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الخميس 02

دافــع رئيس اتحــاد كرة القــدم المصري هاني 

أبــو ريدة أمس، عن اختيار مدينة غروزني كمقر 

لمعسكر المنتخب خالل مونديال روسيا 2018، 

مؤكداً أن القرار عاد للمدرب األرجنتيني هكتور 

كوبر. وأثار قرار اختيار العاصمة الشيشانية مقراً 

الفراعنة  لمنتخــب 

العالــم  كأس  فــي 

األولــى بعــد غياب 

جــدالً  عامــاً،   28

واسعاً.

 وفي مؤتمر صحافي 

فــي مقــر االتحــاد 

وســط القاهرة، ذكر 

أبــو ريــدة إن كوبر 

قال »أنا اخترت مدينة غروزني، وما يهمني هو 

التدريــب واإلقامة واالنتقــال«. وأضاف  تمنيه 

اإلقامــة في قــازان، ولكن الــدول التي تأكدت 

مشــاركتها فــي كأس العالم قبل مصــر كان لها 

القاهرة - أ ف ب أولوية اختيار األماكن. 

أثــارت مســألة اســتمرار األرجنتينــي ريكاردو 

جاريكا على رأس القيــادة الفنية لمنتخب بيرو 

األول لكــرة القدم جدالً واســعاً بين الجماهير 

والمحللين في البلد الالتيني، وذلك بعد التمثيل 

المشــرف الذي قدمه الفريق فــي بطولة كأس 

العالم 2018 بروسيا.

في  رغب  »جاريــكا 

الشــفرة  اســتعادة 

للعــب  الجنينيــة 

للفريــق  الجيــد 

وبالفعل  البيروفــي 

تحقيق  مــن  تمكن 

اآلن  األمــر،  هــذا 

هــو وقت اســتمرار 

التجربــة«، كان هذا هو رأي موقع مجموعة »ار 

بي بي« اإلعالمية الشهيرة في بيرو.

وبخالف بعــض األصوات المعارضة، يرى أغلب 

المتابعين لمنتخب بيرو، أن العمل الذي قام به 

جاريكا »60 عاماً« يمثل األساس الذي اعتمدت 

عليه بيــرو لتتأهل للمونديال للمرة األولى منذ 

سوتشي - د ب أ  .1982

صنــع فوزي لقجع، رئيس االتحاد المغربي لكرة القدم، الحدث باقتحامه أرضية 

ملعــب »أرينا بالتيــكا«، بعد نهاية ُمباراة المنتخب المغربي ونظيره اإلســباني 

في آخر ُمباريات الُمنتخبين في دوري المجموعات لكأس العالم بروسيا، وذلك 

لالحتجاج على الحكم األوزبكي رافشــان إيرماتــوف. وقد ُيعرض رئيس االتحاد 

المغربي فوزي لقجع نفســه لعقوبات قاســية من طرف االتحــاد الدولي لكرة 

القدم بعد إقدامه على اقتحام أرضية الملعب لالحتجاج.

Ⅶ موسكو - يوسف الشافعي

بدأت العروض تنهال على النجم الدولي المغربي لنادي ليغانيس اإلســباني نور 

الديــن أمرابــط، بعد األداء القوي الذي ظهر به فــي المونديال. وأكدت تقارير 

إعالميــة مغربية نقاًل عن وكيل أعمال أمرابــط، تلقيه اتصاالت من العديد من 

األندية األوروبية لالستفسار حول العبه، إضافة إلى تلقيه عرضاً من الصين. وأكد 

وكيل أعماله أنه يرتبط بعقد مع نادي واتفورد اإلنجليزي ينتهي بنهاية الموسم 

الُمقبل، إذ سيعود هذا الموسم من اإلعارة. وكان نادي واتفورد قد أراد استعادة 

العبه في الميركاتو الشتوي، لكن إدارة نادي ليغانيس تشبثت به برغبة المدرب 

غاريتانو باستمرار الالعب، الذي كان يقدم مستويات طيبة.

Ⅶ موسكو - يوسف الشافعي 

كوبر المسؤول 
عن اختيار غروزني

جدل في بيرو حول 
استمرار جاريكا

رئيس االتحاد المغربي ُمهدد 
بعقوبة من طرف »فيفا«

الُعروض تنهال على أمرابط

Ⅶ نيغني نوفغورود - د ب أ

واصــل منتخــب البرازيل حملته نحو اســتعادة لقب بطولة 

كأس العالــم لكرة القدم، الغائبة عــن خزائنه منذ 16 عاماً، 

وذلك عقب فوزه الثمين 2 - صفر على نظيره الصربي أمس 

فــي الجولة الثالثــة )األخيرة( بالمجموعة الخامســة ، التي 

شهدت تعادل سويسرا 2 - 2 مع كوستاريكا.

انفــرد منتخــب البرازيل بصدارة المجموعة برصيد ســبع 

نقــاط، متفوقاً بفارق نقطتين أمــام أقرب مالحقيه منتخب 

سويسرا، ليتأهال معاً لدور الستة عشر، في حين تجّمد رصيد 

صربيــا عند ثالث نقاط في المركز الثالث، لتوّدع المســابقة 

مبكراً، برفقة منتخب كوستاريكا، الذي تذيل الترتيب برصيد 

نقطة واحدة.

افتتــح باولينيو التســجيل لمنتخب البرازيــل في الدقيقة 

36، فيمــا تكفل تياغو ســيلفا بتســجيل الهــدف الثاني في 

الدقيقة 68.

وبذلك، ضرب منتخب البرازيل، صاحب الرقم القياسي في 

عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد خمســة ألقاب، موعداً في 

دور الستة عشــر مع منتخب المكسيك في الثاني من يوليو 

المقبــل، فيما يواجــه منتخب 

في  السويدي  نظيره  سويســرا 

اليوم التالي.

السويسري  المنتخب  وضمن 

صعــوده إلى الــدور الثاني )دور 

الستة عشر( بعدما تعادل مع نظيره 

الكوســتاريكي 2 - 2 على ملعب »نيجني 

نوفغورود« في الجولة الثالثة األخيرة من مباريات 

المجموعة الخامسة التي شهدت في الوقت نفسه تأهل 

البرازيل من صدارة المجموعة إثر تغلبها على صربيا 2 - صفر 

على ملعب »أتكريت أرينا« بالعاصمة موسكو.

وافتتح بليريم دزيمايلي التســجيل للمنتخب السويســري 

في الدقيقة 31، ثم أدرك كيندال واتسون التعادل لكوستاريكا 

فــي الدقيقة 56، وأضاف البديل جوزيــب دراميتش الهدف 

الثانــي لسويســرا في الدقيقــة 88، قبل أن يــدرك منتخب 

كوستاريكا التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب 

بدل الضائع، بهدف ســجله الحارس يان ســومير بالخطأ في 

شباكه لدى تصديه لضربة جزاء سددها براين رويز.

وتأهــل المنتخــب السويســري بذلك من المركــز الثاني 

المجموعــة برصيد خمس  في 

نقــاط ليلتقي في دور الســتة 

عشر نظيره الســويدي متصدر 

المجموعــة السادســة، بينمــا 

يلتقي المنتخب البرازيلي متصدر 

المكســيكي  نظيــره  المجموعــة 

بالمجموعــة  الثانــي  المركــز  صاحــب 

السادسة.

أمــا المنتخــب الكوســتاريكي، الذي كان قد حســم 

خروجه بالفعل قبل مباراة اليوم، فقد تفادى الهزيمة الثالثة 

علــى التوالي، وحصد نقطــة وحيدة قبــل وداع المونديال 

برفقة المنتخب الصربي.

وزادت نتيجــة مباريــات المجموعة الخامســة من برودة 

مبــاراة اليــوم بين بلجيــكا وإنجلترا المتأهليــن معاً، حيث 

ســيواجه المنتصــر مــن أول المجموعــة الســابعة وثانــي 

المجموعــة الثامنة، الفائز من مواجهة البرازيل والمكســيك 

فــي ثمــن النهائــي، وبالتالي فسيســعى كل مــن منتخبي 

بلجيكا وإنجلترا للهروب من مصير مواجهة أي من الفريقين 

البرازيلي أو المكسيكي.

البرازيل تقهر المفاجآت وتعبر صربيا
سويسرا تتعادل مع كوستاريكا وتلحق بالسامبا

 تصّدر رفاق 
نيمار يزيد »برودة« 

مواجهة إنجلترا
أمام بلجيكا

Ⅶسان بطرسبورغ - د ب أ

 أكد خورخي ســامباولي، المديــر الفني للمنتخب األرجنتيني 

األول لكرة القدم، أن فريقه تأهل إلى دور الستة عشر لبطولة 

كأس العالم 2018 بروسيا بفضل تحليه بـ»الشجاعة والتمرد«.

وقال سامباولي عقب فوز األرجنتين 2 - 1 على نيجيريا أول 

مــن أمس في ختام منافســات المجموعة الرابعة للمونديال: 

»الالعبــون لعبوا بقلوبهــم وبالكثير من التمرد، الشــجاعة 

كانت أكثر شــيء مميز في هذه الليلــة، وجدوا ما ذهبوا 

للبحث عنه بشجاعة كبيرة، سرنا هو الشجاعة والتمرد«.

وكانــت األرجنتين قاب قوســين أو أدنــى من الخروج 

من المونديال قبل أن يســجل الالعــب ماركوس روخوس 

هدف اإلنقاذ في الدقيقة 86، ليتأهل منتخب التانغو 

إلــى دور الـــ16 ويلتقي مع منتخــب »الديوك« 

الفرنسية.

وأضاف ســامباولي قائاًل: »هــذا االنتصار 

هــو انتصار الثقة في النفس لهؤالء الالعبين 

الذين كانوا يعرفون أنهم أمام مهمة صعبة 

للغايــة أمام فريق يــدرك أن التعادل كاٍف 

للتأهل«.

وتحــدث ســامباولي عن مبــاراة فريقه 

فــي دور الـــ 16 أمام فرنســا، حيث قال: 

»ســنلعب أمــام فريق مرشــح للفوز 

بجاهزية  ويتمتــع  بقوة  باللقب 

أكبــر، ســنحتاج إلــى القيام 

لتحقيق  اســتثنائية  بأمــور 

الفــوز في هــذه المباراة 

الصعبة«. 

احتفلت  جانبها  ومن 

األرجنتينيــة  الصحــف 

الصــادرة أمــس بصعود 

نهائــي  لثمــن  التانغــو 

أن  مؤكــدة  المونديــال 

منتخب البالد األول لكرة القدم 

حقق معجزة بفوزه 2 - 1 على نيجيريا 

أول من أمس ومــن ثم التأهل إلى 

دور الســتة عشــر لبطولــة كأس 

العالم 2018 بروسيا.

كان  مونديالية«،  »معجــزة 

هذا هو العنوان الذي تصدر 

موقــع صحيفــة »أوليــه« 

الرياضيــة  األرجنتينيــة 

فيما  االنترنــت،  علــى 

»انفوباي«  موقع  قال 

أن عبــور األرجنتيــن 

كان  عشر  الستة  لدور 

»درامياً«.

ومــن جانبهــا، أكــدت صحيفــة »ال ناســيون« أن الهدف 

»البطولــي« الــذي ســجله المدافــع ماركوس روخــوس عبر 

باألرجنتيــن فــي الدقيقــة 86 إلى دور الســتة عشــر لتواجه 

المنتخب الفرنسي.

وقالــت صحيفــة »كالرين« األرجنتينيــة: »المنتخب تحلى 

بالشجاعة الالزمة لتفادي خروٍج قاس«. 

وباتت كأس العالم لكرة القدم في روسيا بطولة 

المشــجعين األرجنتينيين:  إلى  بالنســبة  القلق 

الثالثاء في بوينس آيرس، انتقلوا من السعادة 

إلــى الكآبــة، قبــل ان ينقذ ماركــوس روخو 

بلــدا بأكمله. ســجل روخو هــدف الفوز على 

نيجيريــا 2-1 قبل أربع دقائق من نهاية الوقت 

األصلي للمباراة، ليمنــح منتخب األرجنتين 

بطاقــة العبور الى الدور ثمــن النهائي. 

وكان ليونيل ميســي افتتح التســجيل 

فــي الدقيقة 14 بــأول هدف له في 

المونديال، ثم عادل فيكتور موزيس 

لنيجيريــا مــن ركلة جزاء بعد ســت 

دقائق على انطالق الشوط الثاني.

كاســيريس  مانويل  خوان  ويقول 

)68 عاماً( الذي لف العلم األرجنتيني 

علــى كتفيه وجاء لحضــور المباراة 

في منطقة مخصصة للمشــجعين 

ايريس  بوينــوس  العاصمــة  في 

األمــر  كان  كثيــراً،  »عانيــت 

رهيبــاً علــى األعصــاب. مــا 

برؤيتهــم  الســعادة  هــذه 

اآلن سنحتفل مع  يفوزون. 

الموظفة  أمــا  العائلــة«. 

نويليا فرنانديز )32 عاماً( 

التــي لم تحد عيناها عن 

بانتظار  العمالقة  الشاشــة 

الصافرة النهائية، فتضيف »ال شــيء 

يضيــع، وأحياناً كــرة القدم تمنحك 

لحظات من الحــزن، ثم من الفرح. 

هكذا هي األمور«.

تتابــع »أنــا مرتاحــة ومتفائلة 

لبقية المشــوار«. في ساحة سان 

مارتن الواقعة بين مباٍن لوزارات 

وســفارات فــي حي فخــم في 

بوينــس ايرس، يختلــط موظفو 

المكاتب في فترة االستراحة مع 

ســكان »فيال 31«، وهي حي 

فقيــر يقع على بعد كيلومتر، 

فــي منطقــة قريبة 

من الميناء.

سامباولي: التمرد سر األرجنتين
طالب بمجهود استثنائي لتخطي فرنسا

 لحظات 
الحزن والقلق تتحول 

إلى فرحة طاغية في 
بيونيس آيريس

كنــُت أوّد الحديث عن خروج المنتخبات العربية من الدور األول 

لــكأس العالــم، وبالتحديد المنتخــب المصري، لكنــي تراجعت 

وآثــرت على نفســي أاّل أقّلــب المواجع، وإن كنــت أرى أن فوز 

األخضر حفظ ماء وجه الكرة الســعودية، وكشف أوجاع نظيرتها 

المصرية، أما تعادل المغرب مع إســبانيا فجاء برداً وسالماً، وأزال 

جزءاً من إحباط الشمال اإلفريقي، وما يهمني اآلن هو الكالم عن 

الكرة الســمراء وعالقتها بالكبار، وكم تمنيت، كما تمنى الكثيرون، 

أن تمــر جميــع المنتخبــات اإلفريقية إلى دور الـــ16، وأن تكون 

عنواناً كبيراً في المونديال الروســي، لكن ليس كل ما يتمنى المرء 

يدركــه، فُكرة القــدم اإلفريقية، برغم روعتها في الشــكل، كانت 

خارج المضمون، وأكدت بما ال يدع مجاالً ألي شــك أنها ما زالت 

تحبو على الطريق العالمي، ليس بســبب نقص في اإلمكانيات أو 

ندرة في النجوم، ولكن بســبب غياب الطموح وســذاجة التعامل 

مع المنافســين، وما دار في مباراة نيجيريا مع األرجنتين يكشــف 

علة المنتخبات اإلفريقية، والعطب الدائم في تكوينها الذي يحول 

بينها وبين تحقيق هدف كبير!

فالمنتخب النيجيري لعب بشــكل جيد أمــام األرجنتين المدّجج 

بأعظم النجوم )ميسي، أجويرو، هيجواين، دي ماريا، ماسكيرانو(، 

وعنــد تأخــره بهدف إلى تعــادل، لكنه لم يســتغل الفرصة لكي 

يتقــدم، وبدالً من خطف ثالث نقاط تحســم تأهلــه لدور الـ16 

انفتحت خطوطه أمام التانغو، وتســابق العبوه في إهدار الفرص، 

بل أفســحوا المجال أمــام األرجنتين، للتقدم فــي الوقت القاتل، 

وحسم بطاقة التأهل، مع أنه كان من الممكن أن يحدث العكس، 

ويخطف النسور الفوز عبر الهجمات المضادة بين الحين واآلخر.

وال أفشــي ســراً عندمــا أقول إنــي لم أكــن أتوقع مطلقــاً فوز 

نيجيريــا علــى األرجنتين فــي الجولة األخيرة، ألننــي كنت واثقاً 

بأن النيجيريين ســيتعاملون بســذاجة مع لقــاء من المفترض أنه 

في متناول اليد بفرصتين، وليســت فرصة واحدة، وهو ما حدث 

بالفعل، ودفعوا الثمن غالياً في المجموعة الرابعة!

وأتصــّور أن األمل الحقيقي الباقي للمنتخبات اإلفريقية ســيكون 

في يد المنتخب الســنغالي، بشريطة أن يتعّلم الدرس من أخطاء 

نيجيريا، وأاّل يفّرط في مباراته اليوم أمام كولومبيا في المجموعة 

الثامنــة، وأاّل يركن إلى أنه يملك أكثر من فرصة للصعود إلى دور 

الـ16، ألّن وجود أكثر من فرصة للصعود قد يكون له جانب سلبي 

يؤثر في تركيز الالعبين.

وأعتقد أن ســاديو مانــي ورفاقه مطالَبون بالفــوز على كولومبيا، 

دون النظــر إلــى نتيجة اليابــان مع بولنــدا، ألن مصير كل فريق 

سيكون بأقدامه وليس بأقدام اآلخرين، وعلى المنتخب السنغالي 

أن يخدم نفســه بنفســه، لعله يكون بين أهل الصفوة، كما فعل 

في مونديال )2002( عندما اقتحم دور الثمانية في أول مشــاركة 

له في التاريخ.

األمل الحقيقي

طاهر أبو زيد
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أبدى الكولومبي خوان أوســوريو، مدرب منتخب المكســيك لكرة القدم، أسفه 

للخســارة الثقيلة التي ُمني بها فريقه صفر-3 أمام نظيره الســويدي، أمس، في 

الجولة الثالثة )األخيرة( بالمجموعة السادســة من مرحلة المجموعات لبطولة 

كأس العالم المقامة حالياً في روســيا. ورغم الخســارة تأهل منتخب المكسيك 

للدور الثاني، بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة 

رصيد ســت نقاط، متأخراً بفــارق األهداف عن منتخب 

السويد )المتصدر(، المتساوي معه في نفس الرصيد.

واستفاد المنتخب المكسيك من الخسارة المفاجئة 

التــي تعرض لهــا منتخــب ألمانيا )بطــل العالم( 

صفر-2 أمام نظيره الكوري الجنوبية، ليقبع منتخب 

الماكينــات فــي مؤخــرة الترتيــب. قال أوســوريو 

عقــب المبــاراة: »ال أعرف مــا أقــول لالعبين. من 

األفضــل أن أرى المباراة مجــدداً بذهن صاٍف«. وأضاف 

أوســوريو: »أعتقد أن الشوط األول كان متكافئاً للغاية، ولكن 

بمجرد تســجيل السويد الهدف األول تغيرت األمور تماماً، حاولنا ضبط إيقاعنا 

لكننا عجزنا عن ذلك«. واختتم مدرب المكســيك حديثه قائاًل: »أعتقد أن لدينا 

إيكاترنبورغ - د ب أ وقتاً كافياً للتفكير فيما حدث قبل خوض الدور الثاني«.  

يشــارك حكمانا الموندياليــان محمد عبدالله 

حســن كحكم رابــع، ومحمد أحمد يوســف 

الحمــادي حكم خامس، ضمــن طاقم تحكيم 

مباريــات  وبلجيــكا ضمــن  إنجلتــرا  مبــاراة 

في  الثالثة  الجولــة 

السابعة  المجموعة 

بــكأس العالــم في 

والتــي  روســيا، 

مساء  ســتجمعهما 

ملعب  علــى  اليوم 

وتعــد  كالينغــراد. 

المشــاركة  هــذه 

لهما كحكمي  الثالثة 

رابع وخامس، حيث 

ســبق وأن شــاركا معاً ضمن األطقم التحكيمية 

لثــالث مباريات، جمعت ألمانيا مع المكســيك 

فــي الجولــة األولــى للمجموعــة السادســة، 

والمغرب أمام إسبانيا في الجولة الثالثة لحساب 

المجموعة الثانية، باإلضافة لمشــاركتهما مساء 

كالينغراد - البيان الرياضي يوم غٍد.  

أعرب جاني أندرســون، مدرب منتخب السويد، 

عن ســعادته البالغة بتأهل فريقه لدور الســتة 

عشــر لبطولة كأس العالم لكــرة القدم المقامة 

حالياً في روســيا. وقال أندرسون عقب المباراة: 

»إننــي فخــور للغاية وأشــعر بســعادة بالغة، 

الالعبــون لعبــوا بجد 

من  الكثيــر  وصنعــوا 

الفرص، نعم نســتحق 

بالفعــل التأهل للدور 

الثاني اآلن«.

جانبــه،  مــن 

أندريــاس  أشــاد 

غرانكفيســت، قائــد 

الســويد،  منتخــب 

بصعود منتخب بالده 

لدور الســتة عشــر، حيث قال عقب المباراة: 

»لقد بذلنا جهــداً كبيراً. كان هناك الكثير من 

االنتقادات، لكننا اليوم قدمنا أداًء هجومياً من 

إيكاترنبورغ - د ب أ الطراز األول«.  

أعرب مانويل نوير، قائد المنتخب األلماني، عن خيبته الكبيرة وتعاسته إلقصاء 

المانشافت من دور المجموعات لمنافسات كأس العالم لكرة القدم، بعد هزيمة 

تاريخيــة أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون رد. وصرح حارس المنتخب األلماني 

بعد نهاية المباراة قائاًل: »في الحقيقة ال أملك تفسيراً لهذه الهزيمة، اإلقصاء من 

دور المجموعات يعتبر أمراً في غاية الصعوبة تقبله.. هذا يوم أســود في الكرة 

األلمانية«. يذكر أن المنتخب األلماني احتل المركز األخير في مجموعته خلف 

السويد والمكسيك وكوريا الجنوبية.

Ⅶ موسكو - يوسف الشافعي

أوسوريو:
ال أعرف ماذا أقول

عبدالله 
والحمادي.. الثالثة

أندرسون: نعم 
نستحق التأهل

نوير: يوم أسود في تاريخ 
الكرة األلمانية

Ⅶ دبي ـ زياد فؤاد ووكاالت

أصبــح المنتخــب األلماني رابع 

حامل للقب يودع المونديال من 

الدور األول، فيما صار أشــبه بلعنة 

تصيــب من يحصل علــى كأس العالم 

في السنوات الـ20 األخيرة، وأخرجت اللعنة 

المنتخــب األلماني للمرة األولى في تاريخه منذ عام 

.1938

وبــدأت اللعنــة عــام 1998، بعــد أن حصــل المنتخب 

الفرنسي على اللقب على ملعبه، ليفاجئ الديوك العالم في 

2002 بالخروج من الدور األول.

وكان المنتخب البرازيلي هو االستثناء الوحيد الذي أفلت 

مــن اللعنــة، حيث حمل لقب كأس العالــم بكوريا واليابان 

2002، ولكنه استطاع في 2006 المواصلة، قبل أن يودع في 

ربع النهائي أمام المنتخب الفرنسي بهدف مقابل ال شيء.

ولكــن اللعنة عادت من جديد لتصاحب بطل عام 2006 

وهــو المنتخب اإليطالي الذي توج بلقب كأس العالم الذي 

أقيم في ألمانيا، حيــث خرج مبكراً في 2010 بكأس العالم 

التــي أقيمــت فــي جنوب 

أفريقيــا، وودع مــن الــدور 

األول في أحد أبرز مفاجآت 

لعنة  إحياء  ليعيــد  البطولة، 

حامل اللقب في البطولة.

وتســتمر اللعنــة فــي 2014، 

فبعد أن توج المنتخب اإلسباني بلقب 

كأس العالــم 2010 بجنــوب أفريقيا، شــارك في 

2014، والــكل يتوقع مواصلته ألدوار متقدمة للحفاظ 

علــى لقبه، ليفاجئ الجميع ويودع كأس العالم من الدور 

األول بعــد نتائــج مخيبة لآلمال والطموحــات أدت لرحيل 

المدرب اإلســباني ديل بوســكي، وتفكك جيله الذي سيطر 

على الكرة العالمية لسنوات.

وتبدو أن اللعنة تواصلت ولم يفلت منها سوى المنتخب 

البرازيلي وحده، بعدما ودع »المانشافت« حامل لقب كأس 

العالــم 2014، التــي أقيمت فــي البرازيل مــن الدور األول 

لــكأس العالــم 2018 المقامة حالياً في روســيا، وداع ليس 

عاديــاً، وإنما تذيــل مجموعته، محتاًل المركــز الرابع خلف 

السويد المتصدر والمكسيك صاحب المركز الثاني، ثم كوريا 

الجنوبية في المركز الثالث.

وتلقى األلمان خســارتهم الثانية في الــدور األول مقابل 

فــوز واحــد، ليخرجــوا من الــدور األول للمــرة األولى منذ 

العــام 1938، علماً أن الــدور األول حينها كان بنظام خروج 

المغلوب. 

وباتت كأس العالم في روسيا ثالث مونديال على التوالي 

يشــهد خروج حامل اللقب من الدور األول، بعد إيطاليا في 

مونديال جنوب أفريقيا 2010، وإسبانيا في البرازيل 2014. 

وكانــت ألمانيا تحتاج للفوز بفارق هدفين للتأهل بصرف 

النظر عــن نتيجة المباراة الثانية بين الســويد والمكســيك 

)3-صفر(، إال أنها تلقت هدفين في الوقت بدل الضائع عبر 

كيم يونغ-غوون )90+3( وسون هيونغ-مين )6+90(.

وبلغ المنتخب الســويدي الدور ثمن النهائي بفوزه الكبير 

علــى نظيره المكســيكي 3-صفر أمس فــي إيكاتينبورغ في 

الجولة الثالثة األخيرة من منافســات المجموعة السادســة 

لمونديال روسيا.

وسجل لودفيغ اوغوستينسن )50( وأندرياس كرانغفيست 

)62 مــن ركلة جزاء( وإديســون الفاريز )74 خطأ في مرمى 

منتخب بالده( األهداف الثالثة.

 المنتخب 
األلماني يودع 

ًمن الدور األول للمرة 
األولى منذ 80 عاما

Ⅶ كازان - أ ف ب

كشــف مدرب المنتخــب األلماني لكرة 

القدم يواكيم لــوف، أمس، أنه يفكر في 

تــرك منصبه بعد خروج المانشــافت من 

كأس العالــم في روســيا وفقدانــه اللقب 

الذي أحرزه في مونديال 2014، بخسارته 

صفر- 2 أمام كوريا الجنوبية.

األلمانــي  المنتخــب  وودع 

من الــدور األول لكأس العالم، 

أمام  بهدفيــن  إثــر خســارته 

المنتخــب الكوري الجنوبي، 

والذي لم يشفع له انتصاره 

للصعود إلى ثمن النهائي، 

مع  البطولة  ودع  حيــث 

مبكراً  األلماني  المنتخب 

السادســة  المجموعة  عن 

التي تصدرها المنتخب السويدي 

الذي فاز على نظيره المكسيكي 

بثالثــة أهداف مقابــل مقابل ال 

شــيء، ليصعــد األخيــر كثاني 

المجموعة بالرغم من خسارته.

 وقــال لــوف فــي مؤتمــر 

صحافي »من المبكر بالنســبة 

الــي ان أجيــب اآلن« عــن 

ســؤال عما اذا كان سيتخلى 

عــن المنصب الــذي يتواله 

منذ 2006، مضيفاً »سأحتاج 

الــى ســاعات لرؤيــة األمور 

بوضــوح، خيبة األمل عميقة 

جداً«.

 وأضــاف المديــر الفنــي 

العالــم  كأس  لقــب  لحامــل 

فــي  أقيمــت  التــي   2014

البرازيــل: »علينــا ان نجــري 

مشــاورات غداً، سنرى كيف 

ستجري األمور«.

 وكان االتحــاد األلمانــي 

قد مــدد في مايو الماضي، 

عقــد لوف )58 عاماً( حتى 

كأس العالم 2022، وكشف 

رئيسه راينهارد غريندل في 

تصريحات نشــرتها وسائل 

أمــس،  ألمانيــة  إعــالم 

ان االتحــاد لــن يقيله أياً 

تكــن النتيجة التي يحققها 

المنتخب في المونديال الروسي.

 ودخــل المنتخب مباراته اليوم ضــد كوريا في الجولة 

الثالثــة األخيرة من منافســات المجموعــة الرابعة، وهو 

يحتاج الــى الفوز بفارق هدفين لبلوغ الدور ثمن النهائي 

بصــرف النظر عن نتيجــة المباراة الثانية بين المكســيك 

والســويد. إال ان األلمان تلقوا خســارة قاســية أمام كوريا 

صفــر-2 بهدفيــن في الوقت بدل الضائع، هــي الثانية لهم 

في الــدور األول بعــد المباراة 

المكســيك  ضــد  األولــى 

)صفــر-1(، علمــاً أنهــم 

فــازوا في المباراة الثانية 

بهدف  السويد 1-2  على 

لتوني كروس في الدقيقة 

الخامســة االخيــرة مــن 

الوقت بدل الضائع.

وهــي المرة األولى يخرج 

من  االلماني  المنتخــب  فيهــا 

الــدور األول لــكأس العالــم منذ 

1938، علمــا ان نظام تلك النســخة 

من البطولة كان يقضي بخروج المغلوب، ولم يكن يقام 

كما راهنا بمجموعة من أربعة منتخبات.

كمــا ان مونديال روســيا هو ثالث مونديــال توالياً 

يشهد خروج حامل اللقب من الدور األول.

وقــال لوف: »هذه خيبة أمل هائلة بالنســبة إلينا. 

كان ثمــة صمــت قاتل فــي غرفة تبديــل المالبس، 

تهانينا لمنافسينا، السويد والمكسيك«.

 وأضاف: »أقصينا بشــكل مستحق من البطولة، 

أتيحــت لنا فــرص عدة للتســجيل، إال أننا لم نكن 

قادرين على فرض الهدف«.

 صمت كبير 
في غرفة تغيير 

ًالمالبس ومناقشة 
المصير غدا

لوف يفكر في الرحيل
مدرب المانشافت يهنئ السويد والمكسيك

»المانشافت« رابع ضحايا »اللقب«
السويد تتصدر وتصعد مع المكسيك لثمن النهائي

 نعــم، راهنُت على المنتخــب األلماني لتجاوز الــدور األول من مونديال 

روســيا 2018، وبصراحة أكثر رّشــحُت منتخب الماكينات للمرور بســهولة 

مــن مباراة كوريــا الجنوبية، معتمداً على ما شــاهدته مــن كفاح ونضال 

للمانشــافات فــي مباراتي المكســيك والســويد، فضاًل عن فــارق الخبرة 

واإلمكانيــات والدوافع التي تصّب كلها فــي مصلحة حامل اللقب، ولكن 

يبدو أن لعنة حامل اللقب واصلت الضرب بقوة، ومثلما أخرجت فرنســا 

وألمانيا وإسبانيا في النَُّسخ الماضية منذ مونديال 2002 ولم تستثِن سوى 

البرازيل، ها هي تمّس كبرياء األلمان وُتبعدهم من الدور األول بســيناريو 

ُمذّل للغاية.

ألمانيــا بعد أن اجتــازت الحاجز األصعب، وهو المنتخب الســويدي، في 

الجولــة الثانية، وبعد أن توقعنــا أنها في طريق مفتوح لتجاوز هذا الدور، 

أخفقــت في االختبار اآلســيوي الــذي هو نظرياً أقل حــدة وصعوبة من 

الســويد والمكسيك، وسقطت في فخ الشمشون الكوري الجنوبي بهدفين 

دون مقابل، لتوّدع المونديال في أســوأ وداع على اإلطالق منذ ســنوات 

طويلة جداً، وتحديداً عندما غادر من الدور األول في مونديال 1938.

األلمــان، وخصوصاً مدربهم يواكيم لوف، تعّلموا درســاً قاســياً جداً على 

يــد الكوريين، عنوانــه العريض عدم التكبر على كــرة القدم، فكلنا يعرف 

أن المانشــافت هو بطل العالم وحامل نســخة المونديال الماضي، وكلنا 

يعلــم أيضاً أنه أكثر المنتخبات حضوراً فــي األدوار النهائية على مر تاريخ 

المونديال، ولكّن هذا ال يعني حتماً أنه قادر على تجاوز كل العقبات التي 

تواجهه، ال ســيما إذا كان هناك تعاٍل واضح من المدرب الذي تعامل مع 

المبــاراة بطريقة غريبة جــداً، وكأنه كان يفكر في الــدور الثاني أكثر من 

مباراة كوريا الجنوبية، هذا الحديث ليس إنقاصاً من مجهودات الكوريين، 

ولكن ألننا شــاهدنا ماذا فعل األلمان في المباراة الســابقة أمام المكسيك 

تحديــداً، وماذا يفعــل الالعبون األلمان عندما يفكرون فــي المباراة التي 

يلعبونها فقط، وليس في الفريق الذي سيواجههم في المرحلة المقبلة.

يواكيــم لــوف تجّرع مــن كأس النهايات المــرة، مثلما تجــّرع المنتخب 

الســويدي في لقاء الجولة الثانية، ولكن جاءت حســرة األلمان أكثر مرارة 

وقســوة، فالخســارة في الجولة الثالثة واألخيرة بســيناريو »هيتشكوكي« 

كّبدت األلمان الخروج تماماً، بينما استمر المنتخب السويدي في منافسات 

البطولــة، وهو األمر الذي دفــع المدرب لوف إلى التفكيــر ملياً في ترك 

منصبه، وإنهاء حالة االســتقرار الفني التي اســتمرت طوياًل في المنتخب 

األلماني.

صافرات مونديالية..
حكمنا المونديالي محمد عبد الله نال شهادة النجاح في المباراة األولى   Ⅶ
التي أدارها، وسيظهر للمرة الثالثة اليوم، نتمنى له النجاح كي يفتح له 

الباب واسعاً لمباريات مقبلة في األدوار اإلقصائية.

ال جديد.. ميســي حديث العالم، أخفق المنتخب األرجنتيني أو فاز أو   Ⅶ
تأهل، يبقى هو صاحب العناوين الرئيسة حتى وهو في بيته.

ميســي ونيمــار ورونالدو ومودريتش وبوغبا في الــدور المقبل.. نتمنى   Ⅶ
إبداعات أكثر ومتعة أكبر.

الدرس الكوري

أحمد الحوري



2-4-41-5
-4

 غرافيك : محمد أبوعبيدة

التوقيت : 22:00 موردوفيا أرينا 
النقاز

الحدادي

بن علوان

مرياح

صخري

بن يوسف

سايس

البدري

خاوي

خزري

جودوي

أفيال توريس

إسكوبار

أوفايي

ماتشادو

غوميز

ب�يز

رودريغيز

بارسيناس

بينيدو

تونسبنما 
تشكيلة ال�عبين

املثلو�

Ⅶ  فولغوغراد - وكاالت

ألقــى هيرنان غوميــز المدير الفني 

لفريق بنما الضوء على عدد من 

اهتزاز  عدم  منهــا  اإليجابيات، 

شــباك الفريق طوال الشــوط 

األول أمــام منتخــب بلجيكا، 

مســتويات  تقديــم  وكذلــك 

الثاني من  الشــوط  مرضية في 

المباراة أمام إنجلترا رغم انتهاء 

إنجلترا  بتقدم  األول  الشوط 

5 / صفر.

»لقــد  غوميــز:  وقــال 

تعلمنــا الكثيــر، ومــا زلنا 

نتعلم عدة أمور مهمة«.

وعن تلقي شباكه العديد 

من األهداف وظهور دفاعه 

ضعيفــا فــي المونديــال 

غوميــز:  قــال  الحالــي 

»ليســت مســألة ضعف، 

الخبــرات هــي أن تلعــب وتخطئ، ثم 

تصلح األخطاء، وتقــوم بغيرها وتعدلها، 

وهكذا.. هذا اسمه خبرات، نحن ال نملك 

الخبــرات، ولكننــا نتعلم مــن الدروس 

ليكون لدينا الخبرات فيما بعد«.

للمنتخب  الفنــي  المديــر  واعتبــر 

البنمــي أن مشــاركة هــذا العام هي 

مجرد بداية لصعــود نجم المنتخب 

البنمــي في قــادم البطوالت، 

مشــيراً إلى امتالك الفريق 

للعديــد مــن العناصــر 

سيكون  التي  الواعدة 

لهــا مســتقبل في 

عالم كرة القدم، 

أن  متمنيــاً 

أقــدام  تتثبــت 

البنمي  المنتخب 

المســابقات  فــي 

رقماً  القاريــة ويصبح 

صعباً«.

Ⅶ  فولغوغراد - وكاالت

تخــوض تونس اختباراً ال يخلو من صعوبة أمام 

بنما الوافدة الجديدة على النهائيات في 

المدير  سارانسك. ويسعى العبو 

الفني للفريــق إلى تحقيق 

فــوز معنــوي ســيكون 

الثاني في 5 مشاركات 

العالمي  العرس  في 

وبعد 40 عاماً على 

الذي  األول  الفــوز 

كان على حســاب 

في   1-3 المكسيك 

المشاركة األولى.

المنتخــب  ودّق 

التونســي جــرس اإلنــذار 

عقب الخســارة المذلة ودعا المدير 

الفنــي إلــى »ضــرورة القيــام بتغييــرات 

جذريــة«، مقدماً اعتذاره للجمهور والشــعب 

التونســي. وقال مراد العقبي، مســاعد مدرب 

الفريق: »يجب أن نغير أسلوب حياتنا بالكامل 

فــي بلدنــا ألنــه ال يتماشــى مع كــرة عالية 

المســتوى«، مضيفاً: »علينــا أن ننتظر جيلين 

على األقل حتى نصل إلى اللياقة البدنية 

على  للمنافســة  الالزمة  والقوة 

أعلى مســتوى. نحتاج إلى 

العبيــن محترفيــن من 

ســن 13 أو 14 عامــاً 

لتحسين المستوى«.

وكانــت مهمــة 

مســتحيلة  تونس 

القرعة  منذ سحب 

في  أوقعتها  التــي 

إنجلتــرا  مجموعــة 

وزادت  وبلجيــكا، 

مهمتهــا صعوبة بعد صدور 

جــدول المباريات ألنــه أوقعها في 

مواجهتيهمــا في الجولتين األوليين. لم يعد 

لديها اآلن ما تخســره، فهل ستكون بنما فرصة 

لفوز معنوي ومصالحة الجماهير ولو مؤقتاً؟

 تونس وبنما.. نهاية المشوار 
لقاء تحسين المظهر بين الفريقين قبل الوداع

Ⅶ  فولغوغراد - د ب أ

بعد حسم األمور رسمياً بتأهل بلجيكا وإنجلترا 

للدور الثاني، لم يتبّق أمام منتخبي تونس وبنما 

إال أن يختمــا هذه المشــاركة في كأس العالم، 

بأفضــل طريقة ممكنة. بعيــداً عن ُمتعة األداء 

فــإن الجماهيــر لن ترضــى إال برؤية األهداف 

والحصــول على االنتصار ولــو كان معنوياً من 

أجل كتابة سطر مشرق في سجالت التاريخ.

تونس التــي حاولت مفاجــأة إنجلترا في 

المبــاراة األولــى تعّرضت لهزيمــة قاتلة في 

اللحظــات األخيــرة )2-1(، لتضّطــر للهجوم 

واللعب المفتوح أمــام بلجيكا وتتلّقى هزيمة 

أكبــر )5-2( في مواجهة كشــفت عن إمكانية 

الفريق في الهجوم وقدرته على التسجيل، لكن 

علــى عكس ذلك فقد كانــت المعاناة أكبر في 

الدفــاع الذي اهتز مع توالــي األخطاء، إضافة 

للنقــص الذي ســيعرفه بغياب بعــض عناصره 

المهمــة لإلصابة. فهــل ُيمكن لنســور قرطاج 

أن يحققــوا انتصارهم الذي طــال انتظاره منذ 

عشرات السنين؟

أمــا بنمــا التي 

األولى  للمرة  تظهر 

فــي النهائيات، فقد 

كافحــت أمــام بلجيكا 

قبــل تلقي الهزيمــة )0-3(، 

بينما عاش الفريق لحظات صعبة أمام 

إنجلتــرا لينهزم بنتيجة كبيــرة بنتيجة 1-6، 

ولكــن الهــدف التاريخــي الذي ســجله القائد 

فيليبــي بالوي ُربما يعطــي الفريق المزيد من 

الثقة من أجل كســب المزيد مــن الُمنجزات، 

هــدف آخر أو نقطة التعــادل أو ربما االنتصار 

األول. كل هذا وارد لدى العبين شغوفين بترك 

بصمة أولى بتاريخ البالد.

وبعد أن حســم خروج منتخبي تونس وبنما 

من الدور األول ببطولة كأس العالم 2018 لكرة 

القدم المقامة بروسيا، يلتقي الفريقان بعضهما 

البعض اليوم علــى ملعب »موردافيا أرينا« في 

مباراة يبحــث كل منهما من خاللها عن انتصار 

شرفي ينهي به مشواره المونديالي.

وشهدت أول جولتين من مباريات المجموعة 

الســابعة خســارة تونــس أمام إنجلتــرا 1 - 2 

وبلجيكا 2 - 5 كما 

بنما  منتخب  خسر 

أمــام بلجيكا صفر - 

3 وأمــام إنجلتــرا 1 - 

6، ليحســم تأهل المنتخبين 

اإلنجليزي والبلجيكي إلى الدور الثاني 

)دور الســتة عشر( وخروج تونس وبنما من 

الــدور األول بغض النظــر على نتائــج الجولة 

الثالثة.

وفي الوقت الذي ســيتنافس فيه المنتخبان 

اإلنجليــزي والبلجيكــي علــى الفــوز بصدارة 

المجموعــة عبــر مواجهتهمــا علــى ملعــب 

»كالينغــراد«، يــدور الصراع بيــن تونس وبنما 

على انتصار يحمل أهمية كبيرة لكل منهما.

ويتطلع المنتخب التونســي، الذي يشــارك 

فــي المونديال للمرة الخامســة، إلى مصالحة 

جماهيــره بعــد الهزيمــة الثقيلة أمــام نظيره 

البلجيكي كما يســعى لتحقيــق أول انتصار له 

في المونديال منــذ 40 عاماً، حيث كانت آخر 

مرة تذوق فيها طعم الفوز في كأس العالم في 

نسخة عام 1978.

ويواجــه المنتخب التونســي ومديره الفني 

تحديــاً يتمثل في التغلــب على أزمة اإلصابات 

في صفوف الفريق.

غياب
ويفتقد الفريق التونســي جهود المدافع ديالن 

بــرون الــذي غادر روســيا بالفعــل للعالج من 

إصابته في الكاحــل، كما يغيب المدافع األخر 

صيام بن يوسف بسبب إصابة في الركبة، وقد 

تأكــد غياب حــارس المرمى معز حســن لمدة 

تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر إثر إصابته في 

الكتف خالل المباراة األولى أمام إنجلترا.

وكان المنتخب التونســي قد حقق االنتصار 

فــي مونديــال 1978 باألرجنتين على حســاب 

نظيــره المكســيكي 3 /   1، وبعدهــا خرج من 

الــدور األول للبطولة في نســخ 1998 و2002 

و2006 دون تحقيــق أي انتصــار، وأخفــق في 

التأهل إلى نهائيات نسختي 2010 و2014.

ورغم الهزيمة أمام بلجيــكا وإنجلترا وتلقي 

تسعة أهداف خالل المباراتين، ال يزال منتخب 

بنما يتمسك بالثقة.

إنهاء الصيام

هدف مهم

تغييرات بنمية

فرحة شعب

قــال الــمــدافــع حــمــدي الــنــقــاز، إن 
التونسي يسعى بقوة  المنتخب 

ــرة الــصــيــام  إلــــى إنـــهـــاء فــت
ــفــوز في  ال تحقيق  عــن 
الـــمـــونـــديـــال، وأضـــــاف 
أمــام  مباراتين  »لعبنا 
منتخبين أكثر قوة منا، 

علينا التركيز على المباراة 
 خلت من 

ً
األخيرة، وإنهاء 40 عاما

الفوز«.

البنمي  الــمــنــتــخــب  مـــدافـــع  ــال  قــ
فيليبي بــالــوي، الــذي سجل 

في  لــبــنــمــا  هـــــدف  أول 
المونديال أمام إنجلترا: 
 
ً
»هذا الهدف كان مهما

للغاية بالنسبة لبنما«.
واحتفلت الجماهير في 

يجرى  مثلما  بــالــهــدف  بنما 
االحتفال باالنتصارات.

ريد بنما تحقيق وداع خاص ال 
ُ
ت

ينسى، من خالل الحصول 
على أول فوز في كأس 
نشهد  وربما  العــــالم، 
على  التعديالت  بعض 
ــع أســـمـــاء  الـــفـــريـــق، مــ

ــشــارك فــي خطة 
ُ
جــديــدة ت

غياب  مع   
ً
خصوصا  ،4-1-4-1 اللعب 

ومايكل  كــوبــر  ــدو  ــانـ أرامـ الثنائي 
موريو الموقوفين.

قـــــال مـــهـــاجـــم الــمــنــتــخــب 
الــبــنــمــي بـــــالس بــيــريــز 
»الناس في بنما فرحون 
توحــــــدوا،  فقد  للغاية. 
بسعادة  وشعـــــــــــروا 

هائلة، وسادت روح السالم 
والوحدة. كرة القدم توحد الناس 

بشكل كبير«.

غوميز:
تعلمنا وما زلنا نتعلم

العقبي:
يجب تغيير أسلوب حياتنا
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تيبو كورتوا  البلجيكي  قال 
حارس مرمى تشيلسي 
أود  »ال  ــيــــزي  ــ ــل ــجــ ــ اإلن
العودة إلى إنجلترا بروح 
الــفــوز  أود  انــهــزامــيــة، 
أبعد مدى  إلى  والذهاب 
في المنافسة، وأعتقد أن جميع 

الالعبين يتطلعون إلى ذلك«.

2-4-41-6
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 غرافيك : محمد أبوعبيدة

التوقيت : 22:00 كالينينغراد 
ف	مايل

بوياتا

ألديرف	يلد

د�بييل

فياليني

الشاذيل

ثورغان

تيل�نز

هازار

باتشوايي

ك

راشفورد
جونز

ستونز

كاهيل

أرنولد

تشيك

داير

لينغارد

روز

بيكفورد

بلجيكاإنجلترا 
تشكيلة ال�عبين

كورتوا

Ⅶكالينينغراد  - د ب أ

 يبدو األمر أكثر سهولة بالنسبة لروبرتو مارتينيز 

المديــر الفنــي للمنتخــب البلجيكي، 

فيمــا يتعلــق بقــرار إشــراك روميلو 

لوكاكــو، الذي ســجل ثنائية في كل 

من المباراتيــن األوليين. فقد تعرض 

النجم البلجيكي إلصابة في الكاحل 

خالل مباراة الجولة الثانية أمام 

تونس، وقــال مارتينيز إن 

للفحص  خضع  الالعب 

ولم  الماضي،  االثنين 

عن  األشعة  تكشف 

مشــكالت جديدة، 

الالعب  حالة  لكن 

ســيجري تقييمهــا 

قريباً.

وقــال مارتينيــز 

لــه  ســبق  الــذي 

فــي  التدريــب 

»هنــاك  إنجلتــرا: 

العديد من الروابط بين الالعبين )البلجيكيين 

واإلنجليز(، يتقاســمون غرفــة مالبس واحدة 

في الــدوري الممتاز، ويشــكلون فريقاً لمدة 

عشــرة أشــهر، واآلن يتواجهــون في ما 

بينهم«.

وأضاف »لو التقينــا في مباراة في 

تصفيــات كأس العالــم أو في مرحلة 

اإلقصاء المباشــر فــي المونديال، كان 

سيكون  مختلفاً،  ســيكون  األمر 

هنــاك بعد عاطفــي أقوى 

الغــد  مبــاراة  بكثيــر. 

نســتمتع  أن  يمكن 

بهــا معا، إنه شــبه 

حفل«.

المبــاراة  اعتبــار 

بمثابــة »حفــل«، وهو 

شــكل من أشكال اإلقرار الضمني 

بأن البلجيكيين ليسوا متمسكين 

أن  بيــد  المجموعــة،  بصــدارة 

مارتينيــز أراد نفــي ذلــك بقوله 

»نريد الفوز في كل مباراة. 

Ⅶ كالينينغراد  - أ ف ب

أكد غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب 

اإلنجليزي، أنه لن يغّيــر أحداً من المدافعين 

الثالثــة. وقــال: »ســيكون علينــا 

التي  التشكيلة  بشأن  التفكير 

ســندفع بهــا، فالفرصــة 

العبين  أمــام  متاحــة 

بحاجة إلى المشاركة 

انتظار  فتــرة  بعــد 

لكــن  طويلــة، 

ينفــي  ال  هــذا 

إلى  بحاجــة  أننــا 

تحقيــق  مواصلــة 

االنتصارات«.

المــدرب  ويؤمــن 

ســاوثغيت بالــروح التنافســية 

ومواصلة االنتصارات، وبالتالي فإن العبيه 

ســيبذلون كل جهــد ممكن لحصــد النقاط 

الثالث. ومن المتوقع أن تكون هناك تغييرات 

عدة في التشكيلة األساسية، نظراً لقوة وعمق 

المنتخــب اإلنجليزي، ورغبة ســاوثجيت في 

منــح بعــض الدقائــق لالعبين الذيــن يمكن 

أن يحتاجهــم فــي مراحل خــروج المغلوب. 

وفي ظل حصول روبن لوفتوس-تشيك وكايل 

والكر علــى بطاقة صفــراء لكل 

واحــد منهمــا، ُيمكــن أن 

ُيقحــم دانــي روز. كما 

تشــير تكهنات أخرى 

هاري  جلــوس  إلى 

كين علــى مقاعد 

ليحــل  البــدالء 

جيمــى  محلــه 

فاردي. 

أن  ويتوقــع 

اليوم  مباراة  تشــهد 

إراحة أبرز نجم في كل 

مــن الفريقين، وهــو ما ألمح 

إليه بالفعل مدرب إنجلترا، بشأن النجم 

هاري كين. واعترف ســاوثغيت أن مشــاعر 

التحــدي تكون قوية عندما يكون قائد الفريق 

هاري كين متاحاً للمشاركة.

مارتينيز:
نريد الفوز في كل المباريات

ساوثغيت:
ما زلنا بحاجة إلى مواصلة االنتصارات

إنجلترا وبلجيكا.. لقاء اإلثارة والتشويق
المنتخبان يتنافسان بوجوه مختلفة على الصدارة 

هاري يتصدر الهدافين

منتخب مثير لإلعجاب

بيكفورد: هدفنا الصدارة

كورتوا: نلعب على الفوز 

بات هاري كين ثالث العب إنجليزي 
تاريخ  ثالثية )هاتريك( في  يسجل 
ــك عبر  ــ كــــأس الــعــالــم، وذلـ
المباراة أمــام بنما، وقد 
قائمة  ــدارة  ــصـ بـ انـــفـــرد 
هدافي البطولة برصيد 

خمسة أهداف.

البلجيكي  المنتخب  العـــب  أوضـــح 
كانت  إنجلترا  أن  فيرتونغن  ويـــان 
المنتخبات  أكــثــر  مــن  واحــــدة 
بداية  منذ  لإلعجاب  إثـــارة 
البطولة، وعلينا أن نأخذ 
في االعتبار أنها سجلت 
ستة من أهدافها في 
الركالت  مــن  المجموعة 
لي  »بالنسبة   :

ً
الثابتة، مضيفا

هو احد المرشحين للفوز«.

قــــال حـــــارس مـــرمـــى إنــجــلــتــرا، 
جــوردان بيكفورد »إذا كان 
يريدون  ال  بلجيكا  العبو 
الـــفـــوز، فــلــن يــســددوا 
لكننا  الـــمـــرمـــى،  عــلــى 
للفوز  ــعــداد  اســت عــلــى 
، باعتبارنا 

ً
بهذه المباراة أيضا

مجموعة من األصدقاء، ونحن نريد 
تصدر المجموعة«.

05

Ⅶ كالينينغراد  - د ب أ

من محاســن الصدف أنه سُيســدل الستار على 

دور المجموعــات اليــوم، بواحــدة من أجمل 

المواجهــات المرتقبــة في هذا الــدور األول. 

حيث ســيتقابل منتخبــا إنجلتــرا وبلجيكا في 

كالينينغراد للمنافســة علــى صدارة المجموعة 

السابعة. وال شك أن اإلثارة والتشويق ستكونان 

حاضرتين بعدما تألق المنتخبان في مباراتيهما 

السابقتين. وذلك إلى درجة أنهما يملكان نفس 

اإلحصائيات تقريبــاً: انتصاران، وثمانية أهداف 

مســجلة )أفضل مجموع في دور المجموعات 

مناصفة مع روســيا( وهدفان مســتقبالن. في 

حالــة التعادل، يمكن أن يكســر ترتيب اللعب 

النظيف التكافؤ بين الفريقين.

إثارة 
لم تغب اإلثارة أيضاً عن مواجهتهما األولى في 

مرحلــة المجموعات فــي كأس العالم 1954، 

والتي انتهت بنتيجة 4-4. وكان التشويق حاضراً 

مباراتهما  في  أيضاً 

واألخيــرة  الثانيــة 

هذه  في  اآلن  حتى 

المسابقة، حيث سجل 

ديفيــد بالت هــدف الفوز 

إلنجلترا فــي الوقت اإلضافي )0-1(. 

أما نزالهمــا الثالث فينتظــره العالم بفارغ 

الصبر.

 وكان المنتخبــان اإلنجليزي والبلجيكي، قد 

حســما بالفعل تأهلهما إلــى الدور الثاني )دور 

الســتة عشــر( ببطولة كأس العالم 2018 لكرة 

القدم المقامة حاليا بروســيا، وســيدور الصراع 

خــالل مباراتهما اليوم، فقط على الفوز بصدارة 

المجموعة السابعة.

نتائج 
وشــهدت أول جولتين من مباريات المجموعة 

الســابعة بالمونديال، فــوز إنجلترا على تونس 

2-1 وعلــى بنما 6-1، وفوز بلجيــكا على بنما 

3- صفــر وأمــام تونــس 5 -2، ليحصد كل من 

المنتخبين 

البلجيكي 

ســت  واإلنجليــزي 

ويحســما  نقــاط 

جانــب  إلــى  تأهلهمــا 

خــروج تونس وبنما من منافســات 

الــدور األول. ويلتقــي المنتخبان البلجيكي 

واإلنجليزي علــى ملعــب »كالينينجراد«، في 

الجولة الثالثة  من مباريات المجموعة السابعة، 

في ظل مؤشرات وتوقعات لعدد من التغييرات 

على تشكيل الفريقين.

وينتظر أن يدفع كل من جاريث ســاوثجيت 

المديــر الفنــي للمنتخب اإلنجليــزي، وروبرتو 

مارتينيز، نظيره في المنتخب البلجيكي، بوجوه 

مختلفة، إلراحة عدد من الالعبين األساسيين.

لعب نظيف
ويقتســم المنتخبان اإلنجليــزي والبلجيكي 

الصــدارة برصيد ســت نقــاط، وبنفــس عدد 

األهداف المســجلة لصالــح كل منهما وضده، 

وبالتالي ستحســم صدارة المجموعة غداً بفوز 

أحدهمــا، بينما يســفر التعادل إلــى االحتكام 

لمعايير اللعب النظيف، التي يتفوق فيها حتى 

اآلن المنتخب اإلنجليزي.

وتعج صفوف المنتخبيــن بالنجوم، وأغلب 

عناصر التشــكيلة البلجيكيــة )12( يلعبون في 

الــدوري االنجليــزي خصوصا روميلــو لوكاكو 

ومروان فاليني )مانشســتر يونايتد(، كيفن دي 

بروين وفانســان كومباني )مانشــتر ســيتي(، 

إيــدن هــازار وتيبو كورتوا )تشلســي(، ويان 

فيرتونغن )توتنهام(. 

ويحوم الشــك بنسبة كبيرة حول مشاركة 

هــؤالء النجــوم، في ظل معانــاة بعضهم من 

إصابــات بدرجات متفاوتة تعرضــوا لها عقب 

المبــاراة الثانيــة، ال ســيما لوكاكــو )الكاحل( 

وهازار )ربلة الســاق(. وفي حالة مشاركة كين 

في مبــاراة اليوم، ســيلتقي وجهيــن مألوفين 

بالنســبة له في الدوري اإلنجليــزي، حيث قد 

يلتقي يــان فيرتونغــن وتوبــي ألديرفيرليلد، 

زميليه في توتنهام. 
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 غرافيك : محمد أبوعبيدة

التوقيت : 18:00 فولغوغراد أرينا 
بيتشيك

غليك

بيدناريك

ب�يزينس�

كريتشوفياك

جورالس�

ريبوس

زييلينس�

ليفاندوفس�

غروزيس�
أوساكو

إينوي ساكاي

يوشيدا

شوجي

ناغاتومو

 هاسيبي

شيباسا�

هاراجوتيش

كاغاوا

كاواشي�

بولندااليابان 
تشكيلة ال�عبين

فابيانس�

Ⅶ موسكو - رويترز

الفنــي  المديــر  نيشــينو  أكيــرا  حــذر 

لمنتخب اليابان، فريقه من أن المهاجم 

ليفاندوفســكي،  روبــرت  »العالمــي«، 

سيسعى جاهدا لتسجيل هدف إلنقاذ 

صورة المنتخــب البولندي، الذي 

خــرج بالفعل مــن التصفيات، 

موضحــاً أن انتفاضــة الهداف 

البولندي متوقعة اليوم.

وأوضح مدرب اليابان أنه 

يختلــف في الرأي، مع من 

يــرون أنها ســتكون مباراة 

غيــر مهمــة، وأضــاف »إننــي 

متأكد أن بولندا ســتلعب من أجل 

مهاجم  ليفاندوفســكي  كبريائها.. 

من طراز عالمي، وأنا متأكد من 

أنه سيسعى للتسجيل، مبيناً أن 

النتائــج الجيدة لليابــان، أدت 

الفريق،  جيدة»فــي  إلى«ثقــة 

فعــاالً  أداء  ســيقدم  فريقــه  إن  وقــال 

وهجومياً. كما أثنى نيشينو على العب 

الوسط تاكاشي إينوي«الرائع»، الذي 

سجل هدفاً وصنع اآلخر، في التعادل 

2-2 أمام الســنغال. وقــال المدرب 

قدم  إينــوي  أن  الياباني«الحقيقــة 

أداء فاق توقعاتنــا... إنه يجد 

مكانه بشــكل جيد، وبوسعه 

التمرير والوصول للشــباك«. 

يذكــر أن اليابــان إلى نقطة 

الســتة  للتأهل لدور  واحدة 

العالم،  كأس  بنهائيات  عشر، 

وذلك بعد الفوز على كولومبيا 

الســنغال،  مــع  والتعــادل 

بمنافسات المجموعة الثامنة. 

وفي المقابل، فشــلت بولندا 

ليفاندوفســكي،  ومهاجمهــا 

الذي ســجل 16 هدفــاً خالل 

التصفيات، في إحراز أي هدف 

في أول مباراتين.

Ⅶ موسكو - رويترز

تحــدث آدم نوالكا، المدير الفني لمنتخب 

بولنــدا، عن اللقــاء األخير للمنتخب 

اليابان  يقابل  عندما  األوروبي 

األخيرة من  الجولــة  في 

مباريــات المجموعــة 

كأس  مــن  الثامنــة 

العالم 2018.

آمال  وانقضت 

بولندا في التأهل 

الخســارة  بعــد 

الســنغال  مــن 

علــى  وكولومبيــا 

وتذيــل  الترتيــب 

ترتيب المجموعة، ليكون 

اللقــاء األخيــر أمام الســاموراي 

الياباني بمثابة تحصيل حاصل.

وعــن التغييــرات التي قــد يجريها في 

التشــكيل البولنــدي قــال: »عندما تصبح 

القــرارات شــخصية، ال أغيــر األدوار، أريد 

تقديــم المعلومــات عــن التشــكيل، في 

البدايــة أخبــر الالعبين ثم اإلعــالم، لدينا 

خطة وسنعلن التشكيل«.

وعن أداء الفريق بشــكل 

اليابــان  أمــام  مغايــر 

أوضــح: »نحــن هنا 

بســبب ما فعلناه، 

الحقيقــة  فــي 

فــي  فشــلنا 

تحقيــق آمالنــا 

والجماهير، 

وهذا الذي أفكر 

اللعب  فيه، علينا 

فــي  بمســؤولية 

البهجة  وإعطــاء  اللقاء، 

لجماهيرنــا، الجميــع مســتعد 

للقــاء، ونحن نريد أن نكون أفضل في 

الفترة المقبلــة، وأثق بحالة التفاؤل بين 

الالعبين«.

اليابان وبولندا.. نقطة واحدة تكفي
حلم التأهل للدور الثاني يقترب

Ⅶ فولغوغراد - د ب أ

تقــف اليابــان على مرمــى حجر مــن التأهل 

إلــى دور الـــ16 في كأس العالــم للمرة الثالثة 

فــي تاريخها. فالتعادل ضــد بولندا كاف لمنح 

الســاموراي األزرق تذكــرة العبــور إلــى ثمن 

النهائــي، بل وقــد يمر اآلســيويون أيضاً حتى 

في حــال هزيمتهم بملعب فولغوغــراد أرينا، 

وإن كان مصيرهــم حينهــا يتوقف على نتيجة 

المباراة األخرى ضمن المجموعة. ومع ذلك، 

فإن الالعبين والمدرب مّتحدون في قناعتهم 

بضرورة عدم اللعب من أجل التعادل. لم تعد 

اليابــان بحاجة إلى أكثــر من نقطة واحدة من 

مباراتها المقررة اليوم أمام بولندا، كي تحســم 

تأهلها للمرة الثالثة إلى الدور الثاني في سجل 

مشــاركاتها ببطولــة كأس العالم لكــرة القدم، 

وذلك في نسخة البطولة المقامة حالياً بروسيا، 

لكنها تتطلع إلى أكثر من ذلك في مباراة اليوم.

يحتاج الفريــق إلى التعادل فقط مع بولندا 

للتأهــل إلى دور الســتة عشــر، ولكن ال شــك 

أن فريــق الســاموراي األزرق ســيلعب بكامل 

وســيحاول  طاقته 

علــى  الحصــول 

مــع  نقــاط،  ثــالث 

تجنــب  علــى  التركيــز 

الوقوع في فخ المجازفات.

مشاركة
شــهدت الجولتان األولــى والثانية من مباريات 

المجموعــة الثامنــة بالمونديال، فــوز اليابان 

على كولومبيا 2-1 وتعادلها مع الســنغال 2-2، 

بينما خســرت بولندا أمام السنغال 1-2 وأمام 

كولومبيــا صفر-3، ليحســم خــروج بولندا من 

منافسات الدور األول.

واليابــان  الســنغال  منتخبــات  وتتصــارع 

وكولومبيا على بطاقتي التأهل من المجموعة، 

وهــو ما يحســم عبــر الجولة الثالثــة األخيرة 

مــن مبارياتها عندما يلتقــي المنتخبان الياباني 

والبولنــدي علــى ملعــب »فولغوغــراد أرينا« 

تزامنــاً مــع مبــاراة الســنغال وكولومبيا على 

ملعب »كوســموس أرينا«. ويتقاسم المنتخبان 

الســنغالي والياباني المركــز األول برصيد أربع 

نقــاط لــكل منهما 

منتخــب  ويليهمــا 

ثالث  برصيد  كولومبيا 

نقــاط ومنتخــب بولنــدا 

دون رصيد مــن النقاط. وتتأهل 

اليابان، التي تشارك في المونديال للمرة 

السادســة، إلى دور الســتة عشر بحصد نقطة 

واحدة فقط اليوم، كما تتأهل في حالة الهزيمة، 

لكن بشرط فوز السنغال على كولومبيا.

وفي حالة فوز أو تعــادل المنتخب الياباني 

في مباراة اليوم، ستكون المرة الثانية فقط في 

سجل مشــاركاته المونديالية التي يتفادى فيها 

تلقي أي هزيمة في مبارياته بدور المجموعات، 

وكانــت المــرة األولى في نســخة 2002 التي 

أقيمت بكوريا الجنوبية واليابان.

تأهل
مــن جهته، وّدع منتخب بولندا البطولة مبكراً، 

لكنه ال ينــوي مغادرة روســيا برصيد خاٍل من 

النقــاط، إذ ســيفعل البولنديــون كل مــا في 

وســعهم لتعقيد مهمة اليابان، حيث ســُيحاول 

روبيرت ليفاندوفسكي تسجيل هدفه األول في 

روسيا 2018، وهو الذي كان هداف الفريق في 

البولندي، صاحب  التصفيات. ويعتبر المنتخب 

أعلــى مركز بين فرق المجموعــة في تصنيف 

الفيفا لمنتخبات كرة القدم، فقد حسم خروجه 

من الدور األول، لكنه يتطلع إلى تفادي الهزيمة 

الثالثة على التوالي.

أما اآلن وبفضل هدف التعادل الذي ســجله 

منتخــب هوندا أمام الســنغال، باتــت اليابان 

على مشــارف التأهل، وتكفيهــا نقطة التعادل 

أمام بولندا في فولغوغراد. حتى الخســارة قد 

تحملها إلى ثمن النهائي في حال فوز السنغال 

على كولومبيا. كما حث ليفاندوفســكي رفاقه 

على تقديم أداء جيد في مباراتهم األخيرة أمام 

اليابان، لحفظ كبريائهم بعد مســيرة فاشلة في 

النهائيات وخروج مبّكر.

وحضــر المنتخب البولندي إلى روســيا آماًل 

فــي التأهل لألدوار اإلقصائية للمرة األولى منذ 

نهائيــات 1986 بالمكســيك، إال أنه خرج بعد 

الســقوط أمام كولومبيا الذي تال خسارة أولى 

أمام السنغال 2-1.

هوندا: سنعود بالكأس

ليفاندوفسكي: البناء من جديد

هاسيبي: نفكر في الفوز فقط

 
ً
فابيانسكي أساسيا

أطلـــق هونـــدا نجـــم منتخـــب اليابـــان 
تصريحات ال تقل جرأة عن تسريحات 

شـــعره، حيـــث وعـــد اليابانيين 
البـــاد  إلـــى  بالعـــودة 
الذهبيـــة  الـــكأس  مـــع 
للمونديـــال. وقـــال، فـــوز 
األزرق«  »الســـاموراي 

مـــع  اليـــوم  تعادلـــه  أو 
بولنـــدا، يبقـــي علـــى جعـــل هـــذا 

.
ً
ــا الحلـــم واقعـ

ليفاندوفســـكي،  البولنـــدي  قـــال 
ميونيـــخ  بايـــرن  مهاجـــم 

 
ً
دائمـــا »يبـــدو  األلمانـــي: 
ــن الســـهل أن تحطـــم  مـ
أمـــل  كل شـــيء علـــى 
البنـــاء مـــن جديـــد، لكـــن ال 

يفتـــرض بنـــاء اتبـــاع لهـــذه 
الطريقة، لقد أمتعنا جماهيرنا 

 فـــي األعـــوام األخيـــرة، لكننـــا 
ً
كثيـــرا

.»
ً
اآلن لـــم نقـــدم لهـــم شـــيئا

أوضـــح قائـــد المنتخـــب اليابانـــي 
أن  هاســـيبي  ماكوتـــو 

تحصيـــل أربـــع نقـــاط مـــن 
مباراتيـــن نتيجـــة جيـــدة، 
أي  ـــق 

ّ
نحق لـــم  »لكننـــا 

شيء بعد، فعندما نخرج 
إلـــى الملعـــب علينـــا التفكيـــر 

فـــي الفـــوز وال شـــيء ســـواه، لـــن 
ـــق النتيجـــة التـــي تحتاجهـــا إذا 

ّ
تحق

كاف«. التعـــادل  أن  اعتقـــدت 

مـــن المتوقـــع حـــدوث بعـــض 
التغييرات في التشكيلة 
لمنتخـــب  األساســـية 
ــا فـــي ذلـــك  ــدا، بمـ بولنـ
إشـــراك الحـــارس لـــوكاس 

مـــن   
ً
بـــدال فابيانســـكي 

الـــذي  شيســـني،  فويســـييتش 
اآلن. حتـــى   

ً
أساســـيا لعـــب 

نيشينو:
احذروا انتفاضة ليفاندوفسكي

نوالكا:
فشلنا في تحقيق آمالنا
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قال  مانيه ، مهاجم السنغال: 
في  منتخبنا  »مشكلة 
عــــدم الــســيــطــرة على 
المنتخب  تحركات  كثرة 
واستعددنا  المنافس،  
ــد لــمــنــتــخــب  ــ ــي بـــشـــكـــل جــ
كولومبيا وهدفنا السيطرة على 

تحركاته من البداية«.

3-3-41-5
-4

 غرافيك : محمد أبوعبيدة

التوقيت : 18:00 سامارا أرينا 

أرياس

سانشيز
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سابايل

كوليبايل

سا

واجي

كويا�

ندياي

جويي

ما

نيانغ

سار

ندياي

كولومبياالسنغال 
تشكيلة ال�عبين

أوسبينا

Ⅶ سامارا - وكاالت

حــّذر آليــو سيســي مــدرب المنتخــب 

الســنغالي ن٢ظيــره الكولومبــي مــن أنــه 

»ســيكون من الصعب علــى الكولومبيين 

الفوز على المنتخب الذي يدربه«، ويطمح 

منتخب السنغال لتكرار سيناريو مشاركته 

الوحيدة عــام ٢00٢ حين وصل إلى ربع 

النهائي مع المدرب الحالي نفســه والذي 

كان قائداً للمنتخب.

وقال سيسي في المؤتمر الصحافي للمباراة: 

لدي االنطباع بأننا نملك نفس أسلوب اللعب 

تقريباً: االلتزام، الســرعة. لعبنا ضدهم ودياً 

عــام ٢014 أثناء تحضيراتهــم لكأس العالم 

)٢-٢(. أعتقــد أننــا في طريقنــا لخوض 

مبــاراة متقاربــة، حاميــة الوطيس، 

فريقين  بين 

على  قادرين 

يكونــا  أن 

 16 أفضل  مــن 

هــذا  فــي  المونديال.  منتخبــاً 

وتابع: بإمكان كولومبيا أن تسبب لنا بعض 

المشــاكل كمــا لدينــا القدرة على معاكســة 

الكولومبيين.

وأشــار سيســي، مدرب السنغال 

إلــى أن المباراتيــن الماضيتين 

مواجهــة  عــن  مختلفتــان 

كولومبيــا وقــال »لــم نكن 

جيديــن في أوقــات كثيرة، 

ولكن وصولنا للمنافســة 

على بطاقة التأهل أمر 

يحسب لنا«. 

 توقــع وتوقع 

سيسي أن  يقدم 

مهاجم المنتخب 

مانيه  الســنغالي 

 10 ســجل  الــذي 

لناديــه  أهــداف 

ليفربــول في دوري 

أبطــال أوروبــا في 

الموســم المنصرم، 

أداًء أفضل اليوم.

Ⅶ سامارا - د ب أ

 أكــد األرجنتيني خوســيه بيكرمــان، المدير 

الفني للمنتخب الكولومبــي لكرة القدم، أنه 

من الخطأ اعتبار أي من فريقه أو 

مرشحا  الســنغالي  منافسه 

بقــوة للفوز على اآلخر 

اليوم 

فــي  وقــال، 

المؤتمر الصحافي 

للمباراة: 

»ســيكون خطــأ 

أن نعتقد بوجود 

أقوى من  مرشــح 

اآلخــر للفــوز فــي 

إنهــا  المبــاراة  هــذه 

مجموعــة صعبــة ومنتخباتها 

متقاربة المســتوى. و 3 منتخبات لديها 

فرصة العبور إلى دور الـ 16.

وأضاف: »كل منتخبات المجموعة تستحق 

التقدير. ولهذا، ال أعتقد بوجود مرشــح أقوى 

مــن اآلخريــن... علينــا أن نكافــح من أجل 

النتيجة ومن أجل الفوز«.

وكان المنتخــب الكولومبي اســتعاد اتزانه 

سريعا بعد الهزيمة 1 / ٢ أمام المنتخب الياباني 

وفاز علــى المنتخــب البولندي 3 

الثانية  المبــاراة  / صفر فــي 

بالبطولة ليعود إلى دائرة 

التأهل  على  المنافسة 

للدور الثاني.

دافينســون  يثق 

مدافــع  سانشــيز 

أن  الفريــق 

المنتخب 

الكولومبــي جاهــز 

رغم  الكبير  للتحــدي 

فــي  المهتــزة  البدايــة 

المونديال الحالي، وقال سانشيز: 

»في كأس العالم، يســعى الجميع للفوز. 

نعلــم أن المباراة ســتكون صعبــة. كنا نعلم 

أن تعديــل الوضع ســيكون صعبا. ولكننا فزنا 

ولدينا المهارة والقدرة على التحمل«.

سيسي:
من الصعب هزيمتنا

بيكرمان:
3 منتخبات لديها فرصة العبور

كولومبيا والسنغال.. المقعد الصعب
التعادل يؤهل المنتخبين بشرط خسارة اليابان

أوسبينا : انتظرونا في دور الـ 16

مواجهة وحيدة

التحذير من إخفاق مزدوج

السيطرة على تحركات المنافس

طمأن الحارس الكولومبي دافيد 
على  الــفــريــق  جماهير  أوســبــيــنــا 
جــاهــزيــتــه لــلــمــشــاركــة في 
اليوم،  السنغال  مــبــاراة 
وقــــال »انــتــظــرونــا في 
للمونديال،   ،16 ـ  الــ دور 
منتخب  أن  إلــى   

ً
مشيرا

 
ً
دائما »ينهض  كولومبيا 

بعد العثرات«.

مواجهة  السنغال  منتخب  خــاض 
وحــيــدة أمـــام منتخب مــن أميركا 
العالم  كــأس  خــال  الجنوبية 
وكــــــانــــــت فــــــي مـــرحـــلـــة 
الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــات ضـــد 
أوروغــــــــواي مــونــديــال 
الــيــابــان 2002   - كــوريــا 
بــالــتــعــادل 3-3.  وانــتــهــت 
ولعب سيسي مدرب السنغال 
أكدت  التي  المباراة  تلك  الحالي 
مقعد السنغال في ثمن النهائي.

باتت كولومبيا أول منتخب من 
يخسر  الجنوبية  أميركيا 
آســيــوي  منتخب  ــام  أمــ
في نهائيات المونديال، 
)أمام اليابان 2-1 (، وحذر 
العبيه  بيكرمان  المدرب 
من  الخسارة أمام السنغال  
 أمام 

ً
حتى ال يكون اإلخفاق مزدوجا

منتخبين من آسيا وإفريقيا.
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Ⅶ سامارا - وكاالت

يبحث منتخبا الســنغال وكولومبيا في لقائهما 

اليوم في ختام الــدور األول للمجموعة الثامنة 

عــن حجز المقعد الصعب في رحلة دور الـ 16 

لكأس العالم، ويستطيع المنتخبان التأهل سوياً 

مــن خالل التعادل بأي نتيجــة وفوز المنتخب 

البولنــدي على نظيره اليابانــي بفارق أكثر من 

هــدف واحد في المباراة األخــرى بالمجموعة 

والتي تقام في التوقيت نفسه.

 ويقتســم المنتخبــان الســنغالي والياباني 

صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط لكل منهما 

كما انهما متســاويان تماماً في األهداف وفارق 

الكولومبي  المنتخــب  األهــداف فيما يحتــل 

المركــز الثالث فــي المجموعــة برصيد ثالث 

نقــاط، وفقد المنتخــب البولنــدي األمل في 

التأهــل، حيث يقبــع في قــاع المجموعة بال 

رصيد مــن النقاط، وبهذه الحســابات تتصارع 

المنتخبات الثالثة )السنغال واليابان وكولومبيا( 

على بطاقتي التأهل مــن هذه المجموعة إلى 

الدور الثاني.

يحتاج  ومنطقياً 

الســنغال  منتخب 

واحدة  نقطــة  إلــى 

للتأهــل ويبــدو مطالباً 

أكثــر من أي وقت مضى بوضع 

حد لألخطاء الدفاعيــة وتزويد مهاجمه 

ســاديو مانيه بالكرات، فــي حال أراد تخطي 

كولومبيــا، وطالــب المدرب آليو سيســيه من 

العبيه رفع وتيرة أدائهم، الســيما بعد المباراة 

في الجولــة الثانية ضد اليابــان، والتي انتهت 

بالتعادل ٢-٢، حيث أدرك المهاجم االحتياطي 

اليابانــي المخضرم كيســوكي هونــدا التعادل 

لمنتخــب بالده قبــل 1٢ دقيقة مــن النهاية، 

مســتفيداً من إخفاق الحارس السنغالي كاديم 

نداي في السيطرة على كرة عرضية. وكان الفوز 

الضائع كفياًل بوضع الســنغال فــي الدور ثمن 

النهائــي، إال أن تأهلها اآلن بات مرتبطاً بنتيجة 

مباراتها مع كولومبيا التي أحيت آمالها بالتأهل 

بعد فوزها 3- صفر على بولندا ونجمها روبرت 

ليفاندوفسكي 

مــن  وإخراجهمــا 

المنافسة. 

 ويعلــم سيســي 

مدرب الســنغال أهمية 

دعــم خــط الدفــاع منطقــة 

الدفــاع، وأن يكــون أكثر تماســكاً في 

مواجهــة العبين مــن طينة فالــكاو وزمالئه 

نجوم كولومبيا، وربما يعتمد منتخب الســنغال 

علــى الهجمات المرتدة كمــا فعل خالل فوزه 

على بولندا.

ترتيب
وتتساوى اليابان والسنغال في رصيد النقاط ) 4 

لكل منهما( مقابل 3 نقاط لكولومبيا، ما يعني 

أن التعادل يكفي الســنغال للعبــور إلى الدور 

ثمــن النهائي في مشــاركتها الثانيــة فقط في 

تاريخها )بلغت ربع النهائي في ٢00٢(.

وتخوض كولومبيا المبــاراة على وقع عرض 

قــوي تّوجتــه بفوز عريض علــى بولندا بثالثية 

لُتحافظ على آمالها بعد خســارتها أمام اليابان 

1 - ٢، وتلعــب اليــوم أمــام »أســود تيرانغا« 

وســط ضغوط كثيرة ، وتسعى إلى فرض إيقاع 

المبــاراة منذ البداية، وتشــهد المبــاراة عودة 

العــب الوســط كارلوس سانشــيز إلى صفوف 

المنتخب بعدما غاب عــن مباراة الفريق أمام 

بولندا بســبب طــرده في مبــاراة اليابان، كما 

تعافى حارس المرمى ديفيد أوســبينا تماماً من 

اإلصابــة بكدمة خــالل مباراة بولنــدا ويعّول 

الثالثي كــوادرادو وكينتيرو  المنتخب علــى 

ورودريجيز لتمويــن زمالئهم بالكرات وخلق 

المتاعب لدفاع السنغال.

ظروف عكسية 
وفــي المبــاراة األولى ســقطت كولومبيا أمام 

اليابان وســط ظــروف عكســية، حيث خاض 

المنتخــب المباراة بعشــرة العبيــن بعد طرد 

سانشــيز  وتســببه بركلــة جــزاء تقدمت من 

خاللهــا اليابان، لكنها ظهرت بشــكل مختلف 

أمام بولندا، وفازت 3- صفر.

١٤ شوال 143٩ هـ  |  ٢٨ يونيو 201٨م | العدد 13٨٨٩

الخميس

% ٨3% ٠ %١٧

فوز 
السنغال

فوز 
كولومبيا

تعادل



Ⅶ  برونيتسي - أ ف ب

 قــد تكون عبــارة »أهاًل بعودتك ميســي، اعتقدنا أننا 

خســرناك« التــي خرجت بها صحيفــة »دايلي ميرور« 

اإلنجليزيــة، أفضل تلخيص لما حدث مســاء أول من 

أمس، في ســان بطرسبورغ حين قال ليونيل ميسي 

كلمته ورد على المنتقدين بالمســاهمة في قيادة 

األرجنتين إلى ثمن نهائي مونديال روسيا 2018.

كان ماركوس روخو صاحب هدف الخالص في 

مواجهــة نيجيريا، الذي قــاد األرجنتين إلى ثمن 

النهائــي وجنبهــا الخروج من الــدور األول، لكن 

ميســي تصدر العناوين بالهدف األول الذي سجله 

في الجولة الثالثة األخيرة من منافسات المجموعة 

الرابعة، والســبب بديهي كونه النجم والقائد الذي 

كان تحت ضغط التشــكيك المستمر منذ نهائي كوبا 

أميركا 2007 بقدرته على نقل تألقه مع ناديه برشلونة 

اإلسباني إلى الساحة العالمية.

دخلت األرجنتين إلى مباراتها األخيرة في المجموعة 

الرابعة وهي في وضع ال تحسد عليه، إذ كانت مهددة 

بالخــروج من الدور األول للمرة األولى منذ 2002 بعد 

تعادلهــا في مباراتها األولى مع آيســلندا )1-1( ثم 

خسارتها بنتيجة مذلة أمام كرواتيا )صفر-3(.

فرصة
وكان الضغط هائاًل على ميســي قبل 

المبــاراة ضد نيجيريا، الســيما أنه 

فّوت علــى فريقه فرصــة الفوز 

فــي مباراتــه األولــى بإهداره 

ركلــة جــزاء ولم يســجل أي 

هدف في المباراتين األوليين. 

لكن نجم برشــلونة كان على 

الموعد في ســان بطرســبورغ 

وافتتح التســجيل بهــدف رائع 

بعدما ســيطر علــى الكرة بحنكة 

ثم سددها بهدوء أعصاب في الشباك 

النيجيرية.

لم يكن هدف الفوز ســوى الســادس لميسي في 

رابع مشــاركة له في كأس العالم، لكنه قد يكون األهم 

بما أنه حرره من الضغط ما قد يســاعده على استعادة 

بريقــه اعتبــاراً مــن المبــاراة األولى في ثمــن نهائي 

النســخة الـ21 التي تجمع »البيسيليستي« بفرنسا، في 

إعــادة لمواجهتيهمــا في الدور األول لنســختي 1930 

و1978 حيــن فــاز المنتخب األرجنتينــي 1- صفر و2-

1. في تعليقه لشــبكة »بي بي ســي« البريطانية على 

الفــوز الذي تحقق فــي الدقيقة 86 بهدف رائع لروخو 

بعدما أدرك فيكتور موزيس التعادل 

لنيجيريا من ركلة جزاء في بداية 

ميســي  قال  الثاني،  الشــوط 

»كنا واثقين بأننا سنفوز«.

مسؤولية

بعــد  الحديــث  كثــر 

أمــام  المذلــة  الخســارة 

نظيفــة  بثالثــي  كرواتيــا 

وســط تألــق رفــاق راكيتش 

ومودريتــش والتــي كانت األكبر 

ألبطال 1978 و1986 في الدور األول منذ 

1958 حين ســقطوا 1-6 أمام تشيكوســلوفاكيا، 

عن شرخ بين الالعبين والمدرب خورخي سامباولي 

وعــن مطالبة بإزاحــة األخير ومنح المســؤولية لمدير 

المنتخب خورخي بوروتشاغا.

لكن العب الوســط المخضــرم خافيير ماســكيرانو 

نفى هذا األمر، كاشــفاً في الوقــت ذاته »من البديهي 

أنه عنــــدما نشـــعر باالنزعــــاج نرفع هذه المسألة 

إلــى ســامباولي، ألننا إذا لــم نقم بذلك، فســــنكون 

منافقيــن«.

يعــّد عثمان ديمبلي العب المنتخب الفرنســي من األوراق المهّمة في 

تشــكيلة ديديه ديشــامب، لما يتمتع به من مهارات ولياقة بدنية عالية 

جعلته في مقدمة الالعبين األكثر تطورا على الساحة العالمية، سواء مع 

منتخب الديوك أو مع فريقه الحالي برشلونة.

بــدأ ديمبلي )الجوهرة الفرنســية( الذي لعب دورا بــارزا في تصدر 

فرنسا للمجموعة الثالثة بـ7 نقاط وتأهلها إلى الدور الثاني في مونديال 

روســيا، مسيرته الكروية مع نادي رين الفرنسي في موسم 2016-2015 

قبــل أن ينضــم إلى دورتموند فــي مايو 2016 ثم انتقل إلى برشــلونة 

مقابــل 105 ماليين يــورو، ليصبح ثالث أغلى العــب كرة قدم في 

التاريخ بجانب زميله بول بوغبا.

تــم اســتدعاء ديمبلي لمنتخــب فرنســا األول للمرة األولى 

لمواجهة إيطاليا وروســيا البيضاء في أغســطس 2016 بعد أن 

تعرض ألكســندر الكازيت ونبيل فقير لإلصابة، وكان أول ظهور 

له في 1 ســبتمبر 2016 على ملعب ســان نيكوال، ليدخل بدياًل 

لغريزمــان فــي آخر 27 دقيقة مــن المباراة الوديــة التي انتهت 

لصالح منتخبه بنتيجة 3x1. في 13 يونيو 2017، سجل ديمبلي هدفه 

الدولي األول مع منتخب فرنسا في مباراة ودية ضد نظيره االنجليزي 

.3x2 والتي انتهت بفوز منتخب فرنسا بنتيجة

ترعــرع ديمبلي في منطقــة قريبة من إفــرو، وفي أكتوبر 

2004 بــدأ ممارســة كــرة القــدم وذلك في نــادي هاو 

بالمنطقة التي كان يقيم فيها، وبعد 5 ســنوات تمكن 

ديمبلي مــن التقدم خطوة إلى األمام بانضمامه إلى 

فريــق إفرو إف ســي بين يوليــو 2009 وأكتوبر 

2010 قبــل أن يجّرب كرة قدم الصاالت 

لفترة قصيرة.

خطــف ديمبلــي أنظار نــادي رين 

الفرنســي عندما بلــغ 13 عاما، وبعد 

محــاوالت عديدة ووســط منافســة 

قويــة من ناديــي كايــن ولوهافر 

اســتطاع ريــن التوقيــع معه، 

مــا دفــع والدته وشــقيقه 

اآلخــر وأختين له مغادرة 

السابقة  سكنهما  منطقة 

مدينة  فــي  واالســتقرار 

رين. فــي 12 مايو 2016، 

انتقــل ديمبلي إلى بروســيا دورتموند بعقد 

يمتــد لـ 5 ســنوات وفي 27 أغســطس من 

العام نفسه خاض الالعب الفرنسي 

دوري  فــي  لــه  مبــاراة  أول 

الدرجــة األولى األلماني 

حيث  05؛  ماينز  أمام 

لم يتأخــر كثيرا في 

إبــراز موهبتــه في 

السيطرة على الكرة 

من مدافعــي الخصوم؛ مما جعل المدافع وقد شكل خطرا للعديد 

األلماني ليون بالوغون يعبر عن إعجابه به قائال: »هو مدهش«. وفي 15 

أغســطس 2017 انتقل ديمبلي إلى صفوف برشلونة اإلسباني لتعويض 

رحيل نجمه البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان.

Ⅶ  دبي- عدنان الغربي

مونديال 2022 
أكبـر من قطـــر

 بعودتك ميسي
ً
ديلي ميرور: أهال ديمبلي.. 

الجوهرة الفرنسية

Ⅶ  موسكو- صالح الدين الشيحاوي

طالــب إعالميــو مونديــال روســيا 2018، االتحاد 

الدولي لكرة القدم »فيفا«، بسحب فوري لنهائيات 

كأس العالــم 2022 مــن قطــر. وأكــد إعالميون لـ 

»البيــان الرياضــي«، أن الدوحــة غير قــادرة على 

اســتيعاب جماهير المونديال التي يقدر عددها بـ 

3 ماليين. وتســاءلوا عن قدرات قطر لتوفير فنادق 

يقيــم بهــا هذا العــدد الكبير مــن الضيوف خالل 

شهر واحد. كما تســاءل آخرون عن مدى استعداد 

الدوحــة لقبــول الجماهير بثقافاتهــم وتقاليدهم 

المختلفة، والتي تتعارض مع نمط الحياة بها. 

وناشــد صحافيو مونديــال روســيا 2018 »فيفا«، 

التدخل السريع، معتبرين أن تنظيم بطولة كبرى في 

حجم كأس العالم، ال تقتصر على بناء المالعب فقط، 

وإنمــا اســتيعاب الجماهير بثقافتهــم المختلفة مع 

سلوكات المجتمع القطري. ونصح اإلعالميون »فيفا«، 

بمنح تنظيم مونديال 2022 إلى الثالثي الفائز ببطولة 

2026: أميــركا وكنــدا والمكســيك، باعتبــاره جاهز 

الحتضــان المونديال، ناهيــك أن الواليات المتحدة 

األميركية نظمت المونديال عام 1994.

رفض برازيلي
وقال المعلق الرياضي الشــهير فــي البرازيل دوس 

ســانتوس جــورج لويس، الذي يشــتغل مــع قناة 

غلوبــو: أســتغرب منح »فيفــا« مونديــال 2022 

إلــى دولة صغيرة بحجم قطر، إنــي أنتظر معجزة 

بحــق!، كيف لمدينة واحدة أن تنجح في احتضان 

المونديــال؟، أعتقــد أن التحــدي مســتحيل على 

الدوحــة. ال أراهــا قادرة علــى اســتقبال مليوني 

مشــجع على األقل خالل شــهر واحد. أنا أتســاءل 

حقاً، أين ســتقيم حشــود الجماهير؟، وهل يوجد 

في الدوحة الفضاءات العامة من ســاحات وشوارع 

ومقاٍه تســتوعب الجماهير؟، وهل ستســمح لهم 

بالســهر والرقص على طريقتهم، وحســب ثقافتهم 

المختلفة عن دول الخليج؟، وماذا عن اللباس، هل 

ســتدخل قطر فــي الحريات الخاصة للمشــجعين، 

وتجبرهم على لباس معين؟.

وأكد جورج لويس، أن قطر ستفشــل في تنظيم 

المونديال، وســتحصل كارثة رياضية، لو قرر االتحاد 

الدولي لكرة القدم رفع عدد المنتخبات المشــاركة 

إلى 48، حيث ســيتضاعف عدد الجماهير، وتعجز 

الدوحة عن استيعابها.

ترحيب
من جانبه، رحب الصحافي األميركي مارك ستيفن، 

باحتضــان بــالده مونديــال 2022 بــدالً من قطر، 

وقــال: الواليات المتحدة جاهــزة لتنظيم البطولة 

العالميــة غــداً، المالعب متوفرة بالعــدد الكافي، 

وســبق لها أن اســتقبلت العالم في نهائيات كأس 

العالــم 1994 بنجــاح كبير. موضحــاً أن الواليات 

المتحدة األميركيــة، انتقدت »فيفا« في عهد بالتر 

مباشــرة، بعد منح الدوحة شــرف تنظيم مونديال 

2022، وأكــدت أنه من المســتحيل علــى مدينة 

صغيرة، احتضان 3 ماليين مشجع في ذات الوقت. 

وأوضــح ســتيفن، أن المونديــال بطولة الدول 

الكبــرى، مثــل البرازيــل وروســيا، مشــيراً إلى أن 

المغرب ذات المساحة األكبر من قطر، فشلت في 

الفوز باحتضان البطولة، فكيف لقطر أن تنجح.

ودعا األسرة الرياضية والكروية، إلى التوحد بعد 

نهاية مونديال روســيا 2018، والضغط على »فيفا« 

لمراجعة قراره، وسحب البطولة من قطر.

قلق 
من جهتــه، طالــب الصحافي الدنماركــي هنريك 

ايركســون، االتحاد األوروبي لكــرة القدم، الضغط 

علــى »فيفــا« لســحب مونديــال 2022 من قطر، 

متوقعاً فشاًل ذريعاً لو منح إياها. وقال: كيف تقبل 

أوروبا إيقــاف دورياتها القويــة: البريمرليغ والليغا 

والبندسليغا والكالتشــيو والدوري الفرنسي، لمنح 

قطر فرصة تنظيم كأس العالم خالل ديســمبر بدالً 

من يونيو.

ويرى ايركســون أن التوقيت غير مناسب للكرة 

األوروبيــة، ويضر بها، وبالتالي، على االتحاد القاري 

أن يعجــل بعد نهاية مونديال روســيا 2018، بفتح 

ملــف قطــر 2022 مــن جديد، ويرمي بــكل ثقله 

 جورج لويس: 
الدوحة غير قادرة 

على استيعاب 3 
ماليين مشجع

 تستريان هاسك: 
نطالب االتحاد 

األوروبي بوقف 
شطحات »فيفا«

  نغو نوال فريدة: 
مدينة واحدة لن 

تنجح في احتضان 
المونديال

 زاهو زمينغ: 
أخشى من كارثة 

إنسانية في 2022

 بالل نصور: الدوحة 
ال تمتلك الفنادق 
الكافية للجماهير 
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Ⅶ  يوسف الشافعي - موسكو

ُيســارع االتحــاد المغربي لُكرة القدم، برئاســة فوزي 

لقجع، الُخطى قصد ُمجالسة الُمدرب الفرنسي هيرفي 

ُرونار قصد إقناعه باالستمرار على رأس الطاقم التدريبي 

للُمنتخب المغربي، وإعداد األسود إلى تصفيات كأس 

األمم اإلفريقية الُمقرر إقامتها بالكاميرون، مطلع سنة 

.2019

وأكــدت تقاريــر إعالمية مغربية جيــدة االطالع، 

أن رئيــس االتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، 

ســيعمل على التواصل مع »الثعلب« الفرنسي قصد 

تحديــد موعد لجلســة أولى لُمناقشــة الُمشــاركة 

المغربيــة فــي ُمونديال ُروســيا، والحديث بشــكل 

ُمفصل عن ُمســتقبل أســود األطلس ُرفقة الُمدرب 

الفرنسي.

وَيرتبط الُمدرب الفرنســي هيرفي ُرونار مع االتحاد 

المغربي لُكرة القدم بعقد يمتد إلى غاية سنة 2020، 

إذ كان قد تم تمديده بشــكل »تعاقدي« ُمباشرة بعد 

التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 والُمقامة حاليا 

بُروسيا.

وأضحــى اســتمرار الُمدرب الفرنســي هيرفي ُرونار 

ُمدربــا للمنتخــب المغربي مطلبا شــعبيا، وذلك بعد 

الُمشاركة الُمشرفة ألسود األطلس في ُمونديال روسيا، 

رغم الخــروج من الدور األول فــي المجموعة الثانية 

التــي ضمت إلى جانبهم ُمنتخبات إســبانيا والبرتغال 

وإيران.

وكمــا أشــرنا إليه ســابقا فــي »البيــان الرياضي«، 

أطلقت الجماهير المغربية حملة واســعة على مواقع 

التواصل االجتماعي للُمطالبة باستمرار الُمدرب هيرفي 

ُرونار وطاقمه التدريبي علــى رأس الُمنتخب المغربي 

األول. وشــهد »البيان الرياضي«، عدم ُمرافقة الُمدرب 

الفرنســي هيرفي ُرونــار بعثة أســود األطلس صوب 

المغرب انطالقــا من مدينة كالينينغراد، إذ توجه إلى 

مطار دوموديدوف بالعاصمة الروسية موسكو.

تصريحات
وقــام »الثعلب« الفرنســي هيرفي ُرونار بنشــر صورة 

على حســابه الرســمي في موقع التواصل االجتماعي 

»انستغرام«، حملت رائحة الوداع، إذ كتب عليها:»كان 

لي الشــرف باإلشراف على تدريبكم.. خاصة في كأس 

العالم«. وكان رئيس االتحاد الجزائري لكرة القدم، خير 

الدين زطشــي، قد ألمح في تصريحــات إعالمية إلى 

دخول الُمدرب الفرنســي هيرفي ُرونار ضمن األسماء 

الُمرشحة لإلشــراف على الُخضر خلفاً للُمدرب الُمقال 

رابح ماجر.

وفي ســياق ُمتصل، أكدت تقارير إعالمية 

فرنســية أن الُمــدرب الفرنســي هيرفي 

ُرونار ُيفكــر جديا في تغيير األجواء بحثا 

عــن آفــاق وتحديات جديــدة، وهو ما 

يزيد مــن احتماالت اســتقالته من تدريب 

الُمنتخب المغربي.

وكان الُمدرب هيرفي ُرونار قد رفض الكشف 

عن ُمســتقبله فــي آخر ندوة صحفيــة له في 

الُمونديال، إذ أكد على تفكيره في عيش اللحظة 

واالســتمتاع بها، دون التأكيد على اســتمراره من 

عدمها ُمدربا لألسود.

وأكــدت مصادر خاصة لـ»البيــان الرياضي«، أن أي 

طرف ســواء الُمدرب هيرفي ُرونار أو االتحاد المغربي 

لكــرة القدم ُملــزم بدفع مبلغ مالي كبير نظير فســخ 

العقد من طرف واحد.

ُيذكــر أن الُمدرب هيرفي ُرونــار كان قد تعاقد مع 

االتحــاد المغربي لكرة القدم في شــهر فبراير 2016، 

وقاد األســود إلــى نهائيــات كأس األمــم اإلفريقية، 

والتأهــل إلى ربــع النهائي في نفس الُمســابقة بعد 

غيــاب دام قرابة 13 ســنة، ناهيك عــن وصوله ُرفقة 

األسود إلى كأس العالم لكرة القدم بروسيا.

ودع المصــري أحمــد فتحــي، مشــاركته األولــى واألخيرة في 

نهائيات كأس العالم بروســيا، بشكل ســيئ، بعدما سجل هدف 

المنتخب الروسي األول، بالخطأ في مرمى منتخب بالده، والذي 

خســر المباراة 1-3، ليودع النهائيات مــن الباب الخلفي، كثاني 

المنتخبات المغادرة للحدث العالمي. 

رغم الخطأ، إال أن فتحي يعتبر ثاني أقدم العب في المنتخب 

المصري، بعد الحارس عصام الحضري، حيث يلعب لـ »الفراعنة« 

منــذ أكثر من 17 ســنة، وســاهم فــي كل إنجــازات منتخب 

بالده، وأبرزهــا ثالثية كأس األمــم األفريقية أعوام 2006 

و2008 و2010، كما ســبق وشــارك في أكثر من منتخب 

مصري للمراحل السنية واألولمبي والشباب، في نفس 

توقيــت مشــاركته مع المنتخــب األول، في 

بداية مسيرته في المالعب.

عرف مشــوار أحمد فتحي نوعاً من 

التنــوع، حيث لعب فــي مصر لناديي 

اإلســماعيلي واألهلي، كمــا لعب في 

إنجلتــرا لشــيفيلد وهال ســيتي، ورغم 

تقدمه في الســن، إال أنه لعب أساســياً 

في المباريــات األخيرة للتصفيات المؤهلة 

لنهائيات 

كأس العالم.
يجيــد فتحي اللعب على الجانب األيمن وفي 

وســط الميدان، ويتميز بحنكــة كروية كبيرة، 

وخبــرة طويلة في المياديــن، ولكنه مثله مثل 

زمالئه، لم يقدموا المســتوى المطلوب منهم 

فــي كأس العالــم، وخاصة أمــام المنتخب 

الروســي، الذي صال وجال وسط دفاعات 

»الفراعنة«. 

ينتظــر أن يعلن فتحــي )33 عاماً(، 

اعتزالــه اللعب دوليــاً، عقب نهاية 

إلكمــال  ليتفــرغ  المونديــال، 

مشواره األخير مع ناديه األهلي، 

والــذي جــدد تعاقــده معه قبل 

شــهور مــن انطالقــة المونديــال، 

ورغــم خطــأ فتحــي، فإنــه يبقى واحــداً من 

أفضــل المدافعيــن الذين أنجبتهــم المالعب 

المصريــة على مــدار تاريخها، وصنع لنفســه 

مسيرة ناجحة، سوف تتذكرها األجيال المقبلة 

لسنوات طويلة.             دبي- البيان الرياضي

فتحي االتحاد المغربي يحاول إقناع »الثعلب« بالبقاء
والوداع الحزين

مــن أجله نقله إلى الواليــات المتحدة األميركية وكندا 

والمكسيك. وتساءل الصحافي األرميني، تستريان هاسك، 

عن مدى اســتعداد قطر لقبول الجماهير الالتينية مثاًل، 

المعروفة بـ »مجونها« وصخبها في الشوارع، والحال أن 

الدوحــة خالفت لوائح حقوق اإلنســان مع العمال في 

كواليس مالعب مونديال 2022.

معارضة
بدورهــا، أكــدت الصحافيــة الكاميرونية نغو نــوال فريدة، 

العاملة بموقع »الكاميرون الرياضي«، أن تغطيتها لمونديال 

روسيا، جعلتها تتساءل عن قدرة قطر على احتضان مونديال 

2022، وقالــت: إذا كانــت روســيا البلــد العمــالق بمدنه 

الكبيرة، اكتــظ بالجماهير، والفنادق كلها محجوزة، فكيف 

لمدينة واحدة أن تســتوعب ماليين المشجعين. وتابعت: 

حقيقة أن أشــكك في قدرة الدوحة علــى توفير غرف في 

الفنــادق للعدد الكامل من الضيوف. وأشــارت فريدة إلى 

أن المونديــال تطور خالل الدورات األخيرة، وبات مهرجاناً 

رياضياً يتوزع على مدن عديدة في دولة واحدة، مثلما كان 

حال البرازيل 2014، أو روسيا هذه األيام.

حلول
من جهته، قال اإلعالمــي اللبناني بالل نصور، إن الدوحة 

ســتواجه مشــكلة كبيــرة فــي احتضــان الجماهير خالل 

مونديــال 2022، ودعاها إلى إيجــاد حلول عاجلة، وذلك 

ببحــث إمكانية إقامة عدد من الضيوف في إحدى الدول 

المجاورة. فــي حين، حذر الصحافي الصيني، زاهو زمينغ، 

من حصول كارثة إنســانية فــي قطر 2022، حيث يرى أن 

وجود 3 ماليين شــخص في مدينة صغيرة، ســيؤدي إلى 

فوضــى وتدافــع، خاصة قــرب المالعب. وأشــار إلى أن 

قطــر تعتقد أن النجاح في تنظيم كأس العالم، رهين بناء 

مالعب فخمة، وفاتها أن العرس الكروي العالمي أكبر من 

ذلك، إذ يتطلب عدداً قياســياً مــن الفنادق الحتضان 32 

منتخباً، وما بين 2 و3 ماليين مشجع.

وتســاءل زمينغ عن الموقــع المخصص للجماهير، هل 

سيكون في وسط المدينة أم قرب المالعب، وأكد أن قطر 

ســتواجه صعوبات كبيرة، ألنها كدولــة، أصغر من مدينة 

روسية واحدة من المدن الـ 11 المضيفة لمونديال 2018.

حيرة  
وأبدت الجماهير المونديالية في موسكو، مخاوفها من 

النسخة المقبلة في قطر، حيث أكد عدد من المتحدثين 

لـــ »البيــان الرياضي«، فــي غمرة األجــواء الرائعة في 

الساحة الحمراء: عشنا في البرازيل 2014 لحظات رائعة، 

واليوم نحن نعيش مهرجاناً في موســكو، ولكننا نجهل 

مصيرنــا في قطر 2022. نحن متخوفون من قدرتها على 

توفير الظــروف المالئمة للمنتخبــات واألعداد الكبيرة 

من المشــجعين. وطالب مشــجعون، االتحــاد الدولي 

لكرة القدم، عدم المغامرة بمنح الدوحة شــرف تنظيم 

المونديال، وسحبه منها مباشرة بعد مونديال روسيا.
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� الفرنسي هيرفي ُرونار قّدم منتخب المغرب بنسخة قوية  |  أ ف ب

في ظل تطور أساليب اللعب في بطولة كأس العالم الحالية، أزعم 

أن الجديد تمثل في المزيد من االهتمام بالسرعة، وبدا واضحاً أن 

ثمة عالقة بين قوة ونتائج بعض المنتخبات وبين ســرعة الالعبين 

بالتزامن مع ســرعة نقل الكرة، ذلك أن ســرعة الالعبين وحدها ال 

تضيف فائدة وليست دليل تفّوق.

خرجــت بهذه المالحظــة الالفتة، وعلى ضوئها اســتعدت أقوال 

بعــض خبراء كرة القــدم الذين توقعوا أن تكون للســرعة أهمية 

كبيرة مستقباًل. قال روبرت قابي: »إن كرة القدم ستصبح أسرع مع 

مســاحة أقل وزمن أقل«، وما قالــه قابي في نظري تعريف دقيق 

لما نشاهده في البطولة الحالية.

وقّدم لوبانوفســكي نصيحة مهمــة لالعب، مطالبــاً إياه بضرورة 

أن يكــون أســرع في كل لحظــة وفي كل حركــة، وعليه أن يفكر 

بســرعة ويتحرك بسرعة وتلك هي كرة المســتقبل. وفي التقويم 

الفني للعبة، أشــار جيرارد هولييه إلى أن كرة القدم باتت ســرعة 

ومســاحة، تكتيكاً وقوة جســدية. وتوقع حارس المرمى العمالق 

بيتر تشيك أن كرة القدم ستصبح أسرع وأقوى وعلى مستوى عاٍل 

من التكتيك.

ومع أنني أتحدث عن الســرعة، اليفوتنــي أن أنوه بأهمية القوة 

حســب أقوال الخبراء، حيث يشّكل عامال الســرعة والقوة أساساً 

قويــاً لتنفيذ التكتيك الذي يعــد محصلة كل الجوانب التي يعتمد 

عليها المدير الفني في بناء استراتيجيته.

أزعــم أننــي ال أبالغ إن قلــت إن أفضل الفرق فــي هذه البطولة 

حتــى اآلن كانــت أســرعها، وهي ميزة لــم تأِت من عــدم، ولم 

تتحقق بسهولة، بل كانت نتاج عمل دؤوب اعتماداً على إمكانات 

وخبــرات كبيرة لالعبين، ذلــك أن اإلمكانات الفرديــة الفقيرة ال 

تصنع كرة ســريعة، حيث تمثل السرعة قمة وذروة النضج التقني 

فردياً وجماعياً.

وفي االتجاه نفسه، لفت نظري تعليق أحد خبراء اللعبة في األيام 

األولى للبطولة، عندما أشار إلى أن بعض الفرق المشاركة ال تجيد 

وال تعــرف كيفية التحرك بدون كرة في وقت يرى فيه هذا الخبير 

أن ثمــة عالقة بين األداء القوي وإجــادة التحرك بدون كرة، وأن 

ميــزة الفرق الكبيرة هي وعي الالعبين ومعرفتهم بكيفية التحرك 

والكرة ليست في حوزتهم.

فــي ظني أن المباريات الماضية أكدت أن الكرة البطيئة حتى في 

ظل كثافة التمريرات لم تعد مجدية، وأن التفوق باالستحواذ ليس 

بالضرورة األســلوب الوحيد لضمــان الفوز بغض النظر عن جاذبية 

كرة االســتحواذ، خاصة تلك التي تقدمهــا الفرق المرصعة بنجوم 

المهارات الفردية العالية.

أؤكــد مرة أخــرى أن المنتخبات لــم تأِت بالجديد بالنســبة إلى 

طــرق اللعب، لكّن الســباق انتقل للتجديــد والمفاجآت ومباغتة 

المنافســين في أساليب اللعب، وال شــك أن السرعة كانت عاماًل 

مهماً في االعتماد عليها لتطوير األسلوب.

ومــن المتوقع مــع تقارب المســتويات بعد المرحلــة األولى أن 

يرتفع مستوى التنافس بين المدربين من أجل تقديم األحدث في 

أسلوب اللعب.

األسرع يكسب!

عادل عصام الدين
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Ⅶ  موسكو ـ صالح الدين الشيحاوي

تسعى جماهير مونديال روسيا 2018 الى زيارة قبر 

لينين في موســكو والتقاط الصور التذكارية حوله. 

ففي مدخل الساحة الحمراء يسأل الجميع أين قبر 

لينيــن؟ وال أحد مجيب. إال إذا عثرت على روســي 

يتحدث اللغة االنجليزية وهم قلة.

وينتصب ضريح لينين الضخم في مدخل الساحة 

الحمراء بجنب سور الكرملين. وقبالة فضاء جماهير 

»فيفــا« حيــث يتجمهــر اآلالف من المشــجعين 

يلعبون كرة القدم.

ويقع القبر تحت حراســة أمنية مشــددة حيث 

للجماهيــر  ويمكــن  بحواجــز حديديــة.  أحيــط 

الموندياليــة أن تنــال فرصة مشــاهدة لينين وهو 

يرقــد محنطا في قبره المكشــوف، كمــا لو أنه ال 

يــزال على قيــد الحياة دون أن يغيــر الزمن الكثير 

من مالمحه. وتفتح بوابات الزيارة للســياح مدة 3 

ساعات في الصباح فقط.

ويحظى لينين بحب ومكانة كبيرة لدى الشعب 

الروســي حيث تعترضك تماثيله في كل الشــوارع 

والحدائق والساحات العامة.

Ⅶ موسكو - وكاالت

طمأن أسطورة كرة القدم األرجنتينية دييغو مارادونا 

أمــس متابعيه على مواقــع التواصل االجتماعي أنه 

»بخير«، وذلــك غداة إصابته باإلعيــاء أثناء متابعة 

مبــاراة منتخــب بــالده »التانغــو« ونيجيريا ضمن 

نهائيات كأس العالم في روســيا. وكتب مارادونا )57 

عامــاً( عبر »انســتغرام«: »أريد أن أقــول لكم إنني 

بخير«. وأوضح: »في استراحة الشوطين خالل مباراة 

نيجيريا، شــعرت بآالم في الرقبة وأصبت بانخفاض 

في ضغط الدم، استشــرت طبيبــاً نصحني بالعودة 

)إلــى الفندق(، إال أنني أردت البقاء ألننا كنا نلعب 

من أجل كل شــيء كيف كان في إمكاني الرحيل؟«. 

أضــاف »أبعث بقبلة لكل النــاس، أعتذر عن القلق 

الذي تســببت لكم به وشــكراً على رسائلكم، دييغو 

باق لفتــرة طويلة«. وكان مارادونــا قد تفاعل بكل 

حواســه مع المبــاراة. والتقطت الكاميــرات صوراً 

لمارادونا يحتفل بهدف ميســي. وتســبب الحماس 

الزائــد الــذي تطلب تدخــل مرافقيه لالمســاك به 

وتجنب سقوطه من فوق الحاجز الزجاجي للمنصة، 

بحالة من اإلعياء ألسطورة األرجنتين.

كشــف المهاجم الفرنســي اوليفر جيرو 

قبــل مبــاراة بالده أمــام الدنمــارك أنه 

الكابــوس أن يواجــه  ســيكون بمثابــة 

المنتخب الفرنسي نظيره األرجنتيني في 

الدور الثاني، متمنياً أال يســتيقظ صباحاً 

ويجيد هذا الكابــوس أمامه، ولكن يبدو 

أن أمنيتــه لم تتحقق إذا تأهل المنتخب 

األرجنتيني للقاء نظيره الفرنسي بعد غٍد. 

وقــال مهاجــم تشيلســي: األرجنتين ال 

تزال هي األرجنتين، أتمنى أال نواجههم. 

وبعد ساعات قليلة من تصريحات النجم 

الفرنســي، نجحــت األرجنتيــن بصــورة 

درامية في التأهل إلى دور الســتة عشــر 

للمونديال إثــر تغلبها على نيجيريا 2 -1 

بهــدف قاتل للمدافــع ماركوس روخوس 

فــي الدقيقــة 86 لتضــرب موعــداً مع 

فرنســا في مواجهة نارية بالــدور الثاني 

للمونديال. 

وعلــى النقيض، أكــد أنطــوان غريزمان 

ولوكاس هيرنانديز نجما منتخب فرنســا، 

أنهمــا ال يفضالن مواجهــة منتخب على 

مواجهة منتخب آخر في دور الستة عشر. 

وقــال غريزمان: ال فرق، كنــا نرغب في 

التواجد في دور الستة عشر وسنرغب في 

التواجد فــي دور الثمانية، ولذلك هوية 

المنافس ال تهم. 

واتفــق لــوكاس هيرنانديز مــع مواطنه 

وزميلــه فــي المنتخب الفرنســي ونجم 

أتلتيكو مدريد اإلسباني، حيث أكد قائاًل: 

هوية المنافس ال تهم. موسكو - وكاالت

أبدى فريق تشيلســي اإلنجليزي لكــرة القدم، 

لمالكه الملياردير الروســي رومان أبراموفيتش، 

رغبته في الحصول على خدمات نجم المنتخب 

الروســي ألكســندر غولوفين، العب خط وسط 

فريق تسيسكا موسكو. ولفت ألكسندر غولوفين 

انتبــاه كشــافة العديد مــن األنديــة األوروبية 

الكبيــرة، بأدائه الرائــع مع منتخب بالده خالل 

مشاركته في نهائيات بطولة كأس العالم 2018، 

المقامة حالياً في روسيا. ويعتبر فريق يوفنتوس 

بطل الدوري اإليطالي، من أبرز المنافسين على 

ضــم النجم الروســي، وعرض مبلــغ 19 مليون 

يورو، على تسيســكا موسكو مقابل التخلي عن 

العبــه. ووفقاً لمصادر إعالميــة بريطانية أبدى 

فريق تشيلســي، اهتمامــه بالالعب ورفع قيمة 

العرض إلى 23 مليون يورو، بينما ذكرت وسائل 

إعــالم أخرى أن تسيســكا موســكو رفع ســعر 

العبه إلــى 30 مليون يورو. كما اكدت »ميرور« 

ان النــادي  الروســي رفض عرض ارســنال لضم 

غولوفين. وكان ارســنال الذي بات يشرف على 

تدريبه االســباني اوناي ايمري قدم عرضاً بقيمة 

15 مليــون يورو قبل بدايــة كأس العالم، وعلى 

ما يبدو فإن الفريق الروسي يتمسك بالعبه بعد 

االداء المميــز له في كأس العالم، ويســعى الى 

رفع سعره، حيث يطالب بحسب وسائل االعالم 

بنحو 30 مليون يورو. وأحرز ألكســندر غولوفين 

هدفاً لبالده في مرمى السعودية، خالل المباراة 

االفتتاحيــة لمونديــال روســيا 2018، بينما لم 

يســجل في المواجهة التاليــة ضد مصر )3-1(، 

ولم يشــارك في المباراة الثالثة أمام األوروغواي 

موسكو - وكاالت  .)3-0(

ضريح لينين مقصد جماهير المونديال

مارادونا.. أزمة صحية في حب »التانغو«

جيرو يواجه 
»كابوس األرجنتين«

غولوفين 
يحصد ثمار تألقه

Ⅶ  موسكو - وكاالت

هــل من الممكن أن يؤدي نظام دور المجموعات في بطولة كأس 

العالــم إلى مباريات مقيتة ومثيرة للضجر والملل عندما تكون بين 

فريقين تـــأهال بالفعــل إلى األدوار اإلقصائيــة أو يحتاجان لنتيجة 

معينة ؟!

هكذا، أثار التعادل السلبي بين المنتخبين الفرنسي والدنماركي 

أول مــن أمس في ختــام مباريات المجموعة الثالثــة بالدور األول 

لبطولــة كأس العالــم 2018 بروســيا حفيظــة المشــجعين فــي 

المدرجات رغم تأهل الفريقين ســويا إلى الدور الثاني )دور الستة 

عشر( للبطولة.

وقبــل نهايــة المبــاراة بقليل، أطلــق معظم المشــجعين في 

المدرجات والبالغ عددهم 78 ألفا و11 مشجعا صافرات االستهجان 

بســبب اكتفاء الفريقين بالتعادل الســلبي الــذي ضمن للمنتخب 

الفرنســي صدارة المجموعــة وللمنتخب الدنماركــي مرافقته إلى 

الدور الثاني.

وعلــى األقل، لن تنال هذه المباراة نفس ســوء الســمعة الذي 

حاصر مباراة منتخبي ألمانيا الغربية والنمسا في مونديال 1982.

تاريخ
ولكن هذه المباراة بين المنتخبين الفرنســي والدنماركي ســتظل 

محفورة أيضا في الذاكرة السيما وأنها كانت النتيجة التي يحتاجها 

كل مــن الفريقين ليضمــن تحقيق أهدافه علما بأنهــا أول مباراة 

تنتهي بالتعادل الســلبي من بيــن 44 مباراة أقيمت حتى اآلن في 

المونديال الروسي.

ومــا زالت مباراة مونديــال 1982 بين منتخبــي ألمانيا الغربية 

والنمســا هي المباراة األســوأ ســمعة حيث تأهل الفريقان ســويا 

على حساب المنتخب الجزائري بعدما حققا النتيجة التي تؤهلهما 

ســويا وهي فوز المنتخب األلماني 1 - 0. واشــتهرت هذه المباراة 

بلقب »فضيحــة خيخون« حيث توقف 

الفريقان عن اللعب واقعيا في الشوط 

األول.

بيــن  المبــاراة  اتســمت  كمــا 

المنتخبيــن األيرلنــدي والهولنــدي 

في مونديــال 1990 بإيطاليا بالملل 

الشديد.

6
كما أحــاط الجــدل بالمبــاراة بين 

والبيروفي  األرجنتينــي  المنتخبيــن 

في دور المجموعات الثاني بمونديال 

1978 باألرجنتين حيث أدرك المنتخب 

األرجنتينــي حاجته للفــوز بفارق أربعة 

أهداف على األقل للتأهل إلى النهائي.

وبالفعــل، فاز المنتخب األرجنتيني 6 ـ 0 

وأكمل طريقه فــي البطولة حيث توج باللقب 

العالمي للمرة األولى في تاريخه.

وبهذا، أصبح المنتخبان الفرنســي والدنماركي أحدث 

المنضميــن لنادي المباريات المثيــرة للجدل والملل بتعادلهما 

السلبي في العاصمة الروسية موسكو.

ولم يلوح المشــجعون بفواتير مالية مثلما فعل المشجعون في 

خيخــون قبل 36 عاما ولكن صافرات وهتافات االســتهجان كانت 

هائلة بدرجة كافية.

ورغم هذا، لم يكن هناك ندم لدى الفريقين على هذا الســخط 

الجماهيــري وضجر المشــجعين الذيــن أنفقــوا آالف الدوالرات 

لشــراء تذاكر المباريات والســفر إلى روســيا وكذلك غضب ماليين 

المشجعين أمام شاشات التلفزيون.

وفــي عالم كــرة القدم المثير للجدل حاليــا، كل ما يهم هو أن 

المنتخب الفرنسي لم 

يكن بحاجة للفوز من أجل 

ضمان صدارة المجموعة كما كان 

المنتخب الدنماركي بحاجة إلى نقطة 

التعادل فقط لضمان التأهل.

وبالتالــي، رفض كل منهمــا المجازفة بأداء 

هجومي قد يؤدي للهزيمة التي ســتحرم صاحبها 

تحقيــق  مــن 

هدفه من المباراة.

وقــال ديدييــه ديشــامب 

مــدرب المنتخب الفرنســي: »لم تكن 

مبــاراة مثيــرة للغايــة... لــم نكــن بحاجة إلى 

المجازفة. وهذه النتيجــة كانت جيدة للطرفين... وصلنا 

إلى هدفنا. أهم شيء كان صدارة المجموعة«.

وقال أجــه هاريدي المديــر الفني للمنتخــب الدنماركي: »كنا 

بحاجــة لنقطة واحدة فقط. خضنا المبــاراة أمام أحد أفضل فرق 

العالم في تنفيذ الهجمات المرتدة. وكنا ســنصبح أغبياء لو قدمنا 

أداء مفتوحا«.

� مارادونا خالل المباراة  |  أ ف ب

�  ضريح لينين مقصد زوار المونديال  |  البيان

Ⅶ  عواصم - وكاالت

قــال داني روز مدافع منتخب إنجلترا، الذي طالب عائلته 

بعــدم الحضور إلى روســيا لمتابعة كأس العالم لكرة 

القــدم، خوفاً من العنصرية، إنه مســتعد لتغيير 

طريقة تفكيره. وقال روز أول من أمس »األمر 

يتوقف على ما إذا كنت ســألعب، لكنني 

منفتــح اآلن على حضــور عائلتي إلى 

هنــا، ودعونا نأمل فــي إنهاء الدور 

األول بسالم، وسنتغلب بعد ذلك 

على أي منتخب ســيواجهنا في 

الــدور الفاصل، وســنرى ماذا 

سيحدث«.

تركيز
أعتقــد أن التأهــل إلــى األدوار الفاصلــة، والمضــي بعيــداً في 

المونديال، يحتاج إلى الكثير من الهدوء والتركيز والدعم، أسرتي 

يمكن أن تمنحني كل هذا إذا كانت موجودة في روسيا، وخاصة 

إذا كانــت حاضرة فــي المدرجات، من المهم جــداً، رؤية األهل 

وهم يساندونك في اللحظات الصعبة التي تمر بها خالل البطولة.

خبرة
ولم يتم اإلبالغ عن أي وقائع خاصة بالعنصرية من الجماهير 

فــي مباريات إنجلترا، وقــال روز إن خبرته مع منتخب بالده، 

كانــت إيجابية. وأضاف »هذه هــي المرة األولى التي أحضر 

فيها إلى روســيا، وبدا األمر مختلفاً عما توقعته. مررت بوقت 

عظيم«.

ثناء
وتابــع »يقــع الفندق الــذي نقيم فيه على مســافة 

بعيدة، لكنه هادئ حقاً. الطقس رائع. لم يســنح لي 

الوقت بعد للتجول في ســان بطرسبرغ، لكن، ووفقاً 

لما قاله الجميع... فإنها مدينة جميلة«.

واســتطرد »لقــد ألقــوا )زمــالؤه فــي الفريق(، 

نظــرة علــى المتاحف. هناك شــاطئ يقــع بالقرب 

منا. مع اســتمرارنا فــي البطولة، ســأتطلع للخروج 

لرؤيــة المزيد«. وجلس روز على مقاعد البدالء خالل 

انتصــاري إنجلترا على تونس وبنمــا، لكنه قد يكون 

أحد الالعبين الذين ســيحصلون علــى فرصة للعب 

في المبــاراة األخيرة للمنتخب اإلنجليزي في مرحلة 

المجموعات.

شبهات التالعب
تالحق فرنسا والدنمارك

روز يستعين بأسرته في األدوار الفاصلة



Ⅶ موسكو ـ صالح الدين الشيحاوي

أنعــش جمهــور كأس العالم الســياحة في روســيا 

بإقبالــه الكبير على الرحــات الداخلية بين المدن 

الـ11 المضيفة للمباريات. فقد شــهد نهر موســكفا 

حركة قياسية خال الـ24 ساعة األخيرة بعد تدفق 

حشــود جماهيرية غفيــرة من البرازيل اســتعداداً 

للموقعــة أمام صربيا. يســتمتع المســافرون على 

النهر الشهير في موسكو بالمرور أمام الفندق الكبير 

بتصميمه الفريد، هو الذي يقيم به الوفد الرســمي 

لاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«. 

وتمنع قوات األمن الروســي االقتراب من فندق 

»فيفا« وأحاطته بأســوار حديدية حتى ال يتســلل 

المشــجعون الراغبــون في لقاء أعضــاء »فيفا« أو 

النجوم.

وساهم الموقع الرائع لنهر موسكافا القريب من 

الســاحة الحمــراء والكرملين في إقبــال الجماهير 

علــى الرحات عبــر »الفيري« واكتشــاف المناظر 

الطبيعية والفن المعماري الروسي الجميل.

وتنتقــل الجماهيــر من الســاحة الحمــراء بعد 

مشوار مع التشــجيع والرقص واألغاني إلى فسحة 

في حديقة الكساندر ونيل قسط من الراحة تنتهي 

بجولة بحرية على متن السفن السياحية.

إقبال
كمــا شــهدت المتاحف الواقعة في وســط مدينة 

موســكو إقباالً جماهيرياً كبيراً خال األيام األخيرة 

إذ يطلــع الضيوف كأس العالم على التاريخ العريق 

علــى اإلمبراطوريــة الروســية. ويعــرض المتحف 

الســاحة  الواقع في مدخل  التاريخــي 

أثرية نادرة تعود  الحمراء قطعــاً 

إلى العصور الحجرية.

السياحة  هامش  وعلى 

تنتعش تجارة البســطاء 

ينتصــب  إذ  أيضــاً 

الشــباب  من  الكثيــر 

الطبقة  من  والنســاء 

الفقيرة  االجتماعيــة 

يعرضون  الشوارع  في 

المنتخــب  أقمصــة 

والقبعــات  الروســي 

وكرات مونديال 2018 وبعض 

التذكاريات.

فائدة 
والســياحة لم تنتعش في موسكو فحسب وإنما 

في كل المــدن الـ11 المضيفــة للعرس الكروي، 

ولكن إلى جانب العاصمة فإن ســان بطرســبيرغ 

وكازان األكثر استفادة من المونديال.

وتسحر سان بطرسبيرغ ضيوفها بجمال طبيعتها 

وبحيراتها المتاصقة، فا أحد زار هذه المدينة إال 

وعزم على العودة إليها مرة ثانية.

وحققــت روســيا مكاســب مالية 

كبيــرة من تنظيــم أكبر بطولة 

العالــم،  فــي  قــدم  كــرة 

محجــوزة  فالفنــادق 

موســكو  في  بالكامل 

وبقية المدن وبأسعار 

سجلت  كما  خيالية، 

الطيــران  حركــة 

والخارجي  الداخلي 

قياســية.  أرقامــاً 

روســيا  واســتقبلت 

المونديال حوالي  خال 

2 مليون ســائح من مختلف 

دول العالم.

أن  روســية  رســمية  مصــادر  وكشــفت 

المكاســب مــن المونديال ســتفوق 3 مليارات 

دوالر، بينما سيكسب االتحاد الدولي لكرة القدم 

»فيفا« 6.4 مايين دوالر.

Ⅶ موسكو - صالح الدين الشيحاوي

سحرت مدينة كازان الروسية قلوب ضيوفها 

خال المونديال بجمالها الفريد بما تزخر به 

من معالم ســياحية ومناظر طبيعية رائعة. 

عاصمــة جمهوريــة  هــي  وكازان 

الكيانــات  إحــدى  تتارســتان 

الفيدراليــة لروســيا، وتوجد 

تتارســتان في قلب روســيا 

الغربي  الجنــوب  من جهة 

ضمن القسم األوروبي.

يقدر عدد سكان المدينة 

بحوالــي 1.2 مليون نســمة، 

وتعد ثالــث أكثر مدينة في التعداد 

السكاني بروسيا، كما تعتبر العاصمة الثالثة 

للباد بعد موسكو وسانت بطرسبرغ.

وتقــع كازان على ضفاف نهــري الفولجا 

وكازانكا، وتشــتهر بآبار البتــرول الغنية في 

أراضيها.

أشهر معلم أثري في المدينة هو كرملين 

كازان الــذي تــم اعتبــاره موقعــاً للتــراث 

العالمي عام 2000، وُشــيد بواسطة القيصر 

الدموي إيفان الرهيب في القرن الســادس 

عشر ليكون أهم قاع تتارستان.

وفيمــا يخص أصــل تســمية »كازان« أو 

»قــازان« فأقــرب الروايات تشــير إلى أنها 

لفظــة في اللغــة التترية تعنــي »المرجل« 

أو »ســخان الميــاه«، أو أنها منبثقة من نهر 

»كازانكا« الذي تروي األســاطير أن ابن أحد 

الحكام القدامى أسقط مرجًا نحاسياً فيه. 

إال أن هنالــك اقتراحاً جغرافياً آخر، وهو 

تشابه التل الرئيســي في المدينة مع هيئة 

المرجل المقلوب. 

ملعب كازان
كازان أرينــا هــو الملعــب الرئيســي في 

المدينة، وشــّيد خصيصاً لمنافســات كأس 

العالم 2018.

يتســع الملعب لـــ45379 متفرجاً، وتم 

البــدء في بنائــه مايــو 2010، وافتتح في 

يوليــو 2013 بتكلفــة إجمالية بلغت 450 

مليون دوالر.

الملعب من تصميم شركة »بوبيولوس« 

الهندســية والتي أشرفت أيضاً على تصميم 

ملعب ويمبلي الجديــد، وملعب اإلمارات 

الخاص بفريق أرسنال.

وقد تم تشييده على ضفاف نهار كازانكا، 

وإذا ُنِظــر إليه من منظور علوي، فإنه يبدو 

كزهرة زنبق الماء.

كمــا يتميــز الملعــب بشاشــة العرض 

الضخمــة المثبتة خارجه، والتي تعد األكبر 

من نوعها على مستوى أوروبا.

يحتضن ملعب كازان أرينا 6 مباريات في 

كأس العالم كانت أولها فرنسا وأستراليا 2-

1، ثم إيران وإسبانيا 0-1 وبولندا وكولمبيا 

0-3 ألمانيــا وكوريــا الجنوبية )أمس(، إلى 

جانب مباراتين لحساب ثمن وربع النهائي.

وتحتضــن المدينة فريق روبن كازان هو 

أهم وأشــهر فــرق كرة القدم في روســيا . 

النادي الذي تأسس عام 1958 عرف المجد 

مؤخــراً بفــوزه بالدوري الروســي للمرتين 

الوحيدتين في تاريخه عامي 2008 و2009، 

باإلضافــة إلــى كأس روســيا 2012، وكأس 

السوبر الروسي 2010 و2012.

أعلنت مجموعة ميدياسيت التلفزيونية، صاحبة 

الحقوق الحصرية لنقل مباريات مونديال روسيا 

2018 فــي إيطاليا، أن عــدد المتفرجين وصل 

إلى مســتوى قياســي، على الرغم من غياب الـ 

»اتزوري« عن البطولة. وأكد رئيس ميدياســيت 

فيديلــي كونفالونييــري، في اجتمــاع الجمعية 

العموميــة للمســاهمين فــي ضواحــي ميانو 

»تســجل بطولة كأس العالم، أفضل مســتويات 

الحضــور الجماهيــري فــي األعوام العشــرين 

األخيــرة، وهي أفضل حتــى اآلن من مونديال 

2014، الذي شاركت فيه إيطاليا«.

وحضــر حوالي 4 مايين مشــاهد، كمعدل أول 

36 مباراة، مقابل 3.5 مايين شخص في 2014، 

عندما تم بث البطولة عبر شــبكتي راي وسكاي 

بحســب كونفالونييري، مشــيراً إلــى أن معدل 

حصة الشبكة من السوق بلغ 26 في المئة.

وتابع »أن العائدات اإلعانية تتخطى التوقعات 

بكثير«، في إشــارة إلــى أنه »أول حدث رياضي 

تتخطــى فيه اإليرادات اإلعانية القيمة الصافية 

لشــراء حقوق البث«. وفشــل منتخــب إيطاليا 

المتوج باللقب أربع مرات، بالتأهل إلى نهائيات 

كأس العالــم، بعد خســارته أمام الســويد 0 -1 

وتعادلهــا معها 0 -0 فــي الملحق األوروبي، ما 

دفع بتغييرات جذرية في الكرة اإليطالية، حيث 

أقيل مدرب المنتخب، كما اســتقالة إدارة اتحاد 

الكرة اإليطالي بالكامل.  روما - وكاالت

كشــفت وســائل إعامية في بيــرو، أن العب 

لويــس  القــدم،  لكــرة  األول  بيــرو  منتخــب 

أدفينكــوال، تعــرض إلهانــات عنصرية من قبل 

بعض الجماهير األســترالية، خال المباراة التي 

جمعت بيــن بيــرو وأســتراليا، أول من أمس، 

في ختام منافســات المجموعــة الثالثة لبطولة 

كأس العالــم 2018 بروســيا. وأكــد بعــض من 

مراســلي الصحف البيروفية، مثل »ال ريبوبليكا« 

و»ليبيرو«، ما تناوله البعض عبر وسائل التواصل 

االجتماعــي، بشــأن قيام قطاع مــن الجماهير 

األســترالية بتقليــد صــوت القرد فــي كل مرة 

كان يلمس فيها ادفينكوال الكرة. وليســت هذه 

هي المــرة األولى التــي يتعرض فيهــا الجناح 

األيمــن لمنتخب بيرو لإلهانات العنصرية خال 

المباريات دولية.

يذكــر أن االتحاد الدولي لكــرة القدم »فيفا«، 

يتخــذ إجــراءات تأديبيــة حيــال مثــل هذه 

التصرفــات. وفازت بيــرو 2- 0 على أســتراليا 

في مباراة أمس، التي أقيمت بمدينة سوتشــي 

الروســية، وهي المبــاراة التي شــهدت وداع 

المنتخبيــن للمونديــال، بعــد خروجهمــا من 

المنافســات لحساب فرنسا والدنمارك، وكانت 

بيــرو تأمل في تخطي الــدور األول على األقل 

في البطولة العالمية، التي عادت إلى المشاركة 

فيهــا بعد 36 عاماً من الغياب، لكن مشــوراها 

عواصم - وكاالت انتهى سريعاً جداً.  

فندق »فيفا« ينعش السياحة في روسيا عدد قياسي
للمتفرجين اإليطاليين

صيحات عنصرية
ضد أدفينكوال

كازان.. عروس مدن المونديال
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الخميس

مستوى التحكيم في المونديال سلبي
Ⅶ دبي- عز الدين جاد الله

أكــد 67% من المشــاركين في اســتطاع 

»البيــان« أن مســتوى التحكيــم في الدور 

األول لنهائيــات كأس العالــم لكــرة القدم 

المقامــة حاليــاً فــي روســيا يعد ســلبياً، 

مقابــل 33% اعتبروا مســتوى التحكيم في 

المونديال إيجابياً.

القــدم  لكــرة  الدولــي  االتحــاد  وكان 

»الفيفــا« قــد أعلــن في وقت ســابق أنه 

»راٍض تماماً« عن أداء نظام »حكم الفيديو 

المســاعد«، الذي يطبــق للمرة األولى في 

بطولــة كأس العالم، وكذلك عن مســتوى 

التحكيم بشكل عام في األيام الستة األولى 

من منافسات البطولة. 

وذكر بيان للفيفا: »االتحاد الدولي راٍض 

تمامــاً عن مســتوى التحكيــم حتى اآلن، 

وكذلك التطبيق الناجح لنظام حكم الفيديو 

المساعد، الذي جرى تقبله وتقديره بشكل 

إيجابي في مجتمع كرة القدم«.

وطرحت »البيان« سؤاالً على جمهورها 

مفاده: »ما رأيك في مســتوى التحكيم في 

الــدور األول للمونديال؟ فجاءت النســب 

الســابقة طبقاً لنتائج االســتطاع المنشور 

على حســاب الصحيفة الرسمي على شبكة 

التواصل االجتماعي« الفيسبوك».

الموقع  نتائج االســتطاع علــى  وفــي 

اإللكترونــي اتفــق 62% أن أداء التحكيــم 

ســلبي، مقابل 38% أيدوا إيجابية التحكيم 

في الدور األول.

وجــاءت النســب مختلفــة فــي نتائج 

االســتطاع على«تويتــر"، فجــاءت لصالح 

إيجابية التحكيم بنســبة 54%، مقابل %46 

رأوا أنه سلبي.

موقع البيان اإللكتروني

 جدول 
رأيك بمستوى التحكيم في الدور ما

األول للمونديال؟

النعم
%33%67

النعم
%54%46

النعم
%38%62

«تويتر»«فيسبوك»

غرافيك: حسام الحوراني
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 »المرجل«.. 
حكايات 

وأساطير

 ملعب المدينة 
يحتضن 6 

مباريات
إعداد – مجتبى فاروق

حكايات
منسية

شــهدت بطوالت كأس العالم، عدداً مــن األحداث التاريخية التي ال 

تنســى، ولكــن هناك قصص أخرى لم ترو حتــى يومنا هذا، »البيان 

الرياضــي« يرصــد عدداً من القصص والخفايــا لبعض بطوالت كأس 

العالم على مر التاريخ.

توقــع الكثيرون أن الدموع التي انهمرت من عيني البرازيلي روبيرتو 

كارلــوس خال المباراة النهائية لمونديال 1998، كانت حســرة على 

مستوى البرازيل في المباراة 

النهائية أمام فرنســا، حيث 

ظهر بطل العالم في أســوأ 

مســتوياته خــال ســنوات 

طويلة.

غير  كانــت  الحقيقة  لكــن 

ذلــك تماماً حســب ما أكد 

كارلوس نفسه بعد سنوات، 

إذ إن دموعه كانت حســرة 

علــى حالــة االنهيــار، التي 

عاناها الظاهرة رونالدو نجم 

الذي  البرازيلي،  المنتخــب 

سقط في غرفته في الفندق 

قبل ســاعات مــن المباراة، 

وأصيب بتشــنج، جعل كل 

من في المنتخب البرازيلي يعتقد بأنه في طريقه إلى الموت.

وكان كارلــوس هو األقرب لرونالدو عندما دخل في حالة التشــنج، 

وكان األكثــر تأثراً بذلك، بل كان مــن المطالبين بإبعاد رونالدو عن 

المباراة، لكن المدير الفني زاغالو أصر على إشراكه، ومع كل التحام 

مع المنافســين كان كارلوس حســب اعترافه يخشى من أن يسقط 

رونالدو ميتاً.

انهيار 
الظاهرة

 

 روسيا 
تحقق مكاسب 

ضخمة من المونديال

Ⅶ إقبال على السياحة أمام فندق »فيفا«  |  البيان

هنا
روسيا



١٤ شوال 143٩ هـ
٢٨ يونيو 201٨م

العدد 13٨٨٩

الخميس

طارق عبد المطلب

تمريرات 
مونديالية

 في المونديال.. 

 ألف سالم وألف تحية 

 لألسود األطلسية

 زأرت ولعبت

 صالت وجالت وكمان تعبت 

 لكن حظها إنها وقعت

 في المجموعة الحديدية

  األسود األطلسية..

 فن ولعب وروح قتالية

 هي خلطة كروية.. 

 فرحت عشاق الكرة العربية. 
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