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Ⅶ  فولغوغراد - مصطفى طنطاوي

يختتم اليوم، منتخب مصر، تدريباته على ملعب فولغوغراد، 

اســتعداداً لخوض مباراة الســعودية، التي ســتقام غداً على 

الملعب نفســه، ضمن مباريات الجولة 

في  للمجموعات،  واألخيرة،  الثالثة 

إطار الدور األول من مباريات كأس 

العالم 2018 بروسيا. 

الوطني  المنتخــب  ويخــوض 

المصــري التدريب لمدة ســاعة، 

المباراة، وذلك وفقاً  على ملعب 

لكرة  الدولــي  االتحــاد  للوائــح 

القــدم »فيفــا«، وكذلــك اللجنة 

المنظمــة للبطولــة، حيــث يركــز 

الجهــاز الفني فــي مــران اليوم، 

وطريقة  الخطــة  تطبيــق  على 

اللعــب التــي ســيواجه بهــا 

المنتخب السعودي، وتشتمل 

التطبيــق  علــى  التدريبــات 

األخيــر لبعــض الجمــل قبل 

اللقاء بشــكل رسمي،  خوض 

وكان األرجنتيني هيكتور كوبر 

المديــر الفنــي، ركز خالل 

علــى  الماضيــة  الفتــرة 

النفسي لالعبين،  الجانب 

تهيئتهــم  علــى  وحــرص 

نفســياً لتلك المباراة عقب 

الرســمي من بطولة  الخروج 

الخســارة  بعــد  العالــم،  كأس 

في المبــاراة األولى أمــام منتخب 

أورغواي بهدف خيمينيز، وفي مباراة الجولة 

الثانيــة، تلقــى الفراعنــة الصدمــة الثانية 

بالخســارة أمــام المنتخب الروســي بثالثة 

أهداف مقابل هدف. 

ويعقد كوبر مؤتمراً صحافياً بحضور عصام 

الحضري قائد الفراعنة، للحديث عن المباراة 

ومدى أهميتها باعتبارهــا مباراة خاصة بين 

مصــر والســعودية، على الرغــم من خروج 

المنتخبين بشكل رســمي من المونديال، إال 

أن كل منهمــا لديه دافــع في ميدان األفضل 

في الكــرة العربية، وكذلك وداع كأس العالم 

بفــوز شــرفي، يذكــره التاريخ، ال ســيما وأن 

المنتخب المصري لم يســبق لــه تحقيق أي 

انتصار في هذه البطولة عبر تاريخها. 

وكان المنتخــب المصــري أدى مرانه في 

الحاديــة عشــرة صباحاً على ملعــب مدينة 

غروزنــي التي اســتضافت معســكره الدائم خالل مشــاركته 

فــي بطولة كأس العالم، حيث شــارك في مران األمس أحمد 

حجازي بشــكل كامل، بعد أن أدى تدريبات فردية في وقت 

سابق لشعوره ببعض اإلجهاد.

فيمــا تأكد غيــاب الظهير األيمن عمر جابــر، العب فريق 

لــوس أنجلوس األميركــي، عن لقاء الســعودية، ولم يتدرب 

مــع زمالئه فــي مران األمــس، واكتفى بالجــري والتدريبات 

التأهيلية، بســبب اإلصابة التي يعانيهــا، وتأكد الجهاز الفني 

من عــدم لحاقه بهذه المباراة، وخرج من الحســابات الفنية 

لهيكتور كوبر. 

وشــارك فــي التدريب باقي الالعبيــن، وظهروا 

بحالة جيدة بشــكل كبير، بعد أن نجح الجهاز 

الخــروج بهم  الفنــي والمســؤولون في 

النفســية، وتم تجهيزهم  الحالة  من 

بشكل قوي وســريع لهذا المباراة 

أول  إنهــا  حيــث  التاريخيــة، 

مواجهة عربيــة للمصريين في 

المونديال العالمي. 

وال يــزال ملف التشــكيل 

الذي ســيلعب بــه المنتخب 

المصــري يلقــي بظالله على 

الجهاز الفني، حيث طلب أكثر 

من العب فرصة المشاركة في 

كوبر  اعتمد  بعدما  المونديال، 

علــى 14 العباً فقط طوال 

البطولــة،  مباريــات 

الباقــون  وطالــب 

الحصول  بضرورة 

فرصــة  علــى 

الظهور في كأس 

خاصة  العالــم، 

الدولي  الحارس 

الحضري،  عصام 

فــي  الراغــب 

تحقيق رقم قياسي 

في تاريخ المونديال لم 

يســبقه إليه أي العب آخر، 

ففــي حالة مشــاركة الحارس 

العالــي،  بالســد  الملعــب 

سيكون أكبر العب يشارك في 

كأس العالــم عبــر نســخه الـ 

21، كما طلب أكثر من العب 

ليكتب  المشــاركة  بالمنتخب 

تاريخــاً لنفســه بــأن يكــون 

قد نال شــرف المشــاركة في 

المونديال.
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شــهدت بطولة كأس العالم لكــرة القدم المقامة 

حاليــاً بروســيا رقماً قياســياً جديــداً، من حيث 

تسجيل األهداف في أول 27 مباراة. وخالل مباراة 

بلجيكا مع تونس، ســّجل إديــن هازارد هدفاً من 

ما  جــزاء، وهو  ركلة 

أنه تم تسجيل  يعني 

أهداف فــي أول 27 

البطولة.  فــي  مباراة 

نســخة  وكانــت 

البطولــة فــي 1954 

هــي التــي شــهدت 

الرقــم القياســي من 

التي  المباريات  حيث 

شــهدت تسجيل األهداف، إذ شــهدت 26 مباراة 

تســجيل أهداف. ركلة الجزاء التي سجلها هازارد 

هــي ركلــة الجزاء رقــم 13 التي يتــم منحها في 

المونديال الروســي، ليعــادل بذلك ركالت الجزاء 

التي تم احتســابها في مونديــال 2014 بالبرازيل 

بعد خوض 27 مباراة من أصل 64 مباراة.  

         موسكو - د ب أ

قــال مصدر مســؤول داخل معســكر المنتخب 

المصري لـ»البيان الرياضي« إن مباراة السعودية 

سوف تحســم مصير هيكتور كوبر المدير الفني 

األرجنتيني مع الفراعنة بشكل كبير، حيث تؤكد 

نتيجــة المباراة بقاء 

كوبر أو رحيله بشكل 

الفراعنة،  عن  نهائي 

انقسام داخل  فهناك 

مجلس االتحاد حول 

مســألة تجديد عقد 

واســتقر  المــدرب، 

تأجيل  إلــى  الــرأي 

األمــر انتظاراً لنتيجة 

لقاء مباراة السعودية، فإن نجح في الفوز، سوف 

يفتح المنتخــب باب التفاوض للتجديد في ظل 

رغبــة كوبر بالبقاء وتخفيض المبلغ المالي الذي 

كان قد طلبه قبل الســفر إلى روســيا، وتســبب 

في فشــل التفاوض بيــن أبو ريــدة والمحامي 

الخاص له، أما الخسارة فتعني نهاية عالقة كوبر 

بمنتخب مصر.      فولغوغراد - البيان الرياضي

 غاب أمس كل من عمر هوساوي ومنصور الحربي وعلي البليهي عن التدريبات 

الجماعية للمنتخب الســعودي اســتعداداً للقاء المنتخــب المصري غداً، حيث 

اكتفى الثالثي بتدريبات استشفائية خاصة في النادي الصحي، فيما واصل تيسير 

الجاسم برنامجه العالجي في العيادة. وسيجري المنتخب السعودي مساء اليوم 

حصة تدريبية أخيرة على استاد فولغوغراد، الذي يستضيف المباراة عصر غٍد.

وتــدرب األخضر أمس علــى مالعب نادي زينت في مدينة ســان بطرســبورغ 

الروسية استعداداً لمواجهته غداً أمام المنتخب المصري.

Ⅶ  سان بطرسبورغ - أحمد علي

دخــل جيفرســون فارفان مهاجم منتخــب بيرو األول لكرة القــدم أمس وذلك 

بعــد أن فقد وعيه فــي اصطدام خالل مران المنتخب اســتعداداً لمبارياته في 

المونديال.

وتدرب منتخب بيرو في ملعب )خيمكي( في ضواحي موســكو وسقط فارفان 

فاقداً وعيه بعدما اصطدم رأسه برأس أحد زمالئه بالفريق.

وســقط الالعب فاقــداً للوعي وتم نقله للمستشــفى. ووفقاً إلعــالم بيرو فإن 

الالعب استعاد وعيه تدريجياً وأصبح في حالة مستقرة.        موسكو - د ب أ

27 مباراة دون 
تعادل سلبي

مواجهة السعودية 
تحسم مصير كوبر

3 يغيبون عن تدريبات األخضر

فارفان يفقد الوعي 
في تدريبات بيرو

Ⅶروستوف، سوتشي - د ب أ

اقتنــص المنتخب األلماني فوزا دراميا من نظيره الســويدي 

2  -1 أمس على اســتاد فيشت األولمبي في سوتشي ضمن 

الجولــة الثانية من مباريات المجموعة السادســة لمونديال 

روسيا.

وتقدم المنتخب السويدي بهدف عن طريق اوال تويفونين 

في الدقيقة 32 وتعادل ماركو ريوس أللمانيا في الدقيقة 48.

وفي الوقت الذي تتجه فيه المباراة لتعادل يضع المنتخب 

األلماني في مهب الريح، فاجأ توني كروس الجميع مســجأل 

هدف الفوز القاتل أللمانيا في الدقيقة الخامســة من الوقت 

بدل الضائع ليبقي على آمال ألمانيا في التأهل لدور الســتة 

عشر، ولينضم المانشافت لنادي 

»الدقيقة 90«، حيث المنتخبات 

التي أنقذت رقبتهــا في اللحظات 

األخيرة من عمــر مبارياتها، األمر الذي 

صــار الظاهــرة البــارزة فــي كأس العالم 2018 

بروسيا.

المكســيك يتصدروفي المباراة األولى وضع المنتخب 

المكســيكي قدماً وساقاً في دور الستة عشر لكأس العالم 

لكــرة القدم في روســيا، بعــد فوزه على نظيــره الكوري 

الجنوبــي 2 -1، أمــس، على اســتاد روســتوف أرينا، في 

الجولة الثانية من المجموعة السادسة.

وانتهى الشــوط األول بتقدم المنتخب المكسيكي بهدف 

ســجله كارلوس فيــال من ضربة 

جزاء فــي الدقيقة 26، ثم أضاف 

خافيير هرنانديز »تيتشاريتو« الهدف 

الثاني في الدقيقة 66.

وتكفل ســون هيونــغ مين بتســجيل الهدف 

الوحيد لكوريا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع 

للمباراة.

وحقــق منتخب المكســيك فــوزه الثاني علــى التوالي، 

ليتصدر المجموعة السادسة بست نقاط، فيما يتذيل منتخب 

كوريــا الترتيــب بال رصيد مــن النقاط، بعد خســارته للمرة 

الثانية على التوالي، بينما يأتي كل من ألمانيا والســويد في 

المركز الثاني متساويين في النقاط.

حامل اللقب ينضم إلى »نادي الدقيقة 90«
»المانشافت« ينتزع االنتصار من السويد

  المكسيك 
 في دور 

ً
تضع قدما

الـ16 على حساب كوريا 
الجنوبية

»التاريخ«أزمة في تشكيل الفراعنة
العبون يطالبون بلحظات لعب في المونديال

 حجازي 
يعود للتدريبات 

وخروج عمر جابر من 
الحسابات

سيكون المنتخب السعودي تحت مظلة كبيرة من النقد الشديد والقاسي، 

وربمــا التهكمي أيضــاً، من مختلــف جوانب المجتمــع الرياضي أو غير 

الرياضي، وسينّصب الكثير منهم نفسه مدرباً وحكماً والعباً يعرف عن كرة 

القدم ما ال يعرفه اآلخرون، ولن نلوم أحداً ألن أمله قد خاب بعد خروج 

األخضر من منافسات كأس العالم بسرعة شديدة قتلت فرحة محبيه، بعد 

أن َضِمَن الوصول إلى األراضي الروســية، وهنا ال بد أن يعّبر الجميع عن 

غضبه أو أسفه أو تهكمه، كل حسب طريقته وثقافته الكروية.

وبنظــرة محايدة، فإن خروج المنتخب ليــس نهاية العالم، فقد تعرضت 

منتخبات عريقة إلى الموقف نفســه، وإن كان األداء متبايناً وال يخلو من 

األخطاء.

أمــا الحقيقة التي ال مناص من التطرق إليها، فإن كرة القدم الســعودية، 

والمنتخب بشــكل خــاص، بحاجة إلى تغيير فكــري ومنهجي في الوقت 

نفسه، والتعامل مع كرة القدم على أنها صناعة رياضية مكتملة الجوانب 

مــن األلف إلى الياء، واللحــاق بركب هؤالء الذين وصلــوا بها إلى تلك 

المنهجيــة، فبينما ينظر إلــى األندية األوروبية على أنها شــركات أعمال 

توّســع قاعــدة المتابعين التي تصــل إلى نصف مليار فــي العالم لبعض 

األنديــة، وتضاعــف األرباح التــي تضعها في خانة األمان، مــا زلنا نعاني 

نزاعات داخلية حول العب، بينما نغفل عن الكثير، والالعب السعودي إن 

كان األعلى دخاًل على المســتوى العربي، فإنه ما زال يحتفظ بأفكار عدم 

االنضباط التي تقتل موهبته، وتؤثر في أدائه، فاالحتراف الذي كان مطلباً 

عزيــزاً تم الحصول عليه ال يعني الســهر والتدخين وعدم احترام الرياضة 

التي تحولت إلى مهنة، وما زالت القوة الجســمانية المكتســبة من خالل 

التدريب الدائم واإلصرار والعزيمة على التطور بعيدة عن أفكاره تماماً.

أمــا كلمــة الحق فيجب أن تقال في حق المســؤولين عن األخضر الذين 

وّفــروا كل الســبل، وكافحوا من أجل منتخب يســتحق الوجود في كأس 

العالــم، لكــن الالعبين لم يقــّدروا ما حصلوا عليه، وقد أســهم التعصب 

اإلعالمي لبعض ممن ينتمون إلى أندية بعينها في توسيع رقعة المشكلة 

المزمنــة التي يعانيها األخضر، والتي ال نهايــة لها على الرغم من بدايتها 

القديمة.

وحتى هذه اللحظة، لم نقتنع بالتسلســل التنافســي الذي يجب أن يبدأ 

مــن مراحل متقدمة، وليس على مســتوى الفرق األولى، فصناعة النجوم 

تحتاج إلى وقت طويل من خالل األكاديميات التي أخرجت أمثال ميسي 

ورونالدو وآخرين، علماً بأن األندية يجب أن تكون مساندة لبعضها بعضا 

في التطور، إذ ال يمكن أن يتقدم ناٍد بمســتواه إال إذا كان من ينافســه 

بأفضل حال وعلى أعلى مستوى.

أخيراً، يكفي المنتخب الســعودي، إن كان هناك بعض القصور في أوجه 

معّينــة، أنــه المنتخب العربــي الوحيد الذي تأهل إلــى النهائيات لمدة 

خمــس مرات، وكانت المشــاركة األبرز هي مشــاركته األولى عام 1994 

عندما تأهل إلى الدور الثاني، وخسر بشرف أمام المنتخب السويدي!

آخر الكالم:

منتخباتنا العربية المشاركة في كأس العالم، »هاردلك«، وخيرها بغيرها!

ثقافة 
مفقودة

مبارك الوقيان
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األحد

كان التحكيم األميركي قاســياً علــى المنتخبات العربية في مونديال 

روســيا 2018، حيــث احتســب الحكــم جاييــر ماروفو ركلــة جزاء 

للمنتخب البلجيكي بعــد 5 دقائق فقط من انطالق 

المبــاراة، إثر مخالفة ارتكبها المدافع التونســي 

صيام بن يوســف على أحــد مهاجمي بلجيكا 

خــارج منطقة الجــزاء، ليحقق منهــا هازارد 

الهدف األول، ويسّهل مهمة فريقه في الفوز، 

بينما عّقد الهدف حسابات نسور قرطاج.

وفي المقابل، تغافل الحكم األميركي ماروفو 

على منح تونس ركلة جزاء خالل الشوط األول 

بعد عرقلة وهبي الخزري.

وكان المنتخــب المغربــي عانى كثيــراً من صافرة 

الحكــم األميركــي مارك غيغير أمــام المنتخب البرتغالي، وخســر 

بهدف لصفر بهدف لرونالدو مســبوقاً بمخالفة على دفاع األســود 

ارتكبها بيبي.   موسكو- البيان الرياضي

اعتــرف مــراد العقبي المــدرب المســاعد للمنتخب 

التونســي بأحقية الفريق البلجيكي في الفوز العريض 

الــذي تحقق فــي مبــاراة الفريقين أمس، فــي إطار 

مباريــات الجولــة الثانيــة للمجموعة الســابعة، على 

»اوتكريتــي«  ملعــب 

الخاص بنادي ســبارتاك 

موســكو، مشيراً إلى أن 

به  الذي ظهر  المستوى 

منتخب نسور قرطاج لم 

لتحقيق  يؤهلهــم  يكن 

أي نتيجة إيجابية.

المــدرب  واعتبــر 

المباراة  أن  التونسي 

»كانــت صعبــة جــداً«، موضحــاً: »كان لقــاء 

صعبــاً للغايــة، كنا نعلم ذلك مــن البداية، منذ 

القرعــة، كنا نعــرف أن بلجيكا ســتكون خصماً 

صعباً للغاية«، وقدم العقبــي اعتذاره لجماهير 

المنتخــب التونســي وللعالــم العربــي قائــاًل: 

»العديد من المشجعين التونسيين في الملعب. 

لقد بذلنا قصارى جهدنا، وسنحاول التحسن في 

موسكو - البيان الرياضي المستقبل«.    

أعلن اإلسباني روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب 

البلجيكي لكرة القدم، أن مهاجم فريقه روميلو 

لوكاكو صاحب الثنائية في مرمى تونس )2-5(، 

أمس، تعرض لإلصابة.

 وقال مارتينيــز إن لوكاكو الذي ترك مكانه في 

الدقيقــة 59 لمروان 

»في  أصيب  فاليني، 

الخارجــي  الربــاط 

لكاحله اليسرى«.

»حــاول  وأوضــح:   

االستمرار في اللعب 

بيد أنه شــعر بآالم. 

تطــورات  ســنرى 

إصابته في الساعات 

الـ 48 المقبلة«.

 وأشــار مارتينيز إلى أنه قد يلجأ إلى المداورة 

في المبــاراة األخيــرة ضد إنجلتــرا الخميس 

المقبل ما يثير الشــكوك حول مشاركة لوكاكو 

موسكو - أ ف ب فيها.   

ســاند المنتخب التونســي خالل مباراته أمام نظيره المنتخب البلجيكي جمهور 

غفير فاق عدده الـ20 ألفاً. وتزينت مدرجات ملعب ســبارتاك موســكو باأللوان 

الحمــراء والبيضاء التونســية. وأضفت الجماهير التونســية أجــواء رائعة على 

المدرجات حيث زلزلت الملعب باألغاني واألهازيج التي تمجد منتخب النسور. 

وفي بداية المباراة الح لالعبين وكأمنهم يلعبون على ملعب رادس في تونس.

ولم يستثمر المنتخب التونسي دعم الجماهير وتكبد هزيمة ثقيلة بنتيجة 5 ـ 2.

وتفاعلت الجماهير خالل الشــوط الثاني مع زخات المطر التي ســقت عشــب 

ملعب ســبارتاك موســكو. ومن الطرائف أيضاً أن الجماهير الروســية ســاندت 

المنتخب التونســي ضد بلجيكا. وبعد المباراة توجه الخزري والســخيري لشكر 

الجماهير التونسية على الدعم واالعتذار على الهزيمة القاسية.

موسكو- البيان الرياضي

تحكيم أميركي قاس

مراد العقبي 
يعتذر للجماهير

شكوك بمشاركة 
لوكاكو أمام إنجلترا

20,000

Ⅶ  موسكو- صالح الدين الشيحاوي

ودع المنتخــب التونســي، أمــس، 

مونديــال روســيا 2018 بعــد تلقيه 

خسارة ثقيلة أمام المنتخب البلجيكي 

.2-5

وكان نســور قرطــاج قد خســروا مباراتهم 

األولــى أمام انجلترا ليظل رصيدهــم خالياً من النقاط 

في قاع ترتيب المجموعة السابعة. بينما تربعت بلجيكا 

على عرش الصدارة بواقع 6 نقاط.

وتلعب تونس مباراتها الثالثة دون رهان أمام بنما 28 

الجاري بمدينة سارانسك.

وبخروج تونس تبدد حلم العرب برؤية احد منتخباتهم 

فــي الدور الثانــي في المونديال بعد خروج الســعودية 

ومصر والمغرب.

وجــاءت المباراة مثيــرة منذ البداية، حيث اســتمتع 

الجمهور بثالثة أهداف خالل 18 دقيقة، ســجل لبلجيكا 

هازارد من ركلة جزاء الدقيقة الخامســة وضاعف لوكاكو 

النتيجة في الدقيقة 16 بينما خطف براون هدف الشرف 

لتونــس فــي الدقيقة 

لوكاكــو  وعــاد   .18

ليسجل الهدف الثالث 

نهاية  قبل لحظات من 

الشوط األول.

رفع  الثاني  الشوط  وفي 

منتخــب بلجيــكا الغلــة إلى 4 

أهــداف بهدف حمل توقيــع هازاراد في 

الدقيقة 51. ثم ســجل البديل باتشواي الهدف 

الخامس في الدقيقة 90. وقبل لحظات من صافرة 

النهاية خطف وهبي الخزري هدفا ثانيا لتونس )+93(.

حسرة 
وودعت الجماهير التونسية المدرجات حزينة ومتحسرة 

على ضياع الحلم والخســارة بخماســية. لقد كانت تأمل 

فــي الخروج بفــوز أو تعادل أو خســارة بهدف مع أداء 

بطولي.

وخيم الحزن على التونســيين خارج ملعب ســبارتاك 

موســكو وكفوا عن الغناء واألهازيج. وقال مشــجعون 

لـ»البيان الرياضي« أن حســرتهم كانت كبيرة ألن األداء 

غاب ولم نَر لعباً هجومياً وجماًل كروية أو عرضاً يمتعنا. 

وتدخــل أحد المشــجعين الذي تزين بالعلم التونســي 

قائــاًل: »لــو لعب المنتخــب بنفــس األداء الذي قدمه 

المنتخب المغربي أمام البرتغال لكنا أســعد الســعداء 

وصفقنا لالعبين، لكن النســور كانوا مكســوري الجناح 

اليوم«.

وســادت حالة من الغضب وســط الجمهور التونســي 

على المدافع علي معلــول الذي قدم مباراة كارثية، هي 

األســواء له في تاريخه مع نســور قرطــاج، حيث ارتكب 

أخطــاء فادحة علــى الجهة اليمنى ومــرر كرتين بالخطأ 

إلى المنافس ســجل منهم لوكاكو هدفين أثرا كثيراً على 

معنويات المنتخب التونسي.

وظهــر علي معلول أيضــاً خالل مبــاراة انجلترا بعدياً 

عن مســتواه الحقيقي مما خلف تســاؤالت كبيرة بشأن 

االعتماد عليه في التشــكيل األساسي إذا لم يكن جاهزاً 

للمونديال.

وكان معلول يعاني إصابة حرمته من إنهاء موسمه مع 

األهلي المصري.

 غضب 
جماهيري على 

المدافع علي معلول 
بعد األداء المخزي

Ⅶ  موسكو ـ صالح الدين الشيحاوي

أكد عميــد المدربين التونســيين فــوزي البنزرتي 

فــي حديث خاص لـ»البيــان الرياضي« أن األخطاء 

التكتيكية للمدرب نبيل معلول تسببت في هزيمة 

نســور قرطاج بخماســية أمام المنتخب البلجيكي. 

وقــال البنزرتــي الــذي التقينــاه وهــو يهم 

بمغادرة ملعب ســبارتاك موسكو الذي 

احتضن المباراة: نبيل معلول أساء 

تطبيق الضغط على المنتخب 

على  فالضغــط  البلجيكــي. 

المنافس فــي كرة القدم 

ال يتم على العب واحد 

أو جهــة فقط وترك 

األخــرى  الجهــة 

بهــا  يتمركــز 

سريعان  العبان 

لوكاكــو  مثــل 

وهــازارد. فــن 

أن  الضغط يجب 

كامل  علــى  يكــون 

المنطقة، بمعنى تكوين 

جبهــة من الالعبين تحاصر 

كامل مناطق الخصم لتمنعه من 

نقل الكرة أو التحكم فيها.

فــوزي  المــدرب  وأضــاف 

بـ»ملــك  الشــهير  البنزرتــي 

أن  )البريســينغ(  الضغــط« 

ضغــط  التونســي  المنتخــب 

على حامل الكرة ونســي خلفه 

العبين آخرين انسل في كل مرة 

أحدهم ووجد نفسه وجها لوجه 

مع الحارس، مما ساعد بلجيكا على 

تسجيل 5 أهداف. 

المنتخــب  أن  البنزرتــي  وأكــد 

على تســجيل  قادراً  البلجيكــي كان 

أهداف أخرى واســتنكر التكتيك الذي 

اعتمده المدرب نبيل معلول. كما عبر 

عن اســتيائه من أداء عــدد الالعبين 

الذي لم يكونوا في مســتوى الحدث 

العالمي.

البنزرتي ســهامه إلى نبيل  ووجه 

معلول متســائاًل عن جدوى إشــراك 

الظهير األيســر علي معلــول إن لم 

يكن جاهــزاً. وأهدى معلول هدفين 

للمنتخــب البلجيكي من تمريرات معاكســة، 

ومثــل نقطة ضعــف المنتخــب بينما كان 

في الســابق النجــم األول والقاطــرة التي 

تقود نســور قرطاج إلى تحقيق االنتصارات 

في التصفيــات المونديالية في المجموعة 

األفريقية.

أيضــاً  البنزرتــي  وانتقــد 

الفنيــة  االختيــارات 

لالعبيــن التي قام بها 

معلــول قائــاًل: إذا 

بــن  صيــام  كان 

يوسف يعاني من 

بداية  قبــل  آالم 

لمــاذا  المبــاراة 

أساســياً  يشــركه 

ثم نخســر تبدياًل كنــا بحاجة إليه في 

الشوط الثاني.

بقــدرة  تعلــق  ســؤال  عــن  ورداً 

المنتخــب البلجيكي على الوصول إلى 

المبــاراة النهائية قــال البنزرتي: لديهم 

مجموعة رائعــة من النجوم والفرديات. 

أرى أنــه أفضل منتخب فــي المونديال 

من حيث المواهب لكن ينقصه التناغم 

والتجانــس عندما يصطــدم بمنتخبات 

قويــة.  وذكــر فــوزي البنزرتــي أنــه 

وصل اليــوم إلى موســكو قادماً من 

المغــرب حيث يدرب فريــق الوداد 

احتمال  المغربي. وعن  البيضاوي 

التونســي  للمنتخب  تدريبه 

قــال:  المونديــال  بعــد 

لقــد ظلمــت طويــاًل 

االتحاد  طــرف  مــن 

التونسي لكرة القدم 

يتجاهلنــي  الــذي 

والحال  باســتمرار، 

بقيادة  األجدر  أني 

قرطــاج.  نســور 

اليــوم  ومــا حصــل 

تكتيكية  أخطــاء  مــن 

يســتحيل أن يحصــل معي 

بفضــل خبرتــي الكبيــرة في 

مالعب كرة القدم.

وألم:  بحسرة  البنزرتي  وقال 

إنهــم ال يحبونــي لذلك ال يتم 

تعييني مدربا لتونس.

فوزي البنزرتي لـ»البيان الرياضي«:
األخطاء التكتيكية وراء الخسارة الكبيرة

وداع خماسي لتونس أمام بلجيكا
نسور قرطاج يلحق بركب المغادرين

وزع المدير الفني للمنتخب التونســي الكثير من الكالم المعســول إلى 

حد الحديث عن الترشح إلى دور الثمانية، وهو ما تالعب بالعقول..

والحــال أنه كان من المفروض والمعقــول أن يوفر الحلول لدفاع مهتز 

وغير مقبول

أمطرت الفرص على دفاعات المنتخب التونســي بشكل مستفز، بشكل 

جعل إدراك دور الثمانية مســتحياًل، وصار الوداع محتوما على النســور، 

على غير المأمول..

 والحــال أن معلــول أكثر النــاس إدراكاً أن الوهم والكــرة ال يلتقيان، 

تصورات المدرب كانت أبعد مما لديه من حلول.

 ولعل المباراة مع بلجيكا عرت األخطاء بشكل أغرقنا في الذهول..

ألنــه ليس من المعقــول أن ُيبقي على علي معلــول الذي فتح طريق 

الشــباك التونسية بشــكل جعل المنتخب التونســي ينقاد إلى هزيمة 

بخماسية ولو بلغت السباعية لكانت في حيز المقبول.

 ومــا تأكد أن المنتخب التونســي تعــوزه اآلليات التي تبيح له رســم 

الجمل الهجومية، وغياب الرســوم المؤدية إليجابية تهديفية يزيد أوزار 

الخطوط الخلفية وهو ما بان واضحاً على امتداد المباراة فظهر نســور 

قرطاج فاقدين لألهلية.

المنتخب التونســي يودع منافســات بطولــة كأس العالم 2018 وفقد 

فرصة التأهل لدور الســتة عشــر بعد تلقيه هزيمــة ثقيلة ومريرة على 

يــد بلجيــكا بنتيجة 5-2، علــى ملعب أنكريت آرينا فــي ثاني جوالت 

المجموعــة الســابعة بالمونديال الروســي ليلحق بجميــع المنتخبات 

العربية التي شهدت نفس المصير، وال عزاء بالتأكيد للكرة العربية التي 

تعوزها القدرات على مجابهة مثل هذه المحطات المونديالية.

والدليل أن العداد العربي لم يسجل ولو نقطة واحدة. 

دعونا نتفق على أن الكرة التونســية ليســت محل اســتثناء عن واقع 

المنتخبــات العربيــة، فعناؤها من صنعها والدليــل بحثها عن البضاعة 

الجاهزة، دون أن تصنع خطط مستقبلية.

أين التكوين؟

هذا السؤال، تمثل اإلجابة عنه، طريق النجاح الذي أصبحنا نطارده في 

كل مونديال ينتهي بالنسبة لنا بأضغاث أحالم. 

الهزيمــة جمــدت رصيد تونس بــال نقاط وجمدت في عــروق العرب 

الدمــاء فانقطع الكالم، وان كان ما يتالحق من خيبات يســتحق الكثير 

من التعليق، والمالم. 

 ودعنــا.. نقر أنه حتى الجانب اإلعالمي في دائرة العار موجود، ومهما 

كان يحدث تجد دفاعاً إعالمياً فاق الحدود.. ومن يطبل أكثر له جســر 

الوصل والمحبة ممدود.

الكرة العربية في حاجة إلى اعترافات إذا كنا ننشــد حقاً اإلصالحات.. 

فما فات من إخفاقات سيظل حياً، حتى لو ادعينا أنه مات!

اعترافات 
وإصالحات

الطاهر ساسي

 أنا األجدر 
بتدريب نسور قرطاج
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 غرافيك : محمد أبوعبيدة

التوقيت : 16:00 نيجني نوفجورود 

توريس
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موريو

ديفيس
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كوبر

بارسيناس

رودريغيز

بالس ب�يز

راشفورد

هاري ك�

والكر

ستونز

ماغواير

تريبي�

تشيك

هندرسون

لينغارد

يونغ

بينيدوبيكفورد

بنماإنجلترا 
تشكيلة ال�عبين

Ⅶ  نيجني نوفغورود - وكاالت

أكــد هيرنان داريو غوميــز المدير الفني 

لمنتخــب بنما األول لكــرة القدم، أن 

الخطأ الشــنيع الذي كشــف على ما 

يبدو تسريبات عن تشكيلة المنتخب 

اإلنجليزي ال يعطي فريقه أي أفضلية، 

ولن تؤثــر في اســتعداداته للمباراة، 

وقــال »إذا أراد منتخبنــا أن يصدم 

العالم بالتغلب على المنتخب 

ســنحتاج  اإلنجليــزي، 

لتســجيل هدف«. وقال 

صحافي:  مؤتمــر  فــي 

التسريبات  تعطيني  »ال 

يهــم  ال  أفضليــة،  أي 

مــن يلعــب، وإذا لم 

معين،  يتواجد العب 

ســيكون  فبديلــه 

وتمســك  جيــداً«. 

التأهل  بأمــل  جوميز 

مؤكداً أن فريقه ما زال بإمكانه الوصول لألدوار 

اإلقصائية، وقال: ســمعة العبــي منتخب بنما 

على المحك في بلدهم رغم أنهم ضمن 

أول منتخب لبنمــا يتأهل لنهائيات 

كأس عالم.

وأضــاف: أبلغــت الالعبين أن 

بإمكاننــا التأهل، ولم يفكر الفريق 

من قبل فــي االعتماد على أمجاده 

ومثلمــا تغمــر الســعادة 

البــالد حالياً، يمكنهم 

أن يكرهونا غداً وقد 

عمل  مجهود  نخسر 

استمر 4 سنوات.

غوميز  وطالــب 

بالتركيــز  الالعبيــن 

طوال 90 دقيقة ، مع 

عدم االستسالم حتى لو 

إنجلترا  تقدم منتخــب 

بهدف.

Ⅶ  نيجني نوفغورود - وكاالت 

أكد غاريث ســاوثغيت المديــر الفني للمنتخب 

اإلنجليــزي األول لكرة القدم، في مؤتمر 

صحافي أمــس، إنه واثق من أن 

فريقه لن يذبــل في حرارة 

وقال:  الروســي  الصيف 

الفوز  لتحقيق  نخطط 

بنما  منتخــب  على 

إلى  التأهل  لضمان 

دور الستة عشر من 

المجموعة السابعة 

العالم قبل  بــكأس 

الوصــول إلى مباراة 

الجولة األخيرة.  ودافع 

ســاوثغيت عن قــراره بأال 

يجعــل فريقه يتعود علــى التدريب 

في مناخ محدد ســواء في أجــواء دافئة أو 

في الملعب، وقــال: الحرارة مختلفة في أجزاء 

مختلفة في البالد ويجب علينا التأقلم على هذا 

األمــر، وال توجد فائــدة فزيولوجية من التدرب 

في الحرارة قبل أسبوعين.

تشكيلة 
غاريــث  المــدرب  وانتقــد 

الصحافــة  ســاوثغيت 

واتهمهــا  اإلنجليزيــة 

معلومات  بتســريب 

للمنافسين، 

أن  إلــى  مشــيراً 

معلومــات  منــح 

عــن الفريــق إلى 

عبــر  المنافــس 

اإلعــالم ال يســاعد 

وقــال  المنتخــب.   

المزعومــة  »الصــورة 

للتسريبات بشأن التشكيلة تضمنت 

23 العبــاً، وهناك تشــكيلة أخرى تتضمن 

تبديــاًل لمراكــز الالعبيــن ألننــا نقــوم بهذه 

التغييرات في التدريبات بشكل دوري«.

»األسود الثالثة« وبنما.. تاريخية
صورة تكشف أوراق إنجلترا والتغييرات المرتقبة 

Ⅶ  نيجني نوفغورود - وكاالت 

يلتقــي اليوم منتخبا إنجلتــرا وبنما على ملعب 

»نيجنــي نوفغــورود« فــي الجولــة الثانية من 

مباريات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم، 

فــي مباراة تاريخيــة بين المنتخبين، وســيكون 

فوز »األســود الثالثة«، كافياً لحسم تأهله رفقة 

بلجيكا إلى دور الســتة عشــر بغــض النظر عن 

نتائج الجولة الثالثــة، وذلك بعد فوز المنتخب 

البلجيكــي على تونس أمس، وســتكون مباراة 

المنتخبيــن اإلنجليــزي والبلجيكي »شــرفية« 

على صدارة المجموعة. ويتوقع أن تصل درجة 

الحرارة إلــى 30 درجة مئوية في مدينة نيجني 

نوفغــورود، حيث تقام المبــاراة في وقت مبكر 

اليــوم ويمكن أن تكون الحرارة خانقة بالنســبة 

لالعبــي المنتخــب اإلنجليــزي،  ولكــن درجة 

الحرارة اعتبرها مســؤولو منتخب بنما مناســبة 

تماما، ولن تكون مفاجاة لالعبين.

خطأ
ويغيب عنصر »مفاجأة التشكيل« عن المنتخب 

اإلنجليــزي الذي تســبب خطأ 

طفيف خالل تدريباته في الكشــف 

عن التشــكيل األساســي المحتمل إلنجلترا 

من خــالل صــورة التقطت لســتيف هوالند، 

المدرب المســاعد للمنتخــب اإلنجليزي أثناء 

تدوينه مالحظات فــي حصة تدريب المنتخب 

الخميــس الماضي وبحســب المالحظات، فإن 

مهاجــم مانشســتر يونايتد ماركوس راشــفورد 

الذي دخل بدياًل لســترلينغ في المباراة األولى، 

ســيكون أساســياً في الثانية على حسابه، إلى 

جانب روبن لوفتوس - تشــيك الذي سيشــارك 

بــدالً من ديلــي آلي الذي تعــّرض إلصابة في 

الفخــذ في المبــاراة مع تونس. وســواء كانت 

أوراق المنتخب اإلنجليزي كشــفت بالفعل أم 

ال، يتوقع الفريــق مواجهة صعبة أمام منتخب 

بنمــا، األقل فــي اإلمكانيات والقــدرات، لكنه 

يتسم بالطموح والروح التنافسية العالية.

لمسة أخيرة
 وأكد هوالند أن اللمسة األخيرة المطلوبة أمام 

المرمى ستأتي مع اكتساب الالعبين مزيداً من 

الخبــرة. وقال: »األمر نفســي، 

ويتعلق بدفع الالعبين إلى التحول 

إلــى راغبين بالفوز فــي المباريات، وهذه 

عمليــة تحتاج إلى الوقت الكافي للوصول إلى 

تحقيق الهدف«.

أضــاف: »تخيلــوا مشــهد هــؤالء الالعبين 

بعــد أعوام قليلة، عندما يصبحون أكثر تمرســاً 

وخبرة، ســيكون األمر مثيراً حقاً، وهذا ما تبدو 

مالمحه حالياً«.

انتقادات 
وفتح تســجيل النجم كين هدفــي إنجلترا في 

مبــاراة تونــس )2-1( فــي فولغوغــراد، باب 

األسئلة حول عدم قدرة زمالئه على هز الشباك، 

على رغم الفرص الســهلة التي سنحت لهم في 

الشوط األول من مباراة المنتخب أمام تونس.

الخصوص  االنتقادات على وجــه  وتركــزت 

على كل من رحيم ســتيرلينغ وجيسي لينغارد، 

علماً أن الهدف الثاني لكين لم يأت ســوى في 

الوقــت بدل الضائع. باتت مشــاركة ســترلينغ 

كأساسي في المباراة مع بنما مهددة.

 وفي الوقت نفســه أخفق ســترلينغ العب 

مانشســتر ســيتي بطل الــدوري اإلنجليزي في 

الموســم المنصرم، في التســجيل مع منتخب 

بــالده في مبارياته الـــ 21 األخيرة معه، خالفاً 

لمســيرته مع فريقه الذي ســجل لــه 23 هدفاً 

هذا الموسم.

ظهور مشرف
 ويحــدو منتخــب بنمــا الطموح فــي »ظهور 

مشــرف« أمام »األســود الثالثة«، حيث شكل 

البنميــون عقبة قويــة أمام نظيــره البلجيكي 

وحافظ على نظافة شــباكه طوال الشوط األول 

من مبــاراة الفريقيــن، قبل أن ينجــح الفريق 

البلجيكي في إيجاد الطريق إلى الشــباك لينهي 

المباراة فائزاً بثالثة أهداف جاءت في الشــوط 

الثاني.

وقــال رومان توريس قائــد منتخب بنما، إن 

الفريق يعتــزم الظهور في مباراة إنجلترا بنفس 

المستويات التي قدمها خالل الشوط األول من 

المبــاراة األولى أمام بلجيــكا، ولكن على مدار 

90 دقيقة.

ظهور تاريخي للسودان 

كاين يعيد سيناريو لينيكر

ديلي آلي محبط

راشفورد.. أفضل المواهب الشابة

تشـــهد مباراة وإنجلترا وبنما اليوم 
للســـودان  تاريخـــي  ظهـــور  أول 

فـــي   
ً
ممثـــا بالمونديـــال 

الحكـــم الســـوداني وليـــد 
 أول في 

ً
أحمد، مســـاعدا

التحكيمـــي  الطاقـــم 
اللقـــاء  يديـــر  الـــذي 

ــاد  ويقـــوده المصـــري جهـ
جريشـــة كمـــا يشـــارك المغربـــي 
.
ً
ثانيـــا  

ً
مســـاعدا رضـــوان  عشـــيق 

 بـــات هـــاري كيـــن أول العـــب يســـجل 
هدفيـــن إلنجلتـــرا فـــي مبـــاراة 

نهائيـــات  فـــي  واحـــدة 
كأس العالـــم، بعـــد غاري 
لينيكر )مونديـــال 1990(، 
وســـجل كيـــن الهدفيـــن 

فـــي مبـــاراة تونـــس، )2 
- 1( ،وســـجل كيـــن فـــي آخـــر 

أربـــع مباريـــات دوليـــة خاضهـــا مـــع 
»األســـود الثاثـــة«.

ــد ديلـــي آلـــي نجـــم منتخـــب  أكـ
إنجلتـــرا شـــعوره باإلحبـــاط 

بســـبب اإلصابـــة، ونشـــر 
على حســـابه الشخصي 
»إنســـتغرام«:  علـــى 
»محبـــط بســـبب التعـــرض 

إلصابة طفيفـــة يوم االثنين. 
ســـأبذل قصـــارى جهـــدي مـــن أجـــل 
اســـتعادة لياقتـــي بأســـرع شـــكل 

ممكـــن«.

 »
ً
يعتبـــر راشـــفورد »20 عامـــا
المواهـــب  أفضـــل  مـــن 
الشـــابة فـــي تشـــكيلة  
الـــذي  إنجلتـــرا  منتخـــب 
أصغـــر  بثالـــث  يتمتـــع 

معـــدل أعمـــار بالمونديـــال، 
وأبـــدى راشـــفورد إعجابـــه بقـــدرات 

األهـــداف. تســـجيل  فـــي  كايـــن 

هيرنان غوميز:
التسريبات ال تعطينا األفضلية

ساوثغيت: 
لن نذبل في حرارة الصيف الروسي
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اليابانـــي  المنتخـــب  يعـــول 
علـــى نجمـــه فـــي خـــط 
الهجـــوم يويـــا أوســـاكو، 
االتحـــاد  اختـــاره  الـــذي 
القـــدم  لكـــرة  الدولـــي 
»فيفـــا«، أفضـــل العـــب فـــي 
مبـــاراة كولومبيـــا التـــي أقيمـــت 

فـــي الجولـــة األولـــى.
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 غرافيك : محمد أبوعبيدة

التوقيت : 19:00 إيكاترينبرغ 
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السنغالاليابان 
تشكيلة ال�عبين

ندياي

رأى مدرب السنغال أليو سيسيه، قائد تشكيلة 

2002 التــي فازت على فرنســا حاملة اللقب 

وبلغت ربع النهائي في المشــاركة الوحيدة 

للسنغال في المونديال، أن بالده »تمثل 

قارة أفريقيا، القارة كلها تدعمنا«. وتابع 

»الفــوز فــي المباراة األولى يســاعدك 

على االنطالق، لكن الثانية مهمة أيضاً 

والثالثة«.

وكان سيســيه قــد صرح 

يومــاً  أن  يتوقــع  بأنــه 

منتخب  تتويج  سيشــهد 

كأس  بلقــب  أفريقــي 

على  شدد  لكنه  العالم، 

جيــل  إنتــاج  ضــرورة 

المدربين  جديــد مــن 

مــن القــارة األفريقية، 

االكتفــاء  مــن  بــدالً 

باستقطاب المدربين من 

خارجها. ويتطلع سيسيه، 

الــذي كان قائداً للمنتخب 

الســنغالي الذي شــارك ألول 

مــرة فــي المونديال في نســخة عــام 2002 

ووصل حينها إلى دور الثمانية، للتقدم خطوة 

جديدة نحو الدور الثاني للبطولة الحالية عبر 

مبــاراة الغد. ويعد سيســيه، البالغ من 

العمر 42 عاماً، والذي يعد األصغر سناً 

مــن بين مدربي منتخبــات المونديال 

لجيــل جديد من  الحالــي، نموذجاً 

المدربيــن األفارقــة الذين يرى 

أنهم قــادرون على التنافس 

على أعلى المستويات، من 

حيث الجوانب الخططية.

وصــرح سيســيه قبل 

المباراة أمام بولندا يوم 

»في  الماضي  الثالثــاء 

وفي  األوروبية  الــدول 

كبــرى األنديــة، يتواجد 

الالعبين  مــن  العديــد 

واآلن  األفارقــة. 

إلى  بحاجــة  نحن 

المدربون  يمضــي  أن 

األفارقة قدماً كذلك«. 

شــرح مدرب اليابان أكيرا نيشينو الذي يعول 

هجومياً على شــينجي كاغاو وأوســاكو، ماذا 

ينتظر »الســاموراي األزرق« في هذه المباراة، 

قائــال »الســنغال قوية جداً ليــس بدنياً فقط 

بــل تنظيميــاً. قــد يكــون العبو 

اليابــان أضعف فردياً مقارنة 

مع العبيهــم، لكن قوتنا 

وحدتنا«.  فــي  تكمن 

ويأمل أكيرا نيشــينو 

فريقــه  يكــرر  أن 

التنافســي  األداء 

الــذي قدمه خالل 

مواجهة كولومبيا.

المنتخب  ويتطلــع 

زارته  الذي  اليابانــي، 

هيساكو  اليابانية  األميرة 

تاكامــادو خــالل التدريبات في 

كازان يوم الخميس، إلى اســتعادة العب 

خط الوســط كيســوكي هونــدا لياقته بعد 

التعافــي من إصابة في الفخــذ. وكان هوندا 

قد شارك من مقعد البدالء في المباراة األولى 

وأرســل الضربة الركنية التي ســجل منها يويو 

أوســاكا هدف الفوز في شباك كولومبيا. ويعد 

هونــدا من العناصر التــي تمتلك خبرة كبيرة 

فــي المنتخب الياباني، بحكم مشــاركاته في 

كأس العالم، إضافة إلى احترافي 

في الدوري األوروبي.

اليابان،  تأمــل  كمــا 

من  شــاركت  التي 

منذ  انقطاع  دون 

األول  ظهورهــا 

في   ،1998 في 

الـ16  دور  بلوغ 

للمــرة الرابعة، 

وأصبحــت فــي 

األولــى  الجولــة 

آسيوي  منتخب  أول 

يفــوز على خصــم أميركي 

جنوبــي فــي المونديــال. والتقى 

المنتخبــان وديــاً 3 مــرات بين 1987 

و2003، فتعادال مرة وفازت السنغال في 

آخر مواجهتين.

سيسيه:
أفريقيا كلها تدعمنا

نيشينو:
قوتنا تكمن في وحدتنا

السنغال واليابان.. صدارة المجموعة 8
شوط كبير يقطعه الفائز نحو دور الـ16

هوندا: واثق من إمكاناتنا

ضيوف يمتدح مانيه

كوياتي: هدفنا كتابة تاريخ

أوساكو أمل »الساموراي«

اليابـــان  وســـط  العـــب  قـــال 
ــدا:  المخضـــرم كيســـوكي هونـ
»أنـــا واثـــق ممـــا ســـنقوم 
الســـنغال.  ضـــد  بـــه 
خســـرنا،  لـــو  حتـــى 
أعـــرف كيـــف نتفـــادى 
ونســـتعد  الضغـــوط 
التاليـــة.  للمبـــاراة 
مـــن  االســـتفادة  ســـنحاول 

ضعفهـــم«. نقـــاط 

ــاديو  ــنغال سـ يلعـــب مهاجـــم السـ
مـــع   

ً
محوريـــا  

ً
دورا مانيـــه 

منتخـــب بـــاده، مـــا دفـــع 
فـــي  الســـنغال  نجـــم 
الحجـــي ضيـــوف   2002
لاعـــب  المديـــح  يكيـــل 
، إذ رأى 

ً
البالـــغ 26 عامـــا

بـــأن »بإمـــكان ســـاديو أن يكـــون 
البطولـــة«.  نجـــوم  أحـــد 

قائـــد  كوياتـــي  شـــيخي  أكـــد 
لكـــرة  الســـنغال  منتخـــب 
هـــدف  أن  القـــدم، 
كأس  فـــي  الفريـــق 
العالـــم هـــو أن يجعـــل 
الجمهـــور يشـــعر بالفخـــر 
بشـــعار بـــاده فـــي المحفـــل 
 أن يكتـــب كل العب 

ً
العالمـــي، وأيضـــا

تاريخـــه الخـــاص بالمشـــاركة والدفاع 
عـــن قميـــص وطنـــه. 
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يلتقي منتخبا السنغال واليابان اليوم، في قمة 

غيــر متوقعة على صدارة المجموعة الثامنة، 

ضمــن الجولة الثانية مــن دور المجموعات 

لمونديال روســيا 2018 فــي كرة القدم، بعد 

فوزهما المفاجئ على بولندا وكولومبيا توالياً 

في الجولة األولى.

وكانــت كولومبيــا مع مهاجمهــا راداميل 

فالــكاو، وصانــع ألعابها خاميــس رودريغيز 

مرشــحة للمنافســة علــى الصدارة، شــأنها 

شــأن بولندا المدعمة بهداف بايرن ميونيخ 

والدوري األلماني روبرت ليفاندوفسكي. بيد 

أن المنتخــب األميركي الجنوبــي دفع ثمن 

الطرد الوحيد في البطولة حتى اآلن، والذي 

لحــق باكراً بالعبــه كارلوس سانشــيس ضد 

اليابــان )د. 3(. ورغم معادلته من ضربة حرة 

ذكية لخوان كينتيرو، ســجل اليابانيون هدف 

الفوز عبر يويا أوســاكو قبل ربع ســاعة على 

صافرة النهاية.

مواجهة صعبة
فــي المقابل، لم تكــن بولندا 

الصعوبة  بالغة  تتوقع مواجهة 

مــع الســنغال، أحــد األحصنة 

الســوداء في البطولة، لكن »أسود 

التيرانغــا« تقدموا بهدفيــن قبل تقليص 

غريغور كريكوفياك النتيجة في الدقائق األخيرة. 

وسيقطع الفائز في مباراة السنغال واليابان في 

يكاترينبورغ شــوطاً كبيراً نحــو دور الـ16، وقد 

يؤكده حسابياً في حال انتهاء مواجهة كولومبيا 

مع بولندا في قازان بالتعادل.

قوة بدنية
وتعول الســنغال التي تتمتع بقوة بدنية كبيرة 

مقابــل الســرعة اليابانية، على نجــم ليفربول 

اإلنجليزي ساديو مانيه صاحب 10 أهداف في 

دوري أبطال أوروبا، آخرها في المباراة النهائية 

ضد ريال مدريد اإلســباني. كما يبرز في دفاعها 

نابولي اإليطالــي خاليــدو كوليبالي،  عمــالق 

وكان الفتاً دفع المدرب سيسيه بالعب الوسط 

في  نديــاي  ألفريــد 

في  األولى  المبــاراة 

خط الوسط بدالً من 

شــيخو كوياتي، فقدم 

إدريســا  مع  بــارزاً  ثنائياً 

غاناغاي.

مدربون أجانب
وكان للمنتخب الســنغالي نصيب من استقدام 

المدربين من خارج القارة السمراء، حيث تولى 

تدريبه من قبل خمســة فرنسيين، ربما كان من 

أبرزهم الراحل برونو ميتســو الذي قاد الفريق 

لدور الثمانية بمونديال 2002. وكان سيســيه، 

المدرب الســابق لمنتخب تحــت 23 عاماً، قد 

تولــى تدريب المنتخب الســنغالي األول خلفاً 

للفرنســي ألين جيريس في 2015. ولم يســبق 

ألي منتخــب أفريقــي تجــاوز دور الثمانية في 

المونديال، وإنما تحقــق التأهل لدور الثمانية 

من قبل منتخبات الكاميرون في نســخة 1990 

والسنغال في 2002 وغانا في 2010.

دور الثمانية
وتحقق إنجــاز دور الثمانية مــع المنتخبات 

الثالثــة تحت قيادة مدرب مــن خارج القارة 

الكاميــرون حينها  تأهلت  األفريقية، حيــث 

الروســي فاليري نيبومنياشتشي  تحت قيادة 

كمــا تأهلت غانا في مونديــال 2010 تحت 

قيادة الصربي ميلوفان راييفاتش.

وكان النيجيري ســتيفن كيشي الذي توفي 

في يونيو، أول مدرب أفريقي يحقق التأهل 

لدور الســتة عشــر بالمونديــال، وذلك مع 

المنتخــب النيجيــري في مونديــال 2014 

بالبرازيل.

مدى  الســنغالي  المنتخــب  واســتعرض 

التنظيم في صفوفه والقدرات الخططية، عبر 

الفوز على نظيره البولندي في بداية مشــوار 

الفريقين بالمونديال الروسي.

وتحمــل مبــاراة اليــوم، فرصة لــكل من 

المنتخبيــن  لحســم التأهــل، ولكــن األمر 

يتوقــف أيضاً علــى نتيجة المبــاراة األخرى 

بالمجموعة«. 
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Ⅶ  موسكو - وكاالت

للمنتخــب  الفنــي  المديــر  نوالــكا،  ادم  أكــد 

البولندي، أن فريقه قادر على تخطي الهزيمة 

التي لحقت به أمام الســنغال في مستهل 

مشــواره في نهائيات كأس العالم، عندما 

خســر فريقه بهدفين مقابل هدف، وقال 

مــدرب منتخب بولنــدا خالل 

الــذي  الصحافــي  المؤتمــر 

عقــد أمــس: »أعتقــد أن 

لدينــا القدرة على بدء 

مباراتنا المقبلة ضد 

والمقررة  كولومبيا 

بالقــوة  اليــوم 

وأضاف:  الكاملة«. 

»أنــا مقتنــع بأننــا 

سوف نتعافى ونتجدد 

المبــاراة،  هــذه  بعــد 

ســيكون لنا موقف إيجابي 

أمام كولومبيــا، هذه المباراة 

هي بوابة العبور إلى الدور الثاني إذا أردنا«.

وحــول اســتعادة خدمــات مدافعه كميل 

غليك المصاب بكتفه، بقي متفائاًل وقال: أعتقد 

أننا نملــك الكثير من الجلد والقوة داخل 

الفريــق لكي نبدأ مباراتنا ضد كولومبيا 

اليــوم بكامل قوانا وبكافة أســلحتنا، 

أنــا متأكــد مــن 

سنســتعيد  أننا 

كمــا  عافيتنــا 

قولــت من قبل 

بعد هذه المباراة.

الكولومبي  النجم  وعن مشاركة 

خاميــس رودريغيز في لقاء اليوم، 

األوراق  إحــدى  أنــه  الســيما 

الرابحة لمنتخب بالده، قال ادم 

خاميس  قدرات  نعرف  نوالكا: 

رودريغيز جيداً ونقدر موهبته 

الفــذة، ولكننــا نتعامل مع 

المنتخب الكولومبي كفريق، 

حتى لو كان يضم العباً بارزاً مثله«.

Ⅶ  موسكو - أ ف ب

أكد األرجنتيني خوسيه بيكرمان، المدير الفني 

للمنتخــب الكولومبي لكــرة القدم أمس، أنه 

يتمنــى أن يكــون النجم خاميس 

رودريغيز قد اســتعاد لياقته 

بأفضــل  يظهــر  وأن 

المباراة  في  مستوياته 

أمام  اليــوم  المقررة 

المنتخــب البولندي 

»كازان  ملعب  على 

الجولة  فــي  أرينا« 

مباريات  من  الثانية 

الثامنــة  المجموعــة 

العالــم  كأس  ببطولــة 

2018 لكــرة القــدم المقامة 

بروســيا. وقال بيكرمان خالل المؤتمر 

الصحافي الــذي عقد أمس، بالطبع خاميس 

رودريغيــز هو عنصر أساســي بالمنتخب، فهو 

يؤدي بشــكل جيــد وقد اســتمد الثقة خالل 

الدقائق التي لعبها في مباراة اليابان. لنرى ما 

ســيقدمه ونتمنى أن يكون بأفضل مستوياته 

أمامنا.

خطورة
مهاجــم  خطــورة  وحــول 

البولنــدي  المنتخــب 

ليفاندوفسكي في لقاء 

المدير  قــال  اليــوم، 

للمنتخــب  الفنــي 

فريقي  الكولومبي: 

على  فقط  يركــز  ال 

إيقاف خطورة نجم 

البولنــدي،  الهجــوم 

المنافــس  فالمنتخــب 

ليفاندوفســكي فقط.  ليــس 

وإنما الفكرة تعتمد على إبطال مفعول 

نقاط قــوة الفريــق البولنــدي ككل وليس 

ليفاندوفسكي فقط. جميعنا بحاجة إلى الفوز 

في تحدياتنا. 

بولندا وكولومبيا.. لقاء الحسم
مزارعو القهوة ومفترق طرق

Ⅶ  سان بطرسبرغ - د ب أ

بعــد أن تعــرض المنتخــب الكولومبي لكبوة 

فــي بداية مشــواره فــي بطولــة كأس العالم 

2018 لكــرة القــدم المقامة حالياً في روســيا، 

حيث بدأ مشواره في المونديال بالهزيمة أمام 

نظيــره الياباني 1 /    2، يتوقع أن يعتمد الفريق 

على مشــاركة النجم خاميــس رودريغيز ضمن 

التشــكيل األساســي، بعدما شــارك نجم نادي 

بايــرن ميونيخ بدياًل فــي المباراة األولى ضد 

اليابان، وذلك من أجل اســتعادة التوازن عبر 

المبــاراة المقررة اليوم أمــام نظيره البولندي 

على ملعب »كازان أرينا« في الجولة الثانية من 

مباريات المجموعة الثامنة.

ولــن تقتصــر المواجهــة في المبــاراة على 

المنتخبين الكولومبي والبولندي، وإنما ستشهد 

مواجهة أخــرى بين رودريغيز والنجم البولندي 

روبرت ليفاندوفسكي زميله بفريق بايرن ميونخ 

بطل الدوري األلماني )بوندسليغا(. 

مــن جانبه، قال النجــم الكولومبي خاميس 

رودريغيــز نجــم بايرن ميونيــخ األلماني: نحن 

الفــوز  علــى  مجبــرون 

بمثابة  اآلن  والمباريــات 

وضعنــا  لقــد  النهائــي. 

مباراة اليابــان خلفنا. وتابع 

رودريغيــز: نعــرف أن منتخــب 

بولنــدا غيــر دفاعه في المبــاراة األولى 

بسبب غياب غليك وأنه يملك قناصاً كبيراً في 

الهجوم هو ليفاندوفســكي. يجب أن نســيطر 

على وســط الملعــب وننتبه لــكل التفاصيل. 

وتواجــه المنتخبــان 5 مرات وديــاً بين 1980 

و2006، ففــازت بولندا فــي أول مواجهتين ثم 

كولومبيا في الثالث األخيرة.

مشاركة
 وســتكون المباراة رقم 20 في تاريخ مشاركات 

المنتخــب الكولومبي فــي أم البطوالت، وهو 

يأمــل هذه المرة أن يظل كامل الصفوف حتى 

صافــرة النهايــة، بعدما حصل العبــه كارلوس 

سانشــيز خالل مواجهة اليابان على ثاني أسرع 

بطاقة حمراء في تاريخ البطولة. ومن المتوقع، 

أن يعتمــد خوســيه بيكرمــان، المديــر الفني 

لكولومبيــا علــى مهاجمه 

راداميل فالــكاو الذي كان 

غائبــاً عــن نســخة 2014 

بركبته،  قوية  إصابة  بســبب 

مســجاًل ســتة أهداف في طريق 

»لوس كافيتيروس« )مزارعو القهوة( نحو 

ربع النهائي.

مهمة
من جانبها، ستبذل بولندا التي خسرت مباراتها 

األولى أمام السنغال، كل ما في وسعها لتفادي 

األخطاء الفردية التي صّعبت كثيراً من مهمتها 

فــي المبــاراة األولى. ومن المتوقــع أن يجري 

المــدرب آدام نافالــكا بعض التغييــرات على 

التشــكيلة األساســية لكي يتمّكــن الفريق من 

العودة إلى ســكة االنتصارات وكذلك لمساعدة 

روبيرت ليفاندوفسكي على هز الشباك، خاصة 

أن المنتخــب البولندي لــم يفز بأي مباراة منذ 

كأس األمم األوروبية 2016، عندما يعجز هدافه 

األول عن التسجيل.

وعلى اآلمال المعقودة على ليفاندوفسكي، 

صاحــب 41 هدفاً الموســم الماضي في جميع 

المســابقات، لم ينجــح العب بايــرن ميونيخ 

الساعي إلى تعويض الصورة المخيبة التي ظهر 

بهــا قبل عامين فــي كأس أوروبا في وضع حد 

لمفاجأة الســنغال. ويــدرك كل من المنتخبين 

أهمية الفوز، حيث إن الهزيمة ســتعني حسم 

الخروج من الدور األول.

أهمية
علــى جانب أخــر، تحمل مبــاراة اليوم أهمية 

كبيــرة لكل من المنتخبين وقد تكون حاســمة 

الســتمرار المشــوار بالمونديال، ال ســيما بعد 

خســارة المنتخــب الكولومبــي مشــواره في 

البطولــة بالهزيمــة أمــام نظيــره الياباني 1 /    

2، وكذلك خســارة المنتخب البولندي مباراته 

األولى أيضاً أمام نظيره السنغالي 1 /    2.

وكانــت بولنــدا الطامحة الســتعادة أمجاد 

الماضــي وتكــرار ســيناريو 1974 و1982 حين 

حلــت ثالثة، وصلت إلى ربع نهائي كأس أوروبا 

األخيــرة، قبــل الخروج بــركالت الترجيح أمام 

البرتغال التي أنهت البطولة بإحراز اللقب.

مواجهة مع منتخب

ليفاندوفسكي.. تصحيح المسار

فالكاو.. مباراة نهائي

بازدان.. إثبات الذات

قـــال هوبـــرت مالوفييســـكي، 
المـــدرب المســـاعد للمنتخـــب 

نعـــرف  البولنـــدي: 
الفرديـــة  القـــدرات 
المنتخـــب  لنجـــوم 
الكولومبـــي، ولكننـــا 
معـــه  نتعامـــل 

كفريـــق، حتـــى لـــو كان 
مثـــل   

ً
كبـــارا  

ً
نجومـــا يضـــم 

وخاميـــس. فالـــكاو 

عقـــب الخســـارة األولـــى لمنتخـــب 
بولنـــدا أمـــام الســـنغال، قـــال 

نحـــن  ليفاندوفســـكي: 
تصحيـــح  إلـــى  بحاجـــة 
ــار، وإلـــى الكفـــاح  المسـ
وكان  والتقـــدم، 

واجـــه  ليفاندوفســـكي 
انتقـــادات بســـبب األداء الـــذي 

المبـــاراة. هـــذه  فـــي  قدمـــه 

فالـــكاو:  الكولومبـــي  قـــال 
ســـتكون  اليـــوم  المبـــاراة 

بمثابـــة مبـــاراة نهائـــي، 
ســـيصارع  فريـــق  كل 
بقـــوة لالحتفـــاظ بالكـــرة، 
غلـــق  علـــى  وســـنركز 

المســـاحات أمـــام المنافـــس. 
وأضـــاف: نـــدرك أن هـــذه المبـــاراة 
ســـتكون حاســـمة لالســـتمرار فـــي 

البطولـــة.

أكـــد ميشـــال بـــازدان مدافـــع 
منتخـــب بولنـــدا، أن لقـــاء 
فريقـــه أمـــام الســـنغال 
لـــم يقـــدم فيـــه فريقـــه 
أداء يحســـب لـــه، وقـــال: 

نلعـــب كفريـــق بولنـــدي لـــه 
تاريخـــه وصوالتـــه، بمقدورنا تقديم 
كرة جميلة أمام كولومبيا القوية.

نوالكا:
قادرون على تخطي المنافس

بيكرمان:
رودريغيز عنصر أساسي في المنتخب
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Ⅶ موسكو - البيان الرياضي

يواصل المنتخب المغربي استعداداته لمواجهة نظيره اإلسباني، 

في الجولة الثالثة واألخيرة من دور المجموعات لمنافسات كأس 

العالم لكرة القدم 2018 المقامة حالياً بروســيا. وكان المنتخب 

المغربي قد ودع البطولة بعد الهزيمة في مباراتين أمام كل من 

إيران والبرتغال بهدف نظيف دون مقابل.

وســيجري المنتخب المغربي مباراته األخيرة في الدور األول 

أمــام »الروخــا« بالقميص األبيض، بعدمــا كان قد حمل األلوان 

الحمــراء في مباراتيــه أمام إيــران والبرتغال. وبذلك ســيحمل 

المنتخب اإلســباني »الروخا« ألوانه الحمــراء االعتيادية، إذ يود 

رجال المدرب اإلســباني فيرناندو هييرو حسم التأهل والصدارة 

من بوابة مباراة المغرب.

وكان تصميــم القميــص األبيــض ألســود األطلــس خلــف 

بعد الكشــف عنــه ضجة كبيــرة، خاصة عبر مواقــع التواصل 

االجتماعــي، إذ أعربت الجماهير المغربية عن ســخطها الكبير 

من قميص األُســود، معتبرة إياه ال يليق بحدث كبير من قيمة 

كأس العالم لكرة القدم.

Ⅶ موسكو - البيان الرياضي

حذر اإلعالم اإلســباني العبي منتخبهم من المباراة األخيرة التي 

ســتجمعهم بأسود األطلس منتخب المغرب بمدينة كالينينغراد، 

رغــم خروج المغاربة بصفة رســمية من منافســات كأس العالم 

لكرة القدم.

أبدت صحيفة »اآلس« اإلســبانية المتخصصــة تخوفها الكبير 

من أســود األطلــس، مؤكدة أنهم يملكون دوافع كثيرة لحســم 

مباراتهم أمام اإلسبان.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن األجواء العامة بمعسكر المنتخب 

المغربي جيدة للغاية، خاصة أنهم ال ينظرون إلى اإلقصاء بمثابة 

فشــل، بل يعول المدرب الفرنسي »الثعلب« هيرفي رونار على 

الدفع بعناصره األساســية إلنهاء المونديــال في أبهى حلة أمام 

الروخا. وأشارت الصحيفة اإلسبانية إلى أن األسود ال يستسلمون، 

وأن األجواء داخل معســكرهم ال توحي بتاتاً بأنه منتخب غادر 

المسابقة مسبقاً.

وكتبــت الصحيفة: »هنــاك خيبة أمل من اإلقصــاء لكنهم ال 

يستســلمون، كمــا أن األداء الذي قدموه أمام إيــران والبرتغال 

جعلهم حديث الجميع، وهناك إجماع على أنهم كانوا يستحقون 

التأهل«.

Ⅶ موسكو - البيان الرياضي

اكتظت شــوارع المدن الروسية التي احتضنت مباريات المنتخب 

المغربي بالجماهير المغربية ضمن منافســات كأس العالم لكرة 

القدم 2018، والتي عرفت حضور أســود األطلس في المجموعة 

الثانية رفقة منتخبات إسبانيا، البرتغال وإيران.

وأكــدت تقاريــر إعالميــة مغربية جيــدة اإلطــالع، نقاًل عن 

 Fan« مصادرها الخاصــة، أن مراكز توزيع بطاقات المشــجعين

ID«، قامــوا بالعديد مــن اإلحصائيات الدقيقــة، وتوصلوا إلى 

أن الجماهيــر المغربية تتصدر القائمــة بأرقام فاقت 45 ألفاً في 

منافســات الدور األول. واعتمدت هذه المكاتب في إحصائياتها 

علــى جرد عــدد الجماهير التــي حضرت الســتخالص بطاقاتها 

من األراضي الروســية. وأشــارت التقارير اإلعالمية ذاتها، إلى أن 

الجماهير المكســيكية احتلــت المركز الثاني، متبوعة بعشــاق 

التانغو األرجنتيني. وشــهدت شــوارع مدينتي ســان بطرسبورغ 

وموسكو أعداداً كبيرة من الجماهير المغربية التي حضرت بقوة 

لمســاندة أســود األطلس في المحفل الدولي الــذي غاب عنه 

المغاربة منذ سنة 1998. 

Ⅶ  موسكو - يوسف الشافعي 

َقامت صحيفة »الماركا« اإلســبانية الشهيرة بنشر تقرير حول أسرع 

العبــي المونديال حتى أمس، وشــهدت القائمة المنشــورة وجود 

العــب من المنتخــب المغربي إلى جانب مجموعــة من الالعبين 

المميزين. وتصدر قائد المنتخب البرتغالي وأفضل العب في العالم 

كريســتيانو رونالدو القائمة المنشــورة، إذ قاربت ســرعته القصوى 

34 كيلومتــراً في الســاعة، وذلك خالل المبــاراة األولى للمنتخب 

البرتغالي في المونديال الروسي أمام الجارة إسبانيا.

في حين احتل الالعب الدولي المغربي الشــاب أشرف حكيمي 

المركز الثامن في قائمة ضمن عشرة العبين، إذ بلغت سرعة العب 

ريال مدريد اإلســباني 32,83 كيلومتراً في الساعة متقدماً على كل 

من الكوستاريكي كريستيان بوالنيوس واإلسباني جيرارد بيكيه.

وفي ما يلي الترتيب الكامل ألسرع 10 العبين في مونديال روسيا:

)h /km 33,98(  1. رونالدو - البرتغال

)h /km 33,77(  2. لويس أدفينكوال - البيرو

)h /km 33,30(  3. آنتي ريبيتش - كرواتيا

)h /km 33,08(  4. أورينيا - كوستاريكا

)h /km 32,83(  5. ماثيو ليكي - أستراليا

)h /km 32,83(  6. روميلو لوكاكو - بلجيكا

)h /km 32,83( 7. جونزاليس - كوستاريكا  

)h /km 32,83( 8. أشرف حكيمي - المغرب  

)h /km 32,83(  9. بوالنيوس - كوستاريكا

)h /km 32,62( 10. جيرارد بيكيه - إسبانيا  

أسود األطلس 
يواجهون »الروخا« باألبيض

اإلعالم اإلسباني: احذروا المغاربة

ًالجماهير المغربية 
أكثر »األجانب« حضورا

حكيمي  ضمن الالعبين الـ10 األسرع

بنعطية

يهاجم
كريستيانو رونالدو

Ⅶ  موسكو - يوسف الشافعي 

َشــنَّ المهدي بنعطية، قائد المنتخب المغربي ونجم نادي يوفنتوس اإليطالي، هجوماً الذعاً على كريســتيانو 

رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي وأفضل العب في العالم، وذلك على خلفية مواجهتهما األخيرة في مونديال 

روســيا. ونقلت وســائل اإلعالم اإلســبانية، تصريحات قوية لقائد المنتخب المغربي تجاه نجم ريال مدريد 

اإلســباني كريســتيانو رونالدو. وصرح مدافع نادي يوفنتوس اإليطالي لصحيفة »الديفنسا سنترال« اإلسبانية 

قائاًل: »رونالدو لم يقم بأي شيء استثنائي في مباراة المغرب والبرتغال، ما قام به هو ادعاء السقوط بشكل 

كبير.. وأعتقد أن الحكم األميركي غيغر لم يحترم المنتخب المغربي«.

واســتحضر المهدي بنعطية خالل تصريحاته، مباراة ناديه اإليطالي يوفنتوس ورَيال مدريد الشــهيرة التي 

خلقت الجدل في دوري أبطال أوروبا، وقال: »رونالدو لم يقدم أي شيء مثلما كان عليه الحال في مباراة 

ريال مدريد ويوفنتوس في دوري األبطال، كما أن هدفه كان من خطأ واضح من المدافع بيبي«.

وأضاف قائد أســود األطلس قائاًل: »نحن نعرف كريســتيانو رونالدو جيــداً، إنه العب يعتمد على 

االحتجاج بشكل دائماً وذلك بغية التأثير في الحكام وجعل مهمتهم أكثر صعوبة.. نتأسف كثيراً ألن 

حكم المباراة لم يحترم المغرب وكرة القدم«. واعتبر اإلعالم اإلسباني الموالي لنادي ريال مدريد، 

تصريحات المدافع المهدي بنعطية، نابعة عن حقده الشديد وغيرته تجاه كريستيانو رونالدو. يذكر 

أن المهدي بنعطية قد انهزم أمام كريستيانو رونالدو في مواجهة المغرب للبرتغال بهدف نظيف 

سجله نجم النادي الملكي رونالدو.



Ⅶ عواصم - وكاالت

قال المدرب األرجنتيني ريــكاردو كاروزو لومباردي: إن قائد 

منتخب التانغو ليونيل ميســي تسبب بإقالة سبعة مدربين، 

موضحاً أن »البرغوث« يتعمد تقديم أداء سيئ حتى يتخلص 

من مــدرب المنتخب الحالي خورخي ســامباولي. وأضاف: 

»ميسي ال يهتم بأي شيء، يلعب بطريقة معاكسة تماما لما 

يريده المدرب. كما أنه يريد دائما أن يكون محاطا بالالعبين 

الذيــن يحبهــم، وليس بأفضــل الالعبين«. مــن جانبه قال 

الفرنسي إيمانويل بيتي، العب برشلونة والمنتخب الفرنسي 

الســابق، إن على ميســي، أن يشــعر بالخجل، وذلك بعد 

خســارة منتخب أمام نظيــره الكرواتي. وقال بيتي، في 

تصريحات نقلتها صحيفة »سبورت«: »يجب أن يشعر 

ميســي بالخجل بدالً من الســير ورأســه إلى األسفل 

بدون رد فعل، عندما ال تســير األمور بشكل جيد فهو 

ال يعرف كيف يتصرف«.

وأضاف: »أعتقد أن عليه أن يتدارك األمور أكثر قليال، 

ذلك يحدث مع برشــلونة وشــاهدنا هذا في دوري األبطال 

ونرى ذلك اآلن مع المنتخب«. ويتعرض ميســي النتقادات 

حادة من قبل الجماهير ووســائل اإلعــالم وحتى من بعض 

مشــاهير كرة القدم في بالده األرجنتين بعد خسارتهم أمام 

منتخــب كرواتيــا بنتيجة 0-3 ضمن منافســات كأس العالم 

2018 مــع تعادلهــم في المبــاراة األولى بهــدف لمثله في 

اللقاء الذي أهدر خالله ليونيل ميســي ركلة جزاء في مباراة 

الفريق مع أيسلندا.

إحصاء
وبينمــا هتف جمهور المنتخب األرجنتيني للنجم األول قبل 

انطالق المباراة ضد كرواتيا، كان ميســي يفرك جبهته في 

توتــر. ولمس ميســي الكرة 20 مرة فقط في الشــوط 

األول، وهو أقل عدد من اللمسات بين كل العبي 

األرجنتين، وبدا مجهداً.

هجوم
من ناحيته شــن األســطورة دييغو أراماندو 

مارادونــا هجوماً حاداً على العبي المنتخب 

األرجنتينــي، بعد الخســارة بثالثية دون رد 

أمام كرواتيا، في إطار الجولة الثانية من دور 

المجموعات في بطولة كأس العالم روســيا 

2018. وطالب مارادونــا من اتحاد اللعبة 

األرجنتينــي أن يســمح لــه بالحديث مع 

الالعبين قبل اللقاء الحاسم أمام نيجيريا في 

سان بطرســبورغ، وقال األسطورة األرجنتينية: 

»أريــد أن أتحدث مع الالعبين، حتى أعلمهم ماذا 

يعني ارتداء قميص المنتخب الوطني«.

غضب
وأضاف مارادونا: »أشــعر بغضــب كبير في داخلي، 

ألن الشخص الذي ســبق وارتدى قميص األرجنتين، 

ال يمكنــه أن يرى منتخبه يخســر من منتخب مثل 

كرواتيا«.. »المؤسف أننا خسرنا أمام كرواتيا، وليس 

من ألمانيا أو البرازيل أو إسبانيا، أو حتى هولندا«.

فــرض البرازيلي فيليب كوتينيو )26 عاماً( نفســه واحداً من أبرز 

العبــي مونديال روســيا، خصوصاً بعد تســجيله هدفيــن في أول 

مباراتين، ولعب دوراً أساسياً في حصد السامبا لنقاطها األربع.

ظهر كوتينيو في المونديال الروســي مستعرضاً وشماً على ذراعه 

األيسر كتب عليه »ال تتوقف أبداً عن الحلم«، لتوضح هذه العبارة 

أن طريقــه لم يكن مفروشــاً بالورود وحجم المعانــاة التي واجهها 

في مســيرته والقهر الذي شــعر به بعد أن تم استبعاده من القائمة 

النهائيــة التــي خاضت مونديــال 2014 فــي البرازيل، 

الصدمــة لم تقتل الحلم بداخلــه وواصل طريقه 

بنجــاح حتى ســطع نجمــه فــي أوروبا مع 

ليفربول ثم مع برشلونة.

بدأ كوتينيو مسيرته مع منتخب السامبا 

فــي 2010 عندمــا كان العبــاً صاعــداً في 

طريقــه للعب فــي إنتر ميــالن ورغم هذا 

الظهور المبكر في قائمة السيليســاو إال 

أنه انتظر ســنوات ليفرض نفســه 

نجماً عالمياً بامتياز.

غادر كوتينيــو البرازيل في 

2008 للتعاقد مع إنتر ميالن 

قادماً من فاســكو دي غاما 

عمره  كان  عندما  البرازيلي، 

ال يتجــاوز 16 عامــاً لكنــه 

عاميــن  لالنتظــار  اضطــر 

للعب  الرشد  ســن  لبلوغ 

في الفريق اإليطالي الذي 

إلى  اإلعارة  بنظــام  أعاده 

فريقــه األصلي ثــم أعاره إلى 

نادي إسبانيول قبل أن يتعاقد 

معــه نــادي ليفربــول في عام 

2013 إلــى غايــة انتقالــه إلى 

برشلونة بداية العام الحالي.

وقال كوتينيو في تصريح لموقع 

فيفا عندما ُســئل عن الوشم: »هذه 

ميزة في شخصيتي، ال أستسلم أبداً، 

بغض النظر عن اللحظة التي أعيشها«، 

مضيفاً: »اليوم كانت هذه المباراة خير 

دليل على ذلك«.

اآلن ُيمكــن التســاؤل عن التحديــات التي واجهها 

خالل مســيرته هذا الالعب الــذي ذاع صيته في الدوري 

اإلنجليزي قبل أن يتأّلق في صفوف برشلونة.

ســّجل أوالً هدف التعادل ضد سويســرا بتسديدة دائرية مذهلة 

من خارج منطقة الجزاء، أما هدفه الثاني في مرمى كوستاريكا فقد 

كان مختلفاً تماماً، حيث جاء من لمسة واحدة بالقرب من المرمى. 

ُســئل كوتينيو مباشرة بعد مباراة كوستاريكا عّما إذا كان بالفعل 

ينافس على جائزة أفضل العب في العالم، أجاب قائاًل: »أنا ال أحب 

الحديث عن نفســي«، مضيفاً »هذا األمر ال يدور في رأســي اآلن، 

لكنني أفّضل أن يتحدث اآلخرون عني، يجب أن أستعد جيداً دائماً 

وأحّسن أدائي وأبذل قصارى جهدي مع المنتخب«.

Ⅶ دبي - عدنان الغربي

ميسي.. 7 مدربين واإلخفاق مستمر ًكوتينيو.. الحلم ال 
يتوقف أبدا

Ⅶ موسكو- صالح الدين الشيحاوي

ألقت األزمة السياسية بين روسيا وبريطانيا بظاللها 

علــى مونديــال 2018 وتحول إلــى ملعب لحرب 

باردة تــدور رحاها في صمــت، ودون دوي قنابل 

ومدفعيــات وهديــر طائرات عســكرية وصواريخ. 

ولكــن روســيا وبريطانيــا وحدهمــا تعرفان حجم 

الهجمات والهجمات المرتدة. ولئن سعت المملكة 

المتحدة إلى تقليص تمثيلها في العرس المونديالي 

بمنع الشــخصيات الســيادية من الحضور وحرمان 

عدد كبير من الجماهير من الســفر، بعدما حاولت 

عدم المشــاركة بمنتخبها في البطولة مجندة دوالً 

أوروبية أخرى للمطالبة بسحب العرس الكروي من 

روسيا، فإن الرد الروسي كان قاسياً. فقد عمدت إلى 

تجاهــل اإلنجليز في المونديــال واالكتفاء بتقديم 

الخدمات الضرورية لمنتخب األسود الثالثة احتراماً 

لمطالب »فيفــا«. الجماهير اإلنجليزية غير مرحب 

بهــا من طرف الــروس، حتــى أننا ال نــكاد نلمح 

مشجعين إنجليز في الشوارع المزدحمة بمناصرين 

لمختلف منتخبات كأس العالم.

وقد بلغ التجاهل الروســي للمنتخب اإلنجليزي 

لمبارياتــه.  المحليــة  القنــوات  درجــة مقاطعــة 

فالقنوات الروسية المتخصصة في الرياضة تبث كل 

مباريــات المونديال ولكنها تجاهلت مباراة إنجلترا 

وتونس وفاجأتهم بإعادة مباراة البرازيل وسويسرا.!

وكانت العالقات بين بريطانيا وروســيا تدهورت 

في أعقاب واقعة تسميم عميل المخابرات الروسية 

المزدوج ســيرجي سكريبال وابنته يوليا في جنوب 

بريطانيا بغاز سام.

طمس 
طمس التلفزيون الرســمي الروســي صــورة مبنى 

الســفارة البريطانية في العاصمة الروسية موسكو، 

في فيديو عن بطولة كأس العالم 2018

ووضعــت محطــة »بيرفــي« بــدالً مــن صورة 

السفارة، صورة كاتدرائية مدينة سارانسك.

وكان الفيديــو قــد أذيــع، قبــل مبــاراة افتتاح 

ونظيــره  الروســي  المنتخــب  بيــن  المونديــال 

الســعودي، وظهر خــالل الفيديــو انطباعات عن 

العاصمــة الروســية، ولم يقتصر هــذا التغيير على 

مبنى الســفارة البريطانية، الذي جرى افتتاحه في 

عام 2000 على ضفاف نهر موســكفا، بل امتد األمر 

كذلــك إلى نصب تذكاري ضخم، ظهر مكانه صورة 

لمدينة موسكو.

وكتبت وســائل التواصــل االجتماعــي أن هذا 

التصرف ُفِهــَم على أنه طعنة ضــد بريطانيا، علماً 

بأنــه قد تم منــع عمل المركز الثقافــي البريطاني 

في روسيا.

وكان الرئيــس الروســي فالديمير بوتين أكد في 

كلمة خالل حفل االفتتــاح بملعب لوجينكي على 

ضرورة فصل المونديال عن السياسة.

سالمة 
وإذا كان الســفير الروسي في لندن أكد على ضمان 

ســالمة الجماهير االنجليزية فــي كأس العالم، فإن 

الجماهير االنجليزية لم تسافر إلى روسيا إال بأعداد 

قليلة.

وأضــاف ألكســندر ياكوفينكــو »تــم اتخاذ كل 

البريطانيون  المســؤولون  المطلوبــة.  اإلجــراءات 

تواصلوا مع المســؤولين الروس لضمان سالمة كل 

الجماهير والبريطانيين في روسيا«.

لكــن مــارك روبرتــس نائب رئيس شــرطة كرة 

القدم في بريطانيا أشار إلى أن الحضور الجماهيري 

االنجليــزي أقل بكثير مــن البطوالت األخرى، وهو 

مــا تجلى بوضــوح في المبــاراة األولى بين تونس 

وانجلترا.

 توتر 
وبلغ التوتر في العالقات البريطانية الروسية ذروته 

قبيــل المونديال، والقــت السياســة بظاللها على 

الرياضة حيث قالت رئيســة الحكومــة البريطانية 

تيريــزا ماي إن الوزراء وأعضــاء العائلة الملكية لن 

يسافروا إلى روسيا لحضور كأس العالم، وهو ما تم 

بالفعــل في المباراة األولى على ملعب فولغوغراد 

التي جمعت بين منتخبي نســور قرطاج و األســود 

الثالثة. 
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حرب باردة
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Ⅶ موسكو - وكاالت

 قال النجم السويسري شيردان شاكيري: إن احتفاله بهدف الفوز 

2 - 1، الذي سجله لمنتخب بالده في شباك نظيره الصربي أول 

من أمس ضمن منافسات كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا، 

كان »عاطفياً فقط« ولم يقصد به تعبيراً سياسياً.

واحتفل كل من شــاكيري وزميله غرانيت شاكا، بالتسجيل في 

شباك صربيا بطريقة مشابهة، تتمثل في وضع اليدين متشابكتين 

بإصبعي اإلبهام، لتمثيل رمز النسر الطائر.

وأثارت طريقة االحتفال غضب الجماهير الصربية، حيث تعد 

اإليماءة رمزاً لشعار الحركة األلبانية ضد صربيا خالل حرب دول 

البلقان، التي اشــتعلت في تســعينيات القرن الماضي بين 

كوسوفو ومقدونيا وألبانيا ضد صربيا.

وتجدر اإلشــارة إلى أن الالعبين االثنين هما من أصول 

من كوســوفو، التي أعلنت اســتقاللها عن صربيا في عام 

.2008

ولــم تعترف صربيا باســتقالل كوســوفو، وال تزال حالة 

التوتر قائمة بقوة بين الجانبين.

عاطفة
وقال شــاكيري المولود في كوســوفو، عقب المباراة »أعتقد أنه 

فــي كرة القدم، تكون العاطفة حاضرة دائماً. ويمكنكم رؤية ما 

حققتــه )هدف الفوز(، وأعتقــد أن األمر لم يكن أكثر من تعبير 

عن عاطفة«.

وأوضح »كنت سعيداً للغاية بتسجيل هذا الهدف. ليس أكثر. 

وأعتقد أنه ال يفترض بنا الحديث عن هذه األمور اآلن«.

وســجل شــاكا هدف التعادل لسويســرا ثم خطف شــاكيري 

هدف الفوز لسويســرا في الدقيقة 90، ليشــعل المنافســة في 

المجموعة الخامسة التي تتصدرها البرازيل وسويسرا برصيد أربع 

نقاط لكل منهما وتليهما صربيا برصيد ثالث نقاط وكوســتاريكا 

من دون رصيد.

ومــن جانبــه، قــال فالديمير 

بتكوفيتــش، مــدرب المنتخــب 

السويســري، إنه ال يــزال يفضل 

الفصــل بيــن الرياضــة والقضايا 

قائــاًل:  وصــرح  السياســية. 

»يمكنني تكرار ما قلته بالفعل 

، ال يفتــرض الخلــط بيــن كرة 

القدم والسياســة... مــن الواضح 

أن العاطفــة تحضر، وهكذا 

تحدث األمور«.

مــالدن  يرغــب  ولــم 

كرســتاييتش المديــر الفني 

للمنتخــب الصربــي في 

فــي  االنخــراط 

الحديث 

الشأن،  بهذا 

فــي  وقــال 

تصريحاته للصحافيين »ليس لدي أي 

تعليق. ال أتعامل مع هذه األمور«. 

وأضاف »إننــي رجل أعمل وأركز 

بالرياضة وسأظل كذلك«.

قوبلت دموع النجــم البرازيلي نيمار بعد فوز منتخبه على 

كوســتاريكا أول من أمس 2- 0 ضمن منافســات كأس العالم 

في كرة القدم، بانتقادات وقلق في بالده حيث اعتبرت أكبر 

صحيفة يومية أن البكاء في الجولة الثانية أمر مبكر.

وكتبــت »أو غلوبــو«، كبــرى صحــف البرازيــل، انه »من 

غيــر الطبيعــي البكاء في المبــاراة الثانية مــن كأس العالم« 

التــي تمتد حتــى 15 يوليو. 

وأضافــت »صادقــة كانت أم 

ال، دمــوع نيمــار مقلقة )...( 

كانــت إمــا دليال علــى عدم 

استقرار مقلق، أو إعادة ظهور 

لنرجســية تمكــن نيمــار من 

الســيطرة عليها خــالل كامل 

المباراة تقريبا«. وأعادت هذه 

المشــاهد تذكيــر البرازيليين 

بدموع قائــد المنتخب تياغو 

سيلفا قبل الركالت الترجيحية 

ضد تشــيلي في ثمــن نهائي 

مونديــال 2014 على أرضهم، والتي رفض بعدها المشــاركة 

في تســديد الضربات. وفي تغريدة بعد المباراة، حاول نيمار 

العائــد منذ أســابيع بعد غيــاب مطول بســبب اإلصابة، أن 

يخفــف من وقع ما قام به، وقال »الجميع يعلم ما مررت به 

ألصل إلى هنا.

كانــت هذه دموع فــرح )...( دموع قــوة«. وأضاف »في 

حياتــي لم تكن األمور ســهلة أبداً، وال يــزال األمر كذلك هنا 

واآلن. الحلم يتواصل. الحلم، كال، الهدف!«. 

عواصم - وكاالت  

قالت وكالة النقل الجوي الروسية )روسافياتسيا(، أمس: إن طائرة 

ركاب روسية تقل مشجعين لفريق كرة القدم الوطني في بيرو، من 

مدينة إيكاترينبرغ إلى تيومين في ســيبيريا، هبطت بسالم أول من 

أمــس، بعد عطل أصاب أحد محركيها، وتســبب في امتالء قمرتها 

بالدخــان. وأضافت الوكالة أن الطائرة التابعة لشــركة )يو.تي.إير(، 

كانت تنقل مشجعين من بيرو عائدين إلى موسكو عبر تيومين، بعد 

خسارة فريقهم أمام فرنسا في إيكاترينبرغ.

وقالــت الوكالة في بيان »أثناء الهبــوط تعطل المحرك الثاني... 

نتيجة لنشــاط المحرك غير العادي، دخل الدخان إلى قمرة الركاب 

عبــر نظــام تكييف الهــواء«. وأضافــت أن قائد الطائــرة نجح في 

الهبوط بسالم، معتمداً على محرك واحد. وقالت متحدثة باسم )يو.

تي.إيــر(، إن التقارير اإلعالمية عــن اندالع حريق على متن الطائرة 

غير صحيحة.

وأضافت في تعليقات مكتوبة أرســلتها إلــى رويترز »اتبع طاقم 

الطائرة التعليمات، وهبطــت الطائرة على النحو المعتاد، ودخلت 

المدرج دون مســاعدة، وغادر الركاب عبر الدرج المخصص لنزولهم 

موسكو - وكاالت دون الحاجة الستخدام وسائل الطوارئ«. 

وصل أســامة هوســاوي، إلى نهاية مشــواره مع المنتخب 

الســعودي، بالظهــور مع »األخضر« في روســيا، لتكون المرة 

األولــى واألخيرة لالعب في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، 

ورغــم عدم تحقيــق منتخــب المملكة النجاح الــذي توقعه 

الكثيرون، إال أن المشــاركة في كأس العالم، تبقى شرفا كبيرا 

ألي العب، خاصة في نهاية مشواره الدولي.

يعد هوســاوي أحد عناصــر الخبرة المهمــة في المنتخب 

السعودي، وهو يتولى مهمات كبيرة تليق بصاحب الخبرات 

الطويلة الذي شــارك في آخر ثالث نسخ من كأس آسيا، 

وهــو حامل شــارة القيــادة وقائد خــط الدفاع الذي 

يعتبــر إحدى العالمات المضيئة في رحلة التصفيات 

الناجحة. 

يملك هوســاوي مقومات كبيــرة، ضمنت له أن 

يكون العباً أساســياً، فهو شــارك فــي كل التصفيات 

ولم يغب ســوى مرة واحدة بســبب اإليقاف، ولكن 

المنتخــب الســعودي لم يســتفد من هــذه المقومات، 

ليخسر مباراته االفتتاحية أمام روسيا 0-5، ومباراته الثانية أمام 

أوروغواي 1-0. 

لم يكن هوســاوي، صمــام األمان األول فــي قلب الدفاع 

السعودي، كما توقع الكثيرون قبل النسخة الروسية، ويتحمل 

مع زمالئه بالشــك، مســؤولية الخروج المبكر من المونديال، 

والذي عاد »األخضر« للمشــاركة فيه بعد غياب 12 ســنة عن 

مشاركته األخيرة، والتي كانت عام 2006.

تدرج وبرز هوســاوي في نادي الوحدة، قبل أن ينتقل إلى 

الهــالل ويحقق 6 بطــوالت معهم، ثم ذهــب لالحتراف في 

أوروبــا مع نادي أندرلخت البلجيكي، لكنه لم ينجح وعاد مرة 

أخرى إلى الدوري السعودي مع النادي األهلي، وحقق معهم 

الدوري في 2016، بعد غياب األهلي 32 ســنة، وغادر األهلي 

بعدهــا، وعاد للهالل وحقق معهم في موســمين 3 بطوالت، 

منها بطولتان دوري متتاليتان، وأعلن وداعه للهالل في 2018، 

من دون الكشف عن توجهه الجديد.

أما مشوار هوساوي الدولي، فبدأ للمرة األولى مع المنتخب 

الســعودي فــي كأس الخليج 2007، ومن ثم في كأس آســيا 

في العام نفســه، ودخل نــادي »فيفا« المئوي في 

عــام 2014، في مبــاراة المنتخب 

السعودي أمام المنتخب البحريني، 

الالعــب  ليكــون 

رقــم  الســعودي 

16 الذي يشارك في 

100 مباراة دولية.

واعترف أســامة هوســاوي بندمه على عدم اهتمامه 

بدراســته في األوقات الســابقة، مشــيراً إلى إنه التحق 

بالجامعة مؤخراً ، وأضــاف: تأخرت أعلم ذلك، ولكن باقي 

لــي عام أو عــام ونصف تقريبــاً، وأحــاول أن أضغط على 

نفسي.

واســتمر: الــذي يرغب فــي التركيز علــى الكرة يضيع 

دراسته واآلن أعتقد حتى األكاديميات أو الفئات السنية 

في األندية تشــجع الالعب علــى تحقيق درجات عالية 

في دراسته.

دبي ـ البيان الرياضي  

نسر كوسوفو.. بين العاطفة والسياسة

البرازيل تهاجم
دموع نيمار

عطل بمحرك طائرة 
مشجعي بيرو

هوساوي قصة لم 
يكتب لها النجاح

تصريحات
وقالــت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة 

الروســية ماريــا زاخاروفــا، للقناة الخامســة 

الروســية: حاولت بريطانيــا وعدد من الدول 

األوروبية سحب أو إفشال المونديال الروسي. 

كان هــذا الهدف الرئيســي لهم، ولكنه حلم 

بعيــد المنــال. ها هو المونديــال يقام هذه 

األيام ب 11 مدينة روسية، لقد خاب أملهم. 

وأوضحت زاخاروفا: »لدّي انطباع بالفعل، 

بأن بعــض الدول األوروبية حلمت وســعت 

لحرمان روسيا من تنظيم بطولة كأس العالم، 

بكل الســبل«، وأضافت أن كل االهتمام اآلن 

منصب على إنجاح العرس الكروي العالمي.

تراجع 
وأعلــن وزير الخارجيــة البريطانــي، بوريس 

جونســون ، قبل أســابيع قليلة مــن صافرة 

بداية المونديال، أن المقاطعة الدبلوماســية 

البريطانيــة لبطولة كأس العالــم لكرة القدم 

في روسيا، لن تنعكس على مشاركة المنتخب 

اإلنجليــزي في الحــدث، معتبــراً المقاطعة 

عقابــا للمشــجعين وليــس لروســيا.  وقال 

جونســون: مقاطعة المونديال يقررها اتحاد 

كــرة القدم وليس الحكومــة وذلك بناء على 

قوانين االتحاد الدولي لكرة القدم.

قواعد 
وتنــص المادة 6 من قواعــد االتحاد الدولي 

لكرة القدم »فيفا« على أن الدولة المنسحبة 

تواجــه عقوبات صارمة بما في ذلك الحرمان 

من المشاركة في المونديال الالحق.

انسحاب 
وتهديد انجلترا باالنســحاب، قبل أن تتراجع 

وتشــارك بصفــة رســمية حيــث فــازت في 

المباراة األولى على تونس 2-1، ليس السابقة 

األولــى من نوعهــا التي تنســحب فيها بالد 

اإلنجليز من تظاهرٍة رياضيٍة كبرى، ُتنظم في 

روســيا، فكانت المرة األولى عام 1980، إبان 

الحرب الباردة بين المعســكر الغربي بزعامة 

الواليات المتحدة، والمعسكر الشرقي بزعامة 

االتحاد الســوفيتي. وانســحبت بريطانيا من 

المشــاركة في دورة األلعــاب األولمبية عام 

الروســية  العاصمة  1980، والتــي احتضنتها 

موسكو، بسبب الخالفات السياسية بين لندن 

وموســكو، لتدفع بعدهــا الرياضة البريطانية 

ثمن ذلك بالحرمان من المشاركة في الدورة 

الموالية التي استضافتها مدينة لوس أنجليس 

األميركيــة ولو أقدمت إنجلتــرا على خطوة 

االنســحاب مــن كأس العالــم، فإنهــا كانت 

ســتتعرض لعقوبات رادعة مــن قبل االتحاد 

الدولــي »فيفا«، والتي من بينها الحرمان من 

المشاركة في النسخة المقبلة لكأس العالم.

شبح 
واشــتهرت الجماهير االنجليزيــة بأنها األكثر 

شغبا وإثارة للمشاكل في أوروبا قبل أن تنجح 

الشرطة البريطانية في محاربة األمر.

لكن األحداث التي شهدتها مدينة مرسيليا 

الفرنسية في يورو 2016 أعادت الحديث عن 

الشــغب بين الجماهير االنجليزية مرة أخرى 

لكن هذه المرة بإضافة الجماهير الروسية.

واشــتبكت جماهيــر إنجلتــرا مــع بعض 

الفرنســيين خالل بطولة أمم أوروبا األخيرة 

عام 2016، لكن االشــتباكات األبرز كانت ضد 

الجماهير الروسية قبل مباراتهما التي انتهت 

بالتعادل 1-1 . وقبل أشــهر من انطالق كأس 

العالم، اجتمع مســؤولو الشــرطة البريطانية 

مع نظرائهم في روسيا الذين حضروا مباريات 

عدة في الــدوري االنجليــزي لمعرفة كيفية 

تعامل الشرطة مع الجماهير.

تلميع
وتأمل روسيا هذه األيام من خالل المونديال 

في تحســين صورتها الرياضيــة بعد فضيحة 

المنشــطات التي ضربتها قبل أولمبياد 2016 

في ريو دي جانيرو.

وفضــح تقريــر للجنــة مســتقلة بطلب 

مــن الوكالة العالمية لمكافحة المنشــطات 

وجود عمليــة ممنهجة لتناول المنشــطات 

في أولمبياد سوتشــي الشــتوية في 2014، 

وهو ما أدى إلى حظر مشــاركة روســيا في 

اولمبياد ريو .
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Ⅶ عواصم - وكاالت

منح رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان نجم 

كــرة القدم المصري محمد صالح وســام المواطن 

الفخري، وذلك أثناء مأدبة لوداع المنتخب المصري 

الــذي خرج من بطولة كأس العالم قبل مباراة على 

نهاية دور المجموعات.

وتستضيف الشيشــان معسكر تدريب المنتخب 

المصــري الــذي تتبقى لــه مبــاراة واحــدة أمام 

المنتخب الســعودي. وظهر قديــروف إلى جانب 

صــالح خالل المــران األول للمنتخب المصري قبل 

أن يستقبله أول من أمس .

وكتب قديروف عبر قناته الرســمية على تطبيق 

تليغــرام »محمد صالح مواطن فخــري لجمهورية 

الشيشــان. نعم هذا صحيح! وقعت مرســوماً هذه 

الليلــة بمنــح العب كــرة القدم العظيــم والعب 

المنتخب المصري وليفربول هذه الجائزة الكبرى«. 

وتســلم صالح الوسام ونســخة من المرسوم أثناء 

مأدبة عشاء أول من أمس.

وخــالل مقابلــة مع هيئــة اإلذاعــة البريطانية 

)بي.بي.سي( األســبوع الماضي، قال قديروف: »ال 

نســتغل المونديال في السياسة... لم أوجه الدعوة 

إلــى محمد صــالح أو المنتخب المصــري، إلقامة 

معسكره في غروزني، لقد اختارونا بأنفسهم«.

Ⅶ موسكو - وكاالت

 بدا أن أحد األنماط الثقافية والمعيشــية اإلسبانية 

الشــهيرة ال تــزال تحظى بالتقدير مــن قبل العبي 

منتخب البالد عقب ما كشــف عنــه كوكي العب 

وســط الفريق من أنه ليس بوسعه هو وزمالؤه في 

الفريــق متابعة بعــض مباريــات كأس العالم لكرة 

القدم بســبب تعارضها مع فترة القيلولة التي يخلد 

فيها اإلســبان للنــوم. وقال كوكي أمس »نشــاهد 

المباريــات في مقــر إقامتنا طالما تيســر لنا ذلك. 

المبــاراة األولى تتزامن مع فتــرة القيلولة والثانية 

تتزامن مع التدريب. نشاهد المباراة الثالثة «. وإذا 

ما اقتفى بقية أفراد التشــكيلة نموذج كوكي، فهذا 

يعني أنه لم يشاهدوا النهاية المثيرة للمباراة التي 

انتصرت فيهــا البرازيل على كوســتاريكا 2- إضافة 

لعــدم متابعتهم للتعادل المفاجئ أليســلندا أمام 

األرجنتيــن 1-. ولحســن حظ كوكــي وبقية أفراد 

الفريــق، فإن كافة مباريات إســبانيا فــي البطولة 

المقامة في روســيا تقام الســاعة 21:00 بالتوقيت 

المحلي وهو ما يعني أن بوســع الالعبين الحصول 

على ما يكفي من وقت يحتاجونه للراحة.

نشــرت وكالة الفضاء الروســية »روس  كوزموس« 

على موقعها الرسمي، فيديو طريفاً تمازح فيه نجم 

المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو. ويظهر في 

الفيديــو رونالــدو عندما وجه إحدى تســديداته 

الصاروخيــة خالل مبــاراة المغــرب . وعلت كرة 

رونالدو خشبات المرمى بشكل مبالغ فيه وتابعت 

طريقهــا إلى الفضاء، ولكن رائد الفضاء الروســي 

أوليغ أرتيوموف اســتطاع التصدي لها من محطة 

الفضاء الدولية. وعاد أرتيوموف وسدد الكرة بقوة 

لتعود إلــى األرض وإلى ملعب لوجنيكي تحديداً 

وتصطــدم برأس رونالدو وتســقطه أرضاً. وانتهت 

المباراة بين البرتغال والمغرب بفوز برازيل أوروبا 

بهدف نظيف ســجله رونالدو نفســه في الدقيقة 

الـ4 من عمر اللقاء.  موسكو - وكاالت

نفــى فيتالــي موتكــو وزيــر الرياضة الروســي 

الســابق، أمس، مجدداً وجــود أي اتهامات بأن 

المنتخب الروســي يتعاطى المنشــطات. وقال 

موتكــو : »في العام الماضي فقط، قدم الفريق 

300 عينــة الختبــارات المنشــطات. ال أعلم ما 

هو المطلــوب أكثر من ذلك«. وقال إن مراقبي 

تعاطي المنشــطات بإمكانهــم الحضور واختبار 

الالعبيــن الروس »في أي وقت خــالل اليوم«. 

وأضاف: »نحن ال نتحكم بالفريق، ولكن )فيفا( 

هو من يتحكم به«. وكرر موتكو نفيه لالدعاءات 

بــأن روســيا كانــت متورطة في نظــام ممنهج 

موسكو - وكاالت لتعاطي المنشطات. 

قال مارك ميليغان العب أستراليا: إن زميله تيم 

كاهيل، يشعر باإلحباط، لعدم مشاركته في أول 

مباراتيــن في كأس العالم لكــرة القدم، لكن ال 

يوجد ما يضمن مشاركته في المباراة المصيرية 

أمام بيرو، التي يحتاج الفريق الفوز بها.

ولم يدفــع الهولندي بيرت فان مارفيك، مدرب 

أســتراليا، بالهــداف كاهيل فــي أول مباراتين 

بالمجموعــة الثالثة أمام فرنســا ثــم الدنمرك، 

رغم معاناة الفريق هجومياً. وأثار غياب كاهيل، 

المهاجــم البالغ عمــره 38 عاماً، الذي ســجل 

خمســة من بيــن 50 هدفاً دولياً في مســيرته 

خالل آخــر ثالث بطوالت لــكأس العالم، لكنه 

نادراً ما شــارك في آخر ســتة شــهور، انتقادات 

مــن الجماهير ووســائل إعالم. وقــال ميليغان 

للصحافييــن : نملك ثالثــة مهاجمين يحاولون 

المنافســة في ما بينهــم على المشــاركة، ولو 

لدقيقــة في المباراة المقبلة. وواصل: أعتقد أن 

كل مــا يدور بشــأن تيمي، جــاء ألنكم ال ترون 

ما نراه في المعســكر. لكني أثق دون شك، أنه 

يشــعر بإحباط، لعدم مشاركته بعد. رغم ذلك، 

فهو يســاعد جميــع الالعبين مــن حوله. وزاد: 

لســت متأكداً مما سيحدث أمام بيرو. ما أعرفه 

أن المدرب لو طلب من تيم المشاركة، سيكون 

في قمة جاهزيته. وتحتاج أســتراليا للفوز على 

بيرو، التي ودعت البطولة، على أمل فوز فرنسا 

علــى الدنمارك لتتجدد آمالها فــي التأهل إلى 

دور الستة عشــر. ويرى المدافع ميليغان، الذي 

يخــوض كأس العالم للمرة الرابعــة، أن فريقه 

دفــع ثمن الخوف المبالغ فيه من الدنمارك في 

موسكو - وكاالت بداية المباراة.  

صالح.. مواطن فخري في الشيشان

»الماتادور«.. عادات ال تتغير

»روس  كوزموس« 
تمازح رونالدو

موتكو ينفي 
اتهاماتالمنشطات

كاهيل يشعر 
باإلحباط

Ⅶ دبي - زياد فؤاد

التكنولوجيــا لهــا ما لها وعليها ما عليها، عندما بدأت في التســلل 

لكرة القدم، ثار أنصار المدرســة القديمة ضدها، واعترض عشــاق 

األخطــاء اآلدمية في اللعبة على دخول أجهزة الحواســيب التخاذ 

القرارات الحاســمة فــي المباريات الكبرى، ولكــن يبدو أن الوجه 

القبيح للتكنولوجيا أعلن نفسه مبكراً في كأس العالم 2018 المقام 

حالياً في روسيا.

ولــم يكن الوجه القبيــح للتكنولوجيا فــي كأس العالم مرتبطاً 

هــذه المــرة بخطأ في القرارات، أو بنصــرة فريق على آخر، ولكن 

كان مرتبطاً أكثر بعدم الدراســة بشــكل جيد للوسائل التكنولوجية 

وتعارضها بعضها مع بعض.

هزة
ووفقــاً لصحيفة »صن« اللندنية تعرضــت تكنولوجيا خط المرمى 

»جــي إل تــي«، التي هي جزء من تكنولوجيــا »VAR«، أو تقنية 

الفيديو المساعدة للحكام، لهزة عنيفة بسبب أجهزة إنذار الحريق، 

حيــث تعارض التردد الذي تبــث عليه تلك األجهزة مع حيز التردد 

نفسه الذي تســتخدمه أجهزة استشعار الحريق في الملعب، األمر 

الــذي قد يجعل الحكــم يطلق صافرة احتســاب هدف لمجرد أن 

مشــجعاً قرر إشعال ســيجارته بجوار أجهزة استشــعار الحريق في 

الملعب.

وبدأت القصة خالل مباراة البرتغال والمغرب في الجولة الثانية 

مــن مباريات المجموعــة الثانية، تلــك المباراة التــي تفوق فيها 

المنتخــب البرتغالــي على نظيره المغربي بهدف مقابل ال شــيء، 

معلناً وداع أسود األطلس رسمياً للمونديال. 

وقالت الصحف الروسية إن إشارة احتساب هدف وصلت لحكم 

المبــاراة والكــرة كانت بعيدة تماماً عن خــط المرمى، األمر الذي 

أدى للبحث في األمر ومعرفة ســبب ما أســمته التقارير الروسية بـ 

»البالغ الكاذب«، فاكتشــف متخصصو 

التقنيات وجود تعارض بين حيز التردد 

الذي تســتخدمه أجهزة إنذار الحريق 

فــي ملعب لوزينيســكي وبين تردد 

بث أجهزة اكتشــاف خــط المرمى، 

هــذا األمر أدى للبالغ الكاذب الذي 

تلقــاه حكــم المبــاراة، ولكن هذا 

األمر لم يكن سبب األزمة الحقيقي، 

ولكن ما دعا للشكوك حول التقنية 

فــي حد ذاتهــا، أن مجــرد تعارض 

أجهــزة الحريــق مع أجهزة كشــف 

خــط المرمى أن هذا التــردد يمكن 

اختراقه عن بعد، األمر الذي قد يجعل 

والكمبيوترات  اإلنترنــت  قراصنة  بعض 

يســتطيعون اختراق التردد والتالعب في 

قــرارات الحكام، واألمر نفســه ينطبق على 

تكنولوجيــا الفار، ولكن بشــكل أقــل خطورة 

بســبب اعتمادها على الفيديو المصــور، وبالتالي 

يصعب التالعب فيه نظرياً.

تحقيق
وبعد واقعة اســتاد لوزينيســكي فتح االتحاد الدولــي لكرة القدم 

)فيفــا( تحقيقاً فــي األمر، في محاولة إلنقاذ التكنولوجيا ســريعاً، 

قبل أن تتسبب في فضيحة خالل المونديال أو فيما بعد إذا ما تم 

تعميم التكنولوجيا في مالعب العالم.

وفــي التحقيقــات وفقــاً لوكالة إنترفاكس الروســية، اكتشــف 

المحققون أن 4 حساســات إنذار للحريق في ملعب لوزينيســكي 

يســتخدمون حيز التــردد 868.3 - 868.8 ميغا هيرتز، وهو التردد 

نفسه المستخدم لتقنية »جي إل تي« المسؤولة عن اكتشاف خط 

بل  المرمى، 

نفسه  التردد  وهو 

الــذي تســتخدمه إحــدى 

في  التلفونية  الخدمات  شــركات 

مدينة روستوف، والتي تقام في ملعبها 

مباريــات كأس العالم أيضــاً، وأقيمت فيها 

مباراة البرازيل وسويســرا أخيــراً والتي انتهت 

بالتعادل بهدف لكل مــن الفريقين، ولعب عليه 

أمام  مباراته  السعودي  المنتخب 

أوروغواي.

اعتراف
ووفقاً للوكالة الروسية نفســها، فاالتحاد الدولي اعترف باألمر، 

وأكــد أنه يبحث في إيجاد حلول، مؤكــداً أنه حتى اآلن لم تظهر 

أي مشكالت بسبب ذلك. وفي تصريحات لصحيفة »صن سبورت« 

البريطانيــة، »فيفا« أكد أن فريق العمل يبحث عن وســيلة لتأمين 

التردد والخروج من حيز التعارض مع األجهزة األخرى.

�كوكي خالل تدريبات إسبانيا | رويترز

Ⅶ عواصم - وكاالت

أكــدت األرجنتيــن، أول من أمس، أنها طلبت من روســيا 

ضبط وترحيل أربعة مشــجعين من رعاياها تم تصويرهم 

يتشــاجرون مع مشــجعين مــن كرواتيا فــي مباراة 

جمعــت بيــن الفريقين، الخميــس لماضي، في 

كأس العالــم لكــرة القــدم. ووعدت روســيا 

بتنظيم كأس  الدولــي )فيفــا(  واالتحــاد 

عالم آمنــة تحتفي بالمشــجعين على 

الرغم من مخاوف من اندالع أعمال 

شــغب وعنف. ولم تحدث سوى 

مخالفات بســيطة حتــى اآلن. 

لكــن مقطــع الفيديــو الذي 

التقط الخميس أظهر مشــجعين يتشــاجرون في المدرجات خالل 

مبــاراة األرجنتين وكرواتيا في نيجني نوفغورود. وأوضحت اللجنة 

المنظمــة لكأس العالم في روســيا، أمس، إن الشــرطة الروســية 

احتجزت سبعة مشجعين أرجنتينيين بعد المباراة التي انتهت بفوز 

كرواتيا 3- 0 على األرجنتين، لتتقلص فرص بطلة العالم مرتين في 

التأهل لدور الســتة عشــر للبطولة. وأفادت السلطات األرجنتينية 

فــي بيان بأنها حددت هوية أربعة مشــجعين مــن رعاياها وأنها 

»ســتطلب من الســلطات الروســية ضبطهم في أسرع وقت ليتم 

ترحيلهم«. وقال متحدث باســم اللجنة المنظمة: »أحيلت القضية 

برمتهــا إلى الســلطات القضائية إلصدار حكمها طبقــاً للقانون«. 

وأظهــر الفيديــو الذي التقط خالل المباراة وانتشــر بســرعة عبر 

وســائل التواصــل االجتماعي، مجموعة من المشــجعين يرتدون 

أعالماً أرجنتينية وكرواتية يتشاجرون ويتبادلون الضربات في وقت 

كان يحــاول فيــه متفرجون آخرون فض الشــجار. وأظهر المقطع 

تعرض مشجع كرواتي للدفع والضرب مرات عدة، بينما كان ممداً 

على األرض قبل أن يضرب في رأســه. وكان االتحاد الدولي أوضح 

أمس، إنه يعمل مع السلطات المختصة لتحديد هوية المشجعين 

الذيــن ظهــروا في الفيديو. وقــال متحدث باســم»فيفا«: »أصبنا 

بصدمة كبيرة بســبب هذا المقطــع. يدين )فيفا( هذه التصرفات 

التي قام بها أشــخاص يوصفون بأنهم مشــجعون«. وذكر االتحاد 

الكرواتــي لكرة القدم إنه يســعى للحصول على تفاصيل بشــأن 

المشــجع الــذي ظهر في الفيديــو. وقال متحدث باســم االتحاد: 

»يشــعر االتحاد الكرواتي بالصدمــة من مقطع الفيديو الذي صور 

الواقعة في اســتاد نيجنــي نوفغورود«. ندين دائمــاً ونعارض أي 

شــكل من أشكال العنف الجسدي أو اللفظي من جانب الجمهور. 

نشعر بألم وحزن لرؤية مشجع كرواتي في هذه المعاناة.

أجهزة اإلنذار..
»VAR« تحرق

األرجنتين.. إخفاق في الملعب وشغب في المدرجات

� محمد صالح والرئيس الشيشاني  |  من المصدر



Ⅶ موسكو- صالح الدين الشيحاوي

جهــزت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس العالم أكثر 

من 15 ألف متطوع من جنســيات مختلفة إلنجاح 

العرس الكروي المونديالي في روســيا، مقابل نحو 

5500 متطوع في كأس القارات العام الماضي.

ويشترط »فيفا« للقبول في قائمة المتطوعين أن 

يكونوا قد أتّموا الثامنة عشرة من العمر ويتحدثون 

اللغة اإلنجليزية ويتمتعون بمهارة العمل الجماعي 

الفعال. ووجود خبرة تطوع ســابقة سيكون بمثابة 

عامــل إيجابــي إضافي. ويقــدم المتطوعون دعماً 

في مجاالت المراسم والنقل واإلعالم والبروتوكول 

وخدمات اللغات ومكافحة المنشــطات وخدمات 

الزوار.

مراكز خاصة
وأوكلت مهمة توظيــف المتطوعين المقيمين في 

روســيا لمراكز خاصة بهذا الشــأن سيتم استحداثها 

في المؤسســات الروســية التعليميــة الرائدة. أما 

المرشــحون مــن خارج روســيا تــم اختيارهم من 

بلدانهم األصلية مع دعم لهذه العملية عبر اإلنترنت

وإذا كان العدد يبدو كافياً لخدمة مواقع البطولة 

مــن مالعب التدريــب ومقرات إقامــة المنتخبات 

المشاركة في البطولة، فإن جودة الخدمات بعيدة 

عن الواقع واالحتياجات الحقيقية للمونديال ويبرز 

عامــل أكبر معضلــة تواجه المتطوعيــن، ذلك أن 

أغلبهــم ال يجيد اللغة االنجليزيــة ما يعقد عملية 

التواصــل مع الضيــوف من جماهير ومســؤولين 

وإعالميين.

استقبال
 ويســتقبل المتطوعون ضيوف روسيا 

بابتسامة عريضة وترحيب رائع، 

ينسي الزائر ســواء كان من 

اإلعالميين  أو  المشجعين 

عنــاء الرحلــة الطويلة 

التي قطعها من بالده 

قطعها  التــي  تلك  أو 

إلى  لالنتقال  داخليــا 

المدينــة التــي حضر 

لزيارتها.  وعلى عكس 

مــا كانت عليــه الحال 

في بطــوالت كأس العالم 

مونديــال  وخاصــة  الســابقة 

2006 بألمانيــا وكذلــك دورات األلعاب 

األولمبيــة وخاصة أولمبياد بكين 2008 ولندن 

2012، تفتقد وســائل االنتقاالت في روسيا لوجود 

المتطوعيــن الذيــن يمكنهم تســهيل األمور على 

المشجعين والزائرين في ظل عائق اللغة.

كفاءة
وبينما يبدو العدد أمراً ســلبياً، فإن كفاءة وتدريب 

هؤالء المتطوعين تحســب للمنظمين حيث جرى 

تدريــب المتطوعين من خالل برنامج مكثف خالل 

الشــهور الماضيــة وخضــع المتطوعــون األجانب 

لبرنامج خاص من أجل تدريبهم على بعض مفردات 

وعبارات اللغة الروسية.

برنامج
 وفتحــت اللجنــة المنظمة 

المجــال أمام اآلالف من 

العالــم  ودول  روســيا 

فرصة فريــدة ليكونوا 

أكبــر  مــن  جــزءاً 

العالم  فــي  بطولــة 

بعد  واحــدة  للعبــة 

 2017 القــارات  كأس 

واشــتمل البرنامج على 

بمــا في  عــدة مراحــل، 

ذلــك توظيف واختيار وتدريب 

المســتضيفة  المدن  فــي  المتطوعيــن 

ال11، وفي النهاية تنظيم عملهم خالل البطولة 

وتقدير قيمة جهدهم وتفانيهم في العمل ، وتمنح 

اللجنة المنظمة للمونديال ، وكذلك االتحاد الدولي 

لكرة القدم " فيفا" عند نهاية البطولة شهادة تقدير 

للمتطوعين ، كما يقام احتفال ضخم بحضور رئيس 

االتحاد الدولي لكرة القدم ، ورئيس اللجنة المحلية 

المنظمة للمونديال من أجل شكر المتطوعين.

بات يتعين على المنتخب األيسلندي الفوز على 

منافســه المألوف المنتخــب الكرواتي ليحافظ 

على فرصه في التأهل لدور الســتة عشر بكأس 

العالــم لكــرة القــدم، ويعلم المــدرب هيمير 

هالغريمســون أنــه مقبل علــى معركة صعبة. 

وأنهــى المنتخــب األيســلندي مجموعتــه في 

التصفيــات المؤهلة للمونديــال أمام المنتخب 

الكرواتــي، كما التقى الفريقان أربع مرات خالل 

األربع ســنوات األخيــرة. وقال هالغريمســون: 

»نلتقــي ســوياً مرة أخــرى«. وأضــاف: »نعلم 

الســيناريو عندما نواجه المنتخــب الكرواتي... 

عادة ما تكون مواجهة بين الفوالذ والفوالذ، ال 

توجد فرص كثيرة وتوجد العديد من البطاقات 

الصفــراء، وفي ثــالث مباريات مــن أصل أربع 

مباريات حصلنا على البطاقة الحمراء«. وأضاف: 

»نعلم كيف ســتكون نوعية هذه المباراة. أظهر 

المنتخب الكرواتي كم هو فريق ضخم«.  وربما 

يميل المنتخب الكرواتي إلراحة بعض الالعبين 

أمــام أيســلندا في المبــاراة التي ســتجمعهما 

بعــد غٍد. ويتحتــم على المنتخب األيســلندي 

الفــوز بهذه المبــاراة، كما أنه يتمنى خســارة 

المنتخــب النيجيري أمــام نظيــره األرجنتيني 

وأن يصــب فارق األهداف فــي مصلحته. وقال 

هالجريمســون: »إنها حقيقة غريبــة أننا مازلنا 

ننافــس على التأهل«. وأضاف: »لم نكن نعتقد 

أننا ســنخوض هذه البطولة بدون خســارة كما 

أن الهزائــم يصعب تقبلهــا، ولكننا نحتاج فقط 

للتغلــب علــى المنتخب الكرواتــي، والتي من 

موسكو - وكاالت األسهل قولها عن فعلها«.  

قال حارس المرمى الكوســتاريكي كيلور نافاس 

أول مــن أمــس إن منتخــب بالده خــرج من 

المونديــال »مرفوع الــرأس«. وودع المنتخب 

الكوستاريكي البطولة رسمياً بعد هزيمته الثانية 

على التوالي فــي المجموعة الخامســة بالدور 

األول للبطولــة، بعدمــا خســر أول مــن أمس 

0 - 2 أمــام نظيــره البرازيلي من خالل هدفين 

فــي الوقت بدل الضائع للمبــاراة. وقال نافاس 

حــارس مرمــى ريال مدريــد اإلســباني، والذي 

تصــدى للعديد من الفرص في المباراة: »نخرج 

من البطولة بــرأس مرفوعة عالية. األمر صعب 

علينــا. بذلنا جهــداً كبيــراً. كافحنــا على مدار 

المباراة بأكملها. وفي النهاية، كان األمر هكذا«. 

وودع المنتخب الكوستاريكي رسمياً بغض النظر 

عن نتيجــة مباراته أمام المنتخب السويســري 

فــي الجولــة الثالثة ، حيث كان الفريق خســر 

مباراتــه األولى في البطولة أمام نظيره الصربي. 

وقال أوســكار راميريز المديــر الفني للمنتخب 

الكوســتاريكي: »إنه أمر مؤلم كثيراً. بذلنا جهدا 

كبيرا لكنه لم يرتق للدرجة المطلوبة«.

مــن ناحيتــه أكــد نجم كــرة القــدم البرازيلي 

مارســيلو، زميــل نافاس في الريــال أن منتخب 

بالده لم يشعر بالقلق أبداً خالل المباراة. وقال 

مارســيلو: »من وجهــة نظري، لــم يكن هناك 

أي قلــق... مباريــات كأس العالم صعبة دائماً«. 

وأشــار إلى أن فريقــه قدم مبــاراة جيدة ونال 

عليها الجائزة بتسجيل هدفي الفوز في الدقائق 

األخيرة من المباراة. وقال مارســيلو: »ســيطرنا 

موسكو - وكاالت على المباراة بأكملها«.  

المتطوعون.. ترحاب وابتسامة لكن تخونهم اللغة هالغريمسون جاهز 
لالمتحان الكرواتي

نافاس: خرجنا مرفوعي 
الرؤوس 

سارانسك.. مدينة الجمال والرياضة
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 لكأس العالم
ً
 جديدا

ً
 يتوقعون بطال

Ⅶ دبي - عز الدين جاد الله

توقع 80% من المشاركين في استطالع 

»البيان« ظهور بطل جديد في النسخة 

الحاليــة لنهائيــات كأس العالــم لكرة 

القــدم، المقامة حالياً في روســيا بعد 

تراجــع الكبار، مقابــل 20% توقعوا أن 

يخرج البطــل من المنتخبات التقليدية 

التــي ســــيطرت لفتــرة طويلــة على 

اللقب.

وطرحــت »البيان« في اســتطالعها 

اليومــي، ســؤاالً مفاده: »هــل تتوقع 

بطــاًل جديداً لــكأس العالم بعد تراجع 

الكبار؟« فجاءت النســب السابقة طبقاً 

لنتائج االستطالع المنشور على الموقع 

اإللكتروني للصحيفة.

وكانت النسخة الحالية للمونديال قد 

شهدت عدداً من المفاجآت فبعد نحو 

أسبوع من انطالق البطولة، بدا واضحاً 

أنهــا لن تنصــف المنتخبــات الكبرى، 

ألمانيا ســقط  العالــم، منتخب  فبطل 

في أول مباراة أمام المكســيك )1-0(، 

ومنتخــب البرازيــل ُأرغم علــى تعادل 

مخيــب )1-1( أمام »القزم« سويســرا، 

في حين كانت محنة األرجنتين األشــد 

ألماً بثالثية نظيفة أمام كرواتيا.

وجاءت النســب في نتائج المنشور 

عبــر الحاســبين الرســميين للصحيفة 

علــى شــبكتي التواصــل االجتماعــي 

»الفيسبوك« و»تويتر« متطابقة، حيث 

اتفق 75% من المشاركين على النسخة 

الحالية لمونديال روسيا ستشهد وصول 

بطــل جديد لمنصــات التتويج، مقابل 

25% لم يوافقوا على تلك المقولة.

موقع البيان اإللكتروني

 جدول 
تتوقع بطًال جديدًا هل

لكأس العالم بعد تراجع الكبار؟

النعم
%80%20

النعم
%75%25

النعم
%75%25

«تويتر»«فيسبوك»

غرافيك: حسام الحوراني

:% 80

Ⅶسارانسك - صالح الدين الشيحاوي

تعيش مدينة سارانســك على إيقاع نهائيات 

كأس العالم، ليس باحتضانها 4 مباريات من 

البطولة فحســب وإنما بكرنفال الجماهير 

الــذي أصابتــه حمــى الســاحرة 

الجماهير  وتتجمع  المستديرة. 

القــدم  بكــرة  الشــغوفة 

المونديال  مباريات  لمتابعة 

فــي ســاحة سوفيتســكايا 

وهــي الســاحة الرئيســية 

تضم  سارانســك، حيث  في 

العديــد من المبانــي والمآثر 

التاريخية والثقافية للمدينة، إذ تقام 

فيها جميع الفعاليات الثقافية والمهرجانات 

والفعاليات الرياضية، ســواء البلدية منها أو 

اإلقليمية.

تقع مدينة سارانســك في وســط روسيا 

وهــي عاصمــة جمهورية موردوفيــا. تعتبر 

واحدة من أجمل المدن الروسية، وغالباً ما 

احتلت مكانة متقدمة في استطالعات الرأي 

حول كافة مدن البالد في السنوات األخيرة. 

بالترويج  تقوم هذه المدينة الصغيرة نسبياً 

للرياضة، وقد كســبت من المونديال ملعب 

كرة قدم حديثاً يّتسع ألربعين ألف متفرج.

ُيشارك رياضيو موردوفيا في أكثر من مئة 

مســابقة وبطولة عالميــة وأوروبية ومحلية 

سنوياً.

معالم
وعلى مقربة من الســاحة، توجد كاتدرائية 

المحارب القديس فيودور أوشاكوف وُتحف 

»األسرة« المنحوتة وساحة بوشكين للثقافة 

والترفيــه والعالمــة التذكاريــة لمؤسســي 

سارانســك، إضافــة إلــى مســرح موردوفا 

الوطني لفــن الدراما وغيرها مــن المعالم 

الســياحية. ومنذ القرن السابع عشر تغيرت 

أســماء هذه الســاحة في عدة مناســبات، 

حيــث ســبق أن حملت أســماء مــن قبيل 

سوبورنايا وبازارنايا والثورة وغيرها.

رياضة
وُتعتبــر ســاحة سوفيتســكايا مــن األماكن 

المفضلــة لســكان المدينــة الباحثيــن عن 

الترفيه العائلي، كما يقصدها ممارسو رياضة 

التزلــج علــى العجــالت بينما تشــد انتباه 

الضيوف الراغبين في التنزه.

وتحتضــن سارانســك 4 مباريــات خالل 

المونديال أقيمت منها اثنتان جمعت األولى 

بين البيرو والدنمــارك والثانية بين كولمبيا 

واليابان بينما تقام المباراة الثالثة بين إيران 

والبرتغال، والرابعة  بين تونس وبنما.

ُصمم الملعب على شكل بيضاوي. ألوانه 

المشرقة التي تجمع بين البرتقالي واألحمر 

واألبيض.

للمونديــال  سارانســك  مدينــة  وتــروج 

بملصــق عليه طير ضخــم، والطير الذي تم 

تصويــره في الملصــق هو »طيــر اإلبداع« 

في أســاطير المدينة، ويمثل شــخصية قوية 

وموحية. وتم تزيين الطير وكرة القدم بنمط 

مميز لجمهورية موردوفيــا يمثل تفّرد الفن 

المحلــي والصناعات المحلية. أما كرة القدم 

الموجــودة فــي الملصق الترويجــي فترمز 

ألهمية كأس العالم لسكان المنطقة.

 ملعب بيضاوي 
جذاب األلوان

 ساحة 
سوفيتسكايا 

تحتضن جمهور 
المونديال

إعداد - مجتبى فاروق

حكايات
منسية

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

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

يرصــد عدداً من القصص والخفايــا لبعض بطوالت كأس العالم على مر 

التاريخ.

العنف هو األســلوب األمثل للحصول على لقــب المونديال، أحد أكثر 

العناوين التي انتشــرت في الصحافة األرجنتينية تميزاً، بعد فوز التانغو 

باللقب األول في تاريخه عام 

.1978

مــن خلف  المقصــود  وكان 

هذا العنوان التذكير بما قاله 

المــدرب األســطوري ســيزار 

مانوتــي الــذي أبهــر العالم 

بطريقة مبتدعة في استرجاع 

الكــرة، وهــي »االنزالق من 

بعيــد«، وهــي الطريقة التي 

نفذهــا المنتخب األرجنتيني 

فــي المونديــال وشــاهدها 

العالــم للمــرة األولى، حيث 

األرجنتيني  الالعــب  يتزحلق 

الكرة،  ويخطف  األرض،  على 

ويبنــي عليها هجمــة مرتدة 

ســريعة. وكان مانوتي كشــف قبــل بداية المونديال، عــن أن منتخب 

األرجنتين ســيحرز اللقب بفضل ســتة أشــهر من العنف، ومضى يقول 

مبتسماً »ستعلمون ما أعاني نهاية هذه البطولة«.

وكان مانوتي جمع المنتخب األرجنتيني في معســكر مغلق لستة أشهر 

بغــرض التدريب على هذا األســلوب المبتكر الســتخالص الكرة، ونجح 

الرجل في مسعاه ومنح بالده أول ألقابها في المونديال.

6 أشهر 
من العنف

�ملعب سارانسك | البيان

 15 ألف 
متطوع من جنسيات 

مختلفة إلنجاح الحدث 

� متطوعو روسيا في خدمة ضيوف كأس العالم  |  البيان 

هنا
روسيا
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طارق عبد المطلب

تمريرات 
مونديالية

 يا كرتنا يا كرة العرب
 ليه حالك في المونديال عجب

 نلعب عالتعادل نخسر، والخسارة 
لها ألف سبب

 يا كرتنا يا كرة العرب
 مكتوب علينا وصول وعودة

  وكأن في العودة الذهب
 قبل ما نبدأ نغادر عشان ما نشعر 

بالتعب
 إنجازنا إيه غير مرة نوصل 

للثمانية 
 ويبقى عدينا العتب
 يا كرتنا يا كرة العرب

 ليه..
 باقي الفرق تلعب عشان تفوز 

 واحنا على طول بنتغلب!.
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