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ترك األرجنتيني خوســيه بيكرمان، المدير الفني 

لمنتخــب كولومبيــا األول لكرة القــدم، الباب 

مفتوحا أمام كل االحتماالت بشــأن مســتقبله 

مع المنتخب الالتينــي عقب خروج األخير من 

منافسات دور الســتة عشر لبطولة كأس العالم 

2018 بروسيا.

وقــال بيكرمــان عقــب خســارة كولومبيا يوم 

الثالثاء أمام إنجلترا بركالت الترجيح، بعد انتهاء 

بالتعادل  للمبــاراة  الوقتين األصلــي واإلضافي 

1 - 1: »ال أتحــدث 

المستقبل،  عن  أبدا 

خســرنا  اليــوم 

باأللــم«.  ونشــعر 

تعاقــد  وينتهــي 

األرجنتيني  المدرب 

المخضرم مع االتحاد 

لكــرة  الكولومبــي 

ديســمبر  في  القدم 

المقبل. وأبدى بيكرمان أسفه أيضا لإلصابة التي 

يعانــي منها الالعب خاميــس رودريغيز، أفضل 

نجومه، والتي تعرض لها قبل انطالق المونديال 

في ربلة الساق. واختتم بيكرمان قائال: »افتقدنا 

العبــا مؤثرا، إنه الالعب األكثر إبداعا وحســما 

بالنســبة لنا، لألســف لــم نحظ بــه في هذه 

موسكو - د ب أ البطولة في حالة مواتية«. 

اعتبر مدافــع المنتخب البلجيكــي لكرة القدم 

فنســان كومباني، أمس، أن المنتخب البرازيلي 

الذي ســيالقيه الســبت في قازان في الدور ربع 

النهائي لمونديال روســيا، هو الفريق »األقوى« 

على الصعيد الفردي فــي كأس العالم، مضيفاً: 

»أنــه يملــك دائمــاً الطــرق لتشــكيل خطورة 

علــى أي فريــق«. وأضــاف كومبانــي: »فردياً، 

أقوى  هي  البرازيــل 

منتخــب فــي كأس 

ســنواجههم  العالم. 

جماعــي  بأســلوب 

إذا  ولكــن  مباشــر، 

فردية،  مباراة  خضنا 

سنخسر«.

مدافــع  وواصــل 

ســيتي  مانشســتر 

اإلنجليزي: »ال ينبغي على أي فريق أن يلعب خالفاً 

لطبيعتــه، يجب أن تبقى فلســفتنا في اللعب كما 

هي. حتى البرازيل التي تعتبر قوية جداً هجومياً، ال 

تخشى الدفاع بكتلة من الالعبين، يبقون هادئين، 

هادئين ومتكاملين، لكنهــم يملكون دائماً الطرق 

لتشــكيل خطــورة علــى أي فريــق«. وعن تعرض 

نيمار النتقادات بالتظاهر بالسقوط، قال كومباني: 

»ال يهمني األمــر، إذا أصبحت مباراة فردية، ليس 

لدينا أي حظ. إذا لعبنــا بطريقة جماعية،  يمكننا 

التأهل«.              قازان - أ ف ب

قالت الشــرطة الروســية أمس إن رجاًل يبلغ من العمر 63 عاماً قتل ونقل ثالثة 

أشــخاص آخرون إلى المستشفى بعدما صعدت سيارة الرصيف وأصابت مشاة 

ومشــجعين في مدينة سوتشي التي تستضيف مباريات في بطولة كأس العالم 

لكرة القدم. وذكرت الشرطة لرويترز أنها تحقق في الواقعة وأن الدالئل األولية 

تشير إلى أن سائق السيارة غلبه النوم أثناء القيادة. وتستضيف 11 مدينة روسية 

موسكو - رويترز منها سوتشي مباريات في بطولة كأس العالم لكرة القدم. 

احتفى الحارس جوردان بيكفورد والعب الوســط اريك داير، بطال المباراة التي 

فــازت بها إنجلترا أول من أمس على كولومبيا بركالت الترجيح في دور الســتة 

عشــر لبطولة كأس العالم 2018 بروســيا، باالنتصار التاريخي لمنتخب بالدهما 

وتأهله إلى دور الثمانية من المونديال وقال بيكفورد: »كحارس مرمى يسعدني 

أنني تمكنت من مساعدة فريقي، هذا شيء مذهل«.

ومــن جانبه، أعرب اريك داير عن شــعوره باالرتيــاح بعد أن قاد منتخب بالده 

إلى ربع النهائي.

وقال داير، العب توتنهام: »في الحقيقة ينتابني شعور رائع، التسجيل من الركلة 

موسكو - د ب أ األخيرة كان شيئاً جمياًل للغاية، إنها لحظة عظيمة«.  

أعلــن قائد المنتخب الياباني لكرة القدم ماكوتو هاســيبي اعتزال اللعب دولياً 

بعد الخروج القاســي لمنتخب بالده من الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2018 

في روســيا على يد بلجيكا.  ونشــر هاســيبي )34 عاماً( عبر حسابه على موقع 

انستغرام »قررت أن أنهي فصل مسيرتي مع المنتخب الوطني بهذه البطولة«.

 ويتوقع أن يلي إعالن هاسيبي إقدام العبين آخرين على خطوة مماثلة، منهم 

المهاجم كيسوكي هوندا )32 عاماً( الالعب السابق لميالن اإليطالي.

 وخاض هاســيبي الذي توج في الموســم المنصرم بلقب كأس ألمانيا مع ناديه 

اينتراخت فرانكفورت، مسيرة دولية مع منتخب »الساموراي األزرق« امتدت 12 

عاماً، وكان مونديال روسيا 2018 ثالث كأس عالم يشارك فيها.

 وخرجــت اليابــان من الدور ثمن النهائي بخســارة أمام بلجيــكا 2-3، علماً أن 

المنتخــب اآلســيوي تقدم بداية بهدفيــن نظيفين، قبل أن يعود »الشــياطين 

الحمــر« من بعد، ويســجلوا هدف الفوز في الثواني األخيــرة من الوقت بدل 

الضائع.

وحرم هدف البديل البلجيكي ناصر الشــاذلي المنتخب الياباني من بلوغ الدور 

ربــع النهائي للمرة األولــى في تاريخه، علما أنه بلغ الــدور ثمن النهائي ثالث 

طوكيو - أ ف ب مرات في آخر ست مشاركات متتالية له. 

بيكرمان..  
مستقبله مفتوح

كومباني: سنواجه 
البرازيل بأسلوبنا

 سيارة تصدم مشجعين 
في سوتشي

بيكفورد وداير يحتفيان
بالتأهل التاريخي

اعتزال دولي لقائد المنتخب 
الياباني هاسيبي

تابــع أكثــر من 23 مليون مشــاهد إنجليزي، ركالت الترجيح فــي المباراة بين 

منتخــب بالدهم ونظيــره الكولومبي، في الدور ثمن النهائي لمنافســات كأس 

العالــم فــي كرة القدم، أول من أمس، بحســب أرقام قنــوات محلية أمس، ما 

يشــكل أكبر عدد من المشــاهدين لحدث رياضي مباشــر، منذ الحفل الختامي 

ألولمبياد لندن 2012.  وأفادت شبكة »آي تي في« اإلنجليزية، إن 23,6 مليون 

مشــاهد، تابعوا الدقائق الخمس التي استغرقتها ركالت الترجيح للمباراة، التي 

أقيمت في ملعب سبارتاك بموسكو، ليل أمس.

وكان من بين المشــاهدين، رئيســة الوزراء تيريزا ماي، بحسب ما أكد متحدث 

باسمها، بقوله »لقد تابعت أجزاء من المباراة، لكن كما قالت سابقاً، هي تعاني 

لندن - أ ف ب مع متابعة ركالت الجزاء، ألنها توتر األعصاب«. 

Ⅶ  موسكو - وكاالت

 قد يكون ما خرج به غاري نيفيل أبرز انعكاس 

لما عاشــه عشــاق كرة القدم فــي مونديال 

روســيا. غرد الدولي اإلنجليزي الســابق قائاًل: 

»هذه البطولة من بين األفضل التي شاهدتها 

على اإلطالق، روســيا تنظــم المونديال على 

أعلى مستوى«.

كانت نهائيات النسخة الـ21 التي اختتم 

دورها ثمــن النهائي، أول مــن أمس، على 

موعد مع كل شــيء: من إثارة إلى مفاجآت 

وأهــداف بالجملة )العديد منها في الثواني 

القاتلــة(، وصوالً إلى االحتفاالت المتواصلة 

للبلــد المضيــف الــذي خالــف التوقعات 

ببلوغه ربع النهائي على حســاب المنتخب 

اإلســباني الــذي كان من أبرز المرشــحين 

للفوز باللقب.

ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو والكرات 

الذهبيــة العشــر التي تشــاركاها في األعوام 

العشــرة األخيــرة، أصبحوا خــارج النهائيات 

بخسارة األرجنتين والبرتغال في ثمن النهائي 

أمام فرنسا )3-4( واألوروغواي )1-2( توالياً.

كانــت النهائيات على موعــد مع مفاجأة 

مدوية قبل األدوار اإلقصائية، بتنازل المنتخب 

األلمانــي عن اللقب الذي أحــرزه قبل أربعة 

أعوام، بخســارته في مباراته األخيرة في دور 

المجموعات أمام كوريا الجنوبية صفر-2.

وصعد نجم العب ال يتجاوز التاسعة عشرة 

من عمره بشــخص الفرنســي كيليــان مبابي 

الذي كان ســبباً في خروج األرجنتين من ثمن 

النهائي.

 يا ميسي« 
ً
»تنحَّ جانبا

بحســب مجريات المبــاراة والنتيجة النهائية 

التي أودت بميســي خــارج كأس العالم، بدا 

وكأن نجم برشــلونة اإلســباني يمرر شــعلة 

النجومية لجيل جديــد، على غرار غريمه في 

ريال مدريــد قائد البرتغال رونالدو الذي ودع 

المونديــال فــي اليــوم ذاته بالخســارة أمام 

إدينسون كافاني واألوروغواي )2-1(.

سرعة مبابي قضت على حلم ميسي بإحراز 

لقب أول في بطولة كبرى مع المنتخب.

أصبح نجم باريس ســان جرمان أول العب 

شاب منذ األسطورة البرازيلية بيليه عام 1958، 

يسجل هدفين على األقل في مباراة إقصائية 

بالمونديال. 

صحيفة  لخصــت 

تايمــز«  »صنــداي 

األجيال  صــراع  اإلنجليزية 

على العشب األخضر: »تنَح جانباً يا 

ميسي، لقد ولد نجم عالمي جديد«.

وقال مبابي: »أنا ســعيد جداً، هي مدعاة 

لإلطــراء أن أكون ثاني العب بعد بيليه، لكن 

علينا أن نضــع األمور في إطارها: بيليه يمثل 

فئة أخرى«.

وتلقــى مبابي تهنئة من بيليه نفســه عبر 

»تويتــر«، وتمنيات بالتوفيق فــي المباريات 

المقبلة »باستثناء ضد البرازيل!«.

برز العبون آخرون كانوا خارج الحســابات 

فــي المونديال الروســي، مثل حــارس مرمى 

روســيا إيغــور أكينفيف )32 عامــاً(، ونظيره 

الكرواتي دانيال سوباشيتش )33 عاماً(، بعدما 

مونديــــــــــــــال المفاجـــــــــآت والثـواني القاتلة  مليون إنجليزي 
شاهدوا »الترجيح«

 وداع 
ميسي ورونالدو 

وصدمة المانشافت أبرز 
المشاهد

Ⅶ هونغ كونغ - أ ف ب

لــم تكــن المنتخبات اآلســيوية لكرة القدم مرشــحة إلحداث 

مفاجآت في كأس العالم في روسيا، إال أن الصورة التي ظهرت 

بها واألداء الذي قدمته أمام منتخبات كبيرة، جعالها تغادر إلى 

بالدهــا وهي تحمل فــي جعبتها الكثير من اآلمال في البطولة 

المقبلة.

 حقق منتخب كوريا الجنوبية مفاجأة كبرى بفوزه على نظيره 

األلمانــي حامل اللقب )2-صفر( في الجولة الثالثة األخيرة من 

منافسات المجموعة السادسة، ليخرج »المانشافت« من الدور 

األول وهو يجر أذيال الخيبة.

وفي حين لم تسمح هذه النتيجة للمنتخب الكوري بالعبور 

إلى الــدور ثمن النهائي، كان المنتخب الياباني على موعد مع 

محاولة ثالثة فيه من أصل ست مشاركات له في كأس العالم.

تجــاوز منتخــب »الســاموراي األزرق« المجموعــة الثامنة 

بفــارق نقاط اللعــب النظيف عن الســنغال، وحل في 

ثمــن النهائي لمواجهــة المنتخــب البلجيكي القوي 

متصــدر المجموعــة الســابعة. كان اليابانيون على 

وشــك تحقيق مفاجــأة ثانية لمنتخب آســيوي في 

المونديــال، بعدما تقدموا بهدفيــن نظيفين. إال أن 

المنتخــب األوروبي الذي يعد بمثابة الجيل الذهبي 

لكرة القدم البلجيكية، قلب النتيجة رأســاً على عقب 

)3-2(، وسجل هدف الفوز في الثواني األخيرة.

وفــي منافســات الــدور األول، ظهر 

المنتخــب اإليراني بصــورة جيدة 

التي  الثانيــة  المجموعــة  فــي 

والبرتغــال  إســبانيا  ضمــت 

فوز على  وبعــد  والمغرب. 

صعبة  وخســارة  المغرب 

بالنتيجة  إســبانيا  أمــام 

وكان  )1-صفر(،  نفسها 

قــاب قوســين أو أدنى 

الهزيمــة  إلحــاق  مــن 

ونجمهــا  بالبرتغــال 

كريســتيانو رونالدو، إال أن 

الثالثة  الجولة  فــي  مباراتهما 

األخيرة انتهت بالتعادل 1-1.

 وعلى رغم أن هذه المنتخبات 

أظهرت قــدرة على تقليــص الهوة 

بينها وبين األقويــاء تقليديا، غاب 

الــدور ربع  الحضور اآلســيوي عن 

النهائي، علما أن المشاركة األخيرة 

فيه تعــود لمونديال اليابان وكوريا 

الجنوبية 2002.

إال أن المنتخبات اآلسيوية ستركز 

منــذ اآلن على تحقيق نتائج أفضل 

في البطولة المقبلة، على أساس أن 

ما تحقق هو بذرة جيدة لزراعة قد 

تنمو بريِّها، والشرط هو البناء على ما 

تحقق، لكي تجني المنتخبات اآلســيوية 

ثمار زرعها.

 ويقــول الصحافــي فــي مجلــة »فور 

فــور تــو« المتخصصة بكرة القــدم أندي 

جاكســون: »في إمــكان منتخبات االتحاد 

اآلســيوي لكرة القدم أن تخرج بإيجابيات كبيرة من المونديال 

الحالي«.

 ويتابــع »في إمكانهــا ان تتطلع إلى عــام 2022 على أمل 

أن تكون من بين من يحقق مفاجآت كبيرة، كما شــاهدنا في 

روسيا«.

ونجحت المنتخبات اآلســيوية في حصد 15 نقطة في الدور 

األول للمونديال الروســي، وهو أفضل حصاد لها في النهائيات، 

وكان أفضــل من نتائــج المنتخبات األفريقية الخمســة )مصر 

والمغرب وتونس ونيجيريا والسنغال( التي خرجت جميعها من 

الدور األول بعدما جمعت 11 نقطة فقط.

 »فصل جديد« 
فــي المقابل لم يتمكن المنتخب الســعودي مــن العبور إلى 

الدور ثمن النهائي عن المجموعة األولى، بعد خســارة قاســية 

افتتاحا ضد روســيا )صفر-5( وأمام األوروغواي صفر-1، 

واكتفى بفوز في الجولة الثالثة على مصر 2-1. أما 

المنتخب األســترالي بطل القارة عام 2015، فمر 

مــرور الكرام في المونديال، وفشــل في تحقيق 

أي فــوز، واكتفى بهدفين من ركلتي جزاء لقائده 

ميلي يديناك.

 وكان المنتخــب اليابانــي أفضــل ممثل لكرة 

القدم اآلســيوية في روســيا، وقال رئيــس االتحاد 

لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، إن 

اليابان »أظهرت صفات كبيرة وشخصية للقتال 

في مواجهــة أحد أبــرز المنتخبات في 

المونديــال، ويمثــل نجاحهم التطور 

الكبيــر للفــرق اآلســيوية من أجل 

الوقوف بفخر مع نخبة )منتخبات( 

العالم«.

وكان الشــيخ سلمان قد قال 

فــي تصريحــات نقلهــا موقع 

االتحــاد اآلســيوي، »أود أن 

التي  الفــرق  بكافة  أشــيد 

مميزة  مســتويات  قدمت 

خالل دور المجموعات، 

لتكتــب فصاًل جديداً 

كــرة  تاريــخ  فــي 

اآلســيوية  القــدم 

المســتوى  علــى 

العالمي«.

يكتــف  ولــم 

الياباني  المنتخــب 

أرض  علــى  بنجاحــه 

عكــس  بــل  الملعــب، 

الحضاريــة  الصــورة  مشــجعوه 

لبالدهم من خــالل قيامهم بعد كل مباراة 

بتنظيف المدرجــات والمقاعد من مخلفاتهم. 

كما انتشــرت على مواقــع التواصل، صــورة غرفة 

تبديل المالبس العائدة للمنتخب بعد الحســارة أمام 

بلجيكا، بعدما نظفهــا بالكامل الالعبون وأفراد الجهاز 

الفني، وتركوا رسالة »شكراً« باللغة الروسية.

 ويرى جاكسون أن المنتخب الياباني ومشجعيه »غادروا 

بــرؤوس مرفوعة وعززوا مكانتهــم واحترامهم في عالم كرة 

القدم بشكل كبير«.

منتخبات آسيا.. بذرة تحتاج الري
لعب اليابان »النظيف« وإقصاء كوريا أللمانيا 

دليل قوة

 سلمان بن 
إبراهيم فخور بما 

حققته منتخبات القارة 
في روسيا
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صد األول ركلتين 

ترجيحيتين 

والثانــي  إلســبانيا، 

ترجيحيــة  ركالت  ثــالث 

إنجاز  فكانــا صاحبــي  للدنمــارك، 

التأهل لربع النهائي.

نــأت البرازيــل بنفســها عــن المفاجآت 

وقدمــت أداء تصاعديــاً عزز مكانتهــا كأبرز 

المرشــحين للفوز باللقب للمرة السادسة في 

تاريخهــا، كمــا حــال نجمها نيمــار الذي بدأ 

النهائيات بعرض متواضع أمام سويســرا )1-

1(، لكن ســرعان ما وضع خلفه اإلصابة التي 

أبعدتــه 3 أشــهر عن المالعب، وســجل في 

مرمــى كوســتاريكا )2-صفر( ثم قــاد بالده 

إلى ربع النهائي بالتســجيل مجدداً في مرمى 

المكســيك )2-صفــر(، دون أن يتخلــى عن 

مبالغته في الســقوط أرضــاً، ما جعله محط 

انتقــاد المدربين وســخرية المشــجعين عبر 

وسائل التواصل.

رحيل الهدافين
ولم يتبق في المونديال من هدافي الدوريات 

الخمس الكبرى في أوروبا، سوى األوروغوياني 

إدينســون كافانــي نجم باريس ســان جرمان 

الفرنســي، حيث خرج مــن البطولة المصري 

محمــد صــالح العــب ليفربــول اإلنجليزي، 

واألرجنتيني ميسي العب برشلونة اإلسباني، 

والبولندي ليفاندوفسكي العب بايرن ميونخ 

األلمانــي، بينما لم يتأهل المنتخب اإليطالي 

الــذي يضم شــيرو إيموبيلي هــداف الدوري 

اإليطالي.

الطريق المفتوح
االســتعراض واإلثارة كانا على الموعد. تجلى 

ذلــك بأفضل صــوره خــالل مبــاراة بلجيكا 

واليابان في ثمن النهائي، حين 

قلب »الشــياطين الحمر« فــي 20 دقيقة 

تأخرهــم بهدفين، إلى فوز، وفــي 56 مباراة 

أقيمت حتى اآلن، ســجل 146 هدفاً، بمعدل 

2,6 هدفيــن في المبــاراة، علمــاً أن معدل 

مونديال البرازيل 2014 بأكمله كان 2,67.

وســيكون الــدور ربع النهائــي على موعد 

مع المزيــد من اإلثارة بعدما وقعت فرنســا 

على نفس مســار األوروغواي التــي تواجهها 

غداً فــي نيجني نوفغــورود، والفائــز منهما 

ســيكون علــى موعد في نصــف النهائي مع 

الفائــز مــن المواجهة األخــرى المرتقبة بين 

البرازيــل وبلجيــكا. أمــا في القســم الثاني، 

فيلتقــي المضيف مع كرواتيا، والســويد مع 

إنجلترا، السبت.

مــا يجعــل النهائيــات الـ21 أكثــر حيوية 

هي االحتفاالت الروســية المتواصلة مع بقاء 

المنتخب في بطولة دخلها وهو األدنى تصنيفاً 

بيــن المشــاركين الـ 32، لكــن ذلك لم يمنع 

رجال المدرب ستانيسالف تشيرتشيسوف من 

مفاجــأة العالم وبلــوغ ثمن النهائــي للمرة 

األولى منذ انهيار االتحاد السوفييتي.

تواصــل الحلــم الروســي بإقصاء إســبانيا 

ونجومها من ثمــن النهائي بركالت الترجيح، 

وبفضــل دهاء تشيرتشيســوف الــذي أقفل 

المنافذ على أبطال 2010، ويأمل المضيف أن 

يواصل مفاجآته حين يلتقي كرواتيا ونجومها.
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اكتمل عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة لربع النهائي بشكل منطقي لكنه 

لــم يخل مــن المفاجآت. ولم تعد صورة المونديــال كما كانت عليه في 

الماضي )القريب والبعيد( من حيث كالســيكية األداء والنتائج وانحســار 

التنافــس على أصحــاب النجوم الذهبيــة الذين حازوا اللقــب من قبل، 

ولــم يبق منهــم إال )البرازيل.. أوروغواي.. فرنســا.. انجلترا( بينما ودعت 

األرجنتين وإســبانيا هذا الدور بعد أن ســبقتهما ألمانيا إلى المصير ذاته 

في الدور األول.

وإلــى جانب أصحاب األلقاب التي حجزت مقاعدها.. صعدت أيضا أربعة 

منتخبــات ذات تاريخ وطبيعة خاصة اعتادت عليها من زمن آلخر.. وهي 

االقتــراب من منصة التتويج دون بلوغها.. منها المشــاكس كرواتيا )ثالث 

1998(.. والطامح بلجيكا )رابع 1986(.. والمجتهد السويد )وصيف 1958.. 

وثالث 1950 و1994 ورابع 1938(.. والمحظوظ روســيا )رابع1966( وهي 

المنتخبــات األفضل واألحرص في دور الـــ16 وإن اختلفت الطريقة التي 

صعد بها كل فريق وظروف مباراته. 

وكان آخر من صعد لربع النهائي )السويد وإنجلترا( وكالهما عبر بصعوبة 

وعنــاء وإن اختلف قدر المجهود المبــذول.. وأرى أن انجلترا كافح كثيرا 

من أجل تخطي كولومبيا، واضطر أن يلعب بكل حمولته البدنية من أجل 

اجتياز الفريق الالتيني العنيد إلى أن وصلت المباراة لركالت الترجيح بعد 

أن خطفهــم المنافــس بهدف التعادل في الوقــت القاتل.. وظل اإلنجليز 

يحاولون مرة تلو األخرى من اجل التســجيل في الوقتين اإلضافيين دون 

جدوى إلى أن ســاعدهم الحظ فى المرور إلى ركب الثمانية الكبار.. وما 

أظــن أن صعود اإلنجليز لهذا الدور كان ليأتــي اال بهذه الطريقة بعد أن 

لعب كولومبيا بأسلوب دفاعي ضاغط أغلق تماما أي قنوات لالختراق من 

العمق ولو كان القدر رحيما بأهل البلد الالتيني لكان من الســهل عليهم 

الخــروج فائزين ولكان مــن الصعب أيضا على اإلنجليز اللعب مع الكبار.. 

فهذا النوع من اللقاءات ال ينتهي عادة إال بهذا السيناريو. 

هكــذا كانت الحال فــي آخر مواجهات دور الـ16. أمــا اللقاء قبل األخير 

بين الفريقين األوروبيين )الســويد وسويسرا(.. فال أجد حرجا في خسارة 

المنتخــب السويســري في مباراة بهذا الحجم ويكفيــه فخرا بلوغه الدور 

الثاني وهو إنجاز فشــل فــي تحقيقه اآلخرون بمن فيهــم ألمانيا حامل 

اللقب. وظهر الفريق في صورة جيدة وســيطر وأهدر الفرص وهى ســمة 

المنتخبات المجتهدة.. أما منتخب الســويد فجــاء عبوره ودخوله ضمن 

الثمانيــة الكبار بمثابة إنجاز جديد يضاف إلى سلســلة إنجازاته القديمة 

التي نال فيها فضة الوصافة وبرونز المركز الثالث في أجياله القديمة. 

عمومــا انتهــى جزء آخر من عمــر المونديال وفي اعتقــادي أن دور ربع 

النهائــي غير قابــل ألي تكهنات بعد أن وصل الســباق إلى مرحلة صدام 

الكبار وكل المباريات ســتكون في الملعب ولن يحسمها إال الفريق األكثر 

جهدا وتركيزا ومن قبل كل ذلك األشد حرصا.

عاد المدافع مارســيلو والمهاجم دوغالس كوســتا أول من أمس، إلى تدريبات 

المنتخب البرازيلي لكرة القدم الذي يمني النفس باســتعادة ركيزتين أساسيتين 

قبل مواجهة بلجيكا غداً في قازان في الدور ربع النهائي لمونديال روسيا.

وكتب االتحاد البرازيلي عبر حسابه على تويتر »خبر سار! تمكن دوغالس كوستا 

من العودة إلى التدريب مع بقية الفريق وشارك في التمارين اليومية«.

ولعــب جناح يوفنتوس اإليطالي مرة واحدة في المونديال الحالي عندما دخل 

في الشــوط الثاني من المباراة التي فــازت فيها البرازيل على 

كوســتاريكا 2-صفر في الجولة الثانيــة من الدور األول، 

وتعــرض إلصابــة في فخــذه أبعدته عــن المباراتين 

ضــد صربيا في الجولة الثالثة، والمكســيك في ثمن 

النهائي.

وأوضــح االتحاد البرازيلــي أن مارســيلو »عاد إلى 

التدريب«، ناشــرا شــريط فيديو لتمرين بدني ظهر 

فيه مدافع ريال مدريد اإلسباني مرتاحا. وكان مارسيلو 

غاب بدوره عن ثمن النهائي ضد المكســيك بسبب آالم 

فــي الظهر أرغمته على ترك المباراة ضد صربيا بعد 10 دقائق 

من انطالقها.

وحل فيليبي لويس بدال من مارسيلو في المباراتين.

وتدرب السيليســاو أمس في سوتشي قبل السفر إلى قازان، حيث ستقام مباراة 

ربع النهائي التي ســيغيب عنها العب وســط النادي الملكي كاســيميرو بسبب 

سوتشي - أ ف ب اإليقاف. 

يعود فابيان ديلف العب وسط منتخب إنجلترا 

لكرة القدم إلى روســيا، للحــاق بمباراة فريقه 

فــي دور الثمانيــة بنهائيــات كأس العالم لكرة 

القــدم، بعدما أخذ عطلة لحضور والدة طفلته. 

البالغ  الالعب  وغاب 

من العمــر 28 عاماً، 

عن مبــاراة كولومبيا 

بركالت  انتهت  التي 

مــن  أول  الترجيــح 

حصول  بعــد  أمس، 

مــن  إذن  علــى 

غاريــث  المــدرب 

وقــال  ســاوثغيت. 

ديلــف فــي تدوينــة عبــر وســائل التواصــل 

االجتماعي، أمس، معلقاً على الفوز المثير على 

كولومبيا »قضيت للتو أروع 24 ســاعة«. وتابع 

»شــاهدت أشقائي وهم يخوضون مباراة صعبة 

مــن الناحية الذهنية والبدنيــة. لقد ركلت كل 

كرة، وشعرت بكل ما شعر به الالعبون والطاقم 

والمشــجعون«. وأضاف »في الســاعة 07:52، 

رحبت زوجتــي وابنتــاي الجميلتــان بمولودة 

جديــدة. ال أســتطيع أن أصــف قدر الســعادة 

واالمتنان الذي أشــعر به.. إنني عائد إلى روسيا 

سان بطرسبورغ - رويترز اآلن«.  

انتشــر على مواقع التواصــل االجتماعي مقطع 

فيديو مســرب لنجــم منتخب إنجلترا الســابق 

لكرة القدم والمحلل الكروي الحالي لدى هيئة 

اإلذاعــة البريطانيــة آالن شــيرار، وهــو يوجه 

سخرية الذعة للفريق الكولومبي من االستوديو 

في موســكو، حيث 

يقــوم شــيرار حالياً 

مباريــات  بتحليــل 

التــي  العالــم  كأس 

منتخب  فيها  يشارك 

إنجلترا.

المباراة  انتهاء  وبعد 

الفريقيــن،  بيــن 

داخل  شــيرار  ظهــر 

االســتوديو بعد انتهــاء الفقــرة التحليلية وهو 

يســخر من الكولومبيين قائاًل: »كولومبيا.. أنتي 

تغشين وتسرقين«.

وقد نشــرت عدة صحف بريطانية هذا الشريط 

المســرب، ومنها صحيفة »ميــرور«. ويظهر في 

نفس الشــريط نجم إنجليزي ســابق آخر، وهو 

جيرمان جينــاس، وهو يضحك علــى تعليقات 

شــيرار، بينما ُيسَمع صوت نجم بريطاني ثالث، 

وهو غــاري لينيكر، هــداف كأس العالم 1986 

بالمكسيك، وهو يضحك أيضاً من دون أن تظهر 

صورته.  

Ⅶ دبي - سيد صالح

أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( أمس أن قائمة المرشحين لجائزة أفضل 

العب في العالم خالل عام 2018، ستضم عشرة العبين فقط، بدالً من 23 العباً، 

طبقاً للنظام الذي كان معموالً به.

وســيجرى اختيار الالعبين العشــرة في القائمة ، من قبل لجنة تضم 13 عضواً 

من بينهم نجوم بارزون ســابقون أمثال النجم السعودي سامي الجابر والبرازيلي 

رونالدو واأللماني لوثار ماتيوس.

وبعدها يجرى التصويت على اختيار أفضل العب في العالم من بين المرشحين 

العشــرة، وذلك بمشــاركة قادة المنتخبات ومدربيها وممثلين من وسائل إعالم 

وكذلك الجماهير، ويجرى التصويت بين 23 يوليو والعاشر من أغسطس.

ويجــرى تتويج الفائزة بجائزة أفضل العب فــي العالم ، في حفل توزيع جوائز 

الفيفا في 24 سبتمبر بالعاصمة البريطانية لندن. وتجدر اإلشارة إلى أن النجمين 

األرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو ، قد احتكرا جائزة أفضل 

العــب في العالم خالل األعوام العشــرة الماضية ، برصيد خمســة ألقاب لكل 

منهما. كذلك يشهد الحفل تتويج أفضل العبة كرة قدم في العالم وأفضل مدرب 

وأفضــل مدربة وأفضل حارس مرمى وصاحب أفضل هدف ، إلى جانب تقديم 

موسكو - د ب أ جائزة اللعب النظيف للفرق. 

صدام الكبار

طاهر أبوزيد

عودة مارسيلو
ودوغالس كوستا

ديلف يعود بعد 
استقبال مولودته

»شيرار« يسخر من 
الكولومبيين

فيفا يعدل نظام اختيار 
األفضل في العالم

مونديــــــــــــــال المفاجـــــــــآت والثـواني القاتلة

   نجوم 
جدد وحراس يبدعون 
ووداع مبكر لهدافي 

الدوريات الكبرى

Ⅶ عواصم - وكاالت

ال حديث يعلو اآلن في الصحافة اإلســبانية بعد الوداع الحزين 

للماتــادور مــن ثمن نهائــي كأس العالم 2018، المقــام حالياً 

في روســيا، علــى صوت الحديــث عن صفقات ريــال مدريد، 

ومن ســيرحل ومن ســيأتي، وبات النادي اإلسباني بين مطرقة 

التعاقد مع الالعب الفرنســي وســندان رحيــل نجمه رونالدو، 

وبعد أن رددت الصحف اإلســبانية سعي الفريق الملكي الجاد 

للتعاقد مع الجوهرة الفرنســية مبابي العب نادي باريس سان 

جيرمــان، وذكرت أرقاماً ضخمة عرضها النادي اإلســباني على 

نظيره الفرنسي لخطف الالعب الشاب، ولكن إدارة الميرينغي 

سارعت ووضعت حداً فاصاًل للشائعات.

ونفــت إدارة النادي الملكي تقديــم أي عرض مالي لباريس 

ســان جيرمان الفرنسي لضم الالعب، وكانت بعض من وسائل 

اإلعالم الفرنســية قد نشــرت خالل األيام الماضيــة أخباراً عن 

توصــل ريال مدريــد التفاق مــع باريس ســان جيرمان لضم 

المهاجم الفرنسي مقابل 270 مليون يورو.

وقال النادي اإلسباني في بيان له: »ريال مدريد يؤكد 

أن هــذه المعلومــات غير صحيحة علــى اإلطالق، لم 

نقدم أي عرض لباريس سان جيرمان أو لالعب، ونعرب 

عن أسفنا النتشــار مثل هذه المعلومات التي تتناقض 

مع الحقيقة«.  ويعتبر مبابي)19 عاماً( أحد أهم نجوم 

بطولــة كأس العالــم 2018 بروســيا، ويخوض مع 

المنتخب الفرنســي غداً مبــاراة من العيار 

الثقيــل أمام أوروغواي فــي دور الثمانية 

لهذه البطولة.

وانتقل الالعب الفرنسي في الموسم 

الماضــي إلــى صفــوف باريس ســان 

جيرمان على ســبيل اإلعــارة قادماً من 

موناكــو، حيث تعهد النادي الباريســي 

بضمــه نهائياً فــي موســم االنتقاالت 

الحالي مقابل 185 مليون يورو.

وكان ريــال مدريد قــد نفى يوم 

األحــد الماضــي قيامــه بتقديم 

نيمار دا  البرازيلي  عرض لالعب 

ســيلفا، نجم باريس سان 

جيرمان أيضاً.

ولكــن ما لــم ينفه 

ريال مديــد حتى اآلن 

في هو األخبار التي انتشــرت 

األيــام األخيــرة عــن رحيــل الالعب 

البرتغالــي كريســيتانو رونالــدو عــن 

صفوفه.

وقــد ارتفعت حمى إمكانية انتقال 

مهاجم ريــال مدريد، والعب المنتخب 

البرتغالــي الذي ودع هو اآلخر من دور 

التكهنات  للمونديال، واشــتعلت  الـــ 16 

في معظــم الصحف اإليطالية التي تنتظر 

انتقال النجم البرتغالي إلى صفوف فريق 

»السيدة العجوز«.

وعنونت صحيفة »غازيتا ديللو سبورت« 

الرياضية الواســعة االنتشار »يوفي-سي ار 

7« )في إشارة إلى كريستيانو رونالدو ورقم 

قميصه(، مقــدرة الصفقــة -اذا تمت- بـ 

350 مليون يورو متضمنة بدل االنتقال وأجر الالعب على مدى 

أربع سنوات.

وأضافــت الصحيفــة »انطلقــت الوشوشــات بيــن إيطاليا، 

البرتغــال وإســبانيا«، وتحدثت عن قصة »بــدأت مثل الحلم، 

اقتراح، تحول إلى فكرة وربما يصبح حقيقة«.

ويضع هذا الســيناريو فــي الواجهة »أحد أهم العبين اثنين 

فــي العالم: رونالــدو الذي يبحث بعمر الـــ 33 عن عقد أخير 

له في مســيرته وربما عن تحد جديــد، ومدير أعماله خورخي 

مينيــدز الذي ال يضاهيه أحد في مجــال األعمال واالتصاالت، 

فضــاًل عن أكبر ناد فــي العالم«. أما صحيفــة »كورييري ديلال 

سبورت« فعنونت »حمى الحمار الوحشي« في إشارة إلى لوني 

قميص يوفنتوس باألبيض واألسود الذي حقق سلسلة رائعة من 

سبعة ألقاب متتالية في الدوري اإليطالي في آخر سبعة مواسم.

وأضافت الصحيفة أن »الشــائعة بلغت أنحــاء العالم« من 

تورينو إلى لشــبونة، من إســبانيا إلى روســيا حيث تقام كأس 

العالم.

 وتــرى الصحيفــة أن بصمة مديــر أعمال رونالدو 

واضحة في هذه العملية ألنه يريد إبعاد موكله عن 

ريال مدريد »حيث ال يتمتع بعالقة جيدة مع رئيس 

النادي فلورنتينو بيريز«.

واعتبــر »موقع توتوســبورت« اإليطالي الشــهير 

أن األمــر يتعلق »بقصة طموحات ومشــاعر وأرقام 

قياســية«، ألن رونالدو هو آلة أرقام قياســية، 

كما أن مواجهــة تحد جديد بعمر الثالثة 

والثالثيــن ومنح يوفنتوس لقب دوري 

أبطال أوروبا قــد يكون »تحدياً يثير 

رونالــدو«. وأضاف »قــد يكون هذا 

األمر وســيلة لــه لكي يدخــل أكثر 

فأكثــر فــي التاريــخ وإحــراز نقاط 

جديدة فــي المواجهــة الدائمة مع 

ليونيل ميســي الذي، على غراره، فاز 

بجميع األلقاب لكن مع ناد واحد هو 

برشلونة«. وتابع الموقع أن ثمة سبباً 

»أكثر رومانسية« يتلخص باألحاسيس 

التي عاشها رونالدو في أبريل الماضي 

ضــد يوفنتــوس بالذات فــي دوري 

أبطال أوروبا عندما سجل هدفاً 

الحارس  أسطورياً في مرمى 

جانلويجــي  التاريخــي 

ما  نادراً  بوفون »حيث 

تســجل هدفاً ويقف 

الفريــق  جمهــور 

المنافس تحية لك«.

هــدف  وجــاء 

رونالــدو في ذهاب 

النهائي  ربــع  الــدور 

رائعة  مقصيــة  بضربة 

يوفنتوس  جمهور  فوقف 

تحية له. واعترف رونالدو بعد 

المبــاراة بأنــه كان مــن أنصار 

فريق »السيدة العجوز« عندما 

كان طفاًل صغيــراً. إنه اعتراف 

يأخذ بعداً مختلفــاً بعد ثالثة 

أشهر.

بين مطرقة مبابي وسندان رونالدو

 إدارة 
 
ً
الفريق تصدر بيانا

 حول صفقة العب 
ً
رسميا

سان جرمان

حقيقة عرض الريال 270 مليون يورو 
للتعاقد مع جوهرة فرنسا
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Ⅶ موسكو - د ب أ

أعــرب المدافع الكولومبي يري مينا عن أســفه لخروج 

منتخــب بالده األول لكرة القدم من منافســات بطولة 

كأس العالــم 2018 بروســيا إثر ســقوطه أمــام نظيره 

اإلنجليــزي أول من أمــس، بــركالت الترجيح في دور 

الســتة عشــر. وقال مينا الذي ســجل هــدف التعادل 

لكولومبيــا في الوقت األصلي للمباراة: »إنه أمر مؤلم 

للغايــة ألننــا بذلنــا كل شــيء في الملعــب، ركالت 

الترجيح تعتمد على الحظ«.

كما أبــدى مينا أيضاً، شــعوره بالفخر بالمســتوى 

الــذي ظهر بــه فريقه خالل المونديــال وبقدرته على 

إيصال رسالة لالعبي المنتخب اإلنجليزي بأنهم أخطأوا 

فــي التقليــل من شــأنه وشــأن زمالئه. وأضــاف مينا 

الذي ســجل ثالثة أهداف في هذا المونديال: »أشــعر 

باالمتنان للفريق ألنه أتى بنا إلى هنا وألنه جعل الفريق 

اإلنجليــزي يدرك أن األمر ليس ســهاًل كمــا كان يعتقد، 

نحن نحترمهــم وعليهم أن يحترمونا بالمثل، اليوم ثبت 

أن األمر لم يكن سهاًل على اإلطالق بالنسبة لهم«.

ويرى المدافع الكولومبي أن أداء حكم اللقاء األميركي 

مارك غيغر كان له تأثيره على مجريات اللعب خالل المباراة، 

واستطرد قائاًل: »لقد أزعجنا بعض الشيء، وكان يحابيهم قلياًل، 

ولكن هكذا هــي كرة القدم، ال 

يجــب أن نصدر أحكاماً على أي 

أحد وعلينا أن نرفع رأسنا«.

وبعد أن ظهر بشــكل رائع خالل 

المونديــال، يأمل مينا فــي أن يتبدل 

موقفه في برشلونة،، حيث لم يستطع أن 

يحصــل حتى اآلن على االســتمرارية التي كان 

يتطلــع إليها منــذ انضمامه للفريــق قادما من صفوف 

بالميــراس البرازيلي. واختتم قائاًل: »أنا هــادئ، أتحلى بالهدوء 

دائمــاً، قدماي ثابتتان في األرض وعيني تنظر إلى الســماء، لم 

يكن علي أن أثبت أي شيء ألي شخص«.

فــي الوقــت الذي أشــارت فيــه التقارير اإلســبانية إلى نية 

برشــلونة في االســتغناء عن خدماته، تألق المدافع الكولومبي 

ياري مينا بقوة مع منتخب بالده في مونديال روسيا 2018 ليثير 

الجدل حول وجهته المقبلة. برشلونة أعلن تعاقده مع مينا من 

نادي بالميــراس البرازيلي في يناير الماضي، لكن صاحب الـ23 

عاًما لم ينل ثقة المدرب إرنستو فالفيردي لعدم تأقلمه، وواجه 

انتقادات كبيرة من جماهير البرسا لتواضع مستواه.

صاحب الـ194 ســم ارتقى برأســه في الهواء ليخطف هدًفا 

في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع أمام إنجلترا، ليؤجل 

تأهل منتخب أســود الثالثة إلى دور الثمانية بعد نهاية الوقت 

األصلي )1-1(.

إنجلتــرا  منتخــب  وحجــز 

الثمانيــة  دور  فــي  مقعــده 

لمونديال روســيا بعد فوزه على 

بضربات   )3-4( الكولومبي  نظيره 

الجــزاء الترجيحيــة، ومــن المقــرر 

أن يواجــه المنتخــب اإلنجليزي نظيره 

السويدي في دور الثمانية من المسابقة.

وكان المدافــع الكولومبي، قد ســبق له تســجيل 

هدفين خالل دور المجموعات أمام كل من بولندا والسنغال، ثم 

أحــرز هدًفا ثالًثا أمام إنجلترا أول من أمس قاد به منتخب بالده 

حتــى الوصول لركالت الترجيــح، كاد أن يكون تاريخًيا لوال تألق 

الحــارس اإلنجليزي بيكفورد. بهذا األداء واصل مدافع برشــلونة 

توهجــه في كأس العالم وبات المدافع األكثر تســجيال لألهداف 

خالل نســخة واحدة في تاريخ المســابقة، معادال الرقم القياسي 

لــكل مــن األلماني بول برايتنر في عــام 1974، وأندرياس بريمه 

)1990(. كمــا أصبح صاحب القميص رقم 13فــي كولومبيا أول 

العب يســجل ثالثة أهــداف بالرأس في مونديــال واحد لكأس 

العالم، منذ الهدافي التاريخي األلماني ميروســالف كلوزه، الذي 

أحرز خمســة أهداف فــي مونديال 2002. كمــا أصبح يري مينا 

أول مدافع يســجل ثالثة أهداف بالرأس في نسخة واحدة لكأس 

العالم منذ عام 1966، وهو ثاني كولومبي يسجل في 3 مباريات 

متتالية في المسابقة األغلى .

انضــّم دافينســون سانشــيز )22 عاماً( العب المنتخــب الكولمبي 

وتوتنهــام االنجليزي إلى قائمة المدافعيــن المتألقين في مونديال 

روسيا 2018، حيث برز بأدائه القوي ومساهمته الواضحة في بلوغ 

منتخب بالده إلى الدور الثاني قبل الخروج بركالت الترجيح على يد 

المنتخب االنجليزي.  أثبت دافينســون سانشيز )قلب األسد( خالل 

مسيرته القصيرة مع المنتخب الكولمبي الذي انضم إليه في 2016 

أنه مدافع ال يهاب التحديات الكبيرة رغم صغر سنه وعلق على هذا 

األمر قائاًل: »عندما تكون لديك القدرة، ال يهم صغر السّن«.

يتمّيــز المدافع الكولمبي بعزيمتــه القوية وثقته في النفس 

التي يظهرها في كل مبــاراة، ويعتبر أحد الالعبين المميزين 

فــي الدوري االنجليزي وتم ترشــيحه لجائــزة أفضل العب 

شاب في حفل توزيع جوائز لندن لكرة القدم 2018. 

اســتهل سانشيز مســيرته االحترافية في 2013 مع فريق 

أتلتيكو ناشــيونال الذي اســتمر به إلــى 2016 عندما انتقل 

إلى أجاكس أمســتردام الهولندي لمدة 5 سنوات بعقد قيمته 

5 ماليين يورو وحصل معه على وصافة الدوري الهولندي في 2017 

كما بلغ معه نهائي مسابقة األوروباليغ العام الماضي.

تألق سانشيز مع أجاكس أمســترادام جعله تحت أنظار 

األنديــة االنجليزية وفي مقدمتهــا توتنهام الذي فاز أخيراً 

بخدماته في أغسطس 2017 بعقد يمتد 6 سنوات بقيمة 

42 مالييــن يورو قبــل أن يمدده بعــام إضافي في مايو 

الماضــي ليقطع الطريق أمام األندية التي من الممكن أن 

قد تحاول استقطابه في حال تألق في المونديال. 

ومن أهم التحديات التي واجهها سانشــيز في 

مونديال روسيا، مواجهة زمالئه في توتنهام 

في مبــاراة الدور الـ16 ضــد المنتخب 

االنجليــزي وفــي مقدمتهــم هداف 

النهائيات هاري كين وديلي ألي.

يعتبر سانشــيز هاري كين أحد 

الالعبيــن المهميــن فــي حياته 

والذين تعلم منهم الكثير، قائاًل: 

هــاري واحد من أكبــر المراجع 

العالــم، ويمكن أن  فــي كأس 

يصنــع الفارق في أي وقت من 

المباراة.

مــن  هــاري  يتمكــن  ولــم 

التســجيل فــي شــباك كولمبيا 

إال مــن خالل ضربة جــزاء حولها 

إلى هدف مع بداية الشــوط الثاني 

ألنه اصطدم بالدفــاع الحصين بقيادة 

سانشــيز الذي عمل جاهــداً حتى ال يظهر 

كابتن منتخــب إنجلترا بنفس األداء الُمذهل 

الذي يلعب به في توتنهام.

ووصف ديلي ألي زميله سانشــيز بالالعب 

الرائع، قائاًل: »سانشــيز العب رائع، ُيشــّكل 

تهديــداً كبيراً على الخصم، وكنا نعرف جيداً 

كيــف يلعــب، نعــرف نقاط قوتــه ونقاط 

ضعفه القليلة«.

Ⅶ دبي ـ عدنان الغربي

يري مينا:فخور بما قدمناه في المونديال سانشيز.. مدافع
ال يهاب التحديات

Ⅶ دبي - مجتبى فاروق

كان واضحــاً أن المنتخــب اإلنجليــزي يريد أن 

يتجنب مواجهة المنتخــب البرازيلي على األقل 

في ربــع النهائي، ذلك األمــر كان جلياً جداً من 

الطريقــة التي لعب بها المنتخب اإلنجليزي أمام 

نظيره البلجيكي في اليوم األخير من المجموعة 

الســابعة، عندما قبل بالخســارة بهدف مقابل ال 

شــيء، لينجح مؤقتا في مســعاه في التقدم في 

المونديال، واجتياز عقبة دور الســتة عشر، التي 

الزمته فــي البطوالت الكبــرى األربعة األخيرة، 

ما بيــن المونديال وأمم أوروبا، ونجح المنتخب 

اإلنجليزي في تخطي عقبــة كولومبيا بالضربات 

الترجيحية، في مرة نادرة جدا ينجح فيها األسود 

الثالثة في التفوق بهذا األســلوب، الذي شــكل 

عقــدة للمنتخب اإلنجليزي أجبرت الجهاز الفني 

الحالــي علــى االســتعانة بطبيب نفســي يجهز 

الالعبيــن فقط للتعامل مع الــركالت الترجيحية 

مــن نقطة الجــزاء، ولكن بعد نجــاح هذا األمر 

وجــد المنتخب اإلنجليزي نفســه أمــام كابوس 

أحفاد الفايكينغ، المنتخب السويدي الذي شكل 

عقدة كبرى لألســود الثالثة خــالل آخر 50 عاما 

من مواجهات المنتخبين، وخاصة في مواجهات 

المنتخبين في تصفيات ونهائيات المونديال. ويا 

لها من مسافة طويلة قطعها المنتخب السويدي 

فــي مواجهاته المباشــرة مع نظيــره اإلنجليزي 

الذي ســيلتقيه مجدداً بعد غٍد الســبت في ربع 

نهائي مونديال روسيا 2018.

أول لقاء
ففي الحادي والعشــرين مــن مايو 1923، كانت 

المواجهــة األولــى بيــن المنتخبيــن، وخرجت 

إنجلتــرا ســيدة الكرة في ذلــك الوقت منتصرة 

بسهولة 4 – 2، وشــكر صاحب الضيافة لألسود 

الثالثة االكتفــاء بأربعة أهداف فقط في مرماه، 

في اللقاء الذي جرى حينها في استاد ستوكهولم، 

والذي شــهد أيضا آخــر مواجهــات المنتخبين، 

وكانــت في 14 نوفمبــر 2012، وعرفت النتيجة 

نفســها، ولكن هذه المرة لصاحب األرض، الذي 

كرس في ذلك اليوم عقدته للمنتخب اإلنجليزي، 

الــذي عــرف انتصاريــن فقــط علــى المنتخب 

الســويدي، منذ فــوزه 3 – 1 في لقاء ودي قبل 

50 عامــاً من اآلن بالتحديد، وطوال هذه الفترة 

التقى األســود الثالثة وأحفــاد الفايكينغ في 15 

مواجهة ما بين رســمية وودية، ونجح المنتخب 

اإلنجليزي في تحقيــق الفوز مرتين فقط، خالل 

أمم أوروبا 2012، وقبلها في لقاء ودي في العام 

نفســه بهدف وحيد في لنــدن، وظل المنتخب 

اإلنجليــزي يتنقــل من تعادل إلى خســارة أمام 

  إنجلترا تبحث عن 
االنتصار المفقود 

أمام السويد

  اإلعصار األصفر 
ًيجتاح اإلنجليز في 

آخر 50 عاما

  بيكفورد بطل 
قومي يخطف 

األنظار باحتفال 
»الدون«

  بعد »الترجيحية« 
ساوثغيت يبحث 
عن حل للعقدة 

التاريخية
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Ⅶ موسكو - د ب أ

بعد أن عــاش المنتخــب اإلنجليزي لحظات 

قاســية واجه فيها شبح الخروج من دور الستة 

عشــر ببطولة كأس العالــم 2018 لكرة القدم 

المقامة حالياً بروسيا، تحول الوضع بشكل هائل 

بعدهــا بقليل حيث عاش الفريــق فرحة عارمة بعد 

أن حقــق أول انتصــار له بضربــات الجــزاء الترجيحية في 

ســجل مشــاركاته بكأس العالم. وكادت مبــاراة المنتخبين 

اإلنجليــزي والكولومبي أول من أمس على ملعب »أتكريت 

أرينــا« بالعاصمة موســكو أن تنتهي بفــوز إنجلترا 1 /  صفر 

لكن المنتخــب الكولومبي خطف هدف التعادل 1 /  1 في 

اللحظات األخيرة لتســتمر المواجهة لوقت إضافي لم يشهد 

أي أهداف ثم تحســم المواجهة بفوز إنجلترا 4 /  3 بضربات 

الجزاء الترجيحية ليتأهل إلى دور الثمانية.

واعتــرف غاريــث ســاوثغيت المديــر الفنــي للمنتخب 

اإلنجليزي بأنه شعر بصدمة هائلة إثر تعادل الفريق المنافس 

فــي الوقت القاتل، لكــن الحال اختلف مــع تحقيق فريقه 

أول انتصــار في تاريخ إنجلترا بضربات الجزاء الترجيحية في 

المونديــال.  وكانت العارضة قد أنابــت عن حارس المرمى 

اإلنجليزي جوردان بيكفورد فــي التصدي لركلة الجزاء التي 

سددها ماتيوس أوريبي ثم نجح الحارس في التصدي لضربة 

كارلوس باكا قبل 

أن ينجــح إريك 

دايــر في تنفيذ 

الجــزاء  ضربــة 

حســمت  التــي 

المنتخــب  فــوز 

اإلنجليزي.

ظــل  المبــاراة،  وعقــب 

الحاضــرون  اإلنجليــز  المشــجعون 

للمباراة، في االســتاد إلــى ما بعد منتصف 

احتفاالً بالفوز الذي حققه المنتخب اإلنجليزي الليل 

الذي يضم العديد من العناصر الشــابة والذي تفوق على ما 

حققته عدة أجيال سابقة.

ذكرى
وأوضح ساوثغيت المدير الفني للمنتخب اإلنجليزي، أنه لم 

يتخلص أبداً من تلك الذكرى السيئة، وأضاف »لكننا شاهدنا 

الليلــة لحظة هائلة لهذا الفريق الذي ســيمنح عدة أجيال، 

الثقة فيما يمكن تحقيقه«، وأضاف »لدينا جماهير مدهشة، 

دعمت المنتخب لعشــرات األعوام رغــم خيبات األمل. إنه 

شيء من نوع خاص تتمتع به بالدنا«.

وســجل هاري كين وماركوس راشفورد مبكراً في ضربات 

الجزاء الترجيحية لكن الضربة التي نفذها جــوردان 

هندرسون تصدى لها الحارس ديفيــد أوسبينا. 

وعــاد المنتخب اإلنجليزي بعدها عبر نجاح 

كيــران تريبير في التســجيل مــن ضربة 

الجزاء التي نفذها قبل أن يحســم داير 

المواجهــة. وكان المنتخب اإلنجليزي 

قد أظهر تماســكاً كبيراً عندما ســجل 

ياري مينا هدف التعادل لكولومبيا في 

الثوانــي األخيرة من الوقت المحتســب 

بــدل الضائع للمباراة، بعــد أن كانت إنجلترا 

متقدمة بهدف سجله هاري كين في الدقيقة 57.

فقد حافظ الفريق اإلنجليزي على تركيزه وهدوءه 

فــي الوقــت اإلضافي أمــام المنتخــب الكولومبي، الذي 

حصد ســتة من العبيه بطاقات صفــراء خالل المباراة وتكرر 

اعتراضاته على قرارات الحكم األميركي مارك جيجر.

مــن جانبه، قال هاري كين مهاجــم توتنهام »إنني فخور 

للغايــة، الكثير من العواطف بداخلــي. لقد أظهرت المباراة 

شخصيتنا. هي ليلة رائعة إلنجلترا«.

وأشــار مهاجم توتنهام ومنتخب األســود الثالثة أيضاً إلى 

أن االنتصــار، وهو األول إلنجلترا فــي أدوار خروج المهزوم 

منذ عام 2006، ســيعزز ثقة الفريق بشكل كبير عندما يواجه 

نظيره السويدي يوم السبت المقبل في دور الثمانية.

 أبــدى نجم الكــرة األرجنتينية الســابق دييغو أرمانــدو مارادونا، 

اســتياءه من سقوط كولومبيا ضحية لما أسماه »سرقة ضخمة« في 

مباراتها أمام المنتخب اإلنجليزي في دور الســتة عشر لبطولة كأس 

العالم 2018 بروسيا. وقال مارادونا أمس خالل برنامج »من يد رقم 

10« الذي تبثه شبكة »تيليسور« 

إنه  فنزويــال،  فــي  التلفزيونيــة 

ال يرقــى إليــه أي شــك في أن 

الحكم األميركي مارك غيغر الذي 

أدار المبــاراة، احتســب ضربــة 

الجزاء التي تقــدم بها المنتخب 

اإلنجليــزي بهدف دون رد كنوع 

من المحاباة للفريق األوروبي.

»أشــعر  مارادونــا:  وأضــاف 

تحدثت  عندما  ألننــي  بالغضب 

مع انفانتينو رئيس »فيفا« للمرة 

األولى تغيرت كل األشــياء: رحل 

اللصــوص وانتهى التالعب وانتهى كل شــيء، واليوم رأيت ســرقة 

ضخمــة في الملعب، أطالب باالعتذار للشــعب الكولومبي، ولكننا 

كالعبين لسنا مذنبين«.

واســتمر مارادونا في صــب غضبه على الحكــم األميركي الذي 

وصفه بـ »اللص«، وأضاف قائاًل: »هذا الحكم يصلح أكثر للبيسبول، 

موسكو - د ب أ ولكنه ال فكرة لديه عن كرة القدم«.. 

شــكك قائــد منتخب كولومبيا لكــرة القدم راداميــل فالكاو في 

»حياديــة« الحكــم األميركــي مارك غايغــر بعد الخســارة أمام 

إنجلترا أول من أمس، في ثمن نهائي مونديال 2018 في روسيا. 

وصرح فالكاو، مهاجم موناكو الفرنســي، في المنطقة المشتركة 

مــع الصحافيين »أن يعينــوا حكماً أميركياً، فهــذا يبدو لي أمراً 

خاصاً، فما بالــك إذا كان موقوفاً«. وتابع »هذا يترك لدي الكثير 

من الشــكوك ألنه ال يتكلم إال 

اإلنجليزيــة. ال أعرف ما إذا كان 

انحيازه أكيداً«.

وأوقــف مــارك غايغر ســتة 

أشهر من قبل اتحاد الكونكاكاف 

)أميــركا الشــمالية والوســطى 

والكاريبــي( في 2015 بســبب 

قرارات مثيرة للجدل في نصف 

نهائي مســابقة الكأس الذهبية 

بين بنما والمكسيك.

وختم فالــكاو »الحزين مثل 

كل الالعبيــن« بالقــول »نخرج 

مرفوعــي الــرأس. قاتلنا طوال المبــاراة، وعادلنا فــي اللحظات 

األخيــرة. في بعض األوقات، كنــا أفضل من إنجلترا، وفي ركالت 

الترجيــح قد يكون الفوز لنا أو لهم. لم يحالفنا الحظ، وهذا جزء 

موسكو - أ ف ب من كرة القدم«. 

لــم تفلح جهود الالعب ريكاردو كواريزما، في وصول منتخب 

البرتغال إلى دور الثمانية من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 

في روســيا، ليودع مع منتخب بالده مونديال 2018، ويودع 

معها أحالمه بالظهور مجدداً كالعب في نهائيات كأس العالم 

المقبلة 2022.

ظهــر كواريزما )34 عاماً(، في الدقائق الـ 116 التي خاضها 

مع المنتخب البرتغالي على مدار 3 مباريات، بمســتوى جيد، 

ونجح في تسجيل هدف لمنتخب بالده في مرمى المنتخب 

اإليرانــي، ليتعــادل الفريقــان 1-1 في الجولــة الثالثة 

األخيرة من المجموعة الثانية بالمونديال الروسي.

كمــا نجــح فــي تمريــر 41 كــرة، وكانــت له 4 

محاوالت هجومية على مرمى المنافســين، ومنهم 

محاولتــان ناجحتان علــى المرمــى، واثنتان خارج 

المرمى، ولكن لألســف، انتهى المشــوار البرتغالي، 

بالخســارة أمــام أوروغــواي 1-2 في الــدور الـ 16، 

لتودع »برازيل أوروبا«، النهائيات مبكراً، بعدما رشحها 

الكثيرون للوصول ألداور أكثر تقدماً في البطولة. 

عندمــا يكــون كواريزما في أفضــل أحواله 

بدنيــاً، فإنه يقــدم الكرة الســهلة الممتعة، 

بفضل موهبته الفذة وســرعته فــي التمرير 

والمراوغــة، ودقتــه فــي إعطــاء التمريرات 

الحاسمة والبراعة في التسديد، خاصة بظاهر 

قدمه اليمنى القاتلة، ويعتبر النجم البرتغالي، 

هــو الرحالة في صفوف منتخب 

بــالده، بعدمــا لعــب فــي 

وإنجلترا  إســبانيا  مــن  كل 

وإيطاليــا، ومــع األهلــي 

إلى  باإلضافة  اإلماراتــي، 

واآلن  األصلــي،  بلــده 

جميلة  لحظــات  يقضي 

الكرويــة  فــي مســيرته 

المتواصلة في تركيا.

الجنــاح  هــذا  يتفاهــم 

مع  ممتــاز  بشــكل  الماهــر، 

كريســتيانو رونالــدو في هجوم 

دوراً  ولعــب  البرتغال،  منتخــب 

رئيساً في تتويج كتيبة داس كيناس 

األوروبيــة  األمــم  بلقــب كأس 

الفرصة  كواريزما  ويملك   ،2016

للوصــول إلى عالــم المئة في 

شــهور القليلــة المتبقية في 

المالعب، بعــد وصوله إلى 

دولية، وســجل  مباراة   80

فيها 10 أهداف. 

Ⅶ دبي - إيهاب زهدي

فرحة عارمة لإلنجليز بعد تخطي كولومبيا

مارادونا: كولومبيا 
»ُسرقت« أمام إنجلترا

فالكاو يشكك في 
»حيادية« غايغر

كواريزما.. الجناح 
الرحالة

عقدته في نصف قرن المنتخب السويدي.

التقى األســود  وقبل مونديــال 2002، 

الثالثة وأحفــاد الفايكينغ ودياً، في مباراة 

كان مخططــا لهــا قبــل أن تجــرى قرعة 

المونديال، وبعد انتهــاء المباراة بالتعادل 

1 - 1 في نوفمبر 2001، قال السويدي 

زفين غوران أريســكون مدرب 

المنتخــب اإلنجليزي الذي كان يحلم بفك 

العقدة الســويدية، فشلنا في الفوز عليهم 

في هذا اللقاء، ولكن يمكننا أن »نخفف« 

مــن العقدة فــي المونديــال، حيث جاء 

المنتخبــان في مجموعــة واحدة، وكانت 

إنجلترا تحلم أن يقودها المدرب السويدي 

الخبير إلى فك عقدة منتخب بالده، ولكن 

كما هي العادة فشــل المنتخب اإلنجليزي 

الــذي قهر األرجنتين فــي تلك المجموعة 

من الفوز على الســويد، واكتفى بالتعادل 

بهدف لمثله، ثم جــاء التعادل مرة أخرى 

2 - 2، في مونديال 2006 في ألمانيا.

24
وبداية  التاريخ  وطــوال 

 1923 مايــو  مــن 

األســود  التقــى 

وأحفاد  الثالثة، 

في  الفايكينــغ 

مناســبة،   24

الفــوز  كان 

فيها للمنتخب 

اإلنجليــزي في 

مناســبات   8

مقابل 9 تعادالت و 

7 خسائر، ورغم أن الظاهر 

يشير إلى تفوق طفيف للمنتخب 

اإلنجليــزي على نظيره الســويدي في 

المواجهات المباشــرة، لكــن الحقيقة غير 

ذلــك تماما، ســتة من هــذه االنتصارات 

الثمانيــة جاءت فــي بدايــات مواجهات 

المنتخبيــن، وكان آخر هــذه االنتصارات 

الست قبل 50 عاما من اآلن، بينما عرفت 

الفترة األخيرة تفوقا للمنتخب الســويدي، 

وهي الفترة التي شهدت ارتفاع انتصارات 

أحفــاد الفايكينغ مــن انتصارين حتى 28 

أكتوبر 1959، إلى ســبع انتصارات آخرها، 

المواجهــة األخيــرة بيــن المنتخبين التي 

جرت في ستوكهولم في 14 نوفمبر 2012.

تخلص المنتخــب اإلنجليزي، أو لنقل 

عرف األســود الثالثة الفوز عبر الضربات 

الترجيحية مــن نقطة الجزاء أخيراً، بعد 

اإلخفاق في مونديال 1990 أمام ألمانيا، 

ثم األمر نفســه أمام المنتخب األلماني 

فــي أمم أوروبا 1996، التي اســتضافتها 

إنجلتــرا، وأهدر الضربة الحاســمة فيها 

الحالي  المدرب  غاري ســاوثغيت 

للمنتخــب، ثــم تكرر األمر 

في أمم أوروبا 2004 أمام 

البرتغال المستضيفة، والتي عرفت أيضا 

الفوز على المنتخب اإلنجليزي باألسلوب 

نفسه في مونديال 2006 في ألمانيا.

عمومــا هي كرة القدم، التي ال تعترف 

بالمفاجــآت،  تكتفــي  وال  بالمســتحيل، 

خاصــة في هــذا المونديــال، ولكن هل 

ينجــح المنتخب اإلنجليــزي في التخلص 

مــن عقدتين علــى التوالي فــي البطولة 

نفسها.

ال يبدو األمر مستحياًل، ولكن حتما هناك 

الكثير من الصعوبات التي ستقف في وجه 

المنتخــب اإلنجليزي الطامــح في الوصول 

إلى المربع بعد غياب منذ مونديال إيطاليا 

1990، فالمنتخــب الســويدي، 

أثبت قــدرات عالية، وهو 

المنتخبات  نوعية  من 

من  تــكل  ال  التــي 

العمــل، وتعــرف 

تواجــه  كيــف 

حيث  المنافس، 

أظهــر المنتخب 

السويدي قدرات 

تكتيكيــة رائعــة 

البطولــة  خــالل 

الحالية، وكان يتعامل 

بنجاح مع كل مباراة، وحتى 

مباراة ألمانيا الوحيدة التي خســرها 

في هذا المونديال، جاءت بخطأ في آخر 

لحظات المباراة.

بطل قوي
وفــي أول ردة فعل للصحافــة البريطانية 

على النتيجة، اعتبرت صحيفة الصن حارس 

المرمى جــوردان بيكفــورد بطــاًل قومياً، 

ونشــرت تقريــرا عن العــب إيفرتون منذ 

والدتــه والمراحــل التي مر بهــا، وركزت 

علــى طريقة االحتفال التــي قام بها حيث 

حاكــى طريقــة احتفال الدون كريســتيانو 

رونالدو، كما اعتبرت تصديه لركلة الترجيح 

التي نفذها باكا بمثابة الرد المباشــر على 

الحــارس البلجيكــي تيبــو كورتــوا، الذي 

ســخر من بيكفــورد، بعد هــدف يانوزي 

فــي مواجهــة المنتخبين فــي المجموعة 

السابعة، حيث قال حارس مرمى تشيلسي 

ومنتخــب بلجيكا: كيف إلنجلترا أن تعتمد 

على حارس بهذه الحجــم الضئيل والقامة 

القصيرة، واعتبرت صن هذا التصدي الرائع 

ردا مباشــرا وحاسما لحارس مرمى منتخب 

بلجيكا.
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Ⅶ  برلين - د ب أ

تواصلت ردود الفعل القوية في الصحافة األلمانية 

على صدمــة خروج المنتخــب األلماني من الدور 

األول لبطولــة كأس ، وكذلك اإلعالن عن اســتمرار 

يواخيم لوف في منصب المدير الفني، وقد طالبته 

الصحافة بإعادة »اختراع نفسه«.

وشــهد المونديــال الروســي صدمــة مدويــة 

للمنتخب األلماني وجماهيره، حيث أخفق الفريق 

فــي بداية مشــوار الدفاع عن اللقــب، وخرج من 

الدور األول للمرة األولى منذ 80 عاماً.

وودع المنتخــب األلماني المونديال من المركز 

الرابــع األخير فــي مجموعته بعد أن خســر أمام 

المكســيك صفــر - 1 وكوريا الجنوبيــة 0 - 2، في 

الجولتين األولى والثالثة، وفاز بشــق األنفس على 

نظيره السويدي 2 - 1 في الجولة الثانية.

وبعدها أعلن االتحاد األلماني أن مجلس إدارته 

أيــد باإلجماع اســتمرار لوف في منصــب المدير 

الفني للمنتخب، بينما طلب المدرب نفســه بعض 

الوقت للتفكير وحسم قراره، قبل أن يعلن االتحاد 

رســمياً أول من أمــس عن اســتمراره في تدريب 

الفريق.

 ويعد اســتمرار لوف، أمراً مخالفاً لما هو معتاد 

بالنسبة للمدربين بألمانيا، حيث عادة ما يفقدون 

مناصبهم فــي حالة اإلخفاق بالبطــوالت الكبرى. 

ورغــم التأييد الواضح الذي حظي به لوف من قبل 

االتحــاد األلماني للعبة، يبــدو أن الصحافة لديها 

المزيد من المتطلبــات، كي تقتنع ببقاء المدرب، 

الذي تولى المنصب قبل 12 عاماً.

فقد اعتبر البعض أن العروض غير المقنعة للمنتخب 

األلمانــي كانــت انعكاســاً للغة جســد لوف نفســه، 

وطالبت المدرب بأن يكون هو نفســه تجسيداً 

الستعادة الحماس والشغف المفقود.

وذكــرت صحيفــة »شــتوتغارتر 

ناخريشــتن«:»كون يواخيم لوف 

قــادراً علــى إحيــاء الحمــاس 

مجــدداً فــي التتويــج بأغلى 

األلقــاب، لــم يظهــر بعــد. 

هو نفســه يجب أن يجســد 

هذه اإلرادة، وهذا الشــغف. 

واألهم من كل شيء: يجب أن 

يعيد اختراع نفسه«.

 وســيكون علــى لــوف إعــادة 

التوازن للمنتخب األلماني بأســرع شــكل 

ممكن قبل أن يبدأ مشواره في النسخة األولى من 

دوري أمم أوروبا في ســبتمبر المقبل، بلقاء نظيره 

الفرنسي، الذي يتأهب لخوض دور الثمانية بكأس 

العالم. وذكرت صحيفة »برلينر مورجنبوســت« أن 

المباراة أمام فرنســا، ستكشــف عن أوراق لوف. 

وأضافــت: »لــوف لن يكون لديــه أي رصيد. فإذا 

فاز، سيظل الحذر قائماً لدى الجماهير. وإذا خسر، 

سيبدأ الجدل مجدداً حول مستقبل«.

لوف ُمطالب بإعادة »اختراع نفسه«

 

Ⅶ  مدريد - وكاالت

كشــفت مصــادر مقربة من االتحاد اإلســباني لكرة القدم، عن 

قرار األخير عقد جلســة خالل األيــام المقبلة، من أجل تحديد 

مصيــر منتخب إســبانيا، واإلعالن عن اســم المــدرب الجديد 

للماتادور، وذلك في التاســع من يوليو الجاري، وأضاف المصدر 

نفيــه أن المــدرب المؤقــت فيرنانــدو هييرو، ليــس من بين 

األســماء المرشــحة لتولي المهمة. وكان االتحاد اإلســباني قد 

أقال المــدرب جولين لوبيتيغي من منصبه، بعد إعالن تعاقده 

مــع ريال مدريد، وذلك قبل يومين من بداية مشــوار الماتادور 

في المونديال، وتم االعتماد على فرناندو هييرو بشكل مؤقت، 

على الرغم من صفته كمدير رياضي. وقالت صحيفة »سبورت« 

اإلســبانية، إن اإلعالن عن اسم مدرب منتخب إسبانيا الجديد، 

ســيتم في التاسع من الشــهر الجاري، وذلك بعد دراسة كاملة 

لعــدد من األســماء المرشــحة لتولي هذا المنصب. وأشــارت 

هــذه المصادر أيضاً، أن يــوم االثنين الموافق 23 يوليو القادم، 

سيشــهد انعقاد الجمعية العامة لالتحاد اإلســباني، والتي من 

المقرر أن تشــهد سحب قرعة الدوري اإلسباني للموسم 2018-

2019. وأكدت هذه المصادر أن فيرناندو هييرو لن يبقى مدرباً 

للمنتخب اإلسباني خالل الفترة القادمة، بسبب افتقاده للخبرة 

التدريبية، ولكن يجدر بنا أن نتذكر أن عقده كمدير رياضي يمتد 

حتى عام 2022.

Ⅶ  موسكو - وكاالت

رغم أن روسيا ما زالت تنافس في بطولة كأس العالم 2018 بالوصول 

إلى ربع النهائي على حساب إسبانيا، لكن كان هناك حالة انفصال 

داخل منزل روســي، بعد زواج اســتمر 14 عاماً بسبب خالف حول 

األرجنتيني ليونيل ميســي، وذكرت وســائل إعالم روسية أن الزوج 

لم يتحمل سخرية زوجته من أداء ميسي الذي ودع المونديال مع 

األرجنتين في ثمن النهائي بالخســارة أمام فرنســا بنتيجة )3-4(. 

لم يمنع اســتمرار الزواج مدة 14 عاماً أن يحدث الطالق ألســباب 

كروية بحتة، واألزمة بدأت عندما ســجل ميسي هدفه الوحيد في 

شــباك نيجيريا في الجولة األخيرة لدور المجموعات. عندما احتفل 

الزوج بهدف ميسي وجد أن زوجته تسخر منه وظلت تؤكد أن أداء 

النجم األرجنتيني سيئ جدا في البطولة، ووصل األمر إلى مغادرته 

للمنزل، وبعدها قرر االنفصال عنها.

قــال الزوج تعليقــا على قراره: هي ظلت تســخر من ميســي 

وتحاول اســتفزازي ونجحت فــي ذلك، أغضبتــي عندما احتفلت 

بإهــدار ميســي ركلة الجزاء أمام أيســلندا، هي تحب كريســتيانو 

رونالدو والبرتغال وريال مدريد، وتعارضني كثيرا.

ورغــم أن بدايــة العالقة بين الــزوج وزوجته بــدأت في كأس 

العالــم عام 2002، حيث التقيا أثناء مشــاهدة إحــدى المباريات 

وبعدها بعامين تزوجا رســميا، لكن االنفصال تم بسبب المونديال 

بعد 14 عاما.

هييرو خارج خيارات تدريب الماتادور
ً
 دام 14 عاما

ً
ميسي ينهي زواجا

Ⅶ  موسكو - وكاالت

نصــح األســطورة البرازيليــة 

ريفالدو العب برشــلونة السابق، 

مواطنــه نيمار دا ســيلفا العب نادي 

العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، 

الباريسي واالنتقال  النادي  بالرحيل عن 

إلــى أحد األندية الكبــرى في عالم كرة 

القــدم من أجل تحقيــق الكرة الذهبية 

ألفضل العب في العالم.

وترددت الكثير من الشائعات ، تشير 

إلــى رغبة نيمــار ، في االنتقــال إلى 

الريال.

 وتحــدث ريفالــدو فــي تصريحات 

صحفيــة قائــاًل: إذا أراد نيمار الحصول 

علــى لقب أفضل العب فــي العالم فعليه 

االنتقــال إلــى أحد األندية الكبرى مــن بينها ريال 

مدريد. وأضاف: نيمار 

لــن يحصــل علــى 

لقــب أفضل العب 

فــي  العالــم  فــي 

باريس سان جيرمان 

وتحت قيادة المدرب 

توخيل،  توماس  الجديد 

ولذلــك يجــب علــى نيمار 

االنتقال إلى ريال مدريد.

اتجاه عام
ويبــدو أن مــا صرح بــه ريفالدو هو االتجــاه العام 

الذي تســير فيه البرازيل، التي تحلم باسترداد الكرة 

الذهبية التي غابت عن نجوم منتخب الســامبا منذ 

فوز البرازيلــي كاكا بالجائزة في عام 2007، قبل أن 

تبدأ فترة احتكار النجمين رونالدو، و ميسي، ويعتبر 

فوز األخير بالجائزة بشــكل شبه سنوي من األسباب 

البرازيــل  تدفــع  التــي 

التاريخيــة  المنافســة 

لألرجنتيــن للضغــط 

على نيمار من أجل 

علــى  الحصــول 

الذهبيــة،  الكــرة 

المبررات  مــن  وكان 

التي دفع بها نيمار لتبرير 

صفقة انتقاله إلى سان جيرمان أنه 

يريد الحصول على الكرة الذهبية، ولكن مع 

تراجع نتائج سان جيرمان، وضعف مستوى الدوري 

الفرنســي، فإن فــرص نيمار فــي الحصول 

علــى الكرة الذهبيــة تراجعت أكثر، 

وال مجــال أمامه هــذا العام في 

الذهبية  الكــرة  الحصول على 

قيــادة  مــن  تمكــن  إذا  إال 

البرازيل إلى لقب المونديال.

ريفالدو ينصح نيمار بالرحيل عن سان جيرمان
انتقد خورخي هيغواين والد مهاجم يوفنتوس 

والمنتخــب األرجنتينــي جونزالــو هيغواين، 

قرار المدرب خورخي ســامباولي بعدم الدفع 

بمهاجم سواء ابنه أو سيرجيو أغويرو واالعتماد 

على ميسي في الهجوم خالل لقاء فرنسا.

األرجنتيــن ودعت كأس العالــم مبكراً، حيث 

تعرضت للهزيمة على يد فرنســا بنتيجة 4 -3 

خــالل مجريــات دور الـ 16 مــن كأس العالم 

المقامــة حالياً في روســيا. وكان المدير الفني 

للتانغو خورخي ســامباولي قد بدأ لقاء فرنسا 

باســتراتيجية غريبــة لم تعتمــد على مهاجم 

صريح، وأشــرك ميســي فــي مركــز المهاجم 

الخفي، ما جعل االنتقــادات تنهمر من 

كل اتجاه على مدرب إشبيلية السابق. 

خورخــي هيغوايــن والــد مهاجــم 

يوفنتوس قــال في تصريحات له عن 

مباراة فرنسا: لديك مهاجمون سجلوا 

خــالل تاريخهم 600 هــدف لماذا ال 

تبــدأ بأحدهــم، إذا كنت 

تكره واحدا منهم يمكنك 

الدفــع باآلخر. وأضاف 

بفكر  بدأنا  لقد  قائاًل: 

بمهاجــم  اللعــب 

خفي، ثم ماذا لقد 

تحــول إينزو بيريز 

لمهاجم ال استطيع 

ذلــك.         فهــم 

 - عواصــم 

وكاالت

قال بليز ماتويدي، العب وسط فرنسا، والزميل 

الســابق إلدينســون كافاني، إن غيــاب مهاجم 

أوروغــواي، عــن مواجهة المنتخبيــن، غداً في 

دور الثمانية لكأس العالم، ســيمثل ضربة قوية 

لمنتخب أوروغواي.

ويعانــي كافانــي، مــن إصابة في الســاق، قد 

تبعــده عــن مواجهــة الديوك، بينما ســيغيب 

الالعــب الفرنســي، عن المبــاراة ذاتهــا، التي 

ســتقام في نيغني نوفغورود بســبب اإليقاف. 

وتزامل الالعبان في سان جيرمان، قبل أن ينتقل 

ماتويدي، البالغ عمــره 31 عاماً إلى يوفنتوس، 

العــام الماضــي. وقــال ماتويدي، فــي مؤتمر 

صحافي أمــس »لعبت مع كافاني لفترة طويلة 

جداً. لم نتحدث مؤخراً، لكني أعرفه بما يكفي 

للقــول إنه رجــل قوي جداً وال يستســلم أبداً، 

أدرك أنه ســيقدم أقصى ما لديــه حتى النهاية 

ليشــارك في المباراة«. ونوه »ال أدري هل تمثل 

اإلصابــة خداعاً أم ال. هذا ما ســيجعل جماهير 

أوروغواي تشــعر بالقلق. لكن هنــاك إصابات 

يمكن أن يتم التعافي 

ســريعاً،  منهــا 

تحتاج  وإصابات 

وقــت  إلــى 

أطول«.       

 - موسكو 

وكاالت

والد  هيغواين 
يهاجم سامباولي

ماتويدي: 
كافاني ال يستسلم

 البرازيل 
تبحث عن استعادة 

الكرة الذهبية

  المدرب 
قادر على إحياء 

الحماس



Ⅶ يوسف الشافعي - ُموسكو

َحققت ُروســيا نجاحاً ُمبهراً في تنظيمها لُمنافســات كأس العالم لُكرة 

القــدم، وذلــك على جميع الصعد، إذ ظهرت بــاد القياصرة في أبهى 

الُحلل وهي تســتضيف أعظم وأكبر حدث ُكــروي في الكون، َرغم ما 

تعرضــت له من ُمضايقات من بعض الُبلــدان األوروبية وفي ُمقدمتها 

إنجلتــرا، خاصة بعدما تفوقت عليها في ســباق وصراع الظفر بتنظيم 

الُنسخة الحالية.

وُبوصــول الحدث الُمونديالي إلى ُمنعرجه األخير، بعد التعرف إلى 

آخــر أفضل ثمانية ُمنتخبات مؤهلة إلى ُربع النهائي، يبدو أن ُروســيا 

كســبت الرهان بقوة، وأبانت للعالم عن ُقدراتهــا وإمكانياتها الهائلة، 

سواء اللوجيستيكية منها أو حتى البشرية.

ومن خال ُحضورها في ُمونديال روسيا لتغطيته وُمتابعته بتفاصيله 

الدقيقة، َعاينت »البيان الرياضي«، َنجاح روسيا في رهانها الُمونديالي، 

إذ تمكنت من توفير وتســخير ُكل الســبل والوسائل الُمتاحة الستقبال 

ُضيوفها، من البعثات الُمشاركة والجماهير واإلعاميين.

وَقامت »البيان الرياضي« بُمناقشــة مســألة نجاح ُروسيا من عدمها 

فــي تنظيم الحــدث العالمــي، رفقة العديــد من الوجــوه اإلعامية 

الحاضــرة في المراكــز اإلعامية لماعب كأس العالــم، إذ ُقمنا بجس 

نبضهم بشكل عام، وكان اإلجماع على أنه قد َيكون الُمونديال األفضل 

فــي التاريخ، نظراً لقيمة الرهان، جودة الماعب والمرافق، إضافة إلى 

حفاوة االستقبال والطاقات البشرية التي سخرتها ُروسيا لخدمة ُضيوف 

الُمونديال.

إجماع
وأجمع العديد مــن اإلعاميين الحاضرين لتغطيــة فعاليات ُمونديال 

روســيا، على أنهم َتفاجؤوا بما شــاهدوه في ُروســيا من تنظيم على 

، إضافة إلى األمن واألمــان، خافاً لما تم الترويج له من  ُمســتوى عاِلِ

قبــل، بخصوص الصورة القاتمة التي تم تســويقها عن باد القياصرة، 

وذلك قبل احتضانها للحدث العالمي.

مــن جهة أخــرى، يبــدو أن َجماهير 

الُبلــدان األوروبيــة، قــد أدارت وجهها 

لُروسيا في أكبر حدث كروي على أرض 

الكون، إذ َعاينــت »البيان الرياضي«، 

ُمنــذ انطاق ُمنافســات الدورة ِغياب 

باألعداد  ُمقارنة  األوروبيــة  الجماهير 

الكبيــرة والهائلــة للجماهير الاتينية 

التــي مــأت ســاحات ُمدن روســيا، 

وحضــرت بكثرة في جميــع ُمباريات 

ُمنتخباتها في الُمونديال.

وَكانت آخر صور الغياب الجماهيري 

للُبلدان األوروبية هو الُحضور الجماهيري 

اإلنجليــزي »الضعيف« أو »الُمنعدم« في 

الُمنتخب  التاريخية أمــام  ُمنتخبهم  ُمبــاراة 

الُكولومبي، والتي تمكن اإلنجليز فيها من فك 

ُعقدة ثمن النهائي والضربات الترجيحية.

وخال حضورنا بالعاصمة الروسية ُموسكو لتغطية 

الُمبــاراة، لَمســنا غياباً غيــر ُمتوقع للجماهيــر اإلنجليزية 

المعروفــة بوالئهــا الكبيــر لُمنتخــب بادهــا، قبــل أن تتأكد لنا 

الفرضيات التي ُطرحت من قبل حول رغبة اإلنجليز وبعض ُدول أوروبا 

الُموالية لها، في جعل ُمونديال روسيا فاشًا من الناحية الجماهيرية.

من ِجهتها، قامت جماهيــر المنتخبات الاتينية بإعطاء ُمونديال 

روسيا رونقاً وعبقاً خاصاً بها، إذ ساهمت بشكل كبير في إنجاح دورة 

روسيا التي سُتنافس حتماً سابقاتها لحيازة شرف األفضل في التاريخ.

ما إن تتجول في شوارع ُموسكو هذا األسبوع، حتى ُيخيل لك لوهلة 

أنك َتجوب شــوارع ُبوغوتا الكولومبية، إذ حضر الُكولومبيون في ُكل 

مكان، وســبقهم إلى ذلك األرجنتينيون والمكســيكيون.. فقد ارتدت 

عاصمة ُروســيا طوال أيــام الُمونديال ألوان جميــع ُمنتخبات أميركا 

الجنوبية والشمالية.

تقدير
لبعــض  الرياضــي«،  »البيــان  وتحــدث 

الُمناصرين الكولومبيين، بعد إقصاء ُمنتخبهم 

مــن ُمونديــال ُروســيا أمــام إنجلتــرا بالضربات 

الترجيحيــة، لُمناقشــة الجانب التنظيمــي، فأبدوا 

التــام  رضاهــم 

عما قدمته ُروســيا من 

للجماهير خال  كبيرة  خدمات 

الُمونديال، إذ قال أحدهم: »ُروسيا كانت 

رائعــة.. لقــد كان ُمونديــاالً للذكرى رغــم الخروج 

اليوم.. لقد كانت ُكل الظروف متوافرة ُهنا.. ُشكراً ُروسيا«.

من جهته، أكد أحد الجماهير الُكولومبية القادم من الواليات 

الُمتحدة األميركية لتشــجيع ُمنتخب بــاده، أن الُمونديال الحالي 

هو األفضل ُمقارنة بما شاهده في البرازيل، وقال: »بصراحة ودون 

أدنى شــك، ُمونديال روســيا أفضل تنظيمياً من ُمونديال البرازيل، 

رغم أن هذه األخيرة من قارتنا«.
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Ⅶ سوتشي - رويترز

وجد المشــجع الســويدي راجيت شاكيري 

صعوبــة في االحتفال بتأهل باده إلى دور 

الثمانية فــي كأس العالم لكرة القدم ألول 

مرة منــذ 1994 بالفوز على سويســرا ألن 

قريبه الاعب شيردان شاكيري خرج خاسراً 

أول من أمس. وفازت الســويد 1- 0 بفضل 

تسديدة غيرت اتجاهها من إميل فورزبيرج 

لتثير مشــاعر متباينة لدى المشــجع البالغ 

عمــره 18 عامــاً والــذي نشــأ فــي الحي 

نفســه الذي أخرج زالتــان إبراهيموفيتش 

قائد السويد الســابق. وقال راجيت بعدما 

أصبحت الســويد على موعد مــع إنجلترا 

فــي دور الثمانية يوم الســبت »شــاهدت 

المباراة في كوســوفو مع كل أقاربي وكان 

األمــر مثيــراً جداً لكــن في الوقــت ذاته 

كنت أشــعر بضغط كبيــر«. وأضاف »كنت 

سعيداً وحزيناً في الوقت ذاته عندما سجل 

فورزبيرغ وأعتقد أن شــيردان لعب بشكل 

رائع وكراتــه العرضية كانت خطيرة جداً«. 

وترك األخوان والد شيردان ووالدة راجيت 

الصراع في كوســوفو وانتقا إلى سويســرا 

قبــل أن تســتقر األخت فــي مدينة مالمو 

السويدية.

Ⅶ موسكو - وكاالت

أطلــق مهاجــرون من إفريقيا وآســيا نســختهم 

الخاصة من كأس العالم، أمس، وخاضوا مباريات 

كــرة قدم فــي الســاحة الحمراء بموســكو، في 

حــدث يهدف لتســليط الضوء علــى التحديات 

التــي يواجههــا الاجئــون في روســيا. وتكفلت 

شبكة مناهضة التمييز، ولجنة المساعدة المدنية 

المهاجريــن والاجئين،  التي تســاعد  الروســية 

بتنظيم هذه التظاهرة الرمزية الكروية. وشــارك 

العبــون مهاجــرون من ســوريا، وأفغانســتان، 

وســاحل العاج، والكونغو، ونيجيريا، في سلسلة 

مباريات . وقالت ســفيتانا جانوشــكينا رئيســة 

لجنة المســاعدة المدنية: »الحدث يهدف للفت 

االنتبــاه لمشــكات التمييز ورهــاب األجانب«، 

مشــيرة إلى أن الاعبين المشاركين في الحدث 

لــم يحصلوا بعد على حــق اللجوء. وقال تراوري 

كادغال، وهو مهاجر من ساحل العاج، إنه سعيد 

بلعب الكرة في وسط موسكو. وأضاف: »إنه أمر 

ممتع حقاً بالنسبة لنا، إنه يجلب لنا السعادة. لذا 

فإننا نطلب من روسيا أن تعطينا فرصة«.

بعد الخروج الدرامــي لمنتخب كولومبيا من دور 

الـــ16 لمونديــال روســيا 2018 بضربــات الجزاء 

الترجيحيــة أمــام منتخب إنجلتــرا، تلقى العبان 

ممن أهدروا ركاتهم رســائل تهديد ووعيد، تذكر 

بحادثة مقتل أندريس إسكوبار قبل 24 عاماً.

ووفقــاً لصحيفــة »ديلي ميــل« البريطانية، تلقى 

العبا منتخــب كولومبيا ماتيوس أوريبي وكارلوس 

باكا، تهديدات بالقتل بعد إخفاقهما في تســديد 

ركلــة جــزاء لــكل منهما. وأرســل المشــجعون 

الغاضبون رسائل لاعبين مفادها: »اقتلوا أنفسكم 

وال تعــودا إلى كولومبيــا من جديد«. ويأتي ذلك 

بعد يوم واحد من الذكرى السنوية الـ24 الغتيال 

أندريس إســكوبار الذي قتل بالرصاص بعد هدفه 

بالخطأ فــي مرماه في مونديــال 1994. واحتكم 

منتخبا إنجلترا وكولومبيا لركات الترجيح، بعد أن 

انتهى الوقت األصلي واإلضافي بالتعادل اإليجابي 

1-1، وابتســم الحظ هــذه المــرة إلنجلترا التي 

ســدد لها إيريك داير الركلــة األخيرة التي منحتها 

بطاقــة مواجهة الســويد، الســبت، في ســامارا. 

وأخفق من منتخب كولومبيا العبان هما ماتيوس 

أوريبي وكارلوس باكا. وكانت الشرطة الكولومبية 

فتحــت تحقيقاً في سلســلة تهديدات بالقتل عبر 

شــبكة اإلنترنت ضد العب خط وســط المنتخب 

الكولومبي كارلوس سانشــيز، الــذي طرده حكم 

لقاء اليابان بعد 3 دقائق فقط من انطاق المباراة 

االفتتاحية لباده بمونديال روسيا 2018.

وذكــرت مصادر إعاميــة حينهــا أن العديد من 

مســتخدمي وســائل التواصل االجتماعــي بعثوا 

برســائل تهدد حياة الاعب، فــي تذكير بحادث 

قتل المدافع الكولومبي السابق أندريس إسكوبار 

بعد أيام من إحرازه هدف في مرماه بكأس العالم 

موسكو - وكاالت   .1994

أظهــر دانييــل سوباســيتش، حــارس كرواتيــا 

ونــادي موناكو الفرنســي، وفاء مــن نوع فريد 

لصديقــه الراحل رفوي كوســتيتش، الذي توفي 

قبــل 10 أعــوام، بارتداء قميــص يحمل صورته 

في كل محفل كــروي يخوضه الحارس الدولي. 

وأبدى مغــردون تعاطفهم مع حــارس كرواتيا 

سوباســيتش، الــذي بكى في مؤتمــر صحافي، 

عندما ُسئل عن زميله المتوفى كوستيتش الذي 

يحمل صورته دائماً، رغم مرور 10 سنوات على 

موسكو - وكاالت وفاته.  

يحقــق االدعاء المغربي فــي الحادثة الخطيرة 

التي تســبب فيها العب منتخب المغرب أمين 

حارث، على أنها قتل خطأ. يشار إلى أن الاعب 

المغربي، تسبب بسيارته في وقوع حادث سير 

أســفر عن مقتل أحد المشــاة بمدينة مراكش. 

وأكــد االدعاء العام أن حــارث )21 عاماً( متهم 

أيضاً بعدم مراعاة الســرعة المحددة والتسبب 

في وقوع حادث سير.  الرباط - د ب أ

شاكيري مشاعر حزن وسعادة متباينة 

»مونديال« للمهاجرين في الساحة الحمراء

جمهور كولومبيا 
يتوعد العبيه

وفاء 
سوباسيتش

حادثة حارث.. 
قتل خطأ

Ⅶ موكسو - وكاالت

وصــف روبرتــو مارتينيز مــدرب بلجيــكا، مواجهة 

البرازيــل »بالمبــاراة الحلــم«، لكنــه يعتقد أن 

المنافــس ســيكون صاحب الفرصــة األكبر 

للخروج باالنتصار فــي دور الثمانية لكرة 

القدم في كازان، يوم الجمعة المقبل. 

وقــال المدرب اإلســباني لوســائل 

إعــام بلجيكية، أمــس: »يعمل 

والفوز  التسجيل  الفريقان على 

البرازيل  أمــام  بالمباريــات. 

بمحاولة  األمــر  يتعلق  لن 

االســتحواذ لكــن مــاذا 

ســتفعل به. هذا هو المهــم في كأس العالم«. وأضاف: 

»نحــن ندرك مــا يمكننا فعلــه لكن البرازيل ســتكون 

المرشــحة وســتضعنا في موقف مختلــف. هذه مباراة 

مثل الحلم لاعبينا. لقد ولدوا لخوض مثل هذه المباراة.

شيء طبيعي أننا نريد الفوز لكن التوقعات ليست كذلك 

وهذا هو الفارق األكبر«.

انتفاضة
وكان مارتينيــز شــاهداً علــى انتفاضة بلجيــكا ونجاحها في 

تحويــل تأخرهــا بهدفين إلى فوز مثيــر 3-2 على اليابان في 

دور الســتة عشر، يوم االثنين الماضي، عندما عاد الفريق من 

التأخــر بهدفين نظيفيــن ليفوز على منافســه الياباني بثاثة 

أهــداف في اللحظة األخيرة مــن المباراة. لتصبح على موعد 

مع المنتخب الفائز بكأس العالم خمس مرات. وقال مارتينيز: 

»أمــام فريق مثل البرازيل يجب الهجوم والدفاع بأحد عشــر 

العباً. نحن ال نتحدث عن األســلوب لكن إدراك ما ينبغي أن 

نفعله عندما نستحوذ على الكرة«.

أسرار
وأضــاف: »ال أعتقــد أن هنــاك الكثير من األســرار في هذه 

المباراة. يجب أن ندافع بأقوى شــكل ممكن ثم نتسبب في 

مشــكلة للمنافس عندما نملك الكــرة. األمر يمكن أن يكون 

بهذه البســاطة وهذه التشكيلة مســتعدة لذلك«. وسيلعب 

الفائز من هذه المواجهة مع فرنســا أو أوروغواي في العاشر 

من يوليو في ســان بطرســبرغ على بطاقة الظهور في نهائي 

كأس العالم بعدها بخمسة أيام.

»الالتينيون«
نكهة المونديال

مارتينيز يعيش الحلم الجميل
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الخميس

طارق عبد المطلب

تمريرات 
مونديالية

 اكتشفنا في المونديال..

 إن احنا كورة، وُهمَّ كورة 

خرج
ُ
 إحنا لعبنا لحد ما ن

 وُهمَّ راحوا للبطولة

 إحنا بنضحك على أنفسنا 

 وبنتوهم إنها كورة

 إحنا رضينا نكون في الصورة

 وبنفرح لما بنلعب.. 

 لعبة بتشبه التنورة

 فيها نلف في وسط الملعب

 وبنتخيل إنها كورة

 ُهمَّ احترفوا بمعنى الكلمة

 واحنا عملناها فزورة.
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