

مصدر مقرب من الالعب إنه غير 

مهتم بالحصــول على أي مقابل 

مالي خالل مشاركته الدولية مع 

منتخب فرنسا، وإنه حقق هدفه 

في  »الديــوك«  مــع  بالتواجــد 

المحفل العالمي الكبير، كما أنه 

ســعيد جداً بدخول تاريخ المنتخب الفرنسي كأصغر العبي الديوك 

في المونديال.       موسكو - وكاالت

جددت رئاســة االتحاد األلماني لكــرة القدم الثقة في يواكيم لوف 

المدير الفني للمنتخب األلماني . وقالت رئاسة االتحاد إن لوف هو 

الرجل المناســب لقيادة المانشافت، وذلك على الرغم من الخروج 

المخزي من الدور األول لبطولة كأس العالم مونديال روسيا 2018.

وأيد أعضاء رئاســة االتحاد باإلجماع، خالل مؤتمر عقد عبر الهاتف 

أول من أمس ضرورة اســتكمال لــوف لتعاقده حتى 2022، وقالت 

دوائــر مــن داخل االتحــاد: »ليس هناك رأي آخر في هذا الشــأن، 

وهذا إثبات واضح للثقة«. يذكر أن لوف لم يذكر شيئاً محدداً حول 

مصيــره مع المنتخــب األلماني 

بعــد األداء الكارثي في مونديال 

روسيا، وطلب وقتاً للتفكير، وقال 

لوف بعــد رجوعه إلــى ألمانيا: 

»هذا يحتــاج بعض الوقت حتى 

نســتوعب بطريقة مــا كل هذا 

الــذي حــدث«. وأضــاف لوف: 

»بطبيعــة الحال ال بد أن أســأل 

نفســي أيضاً لماذا لم ننجز هذا 

األمر«.

كل  يعقــد  أن  المنتظــر  ومــن 

المسؤولين اجتماعاً في األسبوع 

الجــاري، علــى أن يتم اإلعــالن عن قــرار في وقت الحــق لهذا 

االجتمــاع. كان اســتطالع للــرأي أجــراه معهد »ســيفي« لقياس 

مؤشــرات الرأي قد أفاد بأن نســبة 55 في المئة من المشــاركين 

يريدون استقالة لوف.        برلين - وكاالت

برز األرجنتيني إنزو بيريز، في الســنوات األولى من مسيرته كالعب 

خط وســط هجومي مبشر قادر على هز الشباك وإعطاء التمريرات 

الحاســمة، ولكن خالل الفترة التي قضاها في كرة القدم البرتغالية، 

تحول إلى العب خط وســط دفاعي، وهو المركز الذي يفضله فيه 

خورخي سامباولي مدرب المنتخب األرجنتيني، ودفع به لشغل هذا 

المركز في مباراتين شارك فيهما الالعب مع »التانغو«، في نهائيات 

كأس العالم الحالية بروسيا.

وعاد بيريز لتشكيلة المنتخب األرجنتيني لتعويض غياب مانويل 

النزيني المصاب.

وقال بيريز بعد عودته إلى التشــكيلة: كنت أتوقع دائماً 

أنني سألعب هذا المونديال، اآلن علّي أن استمتع به، ال 

توجد لدي أي مشكلة للعب في أي مركز.

وكان بيريز قد اســتبعد من القائمة النهائية للمنتخب 

األرجنتينــي والتي تضم 23 العبــاً والتي تم اإلعالن عنها 

قبل سفر الفريق لروسيا لخوض منافسات المونديال.

لعب بيريز، 4 ســنوات مــع بنفيكا البرتغالــي، وفاز معه 

بخمسة ألقاب، وأبرزها الثالثية المحلية في موسم 2014-2013، 

ووصل معــه إلى نهائيات الدوري األوروبي، وقبلها بدأ مســيرته 

االحترافيــة في األرجنتين مــع نادي جودوي كروز من عام 2003 

إلى عام 2007، ومع نادي اســتوديانتس من عام 2007 إلى عام 

2011، وعــاد للعب مع النادي األخير على ســبيل اإلعارة من 

بنفيكا عام 2012، ثم انتقل للعب إلى فالنسيا من 2015 إلى 

2017، وانتقل بعدها إلى ريفر بليت . 

تألــق بيريز )32 عاماً(، في عــام 2009 عندما فاز بلقب كوبا 

ليبرتادوريس مع نادي استوديانتيس دي ال بالتا، وفي العام ذاته، 

سجل ظهوره األول مع األسطورة دييغو مارادونا مدرب المنتخب 

األرجنتينــي الســابق، لكــن مارادونا صدمه بعدم االســتعانة به 

في صفوف المنتخب المشــارك فــي نهائيات كأس 

العالم بجنوب أفريقيا 2010، وأعاده أليخاندرو 

السابق،  المنتخب األرجنتيني  ســابيال مدرب 

إلى الحياة الدولية، بعدما اســتدعاه لتمثيل 

بــالده في نهائيات كأس العالم في البرازيل 

2014، وشارك في مباراتي نصف النهائي 

والنهائي.

غاب بيريز عن نسختي كوبا أميركا 

2015 و2016، ثــم شــارك فــي 6 

المؤهلة  التصفيات  في  مباريات 

إلــى نهائيات مونديال روســيا 

األخير  ليسجل ظهوره   ،2018

فــي نهائيات كأس العالم مع 

المنتخب األرجنتيني، والذي 

خــاض معــه 129 دقيقــة 

مباراتين،  علــى  موزعيــن 

ومرر 74 تمريرة، وارتكب 

3 أخطــاء، ولــه محاولة 

واحدة هجومية، ولكن 

بعيدة  ذهبــت  كرته 

عن المرمى. 

Ⅶ دبي - البيان

مونديال الرقص في الساحة الحمراء

مبابي 
يدعم األطفال

االتحاد األلماني يجدد 
الثقة في لوف

بيريز حولته
البرتغال للدفاع

آســيا، وقطعــت خطوات كبيرة نحــو االنتهاء من 

االســتعدادات، فاألشغال في المالعب جارية على 

نســق حثيث، والجوانب اللوجيســتية وضعت لها 

الخطط والبرامج الالزمة.

وتابع: نســمع بصفــة دورية عــن االجتماعات 

التــي تعقدها اللجنة المنظمــة، وهذا دليل قاطع 

على حسن الجاهزية، والعمل ليل نهار على إنجاح 

العرس اآلســيوي. وختم قائاًل: اإلمارات ستشــرف 

العرب ببطولة آسيوية متميزة.

منافسة
وقال الصحافي األســترالي مارك سمولينغ، إن بالد 

الكانغارو تخشى من تفوق اإلمارات عليها، وتنسي 

جماهيــر آســيا ما حققتــه ســيدني وملبورن من 

نجاحات في نسخة 2015.

وأشاد بحب شــعب اإلمارات للرياضة، والدعم 

الكبيــر الذي تجده مــن القيادة، وهو ســر نجاح 

اإلمارات في مختلف المجاالت.

وأكد ســمولينغ أن الجمهور األسترالي سيحضر 

إلــى دبي وأبوظبي بأعــداد كبيرة، ألنه يتوق حقاً 

إلى االســتمتاع بالبطولــة، خاصة أنه 

يثــق بتوفر كل الظــروف المالئمة، 

من إقامة وتنقل سهل وأمن.

 وأشار إلى أن اإلمارات منفتحة 

العالــم وثقافات كل الشــعوب  على 

بكل تسامح، وهو ما يشجع الجماهير 

على السفر لحضور كأس آسيا. وأوضح: 

أتوقــع أن تكون األجواء في الشــوارع 

والساحات العامة قرب برج خليفة وبرج 

العــرب والمالعب، شــبيهة بما هي عليه 

هذه األيام في موســكو، بمناسبة نهائيات 

كأس العالم.

المونديال
من جانبه، أكد سريما ويسنبورن، وهو صحافي من 

تاهيتي، أنه ســيكون حاضراً في كأس آســيا خالل 

يناير المقبل باإلمارات، ويتابع أخبار االستعدادات، 

وهو واثق تماماً مــن نجاح اإلمارات في التنظيم، 

وقــال: اإلمــارات كســبت خبرة دوليــة كبيرة في 

احتضان البطوالت الكبرى، لقد دأبت على تنظيم 

مونديــال األنديــة والناشــئين والشــباب في كرة 

القدم، إلى جانب بطــوالت عديدة في الرياضات 

األخرى.

وأضــاف: أعتقــد أنــه حــان الوقت بالنســبة 

لإلمــارات، أن تفكر فــي تنظيــم كأس العالم في 

المســتقبل. لم ال، تنظيماً مشــتركاً مع السعودية، 

أعتقد أنها تحظى بثقة »فيفا« والعالم.

تميز
وقــال الصحافــي الهندي دي ديــالل: أعرف جيداً 

اإلمــارات، ومــا تتمتع به من قــدرات هائلة على 

مستوى البنية التحتية عموماً، والمنشآت الرياضية 

خصوصــاً. وأكــد دي ديالل، أن اإلمــارات تحظى 

بثقة كبيرة من طرف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

و»فيفــا« فــي ذات الوقت، ألنها اكتســبت خبرة 

كبيرة في تنظيم البطوالت الكبرى بتميز كبير.
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المونديال 
األخير



طارق عبد المطلب

تمريرات 
مونديالية

 في كل مونديال.. اعتدنا دايما 

إن أحالمنا تتحول هباء.  

 تصريحات وردية حلوة، منعشة 
ومفرفشة..

 نفتكر فيها الشفا 

 اللي يقولك نجدد، واللي يقولك بناء

 واللي يعترف بشجاعة 

 إن ما لنا دواء 

 طب والبطوالت اللي عدت 

 واتكررت فيها المشاهد.. كنتوا فين؟

 وال نسيتوا إن الزمن عليكوا 
شاهد..

 من سنين. اتغلبنا واتغلبنا.. وكل 
مرة هنجدد فريقنا! 

 مفيش مرة نعترف.. إن احنا برة؟

 وانهم بيجاملوا فينا ألننا

 نكتب ماليمين.
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