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الجمعة 02

قالت الشــرطة الروســية إنها نفــذت عمليات 

تفتيش في مركز للتسّوق في مدينة سمارا التي 

تســتضيف مباريات في كأس العالم لكرة القدم 

بعد أن تلقت تهديداً بوجود قنبلة أمس، لكنها 

لم تعثــر على مواد 

خطرة في المبنى.

وســائل  وذكــرت 

أن  محليــة  إعــام 

للتسّوق  مراكز  ثاثة 

فــي  ومستشــفى 

بعد  أخليت  ســمارا 

عبــر  تهديــدات 

واستضافت  الهاتف. 

مباريات  أربع  سمارا 

فــي دور المجموعات، بما في ذلك اللقاء الذي 

فــازت فيه كولومبيا على الســنغال بهدف دون 

مقابل في وقت ســابق أمس.  وقالت الشــرطة 

فــي روســتوف أون-دون إنها نفــذت عمليات 

تفتيش ولم تعثر على شيء.      سمارا - رويترز

عرض محامي نجم منتخب األرجنتين الســابق 

دييغو مارادونا، مبلغاً مالياً قدره 300 ألف بيزو 

)10 آالف دوالر( للحصول على معلومات حول 

الرجل الذي نشر شائعة وفاته.

وقــال محامــي الاعــب ماتيــاس مــورال وفقاً 

 Infobae لصحيفــة 

الاتينيــة: »بســبب 

الشائعات حول وفاة 

شــعرت  مارادونــا، 

أخــوات  إحــدى 

الاعب بوعكة حيال 

هذا األمر، ولكنها لم 

بي  االتصال  تستطع 

أو بأخيها مارادونا«.

ونقلــت الصحيفة عــن المحامي قولــه: »لقد 

أعطيــت تعليمــات إلى شــركة المحاماة بدفع 

300 ألف بيزو إلى أي شــخص يقدم معلومات 

موثوقة عن صاحب الشائعة«.

وكان قــد ظهر على شــبكات مواقــع التواصل 

االجتماعي تســجيل صوتي تحدث فيه شــخص 

مجهول عــن وفــاة مارادونا بعد مبــاراة كأس 

العالم بين األرجنتين ونيجيريا في مدينة ســان 

بطرسبورغ الروسية.

حظي المنتخب الســويدي لكرة القدم بهالة من اإلشــادة من وسائل اإلعام في 

الســويد أمس بعد تأهل الفريق إلى الدور الثاني )دور الستة عشر( لبطولة كأس 

العالــم 2018 المقامة حالياً بروســيا. وضمن المنتخب الســويدي التأهل للدور 

الثاني بعدما تغلب على نظيره المكسيكي 3 - صفر أول من أمس في المجموعة 

السادســة بالدور األول للمونديال، ليتصدر مجموعته برصيد ســت نقاط وبفارق 

األهداف فقط أمام المنتخب المكســيكي، فيما ودع منتخبا ألمانيا حامل اللقب 

وكوريا الجنوبية البطولة من الدور األول. وطالب أحد كتاب األعمدة الرياضية في 

الصحف السويدية بضرورة تخليد هدف الاعب أندرياس غرانكفيست من خال 

طابع بريد، مشيراً إلى أنه كان مفتاح الفوز الكبير والمهم.

ركل الرئيس الروســي فاديمير بوتين ضربة البداية في مباراة ودية استعراضية 

فــي كرة القدم، والتــي أقيمت على هامش بطولة كأس العالــم المقامة حالياً 

في روســيا. وأقيمت المباراة بمشاركة الرئيس الروسي على ملعب حديقة كأس 

العالم في الميدان األحمر »رد سكوير« في العاصمة الروسية موسكو.

وانتهى أمس الدور األول من بطولة كأس العالم 2018، حيث تأهلت إلى الدور 

الـ16 منتخبات أوروغواي وروســيا وبلجيكا وإنجلترا واليابان وكولومبيا وكرواتيا 

واألرجنتين والبرازيل وسويسرا، والسويد والمكسيك، وإسبانيا والبرتغال وفرنسا 

والدنمارك.            موسكو - البيان الرياضي

سمارا خالية 
من القنابل

300 ألف للعثور 
هدف السويد على طابع على مروج شائعة 

بريدي

بوتين.. ضربة البداية 
في »رد سكوير«

Ⅶ سارانسك - د ب أ

صالح المنتخب التونسي جماهيره 

بكتابة نهاية إيجابية لمشــواره في 

بطولــة كأس العالم 2018 لكرة القدم 

المقامة بروســيا، حيث تغلب على منتخب 

بنمــا 2 - 1 أمــس فــي الجولــة الثالثــة األخيرة من 

مباريات المجموعة الســابعة، ليودع البطولة برصيد ثاث 

نقاط في المركز الثالث بمجموعته. 

وفــي إطــار المجموعــة ذاتهــا تصــدر منتخــب بلجيكا 

المجموعــة بتخطيــه المنتخب اإلنجليزي بهــدف مقابل ال 

شــيء، مواصًا انطاقته الرائعة في بطولة كأس العالم لكرة 

القدم، المقامة حالياً في روسيا، بعدما حقق انتصاره الثالث 

على التوالي.

وانفرد المنتخب البلجيكي 

بصــدارة المجموعــة، بعدما 

رفع رصيده إلى تســع نقاط، 

محققــاً العامــة الكاملة، في 

حين تجمد رصيد منتخب إنجلترا 

عند ست نقاط في المركز الثاني، وحل 

المنتخب التونســي فــي المركــز الثالث برصيد 

ثاث نقــاط، وقبع منتخب بنما في قــاع الترتيب با 

رصيد من النقاط، عقب خسارته في مبارياته الثاث.

وعلــى ملعب )كاليننغــراد( خاض المنتخبــان اإلنجليزي 

والبلجيكــي المباراة بأعصاب هادئة ودفــع مدربا الفريقين 

بعدد كبير من البدالء عقب ضمان تأهلهما لألدوار اإلقصائية 

فــي المونديال منذ الجولــة الماضية، من أجل منح العناصر 

األساسية قسطاً أوفر من الراحة قبل المشاركة في دور الستة 

عشــر، وهو ما جعل المباراة تظهــر باردة في أغلب أوقاتها، 

وذلك لغياب الدافع لدى الفريقين.

يدين منتخب بلجيــكا بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى 

العبه عدنــان يانوزاي، الذي أحرز هــدف اللقاء الوحيد في 

الدقيقة 51 عبر تسديدة رائعة بقدمه اليسرى.

وبــات المنتخب البلجيكــي الفريق الثالــث الذي يحقق 

العامــة الكاملة في مجموعته بالنســخة الحالية للمونديال 

بعد منتخبــي أوروجواي وكرواتيا فــي المجموعتين األولى 

والرابعة على الترتيب.

بتلــك النتيجــة، ضرب منتخــب بلجيكا موعــداً في دور 

الســتة عشــر مع منتخب اليابان، صاحب المركز الثاني في 

المجموعــة الثامنة، يــوم االثنين المقبل، فــي حين يلتقي 

المنتخــب اإلنجليزي، الفائز باللقب عــام 1966، مع نظيره 

الكولومبي، متصدر المجموعة الثامنة يوم الثاثاء المقبل.

سقط إنجلترا في لقاء بارد
ُ
بلجيكا ت

»نسور قرطاج« يصالح جماهيره بنهاية المشوار

  الشياطين 
الحمر يلتقي 

اليابان.. واألسود الثالثة 
يصطدم بكولومبيا

Ⅶ القاهرة - عماد الحسيني

بــات االتحاد المصري لكــرة القدم على حافــة الهاوية بعدما 

كشــف خــروج منتخــب الفراعنة مــن مونديال روســيا، عن 

أخطــاء بالجملــة ارتكبها االتحاد، بالرغم من أن رئيســه هاني 

أبوريــدة، هو أحد أعضــاء المكتب التنفيــذي لاتحاد الدولي 

»فيفا«، وسببت األخطاء حالة من الغضب 

الجماهيــري ضــد االتحــاد، ومن بعده 

المــدرب األرجنتينــي هيكتــور كوبر، 

الــذي لم يكــف رحيله عــن تدريب 

الفراعنــة لتهدئة األوضــاع، وال تزال 

هنــاك مطالبات برحيل مجلس إدارة 

اتحــاد الكرة، فضًا عن توضيح أســباب 

الخروج المخزي.

المنتخــب  وخــرج 

الــدور  المصــري مــن 

كأس  لبطولــة  األول 

المقامــة  العالــم 

حالياً في روســيا، 

دون  مــن 

ولو  تحقيــق 

نقطة 

واحدة 

أن  بعــد 

تلقى 

هزائــم  ثــاث 

أوروغــواي  مــن 

والســعودية  وروســيا 

علــى الترتيــب، وتذيل 

المجموعة األولى.

ورفض هاني أبوريدة 

تقديم استقالة جماعية، 

وقال في مؤتمر صحفي 

أمس،  مــن  أول  عقــد، 

تام  اســتعداد  علــى  إنه 

اإلدارية  الجهــة  لمواجهة 

المســتندات  وتقديــم كل 

المطلوبة.

اعتزال صالح
كما تســببت الشــائعات التي ترددت حول نية النجم المصري 

محمد صــاح االعتــزال دولياً، عقــب الهجوم عليــه إعامياً، 

ومــن خال مواقع التواصل االجتماعي، وأيضاً بســبب الهجوم 

الذي طال الاعب من الصحافة اإلنجليزية بســبب إقحامه في 

السياســة، ولكن هداف الدوري اإلنجليزي ونجم نادي ليفربول 

نفى في تغريدة له وجود أي نية لديه لاعتزال الدولي، معتبراً 

أن كل ما تردد هو محض افتراء ال أساس له من الصحة، مشيراً 

إلى أنه سيظل تحت أمر باده في أي وقت وتحت أي ظروف.

وهــو األمر نفســه الذي أكده رئيس االتحــاد المصري لكرة 

القدم، عندما أشــار إلى أنه ال يتوفــر لديه أي معلومات حول 

اعتزال صاح دولياً، معتبراً أن ما تردد هو مجرد كام وشائعات 

لم تصدر عن الاعب ولم يصرح بها من قريب أو بعيد، مؤكداً 

أن صاح نفى له شخصياً هذا األمر.

عدم رضا
مــا جاء على لســان أبوريدة خــال المؤتمر لــم يرَض عنه 

الكثيــرون، لكن تقديم االســتقالة معناهــا اإلدانة، وهو ما 

يرفضــه المجلس، فيما طلب وزير الرياضة المصري أشــرف 

صبحي، من رئيس اتحاد الكرة تقديم ملف كامل عن المنتخب 

الوطنــي بداية من معســكر اإلعــداد وحتى توديــع المونديال، 

ويرغب الوزير في دراســة أســباب اإلخفاق ومعاقبــة المقصرين. 

وطالــت االنتقــادات بعثــة المنتخــب بداية من فنــدق اإلقامة 

الموجود، واتهم البعض االتحاد باختيار هذه المدينة لتوفير مبلغ 

مالــي من أصل المبلغ الذي تلقوه من الفيفا، وهو مليون و800 

ألــف دوالر مخصصة إلقامة البعثة واالنتقاالت، كما ســيطرت 

الفوضى على فندق إقامة المنتخب، الذي اســتقبل قبل مباراة 

روسيا عدداً من الفنانين، وظهروا في صور مع الاعبين، إضافة 

إلى اتهامات بتســهيل أحد أعضــاء اتحاد الكرة بيع التذاكر 

المخصصة ألســر الاعبين في السوق السوداء، وتسهيل 

تصوير لقطــات فيديو لبعض الاعبين لصالح إحدى 

القنوات الفضائية مقابل مبالغ مالية.

خبير عالمي
وقال ربيع ياسين، أحد نجوم مصر في مونديال 

1990 بإيطاليــا لـــ »البيــان الرياضي«، إن 

إصاح الكرة المصريــة يحتاج إلى خبير 

عالمــي، علــى أن تحدد مســؤوليات 

وصاحيــات كل جهة، ســواء مجلس 

األنديــة  أو  الكــرة  اتحــاد  إدارة 

إلــى أن الاعبين  أوالرعــاة، الفتاً 

يحتاجــون إلــى أخصائي نفســي 

قبل المشاركة في هذه البطوالت 

الضغــوط  لتحمــل  الكبــرى، 

العصبيــة خــال المباريــات، 

وهو مــا لم يعتْد 

الاعــب  عليــه 

المصــري.

االتحاد المصري على حافة الهاوية
الغضب الجماهيري يتصاعد

 اعتزال 
 شائعة 

ً
صالح دوليا

تثير الجدل والالعب 
ينفيها

وأخيــراً ســقطت نظرية غــاري لينيكر في الماء، بعــد 3 عقود من الزمن! 

عندما قال مقولته الشهيرة: كرة القدم لعبة يتنافس فيها على الملعب 11 

رجًا ضد 11 رجًا لكن من يفوز في النهاية هي ألمانيا!

وّدع »الناسيونال مانشافات« مونديال روسيا 2018 ألنه ببساطة ال يستحق 

التأهــل إلى الــدور الثاني. لقد فقد مواصفات البطل كما خســر كثيراً من 

قوته ما بين البرازيل 2014 والمونديال الحالي.

وألمانيا ليســت األولى في التاريخ التي تــوّدع المونديال من الدور األول 

وهي بطلة النســخة األخيرة، ففرنسا حاملة لقب 1998 خرجت من الدور 

األول في كوريا واليابان 2002، والبرازيل بطل 2002 ودع ألمانيا 2006 من 

الدور األول، وبدورها إيطاليا بطلة 2006 خرجت في جنوب إفريقيا 2010 

من الدور األول، وجاء الدور على إسبانيا المتوجة بلقب 2010 لتخرج من 

الباب الصغير في البرازيل 2014، وها هي ألمانيا اليوم وفية لتاريخ أبطال 

المونديال تودع روسيا 2018 من دور المجموعات. فهل هي لعنة اللقب؟

فــي الحقيقة لــم يكن خــروج المنتخب األلمانــي مفاجئاً بالنســبة إلى 

المتابعيــن بدقة للمباريات األخيرة لـ»المانشــافت«، ففــي الوديات كان 

األداء ضعيفاً والتناغم بين الاعبين غائباً.

لقــد افتقد منتخــب الماكينات قوته الهجومية وبات عاجزاً عن تســجيل 

األهــداف، وهو الملقب بالماكينات! بعد اعتزال األســطورة كلوزة وتقدم 

ماريو غوميز في السن حيث بات العباً بديًا في الغالب، وتراجع أداء مولر 

وماركو رويس ما عاد لأللمان قوة تثير رعب الخصوم. ففي المباراة األولى 

عجزت الماكينات عن تسجيل ولو هدف واحد في مرمى المكسيك. وفي 

الثانية احتاج األلمان إلى معجزة وهدية من الحكم الذي أضاف 7 دقائق 

دون موجب حتى يخطــف توني كروس هدفاً في اللحظة األخيرة، ولكن 

مع النمور الكورية عجز »الناسيونال مانشافت« عن الفوز وتجرع الهزيمة.

خــروج ألمانيــا المبكر من المونديال يفتح ملف محاســبة المدرب لوف، 

وأولى النقاط: هل أخطأ عندما لعب كأس القارات العام الماضي بمنتخب 

الشــباب وضيــع فرصة االعتماد علــى الفريق األول حتى يكتســب مزيداً 

مــن اللحمة والتجانس، بيــن المواهب الصاعدة دراكســلير وتيمو فيرنير 

وجوليان برانديت مع المخضرميــن غوميز وكروس ورويس وغوميز ونوير 

ومولر وأوزيل؟ 

طوال تاريخ كرة القدم تعلمنا دروســاً كثيرة من ألمانيا واليوم ننتظر منهم 

درســاً في التعامل مع األزمة، وهل ثمة أكبر وأشــد من الخروج من الدور 

األول من نهائيات كأس العالم؟ نترقب كيف سيتصرف األلمان: هل سُيقال 

خواكيم لوف ويهدم كل ما بناه ويطرد نصف العبي المانشافت أم لأللمان 

نظرية أخرى في معالجة األزمات؟

سقطت نظرية اإلنجليزي غاري لينيكر، وسقطت معها ألمانيا من المونديال 

والــدور قادم على منتخبات كبيرة في األدوار القريبة المقبلة؛ ألن ما ظهر 

به عمالقة كرة القدم حتى اآلن ال ُيطمئن.

سقوط
نظرية لينيكر
صالح الدين الشيحاوي
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أكــد حــارس المرمــى األرجنتيني الدولــي ويلي كاباييــرو، أنه تلقــى إهانات 

وتهديدات لعائلته بعد الهزيمة صفر-3، التي مني بها المنتخب األرجنتيني أمام 

نظيره الكرواتي في بطولة كأس العالم 2018 المقامة حالياً في روسيا.

ومــن خالل وســائل التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت، كشــف كاباييرو، أمس، 

عــن الطبيعــة الكريهة لبعــض االنتقادات التــي تلقاها بعد 

الخطأ الذي ارتكبه وتســبب في الهدف األول للمنتخب 

الكرواتي.

وذكــر كاباييرو، علــى موقع »إنســتغرام« للتواصل 

االجتماعــي عبر اإلنترنت: »بعــد النتيجة اإليجابية 

)أمام المنتخب النيجيري( وتأهلنا إلى الدور الثاني، 

مــا حدث معــي هو وضــع واحد فقــط من هذه 

األشــياء، شــيء مؤســف وخطأ كما تريدون، عليكم 

تسميتها«.

وأضاف: »هناك العديد من األشــياء التي أتفق معها على 

أنها خطأ كروي.. ولكنني تلقيت رســائل مهينة. البعض يتمنى لي المرض 

والبعــض يهددنــي وعائلتي، هذه الرســائل القبيحة لم تســاعدني على 

اإلطالق«.                 برونيتسي - د ب أ

أبــدى إليو سيســيه، مــدرب الســنغال، حزنه 

علــى وداع منتخب بالده مــن دور الـ16 ليس 

باألهــداف وال بالنقاط، وإنمــا لحصول العبين 

مــن العبيه على عدد بطاقــات صفراء أكثر من 

اليابانــي  المنتخــب 

الــذي صعــد لــدور 

بالرغــم من  الـــ16، 

خســارته أمام بولندا 

في الجولة األخيرة.

»إنه  سيســيه:  وقال 

القدم  كــرة  قانــون 

الفيفا  أعــده  الــذي 

الدولــي  )االتحــاد 

للعبــة( ويجب تقّبلــه. لم نتأهــل ألننا حصلنا 

علــى بطاقات صفراء أكثر مــن اليابان، ولكنني 

فخور بالعبي فريقي الذين عملوا جيداً من أجل 

هذه البطولة«.

شــهد ربع الســاعة األخير من مباراة المنتخب 

الياباني ضــد بولندا، التي انتهــت بفوز األخير 

1 - 0، تصرفــاً غيــر مألــوف، إذ قــام الالعبون 

اليابانيــون - بعدما أدركوا نتيجة المباراة الثانية 

وضمان تأهلهم - بتبادل الكرات بشــكل متكرر 

ومتهاد في منطقتهم، دون التحرك نحو منطقة 

الخصم.

المــدرب  وقــال 

نيشــينة إنــه طلب 

»بتهدئة  العبيه  من 

اللعــب في الدقائق 

مضيفــاً  األخيــرة«، 

صعبــاً  قــراراً  »كان 

الموقف  جــداً. كان 

لو؟«  ماذا  عبارة عن 

في إشارة لمباراة كولومبيا والسنغال.

وتابــع: »اخترت الحفاظ على الوضع مثلما هو 

في مباراتنــا مع بولندا، االعتمــاد على نتيجة 

المباراة األخرى«، مضيفاً »لقد كان العبو فريقي 

أوفياء جداً في االستماع إلّي واتباع قراري. كان 

األمــر صعباً، حيث إن أســلوبي هــو الهجوم. 

الوضع أجبرني على اتخاذ هذا القرار«.

 ضاعــف منتخب الســنغال من أحــزان الكرة األفريقية، بعدمــا أصبح الممثل 

الخامــس للقارة الســمراء الذي يودع بطولــة كأس العالم، ليشــهد المونديال 

الروسي رقماً سلبياً أفريقياً لم تشهده البطولة منذ 36 عاماً.

ولــم تغــب المنتخبات األفريقيــة عن الدور الثانــي منذ عام 1982 بإســبانيا، 

حيــث كانت منتخبات أفريقيا ضيفاً دائمــاً على هذا الدور منذ مونديال 1986 

بالمكسيك.

وكان المنتخب المغربي صاحب الظهور األفريقي األول بالدور الثاني، ومنذ ذلك 

الحين لم تغب القارة السمراء عن الـ 16.    القاهرة - د ب أ

تهديدات وإهانات 
لحارس التانغو

سيسيه: إنه قانون 
»فيفا« 

نيشينة يبرر تصرف 
العبي اليابان

ًرقم أفريقي للمرة األولى 
منذ 36 عاما

Ⅶ  فولغوغراد - د ب أ

صعــد المنتخب اليابانــي إلى الدور 

الثاني »دور الســتة عشر« ببطولة كأس 

العالم 2018 لكرة القدم المقامة حالياً بروسيا، 

على الرغم من هزيمته أمام نظيره البولندي صفر - 1، 

أمــس، في الجولــة الثالثة األخيرة من مباريــات المجموعة 

الثامنة، مســتفيداً من تفوقه على المنتخب السنغالي، شريكه 

فــي المركز الثاني بالمجموعة، بمعايير اللعب النظيف، وهي 

عــدد البطاقات الصفراء والحمراء التــي يحصل عليها الفريق، 

وهــي المــرة األولى فــي التاريخ التــي يرجح فيهــا »اللعب 

النظيف« كفة أحد الفرق للتأهل إلى دور الـ16.

وتلقــى المنتخب الياباني صدمة عندما افتتح يان بيدناريك 

التســجيل للمنتخــب البولندي في الدقيقــة 59، وهو ما كان 

كفيــاًل بخــروج منتخــب اليابــان مــن الــدور األول في ظل 

في  السلبي  التعادل  اســتمرار 

المبــاراة األخــرى بالمجموعة 

الكولومبــي  المنتخبيــن  بيــن 

والسنغالي.

 لكــن مصير المنتخــب الياباني تغير 

بعدها بقليل، مع تقدم ياري مينا بهدف للمنتخب 

الكولومبي في شــباك السنغال، وحســم مصير محاربي 

الســاموراي بالتأهل للدور الثاني مــع نهاية المباراتين بفوز 

بولندا على اليابان 1 - صفر، وكولومبيا على السنغال 1 - صفر.

وتأهل المنتخب الكولومبــي بذلك من صدارة المجموعة 

برصيد ســت نقاط، وتســاوى المنتخبان الياباني والســنغالي 

فــي المركز الثاني في عدد النقاط )أربــع نقاط لكل منهما(، 

وكذلك حســابات فــارق األهــداف والمواجهات المباشــرة، 

وكانت األفضليــة للمنتخب الياباني الذي حصد أربع بطاقات 

صفراء، مقابل ست بطاقات صفراء للسنغال.

وتنص الئحة البطولة على اللجوء إلى معايير اللعب النظيف 

لتحديد المنتخب المتأهل في حال تساوي منتخبين في رصيد 

النقاط، وفارق األهداف، والتعادل في المواجهة المباشرة.

فــي المقابل، أصبــح منتخب الســنغال الممثل الخامس 

للقارة الســمراء الذي يودع المســابقة من دور المجموعات 

فــي المونديال، ليلحــق بباقي ممثلي الكــرة األفريقية في 

البطولة، وهم مصر وتونس والمغرب ونيجيريا، حيث ودعوا 

المسابقة من الدور األول.

وعلى الرغم من أن وداع المنتخب السنغالي جاء أكثر درامية، 

بعدما فقد فرصته في الترشح، التي كانت بين يديه بإخفاقه في 

الحفــاظ على التعــادل مع المنتخب الكولومبــي، إضافة لعدم 

اســتطاعته الحفاظ على العبيه من ارتكاب األخطاء، ما أدى إلى 

خســارته في ســباق »اللعب النظيف« لصالح المنتخب الياباني 

أحد أكثر الفرق احتفاظاً بجوائز اللعب النظيف في المســابقات 

القارية والدولية.

  خروج 
درامي لخامس 

األفارقة من المونديال

Ⅶ  موسكو - يوسف الشافعي

عاد ييري مينا، مدافع نادي برشلونة اإلسباني ومنتخب كولومبيا، 

لقيــادة بــالده لتحقيق فوز جديد في مونديال روســيا، برأســية 

جديــدة في مرمــى المنتخب الســنغالي )أســود التيرانغا(، قاد 

»الكاتالوني« مينا مــن خاللها رفاقه إلى تصدر المجموعة الثامنة 

والعبور إلى ثمن نهائي منافسات كأس العالم لكرة القدم.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يسجل فيها المدافع الكولومبي 

ييري مينا لصالح منتخب بالده في منافسات كأس العالم، إذ كان 

قد ســاهم في تحقيق الفوز الكولومبي األول في المونديال أمام 

منتخــب بولندا الذي يقوده مهاجم ونجم بايرن ميونيخ األلماني 

روبرت ليفاندوفسكي.

وأضحى مدافع نادي برشــلونة اإلسباني بمثابة »بطل قومي«، 

لدى الجماهير الكولومبية، التي أصبحت تتغنى مطوالً باسمه في 

مدرجــات مالعب المونديال، ناهيك عن مناطق المشــجعين في 

مختلف مدن »المونديال« ببالد القياصرة روسيا.

وتابعت »البيان الرياضي« تأهل المنتخب الكولومبي )الحمى 

الصفراء( إلى ثمن النهائي على حساب »أسود التيرانغا«، منتخب 

الســنغال »من أكبر مناطق المشجعين في المونديال والتابعة 

للعاصمة الروســية موســكو، إذ شــهدت تواجد أعداد هائلة 

وكبيــرة من الجماهيــر الكولومبية التي مألت ُجل جنبات 

»الفان فيست« منطقة المشجعين.

وغلــب اللون األصفــر وأعالم كولومبيــا على منطقة 

المشــجعين، إذ تفاعلــوا بشــدة مع مجريــات مباراة 

منتخبهم الوطني أمام الممثل األخير للقارة الســمراء، 

وجاء هدف المدافــع »الكاتالوني« ييري مينا لُيفجر 

صرخة فــرح ُســمَع صداهــا العاصمــة الكولومبية 

»ُبوغوتا«. وعبــرت الجماهيــر الكولومبية الحاضرة 

في منطقة المشــجعين بالعاصمة الروســية موسكو 

لـ»البيــان الرياضــي« عن ســعادتها الكبيــرة وثقتها 

الكبيــرة بمنتخبها، مؤكدة أنهم قادرون على الذهاب 

بعيداً في النسخة الحالية من المونديال.

وصرح أحدهــم قائاًل: »هذا الفريــق يملك ُجوعاً 

كبيراً لتحقيق أمور رائعة في هذا المونديال«.

وحول المفاجأة السارة ييري مينا، الذي قاد بالده 

لتحقيــق الفوز في مناســبتين بتوقيعــه بهدفين في 

المونديــال، قــال: »لم نكن نؤمن بــه ألنه ال يلعب 

كثيراً في برشــلونة.. رســالتي له: نحن معك وُشــكراً 

لك«. ووصف أحد المشجعين في حديثه من منطقة 

الُمشجعين ييري مينا بالوحش، مشيراً إلى أنه ُيراهن 

فــي كل ركنيــة على أنها هدف برأســية مــن مدافع 

برشلونة.

وأضاف: »لقــد جاء الفرج والفرح برأســية مينا، لقد 

عانينا كثيراً أمام السنغال، كانت مباراة جد صعبة«.

وتحدث أحد الجماهير الذي كان حاضراً في مباراة األوروغواي 

التاريخيــة في مونديــال البرازيل 2014، التي شــهدت تســجيل 

خاميس رودريغيز هدفاً أســطورياً في مرمى موسليرا، قائاًل: »هذا 

الفريق يعد بأمور رائعة.. أقل شــيء نصف النهائي، لقد كنت في 

مباراة األوروغواي في مونديال البرازيل.. أرى أن هذا الفريق يملك 

أموراً أفضل«. وأضاف: »لو شــاهدتم، اليوم لعبنا تقريباً في غياب 

خاميس الذي تعرض لإلصابة.. لكن أظهرنا أننا فريق متحد، وهذا 

أمر رائع للغايــة«. وأجمعت الجماهيــر الكولومبية الحاضرة في 

منطقة المشجعين بموسكو على أن ييري مينا أصبح بمثابة بطل 

قومي لما أسداه لوطنه في نسخة روسيا.

ُيذكــر أن المنتخب الكولومبي قد حقــق الفوز في مباراتي 

بولندا والســنغال، بعد ســقوطه المفاجئ في بداية المشــوار 

أمام اليابان.

 جماهير 
الحمى الصفراء 

تحتفل بتخطي أسود 
التيرانغا

ييري مينا.. بطل قومي في كولومبيا
الالعب يزيح خاميس عن العرش

للمرة األولى.. »اللعب النظيف« يطيح بالسنغال
اليابان تخسر من بولندا وتصعد مع كولومبيا

حمــل الدور األول من المونديال الروســي ما لم يكن في الحســبان، 

ألمانيا تتذيل مجموعتها وتغادر الدور األول من الباب الخلفي، مفاجأة 

هزت أركان المسرح الكروي الذي بدا مزهوا قبل أربع سنوات باللقب 

العالمي في بالد الســامبا بعد اإلطاحة بصاحب األرض بســباعية في 

مباراة لم يكفكــف التاريخ دموعها بعد.. فهل هي لعنة حامل اللقب 

فقــط؟.. أم هناك مؤشــرات أخرى عجلت برحيــل الماكينة األلمانية 

في ســيناريو وصفه الحارس مانويل نوير على أنه أكثر خروج مخز في 

تاريخ ألمانيا

فــرق كبيرة أخرى، ورغم مرورهــا، كانت أقرب إلى الكارثة منها إلى بر 

األمان، فاألرجنتين بقيادة البرغوث نجت في آخر األنفاس وحققت فوزا 

رغم صعوبته يعد من أكبر اإلنجازات في التاريخ األرجنتيني.. وفي ضفة 

أخرى لم يستطع المنتخب اإلسباني فرض قوته على المجموعة الثانية 

فرأينــاه يتقهقر أمام المنتخب العربي المغربي الممتع ويخطف تعادال 

في آخر الدقائق باللجوء لتقنية الفيديو.. فرحة غير مســبوقة في بنك 

االحتياط اإلسباني.. نفس الفرحة لكن باللون األصفر البرازيلي شهدناها 

أمــام منتخب كوســتاريكا الذي أقفل كل المنافذ فــي وجه رفاق نيمار 

إلى آخر األنفاس.. فهل تغير شيء ما؟.. ألم يعد باستطاعة النجوم التي 

تقــاس قيمتها بماليين الدوالرات على حمل آمال منتخباتها في محافل 

كبرى؟.. فهل انتهى زمن الالعب الواحد الذي يحمل فريقا على أكتافه؟

بالنظر لمســتوى فــرق صنعت الحدث فــي مونديال روســيا ككرواتيا 

وبلجيكا والمكســيك والســويد يبدو جليا أن الهوة التي كانت بين هذا 

النوع من المنتخبات وتلك التي سيطرت على التاريخ الكروي بدأت في 

التضاؤل.. الســويد أخرجت إيطاليا بطلة العالــم اربع مرات من مباراة 

الســد المفصلية، وســاهمت إلى جانب المكســيك في إخراج البعبع 

األلماني من منافسته المفضلة.. كذلك فعلت كرواتيا بتلقين األرجنتين 

أحد أرقى الدروس في كرة القدم الواقعية.. 

بالدمــوع والدمــاء مــرت األرجنتيــن، وقد ســبقتها في ذلك إســبانيا 

والبرتغال، البرازيل كذلك انتظرت اللقاء األخير الذي كان بمثابة الفخ.. 

منتخبات تعودت على المرور من الدور األول بتســع نقاط، ما كان يعد 

في الماضي القريب نزهة ومناسبة لتدوير الالعبين الشباب أصبح اليوم 

مغامرة مشوبة بألف سؤال.. الكل على صفيح ساخن، بطاقة المرور لم 

تعد تحصيال حاصال، فال يسعنا إال أن نقول حقا، العيال كبرت.

تطور نوعي ذلك الذي عرفته التكتيكات الدفاعية والتنظيمات المحكمة 

لجــل المنتخبــات التي كانت في الماضي القريب تعرف بالمتوســطة، 

تطور التكنولوجيا ونظم تحليل المعطيات ســاهم بشــكل كبير في ردم 

الهوة بين الماضي والحاضر، فهل ســنرى هذه المرة تتويجا لمنتخب ال 

ينتمي لنادي الخمســة الكبار.. أم أن الكأس الغالية ســينتهي بها المقام 

في كنف من عشقوها عبر التاريخ.

العيــال كبرت ومــا كبرنا نحن كرويــا، ما زالت الهــوة الكروية تتعمق 

بيننــا وبينهــم يوما بعد يــوم، وخير دليل نتائج مجمــل الفرق العربية 

في المونديال الحالي، فمتى نســتفيق من ســباتنا لننفض غبار الكسل 

والخذالن، ونبدأ العمل بخطوة أولى في طريق النجاح.

العيال كبرت

فؤاد الشافعي



انتقدت وســائل اإلعــام األلمانية، خروج المنتخــب األلماني من 

بطولــة كأس العالم ، وكان لدى رابطة الدوري األلماني لكرة القدم 

شــيء لتقولــه أيضاً، على األقل عبــر النســخة اإلنجليزية بموقعها 

الرســمي أمــس، وأضافت الرابطة: »إذا كانــت األعراض هي أنه ال 

يعرف تشــكيله المفضل، فإن المرض هو اختيار غريب لاعبين في 

المقام األول«.

وتحت عنوان »خمســة أسباب أدت لخروج ألمانيا من كأس العالم 

2018 بروسيا«، دخلت الرابطة في تفاصيل الخسارة التاريخية، تحت 

عنوان »إشــباع الجــوع؟«، »اختيارات غريبــة لاعبين« »مجموعة 

مقسمة« »ثقل التاريخ« و »انتشار المعرفة األلمانية«.

وتعتبــر رابطة الــدوري األلماني لكرة القدم، هــي التي تدير دوري 

الدرجتين األولى والثاني للبوندسليغا، فيما يعتبر المنتخب األلماني 

تحت مظلة االتحاد األلماني لكرة القدم.

بينما لم يوجه أســئلة ليواخيم لوف، لعدم استدعائه ليروي ساني، 

تســاءل التقرير عن عدم ضم ســاندرو فاغنر مهاجــم بايرن ميونخ 

للفريق، ورجح أن تغييرات التشــكيلة األساســية التي أجراها لوف، 

أظهرت »أنه ال يعرف أفضل تشــكيل ممكن«. ولكن الرابطة ذكرت 

أيضاً، أن المنتخب األلماني كان »في رفقة جيدة«، بعدما بات ثالث 

حامــل لقب على التوالي يخرج من دور المجموعات، عقب إيطاليا 

في 2010، وإسبانيا في 2014.                        برلين - وكاالت

التقطت عدسات المصورين لحظة دخول العب المنتخب األلماني، 

مســعود أوزيل، في مشــادة مع مشــجعين غاضبيــن من منتخب 

»المانشــافت« بعد هزيمة قاســية أمام المنتخب الكوري الجنوبي 

بهدفين مقابل ال شــيء، في منافســات الــدور األول للمجموعات 

بكأس العالم المقامة في روسيا.

وكان أوزيــل على وشــك مغادرة الملعب حين هاجمه مشــجعون 

غاضبــون من مكان قريب في المدرجــات، فرد عليهم بدوره، لكن 

مرافقين أقنعوه بالمغادرة حتى ال تتطور األمور إلى اشــتباك، وفق 

ما نقلت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.

وجرت المشــادة عقب مباراة أقصيت فيهــا ألمانيا من الدور األول 

بعد أداء وصف بالمخيب، وهو أبكُر إقصاء للمنتخب األوروبي في 

المنافسة العالمية منذ 80 عاماً.

وتأتــي الواقعة بعــد تعرض أوزيــل النتقادات الذعــة من اإلعام 

األلمانــي ونجوم كــرة ســابقين ألداء الاعب فــي المباريات التي 

خاضهــا فــي المونديال الروســي، إذ قال ماريو بازلــر، العب بايرن 

ميونيــخ ومنتخب ألمانيا الســابق، إن أوزيــل ظهرت عليه عامات 

»الضفــدع الميت«، في إشــارة إلى انعــدام دوره في الفريق، وفقا 

لصحيفة »غارديان«.

أما ســتيفان آيفنبرغ فأكد أن أوزيل وغوندوغان يجب أن يستبعدا 

مــن المنتخب، بعــد لقائهما الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان 

في لندن، األمر الذي أثار غضب الشارع األلماني. موسكو - وكاالت

»شادن 
فرويده«

رابطة »بوندسليغا«: 
خيارات لوف تدمرنا

المشجعون يصبون 
غضبهم على أوزيل

� عواصم - وكاالت

لــم يكن غريباً علــى الصحافة اإلنجليزية 

أن يكون لديهــا الكثير للتحدث فيه بعد 

خــروج المنتخــب األلمانــي األول لكرة 

القدم، »المانشــافت« بطــل العالم، من 

المونديــال عقــب الخســارة 0 - 2 أمام 

كوريــا الجنوبيــة، أول مــن أمــس، في 

الثالثة األخيرة مــن المجموعة  الجولــة 

السادسة، في ظل وجود تنافس كبير بين 

ألمانيا وإنجلترا في كرة القدم.

وتصدرت الخسارة المفاجئة الصفحات 

األولى في الصحــف المحلية وتركز على 

تذكــروا  و»ال  »الشــماتة«  موضوعيــن: 

النتيجــة« ونقطة على الســطر »ال تذكر 

الحــرب« من قبــل البرنامــج البريطاني 

الشــهير »فولتي  الكوميدي  التلفزيونــي 

تورس«

وكتبــت صحيفــة ذي صن: »شــادن 

فرويده« كلمة ألمانية تعني السعادة بما 

أصاب شــخصاً آخر، أي »الشــماتة«، أما 

ديلــي ميل فكتبت: »األلمــان يخرجون، 

ولم تجف عين في بريطانيا«.

وامتــدت الدعاية أيضــاً إلى صفحات 

الرياضــة الخلفيــة، حيــث كان لصحيفة 

»ستار« شكل مختلف بعد أن كتبت: »ال 

تذكــروا نظام حكم الفيديو المســاعد«، 

في إشــارة إلى أول هدف كوري احتسب 

بعد مراجعة نظــام الفيديو، فيما ذكرت 

صحيفــة »ذا تايمــز«: »يــوم اختفى فيه 

األلمــان« علــى صــورة لســونج هيونغ 

مين يســجل الهدف الثاني في المنتخب 

األلماني.

ونشــرت صحيفــة »ذا صــن« جدول 

المجموعة السادســة بوجــود المنتخب 

األلماني فــي قاع الترتيــب رفقة صورة 

للمدرب الغاضب يواخيم لوف.

وفوق ذلك، كان هناك تجميع لصرخات 

اإلنجليزي  المنتخــب  ومدربــي  العبــي 

»الســير بوبي تشارلتون وستيوارت بيرس 

وكريســيي وأدلي وتيري فينابلز وجاريث 

ســاوثغيت وفرانك المبارد وكل مشــجع 

إنجليــزي.. هــذا لكــم«. وتعليمــات بـ 

االبتســام  »التوقف فجأة والحفاظ على 

عند الشعور بالدونية«.

سخرية
وذكرت صحيفة »ديلــي ميل« تعليقاً على 

وجوه مسعود أوزيل وتوماس مولر ومشجع 

ألماني الحزينة، إنه »شــيء رائــع«، بينما 

أعلنــت صحيفــة »ديلــي تيليغــراف« أن 

الهزيمة بمثابة »ذل تاريخي«.

ووصفــت »ذا غارديــان« الهزيمة بأنها 

بينما  الحقيقي(«  العالم )بمعناهــا  »نهاية 

كتبت صحيفة »ذا ميرور«، »هاي أند لوف« 

في إهانة غير مباشــرة للمــدرب األلماني، 

علــى صــورة لهاري كيــن قائــد المنتخب 

اإلنجليزي يســتعد للمباراة أمام المنتخب 

البلجيكي والعبون ألمان يضعون رؤوسهم 

بين أيديهم.

سقوط عميق
اإليطاليــة:  ســتامبا«  »ال  صحيفــة  أمــام 

العميــق«،  الســقوط  إنــه  »الماكينــات.. 

وقوبلت الهزيمة الرياضية أللمانيا بالشماتة 

في بعض المواقــع اإللكترونية في إيطاليا، 

إنهم أناس كانــوا يحلمون بالماضي، ولكن 

الحال في الكرة يشــبه الحال في االقتصاد، 

األلمــان يتعلمون مــن أخطائهم، أما نحن 

)اإليطاليين( فا نتعلم«.

ال ريببليــكا اإليطاليــة: »ضاعت ألمانيا، 

الكرة الحديثة ال تبقي على أحد، إنه مصير 

نتقاســمه جميعــاً، فيــروس يلتهم كل من 

حولــه، با تمييز، ليس هناك أعظم من أن 

تصبح بطل العالــم، ولكنها عظمة لم تدم 

طويًا«.

وكالــة األنبــاء اإليطالية أنســا: »ألمانيا 

خربت«.

كوريرا ديا سيرا: »لم يعد لدى مثل هذا 

الفريق األشــيب ما يقوله، خرجت ألمانيا، 

وهكــذا يجد الكل كوريتــه، علينا اليوم أن 

نعتــرف بأن ألمانيا تقف على نفس العتبة 

التي تقــف عليهــا إيطاليا، إنها أكبر ســناً 

بكثير«.

أمام صحيفة ســبورت إكسبرس الروسية 

فكتبــت: »كان هذا الحــدث األبرز لبطولة 

  إنجلترا تحتفل 
بخروج 

المانشافت 

  ذا تايمز: يوم 
اختفى فيه 

األلمان

ال ريببليكا: ضاعت 
ألمانيا.. الكرة 

الحديثة ال 
تبقي على 

أحد 

  ليكيب: أقسى 
ًهزيمة لفريق 
لم يكن فريقا

جمهور البرازيل 
يتغنى بخروج 

ألمانيا
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� مكسيكو سيتي - وكاالت

أحاط مشجعون مكسيكيون منتشون بتأهل منتخب بادهم 

إلــى الدور ثمن النهائي لمونديال روســيا، الســفارة الكورية 

الجنوبية في العاصمة مكســيكو لاحتفال مع الدبلوماسيين 

الكورييــن بعد الخدمة التي قدمهــا لهم »محاربو التايغوك« 

بالفــوز علــى ألمانيــا 2- 0، وتجريدها مــن اللقب، وضمان 

عبــور منتخــب بادهم. وكان المكســيكيون محبطين وهم 

يتابعون خســارة منتخب بادهم المذلة أمام الســويد 0 -3 

في الجولة الثالثة األخيرة من منافسات المجموعة السادسة، 

وكان أملهــم الوحيد تعثر أبطال العالم أمام كوريا الجنوبية. 

وانفجرت العاصمة فرحاً بتسجيل المنتخب اآلسيوي هدفين 

فــي الوقت بدل الضائــع ليقصي أبطــال 2014 في واحدة 

من أكبر مفاجآت المونديال. وهتف مئات من المشــجعين 

المكســيكيين أمام السفارة الكورية »نحن جميعاً كوريون!«، 

كما رفع أحدهم القنصل العام هان بيونغ-جين على كتفيه. 

وأظهرت مقاطع فيديو نشــرت على مواقع التواصل، السفير 

كيم سانغ، يقفز بدوره فرحاً مع الحشود خارج السفارة التي 

رددت »األخ الكــوري، اآلن أنت مكســيكي!«. وقالت وكالة 

»يونهــاب« الكوريــة الجنوبية إن الســفارة تلقت مكالمات 

هاتفية لشــكر الكوريين، إحداها من وكيــل وزارة الخارجية 

المكســيكية. كما أفادت وزارة الماليــة الكورية الجنوبية أن 

الوزير المكســيكي خوســيه أنطونيو غونزاليــس أنايا اتصل 

بنظيره كيم دونغ يون، ووعد بدعوته إلى وجبة لطيفة خال 

االجتماع المقبل لوزراء مالية مجموعة العشرين.

فرحة
وابتهــج مشــجعو كرة القــدم الكوريــون الجنوبيون، أمس، 

وطالبــوا الســلطات المحلية بإعفاء عدد مــن الاعبين من 

الخدمة العســكرية اإللزامية، بعد إقصــاء منتخبهم أللمانيا 

حاملــة اللقب بفوزه عليها 2-صفر في قــازان، في المرحلة 

األخيرة مــن الدور األول للمجموعة السادســة من نهائيات 

كأس العالم التي تستضيفها روسيا.

واختلــف األمر هــذه المرة عما كان عليــه بعد مونديال 

2014 في البرازيل، عندما اســتقبل أفراد المنتخب اآلسيوي 

باالستهجان لعدم تحقيقهم أي فوز. في حين عّوض المنتخب 

في المســابقة الحالية خسارتيه أمام السويد والمكسيك في 

الجولتين األولى والثانية من الدور األول، بالفوز على ألمانيا، 

ليتقدم عليها في الترتيب النهائي للمجموعة السادسة بفارق 

األهداف.

وعنونــت صحيفة »دونغ - آي« اليومية الكورية الجنوبية 

»لــم نتأهل لــدور الـ 16... لكننا أرســلنا أبطــال العالم إلى 

ديارهم«.

وكتبت الصحيفة في صدر صفحتها األولى »نحن فخورون 

بكــم«، مضيفة »لقد هزت هــذه الصدمة كوريــا الجنوبية 

وقلبتها رأساً على عقب«.

وذكرت وكالــة »يونهاب« الكورية الجنوبية، أن »محاربي 

التايغوك« الذيــن بلغوا الدور نصف النهائي لنهائيات 2002 

التي اســتضافتها بادهم واليابان، »أســقطوا معهم« حاملة 

اللقب.

وشهدت وســائل التواصل االجتماعي في كوريا الجنوبية، 

إغداق عشــرات آالف المشــجعين رســائل الثناء على أداء 

المنتخــب، وعلق أحدهم قائًا: »هذا الفوز تســبب بصدمة 

أكبر من تأهلنا للدور نصف النهائي لمونديال 2002 )خسرت 

كوريا الجنوبية أمام ألمانيا بهدف ميكايل باالك(«.

وأضــاف آخر »من يهتــم بعدم تأهلنا لــدور الـ 16؟ لقد 

أســقطنا ألمانيــا، الرقم واحد فــي العالــم«. وانضم رئيس 

الــوزراء لي ناك - يون إلى المشــجعين، فغّرد عبر حســابه 

علــى »تويتر«، »اليوم تغّلب الواقع على خيالنا«، مثمناً أداء 

الاعبين.

وطالب المشجعون بإعفاء الاعبين النجوم من الخدمة 

العســكرية التي تصــل مدتها إلى ســنتين، ومنهم جناح 

توتنهام هوتســبر اإلنكليزي ســون هيونغ-مين، والحارس 

تشــو هيــون-وو، وقال أحد المشــجعين: »لقــد منحونا 

الكثيــر من األمل. يجب أال تضيــع موهبتهم في الخدمة 

العسكرية«.

المكسيكيون: األخ الكوري أنت مكسيكي اآلن

 

أعلنت الشــركة المســؤولة عن ســاحة »فان ميل« فــي العاصمة 

األلمانيــة برلين، المخصصة للمشــاهدة الجماعية لمباريات بطولة 

كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروســيا، أن الســاحة ستظل 

مفتوحــة للمشــجعين، على الرغم مــن صدمة خــروج المنتخب 

األلماني . وتســع ســاحة »فان ميل«، ، 400 ألف مشــجع يمكنهم 

متابعــة المباريــات عبر شاشــات عماقة، وســتظل مفتوحة طوال 

فترة المونديال، حســب ما أكدته شركة »كيت غروب«. وقالت أنيا 

ماركس، المتحدثة باســم الشــركة، إن مباريات األدوار المقبلة من 

المونديال ستعرض في ساحة المشجعين، مؤكدة »سنواصل العمل 

كمــا هــو مخطط له«. وجاء ذلــك لينهي حالة مــن الضبابية حول 

بقاء الســاحة، وهي واحدة من عدة ساحات مشاهدة جماعية في 

ألمانيا، مفتوحة عقب الخــروج المفاجئ للمنتخب األلماني حامل 

اللقب.          برلين - د ب أ

استمرار ساحة 
المشجعين

 



� موسكو - وكاالت

قــال ماتــس هوملز مدافــع ألمانيا، إن 

الفرصة التي أهدرها قبل نهاية المباراة 

أمام كوريــا الجنوبيــة، وكان يمكن أن 

تصعــد بالمنتخب إلى دور الـ 16 لكأس 

العالم لكرة القدم، »ســتطارده«، بعدما 

ودعت بطلــة العالــم البطولة من دور 

المجموعات.

فرصة مؤثرة
ألمانيا  المدافــع فرصة منــح  وأهــدر 

التقــدم فــي الدقيقة 87 مــن المباراة 

األخيرة في المجموعة السادســة بعد 

تمريــرة عرضيــة من مســعود أوزيل، 

وبدالً مــن أن يحول الكرة بضربة رأس 

في الشباك اصطدمت بكتفه إلى خارج 

الملعب.

وأحــرزت كوريا هدفيــن في الوقت 

المحتســب بدل الضائع لتفوز 2-صفر، 

دور  مــن  البطولــة  ألمانيــا  وتــودع 

المجموعات.

خطأ
وأبلــغ هوملز الصحفيين عقب المباراة: 

»أتيحت لي فرصة خطيرة، وكان يجب 

علّي التسجيل. هذه الفرصة ستطاردني 

لعدة أســابيع. الكرة لمست كتفي بدالً 

من رأســي، لذا ربما لم أكن في المكان 

المناســب، وربمــا أردت توجيــه الكرة 

بقوة«.

وأضــاف: »حصلنا على عدد كبير من 

الفرص للتســجيل. أتيحــت لنا ثاث أو 

أربع فرص، لم نسجل في هذه المباراة، 

وأيضاً ضد المكسيك، وهذا ليس كافياً«.

وصف
وأشــار المدافع البالغ عمــره 29 عاماً، 

الــذي لعب دوراً كبيراً في الفوز باللقب 

في البرازيل قبل أربعة أعوام، إلى أنه ال 

يملــك الكلمات لوصف ما هي األخطاء 

التي ارتكبها الفريق في روسيا.

خيبة أمل
وتابع »بالتأكيد نشعر بخيبة أمل كبيرة 

من أنفســنا ومن النتيجة والبطولة التي 

قدمناهــا. توقعاتنا كانــت كبيرة، لكني 

أعتقد أننا فشلنا في تحقيقها في أي من 

المباريات الثاث. ال توجد مباراة يمكن 

القــول إننا لعبنا فيها بأســلوبنا المعتاد 

والمتوقــع. يجب أن نشــعر بخيبة أمل 

بعد هذه البطولة«.

انتقــد الاعبــون األلمان الســابقون، أداء منتخــب بادهم عقب الخروج من مونديال روســيا 

بالهزيمــة المفاجئــة 0 - 2 أمام كوريــا الجنوبية، أول من أمس، وقال لوثــار ماتيوس الفائز مع 

ألمانيــا بلقــب مونديال 1990، لصحيفة »صن« البريطانية »اآلن أعرف بعض الشــيء عما كان 

يشعر به المشجع اإلنجليزي ألعوام عديدة«. وأضاف »منذ البداية، في المباراة أمام المكسيك 

)التي خسرتها ألمانيا 0 - 1(، رأيت جوانب قصور«.

وأشار »لم يكن لدينا التشكيل المناسب، لم تكن لدينا روح الفريق، لم يكن لدينا الحماس، ولم 

يكــن لدينا قادة«. وأكد ماتيوس، أكثر الاعبين مشــاركة في تاريخ منتخب ألمانيا، أن المدرب 

يواخيــم لوف، يســتحق االنتقاد، الفريق افتقد إلى »الاعبين أصحــاب اللعب الرجولي«، مثل 

ساندرو فاغنر مهاجم بايرن ميونخ، أو ليروي ساني الجناح المتألق لمانشستر سيتي. ولم ينضم 

فاغنــر إلى القائمة األولية لمنتخب ألمانيا، التي ضمــت 27 العباً، ليعلن بعدها اعتزال اللعب 

الدولي، فيما خرج ساني من القائمة النهائية، بعد أن شملته القائمة األولية للفريق.

وقــال فيليز ماغــات الاعب الســابق للمنتخــب األلماني، والمــدرب الفائز بلقب البوندســليغا 

»المنتخــب الوطنــي بدا كما لو أنه يســير على نفس نهج«االتجــاه التنازلي»لألندية األلمانية في 

أوروبا«. وأضاف »لم أتخيل مثل هذا الفشل الذريع«، مشيراً إلى أن أداء الفريق »كان يائساً، لدرجة 

أنه ليس من الكافي البحث عن كبش فداء«. ومن جانبه، أوضح المدافع السابق غويدو بوشفالد، 

الفائز بلقب كأس العالم، أنه ال يرى ســبباً إلجراء تغيير على مســتوى المدير الفني. وأشــار »لوف 

قام بمهمة مذهلة على مدار 12 عاماً، رغم اإلحباط ينبغي تحليل األمر بهدوء.     برلين - د ب أ

كشــف اســتطاع للرأي عن رغبــة الجماهير األلمانية فــي رحيل يواخيم لــوف، المدير الفني 

للمنتخــب األلمانــي األول لكرة القدم، عن منصبه، وذلك عقــب خروج المنتخب األلماني من 

المونديــال. وذكــر الموقع اإللكترونــي »تي-أوناين.دي إي« أن اســتطاعاً للرأي أجراه معهد 

»ســيفي« لقياس مؤشــرات الرأي يفيد بأن نســبة 55 في المئة من المشاركين يريدون استقالة 

لــوف. وعــادت بعثة المنتخب األلماني األول لكرة القدم إلى ألمانيا، أمس، قادمة من روســيا. 

ويناقش لوف مستقبله في تدريب الفريق مع االتحاد األلماني للعبة خال األيام القليلة المقبلة، 

وفقــاً لما ذكرته وســائل إعام ألمانية. ونقلت صحيفة »بيلد« األلمانية تصريحات على لســان 

رينهارد غريندل، رئيس االتحاد، قال فيها إنه التقى بلوف عقب الخروج من كأس العالم.

وقال جريندل لـ »بيلد«:»اتفقنا على أننا ســنناقش خال األيام القليلة المقبلة كيف ينبغي أن تســتمر 

األمور«. وســارت األمور من ســيئ إلى أســوأ أمس، بعد أن تم تأجيل رحلة عودتهم إلى ألمانيا، على 

متن طائرة خاصة تابعة لشركة »لوفتهانزا«، ما يقرب من ساعة ونصف الساعة، ثم حدثت اضطرابات 

قبل الهبوط في فرانكفورت من دون ضجة. وأدت هذه الخســارة إلى تكهنات بمســتقبل لوف، الذي 

تولى المســؤولية عقب مونديال 2006، ومدد عقده مؤخراً حتى مونديال 2022، كما بات مســتقبل 

العديــد من الاعبين الدوليين مثار شــك كبير. وحول ســؤال عن اســتقالته من منصبــه، قال في لقاء 

تليفزيوني:»من المبكر جداً بالنسبة لي الرد على هذا السؤال. نحتاج ساعتين لرؤية كل شيء بوضوح«، 

وأضاف: »الحزن بداخلي عميق. لم أكن أتخيل أن نخسر أمام كوريا الجنوبية«.      موسكو - د ب أ

الفرصة المهدرة تطارد هوملز

القدامى يفتحون النار على 
المنتخب األلماني

غالبية األلمان تطالب
برحيل لوف

القومــي  المنتخــب  عــام 2018،  العالــم  كأس 

األلمانــي، حامــل لقب بطل العالــم وبطل كأس 

القارات، خســر أمام كوريا واحتــل المركز األخير 

فــي مجموعته، ليس هناك أبداً من يشــفق على 

ألمانيا هذه«.

مــن ناحيتها، كتبت روسياســكايا جازيتا: »لقد 

أعــاد المنتخــب األلمانــي كتابة تاريخه، ُســجل 

فــي ملعب كازان فصًا قويــاً من تاريخ المنتخب 

الحاصــل أربع مــرات على بطولــة العالم. ولكن 

مــن المتوقــع أال يرغب األلمان فــي قراءة هذا 

الفصل كثيراً، لقد خسر المنتخب األلماني بشكل 

مثيــر أمام كوريا الجنوبية وغادر البطولة بعد دور 

المجموعات«.

أمام صحيفة كوميرســانت فكتبت: نهاية عهد 

الجرمانية، هناك تقليد غريب فرض نفســه خال 

بطولة العالم لكرة القدم، فهذه هي المرة الثالثة 

علــى التوالي التي ال يســتطيع فيها حامل اللقب 

ليــس فقط الدفــاع عنه، بل يخرج مــن البطولة 

فــي دوري المجموعات، ولقد أصبــح المنتخب 

األلماني أيضاً ضحية هذا التقليد.

صحيفة موسكوفسكي كومسوموليتس كتبت: 

»إنــه الزئير األخير للوف )يشــبه اســم المدرب 

األلماني لوف، كلمة األسد، والتي تعني باأللمانية 

لوفــه( الحدث األكثــر إثارة خــال بطولة كأس 

العالم هو أن األلمان ودعوا اللقب«.

هزيمة قاسية
أمام صحيفة ليكيب الفرنســية فقالت: »أقســى 

هزيمة لفريق لم يكن فريقاً«.

وفي الصحافة اإلسبانية كتبت صحيفة الموندو: 

»ستتذكر كرة القدم هذا اليوم لألبد، ألمانيا، بطل 

العالــم العظيم الــذي كان قادراً دائمــاً على أن 

ينهض من بين األموات ليذكرنا دائماً بأنه سيفوز 

غيــر عابئ بما يحدث في هذه الرياضة، مني في 

روســيا، ويا لها من ســخرية، بإحدى أكثر الهزائم 

المروعة في تاريخ الكرة. كانت التغييرات الدائمة 

التي قــام بها مدرب المنتخــب األلماني يواخيم 

لوف في صفوف المنتخب في الجولة األولى من 

البطولــة أبعد ما تكون عن تثبيت دعائم الفريق، 

وحولت المنتخب إلى رسم ساخر«.

صحيفة ال فانجوارديا اإلسبانية: »أصيب بطل 

العالــم الحالــي، ألمانيا، بانهيــار تاريخي خال 

بطولة العالم لكرة القدم في روســيا، بدا طريق 

ألمانيا منــذ فترة طويلة وكأنه تسلســل زمني 

لوفــاة تــم اإلعــان عنها مــن قبل، منــذ بدء 

المباريات الودية لم نعد نري الفريق الذي أرغم 

أنف البرازيل بشكل تاريخي قبل أربعة أعوام«.

مــن ناحيتهــا، كتبت صحيفــة إندكس إتش 

يو المجرية: »تفــكك المنتخب األلماني الرائع 

خال عام«.

وقالت صحيفة 444 إتــش يو: »إرادة النصر 

لم تكــن موجودة لدى األلمان، لم تكن لديهم 

إرادة أصًا«.

داجباديــت  وكتبــت صحيفــة سفينســكا 

الســويدية: »إنه أعظم خزي فــي تاريخ الكرة 

األلمانية«. 

سخرية
وســخرت الجماهيــر البرازيليــة، مــن الخروج 

المبكر للمنتخب األلماني األول لكرة القدم من 

كأس العالم عبر وسائل التواصل االجتماعي.

وجــاءت التغريدات كتصفية حســاب عقب 

الخســارة التي تلقاها المنتخــب البرازيلي أمام 

نظيــره األلمانــي 1 - 7 في الــدور قبل النهائي 

بمونديال 2014، حيث كانت هذه الهزيمة هي 

األكبر للمنتخب البرازيلي في تاريخ مشــاركاته 

في نهائيات كأس العالم.

ويبــدو أن الجماهير البرازيليــة، على موقع 

التواصــل االجتماعــي على اإلنترنــت )تويتر(، 

تفاعلــت مع رســالة العام الجديــد التي كتبها 

توني كروس، العب المنتخــب األلماني، العام 

الماضي عبر تويتر، حيث تمنى للجماهير »عاماً 

ســعيداً فــي 2017« مســتبدالً رقــم 1 بالعلم 

البرازيلــي ورقــم 7 بالعلــم األلمانــي. وكتبت 

الجماهيــر البرازيليــة »عام ســعيد في 2018« 

واســتبدلت رقم 2 بعلم كوريــا الجنوبي، ورقم 

0 بعلم ألمانيا.

اعتراف
ولم تخف الصحف األلمانية الحاجة إلى »بداية 

جديدة« قد ال يوفرها سوى مدرب جديد.

ألغيماينــي  »فرانكفورتــر  صحيفــة  قالــت 

تســايتونغ«، إن »انتهــاء االحتفال قبل أن يبدأ 

فعــًا هو أمر يمكن تحمله، لكن فقط في حال 

أدرك واضعو استراتيجيات كرة القدم األلمانية، 

اإلشارات وتصرفوا على هذا األساس«.

أمــا صحيفة »كيكر« فتحدثت عن »فشــل 

جماعي« وضع لوف ثقته أيضاً باعبين شــبان 

لم يكتسبوا خبرة كافية، على غرار تيمو فيرنر 

ويوشــوا كيميش، ومنح فرصاً نــادرة ليوليان 

براندت وليون غوريتســكا وسيباستيان رودي 

ونيكاس سوله. أقدم على خطوة بقيت دون 

تفســير مقنع: اســتبعاد لوروا ســانيه، العب 

مانشســتر ســيتي وأفضــل العب شــاب في 

الدوري اإلنجليزي من التشــكيلة التي سافرت 

إلى روسيا.
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أعربت المستشــارة األلمانية أنجيا ميركل، عن حزنها حيال خروج منتخب بادها لكرة القدم 

مــن بطولــة كأس العالم )مونديال روســيا(. وكانت ميركل تلقت نبأ هزيمة المانشــافت أمام 

منتخب كوريا الجنوبية 2:0، أثناء حديثها مع روبوت شبيه باإلنسان يدعى صوفيا، خال مؤتمر 

)األخاق واآلالت(، الذي ُعِقد مساء أول من أمس.

وفي محاولتها للتخفيف من أحزان المستشارة، عددت الروبوت صوفيا، البطوالت العديدة التي 

حصدهــا المنتخــب األلماني، وردت ميركل بقولها: »نعم صوفيا، هذا صحيح عندما ينظر المرء 

إلــى المــدى البعيد، لكن بصدق، نحن جميعاً اليوم حزانى للغاية«. كانت ميركل ســافرت في 

بطولتي كأس العالم الســابقتين، لمؤازرة فريق بادها في المباريات المهمة، حيث حضرت في 

مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، مباراة ربع النهائي أمام األرجنتين التي انتهت بفوز الماكينات 

بأربعة أهداف مقابل ال شيء.

كما حضرت في ستاد ماراكانا في ريو دي جانيرو، فوز فريق بادها على األرجنتين بهدف مقابل 

ال شــيء فــي بطولــة كأس العالم 2014 في البرازيل. وكانت ميركل لــم تعرب عن رفض قاطع 

للســفر إلى روســيا لمؤازرة فريق بادها في المونديال، كما أنها قامت في الثالث من الشــهر 

الجاري، بزيارة معسكر المنتخب في مدينة إيبان بمنطقة جنوب تيرول بإيطاليا.

»روبوت« يواسي المستشارة 
األلمانية بعد الخروج المبكر
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عّبــر ألبرتو بان، طبيب منتخب أوروغواي، عــن تفاؤله بإمكانية لحاق المدافع 

خوســيه ماريا خيمنيز، أحد الُعمد األساســية في منتخب أوروغواي، بالمواجهة 

المرتقبة لفريقه أمام البرتغال غداً في دور الستة عشر لبطولة كأس العالم.

وســيكون اليــوم فاصاًل في تحديــد مصير خيمنيز، وإذا تمكــن من التدرب مع 

زمالئه سيحصل على إذن الطبيب بالمشاركة في المباراة، وسيعود القرار النهائي 

في هذا الصدد للمدرب أوسكار تاباريز، .

وقــال الطبيب: التطور جيد ونحــن متفائلون بوجوده بقائمة المباراة، وخيمنيز 

يعانــي من التهابات فــي منطقة الفخذ، ولكنها ليســت بالخطيرة بالقدر الذي 

قد يهدد مشــاركته في المباراة. وســجل خيمنيزهدف فوز فريقه على مصر في 

المباراة األولى، وشارك في مباراة السعودية ، ولكن لم يشارك في مباراة روسيا 

نيجيني نوفغورود - د ب أ لشعوره بآالم عضلية في الفخذ. 

تفاؤل بمشاركة خيمنيز 
في دور الـ 16

أعلن االتحاد اإلســباني لكرة القدم أن فيليبي الســادس ملك إســبانيا ســيكون 

متواجداً األحد المقبل في العاصمة الروســية موســكو لمــؤازرة نجوم منتخب 

بالده »الماتادور« في مباراته أمام روسيا في دور الستة عشر لبطولة كأس العالم. 

وتأهلت إســبانيا، بقيادة مدربها فيرناندو هييرو، إلى ثاني أدوار المونديال بعد 

أن احتلــت صــدارة المجموعة الثانية لتواجه منتخــب البلد المضيف، صاحب 

المركز الثاني في المجموعة األولى.

وتقام المباراة في ملعب لوجنيكي بموســكو، ولم يتأكد بشــكل رسمي حتى 

اآلن حضور الرئيس الروســي فالديمير بوتين الذي قال في تصريحات صحفية: 

»ســأرى المباراة هذا مؤكد، سأشــجع الفريق، ولكن ال أعــرف حتى اآلن إذا 

كنت ســأذهب إلى الملعب«. وحرص فيليبي الســادس على توديع المنتخب 

اإلســباني قبل المونديال وقبل توجه  »الماتادور« لمدينة كراسنودار الروسية 

مدريد - د ب أ إلقامة معسكره. 

Ⅶ  موسكو - أ ف ب 

 تتجــه األنظار والقلوب إلى اللقاء المرتقب 

البرتغال رونالــدو، وأوروغواي  بين نجمــي 

لويس سواريز، في ثمن نهائي كأس العالم في 

كرة القــدم، في موقعة البرتغال وأوروغواي 

المقــررة غداً، في أول أيام منافســات الدور 

ثمــن النهائــي فــي سوتشــي، إال أن هذه 

المباراة، ستكون أكثر من مواجهة بين العبي 

الريال وبرشلونة، ورغم أن العيون تتركز على 

كريســتيانو وســواريز، إال أن القلوب حائرة 

بين منتخبــي البرتغال وأوروغواي في رحلة 

الفائز الوحيد.

وأنهــت البرتغــال الــدور األول وصيفــة 

للمجموعــة الثانيــة خلــف إســبانيا، بينما 

أمام  األولى  المجموعة  أوروغــواي  تصدرت 

روسيا المضيفة. 

وبعدمــا اكتفــى بثالثــة أهــداف فــي 

مشــاركاته الثــالث الســابقة فــي كأس 

العالم، وجد كريســتيانو رونالدو طريقه إلى 

الشــباك أربع مــرات في النســخة الحالية، 

بينما سجل ســواريز هدفين ضد السعودية 

)1-صفر( وروسيا )3-صفر(.

لكن مدافــع رينغرز اإلســكتلندي، برونو 

ألفيش، قال »ال أعتقد بأنها ستكون مواجهة 

بيــن ســواريز ورونالــدو، وهي مبــاراة بين 

فريقيــن، البرتغال واألوروغواي، وســنفعل 

كل ما باســتطاعتنا للفوز«. وأفلت المنتخب 

البرتغالــي، الســاعي إلــى الفــوز باللقــب 

العالمــي األول، وإضافته إلــى تتويجه عام 

2016 بكأس أوروبا للمرة األولى في تاريخه، 

من ضربة قاســية في الدقائــق األخيرة من 

مباراتــه االثنين ضد إيــران )1-1(، ألنه كان 

في اإلمــكان أن يخســر رونالــدو بالبطاقة 

الحمراء، بسبب ضربه العباً منافساً بالكوع، 

إال أن الحكم اكتفى بمنحه بطاقة صفراء.

الثالثة 
أن  ألفيــش  ورأى 

هنــاك ثمــة إمكانيــة 

للتحسن، وقال: سيفوز منتخب البرتغال، 

لكــن ال يجب أن ننســى أنــه ليس في 

إمكانك الفوز إال إذا لعبت بشكل جيد. 

 ويخــوض ألفيــش، المدافــع البالغ 

36 عامــاً، وصاحــب 96 مبــاراة دولية، 

مشــاركته الثالثة في كأس العالم، لكنه 

لــم يلعب فــي أي من مباريــات بالده 

الثالث حتى اآلن في المونديال الروسي، 

ورغم ذلك »نشــعر دائماً بأننا متحفزون 

جداً«.

وواصل جئنا هنــا للعب، والمنتخب 

البرتغالــي جاهز لكل شــيء. أظهرنا أن 

لدينــا فرصــة للفوز، لكن هنــاك مباراة 

صعبة بانتظارنا وعلينا عبورها .

رسالة 
وحذر ألفيش »برازيل أوروبا«، من ســيناريو 

مشــابه لما حصل مع ألمانيا حاملة اللقب، 

التي ودعت نهائيات روسيا من الدور األول، 

بخســارتها األربعــاء أمــام كوريــا الجنوبية 

صفر-2.

وقال »الجميع يتفق  أنه في كأس العالم 

الحالية ، ليست هناك مباريات سهلة. المصير 

الذي منيت به ألمانيا، شــّكل رسالة واضحة 

لما يمكن أن يحصل ألي فريق قوي«.

تدريبات
من ناحية أخــرى، انتظم المدافع البرتغالي 

رافايل جيريرو، فــي تدريبات منتخب بالده 

أمس، بعد تعافيه من اإلصابة.

واســتعاد المنتخــب البرتغالــي جيلســون 

مارتينيــز، وتحوم الشــكوك حول مشــاركة 

ويليام كارفالي.

 في سوتشي
ً
موقعة البرتغال وأوروغواي غدا

يز  العيون على رونالدو وسوار مساندة ملكية  لنجوم 
»الماتادور«

 برونو 
ألفيش يحذر من 

تكرار سيناريو ألمانيا مع 
»برازيل أوروبا« 

Ⅶ كراسنودار - د ب ا 

شــن الالعب اإلســباني داني كارفاخال أمــس هجوما الذعا 

ضــد الصحافة ووســائل اإلعــالم، مؤكــدا أن منتخب بالده 

يتلقــى انتقادات مبالغا فيها، كما اعترف أن على فريقه 

أن يحســن من قدراتــه الدفاعية حتى يحقق 

النجاح فــي بطولــة كأس العالم 2018 

بروسيا.

وقــال الظهير األيمن للمنتخب 

اإلســباني في المؤتمر الصحفي 

بمدينة كراســنودار الروســية، 

منتخــب  معســكر  مقــر 

المونديال:  خالل  »الماتادور« 

مــن  العديــد  »تلقينــا 

الالزم،  من  أكثــر  االنتقادات، 

لم نخســر منــذ عامين، ولكن 

ليس مــن الجيــد بالنســبة لنا 

أن يتــم انتقادنا كثيــرا، ما نرغب 

فيــه هو منــح الفرحــة لجماهيرنا، 

واتركوهم يعيشوا الفرحة«.

ويــرى كارفاخــال أن العديــد مــن زمالئه 

بالفريق تلقوا انتقادات الذعة من الصحافة، مشــيرا إلى 

ما حدث في هذا الصدد مع اندريس انيســتا ودافيد ســيلفا 

وايســكو. وأضاف قائال: »دافيد مثله مثل اندريس أو ايسكو، 

هو شخص جيد للغاية وسيصنع الفرق في هذا المونديال«.

وتحــدث عن انيســتا، وقال: »اندريس هــو نجم الفريق، 

وهو من يستطيع أن يقدم الحلول غير التقليدية، هو قائدنا 

وال يجــب إثارة الشــكوك حولــه«. وتطــرق كارفاخال أيضا 

إلــى الحديث عن زميله ايســكو، أبرز الالعبين في المنتخب 

اإلسباني حاليا، واستطرد قائال: »ال ينقصه شيء ليكون 

قائــدا، إنه أحد قادتنــا، عندما تتعقد األمور 

فــي المبــاراة ال يختفــي، يبحــث عن 

الكرة، يجيد التصويب والتمرير، إنه 

يقوم باألمور على نحو رائع«.

بالمدير  كارفاخــال  وأشــاد 

للمنتخــب  الحالــي  الفنــي 

هييرو،  فيرناندو  اإلســباني، 

الــذي وصفه بأنــه »يمتلك 

المقومات التي تؤهله لتولي 

المهمــة الفنيــة للمنتخــب 

اإلسباني«.

وتابع: »نحــن من نراه، إنه 

مــدرب كبيــر ونحن معــه حتى 

الموت«.

اعتراف
ورغم ذلك، اعترف كارفاخال أن على العبي إسبانيا أن 

ينتقدوا أنفســهم من أجــل أن يصححوا األخطاء التي وقعوا 

فيهــا في دور المجموعــات، وقال: »علينــا جميعا أن نبذل 

بعــض المجهود اإلضافي، ولكن ال يوجد منافس ســهل في 

هــذا المونديــال، الكثير من المرشــحين أصبحوا في 

الجانب األخر من الجدول، ونحن علينا أن نفكر في 

روســيا وأن نمضي قدمــا خطوة بخطوة ألننا لو لم 

نفعل هذا سنكون مخطئين«.

وقــال كارفاخال : »عانينا مــن أجل أن نكون 

أول المجموعــة، كان بإمكاننــا أن نبذل المزيد 

من الجهد، ولكننا لم نخســر منذ عامين، اياجو 

)اســباس( ســجل هدفا رائعا قادنا إلى صدارة 

المجموعة وعلينا أن نثمن هذا األمر«.

تحسين األداء
وأضاف : نركز على تحســين الجانب الدفاعي، 

األمور ستكون مختلفة في دور 16 عندما يلتقي 

الفريــق مع منتخبــات تكون أقــل حرصا من 

الناحية الدفاعية، المنتخب سيســتعيد أفضل 

مســتوياته، لقد ســجلوا فينا أهدافا بمجهود 

قليــل، المنافســون ألحقوا بنا الضرر بســبب 

أخطائنا نحن وليــس بفضل ميزات تمتعوا بها 

هم، علينا أن نحافظ على نظافة شباكنا.

مفاجآت 
وتحدث كارفاخال عن المنتخب األلماني، 

وقــال: »المونديــال يشــهد مفاجآت 

ويعكس حال كرة القدم في الوقت 

الحاضر«.

قلل اإلســباني أندريس إنيستا من أهمية االنتقادات التي توجه 

إليــه، وأكد أنه يســمع منذ 30 عاماً أنه أصبح كبيراً في الســن 

ليلعب كرة القدم.

وقــال فــي تصريحات لشــبكة »راديــو ماركا« 

اإلذاعية: »أسمع منذ 30 عاماً أنني أصبحت 

عجوزاً، ولســت كذلك، كمــا أنني متفائل 

بمســتقبل الكرة اإلســبانية، وقال: هناك 

جيــل رائع والعبــون لهــم أهميتهم في 

فرقهــم وقادرون على االســتمرار في منح 

أنصارهم الفرحة، ال أشــك في قيمة والتزام 

هؤالء الالعبين«.

وأشــار إنيســتا إلى أن المنتخب 

اإلســباني كان فــي وضــع »غير 

مريح« خالل اليومين الســابقين 

على انطالق المونديال، عندما 

الكرة اإلســباني  اتحــاد  قرر 

الســابق  المــدرب  إقالــة 

للفريق، جولين لوبيتيجي. 

وتابــع إنيســتا قائــاًل: 

معقــداً  موقفــاً  »كان 

بالنســبة للجميــع، لــم 

يرق ألحــد أن يمر بمثل 

هذا الموقف. بعيداً عن 

هذا الموقف غير المريح 

للجميع، فإن هدف الفوز 

بالمونديــال ومنح أنصارنا 

الفرحة يوحدنا جميعاً«. 

الفائز  إنيســتا،  وتطرق 

اإلســباني  المنتخب  مــع 

وبطولة  المونديال  بلقبي 

إلــى  أوروبــا،  أمــم  كأس 

الحديث عن المدة التي يجب 

أن يشــارك خاللها في المباريات، حيث قال: »أنا 

لســت من يقرر أي شيء حول هذا الموضوع، كل 

شــخص يدرك الحالة التي هو عليها وما يستطيع 

أن يقدمــه، دائماً أنظر إلى نصف الكوب المملوء، 

دائمــاً أنظر بإيجابية لنفســي، ولكــن أدرك أيضاً أن 

هناك أشياء يمكن تحسينها«.

واستطرد إنيستا متحدثاً عن االنتقادات التي توجه 

لطريقــة أدائه: »بعيداً عن كل ما يقال عني، حاولت 

دائماً أن أقدم أقصى ما لدّي، والقيام باألمور بأفضل 

طريقة ممكنة«.

وأضــاف »العب كــرة القدم ال يحتــاج ألحد من 

الخارج ليقول له إذا كان لعب بشــكل جيد أو سيئ، 

حتى لو كنتم تعتقــدون أن االنتقادات تزعجنا كثيراً 

فال نلقي باالً لكل ما يقال«.

وأشــار خالل حديثــه إلــى العثرات التــي تواجه 

المنتخب األرجنتيني وزميله القديم ميسي، قائاًل: »عندما 

ال تسير األمور بشكل جيد في األرجنتين فإن هذا يحدث صخباً 

كراسنودار - د ب أ كبيراً«. 

 كارفاخال: االنتقادات أكثر من الالزم.. اتركونا نفرح
ً
إنيستا: لست عجوزا
والجيل الحالي رائع
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الجمعة

Ⅶ موسكو - د ب أ

وجه تيتي مــدرب المنتخب البرازيلــي وجهازه المعاون، 

أنظارهم إلى المواجهة أمام المكسيك في دور الستة عشر 

لمونديال روســيا حتى من قبل عودتهم إلى مقر إقامتهم 

في سوتشــي امس، حيث ســيقضي الالعبــون يوم راحة. 

وبعد التأهل لدور الستة عشر عبر الفوز القوي على صربيا 

2 -صفر أول من أمس في موسكو، قال تيتي إنه سيحتفل 

بالتأهل اآلن ويفكر في المكسيك غداً، أكد مساعده كليبر 

تشافيير أن تقييم مباراة المكسيك سيبدأ في الطائرة.

المواجهة الخامسة التي تجمع بين المنتخب البرازيلي 

بطــل العالــم خمس مرات أمام المكســيك هي الشــيء 

الوحيــد المهم حاليا، حيث لم يتطــرق تيتي ألداء نجمه 

نيمــار في مبــاراة أول من أمس، وكذلــك لم يتحدث عن 

الخروج المفاجئ للمنتخب األلماني حامل اللقب، والذي 

كان من المفترض أن يواجه فريقه في دور الستة عشر لوال 

سقوطه أمام كوريا الجنوبية.

ضغوط
وقــال تيتي »ال نعتمد على التوقعــات ولكن نعتمد على 

الحقيقة«. وأضاف: »هــذه الحقيقة تقول إن هناك فريقاً 

يتمتع بعقلية تتيح له تحمل الضغوط وتحقيق التوازن«.

وتحــدث تيتي عن ترشــيحات الصحفييــن والمحللين 

للمنتخــب البرازيلي للفوز بــكأس العالم، حيث قال: »إنه 

أمــر يخصكــم، ويخص بيوت المراهنــات ولكن ال يخصنا 

نحن«.

ومن جهته قال كليبر »نســتعد لمباراة 

المكســيك، ســنفكر في األمر في الطائرة وسنقسم 

أنفســنا لمجموعــات مختلفــة، إنه منافــس قوي، ظهر 

بشكل جيد أمام ألمانيا«.

وأضاف »بالنسبة لنا علينا أن نتعرف عليهم تماماً لكي 

نبني استراتيجيتنا للمباراة، كنا مستعدين لمواجهة صربيا 

وعلينا أن نفعل المثل أمام المكسيك«.

مواجهات
وتجمــع المواجهــة بين البرازيل والمكســيك يوم االثنين 

المقبل في ســمارا، وتصــب المواجهات األربع الســابقة 

في صالح السيليســاو، حيث فاز ثالث مرات وتعادل مرة 

واحدة، وسجل 11 هدفا دون أن تهتز شباكه مطلقاً.

ولكن المنتخب المكسيكي أنزل الهزيمة بالبرازيل 1-2 

في نهائي أولمبياد لندن 2012، حيث انهمرت دموع نيمار 

في ملعب ويمبلي بعد خســارة منتخب بالده، الذي كان 

يعتمد خالل تلك المباراة أيضا على تياجو سيلفا ومارسيلو.

وعانى الظهير األيسر للمنتخب البرازيلي، مارسيلو، من 

آالم قويــة في الظهر خالل مباراة فريقه أمام صربيا ولكن 

الجهــاز الطبــي لمنتخب »الســامبا« أكــد أن العب ريال 

مدريد يتمتع بحالة جيدة بعد أن تلقى العالج.

آالم 
وبعــد مــرو 10 دقائق من مبــاراة البرازيل أمــام صربيا، 

هاجمــت مارســيلو آالم قوية في 

الظهر ليغادر ملعب اللقاء ويحل الالعب 

فليبي لويس بدال منه.

ولكن تيتي أكد أن الفوز تحقق رغم غياب مارسيلو، 

حيــث جاء الهدف األول بواســطة باولينيــو بعد تمريرة 

رائعة مــن فيليب كوتينيو ثم تكفل تياجو بالهدف الثاني 

إثر ضربة ركنية نفذها نيمار. وأشــار مدرب البرازيل »لدينا 

فريق قوي« وبشــأن الفــوز رغم خروج مارســيلو مصابا، 

أوضــح »لــم نكن لنفعــل ذلك لو لــم نكن علــى أهبة 

االســتعداد، األمر بالنســبة لنا يتعلق بأن نصبح أكثر قوة 

ونضجاً«.

أداء 
ولم يصل الفريق البرازيلي بعد إلى قمة األداء، لكنه قدم 

أفضــل مباراة له حتى اآلن في روســيا أمــام صربيا، بعد 

تعادله في الجولة األولى أمام سويسرا 1-1 ثم فوزه على 

كوستاريكا 2 -صفر. كما صبت وسائل اإلعالم غضبها على 

نيمــار، بعد ادعاء الســقوط أكثر من مــرة للحصول على 

مخالفــات، وكذلك حصوله على إنذار وإهانة زميله تياجو 

لتمرير الكرة إلى الخصم. ولكن بالنســبة لتيتي فإن كل ما 

يهم هو األداء الجماعي للفريق، رافضاً التعليق على نيمار، 

وما إذا كان الالعب قد تصالح مع تياجو بعد المباراة.

ومــن جانبه قــال باولينيو صاحب الهــدف االفتتاحي 

للبرازيل في مباراة أمس: »ليس لدي ما أقوله عن ألمانيا، 

نهتم فقط بتجاوز المرحلة تلو األخرى«.

تيتي: ال نعتمد على التوقعات ولكن على الحقيقة
البرازيل توجه أنظارها إلى المكسيك

 »السامبا« 
يغض الطرف عن 

كواليس مباراة صربيا
 

 حصــل المنتخــب البرازيلي األول لكرة القدم، أمس، على راحة، بعد تأهله إلى دور 

الستة عشر لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وعاد المنتخب البرازيلي إلى معسكره في مدينة سوتشي الروسية فجر أمس، بعد أن 

فاز على صربيا مساء أول من أمس في موسكو بهدفين نظيفين. وكان من المقرر أن 

يخوض المنتخب البرازيلي حصة تدريبية مســاء أمس في معسكره بسوتشي، ولكن 

المدير الفني للفريق، أدينور ليوناردو باتشي »تيتي«، قرر منح نيمار ورفاقه راحة، قبل 

االستعداد للمرحلة الحاسمة في مشوار منتخب السامبا نحو لقبه العالمي السادس.

موسكو - د ب أ  

 عانى الظهير األيســر للمنتخب البرازيلي، مارســيلو، من آالم قوية في الظهر خالل 

مباراة فريقه أمام صربيا يوم األربعاء، ولكن الجهاز الطبي لمنتخب »السامبا« أكد أن 

العب ريال مدريد يتمتع بحالة جيدة بعد أن تلقى العالج. وكشف االتحاد البرازيلي 

لكرة القدم عبر حســابه الرسمي على موقع التواصل االجتماعي »تويتر« أن مارسيلو 

أصيب بـ »تشنجات« في العمود الفقري ولكنه تلقى العالج وأصبح بحالة جيدة.

وبعد مرو 10 دقائق من مباراة البرازيل أمام صربيا، هاجمت مارسيلو آالم قوية في 

الظهر ليغادر ملعب اللقاء ويحل الالعب فليبي لويس بدالً منه. وفازت البرازيل على 

المنتخــب الصربي بهدفين نظيفين وتأهلت لدور الســتة عشــر لمواجهة المنتخب 

موسكو - د ب أ المكسيكي يوم االثنين المقبل بمدينة سامارا الروسية. 

الالعبون راحة قبل المرحلة 
الحاسمة

إصابة مارسيلو ليست 
خطيرة

كرستايتش: قدمنا كل
ما لدينا إليقاف البرازيل

اعترف مالدن كرســتايتش مدرب صربيا، أن فريقه لم يلعب بحذر وقدم كل ما لديه 

إليقاف ســرعة وسالســة والتزام دفاع البرازيل، لكنه فشــل وعوقب باألداء المذهل 

للمنافس فــي الهجوم ليودع كأس العالم لكرة القدم. وتركت الهزيمة في اللحظات 

األخيرة أمام سويســرا فــي مواجهة أوروبية خالصة في المجموعة الخامســة صربيا 

بحاجــة للفوز على بطلة العالــم خمس مرات لضمان التأهل، لكن شــباكها اهتزت 

بهدفي باولينيو وتياجو سيلفا لتدفع ثمن مغامرتها. وأضاف كرستايتش: »هاجمنا في 

الشوط األول ما عدا اللحظة التي أحرزت منها البرازيل الهدف األول. هذه اللحظات 

موسكو - رويترز يحسمها الالعبون أصحاب الكفاءة. 

بيتكوفيتش: كان بإمكاننا الفوز

Ⅶ موسكو - أ ف ب

قال فالديمير بيتكوفيتش، مدرب سويســرا، بعــد انتهاء المباراة 

أمام كوستاريكا بالتعادل 2-2: »ربما كان بإمكاننا الفوز عليهم من 

خالل طريقة لعبنا«.

وأكد بيتكوفيتش أنه يركز على مواجهة الســويد وال ينظر إلى 

مــا هــو أبعد من ذلك، في ظــل طموحات سويســرا لبلوغ دور 

الثمانية ألول مرة منذ مونديال 1954.

وقــال بيتكوفيتــش: »لقد اعتدنــا كتابة التاريــخ مؤخراً، لكن 

طموحنا التالي هو منافسنا التالي«.

مهمة صعبة
مهمــة بيتكوفيتــش أصبحت أكثــر صعوبة بعد حصــول القائد 

ســتيفان ليشتستاينر والمدافع فابينا شــاير على البطاقة الصفراء 

الثانية أول من أمس، ما يعني غيابهما عن مباراة الســويد. لكنه 

دافــع عن قرار الدفع بالالعبين أمام كوســتاريكا، مشــيراً إلى أن 

فريقــه كان يتحتم عليه خوض تلك المبــاراة بكل أوراقه الرابحة 

سعياً نحو التأهل.

وقال: »قبل المباراة، لم نكن نعرف ما إذا كان بإمكاننا التأهل 

عبر التعادل أو حتى من خالل الهزيمة بفارق ضئيل، من المؤسف 

غياب الثنائي لكن فات الوقت لتصحيح األمور«.

انتقاد 
ورغم تأهل المنتخب السويســري للدور التالي، فإن بليريم 

جيمايلــي صاحب الهدف األول انتقــد أداء فريقه، وكذلك 

فعــل زميله فالــون بيهرامي بعد مبــاراة صربيا، حيث ظهر 

الفريق السويســري بمســتوى ضعيــف للغاية فــي بداية 

المباراتين قبل أن يتطور أداؤه بمرور الوقت. 

ليلة غريبة لجماهير سويسرا

Ⅶ نيجني نوفغورود - د ب أ

 كانت ليلة غريبة بالنســبة للجماهير السويسرية، في طريقهم 

إلى اســتاد نيجني نوفجورود في طقــس بارد على ضفاف نهر 

الفولجا. قبل المباراة األخيرة للفريق في المجموعة الخامســة 

من مونديال روســيا أمام كوستاريكا، كانت الجماهير تدرك أن 

نقطة التعادل ســتكون كافية للعبور إلى دور الستة عشر، لكن 

الجماهير طمعت في الفوز من أجل إنهاء المشــوار في صدارة 

المجموعة.

في النهاية كان من الممكن أن يتأهل الفريق حتى لو خسر، 

مع معرفة أن المنتخب الصربي كان متأخرا أمام البرازيل صفر- 

2 في الدقيقة 68 لينعكس ذلك على الجماهير السويسرية. في 

باقي أرجاء الملعب كانت القصة مختلفة فرغم خروج منتخب 

كوستاريكا من كأس العالم، كانت جماهير الفريق في حالة من 

االحتفال بعد أن سجل الفريق أول هدفين له في كأس العالم. 

وفعلــت اآلالف من الجماهير الروســية المثل داخل الملعب، 

دعماً لمنتخب كوســتاريكا، في خطــوة مماثلة لما حدث مع 

منتخب صربيا خالل مباراته السابقة أمام سويسرا.

احتفال الجماهير
احتفلت الجماهير الروســية والسويســرية قبل مباراة أول من 

أمس في نيجني نوفجورود، في الوقت الذي ظهرت فيه حالة 

من عدم التصديق والشــماتة، عقب خروج المنتخب األلماني 

بطــل العالم من المونديــال على يد كوريــا الجنوبية. وتصدر 

منتخب الســويد ترتيب المجموعة السادســة، ليصبح منتخب 

سويســرا على موعد مع مواجهة أسهل نسبياً أمام السويد في 

دور الســتة عشــر، بدالً من المواجهة التي كانت متوقعة أمام 

ألمانيا.

� تعادل إيجابي لسويسرا أمام كوستاريكا  |  أ. ف. ب



Ⅶ دبي - عز الدين جاد الله

أكد األرجنتيني غوســتافو كونتيروس، المدير الفني 

للفريق األول لكرة القــدم بنادي الوصل، أن خروج 

المنتخــب األلماني من الدور األول من منافســات 

كأس العالم روسيا 2018 مفاجأة مدوية، موضحاً أن 

الجميع كان متيقناً من تأهل المانشافت نظراً إلى 

تاريخه العريق، ال ســيما أنه صاحب اللقب األخير 

في البرازيل 2014، لكنها كرة القدم المليئة دوماً 

بالمفاجآت، كما أشاد كونتيروس بأداء منتخب 

كوريا الجنوبيــة الذي قدم مباراة جيدة، ولم 

ُيهاب المنتخب االلمانــي صاحب التاريخ 

العريق، ونجح في الفوز عليه بهدفين على 

الرغــم من عدم تأهله إلى الدور الثاني من 

المونديال.

وأوضــح مــدرب الوصــل األرجنتينــي 

أن منتخــب بــاده لــم يقدم المســتوى 

المطلــوب منه في نهائيــات كأس العالم 

لكــرة القــدم المقامــة حالياً في روســيا، 

بســبب تناوب المدربين علــى المنتخب 

األرجنتيني، وبالتالي تغيير الفكر التدريبي 

المســتمر، ومن الصعب أن تجد في وقت 

قصيــر المنتخب األرجنتيني يقدم بشــكل جيد، مشــيراً 

إلــى أن المنتخبات تختلف عن الفرق بكونها تحتاج إلى 

تركيز أكبر.

قدرة
وقــال المدير الفنــي للفريــق األول لكرة 

القدم بنادي الوصــل: »يمتلك المنتخب 

علــى  األرجنتينــي العبيــن مميزيــن 

المســتوى الفــردي، لكــن لــم يتم 

اســتغالهم بشــكل كبير«. وشــكك 

مــدرب الوصــل في قــدرة منتخب 

األرجنتيــن علــى التتويــج بــكأس 

العالم، قائًا: »ال تســتطيع أن تحكم 

علــى كرة القدم بتوقع أو برأي قاطع، 

لكننــا نرى فرقاً تقدم مســتويات أفضل 

مــن المنتخــب األرجنتيني مثــل: البرازيل، 

إســبانيا، البرتغال، بلجيكا، وأعتقد أن اللقب قريب 

من المنتخبات األربعة«.

فكر
وأضــاف األرجنتيني غوســتافو كونتيــروس: »هناك أكثر 

مــن مــدرب أرجنتينــي فــي المونديال وعلى مســتوى 

العالــم، ما يعكس الفكــر التدريبي الكــروي األرجنتيني 

ونجاعتــه في إدارة الفــرق المختلفة حول العالم، حيث 

تمكنــت منتخبات عدة من التأهل لنهائيات كأس العالم 

بعد ســنوات طويلة بفضــل المدرب 

األرجنتينــي، لكــن ال نســتطيع 

على  األفضــل  إنــه  القــول 

مستوى العالم«.

المديــر  وأضــاف 

األول  للفريق  الفنــي 

لكــرة القــدم بنادي 

»مــن  الوصــل: 

يتــّوج  أن  الصعــب 

ميســي بلقب أفضل 

العب فــي العالم في 

النســخة الحاليــة مــن 

ميســي  لكون  المونديــال، 

يقدم مستويات رائعة مع برشلونة، 

ألنه فريق جيد ويقدم لعباً جماعياً، بعكس 

أدائــه في المنتخب األرجنتينــي الذي يعتمد 

علــى المهــارات الفردية لاعبيــن، والحصــار الدائم 

المفــروض على ميســي، لــذا فإن مهمتــه صعبة في 

التتويج باللقب«.

 الخــروج المبّكــر لمنتخــب البيــرو )بانكيروخــا( ال يحجب 

االنطبــاع الجيد الذي تركه العبه أندريه مارتن كاريو دياز الذي 

برز بشــكل الفت في المباريات الثاث في المونديال الروسي، 

وتم اختياره رجل المباراة أمام أستراليا.

يعرف كاريو )27 عاماً( بالاعب المقاتل الذي ال يستســلم على 

أرضية الملعب ويتمّيز بالســرعة والمهارة وطول قامته، ونشــأ 

منذ صغره على حلم واحد وهو أن يصبح العب كرة قدم.

بدأ كاريو مســيرته االحترافية بنادي أليانزا ليما البيروفي، وفي 

مايــو 2011 انتقل إلى ســبورتينغ لشــبونة البرتغالي بـ1.5 

مليــون يورو، وفي شــهر مــارس من العام نفســه انضم 

للمنتخــب البيروفــي فــي مباراته ضد اإلكــوادور لكن 

مشــواره الدولي الحقيقي بدأ في 2012 في التصفيات 

المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014.

خطــف كاريــو األنظار إليه في شــهر أغســطس 2012، 

عندما ســجل أول هدف على الصعيد الدولي في شــباك 

المنتخب الكوستاريكي في مباراة ودية، وبعدها بأسبوع واحد 

ســجل أول أهدافه األوروبية مع فريقه ســبورتينغ لشبونة ضد 

هورسينس الدنماركي في مباراة فاصلة بمسابقة اليوروباليغ.

كما صنع كاريو تاريخاً جديداً لكرة القدم البيروفية، 

عندما ســجل الهــدف األول لمنتخب باده في 

شباك أستراليا بعد 36 عاماً، غابت فيها األهداف 

البيروفية عن كأس العالم.

عبر كاريو عن ســعاته بفــك العقدة وقال: حان 

الوقــت لظهور منتخب بيرو كل 4 ســنوات في 

كأس العالم، وأن األداء الذي ظهر عليه في روسيا 

كان مشرفاً رغم عدم الصعود إلى الدور الثاني.

ال يكترث كاريو إلنجازاته الشــخصية بل على 

النجاح الجماعي لفريقه وفرحة الشعب 

البيروفــي، وقــال عقب الفــوز على 

أستراليا: لدينا شعور جميل، صحيح 

لــم نكن نملك أي حظوظ للتأهل 

ضد أستراليا، ولكننا لعبنا المباراة 

الجماهيــر  ألن  نهائــي،  بمثابــة 

االحتفــال  تســتحق  البيروفيــة 

باألهداف وباالنتصــار.. يا لها من 

ورقصت  الجماهير  هتفت  فرحة! 

وبكت.

تجربــة  أن هــذه  أندريــه  يــرى 

المونديال ستكون مفيدة جداً لكرة 

القدم في البيرو من شأنها أن تؤتي ثمارها 

قريباً، مشــدداً على ضــرورة تصحيح بعض األخطاء 

ومواصلــة العمل قائــًا: »بإمكاننا تقديم أفضل مما 

قّدمنا بكثير«.

ثم أضــاف: في المونديال الاعبون يكســبون الكثير 

من الخبرة، الشــباب في بيرو يحلمون بذلك، ال شــك 

أن كرة القدم البيروفية ســتنمو أكثر مع ما نعيشه في 

روسيا.

Ⅶ  دبي - عدنان الغربي

دروس 
ومشاهدات

الدور األول لمونديال روسيا

كونتيروس: خروج حامل اللقب مفاجأة مدوية أندري كاريو.. 
نجم بيرو المقاتل

Ⅶ موسكو ـ يوسف الشافعي 

أســدل الســتار على الفصل األول من مونديال باد 

القياصــرة »روســيا«.. منتخبات كانت فــي الموعد، 

بــدور  اكتفــت  بلــدان  اآلمــال..  وأخــرى خيبــت 

»الكومبــارس«، وأخــرى عاندتها ظروف المســابقة 

وافتقــدت خبــرة المواعيــد الكبرى، لكنها كســبت 

احترام الجميع وركبت طائرة العودة واأللم والخيبة 

يعتصران القلوب..

مونديال روســيا، نســخة مليئة بالدروس وعامرة 

بالعبر.. نسخة أبانت معدن البعض وفضحت مكامن 

ضعــف البعض اآلخــر، وأظهرت أن خارطــة الكرة 

العالمية تغيرت ولم يعد لمصطلح »الصغار« وجود..

نســخة كأس العالم المقامة حالياً بروسيا أعطت 

لكــرة القدم بعــداً آخر في الواقعيــة، وتكررت فيها 

مشــاهد ألفناهــا وتعودنا عليها في نســخ مضت.. 

وحــازت شــرف أول نســخ المونديــال اســتعماالً 

للتكنولوجيــا باعتمــاد االتحاد الدولــي لكرة القدم، 

تقنيــة الفيديو »VAR« ألول مرة.. بما لها من مزايا 

وما عليها من مساوئ..

مشــاهد عديدة صورتها الذاكــرة »المونديالية«، 

وتــم تخليدهــا بأحرف نحتــت بمــاء الذهب ليتم 

تصنيفها في األرشــيف، الذي مهما طال به الزمن لن 

ينسى وستعود األجيال القادمة للبحث في صفحاته..

دروس عديــدة وِعبــر كتــب لهــا أن تحكــى في 

روســيا، منها مــن حاكت روايات شكســبير، وأخرى 

ســارت علــى درب روايات الراحل دوستويفســكي.. 

ومنتخبــات عزف على أثير ســيمفونيات الامحدود 

إبداعياً تشايكوفسكي على أرضه وبين أقرانه..

نظرية
وفــي »البيان الرياضي«، آثرنا أن نقلب أطوار الفصل 

األول مــن مونديال باد الروس ونخط لكم ســطوراً 

عامرة بدروس مستنبطة بحكمة.. نضعها بين أيديكم 

لنبحر معاً في عوالم »المونديال« الروســي الشيق.. 

خريطــة الكرة تغيرت.. وال مكان للصغار في قاموس 

المونديال.

كرســت كأس العالم في نســختها الحالية بباد 

الروس نظرية اختفــاء أو انقراض مصلح »الصغار«، 

وتواصلــت ظاهرة تغيــر خارطة الكــرة العالمية، 

باختفاء القوى التقليدية وانصهارها مع المجموعة.. 

وأضحت أســماء كانت في األمس القريب تصطف 

فــي طابور الصغــار تنافــس أمماً وتطيــح بأخرى 

اعتادت ارتداء عباءة المجد والتألق..

في باد القياصرة، أصبح تجاوز دور المجموعات 

يعتبر بمثابة إنجاز ألمم عظمى.. فمن رأى أسطورة 

الماضــي والحاضــر دييغو أرمانــدو مارادونا يقاوم 

دقــات قلبــه المتســارعة، واقفاً علــى قدميه في 

مدرجات ملعب مدينة ســان بيترسبورغ، باحثاً عن 

مســاحة أمل وساعة انفراج لرفاق عراب األرجنتين 

الجديــد ليونيل ميســي أمام نســور نيجيريا، التي 

أدخلــت األرجنتينييــن دوامــة الشــك، وجعلتهم 

يعيشــون أوقاتاً مريرة بطعم العلقم، قبل أن يأتي 

الفــرج بقدمي الشــيطان األحمر ماركــوس روخو.. 

وأطلقــوا العنان لفرحة وســعادة غامــرة لو رأتها 

العيــون دون درايــة باألحداث، لخيــل للبعض أن 

ِجيل ليونيل ميســي حقق المعجزة وأعادوا ِحياكة 

أســطورة دييغو أرمانــدو مارادونا وقائد الســفينة 

كارلــوس بياردو بمكســيكو.. لكن ال هذا وال ذاك، 

فما هو إال عبور بعسر ألولى األدوار..

أول الدروس كانت صريحة وواضحة.. عذراً، كلنا 

سواســية، والبقاء لألجدر.. ألصحــاب »الحافات« 

رأي آخر..

اكتشاف
تعددت الخطــط والتكتيكات، وأضحت كرة القدم 

مــن العلــوم الحديثة التي تدرس.. أعيد اكتشــاف 

خطــط طويــت فــي صفحــات التاريــخ، وعادت 

»الكاتيناشــيو« فــي حلة وصبغة جديــدة، بأبطال 

وشــخصيات مختلفــة، وإخــراج يحاكــي ما خطه 

»التاريخــي« هيلينيــو هيريرا في ســتينات القرن 

الماضي..

في زماننا هذا وعصرنا الحالي، تغيرت األســماء 

وأصبحت خطة »الحافلــة - The BUS«، من أبرز 

مبادئ الكرة الحديثة القائمة على االندفاع البدني 

وتحصين الدفاعات..

ومن أبرز مشاهدات الدور األول لمنافسات كأس 

العالم المقامة حالياً بروسيا، اتضح جلياً أن أصحاب 

الكــرة الجميلة يقفون مشــدوهين أمــام التنظيم 

الدفاعــي وااللتــزام التكتيكي المحكــم لمنتخبات 

اعتمدت نظــام وتكتيك »الحافلة« لتحصين القاع 

وضرب الخصوم بالهجمة المرتدة التي أضحت تعد 

بمثابة ســاح قاتل وفتاك لكل المنتخبات والفرق 

التي تحتكر الكرة وتبحث عن الفرجة واإلبداع.

مــا قدمه رجــال المــدرب البرتغالــي كارلوس 

كيــروش في النســخة الحالية مــن المونديال من 

التــزام تكتيكي وحنكة ومهارة فــي تطبيق الخطة 

الســالفة الذكر، جعلهم يضربون الخصوم ويقفون 

أمام مدارس كروية عتيدة، ونجوم ال يشــق لها غبار 

من قيمة منتخبات إسبانيا والبرتغال..

طريق
لخطة »الحافلة« عشــاق ومدارس كثيرة.. ونســيان 

الثــورة االســكندنافية ألصدقاء »المغــرور« الغائب 

زالتــان ابراهيموفيتش ســيعتبر ضرباً مــن اإلهانة.. 

ما قدمه المنتخب الســويدي إلــى غاية اللحظة في 

مونديــال باد الــروس يعطي الحــق لمدربهم الذي 

أدار ظهره للســلطان، الذي كان سيكون بمثابة عبء 

علــى المجموعة، ولن يســاهم فــي إنجاح مخطط 

»الحافلة«..

الســويد.. منتخــب واقعــي يلعب علــى حدود 

إمكانياته ويعرف جيداً ما يريده من المباريات، شــق 

طريقه بصمت إلى ثاني األدوار في مجموعة عرفت 

ســقوط األلمان الذين أعلنوا حالــة حداد على كرة 

القدم في باد المانشافت. وقدمت المنتخبات التي 

اعتمدت هذا النهج الخططي درســاً للجميع مفاده.. 

النتيجة للملتزمين تكتيكياً واالستحواذ لآلخرين..

مشاهد
لــم يعد للنتائج الكبيرة مكان إلــى ما نذر.. ولنا في 

بعض نتائج المنتخبــات العربية وبنما خير مثال، إذ 

خســر منتخبا الســعودية وتونس على التوالي أمام 

روســيا وبلجيكا وبالخمســة، ولم تشأ مصر أن تخرج 

عن القاعدة وسقطت بالثاثة أمام البلد المنظم في 

مشــاهد محزنة فتحت الباب على مصراعيه للبحث 

عن مكامن الخلل التي ساهمت في هذه الخسارة.

تعــددت القراءات حول نــدرة النتائــج الكبيرة، 
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Ⅶ  موسكو - يوسف الشافعي 

شــهد المركــز اإلعامي الخــاص بملعب »ســبارتاك«، 

بالعاصمــة الروســية ُموســكو، ازدحامــاً كبيراً، عشــية 

احتضانه لُمباراة المنتخــب البرازيلي وخصمه الصربي، 

فــي آخر ُمباريــات الُمنتخبيــن فــي دور المجموعات 

لمنافســات كأس العالم. وتجمهر اإلعاميون الحاضرون 

في المركز اإلعامي أمام شاشــات التلفزيون المخصصة 

لمشــاهدة ُمباريات البطولة، وذلك لعدم وجود أماكن 

للجلوس في المركز اإلعامي، والذي فاق عدد الحاضرين 

ُقدرته االستيعابية، مما وضع مسؤولي اللجنة اإلعامية 

لاتحــاد الدولي لكرة القدم »الفيفــا«، وممثلي اللجنة 

المنظمة المحلية للمونديال، في ورطة كبيرة.

حاول المســؤولون عن المركز اإلعامي إيجاد حلول 

بديلة للعدد الكبير من اإلعاميين الذين لم يجدوا مكانا، 

إذ قاموا بالسماح لهم بدخول المقهى الخاص بالمركز، 

بينمــا فضل البعــض منهــم افتــراش األرض الُمحيطة 

بالمركــز اإلعامي. كما خلق اإلعاميون الحاضرون في 

المركز اإلعامي الخاص بملعب »ســبارتاك« بالعاصمة 

الروسية موسكو، ضجة كبيرة نظرا للعدد الكبير والهائل 

الذي حج إليه، وذلك على غير العادة.

وكان نصيــب األســد مــن اإلعامييــن الحاضرين فــي المركز 

اإلعامي من الجنســية البرازيلية، وشــهدت »البيان الرياضي«، 

تواجدا كبيرا للبعثــة اإلعامية البرازيلية. وأكد أحد اإلعاميين 

الحاضرين، اســتغرابه من العدد الكبير، ُمشيرا في الوقت ذاته 

ر الجميع لُمتابعة  إلــى أن ُحب وهوس ُكرة القــدم الجميلة يجُّ

مباريات »السيليساو« البرازيلي. وُتعتبر هذه المرة األولى التي 

ُتصادف اللجنة المنظمة ُمشكا ُمماثا، خاصة أن جميع ماعب 

الُمونديال تتوفر على مراكز إعامية بُقدرات استيعابية كبيرة.

أحالم
وَتابــع اإلعاميون الحاضــرون في المركــز اإلعامي إقصاء 

الُمنتخــب األلمانــي مــن الُمونديــال، إذ تعاطــف ُمعظم 

الحاضرين مع ُمنتخب ُكوريا الجنوبية، الذي قضى على أحام 

المانشافت بالدفاع عن لقبه وهزمه لُيرافقه خارج الُمسابقة، 

عقــب اللقاء، عمت الفرحة الكبيرة لُممثلي وســائل اإلعام 

وتفاعلهم الكبير مع أهداف رفاق الكوري سون هيونج مين، 

في َمشــهد تجردوا فيه من جلبــاب اإلعامي، وارتدوا ثوب 

الُمشجع الُمتعاطف مع طرف على حساب آخر.

صدارةُيذكر أن ملعب ســبارتاك بالعاصمة الروسية موسكو 

سيحتضن إحدى ُمباريات ثمن نهائي مسابقة كأس العالم، بين 

ُمتصدر المجموعة الثامنة وثاني المجموعة السابعة.

يّتسع الملعب إلجمالي 45 ألف متفّرج. وُيعتبر الملعب أحد 

ملعبين لكأس العالم في العاصمة موســكو، ويقع في الشــمال 

الغربي من موســكو في منطقة توشــينو. تم 

تشييده سنة 2014 في موقع مطار توشينو. 

يتطّلــب األمــر حوالي 40 دقيقــة بقطار 

األنفــاق للوصول إلى الملعب من مركز 

المدينة.

شعبية
افتتح  حتى ســنة 2014، عندما 

كان  الجديــد،  ملعبــه  النــادي 

ســبارتاك هــو الفريــق األكثــر 

شعبية في روسيا وكذلك األكثر 

نجاحاً، ورغم ذلك لم يكن لديه 

الفريق  خــاض  ولعقود  ملعب. 

مبارياتــه على ماعــب مختلفة 

ملعــب  أن  إال  موســكو.  فــي 

ســبارتاك أصبــح اآلن مصدر فخر 

لجماهيــر النادي قاطبــة. فواجهة 

الملعب مكّونة من ماســات بيضاء 

وحمــراء اللــون، في إشــارة أللوان 

بالمحــارب  النــادي، وُتذّكــر أيضــاً 

األسطوري ســبارتاكوس، الذي يحمل 

النادي اسمه.

قــدم االتحــاد المغربــي لكــرة القــدم، احتجاجاً رســمياً 

لاتحــاد الدولي للعبة )الفيفا(، بســبب ما وصفه بـ »األخطاء 

التحكيميــة«، التي ارتكبت ضد منتخب باده في بطولة كأس 

العالم المقامة في روسيا.

على  المغربي  االتحاد  ونشــر 

الرسمي في »فيسبوك«،  حسابه 

نص الرســالة التــي بعثها لرئيس 

»الفيفا«.

وكان المنتخــب المغربي قد 

احتج على عدة قرارات تحكيمية 

مونديال  فــي  مبارياتــه  خــال 

روسيا، خاصة تلك القرارات التي 

رفــض فيها الحــكام االســتعانة 

بتقنية الفيديو.

وخرج رفــاق المهدي بنعطية 

مــن دور المجموعات لمونديال 

روســيا، بعد تذيله ترتيب المجموعة الثانيــة برصيد نقطة واحدة، 

حصدها من تعادل أمام إســبانيا )2-2(، وخسر مباراتين أمام إيران 

)0-1(، والبرتغال )0-1(.    موسكو - وكاالت

رفض المدير الفني لمنتخب كوســتاريكا األول لكرة القدم، أوســكار 

راميريــز، التحدث عن احتمالية اســتمراره فــي منصبه بعد خروج 

الفريق من منافسات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال راميريز، بعد المباراة األخيرة لكوســتاريكا في المونديال أمام 

سويســرا، التي انتهت بالتعادل 2 /  2: »ال أعلم ماذا ســيحدث غداً، 

وهناك  كوســتاريكا،  إلى  سنعود 

سأكون مع عائلتي«.

بمســألة  الغمــوض  ويحيــط 

المنتخب  مــع  راميريز  اســتمرار 

الكوســتاريكي بعد خروج األخير 

فــي  المجموعــات  دور  مــن 

المونديــال إثر تلقيــه هزيمتين، 

وتعادله في مباراة واحدة.

الكوســتاريكي  المنتخــب  وكان 

في هذه النســخة من المونديال 

بعيداً عن المســتوى الكبير الذي 

قدمــه فــي مونديــال البرازيــل 

2014، وقــاده لبلــوغ دور الثمانية، تحت قيــادة مدربه الكولومبي 

الســابق خورخي لويس بينتو. ونجح منتخب كوســتاريكا في حصد 

النقطــة الوحيــدة له بعدما حقــق تعادالً صعباً أمام سويســرا في 

الدقيقة 93.         نيجني نوفجورود - د ب أ

ودع الاعب ســامي خضيرة مع المنتخــب األلماني، نهائيات كأس 

العالم في روســيا، وأنهى معها ابن مدينة شــتوتغارت، أمله بإنجاز 

عالمي جديد، بعدما شارك »الماكينات«، التتويج بكأس العالم 2014 

في البرازيل، بل وفقد معها فرصة الظهور مجدداً في مونديال 2022، 

مع توقعات بإجراء تغييرات شاملة على التشكيلة األلمانية الحالية. 

يعتبر سامي خضيرة )31 سنة(، منذ سنوات، عنصراً ثابتاً في الوسط 

الدفاعي للمنتخب األلماني، بفضل حضوره البدني القوي، وســرعته 

فــي الجــري، وذكائه التكتيكي الحــاد، والتحق فــي صغره بنادي 

شتوتغارت، والذي توج برفقته بلقب الدوري األلماني في سنة 

2007، وكان قــد ســجل وقتها في الجولــة األخيرة، هدف 

الفوز باللقب بضربة رأسية. 

انتقل خضيرة، وهو من أب تونسي وأم ألمانية، إلى نادي 

ريال مدريد عام 2010، وتوج معه بلقب البطولة والكأس 

المحليــة، إلى جانب لقــب دوري أبطــال أوروبا، وكأس 

العالم لألندية، وفي ســنة 2015، غير األجواء صوب نادي 

يوفنتوس، واحتفل معه بألقاب محلية أخرى.

وعلى غرار العديد مــن زمائه المتوجين باللقب العالمي بالبرازيل، 

فاز خضيرة أيضاً في عام 2009 ببطولة أوروبا تحت 21 ســنة، وبدأ 

مسيرته الدولية مع المنتخب األلماني األول سنة 2009، وكان العباً 

أساسياً في تشكيلة الفريق الذي خاض نهائيات جنوب أفريقيا 2010، 

غير أنه غاب عن نهائي كأس العالم البرازيل 2014، بســبب إصابته 

في تمارين اإلحماء.

خــاض خضيرة، 76 مباراة مــع منتخب ألمانيا، وســجل 7 أهداف، 

ومنهــم هدفان في نهائيات كأس العالم 2014، وأحدهما في مرمى 

المنتخــب البرازيلــي، عندمــا فــازت »الماكينــات« 7-1 في نصف 

النهائــي، وشــارك مع منتخب باده فــي 118 دقيقة خال مباراتين 

فقط في المونديال الروسي، ومرر 80 كرة، وله محاولة واحدة فقط 

على المرمى، وارتكب خطأين.

في المونديال األخير لخضيرة، أكتشــف الجيل الذهبي 

للمنتخــب األلماني األول لكرة القدم أن كل األشــياء 

الجيــدة تصل إلى نهايتها وذلك بعد أن ودع الفريق 

منافســات بطولــة كأس العالــم بروســيا من دور 

المجموعات للمرة األولى منذ ثمانين عاما، بعدما 

تعــرض ســامي خضيرة مع رفاقــه  مانويل نوير 

وماتس هوميلز ومســعود أوزيل ورفقائهم إلى 

اإلهانة بعد خسارتهم امام المنتخب الكوري 

الجنوبــي صفر / 2 ليودعــوا البطولة في 

قاع المجموعة السادسة.

هؤالء النجوم برفقة سامي خضيرة، 

شكلوا جزء من المنتخب األلماني 

الذي مزق المنتخب اإلنجليزي 

إلى أجــزاء بعدمــا تغلب 

عليه 4 / صفر في بطولة 

أوروبا للشــباب تحت 

21 عاما.

Ⅶ  دبي- إيهاب 
زهدي

مركز »سبارتاك« يضع »فيفا« في ورطة

احتجاج مغربي 
بسبب »األخطاء 

التحكيمية«

مدرب كوستاريكا 
يرفض الحديث 

عن مستقبله

خضيرة.. 
 يا مونديال

ً
وداعا

وحول خســارة هــذه المنتخبات، وكانــت الحقيقة واحدة 

وهــي ضعف المــردود البدني لهم مقارنــة بخصومهم، إذ 

ظهــرت المنتخبــات با حيلة وال قــوة لمضاهاة خصومهم 

فــأدى االنهيار البدني إلى هز شــباكهم في مــرات عديدة 

وبطــرق مختلفة.. تفنــن خالها الخصوم في دك الشــباك 

وتصــارع المهاجمــون على صــدارة الهدافيــن، انطاقاً من 

»هاتريك« نجم توتنهام اإلنجليزي هاري كين في مرمى بنما 

ومــروراً بثنائية البلجيكي لوكاكو في مرمى نســور قرطاج، 

ووصوالً إلى ثنائية »الملكي الســابق« دينيس تشيريتشيف 

في مرمى األخضر السعودي.

فاكهة
قدم منتخبا المغرب والبيرو دورة محترمة بكل المقاييس، 

إذ القى األداء الذي قدموه استحسان جميع المتتبعين رغم 

خروجهما من الدور األول لمنافسات كأس العالم بروسيا.

وكان المنتخب المغربي فاكهة المونديال الحالي نظراً لما 

قدمه من مســتوى محترم في جميــع المباريات، وخاصة 

أمام البرتغال وإســبانيا، إذ أبان أســود األطلس عن وجه 

المــع فاجأ جميع المتتبعين، وجعلهم يصفقون لهم، لوال 

نقص الخبــرة وبعض األمور األخرى.. لبصم األســود على 

إحدى أكبر المفاجآت في مونديال روســيا بإسقاط إحدى 

الكبيرتين البرتغال أو إسبانيا..

ثوب
فــي كل نســخة من نســخ البطــوالت الكرويــة الدولية 

والقاريــة، يبحث المتتبعون عن المنتخب أو الفريق الذي 

يرتدي ثوب المفاجأة الســارة أو يحمل »اســم« الحصان 

األســود.. وفي نســخة روســيا الحالية، يبدو أن المنتخب 

الكرواتــي قــد أعلن عن نفســه مبكراً بحصــده للعامة 

الكاملة فــي مجموعة ضمت إلى جانبــه منتخبات قوية 

علــى الورق. وتمكــن رفاق »عازف األلحــان« الملكي لوكا 

مودريتش من إســقاط الخصوم الواحد تلو اآلخر، بالنتيجة 

واألداء، وبصموا على فصل أول دون أي خطأ يذكر، إذ لقنوا 

المنتخب األرجنتيني درســاً من دروس كــرة القدم الحديثة 

وفازوا عليه بثاثية نظيفة، جعلتهم حديث العالم بأسره.

تقنية
ســمح االتحاد الدولي لكرة القدم »الفيفــا« للتكنولوجيا 

باقتحــام دواليــب وعالم كــرة القدم من خــال »تقنية 

الفيديــو«، التي تم اعتمادهــا ألول مرة في بطولة دولية 

كبرى من قيمة كأس العالم لكرة القدم.

وفــور اعتمادهــا من طــرف »الفيفــا«، بــدأت »تقنية 

الفيديو« تخلق صدى كبيــراً ومدوياً في دهاليز المنتخبات 

المشــاركة، ومنهم من احتج بشراســة، متهمــاً إياها بتغيير 

وتحديد مصيره، وهو ما حدث مع المنتخب المغربي الذي 

ودع البطولــة على وقع االحتجاجــات التي رافقت مبارياته 

أمام البرتغال وإســبانيا، إذ أجمــع العديدون على أن تقنية 

الفيديو قتلت المغاربة وســاهمت بقدر كبير في كبح جماح 

أحامهم الواسعة.
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Ⅶ موسكو - صالح الدين الشيحاوي

تحّولــت شــوارع موســكو خــال كأس العالم إلى 

كرنفال رياضــي وثقافي حيث تقام عروض متنوعة 

فــي كل مــكان. ومــن أجملها ذلك العــرض الذي 

أقيــم أمام المتحف التاريخي والذي يجمع بين فن 

الرقص وكرة القدم. فتيات شــابات يرتدين اللباس 

الروســي التقليدي بألوانه الجميلة وطفل موهوب 

في كرة القدم يقدمون عرضا مشتركا وسط حشود 

غفيــرة تقف إعجابــا بالمهــارات العالية. وخطف 

الاعب الناشــئ األضواء باستعراضه الكروي حيث 

يداعب الكرة لدقائق طويلة دون أن تســقط أرضا، 

يروضها بقدمه اليمنى وتارة وباليســرى تارة أخرى، 

ويلهــب الجماهيــر بحركات رائعــة دون أن تفلت 

منــه الكــرة أو تامس األرض. واســتغل الكثير من 

الشباب الروسي توافد جماهير المونديال من أجل 

اســتعراض مهاراتهم، ليــس في كرة القدم فقط بل 

في الرسم والموسيقى، حيث تزينت شوارع موسكو 

والمــدن المســتضيفة للبطولــة بجداريــات رائعة 

لنجوم كرة القدم، كما خطفت الفرق الموســيقية 

التي تعزف في الشوارع األنظار.

Ⅶ موسكو ــ صالح الدين الشيحاوي

يحرص عدد من مشجعي منتخبات مونديال روسيا 

2018 علــى متابعــة المباريات من خال شاشــات 

االســتوديوهات التلفزيونية الواقعة قرب الســاحة 

الحمــراء. وفــي ظل عــدم توافر تذاكــر المباريات 

لعمــوم المشــجعين، فإن بعضهم يختــار الوقوف 

لساعات تحت الشمس أحياناً أو المطر أحياناً أخرى 

لمتابعــة المباريــات. وخصصت اللجنــة المنظمة 

عدداً من اســتوديوهات التحليل التلفزي للقنوات 

الحاصلة على حقوق البث قرب الســاحة الحمراء، 

حيــث تطــل كنيســة باســيل والكرمليــن ومناظر 

معمارية أخرى خابة. وكان في حســبان الجماهير 

أن تضــع اللجنة المنظمة للمونديال شاشــة كبيرة 

فــي الســاحة الحمراء حتــى يتمكنوا مــن متابعة 

المباريــات، إال أنه ولدواع أمنيــة وقع التخلي عن 

الفكرة واقتصرت الشاشــة الكبيــرة على المناطق 

المخصصة للجماهير، والمرخصة من طرف االتحاد 

الدولي لكرة القدم »فيفا«.

أقامت مشــجعة روسية عاشقة منتخب »السامبا« 

حفــًا صغيــراً في الســاحة الحمراء على شــرف 

البرازيلييــن احتفــاًء بتأهل رفاق نيمــار إلى الدور 

الثاني. وفاجأت الســيدة الروسية جماهير البرازيل 

بـــ »تورتة«، ووزعتها عليهــم داعية إياهم للرقص 

واالحتفال معها على أنغام روسية.

وظهــر المنتخب البرازيلي في المباراة األولى أمام 

سويســرا بمستوى متواضع، واكتفى بالتعادل قبل 

أن يكشر عن أنيابه في المباراة الثانية أمام السويد 

ويخطف الفوز وعودة األمل في الوقت البديل من 

المباراة بفضل هدفين لكوتينيو، ونيمار. واســتعاد 

منتخــب »السيليســاو«، أول مــن أمــس، عافيته 

ليحقــق فــوزاً مقنعاً علــى صربيــا 2-0، ويضمن 

التأهل إلى الدور الثاني. وســيواجه رجال المدرب 

تيتي في ثمن النهائي المنتخب المكســيكي الذي 

قدم مستوى جيداً خال المباراتين األولى والثانية، 

قبــل أن يلعب من دون جدية فــي اللقاء الثالث 

الذي كان شــكلياً بالنســبة إليه. وعاشت موسكو، 

أول من أمــس، ليلتها على وقع رقصات الســامبا 

البرازيليــة، حيث غزت الجماهير العاشــقة نيمار، 

الشوارع والساحة الحمراء واحتفلوا حتى الصباح.

وعــاد األمل إلــى الجمهور البرازيلي بعد تحســن 

األداء أمــام صربيا بالفوز بلقــب كأس العالم بعد 

جفاء 3 دورات سابقة، فآخر موعد مع المجد كان 

في كوريا واليابان 2002. وضاعف خروج المنتخب 

األلمانــي من الــدور األول من آمــال البرازيل في 

استعادة اللقب، ذلك أن المانشافت بطل النسخة 

األخيرة كان مرشحاً فوق العادة لاحتفاظ بالكأس، 

إال أن المكســيك والســويد وضعاه خارج العرس 

الكروي.                      موسكو - البيان الرياضي

ال تعتبر القيمــة الكبيرة لاعب األرجنتيني 

ليونيل ميســي والخطورة التــي يمكن أن 

يشــكلها على أي منافس ســراً بالنسبة ألي 

شــخص. ولكــن عندمــا يتحــدث المدافع 

الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي عن هذا 

األمــر ويحذر من اإلزعاج الذي قد يســببه 

النجــم الكبير في مباراة منتخب باده أمام 

األرجنتيــن فــي دور الـــ 16 لبطولة كأس 

العالــم 2018 بروســيا، فهو بذلك يســلط 

الضــوء على تفاصيل تجربة يعيشــها يومياً 

في ناديه برشلونة اإلسباني.

وقال المدافع الفرنســي الذي في مواجهة 

مباشــرة مع زميله في برشــلونة  ، أمس ، 

خال مؤتمر صحفي عقده داخل معســكر 

المنتخــب الفرنســي فــي مدينــة أســترا 

الروســية: »أعمــل معه يوميــاً، إيقافه أمر 

معقد للغاية«. واعترف أومتيتي )24 عاماً( 

بأنــه رغم عمله مع ميســي طــوال عامين 

في برشــلونة، فإنه يجــد صعوبة بالغة في 

إيقافــه فــي التدريبات. وأضــاف أومتيتي 

قائــًا: »نعــرف أنــه يمكنه أن يســبب لنا 

مشــاكل«. واعترف الاعب الفرنســي بأنه 

يشــعر باالنبهار باألمور التي يمكن أن يقوم 

بها ميســي، محذراً في الوقت نفســه من 

تركيز فريقه مجهوداتــه على إيقاف القائد 

األرجنتينــي وتــرك باقي العبــي المنتخب 

األرجنتيني دون رقابــة. ويلتقي المنتخبان 

األدوار  أول  فــي  واألرجنتينــي  الفرنســي 

اإلقصائية للمونديــال غداً في مدينة كازان 

موسكو - وكاالت الروسية. 

المونديال.. كرنفال للفن والثقافات

متابعة المباريات من الساحة الحمراء

»تورتة«صدارة 
السامبا 

أومتيتي.. »المهمة 
المستحيلة«
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علــى الرغم من وجود العديد مــن اآلراء التي تدعي أن المنتخب 

السويدي األول لكرة القدم فقد الكثير من قوته بغياب »السلطان« 

زالتان إبراهيموفيتش، يبقى المنتخب الســويدي يشــعر أنه مازال 

قوياً بدونه، في ظل قيادة أندرياس غرانكفيست بعدما تأهل، أول 

من أمس، إلى دور الستة عشر بكأس العالم، حيث يواجه المنتخب 

السويسري في سان بطرسبرغ.

ربمــا كانــوا يتوقعون حدوث تراجــع للفريق بعــد زالتان بعد 

الفشــل في التأهل لنسختين من كأس العالم، وبعد أدائهم السيئ 

فــي 2006 فــي ظل تواجد زالتان معهم، ولكنهم وجدوا أنفســهم 

يتصدرون مجموعتهم في المونديال بدونه.

وعند ســؤاله مؤخراً عما إذا كان يجد أنه من الصعب مشاهدة 

المنتخب الســويدي في روســيا بعــد اعتزاله اللعــب الدولي قال 

إبراهيموفتيــش لشــبكة »إي إس بي إن«: »فــي البداية، للحقيقة 

المبــاراة األولى كانــت مختلفة ألنني شــعرت أن بإمكاني اللعب 

بشكل أفضل مما لعبوا، وما زلت أشعر بهذا«.

ولكــن لم يكن هناك أي عامة على افتقاده، أول من أمس، مع 

قيام بديله في قيادة الفريق أندرياس غرانكفيست، الذي كان مثاالً 

يقتدى بتســجل ثانــي ركات الترجيح له في المونديال، ليســاعد 

فريقه في التغلب على المنتخب المكسيكي.

وقــال غرانكفيســت بعد الفــوز بثاثية نظيفة علــى المنتخب 

المكســيكي: » يا له من مجهود بذلناه. ال يهم كثيراً من ســنواجهه 

اآلن، أعتقد أن الجميع قلق بعض الشيء«.

تركيز
وحافظ المدافع على التركيز من أجل ركلة الجزاء الحاســمة، تاركاً 

لودفيج أوجوستينســون الظهير األيســر الشــاب، ومسجل الهدف 

األول في رهبة من قائده.

»الطريقة  أوغوستينســون:  وقــال 

التــي نفــذ بهــا غرانكفيســت ركلة 

الجزاء تلخصه. كانت مباراة حاسمة 

بــكأس العالــم، ولكنه تقــدم ونفذ 

التسديدة بالطريقة التي نفذها«.

وأضاف: »لهذا السبب هو قائدنا، 

فهو قادر على فعل هذه األشياء لنا. 

إنه مهم للغاية للفريق«.

كان أوغوستينسون متفائًا بالقدر 

المحتمل في  نفســه حول منافســه 

المستقبل، وابتســم عند سؤاله عمن 

يفضــل مواجهتــه، قبل أن يعــرف أنه 

المنتخب السويسري، وليس البرازيلي.

وقال: » لم يكــن لدينا وقت للتفكير في 

هــذا األمر، لم نكن نتوقع فعلياً أننا ســنتصدر 

المجموعة على الرغم من اعتقادنا بإمكانية تأهلنا«.

حلم
وبالــكاد كان بإمكانه الحديث عقب المبــاراة. وقال الظهير 

األيســر لفريق فيــردر بريمن األلماني عقب تســجيله هدفه 

األول لمنتخــب بــاده في أكبر مباراة بمســيرته حتى اآلن: 

»أعتذر، أنا فظ للغاية«.

وأضاف: »لطالما حلمت بهذا، والشيء الغريب هو وجود 

شعور راودني بأنني سأسجل في هذا المونديال، ولكن فوق 

كل هــذا، أنا فخور للفريق. لقد التزمنا بخطة اللعب بنســبة 

مئة بالمئة، وبالفعل نستحق التأهل«.

وأضــاف: »نعمل بكــد لبعضنا البعض، وليــس فقط من 

أجــل الـــ 11 العباً 

بالملعب.  المتواجديــن 

كل العــب يجلس على مقاعد 

البدالء جاهز للقيام بالجزء الخاص 

بــه. نعلم أنــه من الصعــب للغاية أن 

نتلقى أهدافاً«.

وانتقد خــوان كارلوس أوســوريو، مدرب 

المنتخب المكسيكي، 

طريقــة لعــب المنتخــب 

الســويدي، حيث قال: »ال أتفق مع 

الطريقة التي يلعب بها المنتخب السويدي، 

ولكنني أحترمها«.

وأضاف: »ال يجلبون الكرة من الخلف، لكنهم يشتركون 

بشــكل جيــد، طريقة اللعب ال أعتقد أنهــا كرة قدم مميزة، 

ولكنها تعمل. أنا معجب بالمجهود الجماعي«.

ربما ال يوجد الكثير يستمتع بمشاهدة المنتخب السويدي، 

ولكن ال يوجد أي شخص للحقيقة يتمنى مواجهتهم.

■شاشة المباريات في الساحة الحمراء | البيان

■ إبداع رياضي فني في شوارع موسكو  |  البيان

Ⅶ واشنطن - وكاالت

مــازح الرئيس األميركي، دونالد ترامب، ضيفه الرئيس 

البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، قائًا إن النجم 

البرتغالي رونالدو يمكن أن يصبح رئيساً لباده. 

وبــدأ األمــر بمحادثة طويلة بيــن ترامب 

وريبيلــو دي ســوزا، الذي يقــوم حالياً 

المونديال،  حــول  واشــنطن،  بزيارة 

لكن المحادثة انتهت بفكرة وجود 

السياســية  الثقافة  بين  اختاف 

ولدى  والبرتغالية.  األميركيــة 

مــع  ثنائــي  اجتمــاع  أول 

ترامب، قال ريبيلو دي سوزا لنظيره األميركي في بداية لقائهما 

بالبيــت األبيض: »ال تنَس أن البرتغــال لديها أفضل العب في 

العالــم، يدعى كريســتيانو رونالدو«. وأكــد الرئيس األميركي 

أن:»البرتغــال تقدم أداًء جيداً للغاية في المونديال«، وســأل 

نظيــره: »كيــف أن رونالــدو العب جيد ؟«، ليقــول له ريبيلو 

دي ســوزا إنــه »األفضل في العالم«، وهنا قــال ترامب: »إذن 

فليترشــح ضدك إحدى المرات«. وبينما كان الرئيس البرتغالي 

يســتعد للرد، أضاف ترامب:»كريستيانو لن يفوز باالنتخابات.. 

وأنت تعلم أنه لن يفوز«. وهنا أمســك ريبيلو دي سوزا بشكل 

ودي بذراع ترامب اليمنى، وقال: »ســيدي الرئيس، أنت تعلم، 

علّي أن أقول لك شيئاً.. البرتغال ليست بالضبط مثل الواليات 

المتحدة.. إنها مختلفة بعض الشيء«.

إشادة
كما أشــاد رئيس الواليــات المتحدة بالتنظيــم الرائع لنهائيات 

النســخة الـ 21 لبطولــة كأس العالم لكرة القــدم 2018، التي 

تســتضيفها روســيا حتى 15 يوليو المقبل. وقال دونالد ترامب: 

»أعتقد أن روســيا تنظم بشــكل رائع بطولة كأس العالم. ابني 

يحب كرة القدم، ويشــاهد مباريات كأس العالم، وقامت روسيا 

بعمل رائع من أجل تنظيمها. إنها بطولة مثيرة، حتى بالنســبة 

ألولئــك الذيــن ال يتابعون عادة كرة القــدم«. ورد ترامب على 

سؤال حول من يشجع في المونديال، قائًا: »أنا أشجع من أجل 

أن يكون الجميع بخير. البطولة تســير بشكل رائع. لقد كافحت 

مــن أجل تنظيــم بطولــة كأس العالم في الواليــات المتحدة 

األميركية والمكسيك وكندا. ونحن فخورون جداً باختيارنا«.

ترامب يرشح رونالدو لرئاسة البرتغال

غرانكفيست..
الخروج من ظل »السلطان«
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الشجاعة، والتضحية، القوة، العزيمة، الكفاح حتى 

اللحظة األخيرة، صفــات يعوض بها صاحب الرقم 

القياسي لعدد المباريات الدولية بقميص »التانغو« 

خافيير ماســكيرانو عن نقص المهــارة لديه، ويظل 

بمثابــة القلب للمنتخــب األرجنتينــي وهو يضخ 

الدمــاء في جميع خطــوط الفريــق، يحمس هذا 

ويساند ذلك، ورغم نقص مهارته ظل مطلباً لجميع 

مدربي المنتخب األرجنتينــي منذ مونديال ألمانيا 

2006، وحتى اليوم في روســيا 2018، حيث وصل 

إلــى 146 مباراة دولية بشــعار األرجنتين، وال يزال 

يملــك القدرة على العطاء في بقيــة مباريات هذا 

المونديــال، متلزم بالشــجاعة، والتضحية من أجل 

التناغو، وكان منظراً مؤثراً جداً عندما شاهد العالم 

كله الدماء تســيل من وجه ماســكيرانو في مباراة 

نيجيريــا المصيرية، لكنه واصــل اللعب غير عابئ 

بهــا، وواصل الركض ومطــاردة الكرة أو مناقشــة 

الحكم التركي جينات شاكير ولم يتوقف حتى أعلن 

األخير تأهل بطل العالم الســابق إلى ثمن النهائي 

بصعوبة بالغة.

4
يخــوض خافييــر ماســكيرانو بطولــة كأس العالم 

الرابعــة لــه فــي تاريخــه وبالتأكيد أنها ســتكون 

األخيرة، وكان العنصر األساسي في قوائم 4 مدربين 

تناوبوا على تدريب التانغو وهم خوسيه بيكرمان، 

دييغو مارادونا، أليخاندرو ســابيال وأخيراً خورخي 

سامباولي.

وبدأت عالقة ماســكيرانو مــع كأس العالم في 

ألمانيــا، وحينهــا كان يبلغ 22 عاماً، واســتعان به 

المــدرب الخبيــر بيكرمان ليمســك 

بزمام األمور في خط الوســط، 

رغــم وجود نجوم كبار مثل 

كامبياســو وريكلمي، إال 

الشــاب  الالعــب  أن 

حينهــا شــارك فــي 

الدقائــق  جميــع 

خروج  سبقت  التي 

البطولة  من  التانغو 

أصحاب  يــد  علــى 

بــركالت  األرض 

الجزاء.

قرار
وعندمــا حضــر النجــم مارادونــا لتدريــب 

األرجنتين، كان قراره بأن يكون ماسكيرانو قائداً 

للمنتخب، وقال عنه حينها: ماســكيرانو يحمل كل 

الصفات التي يجب أن تتوافر في من يرتدي قميص 

األرجنتين، العب يركض وال يمل من القتال، دائماً 

يبحــث عن االنتصار، وغير ذلــك العب قريب من 

الجميع، هذا ما أريده في قائد المنتخب.

وبعد خروج مرير على يــد األلمان مجدداً، قال 

ماســكيرانو إن المنتخــب يجــب أن يتحــد خلف 

ليونيل ميســي في مونديال البرازيل، لتحقيق حلم 

الحصول على كأس العالــم، وبالفعل كان الصديق 

المقــرب من أفضل العب في العالم حســبما يرى 

الكثيــرون، جنديــاً مقاتــاًل فــي ملعب 

األرجنتين.

ذكريات
األرجنتينيــون  ويذكــر 

علــى  الرائــع  تدخلــه 

آريين روبن  الهولنــدي 

النهائي،  نصــف  فــي 

األخيــر  كان  عندمــا 

فــي مواجهــة مرمــى 

ســيرجيو روميرو، إال أن 

»المقاتــل« حمــى مرمى 

منتخبــه مــن تلقــي الهــدف 

القاتــل، وصعد »التانغــو« إلى النهائي 

قبل الخسارة من األلمان.

وبعــد مــرور 4 أعوام من تلك الخســارة، يؤمن 

ماســكيرانو بــأن القتال على كل كرة هو الوســيلة 

الوحيــدة لتحقيــق الحلم، وبعمــر 34 عاماً يعرف 

تمامــاً أن الفرصــة األخيرة توجد في روســيا، ولن 

تتكرر بالنســبة له ولجيل أرجنتيني جديد قد يترك 

الكرة دون مالمسة كأس العالم.

شــهدت الضاحية الجنوبية للعاصمــة اللبنانية 

بيروت، أول من أمس، حادثاً مأســاوياً أسفر عن 

مقتل شاب، وذلك على خلفية خروج المنتخب 

األلمانــي من مونديال روســيا وتأهــل البرازيل 

للدور الثاني. وقالت وســائل إعــالم لبنانية إن 

شــاباً في العشــرين من عمره كان يحتفل بفوز 

البرازيــل علــى صربيــا وتأهلها للــدور الثاني، 

عبر إطــالق األلعاب النارية، األمر الذي اســتفّز 

شــابين من أنصار المنتخب األلماني. وحســب 

المصادر ذاتها، أقدم الشابان على طعن الضحية 

بالســكاكين، ما أســفر عن مقتله علــى الفور، 

ليذهــب ضحية التعصب األعمى في تشــجيع 

المنتخبــات. وكان المنتخب األلماني فقد لقبه 

كبطــل للعالم، بخســارته أمام كوريــا الجنوبية 

0 -2 األربعــاء فــي الجولة الثالثــة األخيرة من 

منافســات المجموعة السادســة فــي مونديال 

روسيا. وتلقى األلمان خسارتهم الثانية في الدور 

األول مقابل فوز واحد، ليخرجوا من الدور األول 

للمرة األولى منذ العــام 1938، علماً بأن الدور 

األول حينهــا كان بنظام خــروج المغلوب. في 

المقابل، تصدر المنتخــب البرازيلي المجموعة 

الخامســة، بفوزه المريح على صربيا 2- 0 على 

ملعب ســبارتاك في موسكو، في الجولة الثالثة 

األخيــرة. وضمــن المنتخب البرازيلــي بهدفي 

باولينيــو )36( وتياغــو ســيلفا )68( الصدارة، 

ليالقي في الدور المقبل المنتخب المكســيكي 

الذي حــل ثانياً في المجموعة السادســة على 

رغم خســارته أمام الســويد 0 -3 فــي الجولة 

بيروت - وكاالت الثالثة. 

يبدو أن حلم منتخــب إنجلترا في التتويج 

بــكأس العالــم للمــرة الثانية فــي تاريخه 

قــد يتحقق فــي المونديــال الحالي، ليس 

لقوة »األســود الثالثة« فحسب، وإنما أيضاً 

لمصادفة كروية. 

والمصادفة أن النســختين األخيرتين لكأس 

العالم، توج بهما منتخب البلد الذي يشرف 

المــدرب اإلســباني بيب غوارديــوال على 

تدريــب أحــد فرقه التي تنشــط في الدور 

المحلي.

وتوجت إســبانيا بمونديــال 2010، حينما 

كان غوارديــوال مديراً فنياً لبرشــلونة، كما 

حصدت ألمانيا لقب مونديال 2014، وكان 

وقتهــا غوارديــوال على رأس الجهــاز الفني 

للعمالق البافاري بايرن ميونيخ.

ويتولــى غوارديوال حالياً مســؤولية تدريب 

نادي مانشســتر ســيتي اإلنجليزي، وهو ما 

يراه بعض مشجعي كرة القدم فأل خير، أو 

إشارة إلى أن المنتخب اإلنجليزي قد يتوج 

أخيراً ببطولة كأس العالم للمرة الثانية في 

تاريخه، بعد اللقب األول في مونديال عام 

 .1966

ومنذ ذلك الوقت فشل المنتخب اإلنجليزي 

في ترك بصمة مميزة في المونديال، وكان 

أفضــل ما قام به هــو الحصول على المركز 

الرابع في مونديال 1990 في إيطاليا، وبعد 

ذلك تراجعت نتائــج المنتخب اإلنجليزي، 

حتى خرج مــن الدور األول فــي مونديال 

عواصم - وكاالت البرازيل 2014. 

ماسكيرانو..  قلب »التانغو« النابض جريمة قتل بسبب 
البرازيل وألمانيا

»األسود الثالثة«
تراهن على بيب

سوتشي.. منتجع العالج الطبيعي
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األرجنتين قادرة على االستمرار في المونديال
Ⅶ دبي - عز الدين جاد الله

اتفــق 60% من المشــاركين في اســتطالع 

األرجنتيني  المنتخب  قــدرة  »البيان« على 

على االســتمرار في نهائيــات كأس العالم 

لكــرة القدم المقامة حالياً في روســيا، في 

حين شــكك 40% في قدرة منتخب التانغو 

على بلوغ األدوار النهائية للمونديال.

وتأهل المنتخب األرجنتيني للدور الثاني 

ونجح في عبــور دور المجموعات بصعوبة 

بعد أن حــل في المركز الثاني بالمجموعة 

الرابعة خلف المنتخــب الكرواتي، برصيد 

3 نقاط، حيث تعادل مع آيســلندا بنتيجة 

1-1، وخسر من كرواتيا بثالثية نظيفة، وفاز 

على نيجيريا بنتيجة 1-2.

وطرحت »البيان« في استطالعها اليومي 

المخصــص لقضايا المونديال، ســؤاالً على 

جمهورها، مفاده: »بعد عبورها الدور األول 

بصعوبة.. هل تتوقع استمرار األرجنتين في 

البطولة؟«، فجاءت النســب السابقة، طبقاً 

الموقع  المنشــور على  لنتائج االســتطالع 

اإللكتروني للصحيفة.

واختلفت النســب في االســتطالع على 

»الفيســبوك« والتي جــاءت لصالح خروج 

المنتخب األرجنتيني من المونديال بنسبة 

54%، مقابــل 46% أكــدوا قــدرة منتخــب 

التانجــو على الوصول إلــى أبعد المراحل 

في المونديال.

وفي االســتطالع علــى »تويتر«، جاءت 

النتائج فــي صف منتخــب التانغو، حيث 

اتفق 51% على قدرة المنتخب األرجنتيني 

على االســتمرار في المونديال، مقابل %49 

توقعوا عدم استمراره.

موقع البيان اإللكتروني

 جدول 
تتوقع استمرار األرجنتين في البطولة  هل

بعد عبورها الدور األول بصعوبة؟ 

النعم
%60%40

النعم
%46%54

النعم
%51%49

«تويتر»«فيسبوك»

غرافيك: حسام الحوراني

:% 60

Ⅶ موسكو - صالح الدين الشيحاوي

تستعد سوتشي أو منتجع العالج الطبيعي، 

كما يحلو للروســيين تســميتها، الســتقبال 

آخــر مباراتين على أرضهــا ضمن مونديال 

روســيا 2018، بعدمــا احتضنت 4 

األول.  الــدور  مقابــالت خالل 

وســيكون ملعــب المدينــة 

الجميلــة بعد غد، مســرحاً 

لمواجهــة ســاخنة ومثيرة 

بقيــادة  أوروغــواي  بيــن 

ســواريز وكافاني، والبرتغال 

بقيادة كريستانو رونالدو.

األول،  الــدور  امتــداد  وعلــى 

كانت سوتشــي وجهــة مفضلــة لجماهير 

المونديال لســحر جمالها، ومــا تقدمه من 

خدمــات عالجية. فمنابع الميــاه المعدنية 

فــي المنطقة، حولت المدينــة إلى منتجع 

للعــالج الطبيعي منذ القــدم. واليوم يوجد 

فــي سوتشــي، أكثر مــن 50 منبعــاً للمياه 

المعدنية، تســتخدم للشرب وفي حمامات 

العالج الطبيعي

وتســتقبل سوتشي في آن واحد، حوالي 

100 ألــف شــخص، ويصــل عــدد الذيــن 

يصطافــون فــي المدينة حوالــي 5 ماليين 

شخص سنوياً. 

وكانت سوتشــي ســابقاً مدينة شركسية 

ألحــد القبائــل الشركســية، أال وهي قبيلة 

الوبيخ الشركسية، وهي حالياً تعتبر منتجعاً 

روسياً فاخراً، يقع على ضفاف البحر األسود. 

بلــغ عدد ســكانها 329،481 نســمة. في 4 

يوليــو 2007، تــم اختيار المدينــة لتنظيم 

األلعــاب أولمبيــة الشــتوية 2014، إال أن 

الشراكسة في الداخل وفي المهجر، عارضوا 

إقامة هذه الــدورة، والتي تقام على مدينة 

شــهدت المذابــح الدموية التي لم يشــهد 

التاريخ لها مثياًل خالل القرن التاســع عشــر، 

تجاه القبائل الشركسية، بحيث دفعت هذه 

األحداث، الشراكسة إلى الهروب بعد سقوط 

سيركاســيا بتاريخ 1864، بعد آخر معاركهم 

في وادي خدز، والتي قامت بدورها بإرسال 

مــن تبقــى منهم إلــى جبهــات القتال في 

البلقــان، ليموتوا بالحــروب، باإلضافة إلى 

موتهم باألمراض والغرق في البحر األســود، 

الــذي يرفض الشراكســة صيد الســمك فيه 

حتــى هــذا التاريخ، بعــد 144 عامــاً، نظراً 

لحزنهــم على أجدادهــم، والذين تم رميهم 

في هــذا البحر، ومن ثم إســكان من تبقى 

منهم في مناطق أخرى )األردن، فلســطين، 

ســوريا(، والــذي يمثل معاناة أمــة أوروبية 

عريقــة، قدمــت اآلالف من الشــهداء في 

معــارك اإلبــاء، والذين كانوا أســطورة في 

ركوب الخيل واألخالق النبيلة، وبالتالي، فإن 

الشراكسة أصروا على اإلشادة بإسالفهم في 

األلعاب األولمبيــة، وتضميد اآلالم والجراح 

التي حلت بهم خالل المئة عام المنصرمة.

في عام 1967، أقر مخطط توسيع المدينة 

والمنتجعات لغاية عام 1992، حيث تضمن 

إنشــاء مباني جديدة، وتوسيع المبنية منها، 

بحيث تستوعب 200 ألف شخص.

ويعتبر هواء سوتشــي األنقى في العالم، 

لكونه مشــبع باألوزون وأمالح البحر، وهذا 

يشير إلى أن سوتشــي ليست للراحة فقط، 

بل وللعالج أيضاً.

 5 ماليين سائح 
ًيزورون المدينة 

سنويا

 منابع المياه 
المعدنية توفر 

العالج الطبيعي
إعداد ـ مجتبى فاروق

حكايات
منسية

شــهدت بطــوالت كأس العالم، عدداً مــن األحــداث التاريخية التي ال 

تنســى، ولكــن هناك قصــص أخرى لم تــرو حتى يومنا هــذا، »البيان 

الرياضي« يرصد عدداً من القصص والخفايا لبعض بطوالت كأس العالم 

على مر التاريخ.

مثــل هؤالء، ال يمكــن أن يكونوا العبي كرة قدم، عليهــم أن يتحولوا 

إلــى رياضة الرجبي، أو كرة القدم األميركية، ولكن أن يكون العباً، وفي 

البرازيلي، فهذا أمر  المنتخب 

ال يمكن أن يحدث أبداً.

بهــذه الكلمات رد أســطورة 

المــدرب  البرازيليــة  الكــرة 

تيلي ســاناتنا على المطالبين 

بوجود الشــاب اليافع حينها 

بـ»العابس  الملقــب  دونغــا 

ابتســامه  لعدم  دائماً«، نظراً 

في أي وقــت خالل المباراة، 

في قائمة المنتخب البرازيلي 

وقــال   ،1982 إســبانيا  فــي 

ســاناتنا: إن الكــرة البرازيلية 

كرة إبداعيــة، وهو ال يعرف 

الكــرة  علــى  القتــال  غيــر 

والتمريرات الطولية.

وخسر منتخب البرازيل الذي قدم أروع كرة قدم في العالم، ولم يحصل 

على لقب مونديــال 1982، وعلى العكس قرر كارلوس ألبرتو بيريرا، أن 

يعتمد المنتخب البرازيلي على أسلوب القوة واالنضباط التكتيكي، بعد 

حســرات متتالية فاستدعى دونغا قائداً للمنتخب الذي نجح في مهمته 

وحصل على لقب المونديال 1994، معتمداً شعار الواقعية أقرب الطرق 

إلى اللقب.

ًالعابس 
دائما

�سوتشي مدينة السحر والجمال | من المصدر

 يركض في 
كل اتجاه وال يمل 

من القتال  

� ماسكيرانو خالل مباراة األرجنتين ونيجيريا  |  إي بي إيه

هنا
روسيا

١٥ شوال 143٩ هـ  |  ٢٩ يونيو 201٨م | العدد 13٨٩٠

الجمعة



 15 شوال 143٩ هـ 
 29 يونيو 201٨م

العدد 13٨90
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طارق عبد المطلب

تمريرات 
مونديالية

  في مونديال العجايب..
 تخرج منه ألمانيا، واإليطالي عنه 

غايب.. برازيل تلعب وتكسب
 واألرجنتين تفوز بالحبايب

 فرنسا عايشة الصمت وتركيز 
إسبانيا واجب

 والبرتغال مع رونالدو حظها صايب
 وروسيا لها من الحب جانب 

 وانجلترا أم الكرة تبحث للنجاة عن 
قارب 

 ومفاجآت كوريا دوت في كل 
الجوانب 

 باختصار المستطيل األخضر اتحول 
للعبة ورق 

 فيه البنت في مدرج الولد 
والشايب.

 يامونديال العجايب
 قول لنا ليه..؟

 فيك العرب.. يلعبوا ويخرجوا
 بال أي نايب!
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