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نفى يورغن كلينسمان المدرب السابق لمنتخبي 

ألمانيــا وأميركا، أمــس، التكهنات المثارة حول 

اقترابه من تدريــب منتخب اليابان، الذي خرج 

من دور الستة عشر لمونديال روسيا.

وغرد كلينسمان عبر 

حســابه على شبكة 

االجتماعي  التواصل 

»تحية  قائــًا  تويتر، 

فقط  موســكو،  من 

صحة  ال  للتوضيــح، 

تدريــب  لتكهنــات 

اليابان«.

اليابــان  وخســرت 

أمــام بلجيــكا 2 /3 

في دور الســتة عشــر للمونديــال، بعد أن كان 

الفريق متقدماً بهدفين دون رد.

وأكد اتحــاد الكرة اليابانــي، أنه لن يجدد 

عقــد المدرب اكيرا نيشــينو، الــذي تولى 

المهمة خلفاً لوحيد خليلودزيتش في أبريل 

الماضي، لتثار تكهنات واســعة حول اقترب 

كلينسمان من المنصب.   د ب أ

 تســببت اإلصابــة في اســتمرار غيــاب الظهر 

بنيامين ميندي عن تدريب المنتخب الفرنســي 

لكرة القدم أمس، استعداداً لدور نصف النهائي 

في بطولة كأس العالم )مونديال روسيا 2018(.

وغاب ميندي )23 عاماً( عن التدريب الذي أجري 

في معســكر الفريق 

لاعبيــن الذيــن لم 

مباراة  في  يشــاركوا 

أمام  النهائــي  ربــع 

أوروغواي.

مينــدي  أن  يذكــر 

الــذي ال يعــد مــن 

المرشحين للمشاركة 

ضمــن األحد عشــر 

العباً أساسياً، يعاني مشاكل في العضات.

وأجــرى الاعبــون الذين شــاركوا فــي مباراة 

أوروغواي، ومن بينهــم بنيامين بافار، تدريبات 

إحماء معتادة في اليوم التالي للمباراة.

ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره البلجيكي 

يــوم الثاثــاء المقبــل فــي نصــف نهائي 

استرا - د ب أ البطولة.  

قــام النجمان اإلنجليزي ديفيد بيكهام والســويدي زالتان إبراهيموفيتش بإجراء 

»رهــان ودي« بينهما على »تويتر« حول نتيجــة المباراة المرتقبة بين منتخبي 

بادهما، أمس، في الدور ربع النهائي بمونديال روسيا 2018.

وبدأ إبراهيموفيتــش الرهان على موقع تويتر بقوله: »ديفيد بيكهام، إذا فازت 

إنجلترا، ســأوجه لك الدعوة للعشــاء في مطعم تختاره وفي أي مكان بالعالم، 

لكن في حال فازت الســويد، فإنك ســتدفع فاتورة ما أشتهيه من إيكيا )سلسلة 

متاجر سويدية شهيرة لألثاث(، هل أنت موافق؟«.

ولــم يتأخــر بيكهام في الرد عبر تويتر أيضاً، قائــًا: »زالتان إبراهيموفيتش، إذا 

فاز فريقك، ســأصطحبك إلى متجر إيكيا لكي أشــتري كل ما تحتاجه من أجل 

فرش منزلك الجديد في لوس أنجلوس، لكن في حال فازت إنجلترا، أريد رؤيتك 

فــي ملعب ويمبلي مرتدياً قميــص المنتخب اإلنجليزي وأنت تلتهم »فيش آند 

شــيبس« )الطبــق اإلنجليزي التقليدي من الســمك والبطاطــا المقلية( ما بين 

موسكو - وكاالت الشوطين«.  

ذكرت تقارير إخبارية أن العبي المنتخب الســويدي اضطروا إلى الخروج سريعاً 

من فندق إقامتهم، في وقت مبكر أمس، بسبب إنذار حريق كاذب، وذلك قبل 

ساعات من المباراة المقررة أمام نظيره اإلنجليزي في دور الثمانية ببطولة كأس 

العالم 2018 لكرة القدم المقامة حالياً بروسيا.

وذكرت وســائل إعام بريطانية أن اإلنذار الصوتي للحرائق انطلق في الســاعة 

الثامنة صباحاً في فندق بمدينة ســامارا التي تحتضن المباراة، وتبّين أن اإلنذار 

كاذب، وعاد الاعبون إلى غرفهم بعدها بقليل.

وذكرت التقارير أن إدارة الفندق تعتقد أن أجراس اإلنذار انطلقت بســبب قيام 

أحد األشخاص بالتدخين داخل غرفته.   سامارا - د ب أ

عادت أغنية »األســود الثاثة« التي كانت ترددهــا الجماهير في مباريات 

المنتخــب اإلنجليــزي قبــل 22 عاماً إلى ســباق األغنيات هذا األســبوع، 

بالتزامن مع احتفال اإلنجليز بمسيرة ناجحة لفريقهم الوطني في مونديال 

روسيا.

ونقلت »رويترز« عن موقع »سبوتيفاي« الموسيقي، أن األغنية تم االستماع 

إليها أكثر من 450 ألف مرة عبر الموقع، وهو رقم قياســي. وكتبت األغنية 

لمواكبة بطولة أوروبا 1996 التي كانت تســتضيفها إنجلترا، لكنها خرجت 

لندن - رويترز من الدور قبل النهائي بركات الترجيح أمام ألمانيا.  

كلينسمان ينفي 
اقترابه من اليابان

غياب ميندي عن 
تدريبات »الديوك«

رهان طريف بين 
بيكهام وإبراهيموفيتش

إنذار حريق ُيفسد ليلة المنتخب 
السويدي

أغنية »األسود الثالثة« تعود 
إلى الحياة

خطفت رئيســة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش األضواء في ملعب سوتشي، 

أمــس، بمؤازرة منتخب بادها أمام نظيره الروســي مســتضيف البطولة ضمن 

دور الثمانية لمونديال روســيا.ورقصت الرئيسة بالمنصة الشرفية عقب تسجيل 

كرواتيا للهدف الثاني ثم بعد ركات الجزاء.

وزارت الاعبين في غرفة تبديل المابس  وهنأتهم بالتأهل الى نصف النهائي.

وتصــّدرت رئيســة كرواتيا عناوين األخبار بعد تأهل منتخــب بادها للدور ربع 

النهائي، بعدما ظهرت في شريط فيديو تهنئ أعضاء المنتخب في غرفة تبديل 

موسكو - وكاالت المابس وتعانقهم فرداً فرداً من شدة فرحها.   

الرئيسة الكرواتية 
تخطف األضواء
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Ⅶ  سامارا - أ ف ب

 قــال قائــد انجلتــرا هــاري كايــن: »لعلنا لم 

نســتوعب تماماً مــا حصل. نعــرف أن مباراة 

كبيــرة تنتظرنــا )في نصــف النهائــي( إال أن 

شــعورنا جيد وواثق )...( كنا هادئين، ســيطرنا 

علــى الكرة. علينا أن نواصل القيام بما نقوم 

به )...( لدينا انطباع أننا سيطرنا على 

اللعــب في هــذه المبــاراة. ربما 

كانت األمور مفتوحة أكثر من 

الازم في الشوط الثاني. هو 

إنجاز مذهل بالنسبة إلى 

بذلك  وندين  الفريــق، 

الذيــن  للمشــجعين 

بنا.  ووثقــوا  رحبوا 

أننــي  أعتقــد  ال 

أفضل  قدمــت 

لــي  أداء 

أرض  علــى 

الملعــب، إال 

الشــعور  أن 

بالتأهل 

إلى نصــف نهائــي كأس العالم كان 

مذهًا«.

 أما الحارس االنجليزي جوردان 

بيكفــورد فقــال: »هــذا شــعور 

جماعي، كل مباراة نعيشــها معاً. 

أنــا أعمــل كل يــوم من أجــل هذا، 

الشباك،  بالحفاظ على نظافة  للنجاح 

وعدم تلقي هدف يوم المباراة. نصف 

النهائي؟ أشــعر بأنني قوي، ال شــيء 

يخيفني، كرة القدم هي نفســها، خط 

المرمى هو نفســه، الكرة هي نفســها. 

االنتقــادات ال تؤثر بي، ال يمكنها إال أن 

تجعلني أفضل«.

وقال مدرب انجلترا غاريت ســاوثغيت: 

»كنــا نعرف أنها ســتكون مختلفة جداً عن 

مباراة كولومبيا )في الــدور ثمن النهائي(. 

قدرة المنتخب وتعاضده كانا مميزين اليوم. 

حصلنا علــى هدفين من مجالين كنا نعرف إننا 

قــادرون على اإلفادة منهمــا، وعملنا عليهما. هم 

)السويد( منتخب منظم جداً على مر األعوام )...( 

اليــوم روح فريقنا كانت مماثلــة لروحهم وجودتنا 

أفضل منهم«.

 أما مدرب السويد يانه أندرسون قال »ال أعتقد أن 

ثمة ما لم يســر على ما يرام، إال انهم كانوا أفضل منا 

اليوم، برافو النجلترا. خال نصف الساعة األولى حظينا 

بالســيطرة، قبل الركلــة الركنية )التي جاء منها 

الهدف االنجليزي األول(. الحقاً، في مواجهة 

فريق يعتمد على خمسة العبين في الدفاع، 

كان األمــر صعباً، اال اننــا حصلنا على ثاث 

فرص خطرة لم نحســن استغالها، يجب ان 

نحترم حارســاً كبيراً )في إشــارة إلى 

جوردان بيكفــورد(. لو تمكن 

مــن  بيــرغ  )ماركــوس( 

التســجيل )من رأسية 

 ،)47 الدقيقــة  في 

ذلك  ليغيــر  كان 

مجــرى  مــن 

المباراة. 

نتمتع  لــم 

بالطاقة 

نفسها التي 

بها  حظينــا 

المباريات  في 

الســابقة. اعتقد 

ان انجلتــرا قادرة على الذهاب حتى 

النهايــة، ألنهــم أقويــاء ومنظمون 

بشــكل جيد. أريد ان أهنئ الفريق 

والمــدرب )...( هــم فريــق كرة 

قدم جيد، وال يعطون مســاحات 

كبيرة«.

»فزنا على فرق جيدة، اال ان 

فريق اليوم كان أقوى منا. قلت 

لاعبين على أرض الملعب إننا 

أنا  خضنا بطولــة جيدة جــداً. 

حزين«.

هاري كين:
الهدوء والواقعية سر التأهل

 أندرسون: 
عجزنا عن اختراق 
الدفاع اإلنجليزي

Ⅶ سوتشي - أ ف ب

 تأهل منتخــب كرواتيا إلى المربع الذهبي 

لــكأس العالم لكــرة القدم عبــر فوزه على 

الجــزاء  بــركات   3   / الروســي 4  مضيفــه 

الترجيحية أمس على استاد فيشت األولمبي 

في سوتشي في آخر مباريات دور الثمانية.

وتقدم دينيس تشيريشــيف العب وسط 

فياريال اإلسباني بهدف لروسيا في الدقيقة 

31 ثــم تعادل انــدري كراماريتــش مهاجم 

هوفنهايم األلماني لكرواتيا في الدقيقة 39.

وانتهى الوقت األصلي بالتعادل اإليجابي 

بهــدف لمثله ليتم اللجوء إلى وقت إضافي 

حيث سجل دوماجوف فيدا مدافع بشكتاش 

التركي هدفــا للفريق الكرواتي في الدقيقة 

101 ثم تعادل ماريو فرنانديز مدافع سسكا 

موسكو لروسيا في الدقيقة 115.

ولم يتمكن أي من الفريقين من تســجيل 

هــدف الفوز فــي اللحظات األخيــرة لينتهي 

الوقت اإلضافــي بالتعادل بهدفيــن لمثلهما 

لتكــون كلمة الفصل عبــر ركات الجزاء التي 

حسمها منتخب كرواتيا لصالحه بنتيجة 4 /    3.

ويلتقــي منتخــب كرواتيــا فــي المربع 

الذهبــي يوم األربعــاء المقبل مــع نظيره 

اإلنجليزي الذي تغلب على السويد 2 /   صفر.

وتجمــع المباراة األخرى فــي الدور قبل 

النهائــي بين منتخبي فرنســا وبلجيكا بعد 

غد. 

تأهل سهل 
وبلــغ المنتخــب االنجليزي لكرة القــدم الدور 

نصــف النهائي لكأس العالم في روســيا، بفوزه 

أمــس على المنتخــب الســويدي 2-0، ليحجز 

بطاقته في دور األربعة للمرة الثالثة في تاريخه 

واألولى منذ 1990.

وســجل هاري ماغوايــر )30( وديلي آلي 

)61( هدفي منتخب »األسود الثاثة« الذي 

ســياقي في الدور نصف النهائــي األربعاء 

المقبــل في موســكو، الفائز مــن مواجهة 

روســيا المضيفة وكرواتيــا، والتي تقام في 

وقت الحق السبت في مدينة سوتشي.

وهي المرة الثالثة التي تبلغ فيها انجلترا 

الــدور نصف النهائــي، بعــد 1966 عندما 

أحرزت اللقــب )األول والوحيــد لها( على 

إنجلترا وكرواتيا إلى نصـــــــــــف نهائي المونديال



Ⅶ  موسكو - وكاالت

تغّيــر كبير فــي قوى كرة القدم يشــهده المونديال 

الروســي، فللمرة األولى في تاريخ المونديال، 

تغيب منتخبات ألمانيا والبرازيل واألرجنتين 

جميعها عن الدور نصف النهائي.

وأكد خروج منتخب »الســامبا«، أول من 

أمــس، على يد بلجيكا أن المونديال شــهد 

تغيراً كبيــراً في القوى، إذ قد يشــهد بطًا 

جديــداً، أو منتخباً حقــق اللقب مرة واحدة 

من قبل، مثل إنجلترا وفرنسا.

المونديــال  نســخ  وشــهدت 

الـ20 الســابقة وجــود واحد 

علــى األقــل مــن منتخبات 

»مثلــث الرعب« في نصف 

النهائــي، علماً بــأن الثاثة 

بلغوا »المربع الذهبي« في 

مونديال البرازيل الماضي.

لكّن المونديال الروسي 

شهد صدمة كبيرة بخروج 

من  اللقب  حاملة  ألمانيا 

الدور األول، تاها خروج 

األرجنتين من دور الـ16 

على يد فرنسا، ثم وداع 

البرازيــل للبطولــة من 

ربع النهائي.

سيشــهد  كمــا 

ذهبياً  مربعاً  المونديال 

خالصــاً«،  »أوروبيــاً 

منتخبــات   4 بوجــود 

أوروبيــة، وهي المرة 

الخامســة فــي تاريخ 

بعــد  المونديــال، 

بطوالت 1934 و1966 

و1982 و2006.

يشــار أيضــاً إلــى أن المباراة 

النهائية لمونديال روسيا ستشهد 

حدثــاً لــم يتكــرر ســوى مــرة 

واحدة في تاريخ المونديال منذ 

انطاقه عام 1930، إذ ســيفتقد 

النهائي وجود أي من منتخبات 

والبرازيل  وإيطاليــا  األرجنتيــن 

وألمانيــا، التي ظهر واحــد منها على األقل 

في كل المباريات النهائية العشرين السابقة، 

باســتثناء وحيد حدث فــي مونديال 2010 

حيــن تواجــه في النهائــي منتخبــا هولندا 

وإسبانيا.

حلم إنجليزي
من جهة أخرى، ال تحظى إنجلترا التي بلغت نصف النهائي 

بدعــم جماهيري كبير، بعد تأهــل صعودها لدور الثمانية 

بكأس العالم لكرة القدم منذ 2006، عندما ســافر عشرات 

اآلالف مــن المشــجعين اإلنجليــز إلى ألمانيا لمشــاهدة 

خسارة الفريق أمام البرتغال، لكن عددهم انخفض بشكل 

ملحوظ قبل مواجهة الســويد في روسيا أمس في الدور 

نفسه.

ولــم يرّد االتحاد الدولي للعبة »فيفا« بشــكل فوري 

على سؤال من »رويترز« لمعرفة عدد المشجعين اإلنجليز 

المتوقع في مدينة سمارا.

وقياســاً على المباريات السابقة، ربما 

لم يتجاوز العدد ثاثة آالف مشــجع 

إنجليزي في استاد سمارا الذي يسع 

45 ألف مشجع تقريباً.

وقال المشــجع بول ويلســون 

»أعتقد  لـ»رويترز«:  نيوكاسل  من 

أن هــذا أقــل عــدد للجمهــور 

اإلنجليزي يسافر لحضور بطولة 

كبرى شاهدته في حياتي. هذا 

محبط جداً«.

وقــال مشــجع آخــر يدعى 

أكــون صادقاً.  »لكي  تريفــور: 

هذا عــار )وجود هــذا العدد 

القليــل(. كنت أعتقد أن عدد 

المشجعين ســيزيد ألن فريق 

ساوثجيت  جاريث  )المدرب( 

يســير بشــكل جيــد في 

البطولة، لكن هذا لم 

يحدث«. ولم تكن 

فكرة السفر إلى 

روســيا جذابة 

للمشجعين 

اإلنجليز 

انطاق  قبل 

كأس 

العالــم، في 

التوتــر  ظــل 

بين  السياســي 

وموســكو،  لنــدن 

عنــف  مــن  والتحذيــرات 

عــن  فضــًا  الروســي،  الجمهــور 

التوقعات بفشل المنتخب في البطولة.

لكــّن البطولــة لــم تشــهد أي حاالت 

عنــف ُتذكــر، وبهر الروس الزوار بحســن 

االستقبال، كما أن المنتخب اإلنجليزي بدا 

قوياً حتى اآلن.

األحد
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أقدم اثنان من الُمشــجعين المغاربة الذين شدوا الرحال صوب ُروسيا لُمساندة الُمنتخب 

المغربــي فــي نهائيــات كأس العالم الُمقامة حاليا في ُروســيا، على الُهــروب في الديار 

الروسية، بعد انتهاء ُمغامرة أسود األطلس في المونديال. وأكدت تقارير إعامية إسبانية 

أن الشابين المغربيين قد استغا التواجد في مدينة »كالينينغراد« 

لُحضور مباراة المغرب وإسبانيا، في آخر ُمباريات أسود األطلس 

في الُمونديال، وقررا البقاء ُهناك. وقام الُمشــجعان المغربيان 

باغتنام ُفرصة التواجد بروسيا، إذ قررا البقاء وذلك لبدء مرحلة 

جديدة في المجال الدراســي. وكشــف باغ رســمي من إحدى 

الجامعــات بمدينــة كالينينغراد عــن ذلك:»لقد أحب الُمشــجعون 

مدينة كالينينغراد واللغة الروسية، واختاروا البقاء إلتمام دراستهم ُهنا«. 

وجاء في البيان كذلك:»لقد قام شــابان من المغرب بالتســجيل في فصل اللغة الروســية 

لمــدة عام، وفيمــا بعد ســَيقومان بالتحول لدراســة الرياضيات التطبيقيــة وتكنولوجيا 

التواصل«. وكان الشــابان قد خططا لُكل ذلك انطاقا من شــهر مايو الماضي، إذ تواصا 

مع الجامعة واستفســروا حول الشــروط والوثائق المطلوبة لولوج الجامعة الروسية في 

كالينينغراد. وُتعتبر مدينة كالينينغراد أقرب مدينة روسية إلى أوروبا، إذ تبعد عن بولندا 

بحوالــي 70 كيلومتــرا، وُتعتبــر بمثابة معبر الجزء الرئيســي لروســيا االتحادية مع بحر 

البلطيق، كما أن المدينة ال تملك ُحدودا برية مع روسيا.

Ⅶ  موسكو - يوسف الشافعي

 عــرض اتحــاد الكــرة المصري على الفرنســي 

هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، 

راتباً شهرياً قدره 120 ألف دوالر للموافقة على 

تدريب الفراعنة خلفاً لهيكتور كوبر.

وعقد عضــو االتحاد 

القدم  لكرة  المصري 

حازم إمام جلسة مع 

فرنســا،  في  رينــارد 

للتفاوض معه خاصة 

بعــد علــم االتحــاد 

بإمكانية رحيل رينارد 

أســود  تدريب  عــن 

األطلس.

ووفقــاً للتقارير، فإن رينارد يحصل على 81 ألف 

دوالر شــهرياً فــي المغرب، ومــن المتوقع أن 

يحسم موقفه النهائي من تدريب الفراعنة خال 

الفترة المقبلة.   القاهرة - وكاالت

كشفت صحيفة »ليكيب« الفرنسية أن الاعب 

البرازيلي فرناندينيو بات مهدداً بالقتل، إذ تلّقى 

تهديدات عبر مواقع التواصل االجتماعي.

البرازيليــة شــّبهت  الجماهيــر  أن  وأوضحــت 

فرناندينيــو بالقــرد، ووصل األمــر بالبعض إلى 

تهديده بالقتل.

ولفتــت أيضاً إلــى أن والدة العب مانشســتر 

ســيتي اإلنجليزي اضطرت إلى إغاق حســابها 

علــى  الرســمي 

»إنســتغرام«  شبكة 

اإلهانات  مــن  هرباً 

الشديدة.

فرناندينيو  يكن  ولم 

الركائــز  ضمــن 

لمنتخب  األساســية 

اضطر  بل  البرازيــل، 

تيتي  الفني  المديــر 

إلــى إشــراكه أمــام بلجيــكا، لتعويــض غياب 

كاســيميرو العب وســط ريال مدريد، بســبب 

اإليقاف لتراكم البطاقات.

وســّجل فرناندينيــو هدفاً بالخطأ فــي مرماه، 

ليســهم في فوز بلجيكا على البرازيل 2-1، أمس 

الجمعــة، فــي دور الثمانية لمونديــال 2018. 

وكاالت

 ما يقرب من 2000 مقعد لم يتم بيع التذاكر الخاصة بها في مباراة دور الثمانية 

بكأس العالــم لكرة القدم التي جمعت بين المنتخبين اإلنجليزي والســويدي، 

أمس، التي فاز بها المنتخب اإلنجليزي 2 / صفر، ليصعد للدور قبل النهائي.

ووفقــاً لاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، حضر المباراة 991. 39 مشــجعاً في 

ملعب كوزموس أرينا، الذي يتســع إلى 970. 41 شــخصاً. ولم يتم بيع التذاكر 

المتبقية، وفقاً لما أعلنه المنظمون.

معظم هذه المقاعد كانت تابعة لبعض جماهير الفرق األخرى، التي لم يتأهل 

سامارا -د ب أ منتخباتها لهذا الدور، ولذلك لم يحضروا المباراة.  

كشــفت تقارير إعامية أن رئيس نادي ريال مدريد لكرة القدم، فلورنتينو بيريز، 

حدد قيمة صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ظل انتشار أنباء 

عن اقتراب رحيله عن الميرنغي.

وأكدت صحيفة »ســبورت« اإلســبانية أن فلورنتينو بيريز يريد 150 مليون يورو 

مقابل التخلي عن خدمات النجم كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 33 عاماً.

ووفقــاً لتقارير صحفيــة إيطالية، فإن يوفنتوس توصــل إلى اتفاق مع 

رونالدو على ضمه بعقد لمدة 4 مواسم، براتب سنوي يقّدر بـ30 مليون 

يورو.   مدريد - وكاالت

مشجعان مغربيان يختفيان 
في روسيا

مصر تعرض على 
رينارد 120 ألف دوالر 

فرناندينيو 
مهّدد بالقتل

2000

بيريز يشترط 150 مليون يورو 
للتخلي عن رونالدو

هــل تخيلت في يوم من األيام مشــاهدة مباريــات كأس العالم وأنت في الجو 

متجهــاً إلــى دولة أخرى، قد يكــون هذا غير منطقي للبعــض، و لكن »طيران 

اإلمارات« وجدت الحل المناســب، فقد قامت الشــركة بنقل مباريات مونديال 

2018  لركابها المسافرين . 

»طيران اإلمارات« وعلى حســابها الرســمي بموقع التواصل االجتماعي »فيس 

بــوك« نشــرت مقطع فيديو قامت بتصويره إحدى راكبــات هذه الرحلة والتي 

أظهــرت احتفاليــة عدد مــن الركاب بهــدف المنتخب اإلنجليــزي ضد نظيره 

الكولومبي والتي انتهت لصالح األسود الثاثة بركات الترجيح.

وقالت الراكبة في تعليقها على الخدمة »أفضل تجربة ترفيهية على متن الطائرة 

في العالم، لن تفوتك المباراة وأنت في الجو، مرحًبا بالغد، طيران اإلمارات«. 

الخدمــة التي توفرهــا »طيران اإلمارات« بالتعاون مع شــبكة »ســبورت 24« 

يستطيع من خالها ركاب »طيران اإلمارات« من متابعة مباريات  أبطال أوروبا، 

الدوري اإلنجليزي ، الدوري األلماني، وعدد  من األحداث الرياضية. 

Ⅶ  دبي - خالد المهيري

»طيران اإلمارات« تعرض 
مباريات المونديال في الجو

نصف نهائي من دون »مثلث الرعب«

 بريق اللقب 
يجذب القليل من 
المشجعين اإلنجليز

مربع ذهبي بال كبار

إنجلترا وكرواتيا إلى نصـــــــــــف نهائي المونديال
أرضهــا، ومونديــال ايطاليــا 1990 حينمــا 

خرجــت أمــام ألمانيــا الغربيــة بــركات 

الترجيح، وأنهت البطولة في المركز الرابع. 

في المقابل، فشلت السويد في حجز مكان 

لهــا بين األربعة الكبار للمرة الخامســة في 

تاريخها، واألولى منذ مونديال 1994 )حلت 

ثالثة(.

ولم تغير الســويد ومدربها يانه أندرسون 

من االســتراتيجية التــي أثبتت نجاحها منذ 

الــدور األول، والقائمة علــى ترك المنتخب 

المنافــس يهيمــن علــى المبــاراة لناحيــة 

االســتحواذ، والتركيز على الصابة الدفاعية 

واالنطاق في هجمات مرتدة.

اال ان المنتخــب اإلنجليزي أفاد أيضاً من 

اســتراتيجيته القائمة على التحضير بشــكل 

جيــد للضربــات الثابتــة، والتي أتــى منها 

الهدف األول برأسية ماغواير من ركلة ركنية 

نفذها آشلي يونغ.

الكرات الثابتة
ومــن أصل األهــداف الـ 11 التي ســجلتها 

انجلترا في المونديال الروســي )بما يشمل 

هدفــي اليوم(، كان هــدف ماغواير الثامن 

الــذي يأتي من ضربة ثابتــة )ركلة جزاء أو 

ركنية أو حرة(.

أمــا الهدف الثاني، فأتى من كرة رأســية 

آللي بعد كرة عرضية رفعها جيسي لينغارد. 

وأصبح العــب توتنهام هوتســبر البالغ 22 

عاماً، ثاني أصغر العب يســجل هدفاً دولياً 

لمنتخــب انجلترا في المونديال بعد مايكل 

أويــن في مونديــال 1998 )كان األخير في 

الثامنة عشــرة من العمر عندما ســجل في 

مرمى رومانيا(.

وخاض مدرب المنتخب االنجليزي غاريث 

ســاوثغيت المباراة بالتشــكيلة نفسها التي 

تغلبــت على كولومبيــا في ثمــن النهائي 

4-3 بــركات الترجيــح )بعــد التعادل في 

الوقتيــن األصلــي واالضافــي 1-1(، بينما 

أجرى أندرسون تعديلين على تشكيلته التي 

فازت على سويســرا 1-صفــر، بدخول اميل 

كرافث في الدفاع بدال من مايكل لوســتيغ 

الموقوف لطرده، وعودة سيباستيان الرسون 

من اإليقاف، لخط الوسط بدال من غوستاف 

سفنسون.



 ٢٤ شوال 143٩ هـ  |  ٠٨ يوليو 201٨م | العدد 13٨99

األحد 04

Ⅶ ريو دي جانيرو - أ ف ب

 بعبارة »وداعاً نيمــار«، اختصرت صحيفة »النس« الرياضية 

البرازيلية، خروج منتخب بالدها من الدور ربع النهائي لكأس 

العالم في كــرة القدم أمام بلجيكا )1-2(، وســط انتقادات 

إعالمية »للعرض المخيب« في الشــوط األول. في المقابل، 

لم تخف الصحــف البلجيكية فرحتهــا بالمنتخب الذي بلغ 

الــدور نصف النهائي للمــرة الثانية في تاريخــه، بعد أولى 

في مونديــال 1986. واختار أهم المواقع الرياضية البرازيلية 

»غلوبوســبورت«، عنوان »يا له من شــيطان«، للحديث عن 

الخســارة الجمعة أمام المنتخــب البلجيكي في قازان، وهو 

تعبير يعني »يا لألسف« بالبرتغالية، إال أنه أيضاً يحمل إشارة 

لمنتخب »الشــياطين الحمر« البلجيكي، الذي حرم البرازيل 

من ســعيها إلــى تعزيز رقمها القياســي في عــدد األلقاب، 

والتتويج للمرة السادسة، واألولى منذ 2002.

وأضــاف الموقع أن »الثالثــي )كيفن( دي بروين، )إدين( 

هــازار و)روميلو( لوكاكو، دمر السيليســاو فــي 45 دقيقة«، 

مذكراً بأنها المرة األولى في عهد المدرب تيتي، تستقبل فيها 

شباك البرازيل أكثر من هدف في مباراة واحدة.

وأعرب المهاجم الدولي الســابق رونالــدو، صانع اللقب 

الخامــس للبرازيل عــام 2002 في كوريــا الجنوبية واليابان، 

خالل تعليقه على المباراة لقناة »غلوبو تي في«، عن أســفه 

كــون العبي تيتي بــدوا عاجزين بعد الهدفيــن البلجيكيين. 

وقال رونالدو الملقب بالـ »فينومينو« )الظاهرة( »في الوقت 

الــذي كنا متخلفين 0-2، كان يجب علينا أن نواصل اللعب، 

كما لو أن شــيئاً لم يحدث. لقد كانوا يائسين. تحسنوا قلياًل 

بعد االستراحة، ولكن ذلك لم يكن كافياً«.

خسارة
وبالنســبة للموقع اإللكتروني للصحيفة اليومية »فوليا« في 

ســاو باولو، فــإن المنتخب البلجيكــي »أوقــف« البرازيل. 

وأشارت إلى أن الخســارة »كان لتكون أقسى، وبدأت تشبه 

نتيجة 1-7، الخســارة المخجلة أمام ألمانيا في الدور نصف 

النهائــي مــن كأس العالــم 2014«. وتابعــت »فعل الثالثي 

لوكاكــو وهازار ودي بروين، ما أراده بالدفاع البرازيلي، الذي 

لم تلقت شباكه هدفاً واحداً فقط خالل هذا المونديال قبل 

مباراة اليوم«.

من جهتها، أعربت صحيفة »اســتادو دي ساو باولو«، عن 

أســفها »للعرض المخيــب« في الشــوط األول. وعلى رغم 

خروج ألمانيا حاملة اللقب من الدور األول لمونديال روســيا 

2018، إال أن الخســارة التــي كبدتهــا للبرازيــل على أرضها 

فــي 2014، ال تــزال حاضرة. وعّلق العديد من مســتخدمي 

مواقع التواصل، على التشــابه بين ألوان العلمين البلجيكي 

واأللماني، األسود واألحمر واألصفر، مع اختالف في ترتيبها، 

وشكل العلم بين أفقي وعمودي.

 قــال جواو ميراندا نجم المنتخــب البرازيلي لكرة القدم، إن فريقه 

ســيودع بطولة كأس العالم 2018، المقامة حالياً في روسيا »بحزن 

شــديد«. وودع المنتخــب البرازيلــي فعاليات المونديال الروســي 

بالخســارة 1 / 2 أمــام نظيــره البلجيكي، أول من أمــس، في دور 

الثمانية للبطولة.

وقال ميراندا، في تصريحــات إلى التلفزيون البرازيلي بعد المباراة: 

»لســنا سعداء. ليس هذا ما أردناه. نودع كأس العالم بحزن شديد، 

حاولنــا حتــى النهاية. خســرنا أمــام فريق عظيم. يجــب أن نهنئ 

المنتخب البلجيكي، الذي استغل الفرصتين اللتين سنحتا له«.

وقال زميله ريناتو أوجوســتو، الذي سجل الهدف الوحيد للمنتخب 

البرازيلي بعد ثالث دقائق فقط من نزوله بدياًل في وســط الشــوط 

الثاني: »بذلنا كل ما بوســعنا من أجل التعادل، وصنعنا العديد من 

الفــرص. ولكــن الهدف لم يــأِت«. وأوضح ريناتو نجم خط وســط 

كورينثيانز البرازيلي سابقاً، وفريق بكين جوان الصيني، أن المنتخب 

البرازيلي فقد تركيزه بعد الهدف األول في مرماه.

وقال ريناتو: شعرنا باليأس قلياًل بعد الهدف األول في مرمانا. ولهذا، 

اهتزت شباكنا بهدف ثاٍن.      كازان - د ب أ

صحف البرازيل تنعى اللقب.. وبلجيكا تحتفل ميراندا: ليس هذا 
ما أردناه

Ⅶ سوتشي - رويترز

 ودعت البرازيل نهائيــات كأس العالم لكرة القدم 

بالخســارة أمــام بلجيكا فــي دور الثمانية وهو ما 

ســيدفع المــدرب تيتي التخــاذ قــراره بالبقاء أو 

الرحيــل. لكنه لو قرر المدرب المخضرم أن يحظى 

بفرصة أخرى في البطولة فإنه ســيكون األنســب 

لقيــادة الفريق فــي نهائيات قطــر 2022. وكانت 

بلجيكا محظوظــة بتغلبها علــى البرازيل 2-1 في 

مباراة مثيرة في كازان أول من أمس.

وتقدمــت بلجيكا 2-صفر بنهاية الشــوط األول 

لكن البرازيل بدت األفضل بشــكل كبير في الشوط 

الثانــي. وإضافة إلى هدف ريناتو أوجوســتو قبل 

14 دقيقــة على النهاية، ســددت البرازيل في إطار 

المرمــى وأجبرت تيبو كورتوا حــارس بلجيكا على 

التصدي للكرة بشكل رائع عدة مرات.

وقــال تيتي، الــذي أخفى هــدوءه المعتاد ما 

وصفه هو »بشعور المرارة«، إنه من المبكر للغاية 

أن يتخذ قراراً بشأن مستقبله. وأضاف للصحافيين: 

لن أقول أي شــيء على اإلطالق بشأن مستقبلي. 

هــذه لحظة عاطفيــة. وأثار تيتي إعجــاب العالم 

باعتبــاره أحد أكثر المدربين قــوة واتزاناً في كأس 

العالــم وســيواجه مشــكلة بكل تأكيد بســبب ما 

حدث.

وعلى الرغم من لجوء معظم المدربين والالعبين 

لنفس العبارات التقيلدية، أخذ تيتي وقتاً ليبتســم 

ويداعــب الصحافيين مع قيامه بما هو أكثر أهمية 

متمثاًل في شرح مفاهيمه وأفكاره لوسائل اإلعالم.

وعلى الرغم مــن أغلب أحاديثه يمكن أن تجد 

خاللها نفس األفكار القائمة على مســاعدة الذات، 

فــإن صراحتــه ورحابة صدره جعلتــاه محبوباً من 

الجماهير ووسائل اإلعالم على حد سواء.

كما أن أســلوب لعب فريقه بدا دوماً في غاية 

الهجومية واإليجابية مما زاد من أسهمه.

ويمثــل بقاء تيتــي في منصبــه الخيار 

األول وإذا ما قرر البقاء فإنه ليس لزاماً 

عليه إعادة بناء تشــكيلة البرازيل 

بشكل كامل نظراً ألن العديد من 

العبي الفريــق ال يزالون صغاراً 

في السن ويمكنهم اللعب في نهائيات 2022.

وال يــزال نيمــار وفيليب كوتينيــو وروبرتو 

السادســة  فــي  وكاســيميرو  فيرمينــو 

والعشــرين من العمــر بينما يكبرهم 

بعــام واحد دوجالس كوســتا وهو 

الجنــاح الذي صنــع الفارق عندما 

لعب أمام بلجيكا.

ويبلغ المهاجم جابرييل جيسوس من العمر 21 

عامــاً بينما ال يزال عمر ماركينيــوس، قلب الدفاع 

الذي تم اســتبعاده بشــكل يتســم بالقســوة بعد 

أن كان أحــد الدعائم في تشــكيلة المدرب خالل 

التصفيــات، أقل مــن 24 عاماً، وعــالوة على كل 

هذا، فإن هذه هــي البرازيل التي ال ينضب معين 

المواهب لديها على اإلطالق.

تيتي.. بين البقاء والرحيل

Ⅶ موسكو - يوسف الشافعي 

صنعت َجماهير الُمنتخب األرجنتيني الُمتواجدة 

بمنطقة الُمشــجعين بالعاصمة الروسية ُموسكو، 

الحــدث بعد إقصاء الُمنتخــب البرازيلي من ُربع 

نهائــي ُمنافســات كأس العالــم الُمقامــة حاليا 

بُروســيا، إذ قاموا برد الدين للجماهير البرازيلية 

أمام أنظار الجميع.

ُمشــاحنات  الرياضــي«،  »البيــان  وَعاينــت 

واحتــكاكات بين َجماهيــر الُمنتخبين بعد نهاية 

ُمباراة المنتخب البرازيلي ونظيره البلجيكي، أول 

مــن أمس، تحولت فيما بعد إلى ُســخرية كبيرة 

بترديد ُعشــاق التانغو األرجنتيني لبعض أغانيهم 

الشهيرة، والتي يستهزئون في إحداها بالُسباعية 

التاريخيــة التي تلقاها الُمنتخــب البرازيلي أمام 

ألمانيــا في نصــف نهائي النســخة الماضية من 

الُمونديال على أرضه وبين جماهيره.

وأرادت الَجماهير األرجنتينية اســتغالل ُفرصة 

تواجدهــا فــي ُموســكو لــرد الدين في أســرع 

وقت، بعدما كان ُعشــاق »السامبا« البرازيلية قد 

قاموا بتحويــر كلمات إحدى األغاني الشــهيرة، 

وذلك لجعلها ُمناســبة لحدث إقصــاء الُمنتخب 

األرجنتينــي من كأس العالــم، ورددوا في جميع 

 Messi ..ســاحات ُمدن ُروسيا:»ميســي.. تشــاو

.»CHAO

سعادة
وخالل تغطية »البيان الرياضي«، لُمباراة ُربع نهائي 

كأس العالــم بيــن البرازيل وبلجيــكا، من منطقة 

الُمشــجعين بالعاصمة الروســية ُموسكو، ظهرت 

الجماهيــر األرجنتينية أكثر تعــدادا من الجماهير 

البلجيكية، وغمرتهم الســعادة وكأن رفاق ليونيل 

ميســي قد حققوا لقب الُمونديال، حيث تفجرت 

فرحة كبيرة في أوساط جماهير »التانغو«، لَتظهر 

درجة التنافس بين الغريمين التقليديين.

مــن جماهيــر  الرياضــي«  »البيــان  واقتــرب 

الُمنتخب  بإقصاء  الســعيدة  األرجنتيني  الُمنتخب 

البرازيلي، حيث أظهروا سعادة وفرحة كبيرة، وقال 

أحدهم:»إنه أســعد يوم أعيشــه منذ ُمدة كبيرة، 

أنتــم ال تعلمون درجة الُكره الذي أكنه للمنتخب 

البرازيلي، لقد سخروا منا كثيرا بعد ُخروج منتخب 

بالدنا«. وأضاف:»لقد انتهى كأس العالم بالنســبة 

لنــا، فليفز من يفز به، ال يهمني اآلن، بإمكاني أن 

أكون ُمرتاح البال.. ُشكرا لبلجيكا«.

فرحة
من جهته، كشــف شــاب أرجنتيني آخر لـ»البيان 

الرياضي«، عن ســعادته الكبيرة بإقصاء الُمنتخب 

البرازيلي قائال:»اســتمرار الُمنتخــب البرازيلي في 

الُمونديال كان ُيشــكل لي ُغصــة.. لقد بقيت ُهنا 

في روســيا ُمتمنيا أن أعيش هذه اللحظات.. اآلن 

وبعد هذه الفرحة، ســيكون بإمكاني أن أعود إلى 

األرجنتين«.

وأضاف:»البرازيليــون تغنــوا بخــروج ُمنتخبنا 

وإقصائه من الُمونديال أكثر حتى من تأهلهم إلى 

ُربع النهائي.. واآلن حان الدور أن نرد له الدين«.

أمــا الَجماهيــر البرازيليــة التي تابعــت ُمباراة 

ُمنتخبهــا أمــام بلجيكا فــي منطقة الُمشــجعين 

بالعاصمة الروســية موســكو، فقــد انقلبت الثقة 

التــي كانت ظاهرة على ُوجوههــم قبل الُمباراة، 

إلى ُحــزن وحيرة من وقع الصدمــة التي تلقوها 

بخــروج رفاق نجم باري ســان جيرمان الفرنســي 

نيمار دا سيلفا.

غضب
ورفض العديد مــن الجماهير الحديث بعد الخروج، 

حيث غلب طابع الُحزن والغضب على العديد منهم، 

قبــل أن يفتح لنــا فيرناندو، أحــد الحاضرين، قلبه 

قائال:»لم نكن نتوقع اإلقصاء اليوم حتى في األحالم.. 

ما حدث اليوم وصمة عار على جبيننا.. ُكنا نعتقد أن 

هذا الجيل سُيقدم لنا الفرحة والنجمة السادسة«.

وأضاف:»يبدو أننا ســننتظر طويــال.. ما حصل لنا 

اليوم كابوس غريب.. صحيح أننا افتقدنا لكاســيميرو 

الــذي ُيعطينــا التوازن في الملعــب.. لكن ليس من 

حقنا أن نخرج بهذه الطريقة«.

سخرية
وأنهــى حديثه لـ»البيــان الرياضي«:»أصبحنا موضع 

ســخرية الجماهير األرجنتينية اليوم، لكن هذا يبقى 

من حقهم، فلطالما ســخرنا منهم بعد خروجهم من 

الُمونديــال.. اآلن حان دورهم، لكن يجب أن نعرف 

بأن قارة أميركا الجنوبية هي الُمتضررة، أوروبا ستفوز 

بالمونديال مرة أخرى«.

ُيذكــر أن الُمنتخــب البرازيلي قــد التحق بركب 

الُمنتخبات الكبيــرة الُمودعة للمونديال، وذلك بعد 

هزيمته أمام بلجيكا في ملعب مدينة »كازان«.

ين لجماهير البرازيل بعد الخروج األرجنتينيون يردون الدَّ
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األحد

إنجاز بلجيكا.. ليس وليد الصدفة
Ⅶ  كازان - أ ف ب

وراء أحــد أهــم اإلنجــازات فــي تاريخها 

الكــروي، مكافــأة لرجل جــريء والعبين 

موهوبيــن كانــوا في مســتوى التطلعات، 

مزجت بلجيــكا التي فازت علــى البرازيل 

المرشــحة البــارزة للقــب )2-1( أول من 

أمس في ربع نهائي كأس العالم 2018، كل 

المكونات الالزمة للحاق بفرنسا إلى الدور 

نصف النهائي لنهائيات المونديال الروسي.

مارتينيز.. المايسترو 
قبل المباراة، سأل صحافي إسباني مواطنه 

مــدرب بلجيكا روبرتــو مارتينيــز، عما إذا 

كان مهتمــاً بمنصب مديــر منتخب بالده 

»ال روخــا« الــذي يتوقــع أن يشــغر فــي 

األيــام المقبلــة بعــد اإلخفاق في روســيا 

والخروج المبكر ألبطــال العالم 2010 من 

الــدور ثمن النهائي على يد البلد المضيف. 

نجــح مارتينيز في »مراوغة« الســؤال، إال 

أن االهتمــام المفاجــئ للصحافة االيبيرية 

بخدماته يكشــف عن التغييــر الكبير الذي 

أحدثــه مارتينيز. الطريقة التــي أحبط بها 

»سيليســاو« نيمار بخطــة تكتيكية جريئة، 

قد ترفع من أســهمه وسجله التدريبي التي 

كان يقتصــر قبل إشــرافه علــى المنتخب 

البلجيكي، على األراضــي البريطانية حيث 

خاض تجارب في سوانسي )2009-2007(، 

ويغــان )2009-2013( وإيفرتــون )2013-

.)2016

كيف؟ أوالً من خالل الحفاظ على خطته 

التي ســمحت  الطموحة 3-4-3  التكتيكية 

لفريقــه بأن يكون أفضــل خط هجوم في 

كأس العالم الروســية )14 هدفاً في خمس 

مباريات( على رغم مواجهته ترسانة برازيلية 

مدججة باألســلحة الهجومية الفتاكة. وفي 

الوقت نفســه ســد الثغــرات التي ظهرت 

خالل المباراة التي قلب في منتخبه تخلفه 

بهدفيــن نظيفين أمام اليابان إلى فوز رائع 

)3-2( مــن خالل إشــراكه البديلين مروان 

فالينــي وناصر الشــاذلي مســجلي هدفي 

التعــادل والفوز ضد منتخب »الســاموراي 

األزرق«، كأساســيين فــي مبــاراة البرازيل، 

وذلك على حســاب درايــس مرتنز ويانيك 

كاراسكو اللذين أظهرا فشاًل في المساهمة 

الدفاعية.

خط الوسط
ونتيجــة لذلــك، تقدم كيفــن دي بروين 

الــذي عادة مــا يلعب علــى المحور إلى 

جانب أكســل فيتســل في خط الوســط، 

درجة إلى األمــام للعب إلى جوار روميلو 

لوكاكــو وإديــن هازار في خــط الهجوم، 

فأثمر ذلك تســجيل نجم مانشستر سيتي 

اإلنجليزي الهدف الثاني بعد نصف ساعة 

من اللعب.

وعلــق مارتينيــز عقب المبــاراة قائاًل: 

»عندمــا تلعب ضــد البرازيــل، يجب أن 

تكــون لديــك ميــزة تكتيكيــة. البرازيل 

تفرض حاجزاً نفســياً. عندمــا تلعب ضد 

البرازيل، ذلك يعنــي أنك تواجه القميص 

األصفر واألخضر، خمس كؤوس عالمية... 

كان يجــب أن أكون شــجاعاً لتغيير خطة 

تكتيكيــة فــي المونديال، لقــد كان ذلك 

رهاناً والالعبون آمنوا به«.

»دي بروين« الجوكر
مــا هو المركــز الذي شــغله دي بروين، 

في مركز العب الوســط رقــم 10 خلف 

هــازار ولوكاكو، أو »قلب هجوم وهمي« 

الســتغالل العمل الذي يقــوم به لوكاكو 

وهازار علــى الجناحين، أو صانع األلعاب 

لكســر الخطوط البرازيلية برؤيته الثاقبة 

للعــب وتمريراته في العمــق؟ الحقيقة، 

قام بكل هذه المهام معاً.

بفضــل قدرته على اللعب في مختلف 

المراكــز، منحــه مارتينيــز دور »الجوكر« 

لزعزعــة اســتقرار الكتلــة البرازيلية التي 

حرمت مــن خدمات العب وســط ريال 

مدريــد اإلســباني كاســيميرو الموقوف، 

والتحــرك بيــن الخطوط، وضبــط وتيرة 

إيقاع فريقه وفقاً لمجريات المباراة.

وقال دي بروين عقب عرضه الرائع في 

المباراة »لقــد قمت بما كان يتعين علي 

القيــام به من أجل الفــوز في المباراة. ال 

يهمني أين سألعب على أرض الملعب. ال 

بد لي من أن أحاول المســاهمة في فوز 

الفريق بأي وسيلة«.

أداء رائع
ومــاذا عــن زميليه هــازار ولوكاكو، على 

النقيــض مــن النجــم البرازيلــي نيمــار، 

فــإن البلجيكي نجم تشلســي اإلنجليزي 

وصاحــب الرقــم 10 قــدم أداًء رائعاً من 

خــالل لعب دور المنشــط فــي صفوف 

فريقه. أما بالنســبة للقــوي لوكاكو، فقد 

اكتشــف عالم كرة القــدم وجهاً آخر في 

أسلوب العب مانشستر يونايتد اإلنجليزي. 

بعد التمويه الجســدي الرائع في المباراة 

ضــد اليابان عندما خــدع المدافع بتركه 

الكرة تمر بين قدميه لتصل إلى الشاذلي 

الذي ســجل منها هدف الفوز، قام خالل 

مواجهة البرازيل بمجهود فردي رائع لنحو 

50 م في منتصــف الملعب على طريقة 

البرازيلــي رونالدينيو، قبــل أن يمرر كرة 

حاسمة إلى دي بروين سجل منها الهدف 

الثاني بتسديدة رائعة من حافة المنطقة.

كورتوا.. السد
ولكن إذا بقيت النتيجة 2-1 فقط في ربع 

الســاعة األخير الذي شهد ضغطاً برازيلياً 

رهيبــاً، فالفضــل يعود بشــكل رئيســي 

لحارس المرمى تيبو كورتوا. فبعدما أنقذه 

القائــم األيمن من هــدف مطلع المباراة 

عندمــا رد كرة تياغو ســيلفا من مســافة 

قريبة إثر ركلــة ركنية )7(، وقف الحارس 

العمالق )1.99 م( ســداً منيعــاً أمام كل 

المحــاوالت الهجومية لفيليبــي كوتينيو 

ورفاقه.

وكان التصــدي األروع واألكثــر أهمية 

في الدقيقة الخامسة األخيرة من الوقت 

بــدل الضائع عندما اعتقد نيمار أنه انتزع 

التعــادل والتمديــد من تســديدة قوية 

ذكيــة من خــارج المنطقة لكــن حارس 

مرمى تشلســي اإلنجليزي أبعدها ببراعة 

إلى ركنية. المنتخب الفرنســي على علم 

بما ســيحصل فــي خالل مواجهــة جاره 

البلجيكــي فــي نصــف النهائــي الثالثاء 

المقبــل في ســان بطرســبورغ، فالخطر 

يمكن أن يأتي من كل مكان.

 
ً
هرنانديز: هنري سيكون مسرورا

بفوز فرنسا على بلجيكا

Ⅶ  إيسترا - أ ف ب

اعتبر المدافع الفرنســي لــوكاس هرنانديز أول من 

أمــس أن مواطنه تييري هنــري، الذي يعمل 

حاليــاً ضمن الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي 

لكرة القدم، سيكون مســروراً في حال فوز 

المنتخــب األزرق على منافســه في نصف 

نهائي كأس العالم.

وتلتقي فرنســا وبلجيكا في نصف النهائي األول 

لمونديــال روســيا بعد غد في ســان بطرســبورغ، بعد 

فــوز األولــى في الدور ربــع النهائي أول مــن أمس على 

األوروغــواي )2-0(، والثانية على البرازيل في اليوم نفســه 

.)1-2(

وســيكون موقــف هنــري معقداً فــي المباراة، إذ إنــه الهداف 

التاريخي للمنتخب الفرنسي والمتوج معه بلقب مونديال 1998 على 

أرضه، إال أنه يشــغل حالياً منصب المســاعد الثاني للمدرب اإلســباني 

لبلجيكا روبرتو مارتينيز. إال أن الظهير األيسر للمنتخب الفرنسي هرنانديز، 

اعتبــر فــي مؤتمر صحافــي ، أن هنري لن يكون حزيناً في حال خســارة 

بلجيكا. وقال »كل الفرنســيين يعرفونه، نعرف جيداً أنه كان العباً كبيراً، 

أيقونة لكرة القدم«.

وأضــاف »اآلن هو المســاعد الثاني لمدرب بلجيــكا، وآمل في أال 

يتفوق علينا في نصف النهائي لكن إذا فزنا، ســيكون مسروراً أيضاً 

ألنه فرنسي قبل أي أمر آخر«.

ورد على ســؤال بشــأن مدربه الحالي ديدييه ديشان الذي 

كان يحمل شــارة القيــادة لتشــكيلة 1998 التي توجت 

باللقــب العالمــي للمرة األولــى على أرضهــا، قال 

هرنانديز »كما كل المدربين الذي ســبق لهم أن 

كانوا العبين، هو )ديشان( يعرفنا، ويعرف 

كيــف نفكر في كل لحظــة. هو قريب 

جــداً منا، ويهتم كثيــراً بأن تكون في 

حالة جيدة ذهنياً وبدنياً«.

أتلتيكو مدريد  وأضاف العب نادي 

لتكون  النصائــح  »يعطيــك  اإلســباني 

حاضــراً بنســبة 100 بالمئــة. هو مدرب 

كبير، تعلمت الكثير من األمور معه«.

ديشان: مستوى فرنسا
يواصل التحسن

Ⅶ  نيجني نوفغورود - رويترز

يعتقد ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا أن الفريق ال يزال بعيداً عن التألق 

إال أنه يواصل التحسن، وذلك رغم أنه اطاح بمنتخبين سبق لهما الفوز بلقب كأس 

العالــم لكرة القدم في مراحل خروج المغلوب في النســخة المقامة في روســيا حالياً، 

وذلك في تحذير شــديد اللهجة لالعبي الفريق قبــل مواجهة بلجيكا في ما قبل النهائي. 

وعقب أداء سيئ في الدور األول، بدا المنتخب الفرنسي في حالة من الحيوية الشديدة 

في االنتصار المثير 4-3 على األرجنتين في بداية مراحل خروج المغلوب وقدم أوراق 

اعتماده بشــكل أكبر كمرشــح لنيــل اللقب بأداء تقليدي فــي االنتصار 2-صفر على 

أوروغواي القوية في دور الثمانية للبطولة وذلك على استاد نيجني نوفجورود.

وقال مدرب فرنسا: مررنا بدور أول معقد. لم نكن في قمة تألقنا لكننا اتسمنا 

بالواقعية والفاعلية. لم نصل إلى قمة مســتوانا. »لكــن المباراة أمام األرجنتين 

أظهــرت مدى النمــو الذي حققناه على صعيد القوة. كنا أفضل أمام أوروغواي 

لكــن ال تزال هنــاك بعض العيوب. ال تــزال لدينا المزيد مــن القدرات التي 

بوسعنا أن نظهرها«.

تشكيلة
وبدا ديشــان سعيداً لحقيقة أن تشــكيلته صغيرة السن نسبياً »أظهرت 

نضجاً« على الرغم من وقائع الشــد والجذب قرب نهاية لقاء أوروغواي 

والتــي كانت ســتؤدي إليقاف العب او اثنين مــن الفريق خالل مباراة 

الــدور قبل النهائي. وفي ظل متوســط أعمار يبلــغ 26 عاما، حضرت 

فرنســا إلى نهائيات روســيا وهي تملك ثاني أصغر تشكيلة مشاركة 

في البطولة. وقال المدرب: لدي تشــكيلة شابة تعمل كفريق وباتت 

تتســم بالمقاومة بشــكل أكبر.»يمكنك رؤية حالة الالعبين الذهنية 

االيجابية. استطاعوا تحقيق الكثير من التقدم«.

وسيسمح العبور للدور قبل النهائي لديشان، الذي حطم الرقم القياسي كأطول مدربي 

المنتخب الفرنسي بقاء في منصبه وذلك خالل الدور األول، لمضاهاة اإلنجاز الذي حققه 

أثناء فترة لعبه بحصد اللقب العالمي. وكان ديشان العب وسط ضمن التشكيلة الفائزة 

بــكأس العالــم 1998 التي أقيمت في البالد. وخرجت فرنســا من دور الثمانية لكأس 

العالم في النسخة التي أقيمت بالبرازيل قبل اربع سنوات وخسرت في نهائي بطولة 

أوروبا 2016.

بسؤاله عما إذا كان حقق هدفه في البطولة ببلوغ الدور قبل النهائي، لم يخض 

ديشــان في الكثير من التفاصيل. وقال: »أحب تحقيق أهدافي لكنني ال انظر لألمر 

من وجهة نظر شخصية. أنا فخور بالتشكيلة وبأفراد الجهاز الفني«. وستلعب فرنسا 

أمام جارتها بلجيكا في قبل النهائي في سان بطرسبرج بعد غٍد.



Ⅶ عواصم - وكاالت

نجم  غواردادو،  أندريس  ســخر 

المكســيكي  المنتخب  وقائــد 

ودع  الــذي  القــدم  لكــرة 

المونديــال مــن الــدور الـ 16 

البرازيلي من نجم  المنتخــب  أمام 

منتخب الســامبا نيمــار، عقب هزيمــة المنتخب 

البرازيلي أمام نظيره البلجيكي في ربع نهائي كأس 

العالم المقامة حاليا في روسيا بنتيجة 2-1 في ربع 

النهائي أول من أمس.

وعقــب صافرة نهايــة المباراة بيــن المنتخبين 

البلجيكي والبرازيلي، نشــر غواردادو صورة ســاخرة 

عبر موقع »إنســتغرام«، قال فيهــا: »واآلن من الذي 

سيذهب للمنزل؟«. 

وكان نيمار قد سخر من منتخب المكسيك، 

بعــد التغلــب عليه في الدور ثمــن النهائي، 

وقــال »إنهم ســيذهبون للمنــزل«، ردا على 

تصريحــات بعــض العبــي المكســيك حول 

السقوط المتكرر لنجم باريس سان 

جيرمان.

صدمة
وباتت قضية سقوط نيمار المتكرر في المباريات التي 

يخوضها حديــث الصحف ومواقع التواصل االجتماعي وهو 

ما جعل البعض يبحث عن تصريحات قديمة تتعلق بالقضية. 

لكــن الصدمــة كانت بأن واحدا من أهــم هذه التصريحات 

كانت على لسان مدرب منتخب البرازيل الحالي.

فقــد قال المــدرب تيتي بعد لقاء جمع فريق ســانتوس، 

حيــن كان نيمار يلعب في صفوفه، مع كورنثيانز، الذي كان 

تيتــي يدربه حينها، عام 2012 إن »التصــرف بهذه الطريقة 

للحصــول على أفضلية ال يمثل جزءاً من اللعبة، هذا نموذج 

سيئ لكل األطفال والبني ولكل من شاهد هذا«.

وتحدث تيتي بعد تلك المباراة قائال: »اليوم شاهدنا كيف 

يســقط نيمــار، ويبدأ بالتمثيل وحين اعتــرض الخصم نهض 

مباشرة وكأن شيئا لم يحدث«. وكان انتقد أندريس غواردادو، 

العب وسط منتخب المكسيك، أسلوب وطريقة لعب النجم 

البرازيلــي نيمــار دا ســيلفا، جناح منتخب »الســامبا«، قبل 

المنتخبين، ضمن  بين  المواجهة 

منافســات دور الـ16 بكأس العالم 

روسيا 2018.

وقال غــواردادو، فــي تصريحات نقلتها 

صحيفــة »ســبورت« الكتالونية: »نيمــار يبالغ في 

السقوط على األرض وعلى الحكم إيقافه وليس أنا وزمالئي، 

وهناك أيضاً تقنية الفيديو التي ســتقوم بدورها وســتمنعه 

من التمثيل«.

وشــهدت المباراة بين البرازيل والمكسيك والتي انتهت 

بفوز المنتخب البرازيلي 2 - 0 في دور الـ 16 من المونديال 

الحالــي الكثير من ادعاءات الســقوط من نيمار حتى أجبر 

مدربه تيتي على الدفاع عنه، بل وهب نجم الكرة البرازيلية 

للدفاع عن النجم الذي اعتقدوا بأنه سيقودهم إلى اللقب 

وتعويض خيبة الخســارة التاريخية على األرض أمام ألمانيا 

فــي المونديــال الماضي، ولكــن جاءت الحســرة الكبرى 

بالســقوط أمام منتخب بلجيكا ووداع المونديال من الدور 

ربع النهائي، لتتواصل خيبة أمل البرازيل، ويتأجل إلى الحد 

البعيــد حلم نيمــار في الحصول على الكــرة الذهبية على 

األقل لهذا العام.

نغولو كانتي العب منتخب فرنســا واحد مــن النجوم الكبار 

الصاعديــن فــي عالم كرة القدم وهو يشــغل مركز الوســط 

الدفاعي مع نادي تشيلسي اإلنجليزي و منتخب الديوك.

تعتبر قصة نجاح كانتي في عالم كرة القدم ملهمة ومحفزة 

لالعبين الشــباب الذين يبحثون عن المجد والشهرة رغم أنها 

حافلة بالتحديات، حيث حول نفسه من العب مغمور ال قيمة 

له إلى أحد ابرز نجوم الكرة العالمية في مسيرة تحمل عنوان 

الشــهد والدموع بمــا أنها بدأت باألوجــاع واأللم واختتمت 

بالتربع على عرش الدوري االنجليزي مع تشيلسي. 

وبدأ كانتي الالعب المغمور مســيرته االحترافية مع 

نــادي بولون الفرنســي ثــم لعب لنــادي كاين لمدة 

موسمين، وفي عام 2015، وقع كانتي مع نادي ليستر 

ســيتي مقابل 8 ماليين يورو وفــاز بالدوري اإلنجليزي 

الممتاز في أول موسم له في إنجلترا.

فــي 16 يوليــو 2016، وقــع كانتــي عقًدا مــع نادي 

تشيلسي مقابل 32 مليون جنيه إسترليني، بعد توقيعه عقداً 

لمدة خمس سنوات مع النادي، قال كانتي: »أنا سعيد للغاية 

ألننــي وقعت مع أحد أكبر األندية في أوروبا. إنه حلم أصبح 

حقيقة بالنسبة لي.

جائزة
وفــي نهاية موســمه األول مع البلوز حقــق كانتي لقب الدوري 

اإلنجليــزي الممتاز وحصل علــى جائزة أفضل العب في 

إنجلتــرا، كما حصل أيضا على جائزة العب الموســم 

فــي الدوري اإلنجليزي الممتــاز، وفي أكتوبر 2017، 

تم ترشــيح كانتي لجائزة الكرة الذهبية التي ُتمنح 

ألفضل العــب في كرة القــدم العالمية، وحصل 

على المركز الثامن.

وكشف كانتي، عن بدايته في كرة القدم 

ومعاناتــه فــي الوصــول إلى ما هــو عليه 

اآلن مــع األندية فــي البريميرليــغ، وقال: 

بدأت مســيرتي في الساحرة المستديرة مع 

نــادي بولوني الــذي كان يشــارك في دوري 

الدرجــة السادســة الفرنســي، واللعب معهم 

حتــى الوصول إلــي الدرجة الثالثــة، قبل أن 

أتعاقد مع نادي كاين في موسم 2013/ 2014 

في صفقة مجانية.

وأضاف:«لقــد لعبت مع نادي كاين عامين 

ونجاحي معه جعــل كالوديو رانييري المدير 

الفني لنادي ليســتر سيتي يصر على التعاقد 

معي.

التحقــت  عندمــا  قائــال:  وختــم 

بالدوري االنجليــزي، تعلمت الكثير 

مع نادي ليســتر سيتي واإليطالي 

كالوديو رانييــري والتحول من 

العــب مغمور إلى أحد أهم 

الالعبين في خط الوسط.

Ⅶ دبي-عدنان الغربي

 مجامالت »فيفا«
تضع المونديال في أحضان أوروبا

»شهادة تيتي« تفتح باب السخرية على نيمار كانتي.. معانقة 
النجومية

Ⅶ دبي ـ مجتبى فاروق

توقــف قلياًل القــارئ الكريم، وحتى ال يســرقك هذا 

العنــوان بعيــداً إلى نظريــة المؤامــرة، وأن »فيفا« 

يجامل المنتخبات األوروبية، فليس هذا هو المقصد، 

فالمقصــد هو متابعــة الواقع الــذي أفرزته مجاملة 

»فيفــا« لمنتخبــات أميــركا الالتينية الــذي أدى في 

النهايــة إلى إضعافها، وفتح باب البطولة الكبرى أمام 

المنتخبــات األوروبية التي تزداد كل يوم قوة مقارنة 

بنظيرتها من أميركا الالتينية.

وبعيــداً عن الخيــال قريباً من الواقــع، من هذه 

الزاويــة تعالوا ننظر إلى ما كشــفت عنه منافســات 

المونديــال الحالــي، وهل هي نتيجــة مفاجآت، أم 

تقريــر لواقــع بــدأ منذ فتــرة طويلة، ويصــر العالم 

على إنكاره، ويعمــد االتحاد الدولي لكرة القدم إلى 

تجاهلــه، حتــى يواصل في مجامالتــه التي وضعت 

البطولة التــي يفترض أنها األقوى لكــرة القدم على 

مستوى المنتخبات في حافة الهاوية.

خرجت البرازيل، ومن قبلها أوروغواي واألرجنتين، 

وكولومبيــا، وبيــرو، كلهــم غادرو قبــل الوصول إلى 

المربــع الذهبــي، منهــم من غــادر مبكراً جــداً، ثم 

تساقطت منتخبات القارة الالتينية في بقية الطريق، 

بل ومنذ اليوم األول لتصفيات نصف النهائي حسمت 

أوروبا اللقب لصالحها للمونديال الرابع على التوالي، 

حيــث تكرر البطــل األوروبي فــي 2006، ثم 2010، 

و2014، وأخيــراً فــي 2018 من غيــر أن نعرف من 

سعيد الحظ يوم األحد المقبل، ولكننا نعرف حقيقة 

واحدة أنه سيكون منتخباً أوروبياً.

هــل ما حدث مفاجأة أم هــو واقع معاش يرفض 

الكثيــرون خاصة فــي وطننــا العربي االعتــراف به 

اســتناداً إلى تاريخ، مــا عاد له مكان فــي عالم كرة 

القدم، ولعل هذا التاريخ نفســه، وأشــياء أخرى هي 

التــي تدفع االتحــاد الدولي لكرة القــدم ألن يمنح 

القارة الالتينية أربعــة مقاعد ونصف المقعد، وغالباً 

ما يتأهل المنتخب الخامس الذي يواجه بطل منطقة 

أوقينــا، كمــا حدث مع منتخب بيرو فــي المونديال 

الحالــي، لتمثــل قارة فــي المونديــال بنصف عدد 

منتخباتها تماماً.

هذه الســهولة في الوصول إلــى البطولة الكبرى 

علــى مســتوى المنتخبــات أضعفت من المنافســة 

الداخليــة في أميــركا الالتينية، حيــث بات الوصول 

إلــى كأس العالم ميســراً للغاية، ولعــل ذلك ما أدى 

إلى حرمــان منتخبات القارة الالتينيــة من أن تزداد 

قــوة، بل هــي تتراجع مع الزمــن، وكلما زادت عدد 

مقاعدها في المونديال، ضعفت المنافســة الداخلية 

المؤهلة إلى البطولــة الكبرى، وتبع ذلك تراجع في 

نتائج المنتخبات الالتينية في المحفل العالمي الكبير.

تاريخ
الكثيــر منا ينظر إلى المنتخبــات الالتينية من وجهة 

نظــر تاريخية، وليس كما يقــول الواقع اآلن، فالقارة 

الالتينيــة تملــك 9 ألقاب في المونديــال، ولكن هنا 

علينا أن نقف قلياًل، فسبعة من هذه األلقاب جاءت 

قبل عــام 1990، فباســتثناء لقبــي البرازيل 1994 و 

2002، فــان آخر ألقاب القــارة الالتينية كان في عام 

1986 بواســطة األرجنتيــن، وقبلــه كان لقب 1978 

بواســطة منتخب التانغو نفســه علــى أرضه، وقبل 

ذلــك الفتــرة الذهبيــة للبرازيل التــي حصلت على 

اللقب ثالث مرات خالل أربع بطوالت في الفترة من 

1958 وحتى 1970، أما ألقاب أوروغواي، فكانت في 

النصف األول من القرن الماضي.

ولكن كم مرة حصلت أوروبا على اللقب منذ عام 

1982، وحتــى مونديــال اليوم، ســنجد أنها حصلت 

على سبعة ألقاب، بينما األلقاب الالتينية خالل هذه 

الفتــرة وصلــت فقط إلــى 3 ألقاب، اثنــان للبرازيل 

ولقب لألرجنتين، وال مكان ألوروغواي أو أي منتخب 

آخر من أميركا الالتينية، باستثناء البرازيل واألرجنتين 

في المباراة النهائية للبطولة منذ عام 1950.

هذا هو الواقــع، وإذا أراد فيفا أن يتجنب المزيد 

مــن التراجــع الالتينــي عليــه أن يعيد القــوة إلى 

منتخبــات القــارة الالتينية بدالً عن المســاعدة على 

إضعافها، بمجاملته لعشرة منتخبات يستحق التواجد 

منهــا فعلياً في البطولة اثنــان أو ثالثة، ولكن نصف 

قارة في البطولة الكبرى هو أمر تدفع ثمنه كرة القدم 

التي تبحث عن المزيد من القوة في المنافسة.

نتيجة منطقية
النتيجة المنطقية للتواجد شبه المضمون للمنتخبات 

الكبــرى في القــارة الالتينية بفعل الفرصة الواســعة 

للتأهــل جعــل مــن مهمــة هــذه المنتخبــات في 

التصفيات نزهات ال أكثر، وحتى عندما يواجه منتخب 

منهــا التعثــر، يمكن أن يتــدارك األمر فــي النهاية، 

فالفرصة واســعة، والمنافســون الفعلون محدودون، 

وتأتــي المنتخبات الالتينية إلــى البطولة الكبرى من 

تصفيــات ضعيفة وبالتالي ال تســتطيع المضي بعيداً 

في المنافســة أو إبعاد أوروبا عن القمة التي تربعت 

عليها في البطوالت األربع األخيرة، بل والتي تسيدت 

المنافسة عليها منذ عام 1974.

ولعل نتائج المنتخبــات الالتينية في كأس العالم 

منذ عام 1990 تقف خير شــاهد علــى هذا التراجع 

 »الطمع« أسقط 
منتخبات أميركا 

الالتينية عن 
القمة

  القارة العجوز 
تسيطر على 
كأس العالم 

ألربع دورات على 
التوالي

 سادة القرن 
الماضي يضلون 

الطريق إلى 
منصة التتويج

 االتحاد الدولي 
يفتح باب كأس 

العالم أمام 
نصف قارة 
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Ⅶ موسكو - وكاالت

أشــاد دييغو غوديــن، قائد أوروغــواي، بزمالئــه ووصفهم 

»باألســود« رغم الخســارة 2- 0 أمام فرنسا في دور الثمانية 

لــكأس العالــم لكرة القــدم أول من أمس ودعــا الجماهير 

للصفح عن الحارس فرناندو موسليرا الذي تسبب في الهدف 

الثاني.

بكاء
وقــال غودين الذي أجهش بالبكاء مــع زمالئه أثناء الخروج 

مــن الملعب: أنا فخــور بزمالئي. كانوا أســوداً، نحن فريق 

ال يدخــر أي فرد فيه جهداً خــالل المباريات والتدريبات. أنا 

ممتــن جداً لزمالئي، ولكن علينا أن نتذكر كم من مرة نجح 

موسليرا في قيادتنا إلى الفوز، لقد كان مؤثراً جداً في جميع 

نتائــج المنتخب التــي تحققت في الفتــرة الماضية، ولكن 

الخطــأ يحدث وعلــى الجمهور أن يتذكر إنجازات موســليرا 

قبــل أن يقوم بالهجوم عليه، ما حدث حدث ويبقى منتخب 

أوروغــواي من أقوى وأروع المنتخبات، لم نوفق في النهاية 

ولكن هذه هي كرة القدم.

أخطاء
واختتــم: موســليرا حــارس رائع. كلنــا نرتكــب أخطاء. في 

مباريات أخرى أنقذنا بتصدياته الرائعة.

مــن ناحيتــه أعــرب لويس ســواريز عــن اقتناعــه التام 

باإلخالص والكبرياء الذي أظهره منتخب بالده. وقال سواريز: 

»إننــي مقتنع تماماً بما قدمه الفريق من أداء وجهد وكذلك 

بالكبرياء الذي أظهره ليكون بين أفضل ثمانية منتخبات في 

كأس العالم«.

إنجاز
وشــدد ســواريز على أهمية اإلنجاز قائــاًل: »هذا ليس 

ســهاًل. هناك فــرق كبيرة خرجــت مبكــراً فيما تأهل 

فريقنا لــدور الثمانية« في إشــارة لســقوط منتخبات 

ألمانيا واألرجنتين والبرتغال وإسبانيا في الدورين األول 

والثاني للبطولة.

وأشــار ســواريز إلى »تفاصيل« الهزيمة فــي المباراة أمام 

المنتخــب الفرنســي، وقــال: »الهدف األول جــاء من خطأ 

بعدمــا فقدنا الكــرة... قبل أن يأتي الهــدف، كانت المباراة 

متكافئة بيننا«.

مفاتيح
كما أشار سواريز إلى أن أحد مفاتيح فوز المنتخب 

الفرنسي في مباراة اليوم هو غياب زميله المهاجم 

إدينســون كافانــي رغــم الــدور البارز الــذي لعبه 

كريستيان ستواني وماكســيميليانو جوميز في مباراة 

اليوم.

أداء جوهري
وقال سواريز: »عمل وأداء إدينسون جوهري بالنسبة لنا ألنه 

من نوعية خاصة. ولكن كريســتيان وماكسي قدما عماًل رائعاً 

مع الفريق«.

تغريدة
ولم يتحدث كافاني إلى الصحافة بعد انتهاء المباراة 

ولكنــه كتب تغريدة على موقع »تويتر« للتواصل 

االجتماعي عبــر اإلنترنت قائــاًل: »حزين، نعم، 

كثيــراً... ولكنني فخور لخوضي هذه التجربة مع 

هذه العائلة. داخل وخارج الملعب، أفتخر ألنني 

من أوروغواي«.

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون ســيتوجه بعد غٍد إلى ســان بطرســبورغ لتشــجيع 

منتخــب »الديوك« أمام بلجيكا في نصــف نهائي مونديال 

روسيا 2018، لكن دون أي لقاء دبلوماسي.

وكان ماكرون أعلن خالل زيارة إلى ســانت بطرســبورغ في 

25 مايو الماضي أنه ســيعود 

إلى روســيا في حال تأهلت 

فرنسا إلى ما بعد »الدور ربع 

النهائــي«، وقــد تحقق ذلك 

بفوز المنتخب على أوروغواي 

2- 0، أول من أمس.

الصحافــة  وكالــة  ونقلــت 

قوله  ماكرون  الفرنســية عن 

فــي تغريــدة بعــد المباراة 

»أحســنتم وأراكــم الثالثاء«! 

وكان ماكــرون صرح في 20 

فرنســا  منتخــب  أن  يونيــو 

»لديــه فرص فعليــة« للفوز 

بكأس العالم. وتابع الرئيس الفرنســي، وهو من عشاق هذه 

الرياضة، مباراة دور ربع النهائي مع 300 شاب تمت دعوتهم 

خصوصــاً مــن أندية كرة القدم في المنطقة الباريســية إلى 

باريس - وكاالت حديقة قصر اإلليزيه.   

ترك أوســكار تاباريــز المدير الفني لمنتخــب أوروغواي لكرة 

القدم الباب مفتوحاً بشــأن تحديد مســتقبله مع الفريق بعد 

الخــروج أول من أمس من دور الثمانيــة لبطولة كأس العالم 

2018 بروســيا. ووّدع منتخب 

أوروغواي المونديال الروســي 

بالهزيمــة  أمــس  مــن  أول 

0 - 2 أمــام نظيره الفرنســي 

نوفغــورود  نيغنــي  بمدينــة 

ضمن منافســات دور الثمانية 

للبطولة.

وقــال تاباريز بعد المباراة: »ال 

أعــرف نموذجــاً للتوقيت الذي 

يحدد فيه المدرب مستقبله... ما 

زلت مرتبطــاً بعقد مع الفريق... 

القــرار ليس لي فقــط«. ويتولى 

تاباريز تدريب الفريق منذ 2006 

وقــاده للفــوز بلقــب كأس أمم 

أميركا الجنوبيــة )كوبا أميركا 2011( كما قاده للفوز بالمركز الرابع 

فــي كأس العالــم 2010 بجنــوب أفريقيــا. وافتقــد الفريق جهود 

مهاجمــه الخطيــر إدينســون كافاني الذي غاب عن اللقاء بســبب 

اإلصابة.            نيجني نوفغورود - وكاالت

وصــل ماكوتــو هاســيبي، قائد خط الوســط والقلــب النابض 

للمنتخــب اليابانــي، إلــى المحطة الدولية األخيــرة، مع وداع 

»الســاموراي«، لنهائيــات كأس العالم لكرة القدم في روســيا، 

ليكون الظهور األخير في بطوالت كأس العالم، بعدما حمل شارة 

القائــد أيضاً في بطولتــي كأس العالم في جنوب أفريقيا 2010 

والبرازيل 2014.

حافــظ هاســيبي )34 عاماً(، العــب الوســط الدفاعي، في 

التواجد باستمرار ضمن صفوف المنتخب الياباني، رغم تقدمه 

في الســن، وخاض مع »الساموراي«، مبارياته األربعة في 

المونديال، بمشــاركة وصلــت 279 دقيقة، ولكنه أعلن 

بعد خروج اليابان من دور الـ 16 للمونديال، بالخسارة 

2-3 أمام منتخب بلجيكا، االعتزال الدولي.

خاض هاســيبي، 114 مباراة دوليــة مع المنتخب 

اليابانــي، ومنهــا 13 مباراة من أصــل 18 لليابان في 

التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في روســيا 2018، 

وغاب عن المباريــات الخمس األخرى لتعرضه لإلصابة في 

الركبة، ولعب دوراً حيوياً كقائد لمنتخب بالده طوال مشــواره 

الدولي.

كانــت هناك أيضاً عوامل ثقافية أخرى وراء عشــق 

هاســيبي لكرة القــدم في مرحلة الطفولة، فقد نشــأ 

فــي بلد طالما كان أكثر ارتباطاً برياضتين أخريين، هما 

البيسبول والسومو، لكن مسقط رأسه في بلدة فوجيدا 

بمحافظــة شــيزوكا كان غريبــا إلــى حــد كبير 

بالمعايير اليابانية بســبب شــغفه غير العادي 

بكرة القــدم وبطريقــة أكبر من البيســبول 

والسومو.

وعلــى الرغم من كــون فوجيدا مدينة 

إقليمية صغيرة يبلغ عدد ســكانها ما يزيد 

قلياًل على 100 ألف نســمة، فقد خرج منها 

العديــد من الالعبين المشــهورين، بما في 

ناكاياما،  نانامي وماساشي  ذلك هيروشــي 

اللذان مثال منتخب اليابان في كأس العالم 

عام 1998 بفرنسا.

نشأ هاسيبي في مثل هذه البيئة، ولم 

يكن ُيعتقد أنه ســيكون العبا بارزا، لكنه 

بشكل كبير ويتألق اآلن منذ عقد من الزمان تطور 

في الدوري األلماني الممتاز. نادراً ما يجد هاســيبي نفسه 

في القســم األخير من الملعب، والواقع بأنه سجل هدفين 

فقط خالل الـ114 مباراة دولية مع »الســاموراي«، ولكنه لم 

يســجل أي هــدف خالل 35 مباراة خاضهــا في تصفيات كأس 

العالــم، أو فــي 7 مباريات لعبها في النهائيــات، لكنه دائماً ما 

يكون نقطة االنطالق لهجمات منتخب بالده من خالل استرجاع 

الكــرة وتمريرها باتجاه الالعبين األكثر قدرة على صناعة اللعب 

في خط المقدمة.

قطع هاسيبي خالل مشاركته مع المنتخب الياباني في المونديال 

الروســي، 32.4 كيلومتر، ومنها 12.5 كيلومتر مســافة مقطوعة مع 

اســتحواذ على الكــرة، و13.4 كيلومتر المســافة المقطوعة بدون 

اســتحواذ على الكرة، وبلغ إجمالــي التمريرات 217 تمريرة، ومنها 

192 تمريــرة ناجحــة، ومنهــا 41 تمريــرة قصيــرة، و137 تمريرة 

متوسطة، و14 تمريرة طويلة.                  دبي - البيان الرياضي

موسليرا.. غلطة الشاطر

الرئيس الفرنسي 
يساند »الديوك«

تاباريز لم يحدد 
مستقبله

هاسيبي يوّدع 
»الساموراي«

الواضــح الــذي يرفض »فيفــا« وكثير من عشــاق الكرة في 

العالم العربي، وحتــى المنتخبات الالتينية االعتراف به، بل 

إن البعــض يغض الطــرف عن هذا األمــر الواضح من أجل 

مكاســب ماليــة، أو انتخابية، بل وصل األمــر إلى أن تمنح 

القارة الالتينية ســتة مقاعد في مونديال 2014 الذي نظمته 

البرازيــل، بحجــة أن مقعد البلد المنظم غير محتســب في 

نصيب القارة، لنجد ســتة منتخبات من أميركا الالتينية التي 

تضم أصاًل 10 منتخبات فقط، ولكن هذه المنتخبات الست 

، فشــلت في الوصول إلى اللقب، على الرغم من المساندة 

الجماهيريــة التي دفعت باثنين منها إلــى المربع الذهبي، 

حيــث حلت األرجنتين وصيفة والبرازيــل في المركز الرابع، 

كمــا وصــل منتخب كولومبيــا إلى ربع النهائــي، وأورغواي 

وتشــيلي إلــى دور الـ16، بينما غادر منتخــب اإلكوادور من 

الــدور األول، وكانــت هذه النتائج هــي األفضل لمنتخبات 

أميركا الالتينية مجتمعة منذ عام 1990.

ففــي المونديال الذي اســتضافته إيطاليا في ذلك العام، 

شــارك أربعة منتخبات من أميــركا الالتينية، ووصل منتخب 

األرجنتين حامل اللقب إلى المباراة النهائية، ولكن منتخبات 

البرازيل وكولومبيا وأوروغواي غادرت من دور الـ16.

وفــي المونديال الذي تــاله في أميــركا خطف منتخب 

البرازيل لقبه العالمي الرابع، بينما غادر المنتخب األرجنتيني 

من دور الـ16، أما كولومبيا وبوليفيا فمن الدور األول.

وفي فرنســا 1998، وصل المنتخب البرازيلي إلى المباراة 

النهائيــة بينما غادر المنتخب األرجنتينــي من دور الثمانية، 

وتشيلي وباراغواي من دور الـ16، وكولومبيا من الدور األول، 

وفــي 2002، عادت البرازيــل للتتويج، بينمــا غادر منتخب 

باراغواي من دور الـ16، واألرجنتين وأورغواي واإلكوادور من 

الــدور األول. وفي 2006 في ألمانيا غــادر منتخبا األرجنتين 

والبرازيــل من دور الثمانية واإلكوادور من دور الـ16 وانتهت 

رحلــة باراغــواي في الــدور األول. وفــي 2010 في جنوب 

أفريقيــا حــل منتخب أوروغــواي رابعا وغــادرت منتخبات 

البرازيل واألرجنتين وباراغواي من دور الثمانية وتشــيلي من 

دور الـ16. 

وقفة
علــى منتخبات أميــركا الالتينية أن تقف مع نفســها قلياًل، 

وأن تراجــع هي واالتحاد الدولي لكــرة القدم ما يجري في 

ظــل الحقيقــة الواضحة أن الكرة األوروبيــة العلمية تحتاج 

إلــى منتخبات قويــة لمنافســتها، وليســت منتخبات تجد 

البــاب مفتوحاً دائماً للوصول إلى المونديال، ولعل الحكمة 

األوروبية تمثلت بوضوح، في تصريح االتحاد األوروبي لكرة 

القــدم بعد قرار رفــع المنتخبات إلــى 48 منتخبا بداية من 

مونديــال 2026، عندما أكد االتحــاد األوروبي أنه لن يقبل، 

وليــس لن يطلب، لن يقبــل أن تمثل القــارة العجوز بأكثر 

مــن 16 منتخبــاً، ألن فتح البــاب على مصراعيــه للمطالبة 

بتمثيل نصف القارة، سيؤدي إلى إضعاف مرحلة التصفيات، 

وبالتالي تتراجع نتائج أوروبا عموماً في المونديال، بالمقابل 

كانت منتخبــات أميركا الالتينية برعاية من »فيفا« تســعى 

إلــى زيادة عددها إلــى 7 منتخبات، أي تريد أن يتأهل %70 

منها إلــى المونديال وتظل ثالثة منتخبات فقط تتفرج على 

البطولــة، هذا هو الفرق بين الواقعية األوروبية التي منحت 

القارة العجوز السيطرة على المونديال في السنوات األخيرة، 

والخياليــة الالتينيــة، والبحث عن األمــوال، على الرغم من 

تراجع منتخبات عريقة فيها، وبات خروجها قبل الوصول إلى 

نصف النهائي أمراً معتاداً، وليس مفاجأة كما يعتبر البعض.
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المونديال 
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طارق عبد المطلب

تمريرات 
مونديالية

  وجده حزينا فسأله مواسيا:

 من امتى وانت بتوصل مونديال؟

 طول السنين وحلمك مقصور ع 
الوصول

 ولما توصل تقول..

ل
ّ

 يّحلها الحل

 يعني وصولك لروسيا أمر عادي 

 وانت بتعتبره امتياز

 حلمك بإيدك

 ليه وضعته في خانة.. ع الشمال؟   

 طموحك فين بين الكبار؟

 لما تلعب لعب الرجال

 ما في حاجة تبقى محال

  رد عليه الحزين.. وقال:

 لألسف طموحنا الكبير.. ضاع

 ألنه محصور.. في الخيال.
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