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Ⅶ  نيجني نوفغورود - د ب أ

واصلت بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم بروســيا مسلســل مفاجآتها ولحق المنتخب 

البرازيلي بقافلة المنتخبات الكبيرة التي ودعت البطولة مبكرا.

أطــاح المنتخب البلجيكي بنظيره البرازيلي، المرشــح األقوى إلحراز اللقب خارج البطولة، 

بالفــوز عليــه 2 - 1 أمس في دور الثمانية للبطولة ليصبــح المربع الذهبي للبطولة أوروبيا 

خالصا بعد خروج آخر ممثلي أمريكا الجنوبية من هذه النسخة.

وتأهــل المنتخــب البلجيكي للمربــع الذهبي عن جدارة حيث يلتقــي على بطاقة التأهل 

لنهائي البطولة مع نظيره الفرنسي الذي تغلب على منتخب أوروغواي 2 - صفر في وقت 

سابق أمس.

وأنهى المنتخب البلجيكي الشوط األول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما الالعب البرازيلي 

فيرناندينيو عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 13 وكيفن دي بروين في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، رد المنتخب البرازيلي بهدف أحرزه البديل ريناتو أوغوستو في الدقيقة 

76 بعد ثالث دقائق فقط من نزوله. وكانت فعاليات الدورين األول والثاني شــهدت خروج 

جميع منتخبات أفريقيا وآســيا وكونكاكاف )أمريكا الشــمالية والوســطى والكاريبي( ليظل 

منتخبا البرازيل وأوروجواي من قارة أمريكا الجنوبية في المنافسة مع ستة منتخبات أوروبية.

ومع خروج منتخبي البرازيل )راقصو السامبا( وأوروغواي )السماوي( أمس، ضمنت النسخة 

الحالية مربعا ذهبيا أوروبيا خالصا. وصعد المنتخب الفرنسي إلى الدور قبل النهائي ببطولة 

كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حالياً بروســيا، بعدما تغلب على منتخب أوروغواي 

2 - صفر، أمس، على ملعب »نيجني نوفغورود« في افتتاح منافسات دور الثمانية بالبطولة.

وافتتح المدافع رافاييل فاران التســجيل للمنتخب الفرنســي في الدقيقة 40، ثم أضاف 

النجم أنطوان غريزمان الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 61، لتحجز فرنســا المقعد األول 

في المربع الذهبي بالمونديال الروسي. وافتقد منتخب أوروغواي خالل مباراة أمس جهود 

النجم إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، بسبب اإلصابة في ربلة الساق 

)عضلة السمانة(، التي تعرض لها خالل المباراة أمام البرتغال في دور الستة عشر.

ولعب كريســتيان ســتواني، مهاجم جيرونــا اإليطالي، إلى جانب النجم لويس ســواريز 

فــي خط هجوم أوروغواي. وتقدم المنتخب الفرنســي خطــوة جديدة نحو منصة التتويج 

بلقب المونديال الذي أحرزه مرة واحدة سابقة في نسخة 1998 على أرضه، بينما تبددت 

الفرصــة أمــام أوروغواي في التتويــج باللقب الثالث بالمونديال بعــد أن أحرزت بطولتي 

1930 و1950.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من جانب المنتخب الفرنســي، لكن منتخب أوروغواي 

دخل في األجواء سريعاً وبدأ التكشير عن أنيابه الهجومية خالل دقائق قليلة.

ولجأ المنتخب الفرنســي إلى الضغط المتواصل بحثاً عن هز الشــباك مبكراً، بينما كثف 

منتخــب أوروغــواي تركيزه على الجانــب الدفاعي، مع البحث عن الفــرص عبر الهجمات 

المرتدة.

وفي الدقيقة 40، افتتح رافاييل فاران التســجيل للمنتخب الفرنســي، حيث سدد النجم 

أنطوان غريزمان كرة متقنة من ضربة حرة، وجهها فاران بلمســة مهارية برأســه إلى داخل 

الشباك معلناً تقدم فرنسا 1 - صفر.

وتقلصت آمال منتخب أوروغواي في العودة، بشــكل كبير، في الدقيقة 61، حيث عزز 

المنتخب الفرنســي تقدمه بالهدف الثاني عندما سدد غريزمان كرة قوية من خارج منطقة 

الجزاء تصدى لها موســليرا، لكنها مرت منه بشــكل غريب إلى داخل الشباك، معلنة تقدم 

فرنسا 2 - صفر.

02

أقام مجلس نواب الشــعب التونســي جلسة مســاءلة لوزيرة الشباب 

والرياضة حول وضع الرياضة التونســية. وحامت جّل التســاؤالت حول 

المشــاركة فــي المحطة المونديالية الروســية التي نعتوهــا بالمخيبة 

لآلمال، لكن متى كان للكرة التونسية أمل في تخطي عتبة الدور األول؟ 

هل للمنتخب التونســي ما يكفــي من الموارد البشــرية لتحقيق هذا 

الُمنى الصعب المنال في ظل الموجود؟ 

هل الدوري التونســي يكفل انتقاء المواهب القادرة على مقارعة نجوم 

بلجيــكا وإنجلتــرا. وحتى بنما التــي تم نعتها قبــل المونديال باللقمة 

السائغة كانت لها األسبقية في هز الشباك التونسية.

النجاح في المونديال ليس مجرد ُمنى بل جهد واجتهاد لسنين طوال.

ومتــى كانت للكرة التونســية مقاربة تكوينية تنتــج المواهب القادرة 

علــى مثل هذه المحطات العالمية فإنه يجوز الحديث عن ما هو أبعد 

من الدور األول.

ومن أجل هذا البد من تقاســم األدوار بين مكونات الكرة التونســية، 

خاصــة تلك الزمرة التي اصطلح على تســميتها »الكبار« على لعب دور 

القاطــرة لجر البقية إلــى التعقل والعمل من منطلقــات منطقية على 

إصالح المقاربة التكوينية.

وانعــدام التكوين يمكن أن نستشــفه من كّم األســماء الــواردة على 

المنتخــب من دوريــات أوروبية مختلفــة.. وجلهم مــن إنتاج مدارس 

أجنبية.

 لنبــدأ من حــراس المرمى حراس المرمــى: أيمن المثلوثــي )الباطن 

السعودي(، معز حسن )شاتورو الفرنسي(، فاروق بن مصطفى )الشباب 

السعودي(.. ال أحد منهم ينشط في الدوري التونسي وأبرزهم وهو معز 

حسن يمثل إنتاجاً فرنسياً خالصاً.

 فــي خط الدفاع نجد كاًل من ياســين مرياح ورامــي البدوي فقط من 

الناشــطين فــي الدوري التونســي، أما البقية فهم محــل توريد: ديالن 

برون )الغونتواز البلجيكي(، يوهان بن علوان )ليستر سيتي(، صيام بن 

يوسف )قاســم باشا التركي(، أسامة الحدادي )ديجون الفرنسي(، علي 

معلول )األهلي المصري( وحمدي النقاز )الزمالك المصري(.

 وفي خط الوســط نجد إلياس الســخيري )مونبلييه الفرنســي(، سيف 

الديــن الخاوي )تروا الفرنســي(، وهــؤالء يمثلون الركائــز فحتى من 

دعوتهم من الدوري التونســي مثل غيالن الشعاللي )الترجي الرياضي(، 

أحمد خليل )اإلفريقي( فكدنا ال نعثر لهم على أثر في المونديال.

وخــط الهجوم ليس محل اســتثناء لما نرى المنتخب يعول على وهبي 

الخزري )ران الفرنسي(، نعيم السليتي )ديجون الفرنسي(.

وإذا توخينــا لغة األرقــام فإن حراس المرمى ال أحد منهم ينشــط في 

الدوري التونســي، وهو ما يضعنا أمام نســبة توريد 100% مقابل %75 

للدفاع )6 من أصل 8 ينشــطون في الخارج(، فيما نجد نســبة 66% في 

الوسط والهجوم )4 / 6 في الخطين(. 

وهــذه األرقام فيها دليل وزيادة على عدم التعاطي مع العمل القاعدي 

بشــكل يضمن االكتفاء الذاتي للمنتخب وقلــة األندية التي مع حلول 

كل »ميركاتو« تلهب األسعار وتجعلها من نار. وفي النهاية أقدام تصلح 

في افضل األحوال لدّكة االحتياط، وإذا حصلت االستثناءات فهي نادرة 

وتكشف عن نوادر الكرة التونسية.

وال يمكن الحديث عن سقوط المنتخب التونسي في المونديال، بل ال 

بد من التدقيق في سقوط منظومة برمتها. 

 فالتكويــن الذي نلح عليه يقتضي مياديــن، إال أن ما توافر منها نجده 

محل احتكار من الكبار.

 والتكوين يشترط المال، والكم األوفر من المال مخصص للكبار.

 والتكوين يشترط التعويل على قاعدة علموا الصغار وهم يلعبون.. لكن 

ماذا عسانا نقول وغول العنف قد تسّرب إلى مالعب الصغار؟

 والتكوين يقتضي كوادر ذات كفاءة.. فما الحل وكل كفاءة موجهة إلى 

أصناف الكبار؟!

دعا االتحاد الدولي لكرة القدم فريقاً للشــباب 

يضم 12 العباً ومدربهم، محاصرين حالياً داخل 

كهف فــي تايالند، لحضــور نهائــي المونديال 

التي تقام األســبوع المقبل، إذا تم إنقاذهم في 

الوقت المناسب.

وكتــب جيانــي إنفانتينو، رئيــس فيفا، في 

خطاب لالتحاد التايالندي: »تعاطفي الشديد 

ودعمي ألســر الالعبين والمدرب، باإلضافة 

إلى تضامني مع الشعب التايالندي«.

وتابــع: »آمــل، إن اجتمعــوا مــرة أخــرى مع 

عائالتهم وســمحت صحتهم بالســفر، ســيكون 

الفيفــا مســروراً لدعوتهم لحضــور نهائي كأس 

العالم«.

وزارت المجموعــة أحد الكهوف، وفشــلوا في 

الخروج بعد ارتفاع مياه الفيضان.

وال تزال محاوالت اإلنقاذ مســتمرة، لكن يبدو 

موسكو - د ب أ أن حضورهم النهائي صعباً.   

اعتبر أسطورة كرة القدم األلمانية لوثر ماتيوس، 

أن مونديــال روســيا 2018، هــو أفضل بطولة 

لكأس العالم في السنوات األخيرة.

ونقلــت وكالــة »تاس« عن ماتيــوس: »زرت 

روسيا عام 1979، وأدركت في ذلك الوقت أنه 

يمكن هنا لعب كرة القدم. موســكو وروسيا 

تغيرتا بشــكل كبير 

الـــ20-15  فــي 

األخيــرة..  ســنة 

شــاركت فــي عدة 

لــكأس  بطــوالت 

العالــم وأســتطيع 

أن أقول إن روســيا 

تنظيم  في  نجحت 

في  بطولة  أفضــل 

السنوات األخيرة.. شكراً لكم«.

وتقام النسخة الـ21 لكأس العالم في 11 مدينة 

روسية، وتســتمر منافسات البطولة حتى الـ15 

موسكو - وكاالت من الشهر الجاري.  

قطــع المشــجع الفرنســي دافيد 4000 كم حتــى اآلن لمــؤازرة الديوك خالل 

مشــاركتهم في النســخة الـ21 نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها 

روسيا حالياً.

وجــاء دافيد من فرنســا إلى روســيا لحضــور المونديال، عبر التنقل بوســائل 

المواصالت بالطرق البرية، حيث اســتقل الباصات والسيارات والشاحنات، كما 

تنقل ضمن المدن الروسية بنفس الطريقة وحضر مباريات فرنسا الثالث في دور 

موسكو - وكاالت المجموعات.  

كشــفت تقاريــر إعالمية هولندية جيــدة االطالع أن ُمتوســط الميدان الُدولي 

المغربــي، كريم األحمدي، قد اختار التوقيع لنادي اتحاد جدة الســعودي، في 

الميركاتو الصيفي الحالي، ُمفضاًل إياه على عرض نادي ســتاد ريمس الفرنســي، 

العائد حديثا لدوري الدرجة األولى الفرنســي. وكان نادي اتحاد جدة السعودي 

قــد أبدى اهتماما كبيرا بخدمات نجم نــادي فينورد الُهولندي، إذ عبر المدرب 

الجديــد لالتحــاد، األرجنتيني رامون ديــاز، عن رغبته الكبيــرة في جلب كريم 

األحمــدي، لتوفره على المميزات التي ُيريدهــا الُمدرب.وُيعتبر كريم األحمدي 

من الركائز األساســية في تشــكيلة الُمنتخب المغربي وناديه فينورد الُهولندي.

وســبق للدولي المغربي األحمدي حمل ألوان نادي أهلي ُدبي اإلماراتي لمدة 

نصف موسم، قبل العودة حينها إلى األجواء األوروبية.

Ⅶ  موسكو - يوسف الشافعي

 موارد 
ومواهب

الطاهر ساسي

فيفا يدعو العبي 
الكهف للنهائي

ماتيوس: مونديال 
فرنسي يقطع 4000 كم روسيا األفضل

لمؤازرة الديوك

منير األحمدي يختار اتحاد جدة
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Ⅶ  موسكو - يوسف الشافعي

أبدى أنطــوان غرييزمان، نجم المنتخب الفرنســي، ســعادته 

الكبيــرة بتحقيق التأهل إلى المربع الذهبي لمنافســات كأس 

العالــم لكرة القــدم، المقامة حالياً بروســيا، بعد تجاوز كمين 

منتخب األوروغواي بهدفين دون رد.

وأكــد نجم نــادي أتليتيكو مدريد اإلســباني في تصريحات 

لـ»البيــان الرياضــي« أن رفيقــه رافاييل فاران، قــد طلب منه 

الكــرة فوق نقطة الجــزاء ليلتقطها برأســه، وقــال غرييزمان 

فــي تصريحــات إعالمية بعد نهاية المبــاراة: »رافا طلب 

منــي الكــرة فــوق نقطة الجــزاء، وهو مــا كان، إذ 

قام بالتقاطها في الوقت المناســب.. متقاطعاً معها 

ليضعها في مرمى األوروغواي«.

وعــن الخطأ الذي قام به الحــارس األوروغوياني 

موســليرا في الهدف الثاني الذي جاء من تســديدة 

قويــة لغرييزمان، قال: »الكرة تقوم ببعض الحركات 

الغريبــة فــي الهواء، وهــو ما ُيصعب مــن مأمورية 

الحراس في صدها، ولذلك جربت حظي في تسديدها 

واستفدنا من ذلك«.

وبخصوص عدم احتفاله بهدف الفوز في مرمى 

األوروغــواي، قــال نجم الروخــي بالنكوس: 

»لــم أحتفــل احترامــاً لزمالئــي فــي 

أتليتيكو مدريــد )غودين وخيمينيز(، 

لقــد ســاعدوني كثيراً فــي بداياتي 

ُرفقــة األتليتيكــو«. كمــا أبان عن 

ســعادة كبيرة بالوصول إلى نصف 

النهائــي، وصــرح قائــاًل: »علينا أن 

أمامنا مباراة واحدة  نكون هادئين، 

النهائي.. نحن ُسعداء  للوصول إلى 

للغاية«. وكان أنطــوان غرييزمان 

قــد اختيــر كأفضــل العــب في 

التي  واألوروغواي  فرنســا  مباراة 

بهدفين  الديكة  لصالــح  انتهت 

نظيفين، ساهم نجم األتليتيكو 

فــي الهدف األول ُمقدماً إياه 

لزميلــه ونجم ريــال مدريد 

رافاييــل فــاران، قبــل أن 

ُمســتغاًل  الثاني  يضيف 

خطــأ »كارثيــاً« من 

حــارس غلطــة 

التركي  سراي 

موسليرا. 

أكد  جانبه  ومن 

هوغو لوريس، قائد المنتخب الفرنســي، أن الديكة 

أظهــروا قوتهم الذهنية في مواجهــة القوية البدنية 

للمنتخــب األوروغوياني، في المبــاراة التي جمعتهما 

علــى أرضيــة ملعب مدينــة »نيجني نوفغــرود«، التي 

انتهت بفوز المنتخب الفرنسي بهدفين نظيفين. وصرح حارس 

المنتخب الفرنســي ونادي توتنهام اإلنجليزي قائاًل: »مرة أخرة 

نعيش لحظات رائعة.. لقد ُقمنا بالرفع من األداء واإليقاع عندما 

ُكنا ُمطالبين بذلك.. وهذا ما ُيظهر القوة الذهنية لهذا الفريق«.

وأضاف قائد المنتخب الفرنسي، في حديثه لوسائل اإلعالم 

الفرنســية، بعد نهاية المباراة قائاًل: »ُكنا نعرف جيداً أنه يتعين 

علينــا حرمانهــم من هز شــباكنا، ألنهم ُيدافعون بشــكل جيد 

للغايــة.. كمــا أن إنهاء الجولــة األولى ُمتقدمين فــي النتيجة 

ساعدنا كثيراً على التحكم بُمجرياتها في الشوط الثاني«.

وعن تصديه الرائع لرأســية كاســيريس فــي الجولة 

األولى، قال لوريس: »إنها لحظة ُمهمة من المباراة، 

كان ضروريــاً أن نحرمهم من العودة في النتيجة 

في ذلك الوقت«.

وأضــاف: »علينا أن نترك أقدامنا فوق األرض، 

اآلن أمامنا مباراتان لتحقيق الُحلم«.

ُيذكــر أن المنتخــب الفرنســي قــد نجح في 

الوصــول إلى المربع الذهبي بعد غياب دام لمدة 

12 عاماً.

غريزمان لـ»           الرياضي«:
فاران طلب مني كرة الهدف

 لوريس: 
أظهرنا القوة 

الذهنية للديوك

»المربع الذهبي«.. احتــــــــالل »أوروبي«



Ⅶ  كازان - د ب أ

قــال لويــز فيليبي ســكوالري المدير الفني األســبق للمنتخب 

البرازيلي لكرة القدم، أمس، إن نيمار دا ســيلفا نجم المنتخب 

البرازيلي لن يصل أبدا لما حققه األسطورة البرازيلي بيليه خالل 

مسيرته كالعب.

وأوضــح ســكوالري، في مقابلــة مع صحيفــة »إل موندو« 

اإلســبانية،: »في البرازيل، نعلم مــن هو نيمار ومن هو بيليه.. 

نعلم أن هناك نسخة واحدة من بيليه ولن تكون هناك نسخة 

ثانية منه«.

وأضاف: »أي العب يمكن أن يكون جيدا للغاية وربما رائعا، 

ولكنــه لن يكون مثل بيليه ألنه ما من وريث لبيليه. لن يعادل 

أي العب ما حققه بيليه«.

وكان بيليــه فــي الســابعة عشــرة من عمــره عندما قاد 

المنتخــب البرازيلــي للفــوز بأول ألقابه فــي بطوالت كأس 

العالم وكان هذا في 1958 بالسويد.

وأصبــح نيمار اآلن في السادســة والعشــرين من عمره 

ولكن كل ذكرياته عن كؤوس العالم ما زالت سيئة.

وكانــت اإلصابــة أبعدت الالعــب عن صفوف 

الفريق في وســط المشــاركة بمونديــال 2014 

بالبرازيل ليغيب عــن مباراة الفريق في المربع 

الذهبي عندما كان ســكوالري نفســه مدربا 

للفريق وخســر الفريق وقتهــا أمام نظيره 

األلمانــي 1 - 7 على اســتاد »مينيراو« 

بمدينة بيلو هوريزونتي.

وأوضــح ســكوالري /69 عاما/ 

أن نيمــار أبطأ مــن عملية نموه 

االحترافي  مســتواه  وتطــور 

بالرحيــل عــن صفــوف 

برشلونة.

ولــدى ســؤاله 

كان  إذا  عمــا 

نيمار  مستوى 

يضاهي  اآلن 

مستوى 

األرجنتيني 

ميســي  ليونيل 

أو  برشــلونة  نجــم 

رونالدو  كريســتيانو  البرتغالي 

مهاجم ريال مدريد اإلسباني، أجاب 

ســكوالري: »فــي برشــلونة، كان 

مستواه قريبا منهما كثيرا.. ولكن 

هذا ال يحدث بين يوم وليلة. إنه 

على الطريــق الصحيح، ولكنه ما 

زال بحاجــة لبعض الوقــت. ربما 

يصبــح في نفــس مســتواهما في 

غضون عام أو عامين«.

ويعتبر نيمار أبرز المرشحين لخالفة ميسي ورونالدو للجلوس 

على عرش الســاحرة المستديرة في الفترة المقبلة، لكنه برغم 

البدايــة البطيئة التي اتســم بها في البطولــة، فإنه أصبح مثار 

جدل لمواقــع التواصل االجتماعي اإللكترونيــة، التي تتحدث 

عن ســقوطه المتكرر على أرض الملعب بدال من الحديث عن 

تســجيله األهداف الرائعة ودوره المهم في تأهل البرازيل لدور 

الثمانية على حساب المكسيك.

وكانت العديد مــن التقارير الصحافية قد تحدثت عن نيمار 

ودخولــه على مضمار المنافســة علــى لقب الكــرة الذهبية، 

باعتبــار أنــه الناجــي الوحيد مــن مقصلــة كأس العالم، على 

اعتبــار أن المصــري محمد صالح لــم يتجاوز 

بمنتخب بالده الدور األول، بينما ودع 

األرجنتيني ليونيل ميسي من دور الـ16 

دون إضافــة بصمة واضحــة، وخرج 

الفرنسي بعد  المنتخب  أمام  التانغو 

الخسارة بأربعة أهداف مقابل ثالثة، 

كذلك البرتغالي كريســتيانو رونالدو 

الذي لم يقدم المســتوى المأمول، 

وودع منتخب بــالده مبكراً من 

دور الـ16 أيضاً بخسارته بهدف 

مقابل ال شيء أمام منتخب 

األورغــوي، الــذي بدوره 

البطولــة  أمــس  ودع 

من  الخســارة  عقب 

الفرنسي  المنتخب 

دون  بهدفيــن 

ليصعــد  رد، 

إلــى  الديــوك 

نهائي  نصــف 

المونديال.

السبت
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وصلت المنافســة على الــكأس العالمية أحد أهــم المنعرجات قبل 

بلوغ خط النهاية، يوم 15 يوليو سيكون يوماً خاصاً ألحد المنتخبات 

المتبقية في مضمار يقّل فيه المتســابقون يوماً بعد يوم، يســقطون 

تباعــاً مــن عقد أدوار خــروج المغلوب التي ال زالــت تِعد بكثير من 

المفاجــآت، فمــن كان يراهن على المغــادرة المبكــرة لكبار القوم 

كألمانيا، وإسبانيا واألرجنتين من الباب الخلفي.

ومن ضفــة احتمال أخرى، ال أحد راهن على منتخبات الصف الثاني 

أو الثالــث لبلوغ أدوار كانت في الماضي القريب حكراً على أصحاب 

الحظوة.

للفــوز بكأس العالم إحســاس خاص جداً، إحســاس يفــوق الخيال، 

إحســاس يصفه فقط مــن كان له نصيب في الفــوز بإحدى دوراتها، 

نجــوم كبــار فازوا بكل شــيء في كرة القــدم مثل رونالــدو وزيدان 

يعتبــرون أن كأس العالم أعلى مراتب التتويج الكروي، وأبهى لحظة 

في مســيرة أي العب كرة قدم، في حين العبون آخرون، بل أساطير 

كروية لم تنل هذا الشــرف فبقيت مســيرتها ناقصة دون هذا اللقب 

الكبيــر، ونذكر على ســبيل المثــال ال الحصر، دي ســتيفانو، أوزيبيو 

وكرويف، عراب الكرة الشــاملة الذي خسر نهائيين متتاليين بألمانيا 

واألرجنتين، وقال كلمته الشهيرة عقب النهائي األول: »ربما كنا نحن 

الفائزيــن اليوم، ســيتذكرنا الناس أكثر من حامــل اللقب«.. حرقة ما 

بعدهما حرقة، لكن التاريخ لم يذكر بعدها سوى ألمانيا حامل اللقب 

آنذاك.. وربما عزاء كرويف الوحيد يبقى ذلك الفريق الهولندي الذي 

عرف العالم بأسلوب كرة القدم الشاملة. 

نجوم آخرون، لم يقلوا إبداعاً وعطاًء عن من سبق ذكرهم، لكن وفي 

المقابل لم ينصفهم عالم الكرة أبداً، قضوا حياتهم فوق السحاب، من 

إنجــاز إلى آخر، لكنهم لم يحظوا أبداً بفرصــة اللعب بكأس العالم، 

الفريدو دي ستيفانو، أســطورة الكرة قبل مارادونا وبيليه، يقول عنه 

الســير بوبي شــارلتون: »أفضل ما رأت عيني«، بمسيرة تفوق الخيال 

رفقــة األبيــض الملكي ريال مدريد، لكــن دون أدنى دقيقة في كأس 

العالــم، ال رفقة بلــده األرجنتين بمشــاكله السياســية وإبعاده عن 

نســختي 1950 و1954، وال حتى رفقة المنتخب اإلســباني المدجج 

آنذاك بترســانة من النجوم العالمية، ككوباال، ســواريز وخينتو، إذ لم 

يتمكن من حجز بطاقة المونديال 1958 وخســرها لصالح إســكتلندا 

آنذاك.

نجم آخر، غزى أحالم الشــباب في مانشســتر يونايتــد، فتمّكن من 

بســط ســيطرته على الدوري اإلنجليزي لمدة ليســت بالقصيرة، إنه 

األيقونــة جورج بيســت، الالعب المتكامل الذي لم تســعفه األقدار 

لخــوض غمار الــكأس العالمية، ربمــا ألن أيرلندا الشــمالية منتخب 

األصــل، ورغم وجود النجم، لم يكن قادراً على مقارعة الكبار والظفر 

ببطاقة التأهل لمونديال 1970، 12 سنة بعد ذلك، تمّكن األيرلنديون 

مــن خطف بطاقة للعرس اإلســباني، أصوات عديــدة نادت بضرورة 

تكريم األسطورة صاحب الست والثالثين ربيعاً آنذاك، لكن هيهات يا 

صديقي للسن أحكامها.

غيــر بعيد عن المملكــة المتحدة، فرنســا التي يجمــع الخبراء أنها 

أضاعــت بعض الفرص مع التاريخ لعدم تجنيســها المبكر لبعض أكبر 

المواهب التاريخية، ونخّص بالذكر النجم األسمر العالمي جورج وياه، 

صاحب الكرة الذهبية لســنة 1995، الذي صال وجال بمالعب فرنسا 

وإيطاليا رفقة باريس ســان جرمان وميالن، مرة أخرى ما باليد حيلة، 

فجورج لسوء حظه ينتمي لمنتخب ليبيريا الذي لم تكن له أبداً بصمة 

فــي عالم الكرة اإلفريقيــة، ربما لو لعب لمنتخب فرنســا أو إيطاليا 

آنذاك لكان للتاريخ أحكام أخرى.

نجــوم عديدة القت نفــس المصير بطريقة أو بأخــرى، لكلٍّ أحالمه 

المشــروعة، وحلــم كل العب كرة قــدم التواجد ولعــب ولو مباراة 

واحدة في كأس العالم.

نشــرت صحيفــة »الغارديان« البريطانية قائمة أســوأ الالعبين في بطولة كأس 

العالم المقامة في روسيا، ضمت العباً عربياً واحداً، هو المصري محمد النني.

وشــملت القائمة التي تكونت من 11 العباً، مدافع منتخب 

إســبانيا وقائد ريال مدريد ســيرجيو رامــوس، والجناح 

الفرنســي عثمــان ديمبيلي المحتــرف في صفوف 

فريق برشــلونة اإلســباني، ووردت فيها األســماء 

التالية:

في حراسة المرمى: اإلسباني دي خيا

في خط الدفاع: اإلسباني سيرجيو راموس، واأللماني 

جيروم بواتينغ، والسنغالي كاليدو كوليبالي.

فــي خط الوســط: المصري محمــد الننــي، والبرتغالي 

بيرنــاردو ســيلفا، والبولندي بيوتــر زيلينســكي، واألرجنتيني 

آنخيل دي ماريا، والفرنسي عثمان ديمبيلي.

في خط الهجوم: البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، واأللماني تيمو فيرنر.

تجدر اإلشــارة إلــى أن جميع الالعبين الذين وردت أســماؤهم فــي القائمة، 

خرجت منتخباتهم من مونديال روسيا باستثناء الفرنسي ديمبيلي، الذي ينافس 

لندن - وكاالت منتخب بالده بقوة للظفر بلقب البطولة.   

كشــف النجم الســابق ماريو كيمبــس أول من 

أمــس، رغبتــه فــي تولــي تدريــب المنتخب 

األرجنتينــي لكرة القدم الــذي توج معه بلقب 

كأس العالم 1978، ليسير على خطى األسطورة 

الذي  مارادونا  دييغو 

قــاد المنتخب للقبه 

الثاني في 1986.

كيمبــس  وقــال 

)63 عامــا( »ليــس 

إدارة  الســهل  مــن 

)منتخب(،  تشكيلة 

ألنهــا تحمــل معها 

كل البــالد. إال أنني 

سأكون متوافرا لقيادة المنتخب األرجنتيني«. 

وكان كيمبــس أبــرز العبــي المنتخــب في 

مونديــال 1978 الذي توجت بــه األرجنتين 

على أرضها. إال أن نجاحه كالعب لم ينعكس 

فــي مســيرته كمــدرب، إذ اكتفــى بتجارب 

متواضعــة في ألبانيــا وفنزويال وإندونيســيا 

وبوليفيا. ويعمل كيمبس حاليا معلقاً لشــبكة 

بوينوس ايرس - أ ف ب »اي اس بي ان«. 

قد يقول البعض إن كرة القدم هي اللغة األكثر 

شعبية في العالم، لكن عندما يتعلق األمر بفك 

طالسم اللغة الروسية أو التواصل مع أهل البلد 

التي تستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم 

هذه األيام، فإن الحب المشــترك لهذه الرياضة 

ال يكفــي في بعض األحيان، لذلك وجد العديد 

مــن المشــجعين الموجودين حالياً في روســيا 

ضالتهــم في خدمــة غوغل للترجمــة »غوغل 

ترانسليت«.

وأصبحت غوغل ترانســليت وسيلة ال غنى عنها 

للمشجعين من أجل التواصل مع المحليين في 

الحانــات والمطاعم والفنادق. وقال المشــجع 

البرازيلــي غوســتافو »مــن الصعب جــداً فهم 

األبجديــة الروســية، لذلــك نســتخدم جوجل 

طوال الوقت.. عندما تســتخدم جوجل وتعرف 

الترجمة تصبح المسألة أسهل«.   كازان - رويترز

قال الرئيس الروســى فالديمير بوتين، أمس، إن كأس العالم لكرة القدم فرصة 

للبالد لتطوير الرياضة بشكل عام.

وقــال بوتيــن في اجتماع مع نجوم كرة القــدم بالكريملين: »هذا ليس تطويراً 

لكرة القدم فقط. هذا تطوير لنوع ضخم من الرياضة لجذب الشــباب إلى قيم 

الثقافة البدنية«.

واســتثمرت روسيا 11 مليار دوالر في تطوير المرافق الستضافة النسخة الحالية 

من كأس العالم. وتقام البطولة عبر 11 مدينة روسية.

وقال بوتين إن كأس العالم دمر الصور النمطية السلبية عن البالد، وقابله جياني 

إنفانتينو رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم بالثناء.

وصــرح بوتين بأن كأس العالم صنعت »أجواء من الثقة واالحتفال... عشــرات 

اآلالف جاؤوا إلى روسيا من مختلف أنحاء العالم«.

وقال بوتين »الناس رأوا أن روسيا بلد مضياف«.   موسكو - د ب أ

نجوم قيد 
الحجب

فؤاد الشافعي

النني ضمن تشكيلة أسوأ 
العبي المونديال

كيمبس يعرض 
تدريب األرجنتين

غوغل يحطم 
الحواجز بين اللغات

 عن الكباربوتين: المونديال فرصة للتطوير
ً
نيمار بعيدا

 نجم 
السامبا األبرز 

يبحث عن إنجاز مفقود

سكوالري: أرفض تشبيهه باألسطورة بيليه

»المربع الذهبي«.. احتــــــــالل »أوروبي«
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التوقيت : 22:00  سامارا أرينا

والكر

ستونز

ماغواير

تريبي�

دييل أيل

هندرسون

لينغارد

يونغ

كرافث

ليندولف

غرانكفيست

أوغوستينسون

كاليسون

الرسون

إيكدال

فورسربغ

بيكفورد

إنجلتراالسويد
تشكيلة ال�عبين

أولسن

ب�غ

تويفون�

ست�لينغ

ك�

Ⅶ سامارا - د ب أ

 اعترف يان أندرســون المدير الفني للمنتخب 

الســويدي لكرة القدم بأن مباراة فريقه اليوم 

أمام نظيره اإلنجليزي ســتعيد إليه لمحة من 

ذكريــات الماضي، مشــيراً إلى أنــه كان من 

عشــاق متابعة كــرة القــدم اإلنجليزية عبر 

شاشــات التلفزيــون خالل فتــرة طفولته. 

ويلتقــي المنتخبان اإلنجليزي والســويدي 

اليــوم علــى اســتاد مدينــة ســامارا 

الروســية ضمــن فعاليــات دور 

العالم  كأس  ببطولــة  الثمانية 

2018 في روسيا.

خــالل  أندرســون،  وأشــار 

المؤتمــر الصحافي لفريقه أول 

مــن أمس قبــل مبــاراة اليوم، 

»نشــأت في الســبعينيات على 

برنامج )تابس إكسترا( لكرة القدم 

بالتلفزيــون الســويدي وكنا نتابع 

الكرة التلفزيونية«، مشيراً إلى أن 

هــذا كان جزءاً مهماً مــن حياته خالل مرحلة 

الطفولة والصبا.

وأوضــح أندرســون: »كانت هنــاك مباراة 

واحــدة فقط تبث علــى التلفزيــون في كل 

أسبوع... وفي يوم االثنين من كل أسبوع، 

تبدأ التســاؤالت عن المبــاراة التي 

ســيتم بثها ثم تبدأ حالــة الترقب 

ليوم السبت التالي، والذي سيشهد 

بــث هذه المبــاراة«. وأكد: »كنت 

مشــجعاً دائمــاً لكــرة القــدم 

اإلنجليزية. أتذكر المالعب 

إنجلترا  كانت  الموحلة، 

ولهذا،  الثانــي،  بلدي 

أن  الرائــع  مــن 

المنتخب  أواجــه 

اإلنجليزي 

الواقــع  فــي 

كمديــر  حاليــاً 

للمنتخــب  فنــي 

السويدي«.

Ⅶ سامارا- أ ف ب

اعتبــر مــدرب المنتخــب اإلنجليــزي لكــرة 

القــدم غاريــث ســاوثغيت، أن العبيه 

أمام »فرصة قــد ال تتكرر« في 

قبيل  العالــم، وذلك  كأس 

لقائهــم الســويد فــي 

اليوم، ضمن  ســامارا 

النهائي  ربــع  الدور 

لمونديال روسيا.

منتخب  وبلــغ 

الثالثة«  »األســود 

للمرة  الــدور  هذا 

األولــى منذ 2006، 

وذلــك بفــوزه علــى 

 3-4 الكولومبي  المنتخب 

بركالت الترجيح )بعد التعادل 1-1 

في الوقتين األصلي واإلضافي(.

وقبــل يومين من مواجهة الســويد، اعتبر 

ســاوثغيت أن علــى العبيه الشــباب بقيادة 

هــاري كين متصدر ترتيب الهدافين مع ســتة 

أهــداف، »االســتفادة إلى أقصــى حد« من 

الفرصــة المتاحة لهــم في مونديــال 2018. 

وأضاف »هذه فرصة رائعة، وعلى رغم 

أن فريقنا ســيكون أفضل على 

المســتوى الفــردي خالل 

هــذه  أن  إال  عاميــن، 

الفرصة قد ال تتكرر«.

ساوثغيت  وقال 

االســتمتاع  »علينا 

باللحظات 

الجيــدة، إال أنني 

البعــد  كل  بعيــد 

عن أن أكون مثالياً، 

ارتكبنــا الكثيــر مــن 

وســنرتكب  هنا،  األخطاء 

المزيد مــع محاولتنا المضي قدماً، 

لــذا أعتقــد أن االنجــراف خلــف األمور 

والتفكيــر بالدور نصــف النهائي من اآلن هو 

أمر خطر«.

إنجلترا والسويد.. عودة وحلم
األسود الثالثة تنتظر أحفاد الفايكينغ

Ⅶ سامارا - أ ف ب

تحلــم إنجلترا بلقب كبير منذ العام 1966، يوم 

توجت على أرضها بكأس العالم في كرة القدم، 

بعد 52 عاماً يجد »األســود الثالثة« أنفســهم 

أمــام فرصــة مثاليــة للمضي قدمــاً نحو لقب 

مونديال 2018، لكن يتوجب عليهم أوالً تخطي 

العقبة الجدية المتمثلة بالسويد في لقاء الدور 

ربع النهائي اليوم في سامارا.

ســتحتاج إنجلترا إلى الكثيــر لتتمكن من 

تخطي الســويد، المنتخب الــذي وصل إلى 

هذه المرحلة بعدما أزال من طريقه أسماء من 

العيار الثقيل: هولندا في التصفيات األوروبية، 

إيطاليــا أبطال العالم أربــع مرات في الملحق، 

وبطريقة غير مباشرة، ألمانيا حاملة اللقب في 

المجموعة السادسة لمونديال 2018.

سيحتاج اإلنجليز أوالً إلى نجاعة هجومية 

متمثلــة بمواصلة القائد هاري كين شــهيته 

التهديفيــة التــي جعلته حتــى اآلن يتصدر 

ترتيب الهدافين مع ســتة أهداف. ســتحتاج 

أيضــاً الختــراق الصالبة الدفاعيــة وتجانس 

حرم  الــذي  المنتخــب 

مــن  منتخبــات  ثالثــة 

واجهتــه  أربعــة  أصــل 

فــي مونديــال روســيا، من 

التسجيل. ذهنياً، سيحتاج الالعبون 

الشــبان في التشــكيلة اإلنجليزية إلى أن 

يكونوا أقوى من صدى التاريخ الذي سيتردد 

في أذهانهم: في ثماني مباريات رســمية، لم 

تفز إنجلترا على الســويد سوى مرة واحدة، 

وذلــك بنتيجــة 3-2 في الــدور األول لكأس 

أوروبا 2012 )مقابل فوزين للسويد وخمسة 

تعادالت(.

ثقة
األكيــد أن المنتخب اإلنجليــزي يزداد ثقة مع 

مــرور الوقت في روســيا. راهــن مدربه غاريث 

ساوثغيت على العبين من الشباب، ولم يخسر 

رهانــه حتى اآلن. معاكســة التاريــخ؟ تم ذلك 

في الدور ثمــن النهائي، مع النجاح في ركالت 

الترجيــح للمــرة األولى فــي كأس العالم بعد 

ثالث محاوالت فاشلة.

ال تــزال كأس العالــم 

المخيلة  تدغدغ  الذهبية 

اإلنجليزيــة. قالها المدافع 

وضوح  بــكل  ســتونز  جــون 

»نريــد أن نعيدها إلى المنزل«، إلى 

مهــد كرة القدم الذي لم يكن على قدر هذا 

الحمــل، واكتفى بلقب كبير يتيــم في تاريخه. 

وأضاف »أحب أن أفوز بــكأس العالم، إنجلترا 

تحــب أن تفوز بــكأس العالم نريد جعل الناس 

في بالدنا فخورين«.

األداء  كان  األخيرتيــن،  البطولتيــن  فــي 

اإلنجليــزي محرجاً: خــروج من الدور األول في 

مونديال 2014، وثمن نهائي كأس أوروبا 2016. 

هذه المــرة، التحدي اإلنجليــزي أكبر، ويزداد 

حملــه ثقاًل إذا مــا أدرك الالعبــون أن ركالت 

الترجيح ضد كولومبيا تابعها أكثر من 23 مليون 

إنجليزي عبر الشاشات.

 محطة
على جانب آخر، يتســاءل الجميع، هل ستكون 

السويد محطة سهلة نحو الدور نصف النهائي، 

أحيانــاً في إمكان منتخبات كهذه أن تطيح بك 

ال شــك بأنهم فريق جيد. مــا كانوا ليصلوا إلى 

هنا لو لم يكونوا جيدين.

ال يمكن أن تقارب السويد من منظار المحطة 

الســهلة نحو الــدور المقبل. تصــدر المنتخب 

اإلســكندينافي مجموعــة ضمت المانشــافت 

حامــل اللقب، والمكســيك وكوريــا الجنوبية، 

وهو يخــوض البطولة في غيــاب أبرز نجومه، 

زالتــان إبراهيموفيتش الذي اعتــزل دولياً عام 

2016، ولم يبد المدرب الحالي يانه أندرســون 

ترحيبه بعودته إلــى صفوف المنتخب لخوض 

المونديال.

وصل الســويديون إلى هذه المرحلة للمرة 

األولى منذ مونديال 1994 حينما أنهوا مونديال 

الواليــات المتحــدة في المركــز الثالث. فرض 

أندرســون نظامــاً صارماً في مجموعــة تفتقد 

للنجوم واألسماء البارزة على الساحة العالمية.

تلقوا هدفين وخسارة وحيدة في المونديال 

حتــى اآلن، وأتت أمــام ألمانيا فــي مباراة لم 

تحســم نتيجتها ســوى في الدقيقة الخامســة 

األخيرة من الوقت بدل الضائع.

هاري كين.. قائد اإلنجليز

جرانكفيست.. خطة طويلة األمد

فاردي يواصل الغياب

فورسبرغ.. نقيض ابراهيموفيتش

رغـــم الــتــألــق الـــواضـــح لــه منذ 
ال  الروسي  المونديال  انطالق 

هــاري  إنجلترا  قــائــد  يـــزال 
كين يرجع الفضل بشكل 
ــــى الـــفـــريـــق،  ــر إلـ ــثـ أكـ
»تحدثنا  كــيــن:  وقـــال 
الجماعية  عن   

ً
جميعا

ــبــطــولــة، وهـــذا  قــبــل ال
حتى   %  100 بنسبة  يتأكد  ال 

تتطلب  التي  اللحظة  إلى  تصل 
األمر«.

ــاس جــرانــكــفــيــســت  ــ ــدري ــ ــد أن أكــ
المنتخب  وقائد  مدافع 

تقدم  أن  الــســويــدي، 
إلى  ووصوله  فريقه 
في  ــيــة  ــثــمــان ال دور 
العالم  كــأس  بطولة 

2018 بروسيا، يعود إلى 
جـــزء مـــن خــطــة طــويــلــة األمـــد 

للفريق. 

واصــــــل الـــمـــهـــاجـــم جــيــمــي 
فاردي غيابه عن تدريبات 

الــمــنــتــخــب اإلنــجــلــيــزي 
ــاب  ــدم وغـ ــقـ لـــكـــرة الـ
ــران الـــفـــريـــق،  ــ عــــن مــ
ــي مــديــنــة  أمــــــس، فــ

سان  مدينة  بجوار  ريبينو 
ــتــي  ــة، وال ــيـ ــروسـ بــطــرســبــرغ الـ
معسكره  الفريق  فيها  يقيم 

خالل البطولة.

بــــــرز الـــمـــهـــاجـــم إمـــيـــل 
فورسبرغ في صفوف 
منتخب السويد الذي 
اليوم،  انجلترا  يواجه 
إال أن المهاجم الذي 

عوض غياب النجم زالتان 
يريد  ال  لكنه  ابراهيموفيتش، 

التطرق لهذه المقارنة. 

أندرسون: 
أعشق الكرة اإلنجليزية منذ طفولتي

ساوثغيت:
أمامنا فرصة قد ال تتكرر
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فوز 
السويد

فوز 
إنجلترا



المنتخبـــان  يلتقـــي  عندمـــا 
والكرواتـــي  الروســـي 
اليـــوم،  القـــدم  لكـــرة 
ســـيكون حـــارس المرمـــى 
الروســـي إيجور أكينفيف 
بعـــد  األضـــواء  بـــؤرة  فـــي 
الـــذي لعبـــه فـــي وصـــول  الـــدور 

المرحلـــة. هـــذه  إلـــى  فريقـــه 
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 غرافيك : محمد أبوعبيدة

التوقيت : 22:00 فيشت سوتشي
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Ⅶ  سوتشي - أ ف ب

أكــد مدرب المنتخب الروســي ستانيســاس 

تشيرتشيسوف أمس، أن الكلمات التشجيعية 

لرئيــس الباد فاديميــر بوتين تعطي »دفعة 

إضافيــة لي وفريقي«، وذلك عشــية مواجهة 

كرواتيــا في الــدور ربع النهائــي لمونديال 

.2018

فــي  تشيريتشيســوف  وقــال 

مؤتمر صحافي في سوتشــي حيث 

اليــوم، »اتصل بي  المبــاراة  تقام 

المباراة  الرئيس بوتيــن قبل 

وبعدها.  إســبانيا  ضــد 

بالطبع عندما يدعمك 

الرئيس فهذا يجعلنا 

مضيفاً  مرتاحين«، 

»الاعبون 

يعرفــون ذلــك 

دفعــة  وهــذا 

إضافيــة لنا من 

حيث التحفيز«.

وعمــت الفرحة فــي الباد عقــب الفوز، 

علمــاً أن المنتخب واجه انتقادات كثيرة قبل 

انطاق البطولة ولم يكن يتوقع تخطيه الدور 

األول، بعدما فشــل في تحقيق الفوز في سبع 

مباريات دولية ودية.

وعلى الرغم من قيادته المنتخب الروسي 

إلى مخالفة التوقعات، بدا تشيرتشيسوف 

)54 عامــاً( متواضعاً عشــية مواجهة 

كرواتيــا، وقال »أنا كمدرب، بشــكل 

علني، أحاول أال أشــاهد التلفزيون 

أو أقرأ الصحف، أنا أركز على عملي 

وهذا كل شــيء«، مضيفــاً »أعتقد 

متشــابهون.  الاعبيــن  أن 

مــن الجيد تذكير أنفســنا 

بالمباراة ضد إســبانيا لكن 

دعونــا نتطلــع اآلن إلــى 

سنخوض  األمام. 

مباراة مختلفة 

بمستوى  اآلن 

مختلف في ربع 

النهائي«.

Ⅶ  سوتشي- أ ف ب

تولى الكرواتي زالتكو داليتش صاحب الـ )51 

عاماً( مهمة اإلشراف على المنتخب في 2017 

بعد ســقوطه علــى أرضه في فخ 

التعادل مع فنلندا المغمورة 

تصفيــات  فــي   1-1

إلى  قاده  المونديــال. 

النهائيــات من بوابة 

األوروبي  الملحــق 

أمــام اليونان، كما 

أشرف على التقدم 

المستمر للمنتخب 

علــى رغم أمور غير 

جيــدة حدثت خارج 

المستطيل األخضر.

 فــرض داليتــش شــخصيته 

في المنتخب، وقوة شــخصية التشكيلة 

ستكون على المحك لدى مواجهة روسيا على 

أرضهــا. لم يحظ الكرواتيون بتجارب ســعيدة 

مع المنتخبات المضيفة في البطوالت الكبرى: 

فــي نصف نهائي 1998، فرطوا بتقدمهم أمام 

فرنسا ليســقطوا 1-2 بهدفين للمدافع ليليان 

تورام. وفي مونديال 2014، ســقطت كرواتيا 

مجــدداً أمام المنتخــب المضيــف البرازيل، 

وذلــك في الــدور األول الذي لم 

تتمكن من تخطيه.

الحالية  النسخة  في 

2018 روســيا، قدم 

منتخــب كرواتيــا 

أفضــل عروضــه 

اإلطاق،  علــى 

أمــام  ســيما  ال 

منتخب 

حيث  األرجنتين، 

الفــوز  اســتطاع 

عليــه بثاثيــة نظيفة 

فــي دور الـــ 16، فــي تلك 

المبــاراة قدم زاالتكــو أفضل طريقة 

إلدارة اللقاء، واســتطاع الســيطرة على 

منطقة المناورات وخط الوســط والتغلب 

على منتخب التانغو.

تشيرتشيسوف:
دعم بوتين »دفعة« للمنتخب

زالتكو.. 
قوة الشخصية تفرض نفسها

مودريتش.. نجاح جديد

فرنانديز.. برازيلي من روسيا

لوفرن: سنتخطى جيل سوكر

أكينفيف يخطف األضواء

( العـــب 
ً
أثبـــت مودريتـــش )32 عامـــا

قـــوة  اإلســـباني،  مدريـــد  ريـــال 
الدنمـــارك،  ضـــد  شـــخصيته 
عندمـــا تقـــدم فـــي ركالت 
لمواجهـــة  الترجيـــح 
كاســـبر  الحـــارس 
شـــمايكل الـــذي تصـــدى 
قبـــل دقائـــق لضربـــة الجـــزاء 
التـــي ســـددها. نجـــح مودريتـــش 

المـــرة. هـــذه 

وجهـــت الدعـــوة إلى ماريو فرنانديز 
المنتخـــب  ألـــوان  عـــن  للدفـــاع 
البرازيلـــي عـــام 2014، إال أنه 
ــدور  ــوم الـ ــيخوض اليـ سـ
ربـــع النهائـــي لنهائيـــات 
مـــع  المونديـــال  كأس 
روســـيا، البـــالد التـــي أصبـــح 
 آخـــر« بعدمـــا 

ً
فيهـــا »شـــخصا

مكنتـــه مـــن تخطـــي اكتئـــاب عانـــى 
منـــه فـــي بلـــده األم.

اعتبـــر العـــب المنتخـــب الكرواتـــي 
لكـــرة القـــدم ديـــان لوفـــرن 
أن  أمـــس،  مـــن  أول 
الجيـــل الحالـــي لمنتخـــب 
لـــوكا  بقيـــادة  كرواتيـــا 
مودريتـــش، قـــادر فـــي 
 ،2018 روســـيا  مونديـــال 
علـــى تحقيـــق إنجـــاز أفضـــل مـــن 
الـــذي حققـــه جيـــل عـــام 1998 فـــي 
مونديـــال فرنســـا بقيـــادة ســـوكر.
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Ⅶ  سوتشي - رويترز 

قدمت كرواتيا وروســيا ما يكفي لتحقيق النجاح 

وبلوغ دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم، 

لكنهما بحاجــة لتكرار أدائهما القوي والهجومي 

فــي دور المجموعات عندمــا يلتقيان اليوم في 

دور الثمانية في سوتشــي. وبدأ الروس البطولة 

وهم األقل تصنيفا بين المشاركين، لكن الفريق 

تغلــب 5-صفر على الســعودية فــي االفتتاح، 

ثــم 3-1 على مصــر قبل الخســارة 3-صفر أمام 

أوروغــواي في نهايــة دور المجموعــات، لكن 

الفريق تجــاوز االنتقادات الداخليــة والخارجية 

بفضل نهجه خال البطولة.

وغيرت روســيا من طريقة لعبها أمام إسبانيا 

فــي دور الســتة عشــر باالعتماد على خمســة 

مدافعيــن ومهاجم واحد هــو أرتيم جيوبا وهو 

النهــج الذي منح المنافــس فرصة واحدة خال 

90 دقيقة.

لكــن روســيا نفســها ســدد العبوهــا مــرة 

واحــدة علــى المرمى خال ســاعتين هي عمر 

واإلضافي،  األصلي  الوقتين 

واحتاجــت لتصــدي الحارس 

لركلتيــن  أكينفييــف  إيجــور 

ترجيحيتين لتبلغ دور الثمانية.

مفاجأة
اعتمد منتخب روســيا  بشــكل كبير على مدربه 

القديــر ستانيســاف تشيرشيســوف الذي صنع 

مفاجأة ويكتســب شــعبية متزايــدة في باده. 

فــي تصريحــات لموقــع الفيفــا، قــال الاعب 

الروسي إيليا كوتيبوف ان«سر نجاحنا ليس فقط 

التشــكيلة األساســية لكن كل من فــي الفريق، 

إضافة الى الفريق التدريبي والجهاز الفني، الكل 

يجمع في اتجاه الهدف نفسه». وأضاف«كنا كا 

موحــدا، ال يهم ما إذا كنا نلعب أم ال، يمكن ان 

تشــعر بالدعم من كل األطراف في التشكيلة«.

فــي حين، قدمــت كرواتيــا أداء هجوميا رائعا 

عندما تغلبت على نيجيريا واألرجنتين وأيسلندا 

لتتصــدر مجموعتها في الــدور األول لكنها مثل 

روســيا اتبعت أســلوبا دفاعيا للتغلب 3-2 على 

الدنمارك بركات الترجيح.

فريق  ســجل  عروضكمــا 

داليتــش  زالتكــو  المــدرب 

هدفيــن على األقل فــي كل مباراة من 

مبارياتــه الثاث في الــدور األول بينها ثاثية 

في مرمى األرجنتين بفضــل العبين مثل القائد 

لــوكا مودريتش ومهاجميــن مميزين مثل ماريو 

ماندزوكيتــش وأنتي ريبيتش وأندريه كراماريتش 

وإيفان بريشــيتش. وتتمتع كرواتيا بهجوم أقوى 

من إسبانيا ويمكنها أن تمثل الكثير من المشاكل 

لروسيا عبر التمرير السريع والتمريرات العرضية 

إلى ماندزوكيتش. وقال ريبيتش: أعتقد أنه يجب 

أن نركز أوالً على أنفســنا ألنني أعتقد أن فريقنا 

يملك قدرات أكبر ونحتاج فقط إلظهار ذلك في 

الملعب وحينها يمكن أن نفرض إيقاعنا».

ســيتوقف نجاح روســيا على كيفية السيطرة 

علــى العــب الريــال مودريتش والعب وســط 

برشــلونة إيفــان راكيتيتــش ثم االعتمــاد على 

الهجمات المرتدة التي حققت نجاحا مدهشــا 

خال البطولة الحالية.

مسيرة
ماريــو  راكيتيتــش،  ايفــان  مودريتــش، 

ماندزوكيتش، ايفان بيريشيتش... أسماء يحلم 

بها أي مدرب، ويبدو ان زالتكو داليتش يخرج 

أفضل ما لديهم.

تولى داليتش )51 عاماً( مهمة اإلشراف على 

المنتخــب في أكتوبر 2017 بعد ســقوطه على 

أرضــه في فخ التعادل مع فنلندا المغمورة 1-1 

في تصفيــات المونديال. قاده إلــى النهائيات 

مــن بوابة الملحق األوروبي أمام اليونان، كما 

أشــرف على التقدم المســتمر للمنتخب على 

رغم أمور غير جيدة حدثت خارج المســتطيل 

األخضر.

 فرض داليتش شخصيته في المنتخب، وقوة 

شــخصية التشــكيلة ســتكون على المحك لدى 

مواجهة روســيا على أرضها. لم يحظ الكرواتيون 

بتجارب ســعيدة مع المنتخبــات المضيفة في 

البطــوالت الكبرى، فــي نصف نهائــي 1998، 

فرطــوا بتقدمهــم أمام فرنســا ليســقطوا 2-1 

بهدفين للمدافع ليليان تورام.
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Ⅶ دبي - إيهاب زهدي

اتفق طاقــم التحكيم اإلماراتي الدولي الذي 

شارك في إدارة مباريات كأس العالم لكرة 

القدم في روسيا، ويضم حكم الساحة 

محمد عبدالله حســن، والحكمين 

الدولييــن المســاعدين محمــد 

أحمد يوسف الحمادي، وحسن 

المهــري، علــى أن طموحهــم 

لــم يتوقــف مــع عودتهم من 

روسيا إلى الدولة، مساء أول من 

أمس، وبرفقتهم اإلنجليزي ستيف 

بينيت المدير الفني للحكام، ولكنه 

بــدأوا بالتفكير والتخطيــط من اآلن 

لبدء قصة نجاح جديدة بعد المونديال.

جــاء ذلك خــال تصريحــات طاقم 

التحكيم لدى وصولهــم مطار دبي أول 

من أمس، وسط حفاوة االستقبال من قبل 

عبداللــه ناصر الجنيبي نائــب رئيس اتحاد 

الكرة رئيس لجنــة دوري المحترفين، ومحمد 

عبدالله بن هزام أمين عام االتحاد، وهشــام 

الزرعونــي عضــو مجلــس اإلدارة، وإبراهيم 

رئيس  نائــب  لعماش 

وأحمد  الحكام،  لجنة 

إدارة  مديــر  يعقــوب 

وعبدالقــادر  الحــكام، 

العاقــات  مديــر  حســن 

العامة باالتحاد.

خبرات
وشــكر محمد عبدالله مســؤولي اتحاد الكرة على 

مســاندتهم للطاقم طوال الفترة الماضية، وقال: »شاركنا في 

المونديال دون أي ضغوط؛ ألن لدينا خبرات كبيرة تساعدنا 

علــى إدارة أي مبــاراة عالمية، ولذا تحدثــت مع الحمادي 

والمهــري قبــل إدارتنا مباراة فرنســا وبيــرو وطالبت منهما 

االســتمتاع، والحرص على تقديــم أفضل صورة عن الصافرة 

اإلماراتية في المحفل العالمي«.

وتحــدث عبداللــه عــن تقنيــة الفيديو، بقولــه: »خال 

الســنوات الثــاث الماضية دخلنــا أكثر مــن دورة تدريبية 

تابعــة لاتحــاد الدولي لكرة القدم »الفيفا« الســتخدم تلك 

التقنية، ومن وجهة نظري أن التقنية لن تقضي على مشكلة 

التحكيم، لكنها تسهم في التقليل من األخطاء«.

بدوره، قال الحكم المساعد محمد الحمادي: »الحمد لله 

على نجاحنا في إدارة مباراة فرنســا وبيرو ، وكنا مستمتعين 

بالمبــاراة، ولقينا إشــادة كبيرة من 

قبل المسؤولين عن الكرة اآلسيوية 

والعالمية«.

الصبر
من جانبه، قال الحكم المساعد حسن المهري 

عن تقنية الفيديو: »تلك التقنية منحت طاقم التحكيم 

فرصــة ثانيــة لتــدراك األخطــاء، ونحن كحكام مســاعدين 

مطالبين بالصبر مع زيادة التركيز التخاذ القرار السليم«.

وأضــاف المهــري: »الحمد لله على النجــاح بعد مجهود 

طويــل مليء بالتعب والجهد، والجميــع لم يقصر في دعم 

التحكيــم اإلماراتي طوال الســنوات الماضية، ودليل نجاحنا 

فــي المونديال، اإلشــادة التي تلقيناها من مســؤولي الكرة 

فــي العالم، وفي مقدمتهم جيانــي إنفانتينو، رئيس االتحاد 

الدولــي للكــرة، الذي زارنــا في غرفة تبديــل المابس بعد 

المباراة، وأشاد بمستوانا خال اللقاء«.

التخطيط
أما ســتيف بينيت، المديــر الفني للحكام، فقــال: »أعلم أن 

البعض يشعر باإلحباط ألن الطاقم اإلماراتي أدار مباراة واحدة 

فقــط في مونديال روســيا، لكــن المهــم أن مخطط وصول 

الصافرة اإلماراتية إلى كأس العالم تحقق بعد غياب طويل«.

يعتبــر كرلوس هنريكي جوزيه فرانسيســكو فينانســيو كاســيميرو 

الملقب بـ »كاســيميرو« رمانة ميزان خط دفاع المنتخب البرازيلي 

)السيليساو( وريال مدريد اإلسباني.

أكد كاســيميرو في مونديال روســيا أنه واحد من أفضل المدافعين 

فــي العالم، وكان له الفضــل الكبير في تتويج ريــال مدريد بلقب 

دوري األبطال وفي النجاحات التي يحصدها المنتخب البرازيلي في 

نهائيات كأس العالم بروسيا حالياً.

ولد كاســيميرو في ســاو جوزيه دوس كامبوس، ســاو باولو. وكان 

يعرف باسم »كارالو« وشارك ألول مرة في الدوري البرازيلي في 

الدرجة األولى في 25 يوليو 2010.

انضم كاســيميرو إلى رديف ريال مدريد في 2013 قادماً من 

ســاوباولو، وتمــت إعارته إلى بورتو البرتغالي في موســم 

2015/2014 ليجمع الخبرة وتنضج موهبته، وهو ما حدث، 

فقــد عاد في عــام 2015 وتم تمديد عقده مع الفريق حتى 

2021، ليصبــح عصبــاً مهمــاً للريال من حيــث األداء البدني 

والجري المستمر في أرجاء الملعب، وكذلك أيضاً من حيث التحفيز 

النفســي لزمائه. طريق التألق والنجومية لم تكن مفروشة بالورود 

في وجه كاســيميرو لكن أثبت في كل مرة أنه العب مميز وعندما 

حصل على فرصته مع ريال مدريد أكد جدارته بارتداء 

القميص الملكي.

ســّجل كاســيميرو ظهوره األول مع السيليساو 

فــي 2011، ولكن انطاقتــه الحقيقية كانت 

مع وصول المــدرب الحالي تيتي، قبل ذلك، 

استدعاه دونغا إلى بطولة كوبا أميركا 2015، 

ولكنــه لعب دقائــق قليلة، وبفضــل لياقاته 

البدنية العالية وعدم تعرضه ألي إصابة فرض 

نفسه خال التصفيات المؤهلة لروسيا 2018، 

وأعطــى التوازن لفريقه الذي يعتمد أساســاً على 

اللعب الهجومي.

صنــف نجوم كــرة القــدم العالمية، 

كاســيميرو واحداً من أفضل العبي 

االرتــكاز أو ما يطلــق عليه رقم 

6، وفــي هــذا اإلطار قــال عنه 

مدربه تيتي: »لــم أكن أتخيل 

أنه سيتحكم في نطاق مركزه 

كما يفعل«. لذلك فهو يعتبر 

الورقة الرابحة في تشــكيلة 

السيليســاو، بينما قال أكد 

الدولي  األلمانــي  الاعب 

كريســتوف  المعتــزل 

ميتسلدر، المدافع السابق 

لريال مدريــد، أن الفريق 

الملكــي كان لديــه دائماً 

فــي عصور تفوقه »العبون رقم 

6 أقويــاء كانوا يقومون بمهمــة إحداث التوازن في 

اللعب«. والتوازن، الذي يمنحه كاسيميرو للفريق هو 

الســبب في تألق زميليه في خط الوسط توني كروس 

ولوكا مودريتش.

Ⅶ دبي - عدنان الغربي

الطاقم اإلماراتي.. قصة نجاح جديدة بعد المونديال كاسيميرو.. رمانة 
ميزان السيليساو

Ⅶ دبي - خالد المهيري 

طغى اســم نجــم البرتغال ونادي ريــال مدريد 

اإلســباني كريستيانو رونالدو، ونيته الرحيل إلى 

نادي يوفنتوس اإليطالي على مجريات مونديال 

كأس العام 2018 والمقامة في روسيا. 

النجــم الذي أثار الضجة بشــكل واضح هذا 

العام عندمــا أعلن موقفه مــن النادي الملكي 

عقــب فوز فريقــه بلقب دوري أبطــال أوروبا، 

يستعد فيما يبدو إلى أن ينفذ تهديده من عدم 

مباالة إدارة النادي الملكي التي تعد العدة لبناء 

الفريــق من البداية مع رحيــل النجم البرتغالي 

وقبلهــا اإلعــان المفاجئ للمــدرب زين الدين 

زيدان عن استقالته من تدريب الفريق. 

وممــا زاد التكهنــات حول قــرب الصفقة ما 

أعلنته قناة »سكاي سبورت إيطاليا« بأن رونالدو 

أكد لرئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز أنه 

يريد الرحيل واالنضمام إلى اليوفي ولكن القرار 

األخير في يد بيريز، الذي في حال موافقته فإن 

اليوفي جاهز لتقديم عرض رســمي وعقد يمتد 

ل 4 مواســم، وهي الصفقة التي تنسي رونالدو 

خيبة المونديال. 

حتى رونالدو اعتبر أن قيمة 100 مليون يورو 

هي رسالة من النادي له بالرحيل على حد تعبير 

صحيفة »ماركا« اإلسبانية التي أكدت أن النجم 

البرتغالي يرى بأن الســعر الذي تم عرضه للبيع 

تعني أنهم ال يريدونه، إال أن الصحافة اإلسبانية 

مازالــت األنباء لديهــا متضاربة، فتارة تعلن بأن 

الاعــب على وشــك اإلنتقال وتــارة تعلن بأن 

إدارة نادي الملكي وافقت على شــروط النجم 

البرتغالي في مسلســل مســتمر ليس له نهاية 

حتى اآلن. 

تبرير األسباب 
اإلعام اإلســباني هاجم النجم البرتغالي بشكل 

واضــح في األيام األخيــرة، وكان في مقدمتهم 

مقدم برنامج »تشــيرنجيتو« اإلسباني، جوسيب 

بيــدرول الــذي قال »كريســتيانو أنت تقول إن 

سبب مغادرتك ليس من أجل المال...إذاً ما هو 

السبب ؟« 

وأضاف »الجميع يريد معرفة ســبب رحيلك 

إذا لــم يكــن المال كما تقول عليك أن تشــرح 

لنا السبب«. 

وفي الجهة األخرى، احتفى اإلعام اإليطالي 

بقــدوم النجم البرتغالي إلى الــدوري اإليطالي 

فإن »الكالشيو« سيســتعيد بريقه المفقود منذ 

سنوات خلت بسبب الدوري اإلسباني. 

منافع اقتصادية
ولكن من ناحية اقتصادية فإن نادي ريال مدريد 

هو المســتفيد األول من بيــع نجمه البرتغالي، 

خاصــة أن عمر رونالدو مــن المفترض أن يأتي 

بمبلغ مالي أقل، ولكن نادي يوفنتوس يســعى 

إلــى اقتناص النجم بأية طريقة من أجل العودة 

أوروبياً إلى سكة األلقاب. 
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Ⅶ  موسكو -يوسف الشافعي

َتعيش العاصمة الُروســية موســكو بصفة يوميــة على وقع 

االحتفــاالت والكرنفــاالت احتفــاالً باحتضان ُروســيا ألكبر 

وأعظم حدث ُكــروي في الكون.. كأس العالم َحطت رحالها 

في باد »لينين« باحثة عن بارقة أمل وإشــعاع جديد بعبق 

التاريخ والحضارة.

وأعطى أحد الُمشــجعين لُموســكو وصفــاً دقيقاً بقوله: 

»ُيوجــد في النهر مــا ال ُيوجد في البحــر.. ُزرت العديد من 

الُمدن والعواصم التي ســمعنا عنهــا أنها األجمل في العالم 

وُينصــح بزيارتها، لكن ُموســكو غّيرت نظرتــي لألمور.. إنها 

مدينة رائعة حقاً«. وها هي ُموســكو ُتعد الســاعات واأليام 

الحتضان نهائي الُمونديال الُحلم، إذ ُتواصل عقارب الســاعة 

دورانها الُمعتاد وتتســارع دقات ُقلوب الروس، ولســان حال 

ناســها يُقول: »لقد كســبنا الرهان«.ُموســكو عاصمة روسيا 

االتحادية ترتدي ثوب اإلبداع والجمال، وقامت بنفض الُغبار 

عن روح الراحل دوستويفسكي الخالدة، َكتبت رواية ُفصولها 

ُحبلــى بحب كــرة القــدم، وَعّرجت منذ انطاقــة المحفل 

ت  العالمــي على الامحــدود إبداعياً تشايكوفســكي، وَخطَّ

سيمفونية جديدة لكأس العالم.

ما إن َتُجوب شــوارع ُموسكو، في هذه الفترة، تقرأ ُعيون 

الناس مزهوة بالحدث، وقســمات ُوجوههم تحكي ُكل شيء 

عن الســعادة التي أدخلتها كأس العالم على الُقلوب.. كيف 

ال وُهــم أصبحوا قبلة العالم.. وأضحــى الُكل يتحدث عنهم 

بعدما طالهم النسيان في خانة الحسابات السياسية. 

في هــذا الجانب الخفــي من العالم، َســمحت لنا كأس 

العالــم بأن َنُغوص في أعماق الذات الُروســية وَخبرنا مدى 

عشــق وتعلق الروس بُكرة القــدم.. وكأن هذه األخيرة ُتعد 

ُمتجذرة في أعماقهم، يعشــقونها ويعيشون ويتنّفسون بها، 

وكأنهم أحد ُشعوب القارة الاتينية. 

ُروسيا اليوم.. وخاصة عاصمتها الُمترامية األطراف موسكو، 

تعيش على وقع أيام ســُيخلدها التاريخ، إذ أعادت اكتشاف 

نفسها باستقبالها للضيوف من ُمختلف بقاع الُدنيا، وأظهرت 

جمالهــا وســحرها األخــاذ، الذي أذهــب ُعقــول الزائرين، 

وجعلتهم يتمنون أن تتوقَف عقارب الساعة في مكانها.

مدينة ال تنام
ُموســكو.. المدينــة التي ال تنام على وقــع االحتفاالت، ُزوار 

من ُكل مكان وجماهير َتمأل الشوارع صخباً وفرحاً بما وفرته 

هذه العاصمة الجميلة لُزوارها من ظروف وأمن يسمح لهم 

بعيش لحظات من السعادة غير المحدودة.

رغم ضخامة المدينة وُصعوبة التنقل في العواصم الُكبرى، 

إال أن ُموســكو أبانت على أنهــا ُمختلفة عن بقية العواصم، 

ونظمت حركة الُمواصات بشــكل ســليم، كما أنها أتاحت 

مجانيــة وســائل النقل لُكل الــزوار، مما منحها حيــزاً كبيراً 

لتجنب المشــاكل الخاصة بالمواصات التي ُتميز 

ُجل العواصــم الُكبرى، كما احتضنت بطولة 

مصغرة لاجئيــن في الســاحة الحمراء، 

تفاعًا مع المجتمع.

الحالي  الُمونديــال  في  ُموســكو 

أصبحت وجهــة لُمختلف األجناس 

واألعــراق.. إذ قــد ُتصادف يوميا 

ألوانــا وأطيافــا ُمختلفــة مــن 

لغاتهــم  تختلــف  الزائريــن، 

وألوانهــم، ويشــتركون في 

ُحب وعشــق ُكــرة القدم 

التــي ُســميت بأفيــون 

لكنهــا  الُشــعوب، 

أظهرت أنها تجمع وال 

ُتفرق. 

»البيان  قام  وكعادته 

بُمامســة  الرياضــي«، 

ُقلــوب زوار مدينة ُموســكو، إذ قال أحد 

الجماهير المكســيكية: »لم نُكن نعرف 

أن موســكو فــي هذا الُمســتوى من 

الُرقي والجمال«.

عــاد منتخب كولومبيا إلى العاصمة بوغوتا بعد خروجه من الدور ثمن 

النهائي لمونديال روسيا 2018 أمام إنجلترا، حيث لقي استقبال األبطال 

مــن قبل آالف المشــجعين. وعلق قائد المنتخــب راداميل فالكاو على 

نزول آالف الجماهير إلى الشــارع للترحيب بعودة الـ»كافيتيروس« أول 

من أمس، بالقول »هذا االســتقبال يفوق توقعاتنا حتى وإن لم نتمكن 

مــن التقدم أكثر في المونديال. نحن متحمســون وهذه المجموعة من 

الاعبيــن بذلت جهدها حتــى آخر نقطة عرق«. أضــاف »النمر« على 

وقع التصفيق والهتافات »ســنعود أقوى«. ورافق موكب من الســيارات 

المنتخب الكولومبي والجهاز الفني في شوارع بوووغا حتى ملعب »إل 

كامبيــن« حيث كان في انتظــاره اآلالف أيضا. وكانت كولومبيا خرجت 

من الدور ثمن النهائي أمام انجلترا )3-4( بركات الترجيح بعد تعادلهما 

1-1 على ملعب سبارتاك في موسكو ليل الثاثاء.      بوغوتا - وكاالت

أكد السويســري جاني إنفانتينــو رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم 

أمــس أنه يشــعر وكأنه »طفل في متجر لأللعاب«، مشــيداً بالتنظيم 

الجيد لروسيا لنهائيات كأس العالم 2018 وبالشرطة الروسية المبتسمة 

في الساحة الحمراء في موسكو.

وقــال إنفانتينــو »لقــد وقعنا جميعــاً في حب روســيا. نحن هنا 

منــذ فترة، وقد اكتشــفنا بلداً لم 

نكــن نعرفــه«. وأضــاف »نلتقي 

بأناس في الشــارع ونرى موسكو 

بجمالهــا المذهل )...(، هذا يظهر 

حــاول  التــي  المخــاوف  كل  أن 

البعــض إثارتهــا مــع كأس العالم 

هــذه، ليس فقط أنها لم تتحقق، 

ولكننا اكتشــفنا عكســها تماماً«. 

وتابع إنفانتينو »هذه هي الصورة 

الجديدة لدينا عن روســيا. أشــعر 

وكأنني طفل في متجر لأللعاب«.

وحظي التنظيم واألمن بإجماع 

المتابعين لكأس العالم. وأضيف للنجاح الروسي في هذين المجالين، 

نجاح على المســتوى الرياضي مع بلــوغ المنتخب الوطني الدور ربع 

النهائي بفوزه على إسبانيا بطلة 2010 في ثمن النهائي )4-3 بركات 

الترجيح، الوقتان األصلي واإلضافي 1-1(.  واعتبر إنفانتينو أن روســيا 

»أصبحــت دولة كرة قدم حقيقيــة. عدوى فيروس كرة القدم انتقلت 

إلى جسد كل مواطن روسي في جميع أنحاء الباد«. موسكو - وكاالت

انتهــت طموحات الدنماركــي مايكل كرون - دلــي، مع منتخب 

باده في نهائيات كأس العالم بروســيا، بعد الخسارة 2-3 بركات 

الترجيــح من نقطة الجزاء، أمام كرواتيا في مباراتهما بدور الـ 16، 

والتي انتهى وقتيها األصلي واإلضافي بالتعادل 1-1، لتشهد روسيا 

الظهور األخير في المونديال، لاعب الوســط الدنماركي، صاحب 

النزعة الهجومية، والذي يجيد اللعب في وســط الملعب أو على 

األطراف.

وخال هــذا المونديال أعلن   مايكل كــرون  - دلي اعتزاله اللعب 

الدولــي مع المنتخب الدنماركي بعد الخســارة أمام منتخب 

كرواتيــا فــي دور الـ16 في  كأس العالــم  المقامة حالياً في  

روســيا . وقــال كــرون - دلي بعــد المبــاراة: »لقد كانت 

معركتي األخيــرة مع المنتخب الوطني. من المؤســف 

أنها انتهــت بهذه الطريقة. كنت أعلــم قبل بداية كأس 

العالم أنها ســتكون بطولتي األخيــرة ومبارياتي األخيرة 

مــع المنتخب. هذا ما كانت األوراق تخبئه لي«. وأشــارت 

مصادر إعامية دنماركية إلى أن مدرب المنتخب أجي هاريدي 

ســوف يستدعيه ليلعب مع المنتخب في اليورو المقبل لكن كرون 

- دلي سيرفض.

جــاء انضمــام مايكل كــرون - دلــي، لكتيبة أجي 

هاريــدي مــدرب الدنمارك، مفاجئــاً في كأس 

العالم بروسيا، بالنظر إلى عدم مشاركة هذا 

الاعب في التصفيــات األوروبية المؤهلة 

لــكأس العالــم، ولكن يبــدو أن المدرب 

رأى أن الخبــرة التــي جمعها الاعب من 

اللعــب في هولندا ســابقاً، وفي إســبانيا 

مع إشــبيلية، ومن ثم ديبورتيفو ال كورونا 

في الموســم الماضي، شــكلت إضافة قيمة 

للكتيبة اإلســكندنافية، إال أنه لم يســتفد منها 

ســوى 22 دقيقة فقــط في مباراة واحــدة لعبها 

كرون - لي بديــًا أمام منتخب كرواتيا في دور الـ 

16، وخســرها منتخب الدنمارك 2-3 بركات 

الترجيح من نقطــة الجزاء، . دبي - البيان 

الرياضي

يتمتــع كــرون - دلــي )35 عاماً(، 

بقدرة علــى اإلبداع الكروي في 

األخضر وسرعة في  المستطيل 

إرســال  جانب  إلى  التحــرك، 

تمريــرات متقنة من المناطق 

اللعب،  أرضية  المفتوحة في 

ولكن لألسف مهاراته بصناعة 

اللعــب، لم تتم االســتفادة 

منهــا فــي صفــوف الكتيبة 

الدنماركيــة، لينتهي مشــوار 

باده،  مــع منتخب  الاعب 

بعدما خاض 59 مباراة دولية 

فقــط، وســجل 6 أهــداف، 

الرسمي  اإلعان  اآلن  وينتظر 

من الاعب باالعتزال الدولي، 

وربما إعان انتهاء مشواره كله 

في ماعب الكرة.

موسكو.. يوجد في النهر ما ال يوجد في البحر

استقبال األبطال 
لمنتخب كولومبيا

إنفانتينو: وقعنا 
في حب روسيا

كرون ـ دلي
22 دقيقة فقط

المبلــغ كما تقول وســائل اإلعام اإلســبانية 

واإليطالية ســيتم دفعــه على 4 مراحــل، وهذا 

ســيعزز مــن فرصة النــادي الملكي مــن تمويل 

صفقاتــه الصيفية المقبلة ومشــروع بناء الفريق 

الجديد، فعلى الرغم من نفي النادي رسمياً نيتهم 

شــراء النجم البرازيلــي نيمار والفرنســي كيليان 

مبابي، إال أن التاريخ علمنا بأن الصفقات الكبرى 

تطبــخ على نار هادئــة جداً بعيداً عــن اإلعام، 

وهذا المبلغ سيســاعد النادي في دخول ســوق 

االنتقاالت بقوة إذا ما تم بيع أيضا النجم الويلزي 

غاريث بيل وإعارة بقية بعض العبي الفريق. 

هــذه الفائدة لن تعم الدوري اإلســباني الذي 

مــن المتوقع أن يفقــد بريقه بعد ســنوات من 

الســيطرة األوروبية والعالمية مــع تواجد قطبي 

الدوري ) رونالدو - ميســي ( حيث سيبقى األخير 

وحيداً مسيطراً على مجريات »الليغا«. 

عودة إيطالية 
من ناحية أخرى، نادي اليوفنتوس الذي يســعى 

للعــودة إلى ســكة األلقــاب األوروبيــة، فإنهم 

مجبرون على تحمل الخســائر المالية التي سوف 

يتكبدهــا من أجــل مــن النجــم البرتغالي عبر 

القــروض المالية والرهونات، إال أنه من المتوقع 

أن يستفيد النادي اإليطالي من العائدات المالية 

لاعب نفســه عبر الشــركات الراعية التي سوف 

تتهافــت للتعاقد مــع النادي ورعايتــه من أجل 

النجم البرتغالي. 

كما ســيكون الــدوري اإليطالي محــط أنظار 

العالم، والســبب تواجد النجم البرتغالي، إال أن 

التجارب الماضية مع أهم نجوم الكرة المستديرة 

من أمثال ديفيــد بيكهام وزالتان إبراهيموفيتش 

لــم تفلح بشــكل كبير فــي إعادة األضــواء إلى 

الــدوري اإليطالــي، لعدم توافر أهــم المميزات 

المتوافــرة في الدوري اإلســباني أال وهي الندية 

بيــن نجمين كما هــو الحاصل بيــن »رونالدو - 

ميسي«. 

كمــا انــه من المتوقــع حــدوث خافات في 

غرفــة مابس اليوفي خاصــة مع وجود نجم من 

العيار الثقيل كرونالدو مع نجوم آخرين يرون في 

أنفســهم أنهم القادرون علــى قيادة الفريق دون 

تدخل خارجي. 

برنامج واقعي 
و يبــدو أن النجــم البرتغالــي قد يخطــط أيضا 

لدخول عالــم التلفزيون الواقعــي، حيث ذكرت 

صحيفة«يــو إس إيــه توداي»األميركية بأن إدارة 

االجتماعي«فيســبوك»تخطط  التواصــل  موقــع 

إلطاق«برنامج الواقع»بمشاركة الهداف التاريخي 

لنادي ريال مدريد اإلسباني ومنتخب البرتغال.

إن مفاوضــات تجرى حالياً بين ممثلي رونالدو 

وإدارة«فيسبوك»، من أجل عرض سلسلة مكونة 

مــن 13 حلقة تعــرف باسم«فيســبوك ووتش»، 

والتي من المفترض أن تكون بمثابة رواية للسيرة 

الذاتية الخاصة بنجم ريال مدريد.

أشــارت الصحيفة األميركية إلى أن رونالدو قد 

يحصل على 10 مايين دوالر من«فيسبوك»مقابل 

مشاركته في هذا المشروع اإلعامي، وهو المبلغ 

الذي يتفق مع حجم النجم البرتغالي كواحد من 

كبــار الشــخصيات جذباً للمتابعين على وســائل 

التواصل االجتماعي، مما يســحب البســاط من 

عائلة كاردشيان في حال تم عرضه.

بداية القصة
وودعــت الصحف اإلســبانية أمــس رونالدو في 

لحظات اعتبرتها صحف إســبانيا من األكثر مرارة 

فــي تاريخ النادي الملكي، حيث أعادت ذكريات 

رحيل كبار النجوم عن ريال مدريد بسبب خافات 

مــع فلورنتيو بيريز رئيس النــادي الملكي، الذي 

كان واضحــاً أنه يخطــط للتخلص مــن رونالدو 

منذ أكثر من موســمين، آخرها الموسم الماضي 

عندمــا دخــل في مفاوضــات مباشــرة مع أحد 

األنديــة الصينيــة مــن أجل التخلي عــن الدون 

رونالــدو، الذي رفــض مبدأ الرحيل عــن الريال.  

وكان الخاف بين رونالدو وبيريز ســبباً مباشــراً 

في رحيل المدرب الفرنســي زيــن الدين زيدان 

الــذي أعلن فجأة عن رحيله من النادي، وذكرت 

تقاريــر إســبانية حينها أن هذا القــرار بداية لما 

يليه مــن قرارات، ســتغير من« خارطــة النادي 

الملكــي». وأعادت الصحافة اإلســبانية ذكريات 

أحداث سابقة بداية من قرار إقالة اإليطالي فابيو 

كابيلو من تدريب النادي الملكي في ليلة تتويج 

الفريق بلقب األبطال عام 1998، ثم إجبار القائد 

فيرناندو هييرو على االعتزال صبيحة فوز النادي 

الملكــي بلقب أبطــال أوروبا عــام 2000، تاه 

بعد أقل من ســاعة إقالة المدرب فيســنتي ديل 

بوســكي، وخال االحتفــاالت بالتتويج باللقب، 

في واحدة من أكبر مفاجآت بيريز الذي ال يكتفي 

من المفاجآت.

مزحة
من ناحيتها كشــفت الصحافــة اإليطالية المقربة 

من« الســيدة العجوز»تفاصيل غريبة عن الصفقة 

المحتملــة، حيث ذكــرت أن األمر بدأ عن طريق 

مزحــة في أحد المطاعم في العاصمة اإلســبانية 

مدريد. وكشــفت المصــادر اإليطالية أن خورخي 

مينيديــز وكيل أعمــال رونالدو كان في جلســة 

عمــل حول مســتقبل الدون مع بيريــز في أحد 

مطاعم العاصمة اإلســبانية، وتصادف وجود أحد 

أعضاء مجلس إدارة يوفتتوس في المطعم، وكان 

مينيديز يهم بالمغادرة بعد فشــل االجتماع الذي 

أعــاد فيه لبيريــز ذكريات محاولته بيــع رونالدو 

إلى ناد صيني، وكذلك الموقف الســلبي للنادي 

الملكي من مشــكل الضرائب، إلــى جانب عدم 

تفاعــل بيريز مع تصريحات الــدون عقب نهائي 

األبطال، مما اعتبر رســالة واضحة لرغبة بيريز في 

التخلي عــن النجم األول لفريقه، وطلب مينيديز 

من إداري يوفنتوس نقل رسالة إلى إدارة السيدة 

العجوز برغبة رونالدو في اللعب للنادي اإليطالي، 

وبعــد أن تأكــد يوفنتوس من حقيقــة األمر بادر 

باالتصال بريال مدريد.
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