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بلجيكا ثالثة العالم

 Ⅶسان بطرسبورغ  -د ب أ

أحــرز المنتخب البلجيكــي المركز الثالث فــي كأس العالم لكرة القــدم للمرة األولى في
تاريخه بعد فوزه على نظيره اإلنجليزي - 2صفر أمس على ملعب كريستوفســكي في سان
بطرسبورغ في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال روسيا.
تقدم المنتخب البلجيكي بهدف ســجله توماس مونييه مدافع باريس ســان جيرمان في
الدقيقة الرابعة ثم أضاف ادين هازارد جناح تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 82
وهــذه هي ثانــي مواجهة تجمع بين الفريقين في المونديــال ،حيث التقيا في الجولة
األخيرة من دور المجموعات وانتهت المباراة بفوز بلجيكا بهدف دون رد.
وتصدر منتخب بلجيكا المجموعة السابعة بتسع نقاط من ثالثة انتصارات متتالية وحلت
إنجلترا في مركز الوصيف بست نقاط من انتصارين وهزيمة واحدة.
ويشارك منتخب بلجيكا للمرة الثالثة عشرة في المونديال ،فيما يشارك منتخب إنجلترا
للمرة الخامسة عشرة.

ويل سميث :نيمار
ممثل«سوبر»
أبــدى الممثل األميركي الشــهير ويل ســميث،
الذي سيشارك في حفل ختام بطولة كأس العالم
المقامــة في روســيا ،إعجابه بالنجــم البرازيلي
نيمار دا سيلفا.
وقــال ســميث ،في
مؤتمــر صحفــي
عقــده أمــس فــي
ملعب «لوجنيكي»
بموســكو ،الــذي
ســيحتضن نهائــي
مونديــال :2018
«لقــد قضيت الكثير
مــن الوقــت فــي البرازيــل ،نيمار هــو العبي
المفضل ..لقد عملت ممثــ ًا فترة طويلة جداً،
نيمار ممثل سوبر صدقوني».
واستحوذت طريقة تمثيل نيمار لحاالت سقوطه
أثنــاء اللعــب فــي المباريات التي شــارك فيها
في مونديال روســيا ،اســتحوذت على السخرية
والتهكــم مــن جانب خبــراء وجماهيــر الكرة
موسكو  -وكاالت
العالمية.

وكان أفضــل إنجاز ســابق لمنتخب بلجيــكا هو احتالل
المركز الرابع في مونديال  1986بينما توج منتخب إنجلترا
بلقب كأس العالم في نسخة .1966
والتقــى الفريقان  21مرة من قبــل ،حيث فازت إنجلترا
 15مرة مقابل انتصار وحيد لبلجيكا وتعادال خمس مرات.
تجدر اإلشــارة إلى أن المنتخبيــن البلجيكي واإلنجليزي هما
أول فريقيــن يواجهــان بعضهما البعض مرتين في نســخة واحدة من
كأس العالم منذ أن لعب المنتخب البرازيلي ضد المنتخب التركي مرتين بكأس
العالم .2002
بــدأ المنتخب اإلنجليزي المباراة بهدوء شــديد واعتمد على التمريرات القصيرة بين
العبيه بحثاً عن خلق مســاحات في دفاع المنتخب البلجيكي لشن الهجمات ،في المقابل
تراجع العبو المنتخب البلجيكي لوســط ملعبهم واعتمدوا على تضييق المســاحات وشن
الهجمات المرتدة.

الجوارب أخطر من العنصرية
في المونديال

ولــم يكــن هناك فتــرة طويلة لجــس النبــض ،حيث تمكن
المنتخــب البلجيكي من هجمة مرتدة أن يفتتح التســجيل في
الدقيقــة الرابعة إذ مرر روميلو لوكاكو كرة بينية خلف مدافعي
المنتخب اإلنجليزي لتصل إلى ناصر الشاذلي في الناحية اليسرى
ليمــرر كرة عرضية داخــل منطقة الجــزاء قابلها تومــاس مونيير
بتسديدة إلى داخل المرمى.
بعــد الهدف فرض المنتخب اإلنجليزي ســيطرته علــى مجريات اللعب
وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى المنتخب البلجيكي لكنه فشل في تشكيل أي
خطورة تذكر ،في المقابل اعتمد المنتخب البلجيكي على دفاع المنطقة وشــن الهجمات
المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى المنتخب اإلنجليزي.
وقبل ثماني دقائق من نهاية المباراة سجل هازارد الهدف الثاني لمنتخب بلجيكا بعدما
تلقى تمريرة رائعة من دي بروين وضعته في مواجهة المرمى مباشــرة ليســدد بذكاء على
يمين الحارس بيكفورد.

مارتينيز:
اآلننتطلعلالحتفال

قال المدرب اإلسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا والمتوج مع
فريقه بالمركز الثالث في كأس العالم في روســيا ،بفوزه على نظيره االنجليزي
-2صفر أمس في ســان بطرســبورغ« :إنها مباراة مهمة جدا ألنك تنقل مشاعرك
إلى بلدك بعد ذلك .نغادر بشعور الفوز وبميدالية برونزية تاريخية ستترك بصمة
في كرة القدم البلجيكية» .وأضاف« :أن يكون لديك  10هدافين مختلفين ،وان
تنجــح فــي قلب تأخرك بهدفين أمام اليابان إلى فوز ،ثم تطيح بالبرازيل ..هذا
ما يســتحقه الالعبون .اآلن نتطلع إلى مقابلة الملك ،والتواجد في الشــارع مع
سان بطرسبورغ  -أ ف ب
المشجعين لالحتفال».

صحيفة :ميسي
«متسلط»
أكــدت تقاريــر صحفيــة أرجنتينيــة ،أن نجــم
منتخب «التانغو» ليونيل ميســي ،كان صاحب
الكلمــة العليا في معســكر منتخب بالده قبيل
انطالق منافسات مونديال روسيا ،وليس المدير
الفني خورخي سامباولي.
وزعمــت صحيفــة
أن
«كالريــن»،
أســطورة نــادي
برشلونة «متسلط»،
تجــاوز صالحياتــه
كالعــب ،ليصبــح
اآلمــر الناهــي فيما
يتعلــق بالخيــارات
الفنيــة والتكتيكية.
وادعت الصحيفة أن ميسي أمر بإسقاط مدافع
روما اإليطالي فيدريكو فازيو ،ومتوســط ميدان
باريس سان جرمان جيوفاني لوسيلسو.
وتأتــي هذه التقارير بعد واقعــة مباراة األرجنتين
ونيجيريــا فــي الجولــة الثالثة ،حين ظهر ميســي
وهــو يعطي موافقته للمدرب ســامباولي إلدخال
المهاجم سيرخيو أغويرو .بيونس آيرس  -وكاالت

الفوز
الثانيللشياطين
الحمر على األسود
الثالثة في مونديال
واحد

 Ⅶموسكو  -وكاالت

غرامات
«فيفا»بسبب
مخالفات انتهاك حقوق
الرعاة أكبر من عقوبات
الالفتاتالمسيئة

أثارت الغرامات التــي أوقعها االتحاد
الدولــي لكــرة القــدم «فيفــا» على بعض
المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم المقامة
حالياً في روسيا انقساماً في اآلراء بين العديد من المحللين
والمتابعين للبطولة الكروية األهم في العالم.
وما أثار الدهشة بشــكل محدد هو ضخامة مبالغ الغرامات
لبعض المخالفات التي تبدو للبعض بسيطة في مقابل مخالفات
أخــرى أكبر مــن الناحية األخالقية ولكنها لــم تواجه بغرامات
مالية أكبر أو حتى مماثلة.
«فيفــا» غــرم االتحاد اإلنجليــزي  50ألف جنيه اســترليني
بســبب ارتداء  3من العبي منتخب إنجلترا جوارب غير رسمية
في انتهاك لقواعد االتحاد الدولي ،خصوصاً بعد تكرار المخالفة
نفسها على الرغم من تحذيرات «فيفا» السابقة.
لم يكن المنتخب اإلنجليــزي الوحيد الذي تعرض لغرامات
كبيرة بســبب انتهاك حقوق الرعاة ،حيث تم تغريم المنتخب
الســويدي نحو  50ألف فرنك سويســري بسبب ارتداء جوارب
غير رســمية لشركة مختلفة عن الراعي الرسمي للمنتخب ،كما

تعرض المنتخــب الكرواتي
لغرامــة فاقــت الـــ  70ألف
دوالر ،بسبب ترويج أحد أعضائه
لمشــروب غير المشــروب الرســمي
للمونديال.
أوروغواي تلقت غرامة  40ألف جنيه استرليني نظراً
لتأخر وصولها للملعب في إحدى المباريات.
الجدل أثير بشــكل أكبر مع حوادث أخرى مثل تغريم روسيا
 7آالف جنيه استرليني فقط بعد رفع بعض جماهيرها لالفتات
عنصرية ،وكذلك الجماهير الصربية التي رفعت الفتات مســيئة
ولكن كانت الغرامة  10آالف فرانك سويسري.
كما أن إلقاء الجماهير المكســيكية على سبيل المثال ألشياء
علــى أرض الملعب لم يتم تغريمه ســوى بنحو  12ألف جنيه
اســترليني ،وهو ما أثار التســاؤل حول أولويــات الفيفا خالل
المونديال.
وهنــاك من يدافــع عن قرارات «فيفا» مؤكــداً أن حماية
حقــوق الرعاة يجــب أن تأتي في المقــام األول ،حيث إن
اإلهمال في حماية حقوقهم قد يعرض كيان البطولة بشــكل
عام لخطر كبير.

مدرب روسيا يغضب بسبب
الحديث عن المنشطات

أوقف مدرب المنتخب الروســي ،ستانيسالف تشيرتشيسوف ،حواراً صحافياً مع
مجلة «دير شبيغل» األلمانية ،بعد سؤال عن التنشط ،بحسب ما أفادت وسيلة
اإلعالم الروســية ،أمس .وأوضحت المجلــة أن المدرب «أوقف المقابلة عندما
وجّ ه إليه صحافيان من شــبيغل أســئلة تتعلق بشكوك حول أداء فريقه» ،الذي
كان من أكثر التشــكيالت التي ركضت على أرض الملعب ،بحســب إحصاءات
المباريات .ورد تشيرتشيســوف ،بحسب «دير شــبيغل» ،بغضب «اسألوني عن
أمور ثبتت بشكل قاطع ،وسأقوم بالرد عليكم» ،قبل أن ينهض ويغادر المكان.
وقال تشيرتشيســوف «ما تعتقدونه ال يهم روســيا» ،مشــدداً على أنه لم يكن
موسكو  -أ ف ب
ليحقق أهدافه «إال بطرق مشروعة».
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ختامالمونديالالليلة

فرنسا وكرواتيا ..صراع الخبرة والعزيمة

فوز
كرواتيا
فوز
فرنسا

 Ⅶموسكو  -د ب أ

تصل بطولــة كأس العالم  2018لكرة
القــدم بروســيا إلى محطتهــا األخيرة
اليــوم ،بإقامــة المبــاراة النهائيــة بين
المنتخب الكرواتي الذي يحلم باالنضمام
إلى قائمة أبطال المونديال ،ونظيره الفرنسي
الذي يســعى للتتويج بلقبه الثانــي في البطولة،
وهو ما يحسم على ملعب استاد «لوجنيكي» بالعاصمة
الروسية موسكو.
وحقق المنتخب الكرواتي ،الذي شارك في المونديال
ألول مرة بعد اســتقالل بالده عبر نسخة  1998بفرنسا،
إنجــازاً غير مســبوق بالفعل في تاريخــه بالوصول إلى
النهائي ،واآلن ارتفع سقف طموحه وبات يحلم باللقب.
ونجح زالتكو داليتش ،المدير الفني للمنتخب الكرواتي،

% 39 % 61

في تخطــي أمجاد جيل نجم الهجوم
الســابق دافور سوكر ورفاقه ،الذي كان
قد وصــل إلى المربع الذهبي في مشــاركته
األولى بالمونديال عام  1998قبل أن يخسر أمام فرنسا
التي توجت باللقب حينها على أرضها.

مصير

وكان ديديــه ديشــامب قائــداً للمنتخب الفرنســي المتوج بلقب
مونديــال  ،1998واآلن يتطلع المديــر الفني الحالي للمنتخب إلى
قيادة فرنسا للقب الثاني ،وتفادي المصير الذي واجهه الفريق قبل
عاميــن عندما وصل إلى نهائــي كأس األمم األوروبية (يورو )2016
وخسر أمام نظيره البرتغالي.
وحظــي المنتخب الفرنســي بيوم راحــة إضافي قبــل المباراة
النهائية .،وفي حالة فوز فرنســا في مباراة اليوم ،ســينضم ديشان،
الــذي كان قائــداً للمنتخب الفرنســي المتوج بلقــب يورو 2000

أيضاً ،إلى البرازيلــي ماريو زاغالو واأللماني
فرانز بيكنبــاور في قائمة مــن توجوا بلقب
المونديال كمدربين والعبين.

خطأ

وقــال بول بوغبا ،العب خط وســط المنتخب الفرنســي« :ندرك
الخطأ الذي ارتكبناه في يورو  ،2016عندما دخلنا للمباراة النهائية
وكأننــا ربحنا اللقب ،فخســرنا فــي النهائي ،وال نــود تكرار األمر
مجدداً ،اليوم مختلف ،سنســعى بكل قــوة للعودة بلقب العالم
إلى فرنسا».
أمــا ماريو مانزوكيتش ،مهاجــم المنتخب الكرواتي فقال« :هذه
مبــاراة تاريخية ،ليس فقط بالنســبة إلينا ،بل لكل من هو كرواتي.
ســيكون ثمة  4.5ماليين العب على أرض الملعب ،سنحمل بعضنا
البعض ،ستكون لدينا الطاقة ،نعرف أن هذه أكبر مباراة في حياتنا.
نريد أن نغادر أرض الملعب ورؤوسنا مرفوعة».

زالتكو« :العائلة» سر نجاحنا
شـــدد مـــدرب المنتخـــب الكرواتـــي
لكــرة القــدم زالتكــو داليتــش علــى
أولويـــة اســـتعادة العبيـــه
لياقتهــم البدنيــة لخوض
المبـــــــــاراة النهائيـــــــــــــة
لموندي ــال  2018الي ــوم
ضـــد فرنســـــــــــــــا .وقـــال
ً
داليتـــــــش« :غــــــــــــــدا هـــو
نهائي كأس العالم .ببســاطة،
الالعبـــون يعرفـــون (أهميـــة)
ذلـــك.
وأض ــاف« :عالقتن ــا ترتك ــز عل ــى
االحتــرام والثقــة .أريــد ان أكــون
ً
صديقــا لالعبيــن ،هــذا هــو درب
النج ــاح .يفهم ــون بش ــكل ت ــام
ما هو دوري . ،ســر نجاحنا هو
العمــل كعائلــة ،هكــذا نعمــل».
موســكو  -وكاالت
ديشامب :ال أعذار في النهائي
اعتب ــر البع ــض الم ــدرب الفرنس ــي
ً
ديديـــه ديشـــامب محظوظـــا،
بوصولـــه لنهائـــي أهـــم
بطولتي ــن ف ــي العال ــم،
األولــــــى يــــــــورو ،2016
والتـــي خســـــــر فيهــــــا
أمام المنتخب البرتغالي
المتــوج باللقب ،ثــم وصل إلى
نهائــي كأس العالــم  ،،2018ويأتــي
ذل ــك ف ــي ظ ــل انتق ــادات يتع ــرض
لهــا بأنــه رغــم تحقيقــه للمكاســب
ً
ال يقـــدم أداء جميـــا.
وق ــال الم ــدرب الفرنس ــي «الح ــظ
هـــو أمـــر تصنعـــه أنـــت .ال أعتقـــد
ً
ً
بـــأن الحـــظ ســـيلعب دورا كبيـــرا
ف ــي النهائ ــي .الفري ــق األفض ــل
ً
ً
واألكثــر تصميمــا واألكثــر انضباطــا
ســـيفوز».
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«الناري»

ينعش االقتصاد الكرواتي

 Ⅶزغرب  -وكاالت

ســاهم المنتخب الكرواتي الملقــب بـ «الناري»
في إنعــاش االقتصاد في البــاد الصغيرة ،والتي
عرفــت أكبــر موجة مــن المبيعــات خاصة في
متاجر التجزئــة ،والمحال األخرى المتخصصة في
الوجبات الخفيفة وأدت المشاركة الناجحة لرفاق
لوكا مودريتش في المونديال ،إلى انتعاش اقتصاد
البالد ،مع شــراء كميات قياســية من مشــروبات
الطاقــة والوجبــات الخفيفة ،إلــى جانب أجهزة
التلفاز.
وقالت سلسلة متاجر كونزوم األكبر في كرواتيا
إن مبيعاتها من الوجبات الخفيفة ارتفعت بنسبة
 %100مقارنــة بمبيعاتها قبل عام من اآلن .ويبدو
أن الكثيــر من الكروات لم تســمح لهم الظروف
بالســفر إلــى روســيا ،أو ربمــا لم يجــدوا تذاكر
لحضور المباراة النهائية ،إذ ذهب البعض لشــراء
تلفزيونات جديــدة ،وفقاً لمتاجر أجهزة كهربائية
كرواتية ،وقالت هــذه المحال إن مبيعاتها زادت
بنسبة  %400خالل كأس العالم.
وباألرقام ،ســاهمت المبيعــات الكرواتية في
فتــرة المونديــال في إنفــاق أكثر مــن  12مليار
كونــا أي حوالــي مليــاري دوالر أميركي ،أنفقت
عن طريق المواطنين الكروات والســياح األجانب
منذ منتصف يونيو الماضــي ،وفقاً لبيانات إدارة
الضرائــب في البــاد .واقتربــت المبيعات خالل
 3أســابيع مــن الرقــم القياســي لإلنفــاق البالغ
حوالي  13مليار كونا ،والذي ســجل ســابقاً خالل
االحتفاالت بعطلة عيد الميالد ديســمبر من عام
.2012

دليل

وبعد عقديــن كاملين على هزيمــة الفريق أمام
نظيره الفرنســي في المربع الذهبي لبطولة كأس
العالم  1998بفرنسا ،ستكون الفرصة سانحة أمام
المنتخب الكرواتي للثأر اليوم .وعلى مدار سنوات
طويلة ،ربما شــعر كثيرون في كرواتيا باليأس من
أن يقدم فريقهــم أداء أو نتيجة أفضل مما حقق
فــي مونديال  1998عندما فاز بالمركز الثالث في

مليارا دوالر
أنفقهما
المشجعون
الكروات خالل
المونديال
محال الوجبات
الخفيفة استفادت
ً
كثيرا من التأهل
إلى النهائي
تضاعف مبيعات
متاجر األجهزة
الكهربائية إلى
%400
اإلنفاق في
 3أسابيع يقترب
من تحطيم الرقم
القياسي للبالد

البطولة .ولكــن المونديال الروســي قدم الدليل
علــى عكس ذلك بعدمــا تأهل الفريــق للمباراة
النهائية .
واآلن ،يشــعر الكروات بأنه بعــد  27عاماً من
اســتقالل هذا البلد عن يوغسالفيا السابقة وبعد
عقدين مــن إنجاز مونديــال  ،1998حان الوقت
ليكون فريقهم هو ذلك الفريق الفائز باللقب .
وينتظر أن يراقــب الجميع في كرواتيا المباراة
النهائية للمونديال الروســي اليوم بين المنتخبين
الكرواتي والفرنسي بشغف هائل.

احتفاالت

وإذا فــاز المنتخــب الكرواتــي في مبــاراة اليوم،
ستســود االحتفــاالت كرواتيــا كلها خــال األيام
المقبلة خاصة بعدما تنحت االنقســامات المعتادة
فــي هذا البلد جانباً أمــام االنتصارات التي حققها
الفريق في األدوار األولى من البطولة.
وقبــل مباراة الدور قبل النهائــي أمام إنجلترا يوم
األربعاء الماضي ،توقف كل شــيء .أغلقت الشركات
أبوابها مبكراً وحتى سالســل المتاجر الكبيرة أغلقت
أبوابها ،ليشاهد المشجعون المباراة.
وفــي العاصمة الكرواتية زغرب ،شــاهد  50ألف
شخص المباراة بالميدان المركزي في وسط المدينة.
وفي مدينة دوبروفنيك العريقة ،احتشــد المشجعون
في الشــارع الرئيســي للمدينة .كان األمر هكذا أيضاً
في كل بلد ومدينة وقرية.
وبعد الفــوز على المنتخب اإلنجليــزي ،انطلقت
االحتفــاالت في كل مكان على مــدار الليل .ومنذ
ذلــك الحين ،لــم يكن هناك أي حديــث واهتمام
إال عــن كرة القــدم .مباريات المنتخــب الكرواتي
في البطولــة أصبحت محور الحديث في المقاهي
والمطاعم والمستشفيات.

فخر

وقال مشجع« :مشاعر الفخر والمشاعر الوطنية هي
مــا يقودنا ..إنها الوقود الذي نســير به .كرة القدم
تسعدنا» .ومنحت كرة القدم هذا البلد حالة نادرة
من االتحاد .وقالت ســوزانا ،إحدى المشجعات في
زغرب« ،إنهــا أجواء احتفالية .حفــل كامل .هناك

لعنة موناكو تهدد أحالم الكروات

راشفورد ..
المهاجم المحظوظ
يعــد اإلنجليزي ماركــوس راشــفورد ،نموذجاً مثالياً للشــهرة
الكبيرة التي يكتســبها المرء بين ليلــة وضحاها ،وحدث ذلك
في أحد أشــهر ســنة  ،2016الذي شــهد انتقاله من العب في
صفوف فريق الشباب التابع لمانشستر يونايتد ،إلى أحد ألمع
نجوم الصف األول في المنتخب اإلنجليزي لكرة القدم ،ليكون
ظهوره األول مثالياً في نهائيات كأس العالم بروسيا.

92

بعد أن ه ّز راشــفورد الشــباك في عدد مــن المباريات المهمة
لصالــح اليونايتد فــي فبراير ومارس ،خــاض الالعب مباراته
األولى عنصراً أساســياً في تشــكيلة فريق «األسود الثالثة»
أمام أســتراليا في مايو ،أي بعــد  92يوماً فقط من الظهور
فــي الصف األول لليونايتد ،وأصبح أصغر إنجليزي يســجل
في أول ظهور له على الصعيد الدولي ،والثالث األصغر سناً،
وكان أول العب ســجل في الســابق هو تومي لوتون في عام
.1938

سنة
أولى
مونديال

هدوء

وبفضــل هــدوء أعصابه داخــل منطقة الجزاء ،ومهارتــه في إتمام
الهجمات ،كان بوســعه إيقاع الهزيمة بالخصوم سواء عند استغالل
قدرتــه على الحركــة الســريعة أو مهارته االســتثنائية في التحكم
بالكرة.
وعلى الرغم من صغر سن راشفورد ( 20سنة) ،فإنه
يتمتــع بمهارة في تنفيــذ الضربات الثابتة ،وإرســال
التمريرات ،وتوجيه التسديدات إلى المرمى بتكتيكات
اســتثنائية ،ويشهد له تسجيل هدف وصناعة آخر في
اللقاء أمام سلوفاكيا في سبتمبر  ،2017وهو ما ساعد
منتخــب «األســود الثالثة» على اقتنــاص ثالث نقاط
مهمــة جداً فــي طريق العبور إلى كأس العالم بروســيا
.2018

ظهور

وصلت مسيرة راشفورد مع «األسود الثالثة» إلى
 24مباراة مع ظهوره األول في المونديال ،وسجل
خالل تلك المســيرة  3أهــداف دولية ،ولكنه لم
يسجل خالل مبارياته الـ  5التي خاضها مع منتخب
بــاده في روســيا ،التي لعب خاللهــا  166دقيقة،
وقطع خاللها  20.6كيلومتراً ،ومنها  8.3كيلومترات
مع اســتحواذ على الكــرة ،و 7.6كيلومترات بدون
كــرة ،وبلغ إجمالي تمريراتــه  62تمريرة ،منها 45
ناجحة ،موزعة بين  11قصيرة ،و 34متوسطة.

طرائف

يذكــر أن حياة راشــفورد الدوليــة مليئة باألرقام
الطريفة ،ومنها أن أول ظهور له في بطولة األمم
األوروبيــة  ،2016كان يبلغ مــن العمر 18
عاماً و 229يوماً ،ليصبح أصغر العب على
اإلطالق يمثل إنجلترا في البطولة ،محطماً
رقــم واين روني فــي كأس األمم األوروبية
 ،2004بأربعة أيام .دبي  -البيان الرياضي

 Ⅶموسكو  -وكاالت

هــي أشــياء طريفة تحــدث مــع كل مونديال ،ال
صحــة لها ،حتــى إن صدفــت ،ولكــن الكثير
من عشــاق كرة القدم ،خاصــة المنتخبات
المشــاركة في المبــاراة المعنية يســعى
كل منهم إلــى االطمئنان قبل المباراة،
خاصة إذا كانت مــن نوعية المباريات
التــي تأتي غالباً مرة واحــدة في العمر
مثل مبــاراة اليوم ،خاصة لمشــجعي
المنتخب الكرواتي الذين لم يتوقعوا
أصــ ًا أن يصل منتخبهــم إلى هذه
المرحلة مــن البطولة ،حيث كانت
أفضل التوقعــات أن يغادر من الدور
األول ،أو مرحلــة الـ  ،16بعد أن تأهل
إلى المونديال عن طريق الملحق األوروبي،
ولكنه فاجــأ الجميع ونجح فــي الوصول إلى
المبــاراة النهائيــة ،وربما يمضــي أبعد من ذلك
ويخطف اللقب.
مع اقتــراب المونديال من نهايتــه في انتظار
النهائي المثير بين فرنسا وكرواتيا ،يحاول المراقبون
والمحللــون توقع نتيجــة المواجهــة بالتنقيب في
التاريــخ والحقائق واألرقام التي تدعم توقعاتهم ،ولكن

في مواجهة فرنسا وكرواتيا حتى األرقام والحقائق التاريخية
تضفي المزيد من الضبابية على التوقعات.

سابقة

 .2014الحــارس الكرواتــي دانيال سوباســيتش يحمي عرين
فريق موناكو منذ  6مواســم تقريباً ،حيث بدأ مسيرته هناك
منذ عام  ،2012فهل تتكرر «لعنة موناكو» هذه النسخة أيضاً؟

تاريخ
ورغــم القــدر الكبيــر من التفــاؤل في المعســكر
ويدعــم المتوقعون لفوز كرواتيا باللقب بحقيقة
الكرواتــي ،إال أن هنــاك حقيقــة تاريخية
تتويــج بطل جديــد بكأس العالــم كل 20
تكــررت في آخــر  3نســخ من كأس
عامــاً ،حدث هــذا األمر مــن قبل مع
العالم ،تســمى «لعنــة موناكو»،
البرازيل عام  ،1958ثم مع األرجنتين
يمكن اعتبارها نذير شــؤم على
بارتيز
عــام  ،1978وتكرر مع فرنســا عام
الكروات.
األخيرة
الثالث
النسخ
في
 ،1998ولكــن هل يتكرر هذا األمر
وستكلنبرغوروميرو
مــن كأس العالــم ،الحارس
مع رفاق مودريتش مجدداً ،أم أن
األساســي للمنتخب الخاسر
كرة القدم ســيكون لهــا رأي آخر
خسرواالمباريات
لعب فترة من مســيرته في
هذه المرة.
النهائية
نادي موناكو الفرنسي.
بداية

«اللعنــة» بدأت مع الحارس الفرنســي
فابيان بارتيز الذي خســر النهائي في  2006أمام
إيطاليا بــركالت الترجيح ،ثم الحارس الهولندي مارتين
ســتكلنبرغ أمام المنتخب اإلســباني فــي مونديال 2010
بجنوب أفريقيا ،وأخيراً الحارس األرجنتيني ســيرجيو روميرو
الذي خســر النهائي أمــام منتخب الماكينــات األلمانية عام

توقع

وإذا كان منتخــب كرواتيــا يؤمــن
بالخرافــات ،فلن يتأثر كثيــراً بلعنة موناكو،
حيــث تنبأ الــدب الســيبيري بويان بحديثــة روييف
روشــي في مدينة كراسنويارســك الروســية بالفائز ببطولة
كأس العالــم المقامة حالياً بروســيا.وتوقع الدب الســيبيري
فــوز المنتخــب الكرواتي ببطولة كأس العالم على حســاب
المنتخب الفرنسي وذلك للمرة األولى في تاريخه.
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«العبقري»
 10من 10
مخاوف كبيرة تســبب فيهــا الوضع االقتصادي
الســيئ ،وجاءت مسيرة المنتخب الكرواتي في
المونديال بمثابة تسلية سعيدة للغاية ..ويسود
االنقســام كرواتيا حول كل قضية وذلك بنسب
متســاوية دائماً .يمكنك مشاهدة هذا االنقسام
في كل مكان وزمان .ولكن هذا ال يحدث اآلن».

مناشدة

وناشــد المشــجع الكرواتــي دبرافكــو فالغر،
الجميــع بمنحه تذكرة للمباراة النهائية ،وتوجه
دبرافكو فالغر إلى روسيا بالسيارة لدعم منتخب
بالده فــي كأس العالم لكنه عــاد من منتصف
الطريق لظروف قاهرة.

عودة

ونتيجة لذلك ،فاتته مباراة كرواتيا بدور الثمانية
ضد روســيا يوم الســابع من يوليــو ،لكن تقدم
الفريــق إلــى المبــاراة النهائيــة منحــه فرصة
إلعادة ترتيب خططه والتوجه إلى روســيا مرة
أخــرى .وانطلق الرجل البالغ من العمر  51عاماً
وثالثــة من أصدقائــه في رحلة امتــدت ألفي
كيلومتر داخل عربة فان على أمل حضور مباراة
دور الثمانيــة بملعــب منتجع سوتشــي الواقع
علــى البحر األســود .لكن ،وبعــد اجتياز المجر
ورومانيا ومولدوفا ،توجهوا إلى جنوب أوكرانيا
ليصطدموا بواقع أنهــم لن يتمكنوا من العبور،
وفاتتهم المباراة.

 3أيام

وقال فالغر «لم نكن نعلم بذلك .استغرقنا ثالثة
أيام تقريبــاً والطريق كان صعباً» .وبدل األربعة
تذاكــر دور الثمانيــة بتذاكر مبــاراة الدور قبل
النهائــي على أمل صعود كرواتيا على حســاب
روســيا وعادوا بالســيارة إلى ديارهم في رحلة
ذهــاب وعودة قال فالغر إنها امتدت لمســافة
 4000كيلومتر تقريباً.
وحجــز األربعــة رحلــة طيران إلى موســكو
لمتابعة مباراة الدور قبــل النهائي ضد إنجلترا،
وبقوا بعدها في موســكو على أمل شراء تذاكر
المباراة النهائية ضد فرنســا اليوم .وجلس فالغر
وأصدقــاؤه أول مــن أمس لتنــاول الغداء على
رصيف مزدحم بالمشــجعين وهــو يضع الفتة
مثبتة في قبعته تقــول «نحتاج تذاكر» .وواجه
المشــجعون أســعاراً باهظة لكن فالغر قال إنه
يأمــل فــي أن ينجحوا فــي النهاية في شــراء
تذاكــر .وقال فالغر «إنها مرتفعــة الثمن حالياً.
طلبــوا  2000دوالر وهذا كثير جداً .نحن أربعة
ويعني ذلك ثمانية آالف..يمكننا شــراء ســيارة
بهذا المبلغ».

الشرطة الفرنسية ..تأهب من الدرجة األولى

 Ⅶباريس  -وكاالت

قررت الســلطات الفرنســية إغالق برج إيفل ونشر 110
آالف مــن أفــراد األمن مع تزامن عطلة نهاية األســبوع
هناك مع المبــاراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم في
روسيا واحتفاالت يوم الباستيل .ومن المتوقع نزول مئات
اآلالف إلى الشــوارع من باريس إلــى أصغر قرى البالد.
وأمرت الســلطات بعملية نشــر واســعة النطاق لشرطة
مكافحة الشــغب والجنود وفرق الطوارئ الطبية ،حيث
تشــهد فرنسا حالة تأهب بسبب احتمال وقوع هجمات
إرهابية تســتغل هذه الحشــود في ظل تزامن الحدثين
الكبيرين .ومــن المتوقع أن تدفع المبــاراة النهائية في
كأس العالم المقامة في روســيا بين فرنسا وكرواتيا اليوم
حشــوداً إما لالحتفال بالفوز أو للتنفيس عن الخســارة.
وتعليقــاً علــى االســتنفار األمني ،قــال وزيــر الداخلية
الفرنســي جيــرار كولوم الــذي أعلن تعزيــز اإلجراءات
األمنية وزيادة عدد أفراد األمن المنتشرين في البالد أول
من أمس« :لــم يكن لدينا أبداً ثالثة أيام مثل التي نحن
بصددها اآلن».

حذر

وتأتــي هذه اإلجراءات على خلفيــة ما حدث خالل هذا
المونديــال ،حيث أصيب  30شــخصاً بجروح طفيفة في

مدينــة نيس بجنوب فرنســا ،خالل تدافــع على هامش
االحتفــال بتأهل المنتخب الفرنســي لنهائي كأس العالم
في روسيا ،بفوزه على بلجيكا  0 -1الثالثاء الماضي ،حيث
حصــل تدافع قبيل لحظات من صافرة نهاية المباراة التي
أقيمت في مدينة ســان بطرســبورغ الروســية ،وتم رمي
مفرقعات نارية عند طرفي ميدان شارك ساليا المكتظ في
المدينة القديمة في نيس ،ما تسبب بتدافع بين عشرات
األشــخاص المتواجدين في المقاهــي والحانات لمتابعة
المباراة .وقال مسؤول محلي« :إن األشخاص الموجودين
اعتقدوا أن األصوات ناتجة عن إطالق نار ،اعتداء».

هلع

وتســبب التدافع وحالة الهلع بإصابة العديد من األشــخاص
جراء ســقوطهم علــى األرض ،بينما أصيب آخــرون بجروح
مباشــرة ،بحسب مســؤولين في دائرة اإلطفاء .وأكد هؤالء
معالجة  30شخصاً على الكورنيش البحري للمدينة المعروف
باســم «برومنــاد ديزنغليــه» ،والذي أطلقت عليه تســمية
«برومنــاد دي آنــغ» (كورنيــش المالئكة) تكريمــاً لضحايا
االعتداء الذي شــهدته المدينة في يوليــو  ،2016وأدى إلى
مقتل  86شخصاً وإصابة المئات.

تدافع

وبحســب مصــادر إعالمية فرنســية بدا الشــارع حيث

وقــع التدافــع أشــبه بمنطقة حرب مــع تبعثر
الطاوالت والكراســي فــي كل مــكان ،بينما قام
العديد من األشــخاص بترك مقتنياتهم الشخصية،
كما أمكن رؤية نوافذ السيارات مكسورة،
وبعض بقع الدمــاء في المطاعم
والمقاهي.

أحداث

ورافــق المونديــال تاريخيــاً
الكثير من أحداث الشــغب
الجماهيريــة ،والتــي
أدت إلــى خســائر عدة
فــي الممتلــكات،
وإصابــات متفاوته.
وال ترتبــط أحــداث
الشــغب والعنــف
بالخســارة فقــط ،أو
التنفيس عــن اإلحباط،
بل حتــى احتفاالت الفوز
كانــت تؤدي إلى مثل هذه
الخسائر ،وآخرها التي شهدتها
مدينة نيس الفرنسية.

تمكّن العب خط وسط ريال مدريد ،النجم الكرواتي لوكا مودريتش
«العبقري» ،من الفوز في آخر عشرة نهائيات خاضها ،وفق ما ذكرت
صحيفة «ماركا»  ،وهي إحصائية قد تشــكل مصدر خوف للمنتخب
الفرنســي الذي يواجه الكروات بقيادة مودريتش  .بعد وصوله إلى
إســبانيا ،فاز الكرواتي بإحدى عشرة بطولة تم حسمها في النهائي،
بمــا فــي ذلك أربع كــؤوس لدوري أبطــال أوروبــا ( 2014و2016
و 2017و ،)2018وكأس ملــك
إســبانيا في عــام  ،2014وثالث
كؤوس للســوبر األوروبي (2014
و 2016و ،)2017وثالث بطوالت
لكأس العالــم لألندية في 2014
و 2016و .2017وغاب مودريتش
عــن كأس العالــم لألندية 2014
بســبب اإلصابة ،فيمــا كان آخر
نهائي يخســره يعــود إلى 2013
ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك
إسبانيا .وعلى الرغم من مشاركته
فــي  14مبــاراة نهائيــة طيلــة
مسيرته الكروية ،لم يتمكن الالعب الكرواتي من تسجيل أي هدف
فــي هذه اللقاءات .وســيكون نهائي اليوم فرصة ذهبية لمودريتش
مدريد  -وكاالت
من أجل تسجيل اسمه في قائمة الهدافين.

«الليغا»
يهيمن على النهائي
بعد أن ســيطر الالعبون ذوو األصــول األفريقية على مباريات الدور
نصف النهائي ،ها هي فرق الدوري اإلســباني لكرة القدم «الليغا»
تضــع بصمتهــا على المبــاراة النهائية بيــن فرنســا وكرواتيا والتي
سيحتضنها ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو.
فريــق العاصمة اإلســبانية مدريد ممثل في النهائــي بثالثة العبين
فرنســي وكرواتيين ،وهم صانع اللعب لــوكا مودريتش وزميله في
وســط الميدان ماتيو كوفاسيتش
ويحضــر فــي الجهــة المقابلــة
المدافع رافائيل فاران.
الغريم التقليدي برشلونة يسجل
حضــوره هو اآلخر في المشــهد
الختامي بثالثة العبين ،يتقدمهم
الكرواتــي إيفــان راكيتيتــش
والفرنســيان صامويــل أومتيتي
وعثمان ديمبيلي .القطب الثاني
للعاصمــة مدريد نــادي أتليتكو
أو الروخــي بالنكوس وعلى غرار
جــاره الريــال يســجل حضــوره
بالكرواتي فرساليكو والثالثي الفرنسي غريزمان وهيرنانديز والوافد
الجديد ليمار .وخارج الليغا اإلســبانية وتحديدا في إيطاليا سيعرف
يوفنتوس اإليطالي مشاركة العبين الكرواتي ماندزوكيتش والفرنسي
ماتويدي ،أما موناكو فيبرز حارســه سوباســيتش إضافة للفرنســي
موسكو  -وكاالت
			
غبريل سيدبي.

ميرتينس
يحلق شارب والده
ســجل دريــس ميرتينس ،هدفــاً للمنتخب البلجيكي فــي نهائيات
كأس العالم الحالية في روســيا ،وساهم بأدائه الهجومي في وصول
منتخــب بالده إلــى نصف نهائــي المونديال ،قبل الخســارة أمام
المنتخب الفرنســي بهدف دون مقابل ،ليودع المنتخب البلجيكي
صراع المنافسة على اللقب ،ويودع معه الالعب فرصته في الظهور
في المونديال المقبل .2022
بعدمــا كان ميرتينــس ،العباً «جوكر» في صفــوف بلجيكا ،يتم
الدفــع به في الوقت المناســب لخدمة منتخب بــاده ،ارتفعت
أســهم المهاجم القصيــر القامة ،بعد أن قــاد باقتدار هجوم
نابولــي ،كما ســبق وكان جناحاً أليندهوفن ،وســجل أكثر
مــن هدف علــى مدى ثالثة مواســم خاضها في صفوف
المونديال
النادي الهولندي ،لتزداد أهميته في خط مقدمة منتخب
«الشياطين الحمر».
األخير
خــاض ميرتينــس 74 ،مبــاراة دولية مع «الشــياطين
الحمر» ،وســجل  15هدفاً ،بعدما تم اســتدعاؤه لمنتخب
بلجيــكا األول ،مــن قبل المــدرب جورج ليكنز فــي  1أكتوبر
 ،2010ليخوض تصفيات األمم األوروبية  ،2012ورغم أنه لم يشارك
فــي أي من المباريات ،إال أنه ظهر ألول مرة في  9فبراير من العام
التالي في مباراة ودية ضد فنلندا ،وســجل هدفه األول لبلجيكا في
 15أغسطس .2012
تم اختيار ميرتينس ،لتشــكيلة منتخب بلجيــكا في كأس العالم
لكــرة القــدم  ،2014وظهر ألول مرة في مبــاراة بلجيكا االفتتاحية
لــكأس العالم ،والطريف أن الالعب كســب رهانــاً مع والده،
بأنه سيســجل في البطولــة ،وبعدما ســجل بالفعل في
البطولة ،نشــر صورة على حســابه الشــخصي في
«االنستغرام» ،لوالده بعدما حلق شاربه تنفيذاً
للرهان.
ســجل ميرتينس كذلــك ،العديد من
األهــداف ونجح في تمريرات حاســمة
عدة ،بعدمــا منحه مدربه حرية التنقل
فــي مختلف أرجــاء الملعب ،وســجل
هدف المباراة مباشرة ،بعد نزوله بدي ًال في
مرمى الجزائر  1-2فــي كأس العالم بالبرازيل
 ،2014ودخل إلى العرس الروســي الكروي بثقة
أكبر ،بعد أن سجل خمسة أهداف في التصفيات.
لعــب ميرتينــس 268 ،دقيقة على مــدار  5مباريات
خاضهــا مع «الشــياطين الحمر» في المونديال الروســي،
وقطــع فيهــا  28.7كيلومتــراً ،ومنهــا  12.2كيلومتــراً مع
استحواذ على الكرة ،و 10.7كيلومترات بدون استحواذ على
الكــرة ،وله 6محــاوالت هجومية ،ومنهــا  4محاوالت على
المرمى ،ومحاولتان بعيداً عن المرمى ،وسدد  4ركالت حرة،
وتســديدتين من خارج المنطقــة ،و3محاوالت هجومية على
المرمــى من داخل المنطقة ،ومحاولة واحدة على المرمى من
خارج المنطقة.
صنع ميرتينس ( 31ســنة) ،هدفاً للمنتخــب البلجيكي،
من جملة  107تمريــرات ،ومنها  81تمريرة ناجحة ،موزعة
بيــن  31تمريرة قصيــرة ،و 44متوســطة ،و 6طويلة ،و14
كرة عرضيــة ،ومنها  3عرضيات ناجحة ،و 5تمريرات داخل
منطقــة الجزاء ،وتمريرتان من مجهــود فردي نحو منطقة
دبي  -البيان الرياضي
الجزاء		.
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نبش في أوراق كرواتيا قبل النهائي «الحلم»
مودريتــش ،راكيتيتــش وبروزوفيتش ..أفضل وســط
ميــدان في الدورة يملك المنتخب الكرواتي قائداً يعتبر
بمثابة الشــمعة التــي تنير درب رفاقــه ،إذ يبقى لوكا
مودريتــش عالمة فارقة في تشــكيلة أحفاد «البلقان»،
ويظــل أحد أفضل العبي المونديال إن لم يكن أفضلهم
على اإلطالق.
يجــاور مودريتــش في وســط ميــدان كرواتيا ،نجم
برشلونة إيفان راكيتيتش أو «الجندي الخفي» ،إذ يقوم
الفتى األشقر بأدوار دفاعية وهجومية كبيرة تجعله من
بين األفضل في مركــزه في العالم ،كما أنه يدأب على
تقديــم تضحيات كبيرة في وســط الملعب لمســاعدة
لــوكا مودريتش علــى التقاط األنفــاس ورؤية الملعب
بشكل أكبر.
كمــا يظل الالعب مارســيلو بروزوفيتش ،هو الحلقة
المكملــة ألفضــل خط وســط ميدان فــي البطولة ،إذ
يقــوم نجم إنتر ميالن بأدوار دفاعيــة وبدنية رهيبة،
يســمح بهــا لمودريتــش خاصة بعــدم التفكير
في اســترجاع الكرات بشــكل كبير.
ويجمع المتتبعون
علــى أن وســط
ميدان المنتخب
الكرواتــي هــو
األفضل في المونديال الحالي دون مبالغة.

 Ⅶموسكو  -يوسف الشافعي

حقــق المنتخب الكرواتي معجزة الوصول إلى نهائي
منافســات كأس العالم المقامة حالياً في روسيا ،بعد
تجاوزه لعقبة المنتخب اإلنجليزي في المربع الذهبي
بنتيجة ( ،)1-2ليضرب لنفســه موعــداً مع المنتخب
الفرنســي في النهائي «الحلم» ،اليــوم  ،على أرضية
الملعــب «التحفــة» لوجنيكــي ســتاديوم بالعاصمة
الروســية موســكو .وأَجمع جل المتتبعين والعارفين
علــى قوة المنتخــب الكرواتي التكتيكيــة والذهنية،
اللتين ساهمتا في وصول رفاق القائد «الملكي» لوكا
مودريتش إلى المبــاراة النهائية ،رغم أنه لم يراهن
عليهم أحد قبل دخول غمار البطولة.
ويملك المنتخــب الكرواتي العديــد من األوراق
واألســباب التــي رجحت كفته وســاعدته في بلوغ
محطــة النهائــي ،لتجاوز إنجــاز الجيــل التاريخي
للرئيس الحالي لالتحاد الكرواتي لكرة القدم دافور
ســوكر سنة  1998بالديار الفرنسية .وسنقوم في
«البيان الرياضي» بالنبش في بعض األوراق التي
ساهمت في وصول المنتخب الكرواتي لنهائي
المونديال الروسي.

حارس «بألف»

مــن تابــع عــن كثــب مشــاركة المنتخب
الكرواتــي فــي المونديــال الحالــي ،يلمس
بإمعــان القــوة والوزن الكبير لحــارس كرواتيا
دانيــال سوباســيتش ،الــذي كان حاســماً فــي عبور
«الكروات» لمحطتي ثمــن النهائي وربع النهائي أمام
الدنمارك وروســيا علــى التوالي ،وذلك بعد تســيده
الختبار الضربات الترجيحية في مناسبتين.

«محارب»..

عندما يواجه المنتخب الكرواتي منتخبات تنافس جيداً
في معركة وســط الميدان ،وتمنع الثالثي الكرواتي من
الصنع واالبتكار ،تظهــر «المحركات» الطائرة للمنتخب
الكرواتي والمتمثلة في الثنائي إيفان بيريســيتش وأنتي
ريبيتش.
ويعتبــر نجم نــادي انترايخت فرانكفــورت أنتي
ريبيتــش من ظواهر نســخة روســيا لمــا يقدمه من
مســتويات هائلة ،تساعدانه في القيام بأدوار مميزة
علــى الجانبيــن الدفاعي والهجومــي ،ناهيك عن ما
يقــوم بــه رفيقه ونجم إنتــر ميــان اإليطالي إيفان
بيريســيتش في مباريات كرواتيا من تضحيات كبيرة
تظهــر نتائجها بشــكل جيــد ،وكانت آخرهــا مباراة
المربــع الذهبي أمــام إنجلترا التي فــاز فيها بجائزة
األفضل في المباراة.
ويمتلك المنتخب الكرواتي العباً في ثوب «محارب»
وهو نجم يوفنتوس اإليطالي ماريو ماندزوكيتش ،والذي
يبقى من أســباب نجاح كتيبة الكرواتي زالتكو داليتش،
لما يقوم به نجم البايرن واألتليتيكو الســابق من أدوار
فوق رقعة الملعب.

دفاع حديدي

اســتفاد المنتخب الكرواتي من الثقة والعودة المظفرة
لنجــم ليفربــول وقائــد خط دفــاع المنتخــب ديجان
لوفرين ،كما واصل مدافع بيشــكتاش التركي دوماجوغ
فيدا مستوياته الراقية ،وشكل ثنائياً خارقاً رفقة مواطنه
لوفرين.
ويمتلك المنتخب الكرواتي في مركز الظهيرين ،أحد
أفضل العبي المونديال التزاماً وتوازناً على المســتويين
الدفاعي والهجومي ،إذ اســتعاد العــب أتليتكو مدريد
فيرســاليكو توهجــه الكبير ،بينما يبقى الظهير األيســر
إيفــان ســترينيتش أحد أفضل الالعبين فــي مركزه في
المونديال الحالي.

مودريتش يقترب من الكرة الذهبية
 Ⅶموسكو  -د ب أ

بعدما أمسك العب خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش بالخيوط
ونجــح في قيــادة فريقه بعبقرية خالل بطولــة كأس العالم 2018
بروســيا ،هــل يمكــن أن يكون الالعب هــو الفائز بجائــزة الكرة
الذهبيــة كأفضل العب في هذه النســخة من البطولة ،الشــروط
الواجــب توافرهــا يجب أن يكون العباً يصنــع الفارق في صفوف
فريقــه وقادراً على قراءة المباراة وتغييرها وأن يكون قائداً حقيقياً
في فريقه.
وربما يكون لوكا مودريتش وضع قدما على منصة التتويج بهذه
الجائــزة التي سيكشــف الفيفا عــن الفائز بها اليوم بعــد المباراة
النهائية للبطولة بين منتخبي كرواتيا وفرنسا.

ومــن المؤكد أن المباراة النهائية اليوم على اســتاد «لوجنيكي»
بالعاصمة الروســية موسكو ستساعد مجموعة الدراسات الفنية في
اتخاذ القرار بشأن الجوائز الرئيسية في هذه البطولة.
ولكــن يبــدو أن المعايير تبــدو مطابقة لمودريتــش بعدما قاد
منتخب بالده إلى نهائي المونديال للمرة األولى في تاريخ الفريق.
وكان مودريتش نجم ريال مدريد اإلسباني هو من صنع الفارق في
المنتخب الكرواتي بالبطولة الحالية.

جائزة

وفاز مودريتش بجائزة أفضل العب في المباراة بثالث من المباريات
الســت لفريقه فــي البطولة حتى اآلن وســاعد الفريق على الفوز
بركالت الترجيح في اثنتين من المباريات الست حتى اآلن.

راكيتيتش..بينالوالءوالحنين

كما سجل مودريتش هدفين لفريقه في المونديال الروسي حتى
اآلن ونجح في اإلفاقة ســريعا بعد إهــدار ضربة جزاء لفريقه قبل
دقائــق قليلة من نهاية الوقت اإلضافي لمباراته أمام الدنمارك في
دور الســتة عشــر وقاده للفوز على المنتخــب الدنماركي بركالت
الترجيح.
وطبقــا للفيفا ،لم ينجح العب فــي المونديال الحالي في قطع
مســافات بالمباريات مثل مودريتش الذي قطع مسافة إجمالية في
مباريات فريقــه بلغت  63كيلومترا .وهناك منافســون لمودريتش
بالطبع مثل اإلنجليــزي هاري كين والبلجيكي هازارد اللذين خرجا
مــع فريقيهمــا من المربــع الذهبي والفرنســيين كليليــان مبابي
وأنطــوان جريزمان .وســواء فاز مودريتش بالجائزة أم ال ،ســيكون
المونديال الروسي هو أنجح بطولة في مسيرته الكروية حتى اآلن.

ماندزوكيتش«..سوبرماريو»
 Ⅶزغرب  -أ ف ب

 Ⅶلوزان  -أ ف ب

بين سويسرا التي ولد فيها وكرواتيا مسقط رأس والديه ،كان
إيفــان راكيتيتش محقاً عندما قرر الدفاع عن ألوان بلده األم
ألن رهانه قاده ليكون أمام فرصة دخول التاريخ والمساهمة
في قيادة كرواتيا إلى اللقب العالمي عندما تتواجه اليوم في
موسكو مع فرنسا في نهائي مونديال .2018
كــرة القدم السويســرية غنية تاريخيــاً بالالعبين حاملي
الجنســية المزدوجــة الذيــن يدخلون في صــراع ذاتي في
والئهــم للبلد الــذي تبناهم أو لبلدهــم األم .أحياناً ،وحتى
في العائلة نفســها ،يرتدي شقيقان قميصين مختلفين ،مثل
عائلة تشاكا األلبانية األصل ،غرانيت اختار الدفاع عن ألوان
سويسرا فيما فضل توالنت أن يكون وفياً أللبانيا.
ولــد راكيتيتش فــي راينفيلدن ،فــي كانتــون أرغاو غير
البعيــد عن مدينة بازل .ترعرع في موهلين ،البلدة الصغيرة
التي يبلغ عدد ســكانها  11ألف نســمة ،حيث أسس والده
الهارب من الحرب في يوغسالفيا ،نادي بايدي موهلين عام
 .1993هناك كانت البداية الكروية للنجم الحالي لبرشــلونة
اإلسباني.
التحــق راكيتيتــش بالفرق العمرية لنادي بــازل عام  1995ثم
رقي إلى الفريق األول عام  ،2005لكنه سرعان ما حل في ألمانيا
حيث وقع لنادي شــالكه عام  2007حين كان في التاسعة عشرة
من عمره.

قانون

فــي تلك الفتــرة ،كان والء راكيتيتش لسويســرا التي دافع عن
ألوان منتخب شــبابها الذي كان يشــرف عليــه في تلك الفترة
برنار شــاالند الذي قــال« :اإلمكانات كانــت موجودة لم يكن
هناك أي شــك في ما يخص المنتخبات السويسرية ،لقد ناضلنا
من أجله» .لكن في ذلك الوقت ،كان القانون مختلفاً والالعب
الــذي يلعب مباراة رســمية مع منتخب للشــباب ال يمكن أن
يختار الحقاً الدفاع عن ألوان منتخب آخر .يكشف شاالند الذي
يشــرف حالياً على منتخب كوســوفو أن راكيتيتش «كان دائماً
واضحــاً وأكد أنه لــم يتخذ قراره بعد لذا دعي فقط للمباريات
الودية».
فــي ســبتمبر  ،2007حقق راكيتيتش أخيــراً ظهوره األول مع
منتخب كرواتيا ،ومنذ ذلك الحين خاض مع بلده األم كأس أوروبا
مرتين وكأس العالم مثلهما أيضاً.

مسيرة

بالنسبة لالعب خط الوسط البالغ حالياً  30عاماً «أنا أعرف من
أين جئت .نشــأت في سويسرا وكنت فخوراً بالدفاع عن ألوان
سويســرا على صعيد منتخبات الشــباب» .وواصل« :قلت دائماً
إنني كنت مصمماً على الدفاع عن كرواتيا وليس ضد سويسرا»،
كاشــفاً أنه اتصل أوالً بمدرب سويســرا في تلــك الفترة كوبي
كوهــن قبل االنضمام إلى تشــكيلة المدرب الكرواتي ســافن
بيليتش في حينه.

بطوالت

وكان مودريتش انضم للريال في  2012قادما من توتنهام اإلنجليزي
وســاهم في العديد من البطوالت مع الريــال وكانت أبرزها لقب
دوري أبطــال أوروبا في المواســم الثالثة الماضية على التوالي من
بيــن أربعــة ألقاب توج بها مــع الريال فــي دوري األبطال .وفرض
مودريتش نفسه ضمن أفضل العبي خط الوسط في أوروبا والعالم
كما فاز ســت مــرات بلقب أفضل العب كرواتي فــي العام .ووقع
االختيار على مودريتش ليكون ضمن التشكيلة المثالية لبطولة كأس
األمم األوروبية (يورو  )2008علما بأنه شــارك كبديل في مباراتين
فقــط بمونديال  2006بألمانيا ولم يتألق في ثالث مباريات خاضها
مع الفريق بالمونديال البرازيلي قبل أربع ســنوات .لكنه اآلن ،يبدو
أكثر تأثيراً في الفريق وأكثر ترشيحاً لحصد الجوائز مع الفريق.

ركض مهاجم المنتخب الكرواتي لكرة القدم ماريو ماندزوكيتش
كثيراً في الدور نصف النهائي لكأس العالم في روسيا ضد إنجلترا،
قبل أن يســجل هدف الفوز ،مثلمــا كان األمر قبل  20عاماً على
ضفاف نهر الساف في منطقة سالفونيا.
ال يزال مدربه األول دامير روهيك ( 58عاماً) يشرف على فريق
«إن كاي مارســونيا سالفونسكي برود» في عام  1996عندما عاد
الصغير ماندزوكيتش إلى مسقط رأسه ،مدينة سالفونسكي برود
الواقعة في منطقة ســافونيا الكرواتية ،بعد أعوام في البوســنة
ومن ثم ألمانيا بسبب الحرب ،وصل الطفل إلى
مدرســة كرة القدم وهو
فــي العاشــرة من
عمره.
ويقول روهيك:
والد ماريــو ،ماتو،
والــذي كان يزاول
كــرة القــدم أيضاً
«طلــب منــي أن
فقلــت :حســناً ،إذا كان
أشــاهد ابنــه،
أصغر مــن أن يلعب مع هذا الفريق ،فســوف نشركه
مع الصغار».
يضيف «بعــد أول حصتين أو ثــاث حصص تدريبية،
رأيت أنــه يملك أمراً خاصاً ،كان متألقاً بســرعته ،ولكن
أيضــا بقدرته على التحمل في الجري» .مشــيراً إلى أنه
«عندمــا وصــل ماندزوكيتش ،لم يكن في اســتطاعتنا
اســتخدام الملعــب الرئيســي الــذي دمــره القصف،
الملعب كان على ضفة نهر ســافا ،وعلى الجانب اآلخر،
كانت هناك قوات صربية» .ويواصل «األطفال األكبر سناً
كانــوا يتدربون في الملعب الملحق ،ولكن الصغار كانوا
يركضــون في الغالب من الملعب إلى شــواطئ بولوي،
حيث يتدربون ،على بعد أكثر من  2.5كيلومترين».
من أجــل الوصل إلى الشــاطئ ،كان روهيك ينقل
بســيارته حارســي المرمــى ،بينمــا يضطــر الالعبون
اآلخــرون «إلى الجري ،وكان الصغيــر ماندزوكيتش دائماً
أول الواصلين ،معجزة!».

تطور

في سن الســابعة عشــرة ،كان ماندزوكيتش يقطع مسافة
 3.35كلم في غضون  12دقيقة بحســب المدرب الذي تابع
تطوره لنحو ســتة أعوام في النــادي التابع لبلدة يقدر عدد
سكانها بنحو  50ألف نسمة.

بعد موســم واحد فقط فــي فريق المحترفيــن للنادي الذي
يلعــب حالياً فــي الدرجة الثالثــة ،انتقل المهاجم الشــاب إلى
العاصمــة للدفــاع عن ألوان «إن كاي زغــرب» ثم دينامو زغرب
حيــث تألق خصوصاً في كأس االتحــاد األوروبي ،على رغم نيله
العديد مــن البطاقات الصفراء التي تدل على شــخصيته القوية
علــى أرض الملعــب .ترك ليبدأ مســيرة احترافية خــارج البالد،
حيــث بات يطلــق عليه من قبل مواطنيه «ســوبر ماريو» .لعب
فــي فولفســبورغ ثم بايرن ميونيــخ األلمانييــن ،أتليتكو مدريد
اإليطالي.
اإلسباني وحالياً يوفنتوس
لــم ينــس
ماندزوكيتش
نادي مارســونيا،
حيــث بــدأ
قلب هجــوم آخر
مســيرته ،ويقــول
روهيــك «كل عام ،حقاً كل
عام ،يعــود ،ويجلب قمصان
وأحذيــة ألطفــال مدرســة
كــرة القدم .قبل أعــوام قدم
لنا المــال إلعــادة تجهيز غرف
المالبس والحمامات .لم ينسنا».

فخر

الخميس الماضي ،قررت سالفونســكي برود أن
تجعل ماندزوكيــش مواطناً فخرياً للبلدية التي
وصفه رئيسها ميركو دوسبارا بأنه «رجل رياضي
رائع ،لكنه أكثر من ذلك رجل ذو قلب كبير».
ويشــير روهيــك إلــى أن ماندزوكيتــش ال
يزال علــى تواصل معه ،مضيفــاً «لدي قمصان
فولفسبورغ وبايرن عندما كان في دينامو زغرب،
كان يرســل لي دائمــاً تذاكر ،هــو العب عظيم
ورجل عظيم».
برصيد  32هدفاً دولياً ،يعتبر «سوبر ماريو»
اآلن ثاني أفضــل هداف في تاريخ المنتخب
الكرواتــي بفــارق  15هدفاً خلــف طفل آخر
من ســافونيا ،هو دافور شوكر الذي منح بالده
هــدف التقــدم في مواجهة فرنســا فــي الدور
نصــف النهائي لمونديال  ،2018قبل أن يســجل
أصحاب األرض هدفين .لكــن ماندزوكيتش يأمل
في أن يفعل أكثر من ذلك ،ونقلت عنه وســائل
اإلعالم في بالده قوله بنبرة تحذيرية «ســنكون
مستعدين اليوم».
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 3أسباب تجعل فرنسا أقوى بعد «يورو »2016
الكبار مع تشيلسي اإلنجليزي ،دُون نسيان
أومتيتــي وتوليســو اللذيــن أصبحا ضمن
خانة الكبار.
وظَ هــر جليــاً النُضج الــذي تحدثنا عنه
في مســار المنتخب الفرنســي المُ ونديالي
في مُباريات األرجنتيــن واألوروغواي ،قبل
أن يتأكــد في المربع الذهبي أمام بلجيكا،
بعدما أبان العبو المنتخب الفرنســي عن
خبرة السنين ..هذه األخيرة ستَكون حاسمة
في النهائي أمام رفاق القائد»الملكي«لُوكا
مودريتش.

 Ⅶموسكو  -يوسف الشافعي

عَــاد المُ نتخــب الفرنســي لخــوض مُباراة
نهائيــة من بوابــة مُباراتــه ،اليــوم ،أمام
المنتخب الكرواتي ،في نهائي كأس العالم
لكرة القدم  ،2018المُ قامة برُوسيا .ويَمتلك
رِجَ الُ المدرب الفرنســي ديدييه ديشامب
فُرصة جديدة لصُ عــود منصة التتويج بعد
نَكبــة نهائي يُورو  ،2016على أرضهم وبين
جَ ماهيرهم في ملعب فرنســا «ســتاد دو
فرانــس» .ويَظهر أن النُســخة الحالية من
المُ نتخب الفرنســي أفضل نوعاً ما قياســاً
بمــا كانت عليه فــي كأس األمم األوروبية
الماضية «يُــورو  .»2016وكما اعتدنا عليه
في «البيان الرياضي» ،هناك  3أسباب تُؤكد
بالملموس وُجود تغييرات جعلت النُســخة
الحاليــة من المُ نتخب الفرنســي أقوى من
كأس األمم األوروبية .2016

نجوم

درس

من خالل التصريحات األخيرة لمُ عظم نُجوم
والعبــي المُ نتخــب الفرنســي ،قبل موعد
المُ باراة النهائية أمام كرواتيا ،يتضح جلياً أن
الجميع استوعب الدرس بعد هزيمة نهائي
«يُــورو  »2016أمــام المُ نتخــب البرتغالي
بباريس الفرنسية..
وكَان المدرب الفرنسي ديديي ديشامب
أول مــن أوضــح ذلك بخروجــه اإلعالمي
األخيــر قائالً«:نهائــي  2016مــازال يعيش
معنــا ،لم نهضمــه بعد» ..ويُريــد المدرب
الفرنسي من خالل تصريحاته أن يجعل من
هزيمة مُباراة البُرتغال في النهائي األوروبي
حافزاً إضافيــاً لالعبين ،رغم أن عدداً كبيراً
منهم يُعتبــر جديداً علــى المجموعة ..إذ
يتواجــد حاليــا فقط تســعة العبين ممن
عاشوا النهائي «الكابوس».
ولــم يُظهر العبــو المُ نتخب الفرنســي

فرحة كبيرة بعد تجــاوز الكمين البلجيكي
في المُ ربع الذهبي ،إذ صرح نجم مانشستر
يونايتد اإلنجليزي بول بوغبا« :أعرف جيداً
طعــم الهزيمة في النهائي ،بل مازالت تلك
المــرارة لــم تُفارقني أبدا ..لقــد كُنا حينها
نظن أن كُل شيء انتهى ،بعد تجاوز ألمانيا
فــي نصف النهائــي ..لقد كُنــا مُخطئين».
وأضــاف« :اآلن العقلية تغيــرت كثيراً ،لم
نعُ ــد نفكر كمــا كُنا ســابقاً» .ويتضح جلياً
أن المجموعة حالياً قد اســتوعبت الدرس

جيــدا ،وتعــي تمامــا أن أمامهــم خُ طوة
أخيرة قبل االحتفال ،وذلك أمام المُ نتخب
الكرواتي الذي يُعد صعب المراس«.

خبرة

أضحــى العبــو المُ نتخــب الفرنســي أكثر
نُضجاً واكتســبوا خبرة كبيــرة في العامين
األخيريــن ،خاصــة لوريس ،فــاران ،بوغبا،
ماتويــدي ،غريزمان وبُوغبــا والذين قضوا
أزيد مــن ســنتين كالعبين أساســيين في

المُ نتخب الفرنسي ،أصبحوا بذلك يُقدمون
النصائــح الالزمــة والمُ فيــدة للمجموعــة
الحالية..
ويُعتبر هوغو لوريس ،قائد الكتيبة ،كما
أصبح رافاييــل فاران ،صمــام األمان الذي
يَقــود الســفينة ..بول بوغبا بــدوره أصبح
يعرف مســؤولياته والتزاماتــه مع الفريق،
بينما يُسخر أنطوان غريزمان مهاراته لصالح
المجموعة..
مــن جهة أخرى ،اكتســب

العبــو المُ نتخب الفرنســي نُضجــاً وخبرة
رُفقة أنديتهم ،وأضاف نجم النادي الملكي
رافاييــل فــاران لخزائنه لقبيــن في دوري
األبطال رُفقة ريَال مدريد في ظرف سنتين،
بينما نجح نجــم األتليتيكو مدريد أنطوان
غريزمــان في التتويج أوروبيــاً مع الروخي
بالنكوس في مُســابقة الــدوري األوروبي،
بينمــا ارتقــى نغولو كانتــي لمقام

في ســنة  ،2016كان الشاب كيليان مبابي
بصدد اجتياز امتحانات الباكالوريا ،وبعدها
بســنتين ،سيَكون أساســياً في نهائي كأس
العالم لكــرة القدم بملعــب «لوجنيكي»
التُحفة بالعاصمة الروســية مُوسكو ..تَطور
كبير وهائل لالعــب بموهبة وإمكانيات ال
تُقارن ..وهو ما جعله يتلقى إشادة من كُل
حدب وصوب..
كيليــان مبابي«..الجوهــرة» يُعتبر هدية
من الســماء للمُ نتخب الفرنسي الذي افتقد
فــي الســنوات األخيــرة العبــاً بإمكانيــات
مُماثلــة ..وهــو ذلــك الالعب الــذي أظهر
ما مــرة أنه بإمكانــه تقديم الحُ لــول للفوز
بالمُ باريات المُ ســتعصية ..وهو ما أبان عليه
أمام األرجنتين .ويتضح أن نجم باريس ســان
جيرمــان الفرنســي يملك بعضــاً من خصال
األســاطير ،ببرودة الدم والثقــة الكبيرة في
نفســه ،التــي تجعلــه يُجــرب العديــد من
األســاليب أمــام أي خصم كان ..مهمــا َكبُر
اسمه ..ومن المُ توقع أن يَكون كيليان مبابي
عالمة فارقة في تاريخ كُرة القدم الفرنســية
مُستقبالً ..واالنطالقة الحقيقية
هــي اليــوم فــي نهائي
مُونديال روسيا..

ديشامب «المحظوظ»
على مشارف دخول التاريخ
 Ⅶموسكو  -أ ف ب

يحظــى ديدييــه ديشــامب بســمعة
المحظوظ في فرنســا ،لكن هذه السمة
ليســت الميزة الوحيدة للمــدرب الذي
يســتعد لقيادة بــاده فــي نهائي كأس
العالم في كــرة القدم ضد كرواتيا اليوم،
بعــد  20عاماً من رفعــه الكأس كالعب،
يجــد ديشــامب ( 49عاماً) نفســه أمام
فرصــة أن يصبــح ثالــث شــخص فقط
يحــرز كأس العالم كالعــب ومدرب ،بعد
البرازيلــي ماريــو زاغالــو واأللماني فرانز
بكنبارو.
حمل الفرنســي الكأس بصفتــه قائداً
للمنتخــب فــي  1998على أرضــه ،يوم
حققت فرنسا لقبها الوحيد حتى اآلن في
المونديال ،ويستعد لمواجهة كرواتيا في

المباراة النهائية على ملعب لوجنيكي في
موســكو اليوم .قال ديشامب «ربما أكون
دائمــاً في المكان المناســب في الوقت
المناســب ،لكنني ال أتذمر من ذلك .ربما
ثمة مدربون أفضل مني ،وآخرون أســوأ
مني».
نجح ديشــامب في قيادة فرنسا لثاني
مبــاراة نهائيــة فــي بطولة كبــرى على
التوالــي ،بعــد كأس أوروبــا  2016حين
خسر على أرضه أمام البرتغال صفر 1-بعد
التمديد .في روســيا  ،2018اعتبر العديد
مــن المعلقيــن أن المنتخب الفرنســي
كان محظوظــاً لوقوعــه فــي المجموعة
الثالثة السهلة نسبياً مع الدنمارك والبيرو
وأســتراليا ،كما ابتســم الحظ له في ربع
النهائي ضــد األوروغــواي ،عندما افتقد
منتخب األخيرة هدافه إدينسون كافاني.

خطة

لم يتــرك ديشــامب للحــظ مكاناً في
خططــه ،بنى منتخباً صلبــاً حول دفاع
قوي لــم تتلــق شــباكه أي هدف في
الدوريــن ربع النهائــي ونصف النهائي،
كما تعرض أســلوب المنتخب الفرنسي
لبعــض االنتقادات ال ســيما من ناحية
عدم إمتاعه وتقديمه للعروض الهجومية
في تشــكيلة تضم هدافين رائعين هما
انطوان غريزمان وكيليان مبابي ،بيد أن
األسلوب الذي يعتمده ديشامب حقق
النتائج المرجوة حتى اآلن.
لــم تكــن طريــق تطويــر المنتخب
الفرنســي مفروشــة بالورود دائماً ،فقد
اضطــر الفريق إلى خــوض الملحق ضد
أوكرانيــا لبلــوغ مونديــال  2014بعدما
تخلف ذهاباً أمام أوكرانيا صفر 2-قبل أن

يفوز إياباً -3صفر.
وفي نهائيات مونديال
البرازيــل ،خــرج «الديوك»
على يد ألمانيا التي توجت الحقاً
باللقب.
أما االســتعدادات لكأس أوروبا ،2016
فشابتها قضية مهاجم ريال مدريد كريم
بنزيمة علــى خلفيــة االتهامات له
بالضلوع في عمليــة ابتزاز لزميله
في المنتخب ماتيو فالبوينا على
خلفية شــريط جنســي لألخير.
أكد ديشــامب مــراراً أنه يضع
اســتقرار المنتخب وتشكيلته
فــوق كل اعتبــار ،لــذا كان
خيــاره باســتبعاد بنزيمــة
مــن التشــكيلة بعد تلك
القضية.

مبابي ..سليل عائلة رياضية

غريزمان ..ضابط إيقاع «الديوك»

كانتي ..مفتاح حل لغز كرواتيا

موهبــة رائعــة انتقلت إليه عن طريق الوراثــة أم بلورتها خبــرة أقاربه ،من الوالد
ويلفريــد الكاميرونــي األصل والمدير في ناد باريســي ،أو الوالدة الجزائرية الجذور
فايــزة العمــاري محترفة كرة اليد ســابقاً ،يعــد كيليان مبابي وريــث عائلة رياضية
مرموقة وراسخة في أوساط كرة القدم.
ما هي النقاط المشــتركة بين نجم كرة المضرب اإلســباني رافايل نادال،
العــب كرة اليد الفرنســي نيكوال كاراباتيتش ،العب كرة الســلة الفرنســي
يواكيــم نواه وكيليــان مبابي ،إذا كانــوا جميعاً أبطاالً في مســابقاتهم ،إال
أنهم يتشــاركون حقيقة انضمام أحد أفراد أســرتهم إلى وسط رياضي عالي
المستوى.
في حالة الالعب الفرنسي الرقم  ،10يبلغ عددهم أربعة على األقل .باإلضافة إلى
والديه ،لدى الموهبة الفرنســية شقيق بالتبني هو جيريس كيمبو ايكوكو المحترف
راهناً في تركيا وفي السنوات الست الماضية في المالعب الخليجية .عمه بيار مبابي
كان المدير الرياضي في نادي سيدان .أما شقيقه األصغر ايثان فقد انضم إلى فريق
الناشئين في باريس سان جرمان.
بحســب النجم الدولي الســابق أالن جيريس الذي شــاهد ابنه تيبــو ( 37عاماً)
يحتــرف فــي الدوري المحلي بدءاً مــن مطلع األلفية الجديدة ،األمر «يســاعد في
التوجيــه لكن ليس تلقائياً :إذا لم تكن لديك المهارات»« .يمكننا مرافقة االبن ألننا
نعرف الوســط ،لكن ليس من السهل دائماً التأقلم على المستوى المعنوي» عندما
موسكو -أ ف ب
تكون معروفاً.

يتعيــن على أولئــك الذين يرغبون في مشــاهدة مهاجم المنتخب الفرنســي لكرة القدم
أنطــوان غريزمــان متوهجاً مثلما كان في كأس أوروبا  ،2016االنتظار حتى المباراة النهائية
ضــد كرواتيا اليوم في موســكو .تقمص غريزمان ( 27عامــاً) دوراً أكثر حذراً في المونديال
الروسي ،حيث يتحكم بوتيرة أسلوب دفاعي للمنتخب الفرنسي.
إحصائياً ،ال يجب على غريزمان أن يخجل مما يقدمه في روسيا،
فمهاجم أتلتيكو مدريد اإلسباني ساهم في  5أهداف من أصل 10
ســجلتها فرنسا في النهائيات :ســجل  3أهداف بينها ركلتا جزاء،
وحقق تمريرتين حاسمتين.
فــي مبــاراة نصف النهائي ضــد بلجيــكا ،كان غريزمان وراء
هــدف الفوز علــى منتخب «الشــياطين الحمــر» عندما انبرى
لركلة ركنية باتجاه مدافع برشــلونة اإلســباني صامويل اومتيتي
الذي تابعها برأســه داخل مرمى العمــاق تيبو كورتوا ،مثلما
فعــل قبلها في المباراة ضد األوروغــواي في ربع النهائي
(-2صفــر) وهــذه المرة من ركلة حــرة جانبية وضع
خاللها الكرة أمام رأس مدافع ريال مدريد اإلسباني
رافايل فاران الذي أسكنها مرمى فرناندو موسليرا.
بعــد معانــاة بدنيــة فــي دور أول صعب،
تحســن أداء غريزمــان فــي األدوار اإلقصائية
على رغم بعض األخطاء التي ارتكبها خصوصاً
في اللمســة األخيرة مثل تســديدته القوية
من خارج منطقة جزاء بلجيكا والتي انتهت
في المدرجات أو تمريراته غير الدقيقة
للمهاجمين ،على غير عادته.
ورداً علــى ســؤال حــول
تقييمه ألدائــه في نهائيات
كأس العالــم ،قال المهاجم
الــذي ســجل  23هدفاً في
 60مبــاراة دوليــة ،ممازحاً
«توجــت هدافــاً فــي كأس
أوروبا لكننا خسرنا اللقب ،قلت:
سأسجل عدداً أقل من األهداف لنرى
ما إذا كنا سنفوز».
شرح دوره الجديد في التشكيلة
الحالية «أســلوب لعبي يتغير،
أصبحت أنا من يفرض إيقاع
اللعب أكثر ،االحتفاظ بالكرة
أو تســريع اللعب .إذا ســجلت
فذلــك جيد ،ولكنني أصبحت العباً يفكر في الفريق أكثر
موسكو -أ ف ب
من تسجيل األهداف».

فيمــا يتطلع المنتخب الفرنســي لكرة القدم إلى الالعبين كيليــان مبابي وأنطوان
غريزمــان وأوليفيه جيرو لقيادة الفريق إلى األمام وهز شــباك المنافســين وكذلك
الالعب بول بوغبا لالنطالق بقوة من وسط الملعب ومعاونة الهجوم ،هناك العب
آخر ال يستطيع ديدييه ديشامب المدير الفني للفريق االستغناء عنه.
وفي المباراة النهائية لبطولة كأس العالم  2018بروسيا ،والتي تجمع بين منتخبي
كرواتيا وفرنســا اليوم ،قد يكون النصر من نصيب الفريق الذي يفرض سيطرته على
منطقــة المناورات بوســط الملعب .ومع القــدرات الهجومية الهائلــة التي يتمتع
بها العبو وســط كرواتيا ،ســيكون نغولو كانتي من أبــرز العناصر التي يعتمد عليها
ديشــامب .وعندمــا بلغ بعــض نجوم المنتخب الفرنســي حاليــاً دور الثمانية في
مونديال  2014بالبرازيل ،كان كانتي العباً بدوري الدرجة الثانية.
ولكن كانتي نجم خط وسط تشيلسي اإلنجليزي أصبح اآلن عنصراً ال غنى عنه
في فريق ديشامب كما ينتظر أن يلعب دوراً مهماً في النهائي اليوم وذلك في
مواجهة األداء الرائع من خط الوسط الكرواتي بقيادة النجمين لوكا مودريتش
وإيفان راكيتيتش.
وقال ديشــامب عن كانتي قبل الفوز على بلجيكا في المربع الذهبي
للبطولــة« :لديــه دور فــي كل مبــاراة بالطبع ،كانتي جــزء جوهري من
فريقنا بهذا األداء الذي يقدمه وبعدد الكرات التي يســتعيدها وأيضاً بسبب
األماكن الجيدة التي يتخذها» .وأضاف« :نجولو كانتي أفضل العب في مركزه
موسكو  -د ب أ
بالعالم».

األحد
 ٠٢ذو القعدة  143٩هـ
 ١٥يوليو 201٨م
العدد 13٩٠٦

تمريرات
مونديالية
لو كان نزار في المونديال لقال:
البطل بالنسبة للساحرة
المستديرة هو:
من يدخل عقر مالعبها..
من يتقن فن قواعدها
من يملك رسم مشاهدها
من يسعى لفك طالسمها
من يدنو منها
من يطلب يدها
من يهنأ بكل متاعبها
من يسبر غور مآربها
من يفرض نفسه عليها..
ً
بطال
فتسعده ويسعدها.

طارق عبد المطلب

