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أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، 

اليوم، أنه ســيحضر مبــاراة منتخب بالده 

أمام نظيره الفرنسي التي سيحتضنها ملعب 

بطرســبورغ  مدينة  في  »كريستوفســكي« 

ضمن الدور نصف 

لمونديال  النهائي 

روسيا.

رئيس  وسيشــاهد 

البلجيكي  الــوزراء 

الرئيــس  مــع 

إيمانويل  الفرنسي 

المباراة  ماكــرون 

المنصــة  علــى 

الخاصة  الرئيســة 

بالضيــوف وكبــار الشــخصيات، إذ ســبق 

وأعلــن قصر اإلليزيه أن الرئيس الفرنســي 

ســيحضر مبــاراة الديــوك في الــدور قبل 

موسكو - وكاالت النهائي للمونديال.  

وصــف أغــي هاريــدي مــدرب الدنمارك، 

المنتخــب اإلنجليزي بأكثر الفــرق تنظيماً 

ومتعــة في كأس العالم 2018 في روســيا، 

مرشحاً إياه للفوز بالبطولة التي غابت عنه 

منذ 52 عاماً.

وقــال هاريدي: كان الوصــول إلى مونديال 

الهدف،  هو  روسيا 

ألننــا لم نصل منذ 

ونحــن   ،2010

تمامــاً  راضــون 

في  نتائجنا  علــى 

فعندما  المونديال 

بــركالت  تخــرج 

تستطيع  ال  الجزاء 

تغييــر أي شــيء، 

أنــا حزين فقط لشــمايكل ألنه كان أفضل 

الالعبين.

وحول المنتخبــات المتأهلة إلى دور األربعة، 

قال هاريدي: منتخب فرنسا قوي جداً كمدرب 

وعناصر وأرشــحه للفوز أمــام بلجيكا، وأتوقع 

أن تكــون مباراة إنجلتــرا وكرواتيا هي األروع 

في كأس العالم، وأرشح إنجلترا للفوز بتحقيق 

عواصم - وكاالت لقب كأس العالم. 

تجمع العبو المنتخب الروســي األول لكرة القدم أمام آالف المشجعين في 

إحدى ســاحات التشــجيع الخاصة بكأس العالم في موسكو أمس من أجل 

توجيه الشــكر لهم لدعمهم للفريق عقب الخروج مــن دور الثمانية بكأس 

العالم.

وارتدى العديد من الجماهير الروسية قمصان المنتخب وحملوا األعالم الروسية 

على أكتافهم.

ورفــع الالعبون الفتة ملونة بألوان العلم الروســي )األبيــض واألزرق واألحمر( 

وكتب عليها »نلعب من أجلكم«.

وقــال عــدة العبون كل بمفرده »شــكراً« للجماهير، التــي تجمعت في الحرم 

موسكو - وكاالت الجامعي لجامعة موسكو الحكومية.  

قــال توماس فيرمايلين، مدافــع منتخب بلجيكا لكرة القــدم، أمس، إن فريقه 

ســوف يســتفيد من خبرة المهاجم الفرنسي الســابق تيري هنري، الذي يشغل 

حالياً منصب مســاعد مــدرب الفريق قبل المواجهــة المرتقبة التي تجمع بين 

المنتخــب البلجيكي ونظيره الفرنســي غداً بمدينة ســان بطرســبورغ في دور 

الثمانيــة لبطولة كأس العالم المقامة حالياً بروســيا، معتبراً المدرب الفرنســي 

بمثابة عميل مزدوج.  وأضاف: »أنه يعرف عن المنتخب الفرنسي. يقف بجانبنا 

ولن يتردد في منحنا المعلومات«.    موسكو - د ب أ

رئيس وزراء بلجيكا 
في سان بطرسبورغ

هاريدي: أرشح 
منتخب روسيا يوجه الشكر إنجلترا للقب

لجماهيره

هنري.. العميل المزدوج

تأهل إلى دور األربعة منتخبا فرنسا وإنجلترا، الفائزان بكأس 

العالــم مرة واحدة، ووصل فــي ذات الوقت، منتخبا بلجيكا 

وكرواتيا، ولم يسبق لهما الحصول على الكأس.

الفريق اإلنجليزي فاز بالــكأس على أرضه عام 1966، وغاب 

عــن منصة التتويــج منذ ذلــك التاريخ، كما حصــل الفريق 

الفرنسي على الكأس عندما نظم البطولة عام 1998.

المثيــر في المحصلة، أن فريقيــن فقط من قائمة أفضل 10 

منتخبات، حســب التصنيــف األخير لالتحــاد الدولي لكرة 

القــدم، وصال إلى هذا الدور بجدارة، وهما بلجيكا »الثالث« 

وفرنسا »السابع«، فيما اقتحمت إنجلترا الدور نصف النهائي 

وترتيبها الثاني عشر، في حين تحتل كرواتيا المركز رقم 20.

وعلــى ضوء تصنيف »فيفا«، فشــلت 8 منتخبات من قائمة 

أفضــل 10 منتخبــات، فــي تقديم مــا يــوازي تقدمها على 

مســتوى هذا الترتيــب، وما تملكه مــن إمكانات وخبرات، 

وعلى رأسها ألمانيا والبرازيل واألرجنتين وإسبانيا، التي سبق 

لها الفوز بكأس العالم، تســبقها ســمعتها الكبيرة، باإلضافة 

لمنتخب أوروغواي من خارج قائمة العشرة في التصنيف.

وصلت أربعة منتخبات أوروبية، وخرجت البرازيل وأوروغواي 

فــي ليلة واحدة، لتتخلى أميركا الجنوبية مجدداً عن الكأس 

لصالح أوروبا.

وعلــى صعيد القيمــة الســوقية، تأتي المنتخبــات األربعة 

المتأهلة من بين قائمة العشرة األعلى، حيث تأهلت فرنسا 

التي تحتل صدارة األعلى في القيمة السوقية، وتأتي إنجلترا 

في الرابع، وبلجيكا في الترتيب السادس، وأخيراً كرواتيا في 

الترتيب العاشر.

بلوغ هــذه المنتخبات دور األربعة، يؤكــد غياب المفاجأة، 

وكانت في مســتوى قيمــة نجومها، خاصة منتخب فرنســا 

متصدر القائمة، الذي ظهر بمســتوى رائــع، معيداً لألذهان 

األداء التاريخي لجيل زيدان، وبدا متوازناً في جميع خطوطه، 

وظهر في أفضل حاالتــه أمام أوروغواي، ليصل إلى مواجهة 

الفريــق البلجيكي المتخم بالنجــوم، الذي يضم في صفوفه 

أســماء متألقة في الدوري اإلنجليزي تحديداً، وفي مقدمهم 

الثالثي الناري دي بروين، وهازارد، ولوكاكو.

من المؤكد، عطفاً علــى نتائج البطولة الحالية التي اقتربت 

من نهايتها، أن التغيير ســيكون كبيــراً في التصنيف القادم، 

بغض النظر عن اســم البطل الجديد، وهذا التغيير لن يشمل 

قائمة العشــرة األوائل فحســب، بل يشــمل القائمة كاملة، 

فالمنتخب الروســي مثاًل، الذي اســتفاد مــن عامل األرض، 

مقدمــاً عروضاً رائعة، قياســاً بإمكاناته، وخــرج بعد ركالت 

الترجيح في دور الثمانية، ســيتقدم في الترتيب، مقارنة مع 

ترتيبــه المتأخر قبل بدء النهائيات. كما ســيتقدم المنتخب 

السعودي في الترتيب، رغم أنه لم يحقق الفوز إال في مباراة 

واحدة.

وأختــم بالقــول إن المنتخبات األربعة كانــت جديرة ببلوغ 

الــدور نصــف النهائي، وكانــت األفضل بال جــدال، وخلت 

القائمــة من مفاجــأة كبيرة، إن كان التقويــم معتمداً على 

القيمة الســوقية للمنتخبات، مع اإلشارة إلى أن ثمة مفاجأة 

تمثلت في المغادرة المبكرة دفعة واحدة أللمانيا والبرازيل 

واألرجنتين وإسبانيا.

منتخبان 
من عشرة!

عادل عصام الدين
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Ⅶ  موسكو - يوسف الشافعي 

ُأســدل الســتار على مباريات ُربع نهائي منافســات 

كأس العالم المقامة حاليا بروســيا، والتي أسفرت 

عن مربع ذهبــي بعبق »أوروبي«، بعدما أقصيت 

منتخبات البرازيــل واألوروغواي، آخر ممثلي قارة 

أميركا الجنوبية في المونديال الروسي.

وشــهد الدور ربع النهائي مواجهات حارقة، إذ 

ضمنت منتخبات فرنسا، بلجيكا، إنجلترا 

وروســيا مكانها فــي المربع الذهبي 

بعد مباريات قوية.

نهائي  ربع  مباريــات  وعرفت 

مونديال روســيا تألقــاً منقطع 

النظيــر للعديــد مــن النجوم 

على رأســهم نجم ريال مدريد 

لوكا مودريتش ونجم تشيلسي 

هــازارد،  إيديــن  اإلنجليــزي 

إضافــة إلى نجم أتليتيكو مدريد 

اإلسباني أنطوان غرييزمان، الذي 

قاد فرنســا إلى المربــع الذهبي 

على حساب األوروغواي.

»فرانــس  صحيفــة  وقامــت 

بوضــع  الفرنســية  فوتبــول« 

نهائي  لربــع  المثالية  تشــكيلته 

المونديال.

كوراتوا  تيبو  المرمى:  حارس 

)بلجيكا - تشيلسي اإلنجليزي(

داموجوغ  الدفــاع:  خــط 

فيــدا )كرواتيا - بيشــكتاش 

التركــي( - رافاييــل فــاران 

مدريــد  ريــال   - )فرنســا 

ماغوير  - هاري  اإلســباني( 

)إنجلتــرا - ليســتر ســيتي 

اإلنجليزي(

طوماس  الميدان:  وســط 

مونيي )بلجيكا - باريس سان 

جيرمــان الفرنســي( - نغولو 

كانتــي )فرنســا - تشيلســي 

اإلنجليــزي( - لــوكا مودريش 

)كرواتيا - ريال مدريد اإلسباني( 

- كيــران تريبيــي )إنجلتــرا - 

توتنهام اإلنجليزي(.

الهجــوم: كيفن دي  خط 

بروين )بلجيكا - مانشستر 

 - اإلنجليــزي(  ســيتي 

)بلجيكا  إيدين هــازارد 

- تشيلسي اإلنجليزي( 

- أنطوان غرييزمان )فرنســا - أتليتيكو مدريد 

اإلسباني(.

وعلــى جانــب آخر غــاب القائــد إدين 

هــازارد وروميلو لوكاكو وأكســل فيتســل 

وفينســينت كومبانــي وتومــاس مونييــه 

أمــس عن ربع الســاعة األولى من الحصة 

التدريبيــة الجماعيــة للمنتخــب البلجيكي 

لكــرة القــدم المفتوحة أمام وســائل اإلعالم 

وذلــك قبل يوميــن من مواجهة فرنســا في ربع 

نهائي مونديال روسيا في كرة القدم.

مونييــه  األيمــن  المدافــع  كان  وإذا 

موقوفاً بســبب حصولــه على إنذارين 

منــذ بدايــة البطولــة، فــإن األربعة 

األساســيين اآلخرين كانوا متواجدين 

على حافة ملعــب التدريبات لمراقبة 

زمالئهم حتــى نهاية الفترة المفتوحة 

أمام الصحافيين.

فــي المقابــل، تــدّرب قطبــا دفاع 

توتنهــام اإلنجليــزي توبــي ألدرفيريلد 

ويــان فيرتونغن منفردين تحت ناظري 

الفرنسي تييري هنري، المساعد الثاني 

اإلسباني  الحمر«  »الشــياطين  لمدرب 

روبرتو مارتينيز.

وتقــام مباراة الــدور نصف النهائي 

بين بلجيكا الســاعية إلى لقبها األول، 

وفرنسا التي تطمح إلى لقب ثاٍن بعد 

األول علــى أرضها عــام 1998، غداً، 

على ملعب سان بطرسبرغ.

هازارد يقود التشكيلة المثالية
4 من المنتخب البلجيكي ضمن االختيارات

 هازارد 
ولوكاكو وفيتسل 

وكومباني ومونييه 
يغيبون عن التدريبات

Ⅶ  إسترا - أ ف ب

مــن أجــل الذهاب بعيــداً فــي نهائيات كأس 

العالــم لكــرة القدم، تحتاج دائمــاً إلى حارس 

مرمــى كبير، وهو ما يبــدو متوافراً للمنتخبين 

الفرنســي والبلجيكي اللذيــن يلتقيان غداً في 

ســان بطرســبورغ في الــدور نصــف النهائي 

لمونديال روســيا، مع المتألقين هوغو لوريس، 

وتيبو كورتوا.

أفضلية كورتوا
علــى الرغم مــن أن لوريس وكورتــوا يعتبران 

بيــن أفضــل حــراس المرمى فــي العالم، فإن 

العمالق البلجيكي يتمتع بشــهرة أوسع بفضل 

مسيرته االحترافية، وسجله الحافل مع األندية 

التــي دافع عن ألوانها. مــن المؤكد أنه اختتم 

قبل أســابيع موســماً مخيباً مع فريقه الحالي 

تشيلســي اإلنكليزي، لكن ألقابه تتحدث عنه. 

تــوج البلجيكي البالغ من العمر 26 عاماً بلقب 

في الــدوري األوروبي »يوروبا ليــغ« )2012(، 

وكأس إســبانيا )2013(، والــدوري اإلســباني 

)2014( عندمــا كان يدافع عــن ألوان أتلتيكو 

مدريــد. مــع تشيلســي، تــوج مرتيــن بلقب 

الدوري اإلنكليزي الممتاز عامي 2015 و2017، 

االتحاد  وكأس 

اإلنكليزي 

.2018

لم  المقابل،  فــي 

يحرز لوريس )31 عاماً( الذي 

يدافع عن ألــوان توتنهام منذ 2012، 

أي لقب مع النــادي اللندني، ويبقى لقبه 

الوحيــد مع األندية التــي دافع عن ألوانها هو 

كأس فرنســا مع ليون في موسمه األخير معه 

2012، ويبقــى أفضــل إنجــاز له مع 

أوروبا  كأس  وصافــة  المنتخب 

التي استضافتها فرنسا عام 

.2016

ديســمبر  فــي 

مجلة  طلبت   ،2017

»فرانــس فوتبــول« 

األسبوعية  الفرنسية 

حــراس  خمســة 

لتصنيــف  ســابقين 

حالياً.  الحــراس  أفضل 

كان األلمانــي مانويل نوير 

في الصدارة، متقدماً على اإليطالي 

جانلويجــي بوفون، وجاء كورتوا في المركز 

الثالث بفارق ضئيل عن لوريس الرابع.

لوريس وكورتوا تــــــحدي العمالقين

 قدم 
الحارسان أفضل 

مستوياتهما في ربع 
النهائي 

األرقام ترجــــح كفة حارس بلجيكــــــــــــــا والخبرة في صالح الفرنسي
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خــالل توقف المونديال أمس واليوم.. وفــي ظل حصول األربعة الكبار 

المؤهليــن لنصــف النهائي على فتــرة راحة قصيرة تســبق العاصفة.. 

توقفت مع نفســي عند المدربين.. وتذكرت مقولة الخبير الراحل عبده 

صالــح الوحش »المدربون أنواع«.. منهــم من يقود فريقه.. ومنهم من 

ينقاد لفريقه.. وبين النوعين مسافة طويلة وكبيرة تحتوى أنواعاً أخرى 

مــن قادة المالعب.. وفي المونديال الحالــي كان هناك كل األصناف.. 

وشــاهدنا مدربين يدفعون ثمن أخطاء فرقهــم.. ومدربين كانوا ضحايا 

خطايــا الحكام..غير أن النوع األهم من وجهــة نظري المدربون الذين 

تســببوا في خروج منتخباتهم من المونديال، ولم يكن أحد منهم على 

قدر المســؤولية على الرغم مما يملكونه من نجوم ومواهب ومهارات 

كانت كفيلة للذهاب بعيداً في مونديال الروس.

وأتصــور أن هناك حشــداً من هــذا الصنف أخمدوا نيــران منتخباتهم 

بأخطائهــم المتكــررة، بل منهم من ألقى الســالح مبكراً، وأســهم في 

استسالم فريقه ورفع الراية البيضاء في مواجهات كان من السهل الظفر 

بهــا.. وبــدالً من إحراز الفــوز كان الرضا بالهزيمة.. ومــن هؤالء مدربو 

المنتخبات الالتينية »ريكاردو جاريكا مع بيرو.. خورخي ســامباولي مع 

األرجنتين.. خوسيه بيكرمان مع كولومبيا.. أوسكار تاباريز مع أوروغواي.. 

وأخيــراً أدينور ليوناردو باتشــي »تيتي« مع البرازيــل«، والمصادفة أن 

غالبيــة هــؤالء يحملون الجنســية األرجنتينية، ولديهــم خامات رائعة 

تصلح للعب دور ال يقل عما قدمته المنتخبات األوروبية.. وأضاع هؤالء 

المدربون فرصة المنافسة بمنتخبات ثقيلة تملك نجوماً مهرة.. وارتكبوا 

أخطاء كثيــرة في التعامل مع الخصوم بعدم الحيطة والحذر ظناً منهم 

أن مهارات النجوم وحدها ستصنع الفارق مع الخصوم.. إلى جانب عدم 

قدرتهم على التغيير أو حتى قراءة الملعب، وكانت النتيجة في النهاية 

مونديال بال ذكرى ال تينية بعد أن خرج الجميع تباعاً بداية من البيرو، 

وانتهاء بالبرازيل، وكانوا جميعاً مدربين من زجاج.

وال يختلــف »هيكتــور كوبر المديــر الفني األرجنتينــي أيضاً لمنتخب 

مصر« عن هؤالء المدربين، وتسبب هو اآلخر في خروج الفراعنة صفر 

اليدين النه اخطأ فى التعامل مع الالعبين وحبسهم خلف قطبان األداء 

الدفاعي بسبب عدم إيمانه بقدرات العبيه.. وحول نجومه الموهوبين 

من مهاجمين مهرة إلى مدافعين، بل أرهق بعضهم بغياب المســاندة 

والدعــم عنهــم، وأظهر نجمه »محمد صالح أفضــل العب في الدوري 

االنجليــزي « فــي صورة المهاجــم الفقير بعد أن ســهل على مدافعي 

الخصــوم رقابته بســبب غياب المســاندة له في أغلــب الفترات.. وال 

يمكن أن يكون الهدفان المســجالن في مرمى روسيا والسعودية معياراً 

لقــدرات الفريق الهجومية.. وهذا دليــل جديد على أن الكرة الدفاعية 

قــد تســتطيع النجاح بعض الوقــت، لكنها أبداً لن تنجــح كل الوقت.. 

وأعتقد أن هذا المدرب لم يستفد مما لديه من إمكانات بعد أن اختار 

االســتراتيجية الخطأ في المونديال.. ولو لعب بتوازن دفاعي وهجومي 

لكان خيراً له ولفريقه!. 

في المقابل كان هناك مدربون لم يمتلكوا إال القليل من الخامة الجيدة، 

ومع ذلك حاولوا تحقيق أي شيء »مثل الفرنسي هيرفي رينارد، القائد 

الفني للمغرب، وسيسه مدرب السنغال«، وأعتقد أن كالهما لم يكن له 

يد فيما حدث لمنتخبيهما، بل على العكس كانوا ضحية أخطاء العبين 

قليلــي الخبــرة أضاعوا كل ما أتيح لهم من فرص أمام شــباك الخصوم، 

ومن ثم الخروج من المونديال.. وكالهما »أي رينارد وسيسه« أبليا بالًء 

حســناً في حدود المتاح.. ألن المنتخبين المغربي والســنغالي ما كان 

لهمــا أن يعبروا الدور األول بهذه التوليفة من الالعبين، التي قيل عنها 

إنها أفضل الموجود في البلدين!

أكد الظهير األيمن للمنتخب الفرنســي لكرة القــدم بنجامين بافارد، أمس، أن 

الالعبين مســتعدون لخــوض المعركة ما معبراً »دقت طبــول الحرب« بقيادة 

مدربهم ديدييه ديشامب، وذلك قبل لقاء بلجيكا في الدور نصف النهائي لكأس 

العالم في روسيا.

وبلغت فرنسا دور األربعة لمونديال 2018 بفوزها على األوروغواي 2-صفر في 

ربع النهائي، وتالقي غداً في مدينة سان بطرسبرغ، جارتها بلجيكا التي تفوقت 

على المنتخب البرازيلي 1-2.

وتسعى فرنســا إلى التتويج باللقب العالمي للمرة الثانية في 

تاريخهــا، بعدما أحزرت لقب مونديال 1998 على أرضها 

بجيــل ذهبي تقدمه زيــن الدين زيــدان، إضافة إلى 

ديشان الذي كان قائداً للمنتخب في حينه.

وفي مؤتمر صحافي قبل يومين من نصف النهائي، 

قال بافار إن ديشــامب »شــخص مهم جداً، الجميع 

يعرفون ذلك، كان قائد منتخب فرنســا وتوج بلقب 

كأس العالم. اليوم هو المدرب ونحن نتطور بإشرافه، 

هذا أمر استثنائي«.

وتابع: »يدير بشكل جيد جداً الالعبين األساسيين واالحتياطيين، 

لديه كلمات قوية تحفزنا. دقت طبول الحرب ونحن مستعدون لخوض الحرب 

مع ديشامب«.

وعما إذا كانت فرنسا مرشحة إلحراز اللقب للمرة الثانية، قال بافارد: »مرشحة.. 

األكيد أننا نتحدث عن أنفســنا، لكن ثمة بلجيــكا أيضاً. تتبقى أربعة منتخبات 

كبيرة. كل أمر في وقته«.    إسترا - أ ف ب

أكــد محمد بن ثعلــوب الدرعي، رئيس مجلس 

إدارة شركة االســتثمار بنادي العين، أن زالتكو 

-مدرب منتخــب كرواتيا حالياً والعين ســابقاً- 

أثبــت أنــه مدّرب كبيــر على مســتوى العالم، 

بعــد أن قاد منتخب 

المربع  إلــى  بــالده 

الذهبي في مونديال 

على حساب  روســيا 

كبيــرة  منتخبــات 

أن  ذاكــراً  وقويــة، 

إنجازاً  زالتكو حقــق 

إلى  بالوصول  كبيــراً 

رغم  المرحلة  هــذه 

أن المنتخــب الكرواتــي لــم يكن مــن ضمن 

المرشحين للمربع الذهبي.

وأضاف بــن ثعلوب: »هذا اإلنجــاز دليل على 

تمّيــز وحنكة زالتكــو وإدارتــه لمنتخب بالده 

بهــدوء، وفي ذلــك رد على جميع من شــكك 

في قدراتــه«، وتابع: »يكفي زالتكو فخراً تقدير 

كولندا غرابار كيتاروفيتش، رئيســة كرواتيا، التي 

أشادت به«.   أبوظبي - البيان الرياضي

 يرى المهاجم الفرنســي اوليفييه جيرو أن خروج 

كل منتخبات أميركا الجنوبية قبل منافسات الدور 

قبــل النهائي من مونديال روســيا يدلل على مدى 

تطور الكرة األوروبية. وقال جيرو مهاجم تشيلسي 

في مؤتمر صحفي أمس في ايســترا على مشارف 

موســكو »ربمــا هي 

ثــورة صغيرة، وتظهر 

مــدى تطــور الكــرة 

ويلتقي  األوروبيــة«. 

الفرنســي  المنتخب 

مع نظيــره البلجيكي 

ســان  فــي  غــدا 

بطرسبورغ في المربع 

للمونديال  الذهبــي 

وتلتقي إنجلترا في اليوم التالي مع كرواتيا. وأطاح 

منتخب فرنســا بنظيره األرجنتيني من دور الستة 

عشــر للمونديال قبل اإلطاحة بمنتخب أوروغواي 

من دور الثمانية فيما فــازت بلجيكا على البرازيل 

في دور الثمانية وفي دور الستة عشر فازت إنجلترا 

ايسترا - د ب أ على كولومبيا. 

كشــف موقع »فوتبول إيطاليا« نقاًل عن صحيفة »ماركا« اإلسبانية، أن رونالدو 

رفض عرضاً من أحد أندية الصين لضمه لمدة عامين، وبراتب ســنوي يصل إلى 

100 مليون يورو.

وأشــار موقع »فوتبول إيطاليا« إلى أن رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، 

رفض الرحيل إلى الصين والعرض المقدم له بدون تردد.

وتحدثت الكثير من التقارير الصحفية مؤخراً عن قرب انتقال رونالدو من الريال 

مدريد - وكاالت إلى يوفنتوس.  

مدربون 
من زجاج

طاهر أبوزيد

بافارد يدق طبول الحرب

بن ثعلوب: زالتكو 
مدرب كبير

جيرو: أوروبا أثبتت 
مدى تطورها

»
ً
 »خياليا

ً
رونالدو يرفض عرضا

Ⅶ  موسكو - أ ف ب

بعد ســيل مــن االنتقــادات التي وصلــت إلى حد االســتهزاء 

بشــاربه من قبل الصحافة الروســية قبل نهائيات كأس العالم 

في كرة القدم، اكتسب مدرب المنتخب الروسي ستانيسالف 

تشيرتشيسوف احترام الروس ومحبتهم بعدما قاد المنتخب 

المضيــف إلى الــدور ربع النهائي، قبــل أن يخرج على يد 

كرواتيا بركالت الترجيح.

بصبر، قام المدرب الــذي كان أبرز إنجاز 

في مســيرته التدريبيــة حتى اآلن 

الثنائيــة )الــدوري والكأس 

المحليــان( مــع ليغيــا 

عام  البولنــدي  وارســو 

2016، ببنــاء فريق قوي 

ذي إرادة ظهرت جلياً على 

سبيل المثال عند ماريو فرنانديش لدى إدراكه 

التعادل 2-2 فــي مرمى كرواتيا في الدقيقة 

115 ليمنح المنتخب الروســي حق خوض 

ركالت الترجيح التي ابتســمت لـ »برازيل 

أوروبا« 4-3 وأوقفت المشــوار الروسي 

في ربع النهائي.

كان المــدرب البالــغ من العمر 

54 عاماً والمولــود في جمهورية 

أوسيتيا شــمال أالنيا في منطقة 

القوقاز الروسية، هدفاً النتقادات 

قاســية. قبــل بدايــة نهائيــات كأس 

العالــم، كانت األجواء حوله ســيئة جداً، 

كون المنتخب الروســي أمضى أكثر من 8 

أشهر دون أن يحقق أي انتصار )7 مباريات(، 

وتناولت الصحافة الروســية شاربه بالسخرية 

والرســوم الكارتونية، في إشــارة لفشله مع 

المنتخب الروسي.

ووجد تشيرتشيســوف نفسه على المحك 

بسبب خياراته التكتيكية التي اعتبرت غير 

مفهومة، مثل قراره باســتبعاد العديد من 

الكــوادر المخضرمــة مــن المنتخب، أو 

بســبب إطالالتــه العفوية أمام وســائل 

اإلعالم، ومنها عندما رد على سؤال ألحد 

الصحافيين األلمان قبل البطولة »الضغط؟ 

أحياناً ال أفهم الصحافيين. هل تسألون عن 

ضغط دمي؟«.

بعد ثالثة أســابيع، احتفلت روســيا بتلك 

الخيــارات التكتيكية التــي قادتها إلى الدور 

ربع النهائي، وراح مشــجعوها يســتمتعون 

بنــكات وفن المراوغة الــذي تميز به حارس 

المرمى السابق لنادي سبارتاك موسكو.

»برودة األعصاب« 
خالل األســابيع الثالثة التي اســتغرقها المشــوار الروســي في 

المونديال الحالي، حرص تشيرتشيسوف الذي بات 

صاحب الشــارب األكثر شــهرة في روســيا، على 

االحتفــاظ ببرودة أعصابه. صــرح قبل مواجهة 

كرواتيــا في ربع النهائــي »كمدرب، أحاول أال 

أشاهد التلفزيون، وأال أقرأ الصحف، أركز على 

عملي«.

غير  تشيرتشيســوف  وقــف 

مبــال على أرضية الملعب 

بعــد الفــوز على 

المنتخب 

اإلسباني 

بركالت 

الدور  في  الترجيح 

المباالتــه  النهائــي.  ثمــن 

كانــت أيضاً حيــال الصحافيين 

الروس فــي المؤتمر الصحافي 

عندما أهــدى قميصاً موقعاً 

للمنتخــب إلــى صحافــي 

بيروفي يقيم في موسكو. 

السبب؟ »كان واحداً من 

القالئــل الذيــن آمنوا 

بنا«.

تشيرتشيسوف  وصرح 

أمــام  الخســارة  عقــب 

كرواتيا بــركالت الترجيــح في ربع 

النهائــي فــي سوتشــي »لقــد تم 

انتقادنــا قبــل البطولــة؟ كنا نؤمن 

بأنفســنا، والبلد أحبنا«، مشــيراً 

الالعبين »يشــعرون  أن  إلى 

كالمجنديــن  وكأنهــم 

لخوض  استعدوا  الذين 

الحرب«.

ويبــدو أن البلــد 

بشغف  انشغل  كله 

تشيرتشيسوف. 

الفضــاء  وكالــة 

الروسية 

ذهبت  روسكوزموس 

إلــى حــد نشــر صورة 

الروســي  للمدرب  مركبــة 

بلبــاس رائــد فضاء، عبر حســابها 

علــى »تويتــر«. وأجمعت وســائل اإلعالم 

الروســية علــى اإلشــادة بما قام بــه، فعنونت 

»ســبورت اكســبرس« الرياضيــة مقالهــا »أبطال 

قلوبنا.. شكراً أيها الرجال«.

مدرب روسيا.. صاحب أشهر »شارب« 
انتصر على المنتقدين وكسب الحرب 

 المدرب 
المجهول قاد 

المنتخب الروسي من 
مرحلة الشك إلى التألق

لوريس وكورتوا تــــــحدي العمالقين

أفضلية لوريس 
خاض لوريس 102 مبــاراة دولية مع المنتخب 

منذ مباراته األولى عام 2008، وهو رقم قياسي 

وطني يفوق بأشــواط الحارس الســابق فابيان 

بارتيــز المتــوج بلقب مونديال فرنســا 1998، 

واعتزل اللعب دولياً بعد 87 مباراة.

ظهــرت خبرة لوريــس خصوصاً فــي أدائه 

الرائــع فــي كأس أوروبــا 2016 عندمــا أبهــر 

الجميع فــي الدور نصف النهائــي ضد ألمانيا 

)2-0( بصدتين حاســمتين في الشــوط األول، 

لتســديدتين من إيمري جان )14(، وباســتيان 

شفاينشــتايغر )26(، قبــل أن يختم األمســية 

بتصٍد من الطراز الرفيع لمحاولة أخيرة ليوشوا 

كيميش )3+90(.

أعرب إيلي بوب، المدرب السابق لمرسيليا، 

الــذي كان حــارس مرمــى في مســيرته، عن 

إعجابه بأداء لوريس، قائاًل لوكالة فرانس برس: 

»ثمــة هــدوء كبير لــدى هوغو فــي مواجهة 

الضغط«.

مــن جهته، يتســلق كورتــوا المراتب على 

الئحة أفضل حــراس المرمى في العالم. خاض 

حتــى اآلن 63 مبــاراة دولية مع »الشــياطين 

الحمــر«، بفارق مباراة واحدة عن النجم الكبير 

لكــرة القدم البلجيكية حارس المرمى الســابق 

جــان مــاري بفــاف، أفضل حــارس مرمى في 

مونديال 1986...

نقاط التساوي
تألــق كل من لوريس وكورتوا بشــكل رائع في 

ربــع النهائي ضد األوروغــواي )2-0( والبرازيل 

)2-1( علــى التوالــي. واعتبــر بــوب أنه »من 

الصعب اتخاذ قرار بشــأن من األفضل بينهما«، 

مضيفاً أن »كالهما ضخم على خط المرمى«.

حقق لوريس واحدة من أفضل الصدات في 

كأس العالــم: بارتماءة أفقيــة رائعة في أواخر 

الشــوط األول لمباراة الدور ربع النهائي، كانت 

فــي لحظــة حاســمة، ومنتخب بــالده يتقدم 

1-صفر. قال عنها ديدييه ديشــامب »إنه ليس 

تصدياً، إنه هدف تقريباً«.

فــي المقابــل، قــام كورتــوا بالكثيــر أمام 

البرازيــل، وحقق أيضاً تصدياً رائعاً في الدقيقة 

األخيــرة من الوقت بــدل الضائع، عندما أبعد 

تسديدة نيمار.

وأعــرب كورتوا عن ســعادته بالمباراة التي 

قدمهــا، موضحاً »قال لي كثيرون: نحن بحاجة 

إلى مبــاراة كبيرة منك من أجل الفوز، وأعتقد 

أننــي فعلت ذلــك«، متطرقــاً لمباراة فرنســا 

بالقول »سنفعل كل شيء للفوز«.

األرقام ترجــــح كفة حارس بلجيكــــــــــــــا والخبرة في صالح الفرنسي



Ⅶ موسكو - يوسف الشافعي 

بعد ُوصــول الُمنتخب الكرواتي إلــى نصف نهائي 

ُمونديــال ُروســيا بقيــادة القائــد »الملكــي« لوكا 

مودريتش ورفاقه، عاد جيل »التاريخي« دافور ُسوكر 

لألذهان، بعدما نجح الجيل الحالي في ُمعادلة ذلك 

اإلنجــاز التاريخي، الذي كان قــد نصب كرواتيا بين 

كبــار القوم، إذ وصلــوا حينها إلــى الُمربع الذهبي 

وخسروا بغرابة بهدفي »األسمر« ليليان ُتورام، الذي 

أوقف حينها الُمفاجأة التي انطلقت بأقدام »الهداف 

التاريخي« للُمونديال دافور سوكر.

ُهناك من يتذكر البعض من ذلك الجيل التاريخي 

بقيادة الُمــدرب العبقري صاحب الُقبعة الشــهيرة 

ميروســالف بالزيفيتش.. أَين ُهــم اآلن؟ أَين انتهى 

ذلك الجيــل الذي جعل البعض يعرف مكان كرواتيا 

في الخريطة.

دافور سوكر 
أفضل هداف في كأس العالم ســنة 1998 بفرنســا، 

وكان حينهــا النجم رقم واحد في تشــكيلة كرواتيا.. 

نجــح حينها في إيصــال بلده إلــى المربع الذهبي 

وإنهاء المونديال ثالثاً.. وهو أفضل إنجاز لـ»الناري« 

إلى اليوم.

بعد ُمرور خمس سنوات عن تلك الملحمة، أعلن 

دافور ســوكر اعتزاله ُكرة القدم في ســن الخامســة 

والثالثين عاما، وبدأ منذ ذلك الحين الهداف السابق 

ألندية ريال مدريد، وإشــبيلية، وأرســنال اإلنجليزي 

فــي حصــد النجاحــات 

الشــخصية.. كان أعالها 

الهرم  إلــى قمة  وصوله 

الكروي فــي بالده.. في 

الخامــس من شــهر يوليو 

2012، إذ تم انتخابه رئيســاً 

لالتحاد الكرواتي لُكرة القدم.

االتحــاد  رأس  علــى  تعيينــه  وُمنــذ 

الكرواتي لُكرة القدم، يســهر ُســوكر على ترتيب 

البيــت إلعادة أمجاد كرواتيا، وهو ما كان اليوم.. إذ 

أصبــح أحفاد البلقان على ُبعــد ُخطوة واحدة من 

النهائي الُحلم.

ماريو ستانيش 
كان ُمجبــراً أن ُينهــي مســيرته الكرويــة بشــكل 

ُمبكــر، وذلــك بعدما ألمــت به إصابــة بليغة على 

ُمســتوى الُركبــة. كان ُيعتبر من أنجــح الُمهاجمين 

علــى الُمســتوى العالمي ُرفقة رفيق دربه ُســوكر.. 

لعب ألندية بنفيكا، وكلوب بروج البلجيكي، وبارما 

اإليطالي، وتشيلسي اإلنجليزي..

وكان يتــرأس فــي وقت من األوقات شــركة في 

كرواتيــا لــوكالء أعمــال الالعبين، ُرفقــة مجموعة 

من رفــاق األمس مثل ُغــوران فالوفيتش، وبوريس 

زيفكوفيتــش.. يعمــل اآلن على تطوير نفســه في 

ميدان العقار، إذ يشتغل بالعاصمة الكرواتية زغرب 

في هذا المجال. 

ويظهــر من وقــت آلخر في تصريحــات إعالمية 

و»قوية«،  »صادمة« 

انتقــد  قــد  كان  إذ 

تشيلســي  ُمــدرب 

في  ُكونتي  أنتونيــو 

الموسم الماضي، كما 

وجــه انتقــادات الذعة 

للــدوري الصينــي وسياســة 

جلب النجوم.

إيغور ستيماتش
تجربته العباً مرت بســرعة كبيرة.. وتوجه فيما بعد 

لمجــال التحليل التليفزيوني، قبــل أن ُيغير الوجهة 

صــوب التدريــب.. وكان خليفــة لرفيقه ســالفين 

بيليتــش في تدريب الُمنتخب الكرواتي بين ســنتي 

2012 و2013.. لكــن النتائــج لم ُتســاعده حينها، 

وكلفتــه منصبــه بعد الهزيمة أمــام كل من بلجيكا 

وســكوتلندا فــي تصفيات كأس العالــم 2014 التي 

أقيمت حينها بالبرازيل.

وبعد االشــتغال في زادار والُمرور بتجربة قصيرة 

رفقة ســيباهان أســفاهان اإليراني، تحــول بعدها 

لالشــتغال بنادي الشــيحانية في قطر، وكانت تلك 

آخر تجاربــه مدرباً. ويعمل على تطوير صناعة زيت 

الزيتون التي اشتهرت بها عائلته في كرواتيا.

زفونيمير ُبوبان 
قائــد الُمنتخــب الكرواتي فــي كأس العالم ســنة 

1998، كان مــن بين ألمع وأهم الالعبين في الجيل 

التاريخي لكرواتيا الذي احتل المركز الثالث بنســخة 

فرنسا.. بعد انتهاء مسيرته الكروية، توجه زفونيمير 

بوبان إلى جامعة زغرب للدراســة وحاز شهادة ُعليا 

في التاريخ، قبل أن يدرس اإلعالم الرياضي.

يملك مطعماً فخمــاً بالعاصمة الكرواتية زغرب، 

ومنذ شــهر مايو 2016، أضحى يشتغل رفقة االتحاد 

الدولي لكرة القدم في منصب ُمساعد الكاتب العام 

لـــ »الفيفا«، وذلك في ملفات تطوير اللعبة وتنظيم 

الُمسابقات الكروية المنضوية تحت لواء الفيفا.

روبرت بروزينيسكي 
مثــل زميلــه إيغــور ستيماتشــن، توجــه روبــرت 

بروزينيســكي إلى مجــال التدريب.. اشــتغل مدرباً 

مساعداً لرفيقه سالفين بيليتش على رأس المنتخب 

الكرواتي األول.. في سنة 2010، أشرف على تدريب 

النجــم األحمر بلبغراد بصربيا، وفــاز ُرفقتهم بكأس 

صربيا ســنة 2012، قبل أن يســتقيل ويتوجه صوب 

ُتركيا لتدريب قيصري ســبور.. الــذي كان ُيعتبر آخر 

األندية التي قادها بروزينيسكي.

وتحــول فيما بعد لقيادة الُمنتخبات، إذ أشــرف 

على تدريب منتخب أذربيجــان في الفترة الممتدة 

بين 2014 و2107.. ومنذ مطلع ســنة 2018، أصبح 

ُمدربــاً لمنتخــب البوســنة والهرســك.. حكايته مع 

البوســنة بدأت بفوزين، وثالثة تعــادالت، وهزيمة 

أمام المكســيك.. وُيواصل النجم الســابق للغريمين 

ريال مدريد وبرشــلونة قيادته لرفاق نجم يوفنتوس 

اإليطالي ميراليم بيانيتش.

Ⅶ سوتشي - د ب أ

يتمتع الجيل الحالــي للمنتخب الكرواتي بأفضلية 

عن الجيل الذهبــي الذي حصد المركز الثالث في 

مونديــال فرنســا 1998، حيث إنهــا المرة األولى 

التــي ينجح فيها الفريق فــي الفوز على المنتخب 

المضيــف، وهي المرة الثانية في تاريخ المونديال 

التــي يحقق فيها فريق انتصارين متتاليين بضربات 

الجزاء، حيــث كانت المرة األولــى بأقدام العبي 

األرجنتين في مونديال 1990.

وقال مودريتش رجل المباراة أمام روســيا »يبدو 

أنــه ُكتــب علينا فــي النجــوم أن نخــوض دراما 

إضافية«.أكــد لــوكا مودريتــش نجم خط وســط 

المنتخــب الكرواتــي لكرة القــدم أن هدفه ليس 

الجوائز الشخصية وأن تركيزه بالكامل ينصب على 

نجاح فريقه في بطولة كأس العالم 2018 المقامة 

حالياً في روسيا، مشيراً إلى أن الفوز على المنتخب 

الروسي خطوة نحو تحقيق هدف الفريق.

وتأهل المنتخــب الكرواتي للمربع الذهبي في 

البطولــة بالفــوز علــى المنتخب الروســي 4 - 3 

بــركالت الترجيح بعــد تعادلهما 1 - 1 في الوقت 

األصلــي و2 - 2 في الوقت اإلضافي من مباراتهما 

مســاء أول مــن أمس الســبت فــي دور الثمانية 

للبطولة.

وتــوج مودريتــش بجائــزة أفضــل العــب في 

المباراة.

وأكــد مودريتــش: »ال أفكــر في الفــوز بالكرة 

الذهبية ألفضل العب وال أفكر في أي شــيء آخر. 

المهــم هنا أن ننجح كفريــق. وصلنا لقبل النهائي 

ونســتطيع إنجاز أكثــر من هــذا. المجموعة هي 

المهمــة في هذا المونديال. نريد العودة بميدالية 

وسوف نرى ما هي نوعية هذه الميدالية«.

وأوضح: »روســيا لعبت بشــكل ممتــاز خاصة 

فــي الشــوط األول. ولم نتمكن مــن صنع اللعب 

جراء الضغط العالي الروســي. ولكن في الشــوط 

الثاني والفترة اإلضافية كنا األفضل وســيطرنا على 

مجريات اللعب. كنا نريد إنهاء اللقاء قبل الوصول 

لركالت الترجيح ولكن القدر أراد ذلك«.

وأضــاف: »مــن المؤكــد أن المســتوى العالي 

للمباريــات إضافــة لإلصابات أثرت على مســتوى 

األداء واللياقــة نوعاً ما، ولكن اســتطعنا الفوز في 

النهايــة. أتينا إلى سوتشــي منذ أيــام عدة، وذلك 

للتعود على حالة الطقس والتأقلم معها«.

وأشــار: »الملعب هنا رائع وكل شيء جيد جداً 

وتبــدو المدينة جميلة كذلك. أنا ســعيد بالوصول 

بعــد 20 عامــاً للــدور قبــل النهائــي، وأعتقد أن 

فريقنا اليوم يســتطيع أن يحقق نتيجة أفضل من 

الماضي«.

مــن  أول  مبــاراة  وجــرت 

أمــس على ملعب فيشــت 

األولمبي في سوتشي في 

و287  ألفــاً   44 حضور 

مشجعاً.

دينيــس  وتقــدم 

العب  تشيريشــيف 

فياريــال  وســط 

بهــدف  اإلســباني 

لروســيا فــي الدقيقة 

31 ثــم تعــادل انــدري 

كراماريتش مهاجم هوفنهايم 

األلماني لكرواتيا في الدقيقة 39.

وانتهى الوقت األصلي بالتعادل اإليجابي 

بهدف لمثله ليتم اللجوء إلى وقت إضافي حيث 

ســجل دوماغوف فيــدا مدافع بشــكتاش التركي 

هدفاً للفريق الكرواتي في الدقيقة 101 ثم تعادل 

ماريو فرنانديز مدافع سســكا موســكو لروسيا في 

الدقيقة 115.

ولم يتمكن أي من الفريقين من تسجيل هدف 

الفوز في اللحظات األخيرة لينتهي الوقت اإلضافي 

بالتعادل بهدفين لمثلهما لتكون كلمة الفصل عبر 

ركالت الجزاء التي حسمها منتخب كرواتيا لصالحه 

بنتيجة 4 - 3.

غرابــار  كولينــدا  كرواتيــا  رئيســة  زارت 

كيتاروفيتــش، غرفة تغييــر مالبس منتخب 

بالدها، عقــب مباراته ضد نظيره الروســي 

ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 

لكرة القدم 2018.

عبر  صورة  ونشرت 

منتخــب  حســاب 

الرســمي  كرواتيــا 

موقــع  علــى 

»فيســبوك«، تظهر 

غرابــار  كولينــدا 

مع  كيتاروفيتــش، 

منتخــب  العبــي 

بالدهــا والجهــاز الفني داخل غرفــة تغيير 

المالبــس، احتفاال بالتأهل إلــى الدور قبل 

النهائــي للمونديــال بعد الفوز على روســيا 

بــركالت الترجيــح )4-3( أول مــن أمــس 

الســبت في ملعب »فيشــت« فــي مدينة 

سوتشي - وكاالت سوتشي. 

أعــرب زالتكو داليتش المديــر الفني للمنتخب 

الكرواتــي لكرة القــدم عن ثقته بقــدرة فريقه 

على تقديم المزيد في بطولة كأس العالم 2018 

المقامة حالياً بروســيا بعــد التأهل بجدارة إلى 

المربع الذهبي للبطولة.

وبكــى زالتكــو داليتش مــدرب كرواتيــا فرحاً 

إيفان  تســجيل  بعد 

ضربــة  راكيتيتــش 

الجزاء األخيرة.

وقال داليتش »أهنئ 

إلى  للوصول  فريقي 

النهائي.  قبــل  الدور 

لــم يكن هناك لعب 

هــذه  فــي  جميــل 

المبــاراة، بــل كانت 

حرباً. أســعدنا أنفســنا بهــذا الفــوز. أعتقد أن 

بإمكاننا تقديم المزيــد. كلنا ثقة وعزم لتحقيق 

نتيجــة أفضــل أمــام المنتخــب اإلنجليزي في 

سوتشي - د ب أ المربع الذهبي«. 

وّجه )فيفا(، تحذيراً للمدافع الكرواتي دوماجوي 

فيدا، بعــد تداول مقطع فيديــو عبر اإلنترنت، 

يظهر العب كرواتيا يحتفل بفوز بالده على روسيا 

، مــن خالل التطرق لألزمة الروســية األوكرانية. 

قائاًل  المدافع  وصاح 

»المجــد ألوكرانيا«، 

في تسجيل الفيديو، 

قبل أن يقول الالعب 

الســابق  الكرواتــي 

اوجنين فوكويفيتش 

»هذا الفوز من أجل 

دينامــو وأوكرانيــا.. 

كرواتيا«. يا  انطلقي 

ولعــب فيــدا وفوكويفيتش ســوياً فــي دينامو 

كييف. وقال فيدا، إن تصريحاته »ليس لها عالقة 

بالسياســة«، وكانت »مجرد مزحة ألصدقائي«. 

موسكو - وكاالت

تبت علينا الدراما
ُ
مودريتش: ك

رئيسة كرواتيا 
تحتفل مع الالعبين

ًزالتكو داليتش:
كانت حربا

»فيفا« يحذر 
الكرواتي فيدا

04

5 أبطال صنعوا تاريخ »الناري«.. أين هم

أشادت الصحف الكرواتية أمس بتواصل »حلم« 

منتخــب بالدها لكرة القدم في كأس العالم في 

روســيا، وذلك غداة تأهله لمالقــاة إنجلترا في 

الدور نصف النهائي، بفوزه على البلد المضيف 

بركالت الترجيح.

وعنونت صحيفة »سبورتسكي نوفوستي« على 

صدر صفحتها األولى »موسكو نحن قادمون«.

أضافت »الحلم الكرواتي يتواصل بعد 20 عاماً، 

نحن في الدور نصف النهائي لكأس العالم. وفيه 

ســنواجه اإلنجليــز الذين يدينون لنــا منذ عام 

2009«، وذلك في إشــارة إلى خسارة المنتخب 

الكرواتي أمام »األسود الثالثة« بنتيجة 1-5 في 

سبتمبر 2009.

وأتت تلك الخســارة بعد عام من خسارة مذلة 

لكرواتيا علــى أرضها 1-4 ضد إنجلترا نفســها. 

ونوهــت الصحــف بــأداء المنتخب الروســي، 

مشيرة إلى أن الالعبين الروس »كانوا يتمتعون 

بمئة حياة«.

ونشرت صحيفة »يوتارنيي« عنوان »الكرواتيون 

زغرب - وكاالت ال يستسلمون!«.  

صحف كرواتيا: 
قادمون يا موسكو

 ال أفكر 
في الكرة الذهبية، 

المهم نتيجة أفضل من 
الماضي

 

 سوكر 
وضع بالده على 

 
ً
ًخارطة كرة القدم العبا

ومديرا
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بيكفورد.. صمام أمان »األسود الثالثة«

Ⅶ  عواصم - وكاالت

رغــم هيمنــة إنجلترا »األســود الثالثة« 

بشــكل عام على مباراتها ضد السويد في 

دور الثمانيــة بكأس العالــم لكرة القدم 

كان الحــارس جــوردان بيكفــورد أفضل 

العــب خالل الفــوز 2- 0 ليربح المدرب 

غاريث ســاوثغيت رهانه علــى الحارس 

البالــغ عمره 24 عاماً، والذي بات بمثابة 

صمــام األمان لألســود الثالثــة. وخالل 

تقــدم إنجلتــرا فــي النتيجة عبــر هاري 

ماغواير شــنت الســويد هجمــة خطيرة 

لكــن رد فعل بيكفــورد كان رائعا عندما 

تصــدى لضربة رأس مــن ماركوس بيرغ. 

وضاعف ديلي آلي التقدم لكن بيكفورد 

عــاد ليتصدى لفرصة أخــرى من فيكتور 

كالسون بشــكل ممتاز ثم أبعد تسديدة 

بيرغ ليجنب إنجلترا الشــعور بالخطر في 

الدقائــق األخيرة. وقام بيكفــورد بإنقاذ 

رائع في الوقت المحتســب بدل الضائع 

ليتصدى لتســديدة ماتيــوس أوريبي في 

دور 16 وحــول الكــرة إلى ركلــة ركنية. 

لكن لسوء الحظ جاء منها هدف التعادل 

لكولومبيا لكن الحــارس خطف األضواء 

مجــدداً عندما أنقذ إنجلتــرا في ركالت 

الترجيح. وقال بيكفورد »التصدي لرأسية 

بيرغ األولى جعلنــي أتحلى بالثبات في 

بقية المباراة«.

وأضــاف »لم أكن قد ولدت بعد حين 

وصلت إنجلترا لقبــل نهائي كأس العالم 

آلخر مــرة )في 1990( وقلنــا دائماً إننا 

نتعامــل مع مباراة تلــو األخرى ونمضي 

قدماً نحو كتابة تاريخنا الخاص«. وخاض 

حارس إيفرتون أول مباراة مع إنجلترا قبل 

ســبعة أشــهر فقط ولعب ثالث مباريات 

دوليــة قبل كأس العالم لكن ســاوثغيت 

جعله الخيــار األول بين الحراس. وراهن 

المــدرب أيضاً على حارســين ال يتمتعان 

بالخبرة في تشــكيلته وهما جاك بوتالند 

)ثمانــي مباريــات دوليــة( ونيــك بوب 

)مبــاراة واحدة( واســتبعد جــو هارت 

الذي ظل حارسا أساسيا لسنوات طويلة. 

ولطالما تمتعت إنجلتــرا بحراس رائعين 

لكن لطخت مســيراتهم لحظات كارثية. 

وكان بيتر شــيلتون 

يبلــغ 41 عامــا في 

 1990 العالــم  كأس 

وبــدا أنه لــن ينقذ أي 

الخســارة  ترجيح خالل  ركلــة 

أمام ألمانيا حتــى إذا امتدت المباراة 

لمنتصــف الليل. وبعد 12 عاما لم يحرك 

الحــارس ديفيد ســيمان )كان يبلغ نحو 

39 عاما( ســاكنا أمام تسديدة رونالدينيو 

بعيدة المــدى لتطيح البرازيــل بانجلترا 

مــن دور الثمانيــة. وكان مــن الممكن 

أال يخاطر ســاوثغيت بحارس شــاب وأن 

يواصل االعتماد على هارت رغم مستواه 

المتذبذب خالل الموسم لكنه راهن على 

عنفوان الشــباب واللياقة المرتفعة ونال 

مكافأة على ذلك.

وقال بيكفورد »خضت موســما جيدا 

وهذا كل ما في األمر«. وأضاف »ال أضع 

نفســي تحت ضغط. ال شــيء يقلقني. 

الملعــب هــو نفســه دائمــا وكذلــك 

الخطــوط وارتفــاع المرمــى«. »أجتهد 

كل يوم وحســب وحافظت على نظافة 

بفضــل  شــباكي 

الجهــد المبــذول 

التدريبــات  فــي 

القيام  يمكننــي  لــذا 

بتصديــات وإظهار مســتواي 

الحقيقي«. وأضاف »نقول دائما إننا 

نخوض كل مباراة علــى حدة، ويمكننا 

أن نمضي قدما ونكتب تاريخنا بأيدينا«. 

فخر
وفي الوقت الذي انطلقت فيه االحتفاالت 

في كل أرجاء إنجلترا، فإن الرجل صاحب 

الكلمة العليا لم يشــارك فــي االحتفال. 

وقال ســاوثغيت خالل المؤتمر الصحفي 

للمبــاراة »إنه أمر اســتثنائي، أتخيل أن 

هناك حفــاًل كبيراً يقام حالياً في البالد«. 

وأضاف »لن نحتفل الليلة، ولكن الشعور 

بالفخر والرضا كاٍف بالنسبة لنا«.

واســتحق منتخب إنجلتــرا الفوز على 

نظيره السويدي الذي كان يتطلع للتأهل 

إلــى المربع الذهبي لــكأس العالم ألول 

مرة منذ 24 عاما.

وقال القائد هــاري كين لهيئة اإلذاعة 

البريطانية /بي بي سي/ »نعرف أنه مازال 

هناك مباراة صعبة تنتظرنا، في الدور قبل 

النهائــي. ولكننا نشــعر أننا بحالة جيدة، 

وواثقون من أنفسنا«. وأضاف:»أعرف أن 

الجماهير هنا وفي إنجلترا تستمع.. نريد 

فقط أن نجعل بالدنا فخورة بنا«. وأشــار 

هــداف المونديال برصيد ســتة أهداف 

»قدمنــا أداء غاية فــي النضج في مباراة 

عالية الضغط«.

وأوضح »كنا ندرك أننا سنستحوذ على 

مجريــات اللعب، وقد فعلنا ذلك بالفعل 

وتحركنا بشــكل ســريع«. وختم بالقول 

»لقــد لعبنــا بالطريقة التــي تعهدنا بأن 

نلعب بهــا، وبادرنا بالهجوم، اآلن اقتربنا 

خطوة«. وأكد ســاوثغيت مدرب إنجلترا 

أن روح الفريق كانت مفتاح النجاح.

وقال ساوثغيت »لقد وصلنا إلى هذه 

المحطة ألن الفريق كان قوياً للغاية«.

من جانبه قال راشــفورد:»هذه ماهية 

كــرة القــدم، أن تكــون متواجــدا على 

المسرح الكبير«.

تاريخ
وتأهــل منتخــب إنجلترا مرتيــن من قبل 

للمربع الذهبي ولكن النهاية جاءت متباينة 

في المرتين. وفــازت إنجلترا على البرتغال 

ثــم ألمانيا الغربية في طريقها للفوز بلقبها 

الوحيــد في كأس العام عام 1966، قبل أن 

يخســر الفريق بركالت الجــزاء أمام ألمانيا 

في نسخة 1990، قبل أن يتوج األلمان في 

النهاية باللقب.

وأشاد ســاوثغيت بفريقه الشاب ولكن 

بحــدود فــي ظل ســعيه للحفــاظ على 

حالــة التركيز بين الالعبين قبل المواجهة 

المرتقبــة أمام كرواتيا. أما يان اندرســون 

مدرب السويد فقال لدى سؤاله عن فرصة 

إنجلترا في الفوز بلقب كأس العالم »نعم 

بالتأكيــد أعتقد أنهم قــادرون«. وأضاف 

»إنهــم أقويــاء ومنظمون بشــكل جيد، 

أود أن أشــيد بالفريــق والمدرب«. وختم 

بالقول »كل االحترام للســيد ســاوثغيت، 

لقــد قام بمهمــة رائعة، إنــه فريق جيد، 

الطريق  أنهم يستطيعون استكمال  أعتقد 

حتى نهايته«.

بيكهام يطالب إبراهيموفيتش 
بالوفاء بوعده

Ⅶ  لندن - وكاالت

طالــب النجــم اإلنجليــزي الســابق ديفيــد 

بيكهــام، زميله نجم الســويد الســابق زالتان 

إبراهيموفيتش بالوفاء بوعده، بشــأن الرهان 

على المباراة بيــن منتخبي بلديهما، يوم أول 

مــن أمس، ضمــن مونديال 2018. وكســب 

ديفيــد بيكهام الرهان بعد فوز منتخب بالده 

علــى نظيــره الســويدي بهدفيــن نظيفين، 

وتأهله إلى الدور قبــل النهائي لبطولة كأس 

العالم لكرة القدم 2018، المقامة في روسيا.

وكان الســلطان إبــرا قــد راهــن بيكهام 

عبر حســابه في »إنســتغرام«، علــى مباراة 

السويد وإنجلترا، وكتب: »إذا فازت إنجلترا، 

فســأدعوك إلى العشــاء في أي مكان تريده 

فــي العالم، ولكن إذا فازت الســويد، فأنت 

ستشــتري لــي مــا أريده مــن شــركة إيكيا 

السويدية، موافق؟«.

ورد ديفيد بيكهام على تحدي السلطان إبرا 

ورهانه، حينها: »إذا فازت السويد، فسأذهب 

معك شــخصياً إلى متجر »إيكيا«، وسأشــتري 

لك كل ما تحتاجــه لمنزلك الجديد في لوس 

أنجلوس. ولكن في حــال فازت إنجلترا، أريد 

منــك أن تحضر مبــاراة إلنجلتــرا في ملعب 

ويمبلــي مرتديــاً قميصهــا، وتأكل الشــيبس 

والســمك في فترة ما بين الشوطين«. واآلن 

يطلــب ديفيد بيكهام من زميله الســابق في 

فريق باريس ســان جيرمان الفرنســي، الوفاء 

بوعده.

دعم
من ناحيته أرســل إبراهيموفيتش رســالة إلى 

منتخب بالده بعد الخســارة أمام إنجلترا 2-0 

في ربع نهائي كأس العالم 2018.

إبراهيموفيتــش في تغريــدة عبر  ونشــر 

صفحتــه الرســمية فــي »تويتر«، قــال فيها: 

»يجــب علــى كل العب الحصــول على كرة 

ذهبيــة فــي المنتخب الســويدي، ما فعلوه 

ســوف يتذكره الجميع إلى األبد، شــكراً لكم 

على العرض الذي قدمتموه في المونديال«.

وسائل اإلعالم ترفع سقف األحالم اإلنجليزية

Ⅶ  لندن - د ب أ

إنجلترا  قوبل تأهل منتخب 

إلى المربع الذهبي للمونديال 

الســعادة من قبل  بعاصفة مــن 

وسائل اإلعالم أمس، حيث توقعت أغلبها 

أن يتوج األســود الثالثة بثانــي لقب لهم في 

كأس العالــم بعــد إنجــاز 1966. وفــاز المنتخب 

اإلنجليــزي تحت قيــادة مدربه ســاوثغيت على 

نظيره الســويدي بهدفيــن دون رد ليبلغ المربع 

الذهبي لــكأس العالم للمرة األولــى منذ 1990. 

وســجل هاري ماغوير وديلي الــي هدفي إنجلترا 

مــن ضربتي رأس كمــا أنقذ الحــارس اإلنجليزي 

جــوردان بيكفود مرماه من ثالثة أهداف محققة 

ليكون الفوز في النهاية من نصيب األسود الثالثة 

على ملعب ســمارا أرينا. وجاء العنوان الرئيســي 

لصحيفة »ذي صن« أمس »نعم... األســود الثالثة 

هرسوا السويد لينضموا إلى المربع الذهبي«.

وأشــارت صحيفــة »تيليغراف« »إلــى األمام« 

لتحفيــز المنتخــب اإلنجليــزي ومدربــه غاريث 

ساوثغيت قبل المباراة المرتقبة 

أمام كرواتيا بعد غد في المربع 

الذهبي.

تهنئة
ونشــرت صحيفة »ذي ميل« صــورة لماغوير 

واصفــة إيــاه بأنه »األميــر هاري« ولكــن األمير 

ويليــام أيضاً قــدم تهنئته للفريق عبر الحســاب 

الرسمي لقصر كينســينغتون على شبكة التواصل 

االجتماعي تويتر.

وقــال األمير ويليــام »أردتم تحقيــق التاريخ، 

إنجلتــرا وأنتــم تفعلون ذلك تماماً، إنها مســيرة 

مذهلــة فــي كأس العالــم، لقد اســتمتعنا بكل 

دقيقة، تستحقون هذه اللحظة، كرة القدم تعود 

إلى منشئها«.

وأوضحــت صحيفة »صنــداي تايمــز«، »أمل 

وتفاخر«، فيمــا وصفت صحيفة »صنداي ميرور« 

الالعبين بأنهم »أسود استحقوا اللقب«.

ونشــر الملحن ســير اندرو ليويــد ويبر فيديو 

عبر حســابه على تويتر لنفسه وهو يعزف أغنية 

»كرة القدم أتية للوطــن«، األغنية كتبها الفنانان 

الســاخران فرانك ســكينر وديفيد باديل في يورو 

1996 عندمــا بلغــت إنجلتــرا المربــع الذهبي 

للبطولة التي جرت على أراضيها.

نصيحة
وحملــت الصفحة الرئيســية لصحيفــة »صنداي 

بيبــول« صورة لهاري كين وهــاري ماجوير تحت 

عنوان »حافظا على هدوئكما وانطلقا«. الجماهير 

في كل أنحاء إنجلترا شــاهدت الفوز على السويد 

قبل أن يحتشدوا سوياً في شوارع المدن والقرى، 

حتــى الســاعات األولى مــن الصبــاح لالحتفال 

بالتأهل إلى المربع الذهبي.

وكتب جيمي هوارد الذي كان بصحبة مجموعة 

من المشجعين في شيفيلد، في صحيفة »اوبزرفر« 

»مــع انطالق صافرة نهاية المبــاراة بالفوز 2 - 0 

بدأت الجماهــر اإلنجليزية تحتفل بالتأهل للمرة 

األولى إلى المربع الذهبي منذ عام 1990، التحول 

الملحمــي لما كان، حتى وقــت قريب فريق غير 

مستقر بدأ في التشبع باالنتماء الوطني«.

  عيون 
البريطانيين 

معلقة على اللقب

  ٣ تصديات 
أدهشت المونديال



Ⅶ باريس - د ب أ

الفرنســية  الجماهيــر  تتطلــع 

إلــى  بشــغف،  والبلجيكيــة 

المواجهــة بيــن فريقيهما لكرة 

النهائي  الــدور نصف  القدم في 

لــكأس العالــم، والمقــررة غداً، 

بينما سعى رئيسا وزراء الجارتين 

الرياضي إلى  التنافس  التخفيف من حــدة 

بيــن فريقي بلديهمــا، من خال إطــاق عبارات 

المجامات الدبلوماسية حول العاقات القوية بين 

البلدين. وقال رئيس الوزراء الفرنســي إدوار فيليب، 

لصحيفــة »لــو جورنــال دي ديمانش« أمــس: »نحن 

نتقاسم أكثر من الحدود: تاريخ وثقافة«. ووصف بلجيكا 

بأنها »أكثر من مجرد جارة، وأكثر حتى من مجرد صديقة«.

ومن جانبه، قال نظيره البلجيكي شــارل ميشيل للصحيفة 

نفســها، إن العاقــات بين البلديــن »عميقة للغاية 

وطبيعية للغاية«.

وأضــاف ميشــيل أنــه بالنظــر إلــى الصور 

النمطيــة: »أعتقد أنه يمكننا التعامل بشــكل 

جيــد على كل جانب من الحــدود عبر المزاح 

والســخرية والفكاهة. كثيراً ما نعتبر الفرنسيين 

الفرنســيون  ويميل  مغرورين، 

إلــى وصفنا بالســخف، خاصة 

بسبب لهجتنا«.

74
وســوف تكــون مبــاراة الغد في ســان 

بطرسبورغ، هي اللقاء الرابع والسبعين بين 

الفريقين، ويكن الفرنسيون، الذين وصلوا إلى المربع 

الذهبي على حساب أوروغواي، االحترام للبلجيكيين، الذين 

أطاحوا في البطولة الحالية بالبرازيل صاحبة الرقم القياســي 

للفوز بكأس العالم )خمس مرات(.

وقالت صحيفة »ليكيب« الرياضية الفرنســية »ســعيدون 

برؤيتكــم مــرة أخرى. نحن نحــب بعضنا بعضــاً«. ويعرف 

الاعبــون من كا الجانبين بعضهم البعــض جيداً، ويلعبون 

معاً أو في فرق متنافســة في العديــد من األندية األوروبية 

الكبرى، باإلضافة إلى ذلك، فإن المهاجم الفرنســي السابق 

تييري هنري، هو اآلن مدرب مساعد لبلجيكا. وذكر المدافع 

الفرنسي رافاييل فاران مؤخراً، أنه كثيراً ما لعب في بلجيكا، 

نظراً لمولده وإقامته في مدينة »ليل« بالقرب من الحدود.

وأكــد فــاران على أنــه يريــد أن يكون بطــًا للعالم مع 

منتخب باده، معترفاً بصعوبة المواجهة أمام بلجيكا، وقال 

فــاران: يجــب علينا أن نقدم أفضل مــا لدينا خال مواجهة 

المنتخــب البلجيكــي، وأثق 

تماماً في تطور ونضج زمائي 

أننا أكثر  الفريق، وأعتقــد  في 

اكتماالً من الفريق المنافس. 

وأضاف : أعتقد أن لوكاكو ، أبرز 

التهديدات التي يمكن أن نتعرض لها ، 

لذلك يجب أن نقلل له المســاحات، والتي 

يستفيد منها، للحد من خطورته. 

ثقة
ويرى اإلسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، 

أن الجيــل الحالــي لاعبي فريقــه، يضاهــي بالفعل الجيل 

الذهبــي لبلجيكا في مونديال 1986. وقــال مارتينيز »لدينا 

مجموعة من الاعبين يستحقون الذهب، ألن في كرة القدم 

عندمــا يكون لديــك الثقة بأنك قادر علــى هزيمة البرازيل، 

فهذا كل شــيء«. وأضــاف »الاعبون يســتحقون اعتبارهم 

قــدوة للناس في بلجيكا وألجيال كثيــرة قادمة، هذا الجيل 

على نفس مســتوى جيل 1986«، في إشارة إلى الجيل الذي 

وصــل بمنتخب بلجيكا إلى المربــع الذهبي للمونديال قبل 

32 عاماً. وختم بالقول »أفضل جيل للكرة البلجيكية كان في 

1986، أعتقد أن الجيل الحالي يســتحق أن يكون على قدم 

المساواة، فخور بهذا الجيل من الاعبين«.

ُيعد اإلنجليزي جيسي لينغارد، عنصراً رئيسياً في تشكيلة »األسود 

الثاثة« في الســنوات األخيرة، ويشــهد له نجاحه بخداع وإزعاج 

مدافعــي الخصــم بفضل حركاته غيــر المتوقعة وجســارته على 

المستطيل األخضر.

رغــم ضم كوكبــة مــن الاعبين لصفــوف مانشســتر يونايتد 

بصفقــات ضخمة، أتى بقاء جيســي لينغارد فــي صفوف الفريق، 

كنوع من اإلثبات ألهميــة موهبته والدور الذي يضطلع به ضمن 

النادي. 

تخرج لينغارد )25 ســنة(، من أكاديمية الشــياطين الحمر، 

واكتســب خبرة مكثفة من سلســلة فترات إعارة بعيداً عن 

المعقــل أولد ترافورد، قبــل أن يعود لليونايتد تحت إمرة 

المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

يبــدو أن مــا أظهــره لينغارد من مســتوى فــي األداء 

مــع منتخب إنجلترا تحت 21 ســنة، أثــار إعجاب غاريث 

ســاوثغيت مدرب منتخب إنجلترا األول، ليمنح هذا الاعب، 

المشــهور بنشــر أجواء البهجة من حوله، شرف خوض باكورة 

مبارياتــه مع المنتخب األول في اللقــاء أمام مالطا في أكتوبر 

عام 2016، ضمن التصفيات األوروبية المؤهلة لكأس العالم.

منــذ ذلك التاريخ، تحول لينغارد، إلى عنصر رئيســي في 

تشكيلة »األســود الثاثة« وصوالً إلى نهائيات كأس 

العالم في روســيا 2018، ومســاهمته في وصول 

منتخــب باده إلى الدور نصــف النهائي، وبات 

مرشــحاً بقوة للوصول إلــى النهائي والتتويج 

بالــكأس العالمية للمــرة الثانية فــي تاريخ 

المونديال.

ظهر لينغارد، في 4 مباريات مع منتخب 

إنجلتــرا، فــي مشــاركة أولــى لاعب في 

المونديــال، ولعب خال تلك المواجهات، 

362 دقيقــة، وقطــع 46.1 كيلومتــراً، منها 

20.4 كيلومتراً مع استحواذ على الكرة، و15.4 كيلومتراً 

بدون اســتحواذ على الكرة، وســجل لبــاده الهدف 

الثالــث من األهداف الســتة التي فازت بها على بنما 

6-1 فــي الجولة الثانيــة من المجموعة الســابعة 

للدور األول.

وحــرص لينغــارد، علــى االحتفــال بوصــول 

منتخــب باده إلى نصف نهائــي كأس العالم 

بصــورة خاصة مــع والدتــه ونشــر لينغارد 

تغريدة عبر حســابه بموقــع »تويتر« لزيارة 

والدته له لاحتفال بالوصول لنصف نهائي 

كأس العالم. وكان لينغارد غّرد في وقت 

ســابق بعد الفوز علــى كولومبيا أّنه 

لن يعود للمنزل ملمًحا إلى شــعار 

جمهور األســود الثاثــة »الكأس 

سيعود لبيته«. كما نشر لينغارد 

على صورة لفيكتور ليندولوف، 

مدافع الســويد ومانشســتر 

عــن  تعبيــًرا  يونايتــد، 

حزنــه بالخــروج من 

 - دبي  المونديال. 

البيان الرياضي

فرنسا وبلجيكا.. منافسة من نوع آخر لينغارد.. محرك 
»األسود الثالثة«

Ⅶ موسكو - يوسف الشافعي، وكاالت

في الوقت الذي طغى فيه الحزن على مامح الشعب 

الروسي بعد خروج المنتخب من ربع نهائي المونديال 

وصفت وســائل اإلعام الروسية العبي منتخب روسيا 

بأنهــم أبطــال كادوا أن يحققــوا الحلم المســتحيل، 

وكتبت صحيفة »ســبورت إكســبريس«، »إنهم أبطال 

قلوبنــا«. وأشــارت الصحيفة إلى أنه قبل شــهر واحد 

كانت الجماهير الروســية ســتضحك إذا أخبرتهم بأن 

منتخب بادهم سيصل لدور الثمانية في كأس العالم. 

وذكــرت صحيفــة »كومسومولســكايا برافــدا« »إنه 

أمر مؤســف ولكن شــكراً لكم«. وأوضحت الصحيفة 

»القصــة ليس متعلقــة بكرة القدم، هــي تخص 23 

رجًا، ومدربين وأشخاص آخرين أصبحوا فريقاً واحداً 

وتحرروا مــن التوقعات التي تنبأت بفشــلهم«. ومن 

جانبها أكدت صحيفة »موسكوفسكي كومسومولتس« 

»منتخبنا الوطني خسر لكننا فخورون به«. 

وكان اليوم مثيراً جداً في روســيا، فمخطئ من قال 

إن كل الطــرق تؤدي إلى رومــا، بل كانت كلها تؤدي 

إلى »فوروبيوفي غوري« بالعاصمة الروســية موسكو، 

حيث تتواجد منطقة المشجعين الخاصة بالمونديال.. 

صخب، فخر وترقب.

ساعات قبل موقعة روسيا المونديالية أمام فرسان 

البلقان »كرواتيا«، اكتظت شــوارع العاصمة الروســية 

موسكو ومحطات »مترو« األنفاق المؤدية إلى منطقة 

المشجعين، بألوان وأعام روســيا االتحادية.. تعالت 

أصوات الجماهير الروســية في كل مكان، إذ صدحوا 

وأسمعوا أصواتهم في كل أرجاء الباد.

مــع مرور الســاعات وقبل أكثر من ســاعتين على 

موعــد أهم مبــاراة فــي تاريــخ المنتخب الروســي 

»الحديث«، لم يعد للنملة مكان فيه.. أمواج بشــرية 

تحير العقول والعيون في تصوير ذلك المشــهد، وكل 

من في المكان يصدح بصوت واحد »روسيا.. روسيا«.

حفل غنائي
قبل ســاعة من انطاق المباراة الحلم، نظم مسؤولو 

اللجنــة المنظمة المحلية لكأس العالم بروســيا رفقة 

المسؤولين عن منطقة المشجعين، جميع الحاضرين 

بحفــل غنائــي »صاخب«، وذلك للرفع من منســوب 

»األدريناليــن« لدى جــل الحاضريــن الحالمين بليلة 

تاريخية جديــدة تخلد في مجلدات إنجازات روســيا 

االتحادية فــي العصر الحديث. صخب، أفراح، رقص.. 

وكل مــا يخطر علــى البــال.. الروس أطلقــوا العنان 

لاحتفاالت قبــل إعطاء ضربة بداية المباراة »الحلم« 

بمدينة »سوتشي«.. وكأن التأهل إلى المربع الذهبي 

ال يعد سوى مسألة دقائق أو ساعات ليس إال.. 

قبــل كل هــذا وذلك.. نشــيد وطني روســي يهز 

أرجاء منطقة المشــجعين بموسكو.. تهتز له المشاعر 

والوجــدان.. وتتصــور فيه كل صفات وســمات جنود 

محبين ألوطانهم، ينتظرون بشــوق.. فهم مستعدون 

لتلبية نداء الواجب مهما كانت النتيجة.. وجوه الروس 

وعيــون »جمياتهــم« تتألأل في ســماء عاصمة »كل 

شيء« موسكو.. توحي لك بأن شمس الغد لن تشرق 

سوى بعد اقتطاع ورقة العبور الغالية.

ليــت كل البدايــات كمــا تمناهــا المــرء.. هكذا 

كان حال لســان الــروس، وهم ينظرون إلــى معاناة 

رفــاق عماق زمانــه »أرتيــوم دزوبا« أمــام أصدقاء 

»القزم الموســيقار« لوكا مودريتش.. عازف سيمفونية 

»التمرد« في أراضي المونديال.

سيناريو
 المعاناة لم تدم طويًا.. وبعد العســر يأتي اليسر، 

وبأفضل الطرق والســيناريوهات التي اشــتاقت لها 

نفوس أحفــاد »الثوري« لينين.. كــرة نجم فياريال 

وابــن نادي ريال مدريد دينيس تشيريتشــيف التي 

تمردت على قوانين الطبيعة وطارت بقلوب الروس 

نحــو الامــكان.. معلنة بزوغ فجر جديد، الشــباك 

اهتــزت في سوتشــي وأصــوات جماهيــر منطقة 

المشــجعين بموسكو تعالت ليسمع صداها في كل 

أرجاء الدنيا..

وبعــد دقائــق قليلة، عم الصمت أرجــاء المكان.. 

رأســية القادم من بعيــد »كراماريتش« هزت شــباك 

القائــد أكينفييــف لتعيد عــداد المبــاراة إلى نقطة 

البدايــة.. النتيجة، تعادل كرواتي أعلن توقف األفراح 

إلى أجل غير مسمى.

اســتغل الحاضرون فترة التوقف اللتقاط األنفاس.. 
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Ⅶ برلين - وكاالت

القــدم  لكــرة  األلمانــي  المنتخــب  وجــد 

»المانشافت«، نفسه أمام مشــكلة جديدة، بعد أيام 

مــن الخروج المبكر من نهائيــات المونديال، فقد أكد والد 

الاعــب مســعود أوزيــل، أمــس، أن نجله يجــب أن يترك 

منتخب ألمانيا لكرة القدم، بعد أن »تحول إلى كبش فداء«، 

عقــب الخروج مــن الدور األول لــكأس العالم في روســيا. 

وتعــرض أوزيل )29 عاماً(، النتقادات كثيرة في ألمانيا، بعد 

خيبة مونديال روسيا، حيث فقد المنتخب لقبه بحلوله رابعاً 

أخيراً في مجموعته في الدور األول.

وكانــت الضغوط تزايــدت فعًا على العب خط وســط 

أرســنال قبل انطاق البطولة، بســبب الصورة التي جمعته 

بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأجج الدولي السابق 

ومدير المنتخب األلماني، أوليفر بيرهوف، الجمعة، الموقف 

بالنســبة إلى أوزيل، وهو مــن أصول تركية، مؤكداً في بيان 

لــه، أنه كان يجب االســتغناء عن خدمات الاعب بســبب 

فشله في إيضاح موقفه من الصورة مع الرئيس التركي. 

تناقض
واعتبر والد أوزيل أن ابنه ساهم كثيراً مع المنتخب األلماني 

، لكن الوضع كان: إذا فزنا نفوز معاً، وإذا خسرنا فإننا نخسر 

بسبب أوزيل؟، يتم انتقاده اآلن، 

ويصبح كبش فــداء، ويمكنني أن 

أفهم ما إذا كان يشعر باإلهانة«.

وتوجه إلى ابنه بالقول بشــأن اســتمراره مع 

المنتخــب من عدمه »يجب أن يقرر بنفســه، ولكن لو 

كنت مكانه ســأقول شــكراً جزيًا«، مؤكــداً »الجرح يكبر 

كثيراً، ومن يدري ماذا سيحدث في المباراة المقبلة. لو كنت 

مكانه البتعدت، ولكنها وجهة نظري الشخصية«.

وكان أوزيــل اعترف بتراجع مســتواه وقال إنه بحاجة إلى 

بعــض الوقــت للتغلب على ما حدث. وكتــب عبر »تويتر« : 

الخــروج من كأس العالــم من دور المجموعات هو أمر مؤلم 

للغاية. وأضاف: لم نكن جيدين بالشــكل الكافي. وســأحتاج 

بعض الوقت للتغلب على ما حدث.

ورغــم أن الجماهيــر والخبــراء ســخروا مــن العديد من 

الاعبين في الفريق األلماني إال أنه تم بشكل خاص استهداف 

أوزيل .

و ذكرت مصادر صحفية ان أوليفر بيرهوف المدير اإلدارى 

لمنتخب المانيا، غاضب للغاية من مســتوى مســعود أوزيل، 

وينوى استبعاده نهائيا من المانشافت.

وقــال  بيرهــوف فى تصريحــات إعامية : لــم نرغم أي 

العب على فعل شــيء مــا، لكننا حاولنا دائمــا إقناعهم، لم 

ننجح مع مســعود أوزيل. كان يجب أن نفكر في اســتبعاده 

من التشــكيلة األساسية للمنتخب وفقا لمستواه 

البدنى والمهارى.

وأشــارت المصــادر إلى أن مســعود أوزيل 

ليس لديه أي مســتقبل مع المنتخب األلمانى 

بعد هــذا الهجــوم مــن بيرهــوف، وأنه من 

الصعب جدا تخيل استدعائه مرة أخرى لصفوف 

المانشافت فى المستقبل.

وألمحــت الصحيفة األلمانية، إلى أن مســعود 

أوزيــل قد يضطر إلعــان اعتزال اللعــب الدولى 

خال األيــام المقبلة، بعد ذلك الهجوم من إدارة 

المنتخب األلمانى ضده.

وكان أوزيل هدفاً لهجوم مستمر من الجمهور 

األلماني بعد األداء المخيب لآلمال لاعب وسط 

أرســنال في المباراة االفتتاحية »للمانشــافت«، 

التي خســرتها أمام المكسيك ، ما دفع المدرب 

يواكيم لوف الســتبعاده عن المباراة الثانية أمام 

الســويد )2-1(، ليعــود إلــى صفوف التشــكيلة 

أساســياً في المباراة الثالثة أمام كوريا الجنوبية، 

والتي خرج على إثرها حامل اللقب. ورأى 

العديد مــن الخبراء والنقــاد، أن لوف 

ارتكــب خطأ فادحاً بإعــادة أوزيل إلى 

التشكيلة األساسية.

عــرض االتحــاد البرازيلــي على مــدرب المنتخب تيتــي البقاء في 

منصبــه لفتــرة ال تقــل عن أربعة أعــوام، وذلك رغــم الخروج من 

الدور ربع النهائي لكأس العالم في روســيا، بحســب تقارير صحافية 

برازيلية. ويتولى تيتي )57 عاماً( تدريب المنتخب منذ 2016، وقاد 

عملية إعادة بنائــه بعد النهاية المذلة لمونديال 2014 على أرضه. 

وبحســب صحيفــة »أو غلوبو« 

واسعة االنتشار، قام رئيس البعثة 

روســيا  إلى مونديال  البرازيليــة 

روجيرو كابوكلو، والذي سيتولى 

رئاســة اتحــاد اللعبــة، بتقديم 

عرض لتيتي بعد الخســارة أمام 

بلجيــكا، للخوض في »مشــروع 

األقل،  أعــوام على  يمتد ألربعة 

كمــدرب للمنتخــب الوطنــي«. 

وأشارت صحيفة »فوليا دي ساو 

باولــو« إلى أن المــدرب طلب 

»بعــض الوقت« قبــل الرد على 

اقتراح االتحاد، ذلك أنه يرغب قبل أي شــيء آخر في »الوجود مع 

عائلته وأخذ بعض الوقت للتفكير«. وأوضحت »أو غلوبو« أن »تيتي 

لم يتحدث عن موعد للرد، إال أن االتحاد البرازيلي لكرة القدم واثق 

ساو باولو - وكاالت من أن رده سيكون إيجابياً«.   

أعلن االتحاد اإلســباني لكــرة القدم أمــس أن فيرناندو هييرو 

لن يســتمر في منصب المدير الفني للمنتخب اإلســباني الذي 

ودع بطولــة كأس العالم 2018 بروســيا من الــدور الثاني )دور 

الستة عشــر( للبطولة. وأوضح 

االتحــاد، في بيــان، أن هييرو 

ســيترك المنصب الــذي تواله 

انطاق  قبــل  مؤقتــة  بصفــة 

الروســي  المونديال  فعاليــات 

للمدرب  مباشــرة، وذلك خلفا 

جوليــن لوبيتيغي الــذي أقيل 

قبــل يــوم واحــد علــى بدء 

فعاليات البطولة.

رياضيــا  مديــرا  هييــرو  وكان 

لاتحــاد اإلســباني للعبــة منذ 

نوفمبــر 2017، ولكنــه اضطــر 

بشــكل  الفريق  تدريب  لتولــي 

مؤقــت بعد إقالة لوبيتيغي المفاجئة. وكان من المنتظر أن يعود 

هييرو /50 عاما/ إلى منصبه كمدير رياضي لاتحاد نظرا الستمرار 

عقده حتى اآلن، ولكن بيان االتحاد أوضح أنه ســيترك المنصب 

»بحثــا عن آفــاق جديدة وتحديــات احترافية جديــدة«. وقدم 

المنتخب اإلسباني مشاركة متواضعة في المونديال الروسي وودع 

الفريــق البطولة من الــدور الثاني رغم أنه كان أحد المرشــحين 

مدريد - وكاالت للقب.  

عاد كريســتيان رودريغيز، في أوائل عــام 2017 إلى بينيارول، 

حيــث ســطع نجمه مرة أخــرى بهدفين واضحين، اســتعادة 

اإليقــاع، واالقتراب من منتخــب أوروغواي، وســارت األمور 

بشــكل جيد بالفعل، ليعيش الاعب في ســن 33، واحدة من 

أفضل اللحظات في مســيرته، وهذا ما استغله أوسكار تاباريز 

مــدرب أوروغواي، لكي يضيف خبرته إلى وســط ملعب »ال 

سيليســتي« الشــاب، حتى الخروج من الــدور الثمانية لكأس 

العالم بروســيا، بالخســارة بهدفين دون مقابل أمام منتخب 

فرنسا. 

بعــد تعافيه، عــاد رودريغيز ليكون العب الوســط 

األيســر المقاتل في المهام الدفاعيــة، والعميق في 

الهجوم، والذكي أمام مرمى الخصم، كما كان متألقاً 

فــي أوروبا طوال عقــد من الزمــن، واعتمد عليه 

تاباريز كثيراً منذ عام 2007، على الرغم من أنه 

لم يســافر إلى كأس العالم في جنوب أفريقيا 

2010، بســبب اإليقاف، ولم يشارك في كوبا 

أميركا 2016، بقرار من المدرب.

يتوقــع رودريغيز، اعتزال اللعب دولياً قريباً، 

وبأن يكون مونديال روســيا الظهور األخير في 

نهائيــات كأس العالم، بعدمــا خاض أكثر 

مــن 109 مباريات دوليــة مع منتخب 

أوروغواي، وســجل فيهــا 11 هدفاً، 

ومنهــا 13 مبــاراة وهدفيــن فــي 

المؤهلة  الجنوبية  أميركا  تصفيات 

 ،2018 روســيا  نهائيــات  إلــى 

وخال المونديال الحالي، شــارك 

الاعب 165 دقيقة، موزعة على 

المباريــات الخمس التي خاضها 

منتخــب بــاده فــي العــرس 

العالمي.

الاعب 19.6 كيلومتراً  قطع 

المونديال،  في  خال مشاركته 

ومنها 7.1 كيلومترات مســافة 

مقطوعــة مــع اســتحواذ على 

الكرة، 7.8 مســافات مقطوعة 

بدون اســتحواذ على الكرة، وله 

4 محــاوالت هجوميــة، ومنهــا 

اثنان على المرمــى، ومحاولة خارج المرمى، و4 

تســديدات على المرمى، منها تســديدة مبعدة، 

ومــرر رودريغيــز 83 تمريرة، ومنهــا 55 ناجحة، 

موزعة بين 15 تمريرة قصيرة، و34 متوسطة، و6 

طويلة. وعرف عن رودريغيز التواضع والثناء على 

بقية العبي منتخب أوروغواي، حيث اعتبر زماءه 

بالمنتخب، دييغو غودين وخوسيه ماريا خيمينيز، 

هما »أفضل مدافعين بالعالم«. كما أثني رودريغيز 

على جيل الشــباب في المنتخب السماوي، وقال: 

الشباب يقومون بعمل جيد للغاية، وهذا يكسبهم 

مزيداً من الثقة، وعندما تراهم في الملعب، تشعر 

أنهم العبون كبار، ولديهم خبرة كبيرة، وهذا ما يميز 

منتخبنا.  دبي - البيان الرياضي

أوزيل.. حرب الكلمات تضرب »المانشافت«

»السامبا« يتمسك 
بتيتي

هييرو يوّدع 
»الماتادور«

رودريغيز.. نجاح
لم يكتمل

واالســتمتاع بأهازيج الموســيقى الصاخبة التي 

اهتزت لها أرجاء عاصمة روسيا. 

وفي  وقت المعانــاة اإلضافي.. عاد الصمت 

ليطبق على المكان أكثر من المرة األولى.. رأسية 

»األشــقر« الكرواتي فيدا أعطــت ترياق الحياة 

للكروات، وسلبته من الروس مرة أخرى. 

وألن كــرة القــدم علم غيــر ثابــت.. عادت 

األصــوات لتصدح من جديــد بإيقاع غلب عليه 

طابع الجنــون.. منهم من عانــق خانه، ومنهم 

مــن نزع قميصه.. ومنهم من ذرف الدموع فرحاً 

بما شاهده.. ما الذي حدث يا ترى؟؟.. »المقاتل« 

فيرنانديز ارتقى فوق الجميع وأعاد بلسم الحياة 

للروس.. معلناً المرور إلى ركات المعاناة.. وألن 

القصص الجميلة دائماً ما تنتهي بالتراجيديا، عاد 

فيرنانديز بنفســه ليجهد األحام ويسلب الروس 

تلــك الفرحــة التي أهداهــم إياهــا لبرهة من 

الزمن.. وأهدر ركلته بغرابة أبهرت الحاضرين.

نهاية
وأعلن سيرجي إغناشفيتش صاحب أكبر عدد من 

المباريــات الدولية في تاريخ روســيا اعتزاله كرة 

القــدم أمس ، وكان المدافع البالغ من العمر 38 

عاماً، خاض 127 مباراة في المجمل مع المنتخب 

الروســي وســجل تســعة أهداف ويحمل الرقم 

القياسي في عدد المباريات الدولية في روسيا.

شكر
مــن ناحيته وّجه ستانيســاف تشيريتشــوف، 

المديــر الفني للمنتخب الروســي لكرة القدم، 

الشــكر إلى جميــع . وقال تشيريتشــوف بعد 

المباراة: »ال أعتقد أننا قفزنا أكثر من الازم في 

هذا المونديال. تدرب الاعبون واجتهدوا كثيراً 

من أجــل الوصول إلى هذه النتيجة«. وأشــار: 

»كان من األفضل لــو واصلنا الطريق إلى الدور 

المقبــل. ولكن الحظ لــم يحالفنا هذه المرة«. 

الروســية تحبنا وســاندتنا  وأضاف: »الجماهير 

وهــي تعرف جيداً أننا نريد تقديم كل ما لدينا. 

أريد أن أشــكر جميــع الاعبين على ما قدموه. 

لســت نادماً على اختياراتــي لاعبين، وأعتقد 

أن هــذه المجموعــة هــي األفضــل اآلن في 

روســيا. بطبعــي، ال أندم أبداً علــى أي اختيار. 

صحيح أنني كنت منفعــًا خال المباراة وهذا 

شــيء عادي«. وأضاف: »ال أحد يستطيع إرغام 

األطفــال على لعب كــرة القدم. يجب علينا أن 

نصطحبهم إلى الماعــب فقط. وبعدها يكون 

الطفــل هــو صاحب القــرار. خرجنــا من هذه 

البطولــة مرفوعي الرأس ولكننا نشــعر بالحزن 

كذلك«. وأشــار المــدرب الروســي: »اتصل بي 

الرئيس الروسي فاديمير بوتين خال هذا اليوم 

وبعد اللقاء كذلك وهنأني بالمباراة الرائعة التي 

قدمناهــا، وقال لي: علينا أن نفتح أعيننا وننفذ 

الخطوات التالية وأال نقف عند هذا الحد«.

07

المونديال 
األخير

 والد النجم 
ًيطلب منه االعتزال 

دوليا
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  خطوة أولى في طريق شاق نحو مقارعة الكبار

  فخر قبل البداية واعتزاز بنهاية فاقت التوقعات

  الجمهور يتغنى بإبداعات »الدب الروسي«

  تشيريتشوف ينفي المفاجأة ويؤكد أن ما حدث 
ثمرة االجتهاد



طارق عبد المطلب

تمريرات 
مونديالية

أمام فرنسا.. خسر فريقه   
أوروغواي بهدفين

وبأنين مخنوق.. وقف يبكي في   
آخر دقيقتين 

دموع خوسيه.. نسميها إيه؟  

ي، ناسه 
ّ
غير إنه العب حس بالل  

تحس بيه

وإنه أخفق في حلم، اللي وثقوا فيه  

دموع خوسيه.. حيرتني..  

خليتني أسأل: ليه الُبكا سيطر   
عليه؟

ليه يشعر بالمراره  

وهو جّسد بلعبه معنى كلمة   
الجساره؟

دموع خوسيه ردت بأنه رافض   
يكون لغيره محطه.. 

أو مجرد إشاره..أمال احنا نبقى إيه؟..   

يااااااه عالخساره!.  
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