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 غرافيك : محمد أبوعبيدة

التوقيت: 18:00  نيجيني نوفغورد
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تشكيلة ال�عبين
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Ⅶ  نيجني نوفغورود - ا ف ب 

اعتبــر مدرب المنتخب الفرنســي لكرة القدم 

ديدييه ديشــامب أن الصبر ســيكون مفتاحاً 

أساســياً للفوز في المواجهة ضد األوروغواي، 

وقــال »األوروغــواي تختلف عــن األرجنتين. 

وهــو شــديد التنظيــم دفاعياً، ونــادراً ما 

يتلقى األهداف )هدف واحد في أربع 

مباريات(. الدفاع هو جزء من ثقافته، 

هــو فــي جيناتهــم )الالعبيــن(. 

أميركيــة  نوعيــات  لديهــم 

جنوبية في العمل الدفاعي، 

الشراسة، الذكاء، استخدام 

والجســم.عندما  الذراعين 

ال تكون الكرة في حوزتهم، 

الالعبيــن  كل 

هذا  يدافعــون. 

هــو االســتنتاج 

في كأس العالم 

تقــوم  عندمــا 

الفــرق بتحضير جيد مع نظــام دفاعي، تترك 

مساحات قليلة ويصبح األمر معقداً. 

وتابــع: هذا الفريق فعال جداً في 

االنتقال من الدفاع إلى الهجوم 

)رودريغــو(  مثــل  والعــب 

بنتانكــور يوفر تســارعا جيدا 

المنتخــب  ويملــك  للعــب، 

بين  العالقة  رهيبين.  مهاجمين 

)لويــس( ســواريز و)إدينســون( 

ويتمتعان  كافاني جيدة جــدا، 

بتمركز جيد. الفريق جيد 

جداً أيضــاً في الضربات 

الثابتة«.

غياب  أن  إلــى  وأشــار 

يغير« شــكل  »لن  كافاني 

فريقي  وأحضر  األوروغواي 

كافانــي،  مشــاركة  الحتمــال 

أورغواي  مــدرب  تاباريز  وأوســكار 

يملك حلوالً أخرى.

Ⅶ  نيجني نوفغورود - ا ف ب 

منتخــب  مــدرب  تاباريــز  أوســكار  رفــض 

األوروغــواي لكرة القدم كشــف مصير 

مشاركة إدينســون كافاني ضد 

فرنســا، وقال في مؤتمره 

الصحافي:  لن تحصلوا 

المعلومــة  علــى 

كمــا أننــي أنــا ال 

أعــرف مــن هــو 

الــذي  الالعــب 

بدياًل من  ســيحل 

الفرنســي  الالعب 

فــي  الموقــوف، 

بليــز  إلــى  إشــارة 

ماتويــدي الذي ســيغيب 

عن المباراة بسبب تراكم اإلنذارات.

ورأى تاباريــز ان كافانــي »العب مهم 

جــداً، وهــو يمر بمرحلــة جيدة جــداً على 

مســتوى أدائه في كــرة القــدم«، مؤكداً أنه 

شــرع فــوراً بعــد اإلصابة، بالعمــل من أجل 

التعافــي، بالخضوع للعالج. وقال »أعتقد أننا 

كنا دقيقين بالحديث عما جرى، وفي أقل من 

24 ســاعة ســتعرفون أي من الالعبين 

سيكون في التشكيلة األساسية، 

ومن ســيكون على مقاعد 

البــدالء«.  وعبر تاباريز 

عــن تصميمــه على 

العبــور إلــى الدور 

التالي وانه ال بديل 

الفوز  سوى  أمامه 

على فرنسا، وقال: 

المباراة  أن  أعلــم 

عاديــة  ليســت 

أكبر  تصميمنا  ولكــن 

من طموحات المنافســين 

ونريــد أن نذهب بعيــداً في كأس 

العالــم.  واعتبــرت وســائل اإلعــالم في 

األوروغواي أن كافانــي يحتاج إلى »معجزة« 

ليتمكن من المشاركة إلى جانب سواريز .

فرنسا وأوروغواي.. محطة التحديات
مواجهة ساخنة بين الدفاع الحديدي والهجوم الخاطف

Ⅶ  نيجني نوفجورود - وكاالت

يلتقــي اليوم منتخبا فرنســا وأورغواي في دور 

الثمانية لكأس العالــم لكرة القدم، في محطة 

التحديات بين نجوم المنتخبين، وهي مواجهة 

ساخنة بين الدفاع الحديدي ألورغواي والهجوم 

الفرنســي الخاطف، وســيكون دفاع أوروغواي 

أمــام اختبار صعــب ومهم للحد مــن خطورة 

وســرعة المهاجــم الفرنســي الشــاب كيليان 

مبابي الــذي يعتمد عليه منتخب »الديوك«، 

وسجل ثالثة أهداف حتى اآلن في المونديال 

الروســي، منها هدفان في مبــاراة الدور ثمن 

النهائي ضد األرجنتين )4-3(، وبرز بشكل كبير 

ال ســيما من خالل ســرعته الفائقة في اختراق 

الدفــاع، إال أن نجم نادي باريس ســان جرمان 

الفرنسي لم يسبق له على األرجح اختبار دفاع 

بصالبة دفاع األوروغواي وركيزتيه القائد دييغو 

غوديــن وزميله فــي أتلتيكو مدريد اإلســباني 

خوسيه ماريا خيمينيز.

وتأهــل منتخب »الديوك« مــن الدور األول 

بــدون تقديــم أداء مقنــع ال ســيما مــن قبل 

الــذي  غريزمــان 

اآلن  حتــى  اكتفى 

هدفيــن  بتســجيل 

من ركلتي جزاء، إال أن 

مختلفاً  أداًء  قــّدم  المنتخب 

أمام األرجنتين ونجمها ليونيل ميسي 

في ثمن النهائي، ال سيما بفضل مبابي الذي 

سجل هدفين وحصل على ركلة جزاء أتى منها 

الهدف األول الذي سجله غريزمان.

وأشــار مــدرب المنتخب الفرنســي ديدييه 

ديشــامب إلــى أنه ينتظــر أن يخــوض فريقه 

مبــاراة مختلفة أمام منتخب أوروغواي الصلب 

في نيجني نوفغورود.

دفاع حديدي
يعتمد منتخب أوروغواي على دفاعه الحديدي 

بقدر قوته الهجومية التي سيكون لويس سواريز 

حامل همها األساسي في غياب كافاني.

وغــاب كافانــي عــن الحصــص التدريبيــة 

لمنتخــب بــالده منذ خروجــه االضطراري في 

الشوط الثاني من المباراة ضد البرتغال، وعلى 

األرجح أن المدرب 

تاباريــز  أوســكار 

سيعّول على مهاجم 

اإلســباني  جيرونــا 

كريســتيان ســتواني للعب، 

إلى جانب سواريز في خط الهجوم.

خطة
تتركــز خطــة أوروغواي على إيقــاف مبابي 

بخــط دفــاع رباعي يقــوده القائــد غودين 

وخيمينيــز، وإلى جانبهما مارتن كاســيريس 

ودييغو الكســالت، وخلفهم الحارس فرناندو 

موسليرا.

ويتميــز هذا الرباعي بأنه من األفضل دفاعياً 

فــي المونديــال، إذ لــم يتلــقَّ أي هدف في 

المباريــات الثالث للــدور األول، والوحيد الذي 

تمّكن من اختراقه كان البرتغالي بيبي في الدور 

ثمن النهائي خالل مباراة الفريقين التي انتهت 

بفوز المنتخب األميركي الجنوبي )1-2(.

وتتميز أوروغواي عن غريمتها فرنسا بكونها 

تلّقت 3 أهداف أقل في شــباكها، بينما ســجل 

المنتخبــان العدد ذاته )7 لــكل منهما(. وبين 

المنتخبين، تظهر الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها 

المدافعون مع 350 مباراة دولية.

وأشــارت مصادر داخل منتخب أورغواي أن 

كريســتيان ســتواني، مهاجم فريق ميدلسبره 

االنجليزي السابق،  يمكنه الحصول على فرصة 

اللعب فــي القائمة األساســية اليــوم لقيادة 

الهجــوم في المبــاراة المرتقبــة برفقة لويس 

ســواريز، مهاجم برشــلونة ، حال عدم تمكن 

إدينســون كافاني هداف باريس سان جيرمان 

الفرنسي من التعافي من إصابته 

وأحرز ستواني، الذي سجل ظهوره األول مع 

منتخــب أوروغواي عــام 2012 حينما بلغ 26 

عاما، خمســة أهداف خــالل 42 مباراة دولية، 

غير أن أوسكار تاباريز مدرب الفريق استعان به 

للعب في خط الوسط.

وبعدمــا أتم عامــه الحــادي والثالثين، عاد 

ســتواني للعب مع منتخــب أوروغواي، بعدما 

ظهر بشــكل الفــت في الموســم األول لفريق 

جيرونا ببطولة الدوري اإلســباني، التي شهدت 

تسجيله 21 هدفا خالل 33 مباراة.

إيقاف مبابي

ً
كافاني يتدرب منفردا

صديق كبير

حكم أرجنتيني 

أعـــرب ســـواريز عـــن ثقتـــه فـــي قـــدرة 
علـــى  أوروغـــواي  منتخـــب  دفـــاع 

ايقـــاف الخطـــر الفرنســـي عن 
طريـــق تجميـــد  مبابـــي 
 ، الديـــوك  مهاجـــم  
وقـــال »الجميـــع يعـــرف 
 ،

ً
جـــدا جيـــد  العـــب  أنـــه 

ــك  ــا نملـ ــد أننـ ــي أعتقـ لكنـ
مـــن  للحـــد  جيديـــن  مدافعيـــن 

خطورتـــه«.

خـــاض المهاجـــم إدينســـون كافانـــي 
تماريـــن  أورغـــواي  نجـــم 

األولـــى  للمـــرة  منفـــردة 
االخيـــرة   إصابتـــه  منـــذ 
 31( كافانـــي  وتعـــرض 
( إلصابـــة فـــي ربلـــة 

ً
عامـــا

فـــي  اليســـرى  الســـاق 
ضـــد  النهائـــي  ثمـــن  مبـــاراة 

ــروج  ــره للخـ ــا اضطـ ــال )1-2(، مـ البرتغـ
بعد تســـجيله هدفي منتخب بالده.

الفرنســـي  المهاجـــم  قـــال 
إن  غريزمـــان  أنطـــوان 

فـــي  وزميلـــه  صديقـــه 
أتلتيكو مدريد اإلسباني 
دييغـــو غوديـــن مدافـــع 
صديـــق  األوروغـــواي 

 فـــي 
ً
 يوميـــا

ً
كبيـــر، »نحـــن معـــا

فـــي  التنافـــس  مدريـــد، ســـيكون 
 بالنســـبة 

ً
 جدا

ً
مبـــاراة اليـــوم عاطفيا

إلـــي«.

أعلـــن االتحـــاد الدولـــي لكـــرة 
القـــدم »فيفـــا« تعييـــن 
األرجنتينــــــــي  الحكـــــــــم 
لقيـــادة  بيتانـــا  نســـتور 
ربـــع  الـــدور  مبـــاراة 

النهائـــي لمونديال روســـيا 
بيـــن فرنســـا واألوروغـــواي فـــي 

نوفغـــورود. نيجنـــي 

ديشامب: 
الصبر مفتاح الفوز

تاباريز: 
لن أكشف موقف كافاني
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كان روبرتو فيرمينو سيلعب 
 في صفوف أغلب 

ً
أساسيا

لــكــن كثرة  الــمــنــتــخــبــات، 
المهاجمين في تشكيلة 
المنتخب البرازيلي تضع 
مدربه تيتي في حيرة من 
أمــره، فرمينو هو الورقة الرابحة 

في دكة بدالء السيليساو.
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 غرافيك : محمد أبوعبيدة
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Ⅶ كازان - د ب أ

 أكــد تيتــي مــدرب المنتخــب البرازيلــي لكرة 

القــدم، أمس، أن التحــدي األكبر الــذي يواجه 

فريقه فــي بطولة كأس العالــم المقامة حالياً 

بالبرازيــل، يتمثل في مقاومة الضغوط 

الملقــاة على كاهــل العبيه، في ظل 

المطالبــة بالتتويــج باللقــب للمرة 

السادســة. ويلتقي منتخب البرازيل 

مع نظيــره البلجيكي اليوم في دور 

الثمانيــة للمســابقة بمدينة كازان 

الروســية، حيث يعتبــر المنتخب 

المرشــح األوفــر حظاً  الالتينــي 

للتأهــل إلى الدور قبــل النهائي 

في المونديال. وقال تيتي، في 

الذي عقد  الصحفي  المؤتمر 

أمس للحديــث عن المباراة 

الــذي  األكبــر  »التحــدي 

يتمثل فــي ضرورة  نواجهــه 

االحتفاظ بالثبات العقلي والضغط 

تيتي  العادي«. أضاف  الهائل غير 

»أتمنى أن تحافــظ العائلة، الالعبــون والطاقم 

الفنــي للفريق على رباطة الجــأش. هناك الكثير 

من الضغوط النفســية«. أشــار المدرب البرازيلي 

إلــى أنــه أكثر هــدوءاً فــي هــذه المرحلة من 

البطولــة عن بداية المســابقة، ألن فريقه يلعب 

بشكل جيد، الســيما بعدما تصدر المجموعة 

الخامســة في الدور األول، قبــل أن يجتاز 

منتخب المكســيك في دور الســتة عشر. 

وتســاءل المديــر الفني لفريــق البرازيل، 

»لماذا أشعر بمزيد من الهدوء؟« قبل 

أن يرد قائاًل »ألن الالعبين يؤدون 

يشــعرك  وهذا  عليهــم،  ما 

وأضاف  بالراحــة«.  دائماً 

تيتي: »بطبيعة الحال أريد 

أن يتطور مســتوى الفريق 

هــذا هو  أفضــل،  بشــكل 

التحدي«. ويســعى منتخب 

البرازيل لتعزيز رقمه القياسي 

بوصفه المنتخب األكثر تتويجاً 

يمتلك  العالم، حيــث  بــكأس 

حالياً خمسة ألقاب.

Ⅶ كازان - أ ف ب

 أقــر اإلســباني روبرتــو مارتينيــز مدرب 

منتخــب بلجيــكا، بأنــه ال يملك أســراراً 

إليقــاف ســعي البرازيل لتعزيز 

رقمها القياسي بإحراز لقب 

كأس العالم لكرة القدم 

للمرة السادســة في 

وذلــك  تاريخهــا، 

يلتقــي  عندمــا 

المنتخبان 

الدور  فــي  اليوم 

النهائــي  ربــع 

كأس  لمنافســات 

مبــاراة  العالــم. 

واحدة بمواهب كثيرة، 

هو عنوان لقاء الجمعة على 

ملعــب كازان أرينا. أبرز مواعيد الدور 

ربــع النهائي للمونديال الروســي، يجمع 

بين »جيل ذهبي« بلجيكي، يضم مفاتيح 

لعب مثل كيفــن دي بروين وادين هازار 

وروميليــو لوكاكــو، فــي مواجهــة نجوم 

برازيليين يتقدمهم نيمار وفيليبي كوتينيو 

وويليان.

وأضاف مارتينيز المدير الفني لمنتخب 

بلجيكا، لصحف بلجيكية بعد 

التأهــل إلى ربع النهائي، 

الوقــت  فــي  بفــوز 

اليابان  على  القاتل 

لقــاء  إن   ،2-3

»مباراة  البرازيل 

حلــم بالنســبة 

لالعبينا«.

وأضاف  

روبرتو  اإلسباني 

»لــن  مارتينيــز: 

يكــون ثمــة العديد 

المباراة.  فــي  األســرار  من 

علينا أن ندافع كما يجب، ومن ثم 

معاقبتهم عندمــا تكون الكرة بحوزتنا، 

األمر بهذه البســاطة، وهذا الفريق جاهز 

لذلك«.

تيتي:
أطالب الالعبين بتحمل الضغوط

مارتينيز:
ال أملك سر إيقاف البرازيل

البرازيل وبلجيكا.. لقاء الكرة الجميلة
مباراة واحدة بمواهب كثيرة

ً
نيمار.. األفضل حاليا

جيل بلجيكا الذهبي

قدرات دفاعية

فيرمينو .. الورقة الرابحة

ــالــدو من  بعد خــروج ميسي ورون
المونديال، يمكن القول بأن البرازيل 
لديها أفضل العب متبٍق في 
الــمــونــديــال وهــو نيمار. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
انتقادات  تلقى  الالعب 
التمثيل،  شديدة بسبب 
ال  الهجومي  تأثيره  فــإن 
يوجد غبار عليه اآلن بعدما ظهر 

أنه استعاد كامل لياقته.

ل كل من إدين هازارد وكيفين 
ّ
يشك

لوكاكو  وروميلو  بروين  دي 
الذهبي  الجيل  من   

ً
جـــزءا

لــلــمــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي 
وهذه هي أفضل فرصة 
لبالدهم.  النجاح  لجلب 
التغلب  مــن  تمكنوا  إذا 
على الدفاع البرازيلي ووصلوا 
إلــى الــدور قبل النهائي سيكون 

 وقتهم.
ً
هذا واقعيا

األيسر  الظهير  مارسيلو  عــاد 
إلى  الــبــرازيــلــي،  للمنتخب 
تدريبات منتخب السامبا، 
ليعزز القدرات الدفاعية 
للفريق قبل المواجهة 
أمــام  الــيــوم  المرتقبة 
البلجيكي، ونجمه   المنتخب 
روميلو  الــقــوي  المهاجم  األول 
األربعة  ــداف  األهــ صاحب  لــوكــاكــو، 

حتى اآلن في المونديال.
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علــى الرغم من أن المنتخب البرازيلي اشــتهر 

منــذ فترة طويلة بأنه مــن رواد تقديم اللعب 

الجميل في كرة القدم، فإنه اهتم في السنوات 

األخيرة باللعب الدفاعي أكثر من الهجومي.

وبينمــا لــم يعتمــد تيتــي، المديــر الفني 

للمنتخب البرازيلي، على اللعب الجمالي الذي 

كان يقدمه الفريق أثناء تولي دونغا المسؤولية، 

وفضل االعتماد علــى القوة الدفاعية، لم يتلّق 

الفريق ســوى هدف وحيد في منافسات كأس 

العالــم، ليصبح أقل الفــرق تلقياً لألهداف مع 

منتخب األوروغواي.

وكانت الهزيمة الساحقة 1 /  7 أمام المنتخب 

األلماني في الدور قبل النهائي بمونديال 2014 

جعلت األمور تسوء بشدة، ولم يكن مفاجئاً أن 

يهتم تيتي بإصالح الدفاع بعد توليه المسؤولية 

في 2016.

ولكــن المنتخــب البلجيكــي، الذي ســجل 

أهدافــاً كثيرة، ســيقدم اختبــاراً حقيقياً لدفاع 

المنتخب البرازيلي عندما 

يلتقيــان غداً الجمعــة بمدينة 

كازان، في مبــاراة خادعة بدور الثمانية 

بكأس العالم، التي ستشهد صراعاً بين أفضل 

هجــوم ضــد أفضل دفــاع. وســجل المنتخب 

البلجيكــي، الذي يدربــه روبرتــو مارتينيز، 12 

هدفاً في المونديال الروسي، أكثر من أي فريق 

آخــر، وأصبح أول فريق يقلــب تأخره بهدفين 

إلى فوز في دور الســتة عشر منذ 48 عاماً بعد 

أن تغلب علــى المنتخب الياباني 3/  2 االثنين 

الماضي.

وكانــت الضربة القوية للمنتخــب البرازيلي 

هــي غيــاب كاســيميرو عــن اللقاء، بســبب 

اإليقــاف، ويرجــح أن يحــل فرناندينو، العب 

مانشســتر ســيتي، بدياًل له. وفي قلب الدفاع 

شكل الثنائي تياغو سيلفا وميراندا تعاوناً رائعاً، 

وربما بســبب الصدفة أكثر مــن الحكم، أكمل 

الثنائي فاجنير وفيليبي لويس الوحدة الدفاعية 

الصلبة. وتلقى داني ألفيش، ودانيلو ومارســيلو 

إصابــات قبل أو خالل البطولة، حيث يمتلكون 

عقليات هجومية أكثر من 

بدالئهم.

وحتى اآلن، تلقى المنتخب البرازيلي 

5 تسديدات على المرمى في آخر 4 مباريات، 

وهــو أقل عدد من التســديدات تلقاه منتخب 

في هذه البطولة، من خالل االعتماد على خطة 

دفاع المنطقة.

وفــي المبــاراة التــي فــاز بها علــى نظيره 

المكســيكي 2/ صفــر فــي دور الســتة عشــر، 

لــم يفرض المنتخــب البرازيلي ســيطرته على 

مجريات اللعــب، لكنه اســتقبل بعض الفرص 

الواضحة إلحباط المنتخب المكسيكي.

ثــم، مع تنظيــم الخط الدفاعــي، كان األمر 

متعلقاً بنيمار لتشكيل خراب في الهجوم، حيث 

تمّكن مهاجم باريس سان جيرمان من فعل هذا 

األمر، مسجاًل هدفاً وصنع اآلخر.

وفي آخــر مواجهــات دور الثمانيــة تلتقي 

كرواتيا مع روســيا، حيث احتــاج الفريقان إلى 

ركالت الجــزاء الترجيحيــة من أجــل الوصول 

إلى هــذه المرحلة من البطولــة، حيث فازت 

روسيا على إسبانيا في دور الستة عشر بضربات 

الجزاء الترجيحية، وفعلت كرواتيا المثل خالل 

مواجهتها أمام الدنمارك.

مواهب
علــى الورق، تكفــل المواهــب الموجودة 

فــي المنتخــب البلجيكي له القــدرة على 

التغلــب على أي منتخــب في كأس العالم. 

تصدر مجموعته الســابعة بالعالمة الكاملة 

بعد ثالث انتصارات علــى بنما )3-صفر( 

وتونــس )5-2( وإنكلتــرا )1-صفــر( في 

مباراة خاضها المنتخبان بتشــكيلة رديفة 

إلى حد كبير.

إال أن مرحلة ما بعد ثمن النهائي ستكون 

أصعب من الفوز الشاق على اليابان، والذي 

تحقق بعد تقدم المنتخب اآلسيوي بهدفين 

نظيفين. احتاجت بلجيكا إلى ثالثية متتالية 

من األهداف، ســجل اثنين منهــا البديالن 

مــروان فاليني وناصر الشــاذلي )األخير في 

الثواني األخيرة للوقت بدل الضائع(.
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األوروغوياني لــوكاس توريرا، العب قصير القامــة، ال يتجاوز طوله 

168 ســنتيمتراً، لكنــه تحــّول إلى عمالق في المونديال الروســي، 

ولعــب دوراً محورياً في بلوغ منتخب بــالده إلى ربع النهائي على 

حســاب البرتغال، مؤكداً جدارته بارتــداء قميص األورواغواي، رغم 

استدعائه قبل 4 أشهر فقط من انطالقة نهائيات كأس العالم.

يعتبــره البعض العبــاً مغموراً، ولكن لوكاس توريــرا »القزم«، أظهر 

شــجاعة كبيرة في الدفــاع، ورؤية ثاقبة داخل الملعب، ليكســب 

قلــوب الجميع. فــرض إيقاعه على وســط ملعب البرتغــال بأداء 

اســتثنائي، واآلن يريــد تكرار ذلك أمام خصــم أقوى ومتقلب، 

وهو المنتخب الفرنســي الســريع، بقيادة أنطوان جريزمان 

وكيليان مبابي.

عوامــل نجاح توريرا مع منتخــب األورواغواي عديدة، رغم 

قصــر المدة التــي قضاها مع الفريق، فهو يلعب بأســلوب 

يتطابق تماماً مع ما كان يبحث عنه المدرب أوســكار تاباريز 

في وســط الملعب، ويتميز بســرعته وُقدرته علــى المراقبة، 

وإعطاء التمريرات في العمق، والتحكم في الكرة بقدمه.

 لم يخف توريرا ســعادته باالنضمام إلــى المنتخب األورواغوياني، 

وباللحظة التي يعيشــها، والتي لم يمكن يتخّيلها قبل خمسة أشهر، 

قائــاًل فــي تصريح لموقع فيفــا: »لطالما حلمــت بارتداء قميص 

بلــدي، وعندما أتيحت لــي الفرصة، بدأت أحلم بالســفر إلى 

روســيا، بالنســبة لي، هذا هو الهدف األســمى. أنا سعيد جداً 

بأدائي«. 

 طالبــت الجماهيــر والصحافة األوروغويانية فــي 2017، بضمه 

إلى المنتخب، نظراً ألدائه الكبير في ســامبدوريا، ولكن تباريز لم 

يوجه له الدعوة إال قبل 4 أشــهر من انطالقة المونديال للمشاركة 

في كأس الصين.  كســب توريرا ثقة تاباريز سريعاً، ليحجز 

مقعده في القائمة النهائية المشــاركة في نهائيات 

كأس العالــم، وكان بديــاًل فــي مباراتــي مصر 

والســعودية، بينما كان ظهوره في التشــكيلة 

األساسية ضد روسيا بمثابة اكتشاف رائع.

وصول توريرا إلى عالم الشــهرة والمجد، لم 

يكن ســالكاً، حيث انتقل عندما كان العباً 

صغيراً إلــى فريق بســكارا اإليطالي في 

2013، ولعب معه موســماً واحداً، قبل 

التوقيع لفائدة ســمبدوريا، الذي أعاده 

إلى بســكارا بنظام اإلعارة، ثم استعاده 

موســم 2016- بدايــة  مــع  مجــدداً 

2017، ليصبــح أحد أبرز ركائزه. حقق 

توريرا نجاحــاً كبيراً خالل تجربته مع 

ســمبدوريا، جعله تحت رادار أرسنال 

اإلنجليــزي، الذي عــرض 30 مليون 

يورو لضمه بعد مونديال روسيا.

شــكل توريرا نقطة قــوة أورواغواي 

ضــد البرتغال، حيــث ركض 10.708 

أمتــار، وكان أحــد الالعبيــن الذين 

استعادوا أكبر عدد من الكرات، بواقع 

أربع كــرات، وأوقف نفــس العدد منها، 

واعترض كرتين.

Ⅶ  دبي - عدنان الغربي

Ⅶ موسكو - يوسف الشافعي

َدخــل ُمونديــال بالد القياصــرة ُمنعرجه 

الحاســم، َحاماًل معه آمال وأمنيات شعوب 

وأمــم، واكتمــل عقد أفضــل ثمانيــة ُمنتخبات 

في الســاحة العالمية، عظماء كــرة القدم العالمية 

الثمانية، منهم من تجرأ على التاريخ ونصب نفســه 

ُعنــوة، ومنهم مــن تذكر َتاريخ األجداد وســار على 

دربهم، ومنهم من يترجل التاريخ على صهوة الجواد 

إللقاء التحية عليهم.

وكمــا اعتدنــا فــي »البيــان الرياضي«، ســُنلقي 

الضــوء على ُمباريات ُربع النهائي، إذ أضحت تفصل 

الُمنتخبــات الُمشــاركة ُخطوتان فقط عــن الَمجد 

واألحــالم،  فُهنــاك مــن ُيطارد َمجــداً َغابــراََ طاله 

النســيان، وُهنــاك من َيحلم بكتابة اســمه بأســطر 

منحوتــة بماء الذهب الخالص في ســجالت التاريخ 

يصعــب أن َيمحوهــا الزمن.. وُهنــاك من َيأمل في 

اســتغالل الوضع وخطــف اللقب وإعادتــه لمكانه 

الصحيح.. 

ما حققته ُروســيا على أرضهــا وبين أبناء جلدتها، 

ُيعتبــر ضرباً من الُمحال.. ُوصول الُمنتخب الروســي 

إلــى محطة الُربــع لم يتوقعه أشــد المتفائلين ُهنا 

في بالد القياصرة.. واآلن َكبرت اآلمال والُطموحات 

وبــدأ أحفــاد »لينيــن« َينظــرون بعيــدا وُيلوحون 

بأصابعهم صوب أعلــى درجات المجد، باحثين عن 

مساحة أمل.

بإمكانيــات تقنيــة »محدودة« وتنظيــم تكتيكي 

»رهيــب«، َتمكن الــروس من تكســير ُكل الحواجز 

والعوائــق، ُمواصلين ُحلــم البحث عن المجد الذي 

لم َيتصوروه حتى في أحالمهم..

ُروســيا دخلت الُمونديال تتذيل ُسلم الترتيب من 

بين الُمنتخبات الُمشاركة، وذلك بنتائج »كارثية« في 

آخر البُروفات قبل دخول المحفل العالمي.. لكن ما 

إن دقت ساعة الحقيقة، حتى تغير ُكل شيء، وأصبح 

صــدى صوت الُروس مســموعا فــي كل مكان فرحا 

بانتصــارات ُمنتخبهم.. واآلن موعد جديد مع الرغبة 

وُمواصلة الُحلم أمام الكروات..

كرواتيــا بدورها ُتطارد ُحلما غابــرا وتود ُمحاكاة 

Ⅶ  موسكو - رويترز

اعتــذر أســطورة كــرة القدم 

األرجنتينية دييغــو مارادونا أمس 

الناقــدة ألداء الحكم  عن تصريحاتــه 

مــارك غايغــر الــذي أدار مبــاراة انجلترا األميركي 

وكولومبيا في الــدور ثمن النهائي، وذلك بعدما لقيت 

إدانة صارمة من االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.

وانتقــد مارادونــا غايغر على خلفيــة إدارته المباراة 

التــي انتهت بفــوز االنجليز بــركالت الترجيح 3-4 بعد 

التعادل 1-1 في الوقتين األصلي واالضافي.

اال ان النجم السابق اعتبر أمس أنه في ظل »الحماس 

والدعم لكولومبيا ذاك اليوم، قلت بعض األمور التي أقر 

انها كانت غير مقبولة«.

أضاف أتقدم باالعتذار إلى الفيفا ورئيسه )السويسري 

جاني انفانتينو(. حتى وان كانت آرائي مختلفة عن آراء 

الحــكام في بعض األحيان، إال أننــي احترم ما يقومون 

به«.

وكان مارادونــا المتــوج بــكأس العالــم 1986 مــع 

منتخب بالده، قد قال خالل برنامجه الذي يعرض على 

قناة »تيليســور« الفنزويلية، إن فوز انجلترا هو »ســرقة 

ضخمة« من قبــل الحكم، على خلفية ركلة الجزاء التي 

منحهــا للمنتخــب االنجليزي في 

الشوط الثاني، بعد عرقلة المدافع 

كارلوس سانشيس لهاري كاين في 

منطقــة الجــزاء. ورأى مارادونــا أن 

الحكم لم يكــن على قدر »مباراة بهذه 

األهمية«.

الالعب األرجنتيني الســابق، رفــض توجيه انتقادات 

إلى مســؤولين المباراة الذين اعتبر انهم كانوا »ايجابيين جدا 

في مباراة صعبة«.

وتقدم الالعب األرجنتيني أمس، من خالل محاميه، باعتذار 

لرئيس االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، السويســري جياني 

انفانتينــو، وقال محامي مارادونا، ماتياس مورال، عبر حســابه 

على موقــع التواصل االجتماعــي »تويتر«: »دييغــو مارادونا 

يعتذر للرئيس انفانتينو، بسبب ما قاله عن الفيفا، وهو يعرب 

عن احترامه المطلق للمؤسسة، ولعمل الحكام«. 

وكان فيفــا قد أبــدى عبر بيان لمتحدث باســمه »أســفه 

الشــديد« لتصريحــات مارادونا، معتبــرا ان »يجب األخذ في 

االعتبــار ان التعليقات االضافيــة والتلميحات التي ذكرت هي 

غير مناسبة تماما وال أساس لها من الصحة«، آسفا ألنها صادرة 

عن »العب كتاب تاريخ لعبتنا«.

وشــهدت المباراة خشــونة زائــدة من العبــي المنتخبين، 

وانتهــت بمنــح غايغــر ثمانــي بطاقــات صفراء، ســتة منها 

لكولومبيــا. وأقيمت المباراة 

الثالثاء على ملعب ســبارتاك 

في موسكو، وتابعها مارادونا 

من المدرجات كضيف للفيفا.

لقــي  قــد  غايغــر  أداء  وكان 

انتقــادات أيضــا مــن العبــي كولومبيا 

الســيما القائد راداميل فالكاو، وذلك على خلفية 

منحه انجلترا ركلة جزاء ســجل منها كاين هدف التقدم 

لمنتخب »األســود الثالثة«، وهدفه الشخصي السادس في 

المونديــال، معززا بــه صدارتــه لترتيب الهدافيــن. وامتدت 

المبــاراة إلــى وقــت اضافــي وركالت ترجيــح، بعدما تمكن 

المدافع الكولومبي ييري مينا من تســجيل هدف التعادل في 

الدقيقة 3+90.

وكان الحكــم غايغر قد أوقف لســتة أشــهر من قبل اتحاد 

)اميــركا الشــمالية والوســطى والكاريبي( في 2015 بســبب 

قرارات مثيرة للجدل في نصف نهائي مسابقة الكأس الذهبية 

بين بنما والمكسيك. ويعد األرجنتيني دييغو مارادونا، من أكثر 

الشــخصيات إثارة للجدل، ويســتعين به االتحاد الدولي لكرة 

القــدم إلثارة البلبلة وجذب الكاميرات للمدرجات كشــخصية 

شــهيرة وصاحبــة تاريخ في عالــم كرة القــدم، وتثير حركات 

وتصرفــات النجــم األرجنتينــي الكثير من الجــدل عبر مواقع 

التواصل االجتماعي ومن خالل شاشات التلفزيونات.

مارادونا يعتذر لـ»فيفا« عن انتقاد التحكيم لوكاس توريرا
القزم العمالق!

  4 منتخبات.. تخطو 
خطواتها األولى 
في كتابة التاريخ

 
ً
  البرازيل الحاضر دائما

في ربع النهائي

  إنجلترا وأوروغواي 
تقلبان في صفحات 

تاريخ غابر

  السويد وروسيا 
 
ً
تكتبان سطورا

جديدة في صفحات 
إنجازاتهما
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Ⅶ  سامارا - د ب أ

إذا كان األلمانــي تومــاس توخيل، المديــر الفني الجديد 

لنادي باريس ســان جيرمان، يحتاج إلــى تجربة تثبت له 

أنــه بصدد تدريب فريق مــن طراز رفيع، فإن بطولة كأس 

العالــم 2018، هــي أفضل التجــارب التي تمنحــه يومياً 

إجابات عن كل األســئلة التي تدور في ذهنه بشأن نجوم 

فريقه الجديد.

فهــا هي أســماء العبين مثــل كيليان مبابي وادينســون 

كافاني ونيمار دا ســيلفا، تطغى بشــكل كبير على العنوانين 

الرئيسة للصحف، كما أصبحت مرشحة بقوة لكي تكون من 

بين أبرز نجوم العرس الكروي الكبير، وإذا كان إخفاق الفريق 

الفرنســي قارياً في دوري أبطال أوروبا مقبوالً من قبل، فبعد 

تألــق نجوم فريق العاصمة الفرنســية عالمياً في المونديال، 

بات ال حجة أمام نادي حديقة األمراء لإلخفاق مجدداً.

وليس الالعبون الســابق ذكرهم هــم وحدهم من نجوم 

باريس ســان جيرمــان الذين يتألقون فــي المونديال، ولكن 

هنــاك ثمانية العبين آخرين يلعبون لصالح بطل فرنســا، ال 

يزالــون مع منتخبات بالدهم في المونديال، وســيكون لهم 

دور كبير مع هذه الفرق يومي الجمعة والســبت المقبلين، 

عندما تنطلق منافسات دور الثمانية.

وباإلضافــة إلــى نيمار مــع البرازيل، هناك تياغو ســيلفا 

وماركينيوس، وفي فرنســا هناك مبابي وبريسنيل كيمبيمبي 

والفونــس اريــوال، هــذا بجانب تومــاس منير مــع بلجيكا، 

وكافانــي مع أوروغواي، وهــم ثمانية العبين يلعبون لصالح 

النادي الباريســي، ال يزالون في روســيا، يخوضون منافسات 

المونديال.

وكان عدد العبي النادي الباريســي 14 العباً في أول أيام 

البطولــة، ولكنه تقلص إلى ثمانيــة العبين فقط، إثر توديع 

بعض المنتخبات للمنافسات.

ولــم يتمكن المــدرب الجديد من إقامة مبــاراة تدريبية، 

حيــث كان من بين الالعبيــن الذين حضروا مــران األمس، 

والبالغ عددهم 11 العباً، ثالثة حراس.

 ورغــم الحيــرة الكبيرة التــي يعاني منهــا توخيل، على 

خلفيــة تألق العديد من نجوم فريقه في المونديال، تشــعر 

إدارة باريس ســان جيرمان بفخر كبيــر، بما يصنعه العبوها، 

وخاصة أنها تدرك أنه ســيكون هناك ممثل واحد على األقل 

للنــادي في المباراة النهائية في 15 يوليو الجاري، وذلك ألن 

من المواجهتيــن المرتقبتين في دور الثمانية بين أوروغواي 

وفرنســا من جانــب، والبرازيــل وبلجيكا مــن جانب آخر، 

سيخرج أحد طرفي المباراة النهائية.

ورغم تألق العبيه في المونديال، ال يعد النادي الفرنســي 

صاحب العدد األكبر من الالعبين في البطولة، بل مانشســتر 

ســيتي اإلنجليزي، الذي ال يزال هنــاك 11 العباً في صفوفه 

يشاركون في العرس الكروي الكبير.

وفــي الوقت الذي يســتمتع فيه بالتألــق الكبير لالعبيه، 

يواجه باريس ســان جيرمــان مأزقاً في ما 

يخص عدم التزامه بقاعدة اللعب المالي 

النظيف، حيث أعلــن االتحاد األوروبي 

لكــرة القــدم »يويفــا«، أنه ســيتابع 

تحقيقاته في هذا الخصوص.

الغرفــة  أن  إلــى  اليويفــا  وأشــار 

القضائيــة التابعــة لــه، ســتبدأ فــي 

مراجعة هذه القضية.

وتنص قاعدة اللعب المالي النظيف، 

على أن األموال التي ينفقها أحد األندية، 

ال يجب بأي حال أن تكون أكثر من دخوله.

 وطبقــاً لما نشــرته صحيفة »ليكيب« 

الفرنســية، كان على باريس سان جرمان، 

أن يبيــع بعــض العبيه مقابــل 40 مليون 

يورو على األقــل، حتى 30 يونيو الماضي، 

حتى يتفــادى خرق قاعــدة اللعب المالي 

النظيف.

وقال توخيل أمس: »ال أخشــى قيادة عدد 

كبير من النجوم«.

وســيكون على توخيل عقب انتهاء المونديال، 

تعلم كيفية قيادة الكثير من النجوم، إذا كان يرغب 

بصدق في كســر لعنة بطولة دوري أبطال أوروبا، التي 

تالزم النادي الباريسي.

مع اقتــراب موعد المباريــات النهائية، 

يتمكــن المقيمــون والزوار مــن متابعة 

نتائج مباريــات أكثر بطوالت كرة القدم 

العالمية شعبية على اإلطالق على لوحة 

النتائــج الموضوعــة حالياً علــى واجهة 

LED الخارجيــة فــي »بــرج خليفــة«. 

وتعــرض اللوحــة أيضاً علــم المنتخب 

الذي يحرز هدفاً، ويتم تحديثها مباشرة 

ليتمكن عشــاق كرة القــدم من متابعة 

مجريــات البطولــة باســتمرار، ليصبــح 

»برج خليفة« نجم مونديال 2018 األول 

باإلمارات.          دبي - البيان الرياضي

اســتقبل طاقم التحكيم اإلماراتي بقيادة حكم الساحة محمد 

عبدالله والمســاعدين محمد أحمد وحســن المهري، بالورود 

فــي مطار دبي لدى عودتهم 

إلى الدولة قادمين من روسيا 

عقــب مشــاركتهم في إدارة 

مباريــات كأس العالــم لكرة 

القدم.

كان فــي اســتقبال الطاقــم 

عبدالله الجنيبي نائب رئيس 

اتحــاد الكــرة رئيــس لجنة 

دوري المحترفيــن، وهشــام 

الزرعوني عضو مجلس إدارة 

اتحــاد الكــرة، ومحمــد بن 

هــزام األمين العــام التحاد 

الكرة.

وأشــاد الجنيبــي بما قدمه الطاقم مــن أداء في كأس العالم، 

وأكد أنهم رفعوا الرأس في المونديال، وقدموا صورة مشــرفة 

لما وصــل إليه التحكيــم اإلماراتي، وأن اتحاد الكرة ســيظل 

دائمــاً الداعم بقوة لمنظومة التحكيــم اإلماراتي للبقاء دائماً 

فــي المحافــل الكروية الهامــة، وتمنى التوفيــق للطاقم في 

المستقبل. 

Ⅶ  دبي - إيهاب زهدي

أعلن كيســوكي هوندا )32 ســنة(، االعتــزال دولياً، بعد خروج 

المنتخب الياباني مــن دور الـ16 لنهائيات كأس العالم الحالي، 

بعد الخســارة 2 ـ 3 أمام منتخب بلجيكا، لتشهد روسيا، الظهور 

األخير في المونديال لمفتاح اللعب في صفوف »الســاموراي« 

منــذ قرابة عقد من الزمــن، وإحدى الركائز األساســية لخطط 

منتخب بالده في كرة القدم.

اعتــزال هوندا الدولي، ينهي مســيرة مهاجم متعّدد المواهب، 

يســتطيع شــغل أكثر مــن مركز في خــط المقدمــة، ويعتبر 

اختصاصياً في تنفيذ الركالت الثابتة من خالل تســديدها 

مباشــرة نحــو المرمــى، أو تمرير كرات متقنــة باتجاه 

زمالئه.

توقفت مســيرة هوندا الدولية، بسجل تهديفي جيد 

لعنصر ال يلعب كمهاجم صريح دائماً، ومع هذا سجل 

37 هدفاً للمنتخب الياباني في 98 مباراة دولية، منها 

12 هدفــاً في 26 مباراة في تصفيات كأس العالم، ومن 

بينها 7 أهداف في التصفيات المؤهلة إلى روسيا 2018.

يعــد هونــدا، أفضل هــداف لمنتخب بالده في تاريــخ اليابان 

بنهائيــات كأس العالم، بتســجيله 4 أهــداف، ومنها هدف في 

مرمى منتخب الســنغال، ضمن الجولــة الثانية من المجموعة 

الثامنة للمونديال الحالي، ليتعادل المنتخبان 2 ـ 2.

لعب هوندا مع »الســاموراي« في روســيا، 47 دقيقة موزعة 

على 3 مباريات، وقطع خاللها 7 كيلومترات، منها 3 كيلومترات 

مع الكــرة، وله 4 محاوالت هجومية، ومنها 3 محاوالت على 

المرمى، ومرر 30 تمريرة، منها 23 تمريرة ناجحة. 

يلعب هوندا حالياً في صفوف نادي باتشوكا المكسيكي، 

والــذي انتقــل لصفوفه عــام 2017، قادماً من 

نــادي ميــالن اإليطالي، والــذي لعب بين 

صفوفه من 2014 إلــى 2017، وقبلها 

لعب في سيســكا موســكو الروسي 

ما بيــن عامي 2009 و2014، ومع 

وفينلو  غرامبوس  ناغويــا  ناديي 

إلــى  مــن 2004  اليابانييــن 

.2009

ً
 ويتألقون دوليا

ً
نجوم سان جرمان يخفقون قاريا

»برج خليفة«
نجم المونديال

استقبال حكامنا 
بالورود

 هوندا
ينهي المشوار

ما قام به جيل دافور ســوكر، زفونيمير بوبان، 

بوكسيتش، الديتش والبقية.. جيل تحدى الكبار 

وصنــع للكروات مجدا يتغنون به في ُمونديال 

فرنسا، عندما وصلوا إلى محطة نصف النهائي 

وخرجوا بغرابة أمام فرنسا الُمستضيفة بهدف 

»الثائر« حينها ليليان ُتورام..

اآلن وبعد عشــرين عامــاً يبدو أنه من حق 

كرواتيا أن َتحلــم، خاصة وأن أحالمها يحملها 

جيــل من الُنجوم القادرة على كســب الرهان 

والقتــال مــن أجــل مــكان بين أكبــر وأعتى 

ُمنتخبات العالم..

المعركة
ُتواجــه انجلترا في ُربع نهائي ُمونديال روســيا 

أحــد الُمنتخبات التي ُتشــكل عقدة لمنتخب 

األســود الثالثة، إذ يبقى الُمنتخب الســويدي 

بمثابة الخطر الكبير الذي ُيحدق بآمال اإلنجليز 

الباحثون عن اســتعادة المجــد الغابر بتحقيق 

كأس العالم التي غابت عن الخزائن منذ ســنة 

1966، بعد جيل التاريخي شيلتون والبقية..

ُيعتبــر الُمنتخــب االنجليزي الحالــي بقيادة 

الُمــدرب الشــاب غاريث ســاوثغيت من أنجح 

األجيال في الســنوات األخيــرة، بعد فك ُعقدة 

ثمــن النهائــي وضرباته الترجيحيــة.. وتقديمه 

لُمباريات ذات التزام تكتيكي كبير، تؤكد وجود 

عمل كبير وقاعدي، إذ نجح الُمدرب الشاب في 

تكوين مجموعة »شابة« تعرف المطلوب منها، 

وَباعــد بينه وبين »الُمجامــالت«، ُمعطيا الثقة 

للمجموعة..

فمن ُيشاهد تشكيلة الُمنتخب اإلنجليزي في 

الُمونديــال الحالي، يتضح لــه جليا أن الُمدرب 

ســاوثغيت قد وضــع حداً للُمجامــالت، وألجم 

أفــواه الُمطبليــن، بوضعه تشــكيلة مــن أبرز 

الالعبين الذين يســتحقون حمــل ألوان انجلترا 

في الُمونديال.

وفــي الضفــة الُمقابلــة، ســيكون الُمنتخب 

السويدي، ظاهرة الُنسخة الحالية من الُمونديال، 

على موعد مع معركة تكتيكية حامية الوطيس، 

في ُمباراة ذات طابع »تكتيكي« يتسم باالندفاع 

البدني بين المدرستين.

الحالــي  الســويدي  المنتخــب  وتمكــن 

مــن التخلــص مــن تبعيتــه للســلطان زالتان 

ابراهيموفيــش، إذ نزعــوا جلبابه، وارتدوا ثوب 

ُروح المجموعة، التي تتلخص في جيل الســويد 

ســنة 1994، بقيادة كينيت أندريسون، توماس 

بروليــن، داهلين والحــارس التاريخــي توماس 

رافيلي.. الذين أوصلوا السويد إلى المركز الثالث 

في ُمونديال الواليات المتحدة األمريكية.. وهم 

من جعلوا هذا الجيل يهمس في حنق.. لما ال ؟

اإلخوة األعداء
تحمــل ُمبــاراة ُربــع نهائــي كأس العالم بين 

األوروغواي وفرنســا، ُمواجهات ثنائية عديدة 

بين أصدقاء في األندية، الذين سُيصبحوا أعداء 

لُمدة 90 دقيقة أو أكثر.. 

غرييزمــان  أنطــوان  »غريــزو«  الفرنســي 

ســيبحث عن المســاحات في دفاعــات رفاق 

الدرب دييغــو غودين وخيمينيــز، وهو يعلم 

تمامــاً ُصعوبة الموقف.. نظراً النضباط والتزام 

ثنائــي »االتليتيكو« الدفاعــي.. وُهو ما يجعل 

ُمهمة الفرنســي وأبنــاء جلدته فــي ُمواجهة 

ُمدافعي »السيليستي« صعبة المنال..

بــدوره  ســواريز  لويــس  »األورغوايانــي« 

ســيصطدم بجدار ثنائي يقــوده رافاييل فاران 

وصامويــل أومتيتي.. هذا األخيــر الذي يبقى 

بألوان »البلوغرانا« برشــلونة،  زميله ورفيقــه 

لكنه ســيتحول في معركــة الدفاع عن الوطن 

إلى عدو إلى بعد حين.

كما ســتحمل مبــاراة األوروغواي وفرنســا 

مواجهــات عاطفيــة أخــرى، عندمــا ُيواجــه 

الفرنســي الشــاب لــوكاس هيرنانديــز ظهير 

األتليتيكــو مدريــد رفاقــه فــي األوروغواي.. 

علــى أن تكون الُمواجهة بيــن مبابي وكافاني 

اللذان يحمالن ألوان الباريســي، بينما سيغيب 

الفرنســي بليز ماثويدي عــن ُمالقاة زميله في 

السيدة العجوز بينتانتكور.

النهائي
يعتبرهــا الجميع قمة ربع نهائــي الُمونديال، 

نظراً لما تحمله من أســماء ونجوم، إذ ُيصنفها 

البعــض على أنها إحدى أكبــر قمم الُمونديال 

الحالي، والتي ســتجمع اثنين من أنجح وأنجع 

ُخطوط الهجوم في الُمونديال.. 

الُمنتخــب البرازيلــي الباحث عــن النجمة 

السادســة، يتفــق الجميــع علــى أنــه أكثــر 

الُمنتخبــات تطــوراً فــي الُمونديــال الحالي، 

وســَيكون بمثابة الخصم »الشــرس« والعمالق 

الذي يصعــب تجاوزه من طرف رجال المدرب 

اإلســباني روبيرتــو مارتينيــز.. بينما ســيكون 

»السيليســاو« محروما من إبرة الميزان الخاص 

بتشــكيلته، وذلــك بغيــاب نجم رَيــال مدريد 

كارلــوس هينريكي كاســيميرو، والذي قد ُيخل 

غيابه بالتوازن في تشكيلة الُمدرب »تيتي«، إذ 

ُيعول عليه هذا األخير كثيراً ويبني عليه خطته، 

نظراً اللتزامــه التكتيكي الكبير، وهو ما يجعل 

المدرب البرازيلي في حيرة من أمره رغم توفر 

بدائل من قيمــة فيرناندينيو وفريد.. لكنهم ال 

َيرقون إلى القيمة التكتيكية لنجم رَيال مدريد.

أمــا الُمنتخــب البلجيكي، فقــد وصل إلى 

ُربــع النهائي بعدما مر من جانب اإلقصاء أمام 

الُمنتخب الياباني، إذ حقق عودة »ريمونتادا« 

تاريخيــة، بعدما قام المــدرب »بوب« روبيرتو 

مارتينيز بتغيير شيء من أفكاره ُمستغاًل ُنقطة 

ُضعــف المنتخب اليابانــي المتمثلة في قصر 

قامات العبيه، وهــو ما أعطاه ُمرونة تكتيكية 

في ُمواجهة أحفاد الساموراي.

البرازيلي  الُمنتخــب  وقد تكــون ُمواجهــة 

هــي أقوى وأهم اختيار للشــياطين الُحمر في 

الُمونديال الحالي، إذ يعتبرون أن طريق الُحلم 

والمجد يمر عبر هذه الُمواجهة »الشرسة«.
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المونديال 
األخير



 أعلن اتحاد كوســتاريكا لكرة القدم أنه لن يجدد 

عقد مــدرب المنتخــب الوطني األول، أوســكار 

راميريــز. وجــاء قرار اتحــاد الكرة الكوســتاريكي 

بعــد أيــام قليلة من خــروج منتخــب البالد من 

 2018 العالــم  كأس  لبطولــة  المجموعــات  دور 

بروســيا. وقال رودولفــو بيالوبوس، رئيس االتحاد 

لكرة  الكوســتاريكي 

القــدم: »لــن يتــم 

ألوســكار  التجديــد 

وقــاد  راميريــز«.  

المنتخــب  راميريــز 

الكوســتاريكي إلــى 

روســيا،  مونديــال 

أداء  قــدم  ولكنــه 

البطولة،  فــي  باهتا 

ســوى  يحصد  فلــم 

نقطــة واحــدة من 

التعادل أمام سويســرا، فيما خســر مباراتين أمام 

صربيا والبرازيل.

 وأثــار األداء المتواضــع للمنتخب الكوســتاريكي، 

الــذي حقق مفاجأة فــي 2014 بالوصول إلى دور 

الثمانيــة لمونديــال البرازيل، موجــة ضخمة من 

االنتقادات ضد المدرب.      سان خوسيه - د ب أ
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Ⅶ موسكو - د ب أ

 قــرار يواخيم لوف بالبقاء في منصب المدير الفني 

للمنتخــب األلماني رغم الخــروج المفاجئ ألبطال 

العالــم مــن دور المجموعــات فــي المونديال، قد 

يكون اســتثناء، لوف الذي كان مساعداً لكلينسمان 

في المنتخب األلماني في 2006، سيبقى في منصبه 

ألربعــة أعوام أخرى. وأوضح لوف الذي يمتد عقده 

حتى 2022 »خيبة أملــي مازالت هائلة، لكني أريد 

أن أصمم عملية إعادة البناء بإبداع كامل«.

وحتــى اآلن ودع 24 منتخبــاً المونديــال، ومن 

بيــن هــذه المنتخبات هنــاك 15 مديــراً فنياً بات 

مصيرهم مجهوالً.  وقرر اتحاد الكرة اإلسباني اتخاذ 

قراره بشــأن المــدرب فيرناندو هييــرو في غضون 

ثالثــة أســابيع، كما يظل مصير خورخي ســامباولي 

مــدرب األرجنتين معلقاً، في الوقت الذي يؤكد فيه 

األسطورة دييغو مارادونا رغبته في العودة لمنصب 

المدير الفني دون مقابل.

 اليابان دخلت في الصورة، حيث ذكرت صحيفة 

»سبونيشــي« اليابانية أن المــدرب األلماني يورغن 

كلينسمان مرشــح لمنصب المدير الفني إذا لم يتم 

تجديد الثقة في اكيرا نيشينو عقب الخروج من دور 

الستة عشر للمونديال بالهزيمة 2 /  3 أمام بلجيكا.

مسيرة
مســيرة الماتادور اإلسباني بطل نسخة 2010 لم 

تــدم طويال فــي المونديال حيث خــرج الفريق 

من دور الستة عشــر عبر هزيمته بركالت الجزاء 

الترجيحية على يد روسيا الدولة المضيفة.

وتولى هييرو منصب المدير الفني لمنتخب 

إســبانيا بعد اإلطاحة بجوليــان لوبتيجي قبل 

أيــام من انطالق المونديــال، بعد اإلعالن عن 

توليــه منصب المدير الفني فــي ريال مدريد. 

شــمس إسبانيا لم تســطع في المونديال وهو 

ما وافق عليه هييرو »أتقبل المسؤولية كمدير 

فنــي، لقد خاطــرت بســمعتي ألن المنصب 

يحتاج لذلك«.

ومع قرب انطالق دوري األمم، من المســتبعد 

أن يســتمر هييــرو، ويبدو أن قائمة المرشــحين 

لخالفته بدأت تظهــر مالمحها حيث تضم لويس 

إنريكــي وكيكي فلوريس وميتشــيل وحتى صانع 

لعب برشــلونة السابق تشــافي تردد اسمه بين 

المرشحين.

تصريحات
 األوضاع تبدو شــائكة أيضــا في صفوف التانجو 

األرجنتينــي فرغم أن عقد ســامباولي يمتد حتى 

2022 ولكــن مســتقبله وكذلــك النجــم ليونيل 

ميســي يبدو مجهوال. ولكن ســامباولي يبدو أنه 

ال يرغــب في الرحيل كما ال يوجد حاليا شــخص 

مناســب كي يخلفه في المنصب، رغم تصريحات 

مارادونا بأنه مستعد لتولي المهمة دون مقابل. 

Ⅶ موسكو - د ب أ

بعــد أن وّدع المنتخــب األلماني منافســات 

بطولــة كأس العالم لكرة القــدم، يوّدع أيضاً 

الحكم األلماني فيليكس بريش البطولة مبكراً. 

وأبلــغ بريش، الذي انُتقد مــن قبل صربيا 

بســبب أدائه فــي إدارة المباراة 

المنتخــب  خســرها  التــي 

الصربي أمام سويســرا في 

دور المجموعــات، أنــه 

لن يتم اســتخدامه مرة 

أخرى في كأس العالم.

شكوى
وتقدمت صربيا بشــكوى 

إلــى االتحــاد الدولي لكرة 

القــدم )فيفا(، بعد شــعورها 

بأنــه كان ينبغي أن تحصل على ركلة 

جــزاء فــي المبــاراة التي خســرتها 1 /   2 في 

كالينينغراد.

وأشار بريش بمتابعة اللعب بعد أن ظهر العبو 

المنتخب يســقطون ألكســندر ميتروفيتش على 

أرض الملعب، وبشــكل مثير للجدل أيضاً لم يتم 

استخدام نظام حكم الفيديو المساعد.

اختيار
وكانت هذه هي المباراة الوحيدة التي أدارها بريش 

في المونديال. 

وقــال بريــش: »بالطبع كأس العالــم خيبة أمل 

لــي ولفريقي، ولكن الحياة تمضي، وســنعود مرة 

أخرى«.

واختــارت لجنة الحكام التابعة لالتحاد الدولي 

17 حكماً و37 مســاعداً وعشرة حكام مساعدين 

لنظــام الفيديو إلدارة مباريــات المرحلة األخيرة 

من البطولة.

ويدير مباريــات دور الثمانيــة بالبطولة كل 

مــن: األرجنتيني نيســتور بيتانــا إلدارة مباراة 

أوروغواي وفرنســا، والصربي ميلوراد ماجيتش 

إلدارة مبــاراة البرازيــل وبلجيــكا، والهولندي 

بيورن كويبرس إلدارة مباراة الســويد وإنجلترا، 

والبرازيلي ساندرو ريتشــي إلدارة مباراة روسيا 

وكرواتيا.

الحكم األلماني بريش ُينهي عالقته بالمونديال
كوستاريكا:لن 

نجدد لـ»راميريز«

خيتافييضم  
المكسيكي أالنيس

Ⅶ  موسكو - د ب أ

مازال بإمكان ستانيســالف تشيرتشــوف مــدرب منتخب 

روســيا لكرة القدم تعزيز مكانته األسطورية لدى جماهير 

بالده إذا تمكن من قيادة المنتخب الروســي الجتياز عقبة 

منتخــب كرواتيــا في لقائهما بــدور الثمانية ببطولة كأس 

العالــم غــداً، والتأهل للدور قبل النهائــي في المونديال. 

واقترح بعض المولعين بكرة القدم في روســيا على لجنة 

التراث في العاصمة موســكو بأن تشيرتشــوف يســتحق 

تصميــم تمثال له، بعدما قاد منتخب روســيا للتأهل لدور 

الثمانيــة فــي كأس العالــم، عقب الفوز علــى المنتخب 

اإلســباني، بطل المسابقة عام 2010، بركالت الترجيح في 

دور الستة عشــر للبطولة. ويدرك تشيرتشوف والعبوه أن 

المنتخــب الروســي حقق في كأس العالــم نتائج لم يكن 

يتوقعهــا أكثر جماهيره تفــاؤالً قبل انطــالق المونديال. 

ودخلت روســيا المســابقة دون أن تحقــق أي انتصار في 

مبارياتها السبع األخيرة، حيث احتلت المركز السبعين في 

التصنيف العالمي الشــهري الذي يصــدره االتحاد الدولي 

لكــرة القدم )فيفــا(، علما بأنه المركز األســوأ بين جميع 

المنتخبات المشاركة في المونديال.

 وســيطر القلــق البالــغ علــى الجماهير الروســية التي 

تشــككت في قــدرة الفريق على اجتيــاز دور المجموعات، 

رغم سهولة المجموعة التي وقع فيها المنتخب الروسي التي 

ضمت منتخبات أوروغواي والسعودية ومصر.

فوز
وســرعان ما كشــر المنتخب الروسي عن أنيابه بعدما حقق 

فــوزا كبيــرا 5 /  صفر على نظيره الســعودي فــي المباراة 

االفتتاحيــة، قبــل أن يتغلــب 3 /  1 على مصــر في الجولة 

الثانية بالمجموعة، ثم تعرض لكبوة مفاجئة بخسارته صفر 

/  3 أمــام أوروغــواي في ختام مبارياته بــدور المجموعات، 

ليستعيد اتزانه مجددا بعدما أطاح بالمنتخب اإلسباني من 

دور الستة عشر بركالت الترجيح.

وقال تشيرتشــوف عقب المبــاراة االفتتاحية: »لم نكن 

نمزح خالل الفترة الماضيــة، ولكننا كنا نقوم بعملنا فقط. 

لكي نكون جيدين في الوقت المناســب«. ولم تكن مسيرة 

تشيرتشــوف مثيرة لإلعجاب، ولكن فــي بلد يقدس رموزه 

وأبطاله، فإنه يسير على الطريق الصحيح.

وأصبــح تشيرتشــوف بالفعل مواطنا فخريا في مســقط 

رأســه في بلــدة أالجير الروســية، وقام الرئيس الروســي 

فالديميــر بوتيــن بتهنئتــه عبر الهاتــف على فوزه 

بالمبــاراة االفتتاحية، خــالل المؤتمر الصحفي 

عقب اللقاء. وحافظ تشيرتشــوف على ثبات 

أقدامــه على أرض صلبــة، متلقياً كل اللوم 

إذا لزم األمر، داعماً لجميع العبيه بشكل 

تام.

فرح
ورد المدرب الروســي عندما ســئل عن 

عدم شــعوره بالفرح والنشوة عقب الفوز 

على إسبانيا قائاًل: »العواطف بسيطة، نظهرها 

عندما نقود الفريق. ال أفكر اآلن ســوى في المباراة 

القادمة«.  لم يكن طريق تشيرتشــوف صاحب الـ54 عاماً، 

نحــو النجاح مفروشــاً بالــورود، حيث إنه أصغر أشــقائه 

الخمســة، باإلضافــة إلى أربع شــقيقات، وغــادر منطقة 

أوســيتيا الشــمالية في ســن مبكرة، ولعــب في صفوف 

سبارتاك موسكو الروســي، ثم انتقل إلى ألمانيا للعب مع 

فريق دينامو دريسدن، قبل أن يخوض تجربة احترافية في 

النمسا مع فريق تيرول إنسبروك، حيث كان يتولى تدريبه 

يواخيم لوف المدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا.

بدأ تشيرتشــوف مســيرته التدريبية عام 2004 بالنمسا، 

وعين مدرباً لمنتخب روســيا عام 2016، حيث كانت مهمته 

شــاقة من أجل تحســين نتائج الفريــق وتحويله إلى أحد 

الفرق المنافسة على البطوالت.

جماهير روسيا تطالب بتمثال لـ»تشيرتشوف«

  ينتهي 
عقد تشيرتشوف 

الحالي مع منتخب روسيا 
بنهاية المونديال

  لجنة 
الحكام بالفيفا تختار 
 
ً
 و37 مساعدا

ً
17 حكما

إلدارة المباريات
 المقبلة 

لوف ينجو من المقصلة..  وسامباولي ينتظر

 أعلن نادي خيتافي اإلســباني أمس عن تعاقده 

مع قلب الدفاع المكســيكي الدولي اوسوالدو 

لمــدة  أالنيــس 

وقضــى  عاميــن. 

صاحب  أالنيــس 

كل  عامــاً،   29 الـ 

مسيرته االحترافية 

الــدوري  فــي 

المكسيكي.

قلــب  وشــارك   

الدفاع المكسيكي 

الدولــي فــي 21 

مباراة مع منتخب المكســيك من بينها مباريات 

في كأس القارات العام الماضي. مدريد - د ب أ

رونالدو في 
يوفنتوس اإليطالي
ذكــرت تقاريــر صحافية في إســبانيا، أمس، أن 

البرتغــال كريســتيانو رونالــدو توصل  النجــم 

التفاق يقضي بانتقاله من ريال مدريد اإلسباني 

يوفنتــوس  إلــى 

اإليطالي.

صحيفة  وذكرت 

اإلسبانية  »آس« 

رونالــدو  أن 

التفــاق  توصــل 

من أجل االنتقال 

يوفنتــوس  إلــى 

مقابل 30 مليون 

يورو سنوياً.

للصحيفة  ووفقاً 

فــإن  نفســها 

خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، يستعد 

لعقــد محادثات مع فلورنتينــو بيريز، رئيس 

ريــال مدريــد لوضــع الرتوش األخيــرة على 

مدريد - د ب أ الصفقة. 



موسكو - د ب أ

تساءل مقدم البرامج الرياضية التونسي الشهير معز 

بولحية عمن يمكنه محاسبة المدرب نبيل معلول، 

المديــر الفنــي للمنتخب التونســي لكــرة القدم، 

ومسؤولي االتحاد التونسي للعبة بعد اإلخفاق في 

بطولة كأس العالم 2018 بروســيا. وأوضح بولحية 

أن المشكلة في تونس تكمن في أنه ال أحد يعرف 

من يقيم أو يحاسب، ويظل الضغط الجماهيري هو 

الوحيد القادر على ذلك.

وعن المشــاركة التونسية في المونديال الروسي 

وخــروج الفريــق من الــدور األول، قــال بولحية: 

»ظاهرياً، المشــاركة التونســية عادية وال تختلف 

كثيراً عن المشــاركات الســابقة. يمكــن أن يكون 

االختــاف في الفوز على بنما فــي المباراة الثالثة، 

وباطنياً، هي مشــاركة محبطة للشــعب التونسي، 

والســبب هو تصريحات المــدرب وطريقة تعامله 

مع اإلعــام والتعتيم على الرأي العام الرياضي في 

تونس«.

 خبرة
وأوضــح: »علــى الرغم مــن خبرة نبيــل معلول في 

التحليــل، كانــت نقطة ضعفــه هــي التواصل ألنه 

صــرح قبــل القرعة 

يتمنــى  بأنــه 

المنتخب  مواجهــة 

وبــدا  اإلنجليــزي، 

القرعة  بعــد  ســعيداً 

ووعد  أمنيتــه،  لتحقــق 

بمشاركة متميزة، وأنه سيعوض 

الجماهيــر التونســية عــن المشــاركات 

الســابقة للفريق التونســي با انتصارات، وأنه 

سيســتعيد أمجاد المشاركة األولى عندما فاز على 

المكســيك 3 /  1 في نســخة 1978، التي كانت أول 

انتصــار عربي وأفريقــي في بطــوالت كأس العالم، 

ووعد بأن المشــاركة في المونديال الروسي ستكون 

أفضــل من أي مشــاركة ســابقة، ووعــد ببلوغ دور 

الثمانية«.

وأضــاف: »المباريات الوديــة كانت خادعة، وكلنا 

يعرف أن المباريات الودية عندما تجمع بين منتخب 

قــوي وآخر ضعيف، فإن األخير يقدم أفضل ما لديه، 

علــى عكــس المنتخب القوي الذي يســعى لتطبيق 

بعض األمور لخدمة استعداداته للمباريات الرسمية«.

توقعات
وأشــار: واصــل معلــول تصريحاتــه، وقال إن 

أوقف  تونس  منتخب 

البرتغالــي  نظيــره 

فــي اللقــاء الــودي، 

أمام  بالند  الند  ولعب 

إســبانيا، وأنه سيخوض 

بمعنويــات  المونديــال 

عاليــة، ووعــد الجمهــور بدور 

الثمانية، وهو أمر يبدو مستحيًا تقريباً. 

كان يفتــرض أن تكــون تصريحاته أن الفريق 

ســيخوض المونديــال للظهــور بشــكل جيد 

وتقديم مستويات جيدة أمام إنجلترا وبلجيكا، 

وأن الفريــق ليس مرشــحاً بقــوة لعبور الدور 

األول، وأن الهــدف األول هو الفوز على بنما، 

وأن التأهل للدور الثاني سيكون إنجازاً. ال أحد 

ســوف يحاسب. معلول رفع سقف التوقعات، 

فكانت خيبة األمل كبيرة.

وأضــاف: »أعتقــد أنه كانت هنــاك أخطاء 

كبيــرة أيضاً في الناحيــة الخططية. اختيارات 

الاعبين والتشــكيل،  خاطئة علــى مســتوى 

هنــاك العبون كانوا بالقائمــة على الرغم من 

يقين معلول بأنهم لن يشاركوا في المباريات، 

ضمهــم إلــى القائمة علــى الرغــم من عدم 

اقتناعه بهم فنياً«.

 قــال أندريــاس غرانكفيســت قائــد المنتخب 

الســويدي لكرة القدم إنه مســتعد للغياب عن 

مولــد طفله من أجل اللعب أمــام إنجلترا غداً 

فــي دور الثمانية بــكأس العالم. وأفادت األنباء 

بــأن زوجــة المدافع بصــدد إنجــاب طفلهما 

الثانــي الثاثاء الماضي، بعد يوم واحد من فوز 

المنتخب الســويدي على نظيره السويسري 1 / 

صفر في دور الستة عشر.

ولكن، قال غرانكفيست »33 عاماً« أنه وزوجته 

مســتعدان لهذا الموقــف. وقــال الاعب عبر 

فيديو نشــر على موقع صحيفــة »ذا جارديان« 

البريطانية: »أخطط للبقاء«.

 وأضاف: »زوجتي قويــة للغاية وكنا نعلم هذا 

الوضع قبل أن أصل إلى هنا. ولم يحدث شــيء 

حتى اآلن. إذا كان يســمح الوقت للســفر إلى 

الســويد والعودة ســريعاً ربما أقوم بهذا. ولكن 

مهمــا حدث لن أفــوت مبــاراة دور الثمانية«. 

ولم يكن غرانكفيست هو الاعب الوحيد الذي 

يتعيــن عليه أن يتعامل مــع مياد طفله خال 

كأس العالم.

وعــاد فابيــان ديلف إلــى معســكر المنتخب 

اإلنجليــزي بعد أن غاب عن المبــاراة التي فاز 

بها منتخب باده على المنتخب الكولومبي في 

دور الســتة عشــر يوم الثاثاء الماضي من أجل 

حضور مياد طفله.

في الوقت نفسه، قام العبو المنتخب الدنماركي 

بتأجير طائرة خاصة للمدافع يوناس كنودســين 

بعد والدة ابنته قبل ثاثة أســابيع من موعدها 

سامارا - د ب أ األصلي خال دور المجموعات. 

 أعلــن االتحــاد اليابانــي لكرة القــدم، أمس، 

عــدم تمديد تعاقــده مع أكيرا نيشــينو المدير 

الفنــي للمنتخب اليابانــي األول عقب الخروج 

المبكر من األدوار اإلقصائية ببطولة كأس العالم 

المقامة حالياً بروسيا.

 وقال كوزو تاشــيما رئيــس االتحاد الياباني في 

مؤتمر صحافي عقب وصول بعثة المنتخب إلى 

مطار ناريتا:»لن نقنع نيشينو بالبقاء في منصبه، 

حيث ينتهي تعاقده كمدير فني«. 

وعادت بعثة المنتخــب الياباني بعد ثاثة أيام 

من خسارتهم الصادمة أمام المنتخب البلجيكي 

3/  2 بعدمــا كان متقدماً بهدفين في روســتوف 

رغــم تقدمهــم.  ونقًا عن مصــادر غير معلنة، 

أفادت صحيفة »سبونيتشي« الرياضية اليابانية، 

أن االتحــاد اليابانــي بصدد اإلعــان عن تولي 

المنتخب. وذكرت  يورجين كلينســمان تدريب 

الصحيفة:»بدأ االتحاد الياباني بالفعل مفاوضاته 

مع كلينسمان وهم مســتعدون لدفع 2 مليون 

يــورو )3.2 ماييــن دوالر( في العــام«. ورفض 

االتحــاد الياباني الرد على هذا التقرير. وفي رد 

علــى أحد األســئلة حول المديــر الفني القادم 

للمنتخب الياباني، قال »لم يحدد شيء بعد«.

 يذكؤ أن نيشينو تولى تدريب المنتخب الياباني 

في أبريل، قبل شــهرين من طاس العالم عقب 

اإلقالــة المفاجئة لوحيــد خليلودزيتش. وأقيل 

خليلودزيتش من منصبه بعد النتائج السيئة في 

المباريات الودية مطلع هذا العام، رغم أنه قاد 

المنتخب الياباني للتأهل للمرة السادســة على 

طوكيو - د ب أ التوالي للمونديال. 

اليابانلن تمددبولحية يكشف السر وراء أزمة نسور قرطاج
لـ »نيشينو«

يغيب عن والدة 
طفله للمونديال 

منتخب تونس لم يظهر بصورة جيدة في المونديال  |  أ ف ب
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َيقولــون من َرأى ليَس َكمن ســَمع، فمــا التقطته 

مســامعنا قبل شــد الرحال صوب ُروســيا لم َيُكن 

ُيبشــر بالخير.. َشعب ُعنصري، بلد غير آمن وأمور 

أخرى.. َجعلت خواطرنا َتنفر من الســفر خوفاً من 

الَمجهول..

صحيح أن ُدخول أراضي ُروســيا في بادئ األمر 

َكرس لنا تلك األفــكار بعد إخضاع العديد منا إلى 

التحقيــق في المطــار، وهذا أمر ما أغــاض وأثار 

غضب البعض منا.. هامسين إلى بعضنا البعض في 

حنق، سَنعيش الجحيم الذي سمعنا عنه من قبل..

وما هذا المجهول الذي سمعنا به لم َيكن ُمجرد 

أوهام.. انطالقاً من ســائق سيارة األجرة الَبشوش 

والُمرحــب بلغته الروســية »الُمتلعثمة«.. َتعاملنا 

ببعض مما تعلمناه من َكلمات روســية استرقناها 

قبل جمع حقائب السفر حينها..

مــن خــالل تنظيمها لحــدث ضخم فــي قيمة 

كأس العالم لكرة القدم، َراهنت روســيا الفيدرالية 

علــى ترويــج أفضل صــورة ممكنة لها ولشــعبها 

»البشــوش«.. خالفــاً لمــا كان ُيعــرف عليــه من 

َجبــروت وُطغيان ُتجاه الزوار والســياح القادمين 

إلى روسيا.

حتى وقبل اختتام فعاليات الُمونديال بروســيا، 

قد َيحق لنا أن نجزم أن أحفاد القياصرة قد ألجموا 

أفواه العابثين والراغبين في االنتقاص من قيمة ما 

قدمته ُروسيا لضيوفها.. نجاح ُمنقطع النظير وإبهار 

قل نظيره في أماكن أخرى..

رهان
ُروسيا راهنت على العديد من األمور وكسبت على 

جميع األصعــدة، إذ ومن خالل هذا الحدث الذي 

يســتقطب الــزوار من ُكل أصقــاع الدنيا، تمكنت 

روســيا االتحاديــة من تســويق والكشــف عن ما 

ُتخبئه من مفاتن، الحضارية منها وكذلك التاريخية 

واإلنسانية.. 

َرحابــة صــدر وبســاطة الــُروس، أظهرتــا ُرقي 

وشهامة شعب ُسوقت عنه فيما قبل صورة قاتمة.. 

ورغــم ُصعوبــة التواصل مع جل األصنــاف، نظراً 

لجهل أغلبية ُســكان ُروســيا إلــى التواصل باللغة 

اإلنجليزيــة، إال أن ُلغــة االبتســامة والرغبــة في 

الُمســاعدة كانتــا بمثابة الُعملة التــي يتعامل بها 

الشــعب الُروســي ُكلما احتجت إلــى أحدهم في 

ُمساعدة ما..

مــن  المالييــن  أو  اآلالف  ُروســيا  واســتغلت 

الزائريــن.. ســواء كانــوا جماهيــر أو إعالمييــن، 

للتسويق والترويج لبالدهم بأفضل طريقة ُممكنة، 

إذ إنهــم أبهروا كل من حضــر بجمال األرض ومن 

عليها.. بل حتى األوروبيون نفسهم، رغم قلتهم.. 

مقارنة
ُروســيا التي ال ُتعد وجهة ســياحية ُمقارنة ببلدان 

أوروبيــة أخرى، نظراً لعدة اعتبارات ُمرتبطة بتلك 

الصورة الســوداء التي ســوقت عنهــم من طرف 

أطراف أخــرى، انتظرت هذه الفرصــة التاريخية 

لُتبهر العالم والزائرين بما تتوفر عليها من حضارة، 

تاريــخ وجمــال على جميع األصعــدة، ناهيك عن 

طيبة شعبها..

ُروســيا اســتطاعت من خالل هــذه الُفرصة 

أن تصنــع الحــدث والفرح بشــعبها الُمتواضع 

البشوش.. إضافة إلى البنية التحتية التي تحتاج 

أن َتخــط مجلدات لُتوفيها حقها.. على ســبيل 

المثــال ال الحصــر، مــا إن َتطُأ َقدمــاك إحدى 

محطــات »المترو« تحــت األرض في العاصمة 

الروســية »الحالمــة« ُموســكو.. إال وقد ُيخيل 

لــك لوهلة أنك تتواجد في أحد متاحف العصر 

القديــم.. إذ تلمس التاريخ والحضارة من خالل 

ما تســترق عينــاك من جمــال وإبــداع أثري 

وتاريخي.

أمــا الحديــث عن وســائل النقل، ســيجرك 

وُيجبــرك حتما عــن فتح نافــذة للحديث عن 

قطارات بالد الُروس الُمريحة التي ســهرت على 

خدمة الزائرين مــن دون ُمقابل.. حيث وفرت 

ُروســيا وســائل النقل لزوارها بالشكل الكافي، 

الُمريح والناصع.. وذلك بشكل مجاني.. 

ُيمكن لروســيا أن تفتخر بما قدمته لزوارها 

من خدمات، حيث ســتحصد ثمار ما قدمته في 

الُمســتقبل، عندما ســُتصبح من أجمل وأفضل 

الوجهات السياحية استقطاباً للُسياح والزوار من 

ُكل بقاع الدنيــا.. نظراً لما تتوفر عليه من مآثر 

وأماكن َتذوب وتنصهر الُعيون في جمالها..

روسيا.. صنعت الفرح وكسبت الرهان

  قائمة
تساءل بولحية عن 

غياب أحمد العكايشي 
وحمدي الحرباوي عن 

المنتخب
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طارق عبد المطلب

تمريرات 
مونديالية

 بعد اللي شفناه في المونديال
يبدو لنا .. 

 أن القرعة طلعت مرسومة 
ومتأصلة 

 وكرة الثلج كانت باردة، ومتفصلة
 جمعت كبار اللعبة، تحت المقصلة

 ساروا في سكة اللي يروح
ما يرجعش

 واهي أقدار مقدرة.
 روسيا وكرواتيا والسويد وإنجلترا..

 في الميسرة!
 وفرنسا وأوروغواي والبرازيل 

وبلجيكا..
 جاؤوا في المعصرة.

 وقبلها ميسي خرج ورونالدو 
معاه..

 ومبابي بقى الجوهرة.
 هي الكرة كده:
 قرعة تضّيعك..

 وقرعة للنهائي توصلك!
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