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Ⅶ  القاهرة - عماد الحسيني

يســعى االتحاد المصري لكرة القــدم إلى تجاوز أزمة الخروج 

من مونديال روسيا، والتركيز في دراسة ملف المدرب الجديد 

للمنتخــب، بعد انتهاء تعاقد األرجنتيني هيكتور كوبر، ويأمل 

في التعاقد مع مدرب جيد يحقق طموحات الجماهير بتطوير 

أداء المنتخب.

وكلــف هانــي أبوريــدة رئيس االتحــاد، حازم إمــام نجم 

الزمالك الســابق وأحد األعضاء البارزين، بتولي ملف التعاقد 

مع المدرب الجديد، ويعكف إمام حالياً على دراسة مجموعة 

من الســير الذاتية لعدد مــن المدربين، وُطرح أخيراً عدد من 

أســماء المدربين المحليين لتولي المهمة خلفاً لكوبر، أبرزهم 

حسن شــحاتة الذي قاد منتخب مصر لتحقيق ثالث بطوالت 

أمم أفريقية، وكذلك حسام حسن مدرب فريق نادي المصري 

البورسعيدي.

غيــر أن مجلــس االتحاد حســم أمر هوية المــدرب وأكد 

أن األفضليــة ســتكون للمــدرب األجنبي، ومن أبرز األســماء 

المرشحة البوســني وحيد خليلودزيتش المدير الفني السابق 

لمنتخب اليابــان، والذي يمتلك خبرة كبيــرة مع المنتخبات 

األفريقيــة، فقد صعــد بالمنتخب الجزائري إلــى كأس العالم 

2014 بالبرازيل، وقاد منتخب ساحل العاج إلى مونديال 2010 

بجنوب أفريقيا، وكذلك قاد اليابان لمونديال روسيا.

وهنــاك أيضــاً الفرنســي هيرفــي رونار مــدرب المنتخب 

المغربــي، والذي يعتبره خبراء الكــرة في مصر األفضل 

لتولــي المهمة في الوقــت الحالي، ويلقى رونار 

قبوالً جماهيرياً في الشارع المصري، بعد األداء 

الجيــد الذي قدمه المنتخــب المغربي في 

المونديال.

لكن قــد تكون هنــاك صعوبة في 

التعاقــد مــع المدرب الفرنســي في 

ظل تمســك االتحاد المغربي ببقائه، 

فضاًل عن سعي الجزائر بقوة للتعاقد 

معه، وقــاد رونار من قبــل منتخبي 

ســاحل العــاج وزامبيا للفــوز بكأس 

األمم األفريقيــة، كما صعد بمنتخب 

المغرب إلى مونديال روسيا.

وإذا كان خليودزيتــش ورونــار هما 

األبــرز لتولي قيــادة الفراعنــة، فهناك 

أســماء أخرى تــرددت مثــل الهولندي 

مارفيــك، والبرتغالــي كارلــوس كيــروش، 

واأللمانــي جانيت روهر، وســيحمل المدرب 

الجديــد على عاتقه مهمة تطويــر أداء المنتخب 

والعودة إلــى األداء الهجومي والجمل التكتيكية 

إلمتــاع الجماهير الغاضبة، وكذلــك التأهل إلى 

كأس األمم األفريقية التي ســتنطلق العام المقبل 

بالكاميــرون، والعــودة إلى المونديال في نســخة عام 

.2020

وتنقســم آراء الخبراء وحتى الجماهير 

فــي هويــة المــدرب الجديد، مــا بين 

المحلي واألجنبي، ويرى العب األهلي 

السابق أســامة عرابي أنه من األفضل 

التعاقــد مع مــدرب أجنبــي صاحب 

اســم وخبرات كبيرة، وقال لـ »البيان 

الرياضــي«، إنــه البــد مــن تحديد 

المطلــوب من المدرب الجديد أوالً 

والتريث في االختيار لعدم التعاقد مع مدرب مغمور، ألنه في 

هذه الحالة سيكون المدرب الوطني أفضل بكثير.

وشــدد عرابي على مراعــاة أن المنتخب يســتعد لخوض 

تصفيات كأس األمم األفريقية والتي ستبدأ في سبتمبر المقبل 

بلقاء سوزيالندا، الفتاً إلى أن رونار هو المدرب األنسب حالياً، 

ألنه أثبــت نجاحاته في قارة أفريقيا وظهــر بصورة رائعة مع 

منتخبــات أفريقية، فضــاًل عن قدرته علــى توظيف الالعبين 

بصورة جيدة تكتيكياً ويجيد استخدام أكثر من طريقة للعب.

بينما يرى العب الزمالك الســابق هشــام يكن أن المدرب 

الوطني هو األفضل للمرحلة المقبلة، ألنه سيكون على دراية 

تامة بكيفيــة التعامل مع طبيعة الالعــب المصري، خصوصاً 

مع ضيق الوقت ولم يتبق ســوى شهرين فقط على التصفيات 

األفريقية، وقــال لـ »البيان الرياضي« 

الفراعنــة تحققت  إنجــازات  إن 

على يد المدرب المصري، فقد 

صعــد إلى مونديــال 1990 

بإيطاليا تحت قيادة الراحل 

الجوهري، وحقق  محمــود 

بطوالت  ثــالث  المنتخــب 

ألمــم أفريقيــا تحــت قيادة 

حسن شحاتة.
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احتفــل كيفــن دي برويــن بعيد ميــالده قبل 

التدريبات مع زمالئه في نادي مانشســتر سيتي 

ممــن يلعبون مــع المنتخب اإلنجليــزي، قبل 

مواجهــة الفريقيــن 

أول من أمس.

التدريبــات  وأثنــاء 

البلجيكــي  دعــا 

دي  كيفيــن 

في  زمــالءه  بروين 

ســيتي  مانشســتر 

ممــن يلعبــون مع 

المنتخب اإلنجليزي 

االحتفــال  إلــى 

بعيــد ميالده الســابع والعشــرين في ملعب 

مباراة الفريقين، وذلك من خالل منشــور على 

»إنستغرام« وبمناسبة يوم مولده، كما نشرت 

زوجته صورة البنه وهو يــؤازر أباه باحتفالية 

هــدف بلجيــكا كلفــت باتشــواي ضربة في 

وجهــه، حيث ركل الكرة، فارتطمت بالعارضة 

وارتدت إلى وجهه.        موسكو - وكاالت

أكــد االتحاد الدولي أنه أجــرى أكثر من 2700 

فحص للمنشــطات في نهائيات كأس العالم في 

روســيا التي انطلقت في 14 يونيو، مؤكداً عدم 

تسجيل أي حالة إيجابية حتى اآلن.

الــدورات  تنظيــم  عــن  المســؤول  وأوضــح 

والبطوالت في الفيفا كوالن ســميث في مؤتمر 

إجراء  »تم  صحافي، 

 2700 مــن  أكثــر 

منشــطات،  اختبــار 

تم فحص كل العب 

مشــارك مرة واحدة 

على األقــل، وأحياناً 

أكثر«.

أيضاً  »هناك  أضاف: 

فحــص علــى أربعة 

العبين على األقل في كل مباراة، ثم يتم إرسال 

العينات إلى مختبر في سويســرا، ولم يســجل 

أي انتهاك لقانون مكافحة المنشطات في هذه 

المرحلة«.

وتابع أنه تم وضع »برنامج شامل جداً« في هذا 

الصــدد و»نحن راضون عن العملية التي تســير 

وفق الخطة« المرسومة.

ويأتــي إعــالن فيفا عــن خلــو المونديال من 

المنشطات ليدحض ما تردد إعالمياً عن تعاطي 

المنتخب الروسي للمنشــطات، والشائعة التي 

تناولتهــا بعــض الصحف األوروبية عن رســوب 

الالعــب الســويدي ماركوس بيــرغ في فحص 

المنشــطات، وهو مــا ليس له أي أســاس من 

الصحة.

أفــاد االتحاد الدولي لكــرة القدم )فيفا( أمس، عن عدم وجود مخططات حالياً 

لتعديــل قانون اللعب النظيف الذي منــح اليابان بطاقة التأهل إلى الدور ثمن 

النهائي لكأس العالم على حســاب السنغال، مشيراً في الوقت نفسه إلى القيام 

بمراجعة للنظام الذي يطبق للمرة األولى، بعد مونديال روسيا.

وتســاوت اليابان والســنغال في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط لكل 

منهما، واألمر ذاته بالنسبة لفارق األهداف العامة والخاصة والمواجهة المباشرة 

)2-2(، إال أن المنتخــب اآلســيوي انتزع بطاقة التأهــل إلى الدور ثمن النهائي 

لحصوله على بطاقات صفراء أقل من نظيره األفريقي.

وأثــارت نهاية مباراة اليابان مــع بولندا )صفر-1( في الجولة الثالثة األخيرة في 

فولفوغراد الخميس، انتقادات واســعة. فبعدمــا أدرك الالعبون اليابانيون أنهم 

ضمنوا التأهل بعد تســجيل كولومبيا هدف الســبق في مرمى السنغال، قاموا 

بتبــادل الكرات بشــكل متكرر ومتهاد في منطقتهم، مــن دون نية للتقدم نحو 

منطقة الخصم، إلضاعة أكبر قدر ممكن من الوقت دون المخاطرة.

وقال المســؤول عــن تنظيم الدورات والبطوالت في الفيفا كوالن ســميث في 

مؤتمــر صحافــي »هذه هي المرة األولى التي تســتخدم فيهــا )قواعد اللعب 

النظيف(. ما نريد تجنبه هو سحب القرعة«.   موسكو - أ ف ب

أكد لوري ســيمن، مدرب لوكوموتيف موســكو، لـ »البيــان الرياضي« أن المنتخب 

الروسي قادر على هزم الماتادور اإلسباني، والتأهل إلى ربع النهائي. وأوضح المدرب 

المخضــرم )71 عاماً( أن »الدب الروســي« أظهر جاهزية عالية خالل مباريات الدور 

األول، وبإمكانه الفوز على إسبانيا الذي تأهل بصعوبة بالغة وبهدف غير شرعي أمام 

المغرب. وقال ســيمن: نحترم تاريخ إسبانيا، لكن خالل 90 دقيقة كل شيء ممكن، 

وأرى أن األولوية لروسيا إذا ما أحسنت استغالل األخطاء في دفاع »الماتادور«.

Ⅶ  موسكو- صالح الدين الشيحاوي

دي بروين يحتفل 
بعيد ميالده 

المونديال خاٍل 
»فيفا«لن يعّدل »اللعب النظيف«من المنشطات

سيمن: الدب الروسي 
أقوى من »الماتادور«

Ⅶ موسكو - د ب أ

انتهت أول من أمس منافســات 

دور المجموعــات ببطولــة كأس 

المقامة  القدم  العالم 2018 لكــرة 

حاليا بروســيا، التي عرفــت أول حالة 

تأهل عن طريق اللعب النظيغ، كما شــهدت 

تحطيم عدد من األرقام القياســية، منها عدد األهداف 

المســجلة بالخطــأ من قبــل العبين في شــباك منتخبات 

بالدهــم وعدد ضربات الجــزاء المحتســبة، وكذلك أطول 

فترة انتظار ألول تعادل ســلبي، ومع خــروج حامل اللقب 

المنتخــب األلماني من الدور األول، قد يشــهد الدور الثاني 

تحطيم رقم مسجل باسمه.

وفيمــا يلــي قائمة بأرقــام مهمة شــهدها الــدور األول 

للمونديال الروسي الذي انطلق في 14 يونيو الجاري:

صفر
للمــرة األولى منذ مونديال 1982، تنطلق منافســات الدور 

الثانــي من البطولــة دون تواجد أي منتخــب أفريقي، وقد 

كان المنتخــب الســنغالي آخــر المنتخبــات األفريقية التي 

حســم خروجها، وذلك مــن خالل معايير اللعــب النظيف، 

بعد أن تقاســم الفريق مع نظيره الياباني المركز الثاني في 

المجموعة الثامنة بنفس النقاط وتســاوى معه في حسابات 

لترجــح  األهــداف،  فــارق 

معاييــر اللعب النظيف كفة 

ويتأهل  اليابانــي  المنتخب 

إلى الدور الثاني.

2.54
دور  فــي  الـــ48  المباريــات  شــهدت 
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هدفــا، وبذلك يبلغ معــدل التهديف 54ر2 هدف لكل 

مبــاراة، مقابــل 67ر2 هدف فــي المباراة فــي مونديال 

البرازيــل عام 2014. ويعد المعدل فــي البطولة الحالية هو 

ســادس أقل معدل فــي تاريخ المونديال، لكــن في الوقت 

نفســه، سجل المونديال الروسي رقما قياسيا حيث تأخر أول 

تعادل سلبي إلى المباراة رقم 37.

4
انتهــت فعاليــات كأس العالم في أربع من المدن الروســية 

الـ11 المستضيفة للبطولة، حيث لن تقام مباريات أخرى في 

إيكاترنبيرغ وفولغوغراد وسارانسك وكالينينغراد.

9
شــهدت منافســات المونديــال حتــى اآلن تســعة أهداف 

سجلت بالخطأ، لتحطم البطولة بذلك الرقم القياسي السابق 

المســجل في مونديال 1998 بفرنســا، والذي شــهد ســتة 

أهداف بالنيران الصديقة.

226
فــي األيــام القليلــة المقبلة، قد يفقــد المنتخــب األلماني 

مقاســمته للمنتخــب البرازيلي في صــدارة المنتخبات األكثر 

تهديفا باألدوار الفاصلة، حيث يتســاوى الفريقان اآلن برصيد 

226 هدفا لكل منهما، وينفرد المنتخب البرازيلي في الصدارة 

في حالة هز شباك المكسيك بمباراتهما في دور الستة عشر.

2500
سجل التونســي فخر الدين بن يوسف الهدف رقم 2500 في 

تاريخ كأس العالم، وذلك خالل المباراة التي انتهت بفوز تونس 

على بنما 2 /   1 أول من أمس في ختام دور المجموعات.

 1.2
عندما خاض روريك جيسالسون منافسات كأس العالم ضمن 

صفــوف منتخب أيســلندا، لــم يكن يتابع حســابه بتطبيق 

مشاركة الصور على اإلنترنت »إنستغرام« سوى نحو 40 ألفاً، 

ولكن العب فريق الدرجة الثانية األلماني ساندهاوزن حصد 

شــعبية هائلة عبر المونديال، وبالتحديد منذ مشــاركته من 

مقعــد البدالء أمام األرجنتين، ليصــل عدد متابعيه إلى 2ر1 

مليون وال يزال العدد يتزايد.

أرقام قياسية سجلها الدور األول للمونديال
روسيا 2018 يحطم اإلحصائيات التاريخية

 تأخر التعادل 
السلبي وضربات 

الجزاء وأهداف الالعبين 
في مرماهم

مصر تسعى لتجاوز األزمة بمدرب جديد
رونار وخليلودزيتش على قائمة المرشحين

 مارفيك 
وكيروش وروهر 

بدائل مطروحة لتعويض 
الجماهير

من قلب المونديال في موســكو نقول شكراً روسيا، لقد نجحت بامتياز 

فــي تنظيم العــرس الكــروي العالمي. كّذبــت كل الشــكوك وبّددت 

كل المخاوف، ونالت شــهادات الشــكر واالستحســان مــن المنتخبات 

والجماهير.. بعد أســبوعين من انطالق المونديال لم نلحظ تقصيراً أو 

نقطة سلبية واحدة. لم تترك اللجنة المنظمة شيئاً للصدفة. لقد رفعت 

روسيا الســقف عالياً وصعبت مهمة منظمي النسخ المقبلة. شتان بين 

مونديال البرازيل 2014 والبطولة الحالية!

ففي روســيا انبهر الضيوف بيقظة األمن وتواجده في كل مكان، عيون 

تراقب كل مشــجع. فأينما حللت وجدت األمن إلى جانب غالباً بأزيائه 

الســوداء، وأحياناً أخرى بلباس مدني متخفياً في ســيارات رابضة على 

أطراف الشوارع وفي الساحات العامة وأمام مراكز التسوق.

أمــا الدخول إلــى المالعب فيســتوجب من المشــجع أن يخضع إلى 

سلســلة مــن التفتيش اآللــي واليدوي والمــرور على أكثر مــن بوابة 

إلكترونية، ال يســمح إلدخال الماء لالشــتباه في مزجه بمواد مشتعلة 

وحارقــة! وال يجوز إدخال جهاز إلكتروني، حاســوب أو هاتف متحرك 

إال أن تشــغله أمام األمن ويتأكد منه، وإذا كان خالياً من الشحن عليك 

أن تتخلــى عليــه أو تغادر الملعــب.. ألن األجهــزة اإللكترونية يمكن 

اســتخدامها في التفجيرات! واألمن الروســي ال يفوته شيء ومبدأه في 

العمل »صفــر ثغرة«.. حرفية األمن الروســي جعلت الجماهير تحتفل 

وتشجع وتغني في أمن ودون مخاوف.

واألمن سر نجاح أي حدث كبير في حجم كأس العالم.

وروســيا لم تهمل شــيئاً، حتى النظافة فهي من أولوياتها. ففي موسكو 

ترى الشــوارع نظيفة على الرغم من اكتظاظها بحشود الجماهير.. فبين 

اآلالف من المشجعين تبصر عمال النظافة وهم يلتقطون علب العصير 

وبقايا الســجائر وقواريــر المياه. هم ال يؤجلون عمــل اليوم إلى الغد. 

بل يرفعون الفضالت آنياً. وهذا ليس في الشــوارع والســاحات العامة 

والحدائق وإنما حتى أمام المالعب.

فكيف ال يستحقون رفع القبعة لهم؟ وكيف ال ينالون عبارات الشكر من 

»فيفا« في أعقاب البطولة.

وأنت تتجول في الشــوارع ترى ســيارات اإلسعاف رابضة في كل مكان 

جاهزة للتدخل في حال حصول أي طارئ وتعرض مشجع لوعكة صحية 

مفاجئة، وحصل هذا بحضوري وتدخل اإلســعاف بسرعة قياسية ونقلوا 

مشجعاً أرجنتينياً إلى المستشفى.

وروســيا تســتحق الشــكر أيضاً ألنها أول بلد في تاريخ المونديال يلغي 

التأشــيرة ويمنح النقل المجاني للجماهير! والشــعب الروسي مضياف 

وخدوم يســتقبلك بابتسامة ويســعد لخدمتك إذا سألت عن مكان ما. 

وروســيا تعيش على وقــع المونديال، حيث تزين كل الشــوارع بأعالم 

المونديــال ونصــب تعويذات كبيــرة للحدث فــي الحدائق ومحطات 

المترو والفنادق.

المونديال في روسيا كان أكبر من مجرد بطولة كرة قدم، فقد تحول إلى 

كرنفــال جماهيري رياضي ثقافي بتنظيم محكم. ولوال بعد المســافات 

بيــن المدن الـــ 11 المحتضنــة للمباريات لكان العــرس الكروي فوق 

الخيال بحق.

شكراً روسيا على الدرس في التنظيم، لقد نجحت بامتياز.

روسيا نجحت

صالح الدين الشيحاوي



Ⅶ  روستوف - د ب أ

عندمــا تنطلق اليوم فعاليات األدوار اإلقصائية في بطولة كأس 

العالم 2018 لكرة القدم بروسيا، تلوح معها في األفق إمكانية 

أن تحسم ركالت الترجيح مصير أي فريق في هذه البطولة.

وحتــى أعظــم الالعبيــن المحترفين يمكنهــم اإلخفاق في 

تصويب ركالت الجزاء وركالت الترجيح، إال إذا كان ألمانيا.

»ركالت الترجيــح من نقطــة الجزاء«.. هذه هي التســمية 

الرســمية التي يستخدمها االتحاد الدولي للعبة »فيفا« لوصف 

ركالت الترجيح التي تحسم المباريات التي ينتهي وقتها األصلي 

واإلضافــي بالتعادل، التي تمنح ثوب البطولة لالعب الذي يهز 

الشــباك، أو الحارس الذي يتصدى للكرة، فيما تمنح من يخفق 

في تصويبها صفة الفشل.

ولكن ما يســعد المنتخبات الـــ 16 المتأهلة 

للدور الثاني فــي المونديال الحالي بالتأكيد 

هــو أنــه مهما حــدث ألي منهــا، فركالت 

الجــزاء صارت بــال أنياب مخيفــة، ألنه لن 

يلتقي فيها المنتخب األلماني »مانشافت«، 

الــذي خرج من الــدور األول للبطولة، ال 

ســيما أن المنتخب األلماني لم يسبق 

لــه الخروج مــن المونديــال بركالت 

الترجيح منذ بدء تنفيذ هذه الفكرة، 

ويبدو هذا لكونها ابتكاراً ألمانياً.

ركالت  فكــرة  ابتــكار  ويعــود 

الترجيــح قبــل 40 عامــاً إلى 

ســابق  شــعر  مصفــف 

وحكم كــرة قدم من 

يدعى  فرانكفورت 

كارل فالد )توفي 

في 2011(.

وقــال فالد 

مــرة:  ذات 

لــدي  »كان 

بأنني  شعور  على دائماً 

صواب.. إنها الطريقة الوحيدة للحصول 

على نتيجة رياضية فعلية. كل شيء آخر 

لم يكن حاًل بالفعل«.

ومــن يدري مــاذا كان ســيصبح 

قاعــدة  بشــأن  فالــد  رأي 

اللعــب النظيــف التــي 

بالســنغال  أطاحــت 

المونديــال  مــن 

ودفعت  الروسي، 

بالمنتخب 

الياباني إلى دور 

الستة عشر؟!

ابتكار  وقبــل 

فكــرة  فالــد 

ركالت الترجيــح، 

المباريــات  كانــت 

التــي تنتهــي بالتعادل 

بعــد الوقت اإلضافي تحســم 

غالبــاً من خالل إجــراء قرعة بين 

الفريقين.

وعلــى األقــل، يتفــق ضحية 

واحــدة للقواعد القديمة مع فالــد على اإلطالق، وهو هانيس 

لــور نجم المنتخب األلماني الســابق. وقال لــور: »لم يكن لها 

أي عالقــة مع كرة القدم. كانت مثل اليانصيب بكل بســاطة«، 

مستشهدا باللقاء األســطوري في نهائي كأس أوروبا عام 1965 

بين ناديه كولون األلماني، وليفربول اإلنجليزي.

وفي هذه المواجهة، انتهت كل من مباراتي الذهاب واإلياب 

بالتعادل الســلبي، كما انتهى اللقاء الفاصل بين الفريقين على 

أرض محايدة بالتعادل 2 - 2 بعد الوقت اإلضافي.

ولهــذا، قذف الحكــم بعملة معدنية هبطــت منتصبة على 

الملعب الموحل، وأعطى الوجه الثاني االنتصار لليفربول.

وواجــه فالد، الذي حصل على رخصــة التحكيم في 1936، 

وأدار أكثــر من 1000 مباراة على مدار 40 عاماً، مقاومة لفكرته 

في البداية.

ومنع مســؤولو االتحاد البافاري للعبة تنفيذ الفكرة عندما 

قدمهــا فــي 1970، ولم يوافقوا إال بعــد أن أكد معظم 

أعضــاء االتحاد ترحيبهم بهذا االبتــكار. وبعدها بفترة 

قصيرة، بدأ االتحاد األلماني تنفيذها، ثم تبعه االتحاد 

األوروبي للعبة »يويفا«. وأخيراً وافق الفيفا في 1976 

على تطبيق الفكرة.

وكانــت أول بطولة كبيرة تحســم من خالل ركالت 

الترجيــح هــي بطولــة كأس األمــم األوروبيــة »يورو 

1976«، عندمــا خســر المنتخب األلمانــي أمام نظيره 

التشيكوســلوفاكي فــي النهائي عندمــا أطاح أولي 

هونيــس بالكــرة عالياً في المبــاراة النهائية 

في بلجراد.

وكانت أول مباراة في بطوالت 

كأس العالــم تحســم عبر ركالت 

بين  المبــاراة  هــي  الترجيــح 

المنتخبين األلماني والفرنسي 

النهائــي  قبــل  الــدور  فــي 

لمونديــال 1982 بإســبانيا، 

وفاز فيها المانشافت.

لم  الحين  ذلــك  ومنــذ 

األلماني  المنتخب  يخســر 

أي مبــاراة فــي بطــوالت 

أمم أوروبا وبطوالت كأس 

العالم بركالت الترجيح. 

ولكــن المانشــافت لن 

يســتطيع تقديــم حلقــة 

جديدة في هذه السلســلة 

الحالي  المونديــال  خــالل 

المونديــال  وّدع  بعدمــا 

بشــكل مفاجــئ مــن الدور 

األول.

ومنذ مونديــال 1982 حتى 

كأس  بطــوالت  شــهدت   ،2014

العالم 26 مباراة حسمت بركالت 

الترجيح، ولكن كان منها مباراتان 

نهائيتان فقط، وذلك في نسخة 

1994 بالواليات المتحدة عندما 

على  البرازيلي  المنتخب  تغلب 

نظيــره اإليطالي، وفي نســخة 

2006 بألمانيــا عندمــا تغلــب 

المنتخــب اإليطالي على نظيره 

الفرنسي.
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السبت

بعــد انتهاء الــدور األول الممتع من كأس العالم لكرة القدم 2018 في روســيا 

والذي شــهد تســجيل أهداف متأخرة ونتائج غير متوقعة أبرزها خروج ألمانيا 

حاملــة اللقب من البطولة فيما اختارت وكالة رويترز لألنباء التشــكيلة المثالية 

لهذا الدور.

جــو هيون-وو )كوريا الجنوبية( حــارس مرمى كوريا الجنوبية 

الــذي قدم قــدرات كبيرة فــي ثالث مباريــات وتصدى 

للعديد من المحاوالت الصعبة.

وفي الدفاع كيران تريبيير )إنجلترا(، ودييغو غودين 

)الســويد(،  غرانكفيســت  وأندرياس  )أوروغــواي( 

ومارتن كاسيريس )أوروغواي(.

وفــي خط الوســط نغولــو كانتي )فرنســا(، ولوكا 

مودريتــش )كرواتيا(، ودينيس تشيرشــيف )روســيا( 

وفيليب كوتينيو )البرازيل(ز

وفــي خط الهجوم كريســتيانو رونالــدو )البرتغــال( وروميلو 

لوكاكو )بلجيكا(.

واعتبرت وكالة األنباء أن المدرب األفضل لقيادة التشــكيلة هو يان أندرســون 

مدرب السويد.

ووضعــت البــدالء، وهم هيرفينــغ لوزانو )المكســيك( أندرياس كريستنســن 

)الدنمرك( إيسكو )إسبانيا( هاري كين )إنجلترا( كيفن دي بروين )بلجيكا( وليام 

كارفاليو )البرتغال( غويرمو أوتشوا )المكسيك(.    روستوف - رويترز 

احتفل مســؤولو التحكيم فــي االتحاد الدولي 

لكــرة القــدم )الفيفا( بما وصفوهــا بأنها كأس 

عالم خالية مــن الفضائح أمس قائلين إن نظام 

حكــم الفيديو المســاعد ســاهم فــي تحقيق 

نســبة صحــة تبلــغ 

بالمئة في دور   99.3

المجموعات.

ماســيمو  وقــال 

بوســاكا المســؤول 

التحكيــم في  عــن 

 48 »بعــد  الفيفــا 

تقــع  لــم  مبــاراة 

واحــدة  فضيحــة 

وهذا مهم للغاية«.

والنهائيات الحالية في روسيا هي أول كأس عالم 

تستعين بنظام حكم الفيديو المساعد.

وقــال اإليطالي بييرلويجي كولينــا رئيس لجنة 

الحكام في الفيفا إن 95 في المئة من القرارات 

التــي يتخذهــا الحــكام صحيحة وإن النســبة 

ارتفعت إلــى 99.3 بالمئة بفضل حكم الفيديو 

المساعد.          موسكو - رويترز 

لم يكن اليابانيون ســعداء بمــا قام به منتخب 

بالدهم لكرة القدم في ربع الســاعة األخير من 

مباراتــه مع بولندا أول مــن أمس في مونديال 

روســيا 2018، ألن »اللعــب النظيف اســتخدم 

بطريقة غير نظيفة«.

المشجعون  وأعرب 

عــن  اليابانيــون 

امتعاضهم مما جرى، 

وذلك فــي تعليقات 

مواقع  عبر  ســاخرة 

التواصل االجتماعي. 

وقــال أحدهــم عبر 

»أشــك  »تويتــر«، 

بأن الفيفــا )االتحاد 

الدولي للعبة( توقع أن تســتخدم قاعدة اللعب 

النظيــف )أي عدد البطاقات الصفراء التي نالها 

المنتخب( بهذه الطريقة غير النظيفة«.

بالنســبة للياباني كين يــازاوا، العامل في مجال 

اإلعالنــات، فإن »مــا حصــل كان بالطبع مريباً 

بعض الشيء، ليس من الجيد أن تسمع الجمهور 

يطلق صافرات االستهجان بهذه الطريقة«.

وســيلتقي المنتخــب اآلســيوي الــذي يخوض 

النهائيات للمرة السادســة تواليــاً وفي تاريخه، 

مــع بلجيكا التي حســمت صــدارة المجموعة 

السابعة.

وأشار أحد المشجعين الساخطين »من المضحك 

التأهل بأسلوب مناقض لكرة القدم، لكن عشنا 

لنقاتل يوماً آخر«.        طوكيو - أ ف ب

ذكر نادي نيس الفرنسي لكرة القدم أمس أن حارسه الدولي التونسي معز حسن 

بن شريفية الذي أصيب في كتفه خالل مونديال 2018 في روسيا، خضع لعملية 

جراحية، وسيغيب من ثالثة إلى أربعة أشهر.

 وأوضح النادي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن في ترتيب الدوري 

الفرنسي، أن حسن )23 عاما( خضع لعملية في مستشفى مركز باستور الجامعي 

في نيس أجراها له البروفســور باســكال بوالو.  وأشــار مصدر قريب من النادي 

إلى أن مدة غياب حســن الذي شارك في المباراة األولى لتونس في المونديال 

ضد انجلترا )1-2( وأصيب في بدايتها وغاب عما تبقى من مباريات فريقه، عن 

المالعب ستتراوح بين ثالثة وأربعة أشهر.       نيس - أ ف ب

ميسي ونيمار خارج التشكيلة 
المثالية للدور األول

كأس العالم »خالية 
من الفضائح«

اليابان غير راضية 
عن اللعب النظيف

بن شريفية يبتعد 
عن نيس 4 أشهر

Ⅶ  دبي - زياد فؤاد

هناك »تابوهــات« أو ممنوعات 

فــي عالــم كــرة القــدم ال يجوز 

االقتــراب منها، نشــأنا عليها، ولم 

تتغير عبر السنين، إحدى هذه القواعد 

هو أن المدرب ســيد قراره، هو الكبير الذي 

على الكل احترامه واالنصياع ألوامره.

وعينــا وعرفنا منذ الصغر أن المــدرب هو اآلمر الناهي 

فــي فريقه، وال كلمة تعلو على كلمتــه واختياراته وقراراته، 

ولكن يبدو أن كأس العالم 2018، المقامة حالياً في روســيا، 

ستغير الكثير مما وعينا عليه.. حيث صار النجوم هم أصحاب 

الكلمة العليا.

هــي بدعة جديدة لم نشــاهدها عبر عشــرات الســنين 

مــن عمر كرة القدم حول العالم، أيــام بيليه ومارادونا، وما 

بعدهمــا من نجوم أمثال رونالــدو ورونالدينيو في البرازيل 

أو باتيســتوتا وكانيغيا في األرجنتيــن، وبيكهام ولينيكر في 

إنجلتــرا، وغيرهــم مــن كبار النجــوم حول العالــم، كانت 

كلمة المدرب وســطوته هي األســاس المســيطر على إدارة 

المنتخبات الكروية، ولم يظهر للعلن في أي وقت مضى أن 

النجوم يسيطرون على قرار المدير الفني، ولكن في مونديال 

روسيا ظهرت سيطرة النجوم في أسوأ حاالتها في 3 مشاهد:

تحدثت الصحف ١ 

األلمانية كثيراً في أمر 

»المانشافت«، حيث أرجعت 

سوء مستوى الفريق األلماني 

ووداعه للمونديال من الدور 

األول لسيطرة نجوم الفريق كروس 

وخضيرة ومولر وعلى رأسهم مانويل 

نوير في اختيارات المدير الفني األلماني، بل وفي 

قرار استبعاده لليروي ساني العب مانشستر سيتي، الذي 

قالت الصحافة إن استبعاده لم يكن فنياً، ولكن ألنه ال 

ينسجم مع بعض النجوم في الفريق، والذي دفعوا بيواكيم 

لوف مدرب المانشافت الستبعاد الالعب، وكذلك األمر 

بالنسبة الختيار التشكيل وطريقة اللعب، والتي يتدخل فيها 

نجوم الفريق، مما أفسد رحلة المنتخب األلماني حامل اللقب 

مبكرا في المونديال.

الكل تحدث عن سطوة ليونيل ميسي في فريق ٢ 

برشلونة اإلسباني، وفي المنتخب األرجنتيني 

وتحكمه بالكامل في االختيارات والتشكيل والتبديالت، 

ولكنه كالم ليس له دليل.. كان حبراً على ورق، ولم يكن 

هناك أي أسانيد أو دالئل على تلك السطوة، بل ولضعف 

األدلة ارتكن البعض إلى أن غياب القدرة القيادية لميسي 

ربما هو سبب تدهور مستوى المنتخب األرجنتيني، ولكن 

المشهد الذي فضحته عدسات كاميرات النقل التلفزيوني 

في إحدى مباريات التانغو بالمونديال، عندما نادى المدرب 

خورخي سامباولي، المدير الفني للمنتخب األرجنتيني، 

على ميسي ليستأذنه في الدفع بزميله مهاجم مانشستر 

سيتي سيرخيو أغويرو، ولكن ميسي رفض األمر، فما كان 

من المدرب إال أن انصاع ألوامر النجم األول واألخير في 

منتخب التانغو، ولم يشرك أغويرو، وهو بالطبع بعد جديد 

في تغير المعايير المتعارف عليها.

ربما مّر مشهد الالعب المصري محمود عبد المنعم ٣ 

كهربا وصياحه في مدربه األرجنتيني هيكتور كوبر 

وإشارته للمدرب بيده أن يصمت، مرور الكرام، على 

اعتبار أن المنتخب المصري بأكمله كان ضيف شرف في 

المونديال، والفريق بأكمله مر مرور الكرام على البطولة، 

ولكن المشهد الذي أظهرته كاميرات التلفزيون ليس في 

حاجة لتفسيرات أو تأويالت، بعدما طلب المدير الفني 

من مهاجم المنتخب المصري الرجوع للخلف للمساندة 

الدفاعية، فصاح الالعب في وجه مدربه أن يصمت، وال 

المدرب اتخذ إجراء، وال االتحاد المصري لكرة القدم تدخل 

في األمر، خاصة أن كوبر انتهت مهمته مع المنتخب 

المصري بنهاية المونديال.

 التشكيل 
والتبديالت والقرارات 
الفنية بأمر الالعبين

 
ً
 36 عاما

و»مانشافت« ملك 
ركالت الترجيح الذي ال 

يخسر

 في المونديال
ً
خبر سار لـ 16 فريقا

ركالت الترجيح بال أنياب في غياب األلمان

3 مشاهد في المونديال أضاعت هيبة المدرب 
سطوة كبار النجوم تغير قواعد الكرة

االنتصارات تختلف في موازيــن الكرة.. فهناك انتصارات تحرك 

العــداد لتجعلك مــع الكبار من األنداد.. وهنــاك انتصارات كما 

نقــول نحــن أهل »الضاد« ال تغني وال تســمن مــن جوع وإن 

انتظرناهــا، جوعنــا قلوبنا، تمامــاً مثل البطــون، بحكم التهام 

اآلخرين لالنتصارات فيما تطول االنتظارات بالنسبة لنا.. ودليلنا 

أن االنتصار التونســي في المونديــال تطلعنا إليه طيلة 4 عقود 

بشكل عقدنا.. وخلنا معه أنه ال مكان لنا في المونديال. 

وانتصــار تونــس جــاء لينقذ ماء الوجــه للكرة التونســية التي 

نفخنا فيها كثيراً.. وحتى ما ســبق االنتصار على بنما من انكسار 

أعزيناها إلى سوء الحظ.. دون أن نغفل عن التفاصيل التكتيكية 

التي كانت وراء خروج تونس وبقية العرب. 

والمتابع لمجريات األحداث يقر بأن النتائج الســلبية ليست من 

صنــع غياب القوة الهجومية فقط.. فتونس ســجلت 5 أهداف 

لكن شباكها اهتزت في 8 مناسبات.

وانعدام التوازن بين حصيلة الهجوم والدفاع من أسباب األوجاع 

وهو ما يجب العمل على دراســة أســبابه من أجل التصحيح.. 

وإذا كان الحديــث عن الجوانــب التكتيكية داخل الملعب فإن 

اللياقــة البدنية تبقى من األهميــة؛ ألن العلوم الصحيحة تؤكد 

أن التحضيرات التونسية تخللتها إخالالت ذات عالقة بالمتابعة 

العلمية. 

 ومن يراجع مردود المنتخب التونســي فــي المباريات الودية 

يجــده أفضل بكثيــر في المحطــة المونديالية وهــو ما تجلى 

بوضوح أمام انجلترا وبلجيكا.. 

والحالة ليس ما كان هو ما يتوازى وقدرات المنتخب التونســي 

مما يجعــل الخروج المبكر مادة مهمــة للتحليل في مختبرات 

الكرة التونسية إن كانت هناك مختبرات. 

األرقــام تفيد أن المنتخب التونســي هو األفضــل على امتداد 

سنوات عديدة، األفضل عربياً وأفريقياً، لكن لما يكون التقاعس 

في التحليل فال مجال للحديث عن التطوير. 

وكل تطوير يقتضي طول نفس.. حتى تتالحق االنتصارات 

 فاالنتصــار التونســي إذا تم اعتباره تاريخياً فإنــه يبقى للتاريخ 

فقــط.. ألن الذاكرة ســتدونه إال انه لن يفيــد القاطرة التي من 

المفروض ركوبها من أجل المستقبل. 

والمطلوب أن ال يحجب االنتصار ما تالحق من تســاؤالت حول 

أسباب مثل هذه النكسات إذا رمنا حقاً اإلصالحات.

وإذا تحقق الفوز التونسي األول في مونديال 78 على يد مدرب 

تونســي هو عبد المجيد الشتالي فإن نبيل معلول في مونديال 

2018 خادع الجمهور بتصريحات متناقضة وباع األوهام ليتلقى 

سهام النقد وتصبح إقالته مطلباً جماهيرياً في الشارع الرياضي، 

فتصريحاتــه كانت أكثر من مســتفزة حتى آخر لحظة، وما قاله 

بعــد مبــاراة بنما أفضل دليــل على التالعب بمشــاعر وعقول 

الجماهير.

ًانتصار ليس 
تاريخيا

الطاهر ساسي
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Ⅶ  كازان - أ ف ب

أكد المدرب ديدييه ديشــان أن نتائج منتخب 

الديوك هي أول ما يهتم به، ويواجه 

عشــية  كبيرة  المــدرب ضغوطاً 

االختبــار أمــام األرجنتيــن في 

ثمن نهائي مونديال روسيا، في 

ظل تعرض المنتخب الفرنســي 

لكرة القدم النتقادات حادة على 

خلفية أســلوب لعبه الممل 

في الدور األول.

تولــى رئيس االتحاد 

الفرنسي نويل لو غريت 

زمــام المبــادرة للدفاع 

الوطني  المــدرب  عــن 

فــي الســاعات األخيرة 

من خــال الحديث الى 

وسائل اإلعام، كما أكد 

قبــل فتــرة قصيرة من 

انطــاق المونديال أن 

»ديدييه يســتحق االحترام الكبير. ليس لديه 

أي نقطة ســلبية في عقــده الممتد حتى عام 

2020. أتوقــع أنه ســيبقى مســؤوال عن هذا 

المنتخب حتى ذلك التاريخ«.

لكــن أي تعثر أمام األرجنتين ســيؤدي 

حتماً إلى تلبد غيوم في ســماء المنتخب 

األزرق، وســيضعف مكانة ديشــان، ألن 

التوقعات زادت بشــكل كبيــر منذ كأس 

أوروبــا 2016، الســيما فــي ظــل طفرة 

الحالية.  التشــكيلة  في  المواهب 

بعد بلوغه الدور ربع النهائي 

فــي مونديــال 2014 في 

البرازيــل، قاد ديشــان 

الفرنســي  المنتخــب 

الى وصافة كأس أوروبا 

وهو  أرضــه،  على 

يريــد االســتفادة 

العالم  كأس  مــن 

في روسيا لمواصلة 

الصعود.

Ⅶ  كازان - د ب أ

يخطــط خورخــي ســامبولي المديــر الفني 

لكــرة  األول  األرجنتينــي  للمنتخــب 

المنتخــب  لمحاصــرة  القــدم 

وســط  فــي  الفرنســي 

ومســاعدة  ملعبهــم 

ليونيل  الفريــق  نجم 

للهــروب  ميســي 

مــن الدفاع خال 

القويــة  المبــاراة 

تجمعهمــا  التــي 

دور  فــي  اليــوم 

ببطولة  الستة عشر 

كأس العالــم المقامة 

حالياً بروسيا.

خطتــه  أن  المــدرب  وأوضــح 

للمباراة، التي ســتقام بملعــب كازان أرينا، 

اليوم، ســتعتمد على االســتحواذ علــى الكرة 

فــي منتصف ملعب المنافس وإيقاف الهجمات 

المرتدة الســريعة للمنتخب الفرنسي باإلضافة 

لجعل ميسي حراً.

وقــال ســامبولي للصحفييــن أمــس خال 

المؤتمر الصحفي:»إذا نفذنا هذا بشــكل 

جيد، ســيكون من الصعب على 

التحرك.  الفرنسي  المنتخب 

المنتخــب  وجــد  إذا 

مســاحة  الفرنســي 

إليذائنــا ســيفعلون 

هذا بقوة، ال توجد 

أخرى  طريقة  لدي 

هذه  فــي  للنظــر 

المباراة«. 

وأضاف:»واثق 

المنتخــب  أن  مــن 

الفرنسي لديه خطة الحتواء 

ليونيل ميســي، ولكــن لدينا خطتنا 

التي ستجعل مهمته أكثر سهولة. دعونا نرى 

من سيتمكن من تنفيذ خطته. األرجنتين لديها 

أفضل العب على وجه الكرة األرضية«.

فرنسا واألرجنتين.. ليلة الحسم
ميسي يواجه أومتيتي على أمل البقاء

Ⅶ  كازان - د ب أ

بعد أن غاب المنتخبان الفرنسي واألرجنتيني، 

المدججــان بمجموعة من أبرز نجــوم العالم، 

عــن أفضل مســتوياتهما خال منافســات دور 

المجموعــات ببطولــة كأس العالم 2018 لكرة 

القدم المقامة حاليا بروســيا، يتوقع أن تشكل 

الرغبة في تفادي اإلخفاق، الحافز الرئيس لكل 

من الفريقين في مواجهتهما اليوم على ملعب 

»كازان أرينــا« فــي افتتــاح منافســات الدور 

الثاني دور الـ 16 للمونديال.

الفرنســي، الذي خاض  وتأهــل المنتخب 

البطولة ضمن أقوى المرشحين للمنافسة على 

اللقب، مــن صدارة المجموعــة الثالثة برصيد 

ســبع نقاط حصدها من انتصارين على أستراليا 

وبيــرو وتعادل ســلبي مع الدنمــارك، لكنه لم 

يقدم مســتوياته المعهودة في أي من مبارياته 

الثاث.

وحسمت المباراة األولى لفرنسا أمام أستراليا 

2 /  1 بهــدف النيــران الصديقــة الذي ســجله 

األسترالي عزيز بيهيش في شباك منتخب باده 

بالخطــأ، ثم فاز المنتخب الفرنســي على بيرو 

بهدف وحيد سجله كيليان مبابي قبل أن يقدم 

الفريــق أداء باهتاً في مباراتــه بالجولة الثالثة 

التــي انتهت بالتعادل الســلبي مــع الدنمارك. 

ولكن إذا كان المنتخب الفرنسي قد أخفق في 

تقديم مستويات تبهر جماهيره خال منافسات 

دور المجموعات، فقد كانت األمور أكثر ســوءاً 

بالنســبة للمنتخب األرجنتيني الذي واجه شبح 

الخــروج لكنه أفلــت بصعوبة وانتــزع بطاقة 

التأهل من المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

تأهل
كان المنتخــب األرجنتيني مهــدداً بقوة بوداع 

البطولــة مــن الــدور األول لكن تأهله حســم 

بهــدف الفــوز 2 /  1 في شــباك نيجيريا، الذي 

ســجله المدافع ماركو روخو قبــل أربع دقائق 

فقــط من مبــاراة الفريقين فــي الجولة الثالثة 

األخيرة.

واســتهل المنتخب األرجنتيني، وصيف بطل 

مونديال 2014 بالبرازيل، مشــواره في البطولة 

الحالية بالتعادل مع نظيره األيسلندي 1 /  1 في 

شــهدت  مباراة 

النجــم  إهــدار 

ميســي  ليونيــل 

ضربة جزاء.

الثانية،  الجولــة  وفــي 

التانجــو هزيمــة  تلقــى منتخــب 

موجعة أمام نظيره الكرواتي صفر /  3 في 

الجولة الثانية ووقف على بوابة الخروج من 

المونديال، لكن الحظ حالفه بشــكل كبير عبر 

فوز نيجيريا على أيســلندا 2 /  صفر في الجولة 

نفســها، وهو االنتصار الــذي حافظ لألرجنتين 

على فرصتها في التأهل.

وفــي الجولة الثالثــة، كانــت نيجيريا قاب 

قوســين أو أدنــى من انتــزاع بطاقــة التأهل 

للدور الثاني على حساب األرجنتين لكن هدف 

روخــو في الدقيقة 86، قلــب الموازين لصالح 

األرجنتيــن التــي انتزعت بطاقة التأهل بشــق 

األنفس، من المركز الثاني برصيد أربع نقاط.

تناسق

وفي الوقت الــذي تبدو فيه خطط ديديه 

ديشــان المديــر الفني للمنتخب الفرنســي، 

وغيــر  مشوشــة 

متناســقة ولــم تؤد 

األمثــل  لاســتغال 

فــي  النجــوم  لكتيبــة 

صفــوف الفريق، بــدا الوضع 

أكثر ســوءاً في المنتخــب األرجنتيني. 

فقد كانت العــروض غير المقنعة للمنتخب 

األرجنتيني انعكاســاً، على األرجح، لحالة من 

الفوضى في معســكر الفريــق، كانت العديد 

مــن التقارير قد تحدثت عنهــا، ووصل األمر 

إلى أن تقارير ذكرت أن بعض القرارات الفنية 

يتخذها ليونيل ميســي وخافيير ماســكيرانو 

بدالً مــن المدير الفني خورخي ســامباولي، 

والــذي ســيدفع فــي مبــاراة اليــوم بنفس 

التشــكيلة األساســية التي خاض بها مباراته 

أمــام نيجيريا الثاثاء الماضــي والتي انتهت 

بفــوز التانجو األرجنتيني 2 /  1 وتأهله للدور 

الثاني. وإذا تحقق هذا، ســتكون أول مباراة 

فــي 15 مباراة لــه منذ توليه قيــادة الفريق 

حتى اآلن التي ال يجري فيها أي تغييرات عن 

المباراة التي سبقتها.

ميسي: منتخب فرنسا قوي

غريزمان: أشعر بحال أفضل

لوريس: ميسي يقرر المصير

حراس األرجنتين جاهزون

عـــن  ميســـي  األرجنتينـــي  قـــال 
استعدادات األرجنتين لمباراة اليوم: 

بالطبـــع شـــاهدنا كل مباريـــات 
األمـــور  نتابـــع  فرنســـا. 

كلهـــا وأضـــاف: المنتخـــب 
الفرنســــــــــي فريـــق جيـــد 
ويضـــم العبيـــن أصحـــاب 

هائلـــة.  فرديـــة  مهـــارات 
لديهـــم دفـــاع قـــوي وخـــط وســـط 

رائـــع.. متميـــز وهجـــوم 

قـــال الالعـــب الفرنســـي غريزمـــان 
لـــكأس   

ً
هدافـــا تـــوج  الـــذي 

)يـــورو  األوروبيـــة  األمـــم 
2016( فـــي بـــالده »أنـــا 
واثـــق مـــن أننـــي ســـأصل 
قريبـــا إلـــى المســـتويات 

لـــي  توقعهـــا  التـــي 
 
ً
الجميع... كان الوضع مشابها

فـــي البطولـــة األوروبيـــة، وبـــدأت 
ـ 16« أشـــعر بحـــال أفضـــل فـــي دور الـــ

حـــذر حـــارس المرمـــى الفرنســـي 
هوغـــو لوريـــس زمـــالءه، أن 

 مثـــل األرجنتينـــي 
ً
العبـــا

ليونيـــــــــل ميســـــــــــــــــي 
االرتقـــــــــــاء  »بإمكانـــــــــه 
بمســـتواه وتقريـــر مصير 

»مـــن  وأضـــاف:  المبـــاراة«، 
ليونيـــل  عـــن  الحديـــث  الطبيعـــي 
ميســـي. هـــو يتقاســـم مـــع رونالدو 

أعلـــى المســـتويات الممكنـــة«.

منتخـــــــــــــب  حـــــراس  تــــــدرب 
األرجنتيـــن الثالثـــة فرانكـــو 
أرماني، وويلي كاباييرو 
وناهويـــل جوزمـــان علـــى 
ركالت الجـــزاء، وذلـــك بنـــاء 

ــراس  ــدرب حـ ــة مـ علـــى رغبـ
منتخـــب األرجنتيـــن فـــي حـــال اللجوء 

لـــركالت الترجيـــح.

ديشان: 
ً
نتائج الديوك أوال

سامبولي: 
االستحواذ هو الحل
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األورغويـــــــــــــاني  يتطلـــــــــع 
ســـواريز، لمحـــو ذكرياتـــه 
السيئة في المونديال،  
فـــي  طـــرد  فقـــد 
مونديـــال 2010 بجنـــوب 
أفريقيـــا، و فـــي مونديـــال 
البرازيـــل أوقـــف أربعـــة أشـــهر، إثـــر 

كيلينـــي. لإليطالـــي  عضتـــه 
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Ⅶ  كازان - وكاالت

أكد فيرناندو ســانتوس المدير الفني لمنتخب 

البرتغال على صعوبة مواجهة مباراة بالده 

أمام نظيره أوروغواي اليوم ضمن لقاءات 

دور الـــ 16 بكأس العالــم. جاء هذا في 

تصريحــات صحفية أدلى بها ســانتوس 

خالل المؤتمــر الصحفي الخاص 

بالمباراة، وأكد خاللها أن فريقه 

يعلــم جيــًدا مواطــن القوة 

والضعف في الخصم.

سانتوس:  وأضاف 

أعلــم ان المباراة 

علــى  صعبــة 

الفريقيــن،  كال 

لــم  اوروغــواي 

تســتقبل أهداف حتــى اآلن، 

لكننــا راقبناهــم عــن كثــب 

قدمــوه  الــذي  وشــاهدنا 

الســابقة.  اللقــاءات  خــالل 

وأكمل:»لديهــم عناصــر قويــة 

للغاية، كذلك نحن، ستكون مباراة صعبة بكل 

تأكيد واألفضل ســيحقق الفوز، وبالنســبة لي 

فأنا مؤمن بأننا من سيفوز غًدا«.

وعند ســؤاله ما إذا كان فريقه يعتمد 

على رونالدو:»لقــد ربحت فنجان قهوة 

جديــد، لقد راهنت أنني سأســمع ذلك 

الســؤال مرة جديدة، شــكًرا لســؤالك، 

أنا أتفهمــه وأحترمه تماًما ذلك 

الســؤال، فنحــن لدينا واحد 

مــن أفضــل الالعبيــن في 

العالم، لكن علينا أن نسأل 

أيًضا فهــو لديه  تاباريــز 

هناك  وكافاني،  ســواريز 

فرديــات كبيــرة في كل 

فريق بالعالم«.

المنتخــب  أن،  يذكــر 

أوراغواي  يواجــه  البرتغالي 

فــي دور الـ 16 بعد ان احتل 

فــي جدول  الثانــي  المركــز 

ترتيب المجموعة الثانية أمام 

كل من المغرب وإيران.

Ⅶ كازان - وكاالت

وصف أوســكار تاباريز المدير الفني لمنتخب 

أوروغواي، رونالدو، الذي سجل أربعة أهداف 

فــي المونديــال الروســي، بأنــه 

»أحــد أفضــل المهاجميــن 

فــي العالم« وأنه »قائد« 

المنتخب البرتغالي.

وقــال:»ال يوجــد 

قادر  واحــد  العب 

احتوائــه«.  علــى 

وأضاف:»سيكون 

علينا العمل بشكل 

جماعي في محاولة 

احتوائــه أو الحد من 

التأثيــر الــذي يمكن أن 

يقوم به«.

األورغوايانــي  المنتخــب  ويدخــل 

مدعومــاً بفــوزه فــي مبارياته الثــالث بدور 

المجموعات من دون تلقي أي هدف.

وقال تاباريز خالل المؤتمر الصحافي أمس، 

إن الفريقيــن لديهمــا الخبــرة. وأضــاف أن 

المنتخب البرتغالي ســيبدأ المباراة بتشــكيلة 

تضم تســعة العبين توجوا ببطولة أمم أوروبا 

قبل عامين.

نكــون  أن  وقال:»يجــب 

متيقظين. كنا نستعد منذ 

فتــرة، لمــدة 12 عاماً 

كنا نعمل ســوياً مع 

الفريــق ونحصــل 

غاياتنــا  علــى 

خطوة  وأهدافنا 

بخطوة«.

وأضاف 

الفنــي  المديــر 

لمنتخب 

الثلث  أوروغواي:»في 

مباريــات األخيــرة أظهرنا ما 

حاولنــا إنجــازه. أعتقد أننــا قريبون 

أكثــر من أي وقــت مضى للوصــول إلى 

أهدافنــا الحقيقية ونريــد تحقيق هذا في 

كأس العالم«.

سانتوس: 
سنفوز على أوروغواي

تاباريز: 
علينا العمل بشكل جماعي

البرتغال وأوروغواي.. الفوز أو الرحيل
الصراع المدريدي ينتقل من الليغا إلى روسيا

رونالدو.. منصة التتويج

غودين.. القائد المثالي

سيدريك: درسنا الخصم

سواريز.. ذكريات المونديال

ال شـــك في أن المنتخب البرتغالي 
ســـيواصل االعتمـــاد علـــى نجمـــه 
وقائـــده كريســـتيانو رونالـــدو، 
الـــذي سيســـعى بالتأكيـــد 
لديـــه  مـــا  كل  لتقديـــم 
الوصـــول  فـــي   

ً
أمـــا

إلـــى  بـــاده  بمنتخـــب 
المونديـــال  نهائـــي 
والصعـــود إلـــى منصـــة التتويـــج.

القائـــد  غوديـــن  دييغـــو  يعـــد 
المثالـــي لمنتخـــب أوروغـــواي 
 ،

ً
عامـــا  32 القـــدم،  لكـــرة 

 مـــن أهـــم العبـــي 
ً
واحـــدا

فـــي  شـــارك  الفريـــق، 
أول مبـــاراة دوليـــة فـــي 
ــام 2005، ولعـــب فـــي  عـ
ثـــاث نهائيـــات لـــكأس العالـــم، 
وفـــاز ببطولـــة كأس كوبـــا أميـــركا 

 .2011 فـــي 

قـــال العـــب المنتخـــب البرتغالـــي 
لـــدى  ســـيدريك ســـواريز: 
أوروغــــــــواي العبــــــــــون 
لديهــــــــــم  متميـــزون، 
مجموعـــــــــة مـــن أفضـــل 
الاعبيـــن فـــي العالـــم. 
وأضـــاف: ســـندرس الفريـــق 
قـــوي  فريـــق  هـــو  المنافـــس، 
ــة  ــدرات عاليـ  بقـ

ً
ــا ــع أيضـ ــا نتمتـ لكننـ

بالمبـــاراة. للفـــوز  وسنســـعى 
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Ⅶ  سوتشي - د ب أ

مــع انطالق منافســات الدور الثانــي دور الـ 

16 ببطولــة كأس العالــم 2018 لكــرة القدم، 

يتصــارع المنتخــب البرتغالي بطــل أوروبا مع 

منتخــب أوروغواي المتوج بطاًل للعالم مرتين، 

اليوم على ملعب إســتاد فيشــت األولمبي في 

سوتشــي، من أجل حصد بطاقــة التأهل لدور 

الثمانيــة، لكــن المباراة ستشــهد فــي الوقت 

نفســه صراعاً يتوقع أن يخطــف األضواء بين 

النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال 

مدريــد، واألوروغويانــي لويس ســواريز العب 

غريمه التقليدي برشلونة.

وتعد مواجهة اليوم، التي يتأهل الفائز منها 

إلى دور الثمانية لمواجهة الفائز في مباراة دور 

الستة عشــر بين األرجنتين وفرنســا ، المقررة 

اليوم أيضاً، خارج إطار التوقعات بشكل كبير.

وســبق للمنتخبين البرتغالي واألوروغوياني 

أن التقيــا مرتين ســابقتين فقــط ، وذلك في 

مباراتين وديتين، أوالهما في 1966 في لشبونة، 

وانتهت 

البرتغال  بفوز 

3 /   صفــر، وثانيتهمــا 

فــي البرازيــل 1972، وانتهت 

بالتعادل1/  1. 

ويحظى منتخــب أوروغواي بثقة عالية بعد 

أن حقق العالمة الكاملة في الدور األول بثالثة 

انتصارات على مصر وروسيا والسعودية ليتأهل 

من صدارة المجموعة األولى.

وال يختلــف الحال كثيراً بالنســبة للمنتخب 

البرتغالي، الذي اســتهل مشواره في المونديال 

بتعــادل مثيــر 3 /   3 مع نظيره اإلســباني، ثم 

تغلب على صالبة المنتخب المغربي بالفوز 1 /   

صفر قبل أن يتعادل مع إيران 1 /   1 في الجولة 

الثالثة األخيرة، مستفيداً من تألق رونالدو الذي 

ســجل ثالثيــة »هاتريك« أمام إســبانيا قبل أن 

يحرز هدف الفوز في شباك المغرب.

منافسة
في لقــاء اليــوم، ســيحاول النجــم البرتغالي 

رونالــدو توخي الحذر، بعد أن حالفه الحظ في 

عدم الحصول على بطاقــة حمراء خالل مباراة 

إيــران، واكتفى الحكــم بمنحه إنــذاراً، وذلك 

إثر توجيه ضربة لالعــب من الفريق المنافس، 

ومــن المرجح أن يكــون رونالدو مشــاركاً في 

آخر مونديــال له بعدما بلــغ الثالثة والثالثين 

مــن العمــر، لذا يرغــب بالعودة إلــى هوايته 

المفضلة، وهي تسجيل األهداف، ال سيما بعد 

أن انتــزع منه قائد إنجلترا هــاري كين صدارة 

ترتيــب الهدافيــن، وبات الفــارق بينهما حالياً 

هدف واحد، خمسة أهداف لكين مقابل أربعة 

للبرتغالي.

ثقة
فــي المقابــل، يتمتــع ســواريز مهاجم 

برشــلونة، بثقــة عاليــة بعد أن ســجل 

لفريقــه 25 هدفاً في الموســم الماضي 

فــي الدوري وتــوج معه باللقــب، وقد 

ســجل هدفين خالل المونديال الحالي، 

ليرفع رصيده في سجل مشاركاته بكأس 

العالــم إلى ســبعة أهداف خالل عشــر 

مباريات.تتويج

ولــن يعتمد منتخــب أوروغواي بشــكل 

كلــي علــى ســواريز وحده، حيــث يعلق 

الفريق آماله، أيضاً، على شريكه الهجومي 

إدينســون كافاني، كما يعتمــد المنتخب 

األكثــر تتويجــاً ببطولة كأس أمــم أميركا 

الجنوبية »كوبا أميركا« على صالبة دفاعه 

الذي لم يسمح بخطورة كبيرة على شباك 

الحارس فيرناندو موسليرا، الذي لم يهتز 

مرماه بأي هدف حتى اآلن في البطولة 

الحالية.

اإلحصــاءات ترجــح كفــة البرتغــال فــي 

التوقعات، حيث حقق منتخب أوروغواي الفوز 

فــي آخر ثــالث مباريــات جمعتــه بمنتخبات 

أوروبية في دور المجموعات بالمونديال، لكنه 

لــم يحقق ذلك فــي أي دور فاصــل بالبطولة 

منــذ عام 1970، عندما فاز حينها على منتخب 

االتحاد السوفيتي في دور الثمانية ليتأهل إلى 

المربع الذهبي. 
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Ⅶ  موسكو ـ صالح الدين الشيحاوي

عرفت كرة القدم الروسية تطوراً كبيراً خالل المواسم األخيرة إذ 

انفتحت على العالم واستقطبت نجوماً المعة، كما استثمر رجال 

األعمال في األندية ورصدوا مبالغ خرافية ســاعدت على النقلة 

النوعية في خارطة الكرة األوروبية.

وتتمركز أكبر األندية الروسية في موسكو ومنها: لوكوموتيف 

بطل الموســم الماضي وســبارتاك موســكو وسيســكا موسكو 

ودينامــو موســكو. مونديــال 2018 كان فرصــة لإلطالع على 

حياة وســير العمل في قلعة بطل الدوري الروســي لوكوموتيف 

موســكو، لنقف على ناد أشبه باإلمبراطورية الرياضية لما يتوفر 

عليــه مــن بنية تحتيــة متطورة جــداً وعدد كبيــر من مالعب 

التدريب والقاعات وغيرها من المنشآت والتجهيزات تكتشفونها 

في أطــوار رحلتنا في أعماق لوكوموتيف الملقب بـ»القاطرات 

البخاريــة«: يقع النادي على أطراف مدينة موســكو في منطقة 

تســمى »لوكوموتيف« وتعني شركة الســكك الحديدية، وهي 

المؤسســة المالكة للفريق منــذ عام 1936. يبــدو مقر النادي 

لزائره للمرة األولى ثكنة عسكرية، فالحراس يقفون أمام جميع 

بوابات النادي يفتشون السيارات والموظفين والضيوف. ال يكاد 

يظهر شــيء من الخــارج يوحي بأنك مقدم علــى الدخول إلى 

مقر فريق رياضي باســتثناء جزء بســيط من الملعب الرئيسي . 

ملعب رائع

وفــي النهايــة تكتمل الصــورة ويظهر الملعب الرئيســي كاماًل 

بشكله الجميل واسمه »استاد آر زاد دي أرينا« يتسع لحوالي 28 

ألف متفرج، وتــم افتتاحه عام 2002، بتكلفة 30 مليون دوالر. 

وقد صممه المهندس الروسي ديمتري بوش.

مالعب التدريب
يمتلــك لوكوموتيف موســكو بنيــة تحتية متطورة جــداً، فإلى 

جانب الملعب الرئيسي يتوفر لها ملعب ثاٍن للتدريب بمدرجات 

تتســع لحوالــي 8 آالف متفرج مجهز بســبورة المعة وبجميع 

المرافــق والتجهيزات. وخالل زيارتنا الميدانية شــهدنا تدريبات 

الفريق البطل الذي يســتعد النطالق الموســم الجديد للدوري 

الروســي المقرر 29 يوليو المقبل. وكانت التدريبات بعدد قليل 

من الالعبين حيث يغيب النجوم الدوليون بسبب المونديال.

المونديال
سألنا عن متحف النادي لنتطلع على تاريخه وأمجاده ونونها في 

صور لكننا فوجئنا بأنه خارج الخدمة خالل المونديال وســيفتح 

أبوابــه 17 يوليــو المقبل الســتقبال الضيــوف. ولوكوموتيف 

موســكو يعد من أبرز األندية التي تمــول المنتخبات بالالعبين 

في المونديال الروســي، فهو ممثل بـ6 العبين، منهم اثنان في 

منتخب الدب الروســي: ميرانشــوك ألكسي وميرانشوك أنتون، 

والعب في منتخب كرواتيا كورلوكا فيردان، والعب في منتخب 

بيرو وهو فارفان جيفرســون، أما الالعب السادس فهو المدافع 

البرتغالي مانويل فيرنانديز. والطريف أن جميع منتخبات العبي 

لوكوموتيــف تأهلوا إلــى الدور الثاني في المونديال باســتثناء 

منتخب بيرو.

مدرسة نجوم المونديال

■ االحتفال بلقب الدوري 
   على متن قاطرة

Ⅶ  عواصم - وكاالت

رغم الخسارة 0 - 1، احتفلت إنجلترا، وبدأت تفكر 

في الطريق إلى النهائي، حيث إن احتاللها المركز 

الثانــي في المجموعة جنبها مواجهة الكبار قبل 

الوصــول إلى دور األربعة، وأشــادت الصحف 

المدرب  بقــرار  الصــادرة أمس  اإلنجليزيــة 

الفني للمنتخب  غاريث ساوثغيت، المدير 

اإلنجليزي، بشــأن إجراء عــدة تغييرات 

على تشــكيلة الفريق خالل مباراته أمام 

المنتخب البلجيكــي في بطولة كأس 

العالم 2018 مع إبداء بعض التحذير 

التوضيحي للمدرب.

وبعــد تأهل الفريقين رســمياً 

المدربــان  الثانــي وعــد  للــدور 

ساوثغيت وروبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب 

البلجيكــي، بإجــراء تغييــرات كبيرة على تشــكيلة 

فريقيهمــا فــي المبــاراة الثالثــة بالمجموعة والتي 

جمعت بينهما أول من أمس.

فرصة
وأكــد ســاوثغيت أنه يرغب في منح الفرصــة لهؤالء الالعبين ، 

مما دفعه إلجراء تغييرات هائلة 

ودفــع بثمانية وجوه جديدة في 

التشــكيلة التي خاض بهــا مباراة 

بلجيكا. وفــي المقابل، لجأ مارتينيز 

لتغييرات أكبر ودفع بستة العبين جدد 

في التشــكيلة األساســية وكان من بينهم 

عدنان يانوزاي الذي سجل الهدف الوحيد.

منافس
وقد يكــون االختبار الذي يواجهــه المنتخب اإلنجليزي في 

بداية مشــاركته باألدوار اإلقصائية أصعب من االختيار الذي 

يواجهــه نظيره المنتخب البلجيكي، ولكن مســيرته بعدها 

قد تكون أكثر ســهولة بلقاء المنتخب اإلســباني والكرواتي 

بصفتهمــا األبرز من بين المنتخبــات الباقية في طريقه نحو 

النهائي إال في حالة حدوث مفاجآت. وفي المقابل، سيواجه 

المنتخــب البلجيكي اختبارات أكثر صعوبــة في حال اجتاز 

الفريق العقبة اليابانية حيث ســيواجه البرازيل أو فرنســا أو 

البرتغال أو األرجنتين.

فرحة
وذكــرت صحيفة »ديلي ميــرور« في عنوانهــا أمس: »هذا 

الطريق إلى النهائي« ونشرت أسفله صورة لساوثغيت خالل 

قيــادة للفريق فــي المباراة. 

وذكــرت صحيفة »ذي صن«: 

»أداء جيــد لــأوالد.. طالمــا 

نتغلــب علــى كولومبيا في دور 

الستة عشــر يوم الثالثاء المقبل«. 

وأوضحت صحيفة »ديلي إكسبريس«: 

»ال تكن كئيباً! خسرنا.. ولكننا اآلن سنواجه 

كولومبيا«.

وأشــارت صحيفــة »ديلــي تلغــراف«: »انظــر للجانب 

المشرق.. على األقل، سيتجنب المنتخب اإلنجليزي مواجهة 

البرازيل«. وتســاءلت صحيفة »ســبورت«: »إنجلترا خسرت 

)ولكن هل فاز المنتخب البلجيكي بالفعل(«.

وأبــدى العبان من نجــوم إنجلترا الســابقين رأيهما في 

الفكرة خالل تصريحاتهم لصحيفة »ديلي ميل«.

وقــال جيمي ريدناب: »ال يمكنك البدء في رســم خريطة 

طــرق.. مصيــر فريــق غاريث ســاوثغيت فــي كأس العالم 

سيتحدد اآلن طبقاً لقدرتنا على الفوز أمام كولومبيا«.

وأبــدى مارتيــن كيــون تفهمه التــام للتغييــرات. وقال: 

»شــاركت فــي بطولتــي كأس العالــم 1998 و2002 وكنت 

واحــداً مــن العبين كثر لــم يحصلوا على فرصة للمشــاركة 

في المباريات... حتى اآلن، جميع الالعبين باســتثناء حارسي 

المرمى االحتياطيين نالوا فرصة المشاركة«.

يعــّد ســاديو ماني الملقــب بـ»الجناح النــاري« أحد نجوم 

منتخب السنغال )أسود الترانغا( ونادي ليفربول االنجليزي، 

ســطع نجمه على الســاحة الكروية مبكرا رغــم الصعوبات 

التي واجهها في طريقه وفي مقدمتها الفقر الذي عاشــه في 

طفولته.

يملك ماني )26 عاماً( رقما قياســيا في ســجله بتسجيله 

أســرع هاتريك في تاريخ الــدوري اإلنجليزي الممتاز في 

زمــن قدره دقيقتان و56 ثانية فــي المباراة التي انتهت 

بفوز فريقه السابق ساوثهامبتون على أستون فيال بنتيجة 

6 ـ 1. 

قصة نجاح ماني في عالم كرة القدم حافلة باإلثارة 

وملهمة، تعود بدايتها إلى ســنوات الطفولة التي 

برز فيها النجم الســنغالي العبا موهوبا رغم حالة 

الفقر التي عانى منها، وكان طفاًل ســريعاً متفوقاً 

على أصدقائه بمهاراته في شــوارع سيدهيو، أحد 

األقاليم الســنغالية النائية التي نشأ فيها ماني على 

لعب كرة القدم وسط الرمال واألتربة.

بدأ الحظ يبتســم لماني عندما بلغ ســن 15 عاماً وغادر 

إلــى العاصمة الســنغالية داكار التي تبعد 500 ميل عن 

مسقط رأســه، لقد تضّرع لعائلته للسماح له بالمغادرة 

مــع عمه مــن أجل البحث عــن فرصة للعــب بإحدى 

األكاديميات المعروفة.

استقر ماني للعيش في داكار مع عائلة لم يكن يعرفها 

لكنهــا اهتمت به ودعمته حتــى مغادرته إلى فريق 

ميتز الفرنسي، ومن هنا بدأت رحلة المجد والشهرة.

لعب ماني موسماً واحداً في ميتز )2011 ـ 2012( ثم 

انتقل إلى ريد بول ســالزبورغ النمســاوي الذي 

لعــب له إلى غايــة 2014 وظهر معه في 

63 مباراة سجل فيها 31 هدفاً ما مهد 

له الطريق لخوض تجربة البريمرليغ 

مــن بوابــة ســاوثهامبتون الذي 

لعب له مــن 2014 إلى 2016 

وشــارك معه فــي 67 مباراة 

)21 هدفاً(.

شكل انتقاله إلى ليفربول 

التحول  في 2016 نقطــة 

مســيرته  فــي  الكبــرى 

الكرويــة، حيث بــرز كواحد 

من أفضــل الالعبين في العالم 

ولعــب دوراً مهمــاً فــي النتائج 

الجيــدة التــي حققهــا فريقــه في 

البريمرليــغ وفي وصولــه إلى نهائي 

دوري أبطــال أوروبا قبل أن يخســر 

على يد ريال مدريد.

ودعت الســنغال منافســات المونديال من 

الدور األول بأداء مشــرف، ودخلــت التاريخ 

باعتبارهــا أول منتخب يغادر بســبب البطاقات 

الصفراء لكن حلم ماني مستمّر لتحقيق إنجاز مهم 

لبالده في المشاركات المقبلة. 

Ⅶ  دبي ـ عدنان الغربي

إنجلترا تحتفل بهزيمة تفتح طريق النهائي ساديو ماني..
الجناح الناري
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السبت

سنة 
أولى 

مونديال

»القاطرات البخارية«..



 »البيان الرياضي« 
في زيارة ميدانية 
إلى لوكوموتيف 

بطل الدوري 
الروسي

 6 العبين يمثلون 
الفريق في كأس 

العالم مع 4 
منتخبات

 القلعة الخضراء 
والحمراء 

إمبراطورية 
رياضية ضخمة 
تضم 6 مالعب

 انطالق التحضيرات 
للموسم الكروي 

الجديد بنصف 
الفريق

 المتحف يغلق 
أبوابه أمام الزوار 
في انتظار نهاية 

المونديال

Ⅶ  موسكو - صالح الدين الشيحاوي

أقام مجموعة من مشــجعي المنتخب التونسي في موسكو 

مأدبة عشــاء على شــرف الروس وبقية ضيــوف المونديال، 

حيث أحذروا طبقاً شــهياً من الكسكسي، األكلة الشهيرة في 

تونس، ودعوا الجميع للتذوق.

وأقبل المشجعون الروس على الكسكسي التونسي وعبروا 

عن إعجابهم الكبير بنكهته وســألوا كيف يتم إعداده. وعلق 

آخرون بابتســامة عريضة: »لذيذ.. األســبوع المقبل سأسافر 

إلى تونس«.

وقاد هذه المبادرة شــاب تونســي يدعى سهيل المولهي 

بمســاعدة صديقه بالل الطرابلسي سعياً منهما إلى الترويج 

للسياحة التونسية في روسيا وتقديم خدمة لبلديهما.

ترويج
وقــال المولهــي لـ »البيان الرياضي«: ســبق مبــادرة تقديم 

الكسكســي لضيوف كأس العالــم أن روجت رفقة أصدقائي 

بطاقــات تحمل صــوراً لمناطق تونســية ســياحية جميلة، 

كالصحــراء والمنتجعــات الشــاطئية. غايتنا خدمــة الوطن 

والتعريف بالســياحة التونسية لتشــجيع الروسيين وغيرهم 

من شــباب بولنــدا واألرجنتين والبرازيل للســفر إلى تونس 

واكتشاف سحرها وجمالها.

مبادرة
والقت هذه المبادرة صدى كبيراً في وسائل اإلعالم التونسية 

والعالمية، حيــث تناقلت الصحف الروســية واألوروبية صور 

الشــاب ســهيل المولهي وهو يوزع الملصقات السياحية على 

جماهير المونديال ليضطلع بدور وزارة السياحة.

استغراب
وتساءل المولهي قائاًل: كان بإمكان وزارة السياحة إقامة خيمة 

في قلب شــارع ليكروســكايا، القريب من الســاحة الحمراء، 

للتعريف بالسياحة التونسية.

يذكر أن دوالً عدة افتتحت خياماً لتقديم خدمات لرعاياها 

من جماهير المونديال والتعريف بموروثها الثقافي.

ويمثــل كأس العالــم فرصة كبيــرة لالطالع علــى عادات 

وتقاليد الشــعوب األخرى حيث تحول إلى كرنفال جماهيري 

تتخلله االستعراضات الفنية والثقافية قبل كرة القدم.

ثناء
ونال الجمهور التونســي عبارات الشــكر والثنــاء من االتحاد 

الدولــي لكرة القدم )فيفا( والصحافة الروســية، واعتبرته من 

أفضــل جماهير منتخبات كأس العالم لحضوره القوي بحوالي 

20 ألف مشــجع في موســكو قبل مباراة بلجيكا، ولتشجيعه 

الحماســي مع االلتــزام بالروح الرياضية. كمــا خطف جمهور 

نســور قرطاج األضواء بالمبادرات الرائعة التي قام بها ومنها 

تنظيف مدرجــات ملعب فولغوغراد بعــد نهاية مباراة 

انجلترا والترويج للسياحة التونسية في شوارع موسكو.

واختتم المنتخب التونسي مشواره في البطولة بالفوز 

على نظيره البنمــي، ولم يكن الفوز على بنما مجرد 

انتصار عادي، ألن تونس حّطمت أكثر من رقم قياسي 

ســابق في هذه البطولة، ليصبــح وهبي خزري أول 

العب تونســي يســجل هدفين في النهائيات. وكان 

لوهبي خزري شــرف تســجيل هدف الفوز لمنتخب 

تونس؛ فــي فوز جاء بعد 13 مباراة متتالية من دون 

انتصار، كمــا أن هذا الجيل من منتخب تونس هو 

األول الذي سجل خمسة أهداف في نسخة واحدة 

مــن كأس العالــم وحــدث جدير باالحتفــال، فقد 

فصلت أربعين عاماً الجمهور التونســي عن آخر فرحة له 

في كأس العالم عام 1978 عندما فاز على المكسيك بنتيجة 3-

1. رغم خروجه رســمًيا من المونديال، وقال فؤاد الشرميطي، 

أحد المشــجعين التونسيين في روسيا إن نتيجة المباراة 1-2 

لصالــح المنتخب التونســي تعد مرضية، مضيًفــا أن االنتصار 

الــذي تحقق بعد أربعيــن عاما جاء ليبهج جميع التوانســة. 

وأردف أن المشــجعين في روســيا سعداء بالنتيجة لكنهم مع 

ذلك غير راضين عن مردود المشــاركة فــي البطولة الذي لم 

يكن جيًدا بما يكفي للوصول للدور الثاني. 

قال العب خط الوسط األلماني، سامي خضيرة، إنه يتمنى استمرار 

يواخيــم لوف فــي منصب المدير الفني للمنتخــب األلماني ، رغم 

الخروج الصادم من الدور األول.

وقــال خضيــرة في تصريحــات نشــرتها صحيفة »بيلــد« األلمانية 

أمــس »أتمنى اســتمرار يوجــي )يواخيم لــوف(«، مؤكــداً أنه ال 

يــزال الرجــل األنســب لتدريب 

وأضــاف  األلمانــي.  المنتخــب 

خضيرة: »بالتأكيد هو يســتطيع 

ذلك )االستمرار( بل ويجب عليه. 

أياً كان ما يرغب فيه، فهو قراره. 

ولكنه قدم عمــاًل هائاًل ألعوام، 

شــابة«.  بعناصر  المنتخب  وعزز 

وتولى لوف منصب المدير الفني 

األلماني في 2006، و  للمنتخب 

قــاده للتتويج بلقب كأس العالم 

2014 بالبرازيل.

ومــن المفترض أن يســتمر عقد 

لــوف حتى عــام 2022، لكنــه قال إنه ســيعلن عن قراره بشــأن 

االستمرار، خالل أيام.  واعترف لوف نفسه بخيبة األمل الهائلة التي 

يعيشــها المنتخب وجماهيره، وبالعــروض المتواضعة التي قدمها 

الفريق ليخســر أمام المكســيك وكوريا الجنوبيــة ويكتفي بانتصار 

وحيد على السويد 2 - 1 في الوقت القاتل .  برلين - وكاالت

لن يقــوم الجهاز الفني للمنتخب اإلســباني باســتبعاد الحارس 

ديفيــد دي خيــا، من تشــكيل الفريق األساســي فــي مواجهة 

المنتخب الروســي بدور الستة عشر بكأس العالم، المقرر إقامتها 

غــداً. وعند ســؤال فرنانــدو هييــرو، المدير الفنــي للمنتخب 

اإلسباني، في مقابلة مع إذاعة 

»راديو ناسيونال« اإلسبانية عن 

موقف الحارس قال: »نعم، دي 

وجاءت  يلعــب«.  ســوف  خيا 

هــذه الدفعة المعنوية بعد أن 

قام تياغو ألكانتارا العب وسط 

اإلســباني بدعم دي  المنتخب 

خيا، وطالب منتقديه بالتوقف 

عن مهاجمة حــارس المنتخب 

. وتحــدث تياغــو فــي مدينة 

كراســنودار، أمــس قبل ســفر 

استعداداً  إلى موســكو  الفريق 

لمواجهة روسيا غداً حيث قال: »إنه يلعب في أكثر مركز مؤسف 

فــي الملعب، ولكن إذا شــاهدت أداءه مع مانشســتر يونايتد 

ومع المنتخب اإلســباني فأنت تعرف أنه حارس عظيم«. وتوجه 

بحديثه مباشــرة إلى من انتقدوا دي خيا في البطولة حتى اآلن 

وقال: »يجب أن تنظروا إلى أنفســكم أيضاً وأن تعوا قيمة كونه 

حارســاً عظيماً«. وأضاف: »فكروا في كل األوقات التي كان فيها 

أفضل حارس مرمى في الدوري اإلنجليزي . إنه يبذل جهداً كبيراً 

في التدريبات. الثقة به ضخمة«.   كراسنودار - د ب أ

يعد الروســي سيرغي إيغناشيفيتش )39 ســنة(، ثاني أكبر الالعبين 

المشــاركين ســناً في نهائيات كأس العالم، بعــد الحارس المصري 

عصام الحضري، وأكبر الالعبين حالياً، بعد خروج المنتخب المصري 

من النهائيات، وتأهل المنتخب الروسي إلى الدور التالي للمونديال.

كما بات إيغناشــيفيتش، أكثــر الالعبين خوضــاً للمباريات الدولية 

مــع روســيا، برصيد 125 مباراة، ويســتطيع تعزيز رقمه القياســي، 

مــع إمكانية تخطي المنتخب الروســي الدور الـــ16 لكأس العالم، 

والوصــول ألدوار أكثــر تقدمــاً، ووحده زميله في صفوف سيســكا 

موســكو، إيغور أكينفييف، يســتطيع تحطيم رقمه من المباريات 

الدولية.

أعتقد الجميع بأن مسيرة إيغناشيفيتش، انتهت إثر اعتزاله 

بعد نهاية كأس األمم األوروبية 2016، لكن اإلصابات التي 

لحقت بثالثة من شاغلي مركز قلب الدفاع الروسي، وهم 

جورجــي دزيكيا وفيكتور فاســين وروســالن كامبولوف، 

جعلت المدرب ستانيســالف تشيرتشيسوف، يلتفت إلى 

المدافــع الذي يثق بــه، ويقنعه بالعودة مجــدداً لقيادة 

الدفــاع الروســي، ولكن من الواضــح للجميع، أن المشــاركة 

الحالية، ستكون الظهور األخير لالعب في نهائيات كأس العالم.

يملك إيغناشــيفيتش، خبرة كبيرة، ولم يكن محظوظاً بالغياب عن 

كأس العالــم 2002، وخاض باكورة مبارياته الدولية في أغســطس 

من العــام ذاته، وأبعدته إصابة في ركبته عن كأس األمم األوروبية 

2004، لكن قلب الدفاع كان ُملهماً بعدها بأربع ســنوات 

فــي البطولة القاريــة، وقاد فريقه إلــى نصف النهائي 

في البطولة التي ُأقيمت في سويســرا والنمسا، وخاض 

البطولــة القارية مرتيــن أخريين، باإلضافــة إلى كأس 

العالم في البرازيل 2014.

ســجل إيغناشــيفيتش، 9 أهداف خالل مشواره مع 

المنتخب الروســي، وفي المونديال الحالي، 

لعب أساســياً مع المنتخب الروسي في 

المباريات الثالث التي خاضها ضمن 

المجموعة األولى، بمجموع 270 

دقيقة، ولــه محاولة هجومية 

تمريرة  ومــرر 66  واحــدة، 

ناجحــة، وارتكــب خطــأ 

واحداً.

وأصبح المدافع أكبر العب 

سناً يخوض مباراة مع منتخب 

بالده، في تاريخ منتخب روسيا 

السابق.  الســوفييتي  واالتحاد 

وذلــك عندمــا شــارك إيغناشــيفيتش، 

أساسياً في صفوف منتخب روسيا، في 

مبــاراة ودية بكرة القــدم، ضد نظيره 

النمســاوي، وذلك ضمــن تحضيراته 

لنهائيات كأس العالم الحالية.

وحطم سيرغي إيغناشيفيتش، مدافع 

القياســي  الرقم  موســكو،  سيســكا 

ليف  األســطورة  الحارس  لمواطنــه 

ياشــين، الذي خاض آخــر مباراة له 

مع منتخــب االتحاد الســوفييتي 

الســابق، وهــو في ســن الـ 38 

دبي - البيان الرياضي عاماً.  

جمهور تونس يكرم ضيوف المونديال بالكسكسي

خضيرة
يساند استمرار لوف

دي خيا 
أساسي أمام روسيا

إيغناشيفيتش
يجبر على العودة
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المونديال 
األخير

قصة التأسيس
تاريــخ لوكوموتيف موســكو المتــوج بلقب الدوري الموســم 

الماضــي ضــارب في القــدم، فحكايتــه مع كرة القــدم بدأت 

عام 1923 عندما تأســس ليجمع المواهب من شــوارع األحياء 

الفقيرة، وسمي فريق »الثورة«. ونجح في جمع مجموعة رائعة 

مــن الالعبين ســيطروا على بقية الفرق، غيــر أن النجاحات لم 

يكتــب لها أن تكتمــل إذ عرف النادي صعوبــات كبيرة ليندثر 

ســريعاً عام 1931 ويحــل محله فريق ثاٍن يدعــى كازنكا، لكنه 

عاد إلى الحياة من جديد عام 1936 باسمه الحالي لوكوموتيف 

موسكو ليظل شامخا حتى اليوم. عودة الفريق إلى الحياة كانت 

بفضل شــركة الســكك الحديدية التي تبنتــه؛ لذلك يطلق على 

لوكوموتيف موســكو حتــى اليوم كنية »القاطــرات البخارية«. 

ويوجــد داخل مقر الفريق مجســمات لقاطرة حديدية. كما أن 

لوكوموتيف احتفل بلقب الدوري الروســي خالل مايو الماضي 

على متن قاطرة ضخمة في إشارة إلى االعتزاز والفخر بتاريخه.

نجوم
وتقمــص ألــوان الفريق الخضــراء والحمراء مئــات من النجوم 

فــي الكرة الروســية ويبقى ديمتري لســكوف األســطورة، فهو 

الهــداف التاريخي للفريق بـ128 هدفــاً وهو صاحب أكبر عدد 

من المباريات.

وحظي نجوم عرب بشــرف كتابة تاريخ لوكوموتيف موسكو، 

ولعل أبرزهم المصري عمرو زكي، والمغربي مبارك بوصوفة.

ضخامة وفخامة
ضخامة مقر لوكوموتيف موسكو وفخامة المالعب والتجهيزات 

تفســر بكل وضــوح التطور الكبيــر لكرة القدم الروســية خالل 

المواســم األخيرة وهي قادمة بقوة أكبر في المستقبل القريب. 

واســتناداً على العمل الكبير الذي يقــوم به لوكوموتيف وغيره 

مــن األندية ترقبــوا المنتخب الروســي في الــدورات المقبلة 

للمونديــال، فكمــا وضعت اليابان وأســتراليا وكوريــا الجنوبية 

قدمــاً في خارطة كبار الكرة فإن روســيا قادمــة. وطالما تكتفي 

أنديتنا العربية بالعمل العبثي والفوضي بإهمال التكوين السليم 

للناشئين واالعتماد على التمويل الحكومي وغلق أبواب احتراف 

المواهب إلى أوروبا سنبقى نذرف الدموع كل مونديال، ألننا ال 

نتعلم من فشلنا وال من دروس اآلخرين.

عائلة
وأكد ميروسالف لوبتسيف حارس لوكوموتيف موسكو أنه فخور 

باالنتمــاء للنادي العريق، مشــيراً إلى أنه بدأ مســيرته الكروية 

فــي القلعة الخضــراء والحمــراء منذ أصناف الناشــئين ورفض 

كل العــروض لالنتقــال إلى األندية الروســية األخرى. وكشــف 

لوبتسيف )23 عاما( أنه سليل عائلة تعشق لوكوموتيف موسكو 

وتسكن قريبا من الملعب، وأن والده كان العباً ومؤسساً للنادي. 

وقال: كافحت خالل كل األصناف حتى وصلت إلى الفريق األول 

وأسعى بكل ثقة إلى اللعب أساسياً الموسم المقبل. ولكن يبقى 

حلمــي األول االنضمام إلى المنتخب الروســي والمشــاركة في 

نهائيات كأس العالم. 
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تمريرات 
مونديالية

 تقنية الفيديو الجديدة..

 اسمها »في إيه آر«

 تعين الحكم على القرار

 وبصراحة..

 كنا ليها في انتظار

 لما جّربها الفيفا رسمي

 اكتشفنا إنها.. 

 متفصلة بس للكبار

 تتجاهل ِفَرق.. وِلِفَرق أخرى 
اعتبار

 المغرب استحق فوز

 والفيديو أهدى إلسبانيا تعادل 

 كان بطعم االنتصار

 والباقي ماله حق فيها 

 وبكده اختل العيار.

طارق عبد المطلب
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