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 أصبح منتخب فرنســا أول فريق يســجل أربعة أهداف خالل المباراة النهائية 

لكأس العالم لكرة القدم منذ 48 عاماً.

وفاز منتخب فرنسا 4 /  2 على منتخب كرواتيا في نهائي مونديال روسيا 2018 

أمــس األحد، ليعادل عدد األهــداف التي أحرزها منتخــب البرازيل في مرمى 

نظيره اإليطالي في نهائي نسخة المسابقة عام 1970 بالمكسيك.

ولم تتجاوز المنتخبات المشاركة في المباريات النهائية حاجز الثالثة أهداف منذ 

موسكو - د ب أ مونديال 1982 بإسبانيا حتى اآلن.   

ًالديوك تعيد رباعية السامبا 
بعد 48 عاما

رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئـــــــون ماكرون بلقب المونديال
فرنسا تتزين بالنجمة الثانية.. وكرواتيا تنــــــال إعجاب العالم

Ⅶ  دبي - وام

بعــث صاحب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيــان، رئيس 

الدولــة، حفظه اللــه، برقية تهنئة إلى الرئيــس إيمانويل ماكرون، 

رئيس الجمهورية الفرنســية الصديقة، بمناســبة فوز منتخب بالده 

ببطولــة كأس العالم لكــرة القدم 2018 التي اختتمت منافســاتها 

في جمهورية روســيا االتحادية مساء أمس، وذلك للمرة الثانية في 

تاريخه.

وأعــرب صاحب الســمو رئيــس الدولة عن خالــص تهانيه إلى 

الرئيــس الفرنســي بهذا اإلنجــاز واألداء المميز الــذي قدمه العبو 

المنتخب الفرنسي طوال منافسات البطولة، ما أهلهم للتتويج بهذا 

اللقب العالمي.. متمنياً ســموه كل التوفيق للمنتخب الفرنسي في 

البطوالت والمسابقات الرياضية المقبلة.

كما بعث صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 

نائــب رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم دبــي رعاه الله، 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي 

نائب القائد األعلى للقوات المســلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى 

الرئيس الفرنسي.

وبعث صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 

الدولــة »حفظه اللــه«، برقية تهنئة إلى الرئيــس فالديمير بوتين، 

رئيس جمهورية روسيا االتحادية الصديقة، بمناسبة نجاح بالده في 

تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018.

وأشاد سموه بالمستوى الرفيع الذي خرجت به البطولة العالمية 

واإلمكانيات الكبيرة التي وفرتها جمهورية روســيا االتحادية للفرق 

المشاركة، ما أسهم في تحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة.

كما بعث صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 

نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي 

نائب القائد األعلى للقوات المســلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى 

الرئيس الروسي. 

وتــوج منتخب الديــوك الزرقاء، أمس، بلقــب المونديال للمرة 

الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الكرواتي 4-2 في المباراة 

النهائية لمونديال روسيا على ملعب لوجنيكي في موسكو.

وبارك صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لفرنســا، 

فــوز منتخبها لكرة القــدم بكأس العالم للمــرة الثانية في تاريخه، 

ولكرواتيا لعبها الجميل، وهنأ ســموه روســيا علــى تنظيمها الرائع 

لكأس العالم 2018. 

وجــاء في تغريدة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 

مكتوم، على حساب سموه الرسمي على موقع التواصل االجتماعي 

»تويتــر«: »مبــروك لفرنســا كأس العالم، مبــروك لكرواتيا اللعب 

الجميل، تهنئة خاصة لروسيا على التنظيم الرائع، استمتعت شعوب 

العالــم بمونديال غير متوقع، واجتمعت على محبة اللعبة األجمل 

واألكثر إثارة وتشويقاً«.

وهنأ صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 

أبوظبــي نائــب القائــد األعلى للقوات المســلحة، فرنســا، بتتويج 

منتخبها بطاًل لكأس العالم 2018، مشــيداً بنجاح روسيا في احتضان 

دورة رياضيــة ممتعــة بكل كفاءة واقتدار، وجاء في تغريدة ســموه 

على حسابه الرسمي على موقع التواصل االجتماعي »تويتر«: »نبارك 

لفرنســا تتويــج منتخبها بطاًل لــكأس العالم 2018، فــي ختام دورة 

رياضية ممتعة نجحت روســيا في احتضانها بكل كفاءة واقتدار، كل 

التحية والتقدير للفرق التي شاركت في هذه المنافسة، وستظل كرة 

القدم الرياضة الجماهيرية التي تجمع العالم على الخير والمحبة«.

وبارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس 

التنفيذي إلمارة أبوظبي، للمنتخب الفرنســي التتويج المســتحق، 

ولمنتخــب كرواتيــا األداء المميــز والخروج المشــرف، وجاء في 

تغريدة سموه على حسابه الرسمي على »تويتر«: »نبارك للمنتخب 

الفرنســي التتويج المستحق، كما نبارك لمنتخب كرواتيا أداء مميزاً 

وخروجاً مشرفاً، وكل التحية لروسيا على تنظيم ناجح لهذا الحدث 

العالمي. مفاجآت كثيرة شــهدها مونديال روسيا، ويبقى المهم أن 

الرياضة تجمع العالم على قيم جمالية وأخالقية وإنسانية رائعة«.

وفــي مباراة نهائية تعد من األفضل واألكثر غزارة باألهداف في 

النســخ األخيرة، حقق المنتخب الفرنســي فوزاً كبيراً على منتخب 

كرواتي رفض االستسالم بعد مسيرة الفتة قدمها في البطولة.

وقضــى الفرنســيون، بعــد ثالثة أيام مــن احتفالهــم بالذكرى 

العشــرين للقب األول في مونديال 1998 على أرضهم، على أحالم 

كرواتيا، البلد الصغير الذي يبلغ تعداده السكاني نحو أربعة ماليين 

نسمة، بأن يتوج باللقب العالمي للمرة األولى في تاريخه، علماً أنه 

كان يخوض النهائي للمرة األولى.

 خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون بوتين بنجاح المونديال     

 فارس العرب: نهنئ روسيا بالتنظيم الرائع.. وكرواتيا باللعب الجميل

 محمد بن زايد: ستظل كرة القدم تجمع العالم على الخير والمحبة

 هزاع بن زايد: تتويج مستحق لفرنسا وأداء مميز لكرواتيا 

مبابييتوج بجائزة الالعب الصاعد
Ⅶ  موسكو - د ب أ

تّوج كيليان مبابي، العب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، بلقب أفضل العب صاعد 

في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 المقامة حالياً بروسيا.

وسّجل مبابي، البالغ من العمر 19 عاماً و207 أيام، أربعة أهداف طوال منافسات 

البطولة، محتاًل المركز الثاني في قائمة الهدافين مناصفًة مع البرتغالي كريســتيانو 

رونالدو، والبلجيكي روميلو لوكاكو، والفرنســي أنطوان جريزمان، والروسي دينيس 

تشيريشيف.

وأصبح نجم كرة القدم الفرنســي الشــاب كيليان مبابي ثاني أصغر العب يسجل 

هدفــاً في المباريــات النهائية لبطــوالت كأس العالم، بعدما ســجل الهدف الرابع 

لمنتخب بالده في مرمى المنتخب الكرواتي خالل نهائي مونديال 2018 بروسيا.

وأحرز مبابي الهدف أمس وعمره 19 عاماً و207 أيام، فيما يتفوق عليه األسطورة 

البرازيلي بيليه الذي سجل لمنتخب بالده هدفين في مرمى السويد بنهائي مونديال 

1958 بالســويد، عندما كان عمره 17 عاماً و249 يوماً، وذلك في 29 يونيو 1958، 

ليفوز المنتخب البرازيلي 5 / 2 وقتها.

وهنأ بيليه الالعب الفرنســي أمس على موقع »تويتر« للتواصل االجتماعي عبر 

اإلنترنت، بتغريدة قال فيها: »مرحباً بك في النادي«.

وأصبــح مبابي أيضاً ثالــث أصغر العب يخوض مباراة نهائيــة لكأس العالم بعد 

بيليــه، واإليطالي جوســيبي بيرجومي الذي خاض نهائــي المونديال في 11 يوليو 

1982، عندمــا كان عمــره 18 عاماً و201 يوم، ليقود منتخب بالده إلى الفوز 3 / 1 

على نظيره األلماني.

روسيا تعفي المشجعين من 
التأشيرة حتى نهاية العام

أعلن الرئيس الروســي فالديمير بوتين أنه بإمــكان المواطنين األجانب والذين 

يملكون بطاقات هوية المشــجع لمونديال 2018 دخول روسيا من دون تأشيرة 

حتى نهاية العام الجاري.

وأدلــى بوتين فــي تصريح صحافي عقــب اختتام نهائــي كأس العالم بالقول: 

»أعتقد أننا ســنطبق نظام إعفاء التأشــيرات عند الدخول إلى روسيا حتى نهاية 

العــام الجاري بحق المشــجعين األجانب الذين يملكون حاليــاً بطاقات هوية 

المشجعين«.

وأعرب بوتين عن أمله باالستفادة من هذه الفرصة لزيارة البالد مع أصدقائهم 

وأفراد عائالتهم، حيث ســيكون بإمكان المشجعين األجانب الدخول إلى روسيا 

موسكو - وام »عدة مرات« من دون الحصول على تأشيرات دخول.  

مودريتش أفضل العب 
في المونديال

Ⅶ  موسكو - د ب أ

ربمــا يكون نجم كــرة القدم الكرواتي لــوكا مودريتش العباً 

صغير البنية الجسمانية، ولكنه فرض نفسه بقوة على بطولة 

كأس العالم 2018 بروسيا، ليحرز جائزة أفضل العب في هذه 

النســخة من البطولة التي اختتمت أمس. وقد ال تكون هذه 

الجائــزة هي األخيرة لمودريتش )32 عاماً( في العام الحالي، 

إذ دخل النجم الكرواتي في منافســة قوية على جائزة أفضل 

العب في العالم لهذا العام. ويقيم االتحاد الدولي لكرة القدم 

)فيفا( حفله السنوي لتوزيع جوائز »األفضل« في 24 سبتمبر 

المقبل بالعاصمة البريطانية لندن.

ويتميز مودريتش بالســرعة والقــدرة على أداء العديد من 

الواجبات الدفاعية والهجومية، إضافة إلى قدرته على صناعة 

األهداف لزمالئه بخالف تسجيله هدفين في هذه النسخة.

واآلن، أضافــت بطولــة كأس العالم المزيــد من البريق 

لالعب الذي قضى ســنوات عدة في معســكرات الالجئين 

أثنــاء طفولته خالل حــروب البلقان في التســعينيات من 

القرن الماضي. وقد يواجه مودريتش عقوبة الســجن، نظراً 

إلى اتهامه باليمين الكاذبة في كرواتيا حول محاكمة العب 

كــرة القدم الكرواتي الســابق زدرافكو ماميتش، الذي صدر 

عليه حكم بالســجن بتهمة الفساد، وجني المال من انتقال 

مودريتــش في عام 2008 من دينامــو زغرب الكرواتي إلى 

توتنهام.

ولــم ُيْلِق هــذا بظالله على المعســكر الكرواتي بشــكل 

عام، أو مودريتش بشــكل خاص، خالل مشــاركة الفريق في 

المونديال.
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تمضــى األيــام بحلوهــا ومرها.. تغيــر دون أن تتغيــر .. تحول 

المستقبل المنتظر إلى حاضر نعيشه، ومن بعد إلى ماٍض يبتلعه 

التاريــخ في جوفه وال يعود أبداً .. وكمــا انتظرنا المونديال عبر 

أربع سنوات مضت .. واستمتعنا به طيلة )30( يوماً مرت .. جاء 

الوقت ليســدل عليه الســتار ويصبح مجرد ذكرى ترويها األجيال 

إلى حين.

وفــي النهاية .. وبعد مباراة اللقب الكبير بين )فرنســا وكرواتيا( 

أقــول إنه ما من منتخب شــارك في المونديــال إال وربح .. وما 

من فريق جاء إلى روســيا إال وعاد إلــى وطنه بطاًل حتى لو كان 

بال كأس .. وال أرى في المونديال خاســراً أبداً .. ألن الهزيمة في 

المباريــات ال تقلــل من قيمة المشــاركة والجلــوس على مائدة 

الكبــار.. وكل المنتخبات التي تأهلــت للنهائيات وخاضت غمار 

المنافســات نالــت شــرفاً كروياً لبالدهــا على اختــالف ألوانها 

وألســنتها، وهي بحق أفضل مما سواها وباتت من أهل الصفوة 

.. وكفى بذلك فخراً.

ومع اليوم األخير أسجل آخر مالحظاتي وأقول إنني عندما ألقيت 

بقلمي في رائعة »البيان« أكدت من اليوم األول أنني لست ممن 

يهتمون بالترشيحات التي تسبق أي بطولة وأظل دائماً بعيداً عن 

الحســابات النظرية حتى أرى بعيني الفرق المتنافســة من خالل 

مباريات قوية كي أستطيع الحكم عليها .. لكنني ظننت من خالل 

قراءة أوراق المونديال إن موازين القوى ربما لن تختل كما كانت 

فــي البطــوالت التي جرت في الربع األخير مــن القرن الماضي، 

وحتى البطولة التي جرت في البرازيل عام )2014( .. وأن النسخة 

الروســية ستســير على النهج نفســه اعتقاداً مني أن أسرار كأس 

العالم ســتظل في يد الكبار .. لكن ما حدث كان العكس تماماً .. 

واختلــت موازين الكبار .. وظهرت قــوى جديدة .. وتوارت قوى 

أخرى .. وأصبح أول مونديال يقام على أرض بلد نصفه آســيوي، 

والنصــف اآلخر أوروبي عامر بأشــياء كثيرة مثيرة وغريبة .. منها 

ســقوط منتخبات النجوم الذين أمتعونــا في البطوالت المحلية 

األوروبية ) أرجنتين ميســي.. رونالدو البرتغال .. أنيستا إسبانيا.. 

ونيمارالبرازيــل، وخاميــس كولومبيــا، وصالح مصــر( .. كما أنه 

المونديال الخامس الذي يشهد خروج حامل اللقب »ألمانيا« من 

الدور األول، ووصيفه »األرجنتين« من دور ال16.. وهو المونديال 

األول، أيضاً، الذي عجزت فيه القوى العظمى )باســتثناء فرنســا 

وإنجلتــرا( عن ترك بصمتها .. وكان الجديد اإلنجاز واإلعجاز على 

يــد منتخبــات كنا نظن أنها تكتفي بدور البهار األبيض لتحســين 

مذاق المونديال، وليس أكثر، دون أن تشكل خطراً على أصحاب 

الصفوة، فإذا بها تقدم أشــهى وأطعم الوجبات الكروية الطازجة 

.. كرواتيــا التي قهرت اإلرهاق .. وبلجيــكا )ثالث المونديال في 

النهائي الصغير(.

وأعتقد أنه ما من أحد كان يســتطيع التكهن بنتيجة النهائي بين 

)فرنســا وكرواتيا(، ومن سيفوز ويســتخلص اللقب لنفسه .. ألن 

الجميع كان يرى أن فرص الفريقين تتســاوى بمقدار النصف في 

كل شــيء تقريباً وفقاً لمشــوارهما منذ البداية .. فالتكتيك على 

أعلى مســتوى.. والخبرة واللياقة متوفرة لالعبي كل فريق .. وإذا 

كانت فرنســا قــد تكفلت بإخراج األرجنتين ثــم أوروغواى ومن 

بعدهــا بلجيــكا .. فإن كرواتيا تولت إخراج الدنمارك ثم روســيا 

البلــد المضيف ثم إنجلترا .. وأتصــور أن المواجهة كانت بمثابة 

النهائي الحلــم ألن  المنتخبين من كبرى المدارس الحديثة التي 

تهتم بالقوى الهجومية والجوانب الدفاعية والبدنية!

واآلن.. و قبــل أن أجمــع أوراقي التي ربطــت بيني وبين القراء 

األعزاء وعشاق الســاحرة المستديرة .. أسجل سعادتي بوجودي 

مع أســرة المونديال، وبالكتابة عن الكرة عبر »صفحات البيان« 

خالل شهر كروي ممتع.. وفي الختام لن أقول وداعاً، ولكن أقول 

إلى لقاء.

تلك األيام

طاهر أبو زيد

َشــنَّت الجماهير الكرواتية َجام غضبها على »قاضي الُمباراة« الحكم األرجنتيني 

نيســتور بيتانا، احتجاجاً على مجموعة من القرارات التحكيمية الُمثيرة للجدل، 

خاصة في شوط الُمباراة األول.

وبــدأ احتجاج أحفاد البلقــان على قرارات الحكم األرجنتيني بيتانا منذ الدقائق 

األولى للُمباراة، بعد احتســابه ركلة ُحرة للفرنســيين إثر احتكاك بســيط لنجم 

أتليتيكو مدريد أنطوان غريزمان بأحد الُمدافعين الكروات، وهي التي جاء منها 

هدف السبق الفرنسي برأسية ُمعاكسة لمهاجم يوفنتوس، ماريو ماندزوكيتش.

وتصاعــدت حــدة االحتجاجات في ُمدرجــات ملعب »لوجنيكــي« بالعاصمة 

 ،»VAR« الروســية موســكو، بعد قيام الحكم بيتانا باللجوء إلى تقنية الفيديو

الحتساب ضربة جزاء لصالح الُمنتخب الفرنسي بداعي لمس الكرة يد نجم إنتر 

ميالن اإليطالي إيفان بيريسيتش.

وأظهــرت الجماهير الكرواتية غضباً كبيراً من قرارات الحكم بيتانا، طيلة دقائق 

الُمباراة، التي شهدت انهياراً بدنياً كبيراً لالعبي المنتخب الكرواتي.

Ⅶ  موسكو- يوسف الشافعي

صافرات استهجان ضد »بيتانا«

رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئـــــــون ماكرون بلقب المونديال
فرنسا تتزين بالنجمة الثانية.. وكرواتيا تنــــــال إعجاب العالم

Ⅶ   موسكو - يوسف الشافعي - وكاالت

اختــار االتحاد الدولــي لكرة القــدم »الفيفا« نجــم الُمنتخب 

الفرنســي ونــادي أتليتيكو مدريد اإلســباني، أنطوان غريزمان، 

كأفضل العب في الُمباراة النهائية للُمونديال.

واختيــر حارس مرمــى المنتخب البلجيكي تيبــو كورتوا أفضل 

حارس مرمى في البطولة.

وَساهم نجم نادي أتليتيكو مدريد اإلسباني غريزمان، في فوز 

الُمنتخب الفرنســي في الُمباراة النهائية على حساب الُمنتخب 

الكرواتي بنتيجة )2-4(.

وســجل أنطــوان غريزمان ثاني أهــداف ُمنتخب الديكة في 

المبــاراة النهائيــة مــن ُنقطة الجــزاء، بعدما احتســبها الحكم 

األرجنتيني نيستور بيتانا بالعودة لتقنية »الفيديو«.

وقّدم نجم المنتخب الفرنســي غريزمان ُبطولة ُمحترمة في 

جميع الُمباريات، إذ كان قد حســم موضوع تجديد عقده رفقة 

الروخي بالنكوس قبل بداية المونديال.

وشهدت الُمباراة النهائية تألقاً الفتاً لنجم باريس سان جيرمان 

الفرنسي، وأيقونة الكرة الفرنسية الجديدة كيليان مبابي.

وانضــم المدافع الفرنســي رافاييل فاران إلــى قائمة العبي 

كــرة القدم الذيــن توجوا بلقبي كأس العالــم ودوري األبطال 

األوروبي في العام نفســه. وأحرز فــاران مدافع ريال 

مدريد اإلســباني لقب بطولة كأس العالم 2018 

بروســيا، أمس، بعد الفوز مع منتخب بالده 

على المنتخب الكرواتي 4 /   2 في المباراة 

النهائية للبطولة على استاد »لوجنيكي« 

موسكو.  الروســية  بالعاصمة  الشــهير 

وكان فــاران )25 عاماً( فاز مع الريال 

بلقب دوري األبطال األوروبي في 26 

مايو الماضي، ليصبح الالعب رقم 11 

فقط الذي يفــوز باللقبين في نفس 

العام. وســبقه إلى هــذا اإلنجاز كل 

من األلماني سامي خضيرة في 2014 

والبرازيلــي روبرتو كارلــوس في 2002 

والفرنســي كريســتيان كاريمبو في 1998 

وجميعهــم مع ريــال مدريد اإلســباني، وأولي 

هونيس وجيرد مولر وفرانز بيكنباور وبول برايتنر وهانز 

يورج شــفارتزنبيك وســيب ماير ويوب كابيلمــان في 1974، 

حيث أحرز الالعبون السبعة اللقبين مع بايرن ميونخ والمنتخب 

األلماني.

وفي المقابل، خســر لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش زميال 

فاران في صفوف الريال النهائي، أمس، مع منتخب كرواتيا.

كانت ألمانيا، بطلة العالم الســابقة، ســريعًة وكريمة بالثناء 

علــى المنتخب الفرنســي، الذي توج بلقــب كأس العالم لكرة 

القدم 2018، أمس، بعد فوزه على المنتخب الكرواتي 4-2 في 

المباراة النهائية. وهنأ مســعود أوزيل، العب وســط المنتخب 

األلماني، المنتخب الفرنسي عبر موقع التواصل االجتماعي على 

اإلنترنت »تويتر«، حيث كتب تغريدة جاء فيها: »مبروك لفرنسا. 

نفس استمتعوا بهذه الليلة«. وكتب توماس مولر 

الشيء، بينما قال إلكاي جويندوجان: 

ولبنياميــن  لفرنســا،  »مبــروك 

ميندي )زميله بفريق مانشســتر 

ســيتي(. ولكــن كل االحتــرام 

لكرواتيــا للــروح القتالية التي 

أظهرتها خالل البطولة«. ووّدع 

المنتخــب األلمانــي، حامــل 

اللقــب، منافســات البطولــة 

بروســيا من دور المجموعات 

مبكرة  بفرصة  لكنه سيحظى 

المجــدد،  الفريــق  الختبــار 

المنتخــب  يواجــه  عندمــا 

الفرنســي في بطولــة دوري األمم 

األوروبية في الخريف المقبل.

غريزمان أفضل العب في النهائي

38
حصل المنتخب الفرنسي، الفائز بلقب كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، 

على 38 مليون دوالر أميركي. وتغّلب منتخب فرنسا 4 - 2 على نظيره الكرواتي 

فــي المباراة النهائيــة للمونديال، أمس، ليتّوج المنتخــب الملقب بـ»الديوك« 

باللقب للمرة الثانية في تاريخه. وتبلغ الجائزة المالية لمنتخب كرواتيا، وصيف 

كأس العالم، 28 مليون دوالر.

وارتفعت الجائزة المالية للبطل والوصيف بمقدار ثالثة ماليين دوالر مقارنة بمونديال 

2014. ونــال منتخب بلجيــكا، صاحب المركز الثالث، 24 مليــون دوالر، مقارنة بـ22 

مليون دوالر حصل عليها منتخب هولندا، صاحب المركز الثالث في مونديال البرازيل، 

موسكو - د ب أ فيما حصل منتخب إنجلترا على 22 مليون دوالر .  

مليون دوالر مكافأة 
الفوز بكأس العالم

 كورتوا 
يعانق جائزة أفضل 
حارس في البطولة



Ⅶ موسكو - يوسف الشافعي

»لوجنيكــي«  ملعــب  ُمدرجــات  عرفــت 

الُتحفة بالعاصمة الروســية موسكو حضوراً كبيراً 

للجماهيــر الكرواتيــة التي ألهبــت الُمدرجات 

طــوال دقائق اللقاء، وَخلقت أجــواء احتفالية 

صاخبة في الُمباراة النهائية ألعظم حدث كروي 

في »الكون« كأس العالم لكرة القدم.

وعاين »البيان الرياضي«، قبل ســاعات عدة 

من الُمبــاراة النهائية للمونديال الروســي، حضوراً 

كبيــراً للجماهير الكرواتية فــي ُمحيط الملعب، عكس 

الجماهيــر الفرنســية التي كانت قليلة العدد قياســاً 

بقيمة الحدث الُمونديالي.

وَفاتح »البيان الرياضــي« العديد من الجماهير 

بُمناســبة ُحضورهم الُمباراة النهائية للُمونديال، 

وَقــال أحدهــم: »صحيــح أنها ُمبــاراة صعبة.. 

واجهنا أحد أفضل الُمنتخبــات العالمية، لكننا 

وصلنا إلى النهائي الذي ُيعد ُحلماً بالنسبة لكل 

ُمواطــن كرواتــي على وجــه األرض ما حدث بعد 

ذلك ال يقلل من هذا اإلنجاز«.

فخــورون  »نحــن  وأضــاف: 

بهؤالء الرجال«.

مــن جهتها، تحدثت ُمشــجعة 

قادمــة مــن العاصمــة الكرواتيــة 

»زغرب«، لـ»البيان الرياضي« قائلة: »إننا 

نعيش ُحلماً وال ُنريد أن نستفيق منه.. أشكر كل 

هؤالء الالعبين وال أفرق بين أحد منهم، ألنهم وبالنسبة 

لنا رجال وأبطال في ُعيوننا«.

وأضاف: »أشــكر ُروســيا التي نظمت أفضل ُنســخة من 

الُمونديال.. ُهنا كل الشعوب كانت ُمتسامحة للغاية.. تلقينا 

دعمــاً كبيراً وهائاًل مــن الجماهير العالمية.. نحن ُســعداء 

وفخورون بما نعيشه من أجواء هائلة«.

وأنهت حديثهــا لـ»البيان الرياضي«: »ُمنتخبنا في ُعيوننا 

هــو البطل.. على الرغم من خســارته في المبــاراة النهائية 

لمونديــال روســيا نحن أبطــال العالم وصلنا إلــى النهائي 

وخسرنا مباراة واحدة فقط«.

ولَــم تتوقــف الجماهير الكرواتيــة طوال الُمبــاراة عن 

ترديد شــعارات ُمناصرة لُمنتخب بالدها في مشاهد القت 

استحسان الحاضرين.

وصادفــت »البيــان الرياضــي« وجــود ُمشــجعين من 

المكســيك الذين تبادلوا معنا 

أطراف الحديث قائلين: »لقد 

من  المنافســات  ُمنتخبنا  ودع 

ثمن النهائــي، لكن هذا ال يمنع 

مــن ُمواصلة عيــش الُحلــم.. نهائي 

الُمونديال فرصة قد ال تتكرر في الحياة«.

وأَضــاف أحدهم: »ُعرضت علينا مبالغ مالية كبيرة 

نظير بيع تذكرة الُمبــاراة النهائية، لكننا فضلنا أن نعيش 

الُحلم بتفاصيله«.

وأنهى حديثه قائاًل: »ُنشــجع الكرة الجميلة، ونتمنى أن 

تفــوز كرواتيــا، وأعتقد أن ُكل الجماهير الالتينية سُتشــجع 

الُمنتخــب الكرواتي اليــوم.. فهم يلعبون ُكــرة مماثلة لنا.. 

عكس المنتخب الفرنســي، الــذي أعتقد وأكاد أجزم أنه لم 

يستحق الوجود في النهائي«.

كما أن السوق السوداء كانت نشيطة للغاية ُقرب ملعب 

»لوجنيكي«، صبيحة الُمباراة النهائية، وخاصة من الجماهير 

الروســية الُمضيفة. ُيذكــر أن الُمباراة النهائيــة قد أجريت 

بُمدرجــات مملوءة عــن آخرها، إذ وصل عــدد الجماهير 

الحاضــرة للمباراة 78011، وهو ما ُيشــكل مجموع الطاقة 

االستيعابية لملعب »لوجنيكي«.

بــدأ الكرواتي أندري كراماريتش »كرامي«، مســيرته في صفوف نادي 

مسقط رأسه دينامو زغرب بعمر السادسة، ونجح في تسجيل أكثر 450 

هدفــاً في الفئات العمرية خالل تدرجه في أكاديمية النادي، ويبدو أن 

االنتقــال إلى االحتــراف لم يخفف من شــهيته التهديفية، وخير دليل 

علــى ذلك تســجيله 8 أهداف في صفوف رييكا فــي الدوري الكرواتي 

أو األهــداف الـ15 التي ســجلها لصالح هوفنهايم األلماني في موســم 

.2017-2016

أمــا فــي المونديال الروســي الحالــي الذي يعد األول في مســيرة 

الالعــب، فلم يســجل كراماريتش، ســوى هدف واحــد، وكان في 

مباراة ربع النهائي ضد روســيا المضيفة، ووصل مجمل مشــواره 

إلى 314 دقيقة موزعة على مدار المباريات الست التي خاضها 

مــع منتخب كرواتيا وصوالً إلــى المباراة النهائية، لتصل جملة 

أهدافــه مع الكــروات، إلى 10 أهداف فــي 37 مباراة دولية، 

وقطع 39.6 كيلومتراً، ومنها 17.6 كيلومتراً مع االســتحواذ على 

الكرة، و12.5 من دون االســتحواذ علــى الكرة. خاض كراماريتش 

)27 ســنة(، باكورة مبارياته الدولية مع كرواتيا، بإشــراف المدرب نيكو 

كوفاتش، بعدما تم اســتدعاؤه للمرة األولــى للمنتخب األول في يوم 

20 أغســطس عام 2014، لخــوض المباراة الودية ضــد قبرص ومالطا 

في تصفيات كأس األمم األوروبية 2016، ونجح في التســجيل أو تمرير 

كــرة حاســمة في أول ثالث مباريــات مع المنتخــب الكرواتي، بعدما 

ســجل هدفــه الدولــي األول في مرمــى مالطا، وتلقــى مالحظات 

إيجابيــة من كل من متابعــي تلك المباريــات، لكن أهدافه 

الدوليــة المهمة جاءت بإشــراف المدرب الحالي زالتكلو 

داليتش، إذ ســجل المهاجم ثنائية حاســمة في مرمى 

أوكرانيــا، لتفــوز كرواتيــا بهدفيــن دون مقابل، في 

تصفيات كأس العالم روســيا 2018، قبل أن يسجل 

أيضاً في مبــاراة الذهاب في الملحق 

ضد اليونان، لتفوز بالده 4-1. يمتلك 

كراماريتش، 10 محــاوالت هجومية، 

ومنهــا محاولتــان علــى المرمى، و5 

محاوالت بعيدة عــن المرمى، و3 

تسديدات مبعدة، و5 تسديدات 

من داخــل المنطقة، ومثلها من 

المنطقة، خارج المنطقة، ومحاولتين على  داخل  من  المرمى 

و131 إجمالي تمريرات، ومنها 107 تمريرات ناجحة، و6 كرات عرضية، 

ومنهــا 3 ناجحة، ومحاولتــان هجوميتان بمجهود فــردي نحو منطقة 

الجزاء، واسترجع 4 كرات لمنتخب كرواتيا، وأبعد خطورة 5 كرات.

وأكــد كراماريتــش أن الوقت الذي أمضاه في الــدوري اإلنجليزي 

الممتاز كان »قصة رائعة«، على الرغم أنه نادراً ما لعب خالل دفاعه 

عن ألوان ليســتر سيتي. وانتقل كراماريتش )27 عاماً( إلى ليستر في 

ينايــر 2015 قادماً مــن رييكا، لكنه ترك النــادي اإلنجليزي بعد عام 

واحــد وفي منتصف حملتــه إلحراز لقبه التاريخــي، حيث أعير إلى 

هوفنهايــم األلمانــي. وقــال كراماريتش، الذي لعــب مباراتين فقط 

مع فريق »الثعالب«: »كانت فترتي في إنجلترا قصة رائعة بالنســبة 

إلــي، وكانــت هــذه أول تجربة لي خــارج كرواتيا وكان كل شــيء 

جديــداً علي بالفعل«. وأضاف: »لم ألعب عدداً كبيراً من المباريات. 

كان من الصعب فرض نفســي في التشــكيلة األساســية ألنهم كانوا 

يلعبون بشــكل رائع طوال الموســم، ومن الواضح أن أي مدرب لن 

يغير تشــكيلة فريق يحقق االنتصــارات«. وتابع: »كانت تجربة رائعة 

دبي - البيان الرياضي أستطيع التحدث عنها أليام«. 

جمهور كرواتيا: منتخبنا البطل الحقيقي كرامي شهية 
مفتوحة للتهديف

Ⅶ باريس ـ د ب أ

امتألت شوارع العاصمة الفرنسية باريس بالهتافات، وصرخات 

المشــجعين، أمس، بعد فوز المنتخب الفرنســي لكرة القدم 

على المنتخب الكرواتي 4 - 2 ليتوج للمرة الثانية في تاريخه 

بلقب كأس العالم. وأســفل برج إيفيل، حيث وصلت منطقة 

المشــجعين التي تســتوعب 90 ألف مشــجع، إلــى طاقتها 

االستيعابية قبل ثالث ساعات من بدء المباراة، كان هناك بحر 

من ألوان العلم الفرنسي. وهتفت الجماهير »نحن األبطال«. 

وفي شــارع الشــانزليزيه الذي تم تطويقه من قبل الشــرطة 

تحســباً لالحتفاالت، تســلق المشــجعون محطات الحافالت 

واألكشاك، وأطلقوا قنابل الدخان وهتفوا: »نحن الفرنسيون«. 

وفي الحــي الالتيني، اندلعت مســيرات عفوية وانطلقوا في 

الشــوارع يغنون النشــيد الفرنســي، لينضموا إلى الحفلة في 

الساحات القريبة.

صفحة جديدة
وكتبــت صحيفة »ليكيب« الفرنســية: »لســت بحاجة لضرب 

نفســك لتصدق هذا. هذا األحد، المنتخب الفرنســي للحقيقة 

كتــب صفحة جديــدة في التاريــخ«. وكتب بنياميــن جريفو، 

المتحدث الرسمي باسم الحكومة عبر موقع التواصل االجتماعي 

على اإلنترنت »تويتر«: »عمالقة! بعد 20 عاماً، شكراً للمنتخب 

الفرنسي إلعطاء الحلم لجيل جديد«.

وكتبت الصحيفة الفرنســية »لو باريزيــان«: »دخلوا التاريخ 

ديديه ديشــامب بشــكل أكبر بقليل عن اآلخرين«، في إشارة 

إلى أن المدرب الفرنسي فاز باللقب كالعب ومدرب ليسير على 

خطى البرازيلي ماريو زاغالو واأللماني فرانز بيكنباور.

واعترفــت صحيفة »ليكيب«: »هذه بطولة اإلتقان، حتى لو 

كان هناك شــيء ما ناقصاً في بعض األحيان أمام منافس شكل 

مشاكل أكثر مما كان متوقعاً«.

ولكن في باريس، كان وقت االحتفال، وليس التحليل، حيث 

ســارت السيارات في الشــوارع وتجمهر حولها المشجعون في 

إشــارات المرور مع خروج المشــجعين الصغار ذكوراً وإناثاً من 

نوافذ السيارات، يهتفون ويرسمون عالمات النصر في احتفالية 

المدينة.

وهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منتخب بالده بالفوز 

ببطولــة كأس العالم لكــرة القدم. وقال ماكرون لمحطة »آر إم 

ســي«، مســاء أمس: »أنا مسرور جداً لفرنســا، وأنا فخور جداً 

بهــم )الالعبين( وبالفريق الكرواتي الذي لعب مباراة ممتازة«. 

تجدر اإلشارة إلى أن المنتخب الفرنسي لكرة القدم تّوج بلقبه 

العالمــي الثاني إثــر فوزه على المنتخب الكرواتي 4-2 مســاء 

أمــس في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 بروســيا، 

وكان ماكرون من بين الحاضرين في االستاد.

في ظــل الُحضــور الجماهير الضئيــل لُمناصــري الُمنتخب 

ــى وجود الجماهير الكرواتيــة على الحدث في  الفرنســي، َغطَّ

ُمدرجــات الملعب »التحفة« لوجنيكي ســتاديوم في العاصمة 

الروسية موســكو، والذي احتضن نهائي ُمنافسات كأس العالم 

2018، التي أقيمت بروسيا.

وشــهدت الُمباراة ُحضور فئة قليلة من الجماهير الفرنسية، 

التــي لم يَتجــاوز عددها 2000 ُمشــجع فرنســي، على أقصى 

تقدير، وهو ما جعل صدى صوتهم في الملعب ال ُيسمع جيداً.

وعرفــت الُمباراة النهائية لُمونديال روســيا وجــوداً ُمنقطع 

النظير للجماهير األجنبية لبقية الُمنتخبات، وخاصة التي ُتمثل 

أميركا الجنوبية، البرازيلية، المكسيكية وكذلك األرجنتينية منها.

وانخرطت ُجل الجماهير الحاضرة في نهائي ُمونديال روسيا، 

في تشــجيع الُمنتخب الكرواتي، إذ صدحت باســم »كرواتيا.. 

كرواتيــا«..  ولــم َتَتــواَن الجماهيــر الكرواتية فــي الُمدرجات 

الجنوبيــة لملعــب »لوجنيكي« بالعاصمة الروســية موســكو، 

في خلــق أجواء احتفالية برفع أعــالم كرواتيا، وترديد أهازيج 

ُمشجعة لرفاق القائد »الملكي« لوكا مودريتش.
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سنة 
أولى 

مونديال

أعلن االتحاد األرجنتيني لكرة القدم، أمس، فســخ التعاقد مع 

المدرب خورخي سامباولي، المدير الفني للمنتخب األرجنتيني، 

بعد المشــاركة الهزيلة للفريق في بطولــة كأس العالم 2018 

بروســيا. وكان المنتخــب األرجنتيني بقيادة ســامباولي وّدع 

المونديال الروسي من الدور الثاني )دور الستة عشر( بالهزيمة 

3-4 أمام نظيره الفرنسي.

وقدم المنتخب األرجنتيني أداًء 

هزياًل على مــدار المباريات األربع 

البطولة وتأهل  التي خاضها فــي 

بصعوبــة بالغة إلى الــدور الثاني 

قبــل أن يســقط أمــام المنتخب 

الفرنســي. وفــي بيان نشــر على 

موقــع االتحــاد األرجنتيني للعبة 

باإلنترنت، ذكــر االتحاد أن رحيل 

مشترك«،  »باتفاق  جاء  سامباولي 

وأن اثنيــن من الطاقــم المعاون 

لــه وهما خورخي ديســيو مدرب 

اللياقــة وماتياس مانا محلــل األداء ســيتركان العمل بالفريق 

أيضــاً. ورغم وجود النجم الكبير ليونيل ميســي ضمن صفوف 

الفريق، ســقط المنتخب األرجنتيني في فخ التعادل مع نظيره 

األيســلندي وخســر 0-3 أمام كرواتيا ولم يتأهــل الفريق إلى 

الــدور الثاني إال من خالل فوز صعــب ومتأخر على المنتخب 

النيجيري.  بوينس آيرس - وكاالت 

سجل األبطال

سامباولي
يوّدع »التانغو« 

فازت األوروغواي على األرجنتين 4-2 )في األوروغواي(  :1930

فازت إيطاليا على تشيكوسلوفاكيا 2-1 بعد التمديد )في إيطاليا(  :1934

فازت إيطاليا على المجر 4-2 )في فرنسا(  :1938

فازت األوروغواي على البرازيل 2-1* )في البرازيل(  :1950

فازت ألمانيا على المجر 3-2 )في سويسرا(  :1954

فازت البرازيل على السويد 5-2 )في السويد(  :1958

فازت البرازيل على تشيكوسلوفاكيا 3-1 )في تشيلي(  :1962

فازت إنجلترا على ألمانيا الغربية 4-2 بعد التمديد )في إنجلترا(  :1966

فازت البرازيل على إيطاليا 4-1 )في المكسيك(  :1970

فازت ألمانيا الغربية على هولندا 2-1 )في ألمانيا الغربية(  :1974

فازت األرجنتين على هولندا 3-1 بعد التمديد )في األرجنتين(  :1978

فازت إيطاليا على ألمانيا 3-1 )في إسبانيا(  :1982

فازت األرجنتين على ألمانيا 3-2 )في المكسيك(  :1986

فازت ألمانيا على األرجنتين 1-صفر )في إيطاليا(  :1990

فازت البرازيل على إيطاليا بركالت الترجيح 3-2 بعد تعادل سلبي   :1994

)في الواليات المتحدة(  

فازت فرنسا على البرازيل 3-صفر )في فرنسا(  :1998

فازت البرازيل على ألمانيا 2-صفر )كوريا الجنوبية واليابان(  :2002

فازت إيطاليا على فرنسا بركالت الترجيح 5-3 بعد تعادلهما 1-1   :2006

في الوقتين األصلي واإلضافي )في ألمانيا(  

فازت إسبانيا على هولندا 1-0 بعد التمديد )في جنوب إفريقيا(  :2010

فازت ألمانيا على األرجنتين 1-0 بعد التمديد )في البرازيل(  :2014

فازت فرنسا على كرواتيا 4 - 2  )في روسيا(  :2018
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االثنين

يــس ّين بار ألوان الفرح تز
 بالمنتخب الفرنـــــــــــــسي

ً
ماكرون: فخور جدا

 مشجعة: 
خسارة واحدة حرمتنا 

اللقب العالمي



يتميــز مروان فياليني عن باقي العبــي المنتخب البلجيكي، بفضل 

أســلوب لعبه وشــخصيته وإمكانياته البدنية، فهو العب استثنائي 

خارج الملعب وداخله، وال يقتصر دوره على تغطية منطقة محددة 

من المســتطيل األخضر، إال أنه مع نهاية مشــواره مع »الشــياطين 

الحمــر«، باحتــالل المركز الثالث فــي نهائيــات كأس العالم، ومع 

منتخــب يتميز دائماً بتجديد الدماء المســتمر، يتوقع أنه لن يكون 

أحد العبي منتخب بالده في المونديال المقبل 2022.

رغــم أن فيالينــي )31 ســنة(، أحــد العناصر التــي تألقت مع 

المنتخــب البلجيكــي فــي المونديال الروســي، إال أن تعدد 

وظائفه، يكون أحياناً بمثابة ســالح ذي حدين، ســواء مع 

منتخــب بالده أو خالل مغامرتــه اإلنجليزية في صفوف 

إيفرتــون ومانشســتر يونايتد، ومع هــذا، يجمع جميع 

مدربي »ابن بروكسل« على أنه عنصر ال غنى عنه، شأنهم 

في ذلك شأن المدير الفني لكتيبة »الشياطين الحمر« في 

المونديال، روبرتو مارتينيز.

دائماً ما يكون فياليني، المختص في استرداد الكرات، وعند 

حســن ظن بالده، عندما تحتاج إليه، وعلى سبيل المثال، بعد 

بضــع دقائق من دخوله أرضية الملعب في مونديال البرازيل 

2014 أمام الجزائــر، تمكن من معادلة النتيجة، قبل أن تفوز 

بلجيكا 2-1، وفي المونديال الروسي، لعب 316 دقيقة موزعة 

على 5 مباريات، وسجل هدفاً رأسياً في مرمى المنتخب 

الياباني في دور الـ16، ليمنح »الشــياطين الحمر« 

التعــادل 2-2، قبل أن يفوز منتخب بالده 2-3، 

ويتأهل إلى دور الثمانية.

 يحســن فياليني ذو األصول المغربية، 

والعب خط الوســط، اســتخدام أســلحته 

على الملعب، غير أنه في بعض األحيان يقع 

ضحية لهذه األســلحة، وفي بعض األحيان، ينم أســلوبه عن 

عدم االكتراث، بيد أنه غالباً ما يحدث الفارق بفضل تدخالته 

وحضــوره القوي، وهو ما تشــير إليه اإلحصائيــات الرقمية 

لمشــواره في المونديال الروســي، من خالل قطع مســافة 

39.4 كيلومتراً في المباريات الخمس، ومنها 16.3 كيلومتراً 

مــع االســتحواذ على الكــرة، و16.3 كيلومتــراً من دون 

اســتحواذ على الكرة، وله 5 محــاوالت هجومية، ومنها 

واحــدة بعيدة عن المرمــى، وتســديدتين مبعدتين، 

و4 تســديدات من داخل منطقــة الجزاء، وواحدة من 

خــارج المنطقــة، وإجمالي 133 تمريــرة، ومنها 113 

تمريرة ناجحة، ولعب كرتين عرضيتين، واســترجع 13 

كرة لفريقه، وأبعد 9 كرات خطرة، وارتكب 12 خطأ، 

ولكنه لم يحصل على إنذار واحد.

وقــرر فاليني البقاء في صفــوف ناديه يونايتد 

ومدد عقده لعامين وتعقيباً على ذلك قال النجم 

البلجيكي: »يســرني أن أواصل رحلتي كالعب 

مانشستر يونايتد، لقد اتخذت هذا القرار ألني 

ســعيد جداً هنا، وأشــعر أن هذا الفريق لديه 

الكثير ليحققه تحت قيادة جوزيه مورينيو«.

وأضــاف: »أود أن أشــكر مورينيــو علــى 

إيمانه بي، اآلن ينصــب تركيزي على كأس 

العالم، ثــم أتطلع إلى موســم ناجح في 

المستقبل«. دبي - البيان الرياضي

فياليني
العب ال غنى عنه

وَقامت ُمختلف الجماهير الحاضرة في ُمدرجات ملعب 

»لوجنيكي« الُتحفة، بُمساندة غير مشروعة وكبيرة لالعبي 

الُمنتخــب الكرواتي، طيلة دقائق الُمباراة، وهو ما اســتفز 

نوعاً ما الجماهير الفرنسية التي حضرت للمباراة.

وَعايــن »البيــان الرياضــي«، مــن ُمدرجــات ملعــب 

»لوجنيكي« بالعاصمة الروســية ُموســكو، وجود ُمختلف 

جنســيات العالم في نهائي الُمونديال، وهو ما أعطاه رونقاً 

خاصاً.
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انتهــت حكايــة المونديال بحلوها ومرها، صيف روســي بنكهة الكرة، 

حكايــات وحكايات، األرض التي أنجبت دستويفســكي لم تكن لتبخل 

علينــا بأكثــر الحكايات تعقيدا وتشــويقا منذ بداية المنافســة فكانت 

عبقرية المكان في الموعد، باحت روســيا بكل أســرارها وكما في كل 

مرة تغيب نجوم وتظهر أخرى، خالل كل مونديال يعرف العالم وجوها 

جديدا تحمل بين أقدامها آمال ماليين المحبين عبر العالم.

الشبان فاكهة المونديال، غالبيتهم ستحمل قميص أوطانها ألول مرة في 

تجربة ود الكثير من كبار الالعبين على مر التاريخ أن تتاح لهم، حســن 

األداء واالنضباط كانا الســمة األبرز، قتالية قل نظيرها، حتى اســتحال 

الفتية إلى صانعي بهجة وحاملي مشعل الكرة للقادم من السنين.

من خالل مشــاهدتنا للمونديال الروســي، اخترنا تشــكيلة من الشبان 

التي تعد بالشيء الكثير خالل األيام القليلة المقبلة.في حراسة المرمى، 

جوردان بيكفورد حارس عرين األسود الثالثة وفريق إيفرتون، برز بشكل 

جيد من خالل تصدياته الحاسمة وقيادته لخط الدفاع بشكل رائع خالل 

المونديــال، في الدفاع اخترنا المدافع األيمن الفرنســي بافارد، مدافع 

فريق شــتوتغارت األلماني والذي لم يســمع عنه أحد قبل المونديال، 

لكنه فرض نفســه بأداء رائع أنســى الفرنسيين مشــكلة شغلت بالهم 

لوقــت طويــل، يأتي بعــده لــوكاس هيرنانديز العب فريــق اتليتيكو 

مدريد اإلسباني والذي يعد الزج به كأساسي من أنجح قرارات المدرب 

ديشــامب خــالل المونديال الحالــي، في قلب الدفاع نجــد خيمينيز، 

المقاتــل األوروغواياني الصغيــر، دموعه قبل نهاية لقاء فرنســا تقول 

كل شــيء، رغم صغر ســنه فقد تربى في كنف أكثر المدربين صرامة، 

التشــولو ســيميوني، وبجانبه يلعب مفاجأة المونديال ماجواير مدافع 

ليستر سيتي، فرصة صغيرة كانت كافية أمامه ليثبت أن دفاع المنتخب 

اإلنجليزي في أيد أمينة.

وســط الميدان ال يستقيم إال بالشــاب الكهل، كانتي، رمانة ميزان خط 

وســط الديوك، إنه الرجل الذي يتمنى أي مدرب أن يكون في فريقه، 

قــراءة جيدة للعب، فطنة متوقدة وتفان منقطع النظير، محارب بوجه 

طفل بريء، وبجانبه مقاتل آخر لم يكن يعرفه قبل المونديال إال متتبع 

جيد للكرة، إنه توريرا نجم ســامبدوريا الذي حامت حوله أيادي اإلنتر 

قبل بداية المونديال لكن أداءه العالي جعله يوقع في كشوفات أرسنال 

اإلنجليزي مباشــرة بعد نهاية مســيرة األوروغواي، العمود الثالث لخط 

الوسط ليس إال المجتهد لينجازد والذي برهن مرة أخرى أنه العب ذو 

مستقبل كبير إذا أتيحت له الفرصة الكاملة.

بالنظر إلى خط الهجوم، يســتحيل عــدم ذكر الغزال مبابي، نجم نجوم 

فرنسا الذي لم يتم العشرين ربيعا، وصفوه بتيري هنري وبيليه ورونالدو 

البرازيلي، قاد فرنســا بقدرته الخارقة علــى االنطالق بالكرة والمراوغة 

السلســة، بالتأكيد سيعرف العالم من هو مبابي الحقيقي في السنوات 

المقبلــة، نجم الهجــوم الثاني ليس إال النجم البرتغالي برناردو ســيلفا 

الذي ورغم اإلقصاء في الدور الثاني كان من أبرز الالعبين في مونديال 

الروس، لم تشــفع له مؤهالته في قيــادة األحمر البرتغالي إلى األدوار 

المتقدمة، وأخيرا كان نجــم المنتخب البلجيكي روميلو لوكاكو والذي 

أثبت بشــكل ال يــدع مجاال للشــك أن المبلغ المدفــوع فيه من قبل 

المانشستر لم يكن مبالغا فيه، فهو العب بمقومات البطل، ال يكل وال 

يمل بحثا عن إضافة أهداف أخرى لرصيده العامر. 

كل هــذه النجــوم بصمت على شــهادة ميالدهــا الحقيقية خالل هذا 

المونديــال، فهل ستســير حثيثة الخطــى نحو تحقيق مســيرة حافلة 

باإلنجازات أم أن األقدار تخبئ في جعبتها المزيد من الحكايات.

شهادة ميالد

فؤاد الشافعي
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االثنين

Ⅶ موسكو- يوسف الشافعي

قامــت اللجنة الُمنظمــة المحلية لُمنافســات 

كأس العالم بمعيــة االتحاد الدولي لكرة القدم 

»الفيفــا«، بتنظيم حفل اختتام بهيج وبســيط، 

قبل بداية انطالقة الُمبــاراة النهائية للمونديال 

بيــن فرنســا وكرواتيــا علــى أرضيــة ملعــب 

»لوجنيكــي« الُتحفــة. وبــدأ الحفــل الختامي 

للمونديــال بوضع رداء أزرق كبيــر على أرضية 

الملعــب لحمايته مــن الضرر، كمــا أنه أعطى 

رونقــاً خاصاً للحفل، وتم اســتغالله على هيئة 

سجاد رفيع. ونشط الحفل االختتامي للمونديال 

الروسي مجموعة من المواطنين الروس، الذين 

أبدعوا في رقصات مختلفة فوق البساط األزرق، 

إضافة إلى مجموعــة من الُمغنين الذين ألهبوا 

حماس الحاضرين. 

وكان النجــم البرازيلــي الســابق رونالدينيو 

غاوتشو فاكهة الحفل الختامي بامتياز، إذ شكل 

ظهوره وقرع الطبل وســط حســناوات روســيا 

مشهداً صفق له الحاضرون بشدة وحرارة. ُيذكر 

أن الحفل الختامي لمونديال روسيا كانت ُمدته 

نحو 20 دقيقة.

»الساحر« ُرونالدينيو فاكهة حفل الختام

Ⅶ موسكو - د ب أ

كتــب ديدييــه ديشــامب، مــدرب المنتخــب 

الفرنســي، اســمه بحروف من ذهب في تاريخ 

كأس العالــم، حيــث أصبــح ثالث شــخص في 

تاريــخ المونديال يتوج باللقب كالعب ومدرب. 

ومنذ انطالق النســخة األولى لكأس العالم عام 

1930، لم يحقق ســوى شــخصين هذا اإلنجاز، 

همــا البرازيلي ماريو زاغالو، الذي توج بالبطولة 

كالعب مع منتخب البرازيل عامي 1958 بالسويد 

و1962 بتشــيلي قبل أن ينالــه كمدير فني عام 

1970 بالمكسيك، واأللماني فرانز بيكنباور الذي 

فاز بالبطولة مع المنتخب األلماني كالعب عام 

1974 بألمانيــا، ثم حصل عليها كمدير فني عام 

1990 بإيطاليا. كان ديشامب توج بكأس العالم 

مــع منتخب فرنســا عام 1998، قبــل أن يتوج 

أمــس بحصوله على اللقب مجــدداً، وهو على 

رأس القيادة الفنية لمنتخب فرنســا، عقب فوز 

المنتخــب الفرنســي على المنتخــب الكرواتي 

في المباراة النهائية للبطولة. وخاض ديشــامب 

مباراتــه الثالثة والثمانيــن كمدير فني لمنتخب 

فرنســا، حيث حقق انتصاره الثالث والخمسين 

مقابل 15 تعادالً و15 خسارة.

ديشامب يعادل إنجاز زاغالو وبيكنباور

يــس ّين بار ألوان الفرح تز
 بالمنتخب الفرنـــــــــــــسي

ً
ماكرون: فخور جدا

المونديال 
األخير
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Ⅶ موسكو - وكاالت 

اختتمت أمس بالعاصمة الروســية موسكو، البطولة 

األكبــر على مســتوى كرة القدم حيــث ودع العالم 

المونديــال، وإن كانت الذاكــرة الرياضية احتفظت 

بمشــاهد خاصة جدا من الحــدث العالمي الرياضي 

األبرز، جاء على رأســها ابــداع المنتخبات الصغيرة، 

التي أنســت العالم إخفاق كبار النجوم على مستوى 

الالعبين والمنتخبات. حيث شــهد العالم الكثير من 

الحقائــق الجديدة، لعل أبرزهــا إخفاق كبار النجوم 

في الظهور بالصورة التي كانت متوقعة قبل البطولة، 

بل أن تأثير الكوري الجنوبي ســون هيونغ مين أمام 

ألمانيا كان أكثر تأثيًرا من الهدف الوحيد الذي سجله 

ميسي أمام نيجيريا، فلم يترك ليونيل ميسي، بصمة 

في هذه القائمة لكن كريســتيانو رونالدو قدم بعض 

لمحــات اإلبداع الفــردي التي ستســتمر طويال في 

الذاكــرة. وقاد البرتغال للتقدم مرتين على إســبانيا، 

قبل أن يسجل هدفاً من ركلة حرة من 25 ياردة.

وكان مــن المتوقع إلى حد كبيــر أن يترك نيمار، 

أغلــى العب في العالــم، بصمة على أبــرز لحظات 

كأس العالم لكن الشــيء غير المتوقع أنه فعل ذلك 

بأمر غير جيد.

ورغــم تعرض الالعــب البرازيلــي لبعض األخطاء 

العنيفة خــالل البطولة، فإن مبالغتــه في رد الفعل 

ودورانه على أرض الملعب بشــكل متكرر أثار استياء 

النقاد ووســائل اإلعالم والمدربين، وانتشرت اآلالف 

من الصور الســاخرة على مواقع التواصل االجتماعي 

من هذا التصرف.

هدف مؤثر
وكان لكوريــا الجنوبية النصيب في الظهور في هذه 

القائمة بفضل هدف ســون هيونغ مين أمام ألمانيا 

حاملة اللقب والسبب في ذلك يعود إلى مدى تأثير 

هــذا الهدف. ولم تودع ألمانيا المســابقة من الدور 

األول منذ 80 عاما لكن تأكد حدوث ذلك بعد هدف 

كوري في الثواني األخيرة في كازان.

ويــدرك الجميــع أن إنجلتــرا ال تســتطيع الفوز 

بركالت الترجيح في أي نســخة لكأس العالم بعدما 

خســرت 3 مرات فــي 1990 و1998 و2006، إضافة 

إلى خسارة 3 من أربع مرات في بطولة أوروبا.

وبــدا أن التاريخ ســيعيد نفســه أمــام كولومبيا 

عندما أهدر جوردان هندرسون، ركلة ترجيح أنقذها 

الحــارس الكولومبي ديفيد أوســبينا، لكــن إنجلترا 

فعلتها للمرة األولى.

مسيرة مذهلة
روســيا ســجلت لحظتيــن مهمتين وليســت لحظة 

واحــدة، ورغــم أنها كانت المصنفــة 70 عالميا قبل 

انطــالق البطولــة، وعــدم تحقيقهــا أي فــوز على 

مدار تســعة أشــهر، فإنها بدأت مســيرتها في كأس 

العالم بشكل مذهل لتشــق طريقها إلى التأهل من 

المجموعة األولى التي ضمت أيضا أوروجواي ومصر 

والسعودية. ورغم أن التأهل لم يكن متوقعا إلى حد 

كبيــر فإن ما حدث بعد ذلــك كان خارقا إذ تفوقت 

روسيا على إسبانيا بركالت الترجيح بعد تألق الحارس 

إيغور أكينفييف في إنقاذ ركلتي ترجيح.

أهداف
وعرفــت البطولــة مجموعة من األهــداف المميزة 

بدأها كريســتيانو رونالدو مع البرتغال خالل التعادل 

3-3 مع إســبانيا بالمجموعــة الثانية، من ركلة حرة 

مذهلــة إذ نفذ الكرة من فوق الحائط لتدخل بقوة 

شباك الحارس ديفيد دي خيا.

ثم هدف أحمد موسى مع نيجيريا في الفوز 2- 0 

على أيســلندا في المجموعة الرابعة حين اســتحوذ 

المهاجم على كرة عرضية داخل المنطقة بشكل فني 

رائع ثم أطلق تسديد هائلة في الشباك

وســجل ينجامين بافارد مع فرنســا في الفوز 3-4 

علــى األرجنتين في دور الســتة عشــر هدفا جميال 

عندما تعامل بشكل رائع مع كرة عرضية من لوكاس 

هيرنانديــز بعدما أطلقها بشــكل مباشــر من حافة 

المنطقة بوجه الحذاء الخارجي لتسكن الشباك.

ومن األهداف الجميلــة هدف كيفن دي بروين، 

في فوز بلجيــكا 2-1 على البرازيل في دور الثمانية، 

حيث ســجل هــدف بلجيــكا الثاني الحاســم أمام 

المنتخب المتــوج بكأس العالم خمس مرات بعدما 

ركض روميلــو لوكاكو من وســط الملعب ومرر إلى 

دي برويــن الــذي أطلق تســديدة منخفضة ال تصد 

فــي المرمى ليزيد مــن معاناة البرازيــل قبل نهاية 

الشــوط األول. ووضعت روسيا اسمها أيضا 

علــى هذه الخارطة بواســطة دينيس 

تشيرشيف خالل تعادل روسيا 2-

2 مــع كرواتيا في دور الثمانية 

و كتب تشيرشيف اسمه في 

البطولــة بالمســاهمة في 

مسيرة روسيا غير المتوقعة 

في كأس العالم وكرر تألقه 

عندمــا تبادل الكرة وراوغ 

أحــد المدافعين ثم أطلق 

تســديدة هائلة مــن خارج 

المنطقــة فــي شــباك كرواتيا 

ليمنح التقدم لبالده.

أشياء محبطة
أما األشياء المحبطة التي شهدتها البطولة فكان على 

رأسها مستوى ليونيل ميسي، بعد أن انتهت مشاركة 

الالعــب األرجنتيني الرابعة في كأس العالم بشــكل 

محبط بعد الخسارة في دور الستة عشر أمام فرنسا.

كمــا عرفت القارة الســمراء اإلخفاق حيث ألول 

مرة منذ 1982 ال ينجح أي منتخب أفريقي في عبور 

دور المجموعات.

بينما حققت المنتخبات الخمسة المشاركة بعض 

االنتصــارات وهــو ما فشــلت فيه فــي كأس العالم 

بالبرازيل قبل أربع سنوات لكن اليابان فقط اجتازت 

دور المجموعــات. و رغــم خــروج أيضــا منتخبين 

كبيرين مثل إسبانيا والبرازيل من كأس العالم بشكل 

مبكر فإن وداع حاملة اللقب ألمانيا من الدور األول 

من أكثر النتائج إحباطاً خاصة أن شكل الخروج كان 

محرجاً.

ودفع نيكوال كالينيتــش ثمن عدم االنضباط بعد 

أن قضى خمسة أيام فقط في البطولة قبل استبعاده 

مــن قائمة كرواتيا وإعادته إلى بالده بســبب رفضه 

المشــاركة كبديل في أول مبــاراة أمام نيجيريا قائال 

إنه يعاني من مشكلة في الظهر.

الحصاد..
إبداع الصغار ينسي العالم إخفاق الكبار

 الكوري 
هيونغ مين يخطف 
األضواء من ميسي

هاري كين يتوج بلقب الهداف
مالعب المونديال تتكلم »العربية« في 11 مناسبة

Ⅶ موسكو - أ ف ب

حصلــت إنجلترا علــى »فرحة صغيرة« بعــد اخفاقها في الحصول علــى الميدالية 

البرونزية في المونديال عقب خســارتها أول من أمس أمام بلجيكا 2 - 0، إال أن 

قائد المنتخب اإلنجليزي هاري كين، تمكن من العودة إلى بالده متوجاً 

بالحذاء الذهبي للمونديال بعد أن انتزع صدارة الهدافين بتسجيله 6 

أهداف، متقدماً على منافسيه في البطولة.

4
ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل 4 أهداف متساوياً مع 

البلجيكي روميلو لوكاكو والروسي دينيس تشيريشيفوالفرنسيان أنطوان 

غريزمــان وكيليــان مبابي ، بينما ســجل الكرواتي ماريــو ماندزوكيتش 

اإلسباني دييغو كوستا واألوروغوياني إدينسون كافاني والكولومبي 

ييري مينا والروســي أرتيم دزيوبــا والبلجيكي أدين هازارد 

ثالثة أهداف 

2
وســجل لــوكا مودريتش وإيفــان بيريزيتش 

)كرواتيــا(، يدينــاك )اســتراليا(، فيليبي 

كوتينيو ونيمار )البرازيل(، أحمد موسى 

)نيجيريــا(، جون ســتونز )إنجلترا(، 

محمــد صــالح )مصــر(، لويــس 

ســواريز )األوروغــواي(، هيونغ 

مين ســون )كوريا الجنوبية(، 

كرانغفيســت  أندريــاس 

الخزري  وهبي  )السويد(، 

ســيرخيو  )تونــس(، 

)األرجنتين(،  أغويــرو 

اينــوي  تاكاشــي 

)اليابــان( هدفين في 

البطولة.

سجل
ودخل سجل الهدافين في المونديال بهدف واحد، ناتشو 

فرنانديز وإيسكو وياغو اسباس )إسبانيا(، خوسيه خيمينيز 

)األوروغــواي(، إيوري غازينســكي وألكســندر غولوفين 

وماريو فرنانديش )روســيا(، يوســف بولسن وكريستيان 

إريكســن وماتيــاس يورغنســون )الدنمارك(، ألكســندر 

كــوالروف وألكســندر ميتروفيتــش )صربيــا(، هيرفينغ 

لوســانو وخافيير هرنانديز »تشيتشــاريتو« وكارلوس فيال 

)المكســيك(، ســتيفن تسوبر وغرانيت تشــاكا وشيردان 

شاكيري ويوســيب درميتش وبليريم دزيمالي )سويسرا(، 

لودفيــغ اوغوستينســن وأوال تويفونن وإميل فورســبرغ 

)السويد(، درايس مرتنز وميتشي باتشواي وعدنان يانوزاي 

ويــان فيرتونغــن ومروان فاليني وناصر الشــاذلي وكيفن دي برويــن وتوما مونييه 

)بلجيــكا(، يويا أوســاكو وشــينجي كاغاوا وكيســوكي هوندا وجينكي هاراغوشــي 

)اليابان(، خوان فرناندو كينتيرو وراداميل فالكاو وخوان كوادرادو )كولومبيا(، مباي 

نيانغ وســاديو مانيه وموســى واغيه )الســنغال(، غريغور كريشوفياك ويان 

بيدناريــك )بولنــدا(، بنجامان بافــار ورافايل فــاران وصامويل أومتيتي 

)فرنســا(، أنتــي ريبيتش وايفــان راكيتيتش وميــالن باديلي وأندري 

كراماريتــش ودوماغوي فيــدا )كرواتيا(، روبرتو فيرمينــو وباولينيو 

وتياغو ســيلفا وريناتو أغوســتو )البرازيل(، ديالن برون والفرجاني 

ساســي وفخــر الدين بن يوســف )تونس(، ماركــو رويس وطوني 

كروس )ألمانيا(، كيم يونغ-غوون )كوريا الجنوبية(، انخل دي ماريا 

وغابريــال ميركادو وليونيل ميســي وماركوس روخــو )األرجنتين(، 

ألفريد فينبوغاسون غيلفي سيغوردسون )آيسلندا(، 

جيســي لينغــارد وهاري ماغوايــر وديلي آلي 

وكيــران تريبييه )إنجلترا(، ســلمان الفرج 

وسالم الدوسري )السعودية(، ريكاردو 

كورايســما وبيبي )البرتغال(، كريم 

خالد  )إيــران(،  فــرد  أنصــاري 

بوطيــب ويوســف النصيري 

)المغــرب(، أنــدري كاريو 

)البيرو(،  غيريرو  وباولو 

موزيــس  فيكتــور 

واســتون  )نيجيريا(، 

)كوستاريكا(.

أهداف 
عكسية

العكسية  األهداف  أمام 

فكانت مــن نصيب وماريو 

،عزيــز  كرواتيــا(   ( ماندزوكيتــش 

بوحــدوز )المغرب(، أوغينيكارو 

ايتيبو )نيجيريــا(، عزيز بهيش 

)اســتراليا(، تياغو شيوســيك 

فتحــي  أحمــد  )بولنــدا(، 

تشيريشيف  دينيس  )مصر(، 

ايغناشــيفيتش  وســيرغي 

)روســيا(، إديســون ألفاريــز 

ســومر  يــان  )المكســيك(، 

)سويسرا(، فرناندينيو )البرازيل(.

التونســي فخــر الدين بن  ودخــل 

يوســف ســجالت المونديال علــى الرغم من 

تسجيله هدفا وحيدا في البطولة، إذا كان الهدف 

الذي ســجله في مرمى منتخــب بنما هو الهدف 

رقــم 2500 فــي تاريخ المونديــال، ليدخل العب 

الوسط الهجومي التونسي التاريخ بهدف وحيد.

النتائج الكاملة

المباراة النهائية - األحد 15 يوليو 

فرنسا - كرواتيا 4 - 2

المركز الثالث

السبت 14 يوليو

بلجيكا - إنجلترا 2- 0

نصف النهائي 

الثالثاء 10 يوليو

فرنسا - بلجيكا 0-1

األربعاء 11 يوليو

كرواتيا - إنجلترا 1-2 

ربع النهائي

الجمعة 6 يوليو

فرنسا - األوروغواي 0-2

البرازيل - بلجيكا 2-1

السبت 7 يوليو

 السويد - إنجلترا 2-0

روسيا - كرواتيا 3-4 بركالت الترجيح 

 ثمن النهائي

السبت 30 يونيو

فرنسا - األرجنتين 3-4

األوروغواي - البرتغال 1-2

األحد 1 يوليو

إسبانيا - روسيا 3-4 بركالت الترجيح

كرواتيا - الدنمارك 3-2 بركالت الترجيح

االثنين 2 يوليو

البرازيل - المكسيك 2- 0

بلجيكا - اليابان 2-3

الثالثاء 3 يوليو

السويد - سويسرا 0-1

كولومبيا - إنجلترا 3-4 بركالت الترجيح 

الدور األول

الخميس 14يونيو

روسيا - السعودية 0-5

الجمعة 15 يونيو

مصر - األوروغواي 1-0

المغرب - إيران 1-0

البرتغال - إسبانيا 3-3

السبت 16 يونيو

فرنسا - أستراليا 1-2

األرجنتين - أيسلندا 1-1

البيرو - الدنمارك 1-0

كرواتيا - نيجيريا 0-2

األحد 17 يونيو

كوستاريكا - صربيا 1-0

ألمانيا - المكسيك 1-0

البرازيل - سويسرا 1-1

 االثنين 18 يونيو

السويد - كوريا الجنوبية 0-1

بلجيكا - بنما 0-3

تونس - إنجلترا 2-1

الثالثاء 19 يونيو

كولومبيا - اليابان 2-1

بولندا - السنغال 2-1

روسيا - مصر 1-3

األربعاء 20 يونيو

البرتغال - المغرب 0-1

األوروغواي - السعودية 0-1

إيران - إسبانيا 1-0

الخميس 21 يونيو

الدنمارك - أستراليا 1-1

فرنسا - البيرو 0-1

األرجنتين - كرواتيا 3-0

الجمعة 22 يونيو

البرازيل - كوستاريكا 0-2

نيجيريا - أيسلندا 0-2

صربيا - سويسرا 2-1

السبت 23 يونيو

بلجيكا - تونس 2-5

كوريا الجنوبية - المكسيك 2-1

ألمانيا - السويد 1-2

األحد 24 يونيو

إنجلترا - بنما 1-6

اليابان - السنغال 2-2

بولندا - كولومبيا 3-0

االثنين 25 يونيو

السعودية - مصر 1-2

األوروغواي - روسيا 0-3

إسبانيا - المغرب 2-2

إيران - البرتغال 1-1

الثالثاء 26 يونيو

الدنمارك - فرنسا 0-0

أستراليا - البيرو 2-0

نيجيريا - األرجنتين 2-1

أيسلندا - كرواتيا 2-1

األربعاء 27 يونيو

كوريا الجنوبية - ألمانيا 0-2

المكسيك - السويد 3-0

صربيا - البرازيل 2-0

سويسرا - كوستاريكا 2-2

الخميس 28 يونيو

اليابان - بولندا 1-0

السنغال - كولومبيا 1-0

إنجلترا - بلجيكا 1-0

بنما - تونس 2-1

٠٣ ذو القعدة 143٩ هـ  |  ١٦ يوليو 201٨م | العدد 13٩٠٧
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  روسيا
ً
شكرا

Ⅶ موسكو - يوسف الشافعي، وكاالت

كان مــن الرائع جداً أن أغطي بطولــة كأس العالم 

في روســيا، إذ حملنا أنفسنا إلى حدود العالم لكي 

نقتفي آثار المهمة. 

الحلــم  بــدأ  الحقيقــة،  ســاعة  دّقــت  ِحينمــا 

»المونديالي« المنشود أكثر وضوحاً.. وأنت تتصفح 

علبة الرســائل في البريد اإللكتروني، لتجد رســائل 

باســمك من االتحاد الدولي لكرة القــدم »الفيفا«، 

فتعيــش المونديال عــن بعد.. ويتــراءى لك الحلم 

بألوان وردية.

رحلة
بعــد اســتالم األوراق انطلقــت الرحلــة الحقيقية، 

وبــدأت ِحكايتنا مــع المونديال الروســي الجميل.. 

بدأنا نلمس طيبوبة الذات الروسية الصرفة، انطالقاً 

من سائق  سيارة األجرة الذي أقلنا من المطار صوب 

الفندق.. تبادلنا أطراف الحديث بلغة اإلشارة، التي 

كانت الســبيل الوحيد مع ِكبار الســن في روســيا.. 

لكنهــم أبدعوا فــي التواصل بلغة االبتســامة، التي 

تكــون في أحلــك الظــروف، أجمل وأنقــى وأكثر 

تعبيــراً من كل لغــات الدنيا.. بدأت األيام تتســارع 

وحركة عقارب الســاعة تدور بســرعة غير طبيعية، 

ِعشــنا خاللها حلماً يحتاج وصفه ســاعات وساعات 

مــن القصــص والحكايــات، روســيا أبهــرت العالم  

بتنظيمهــا للمونديال، وكســبت احترام الجميع، بل 

كونت شــبكة ســفراء لها في كل بقاع الدنيا.. روسيا 

انتظرت المونديال لتصحح كل المفاهيم المغلوطة، 

والتصورات السيئة التي تم تسويقها عنها من قبل.

ظروف مثالية
بعد تجارب عديدة وتغطيات في كل أصقاع العالم، 

قد يحق لبالد القياصرة أن تحتل المكانة األولى من 

كل من سبق لي أن ِعشته من تجارب.. كل شيء كان 

مهيئاً بالطريقة المثلى، بلد آمن وشــعب مســالم.. 

وظروف مثالية..

ما ِعشــناه في روسيا خالل منافسات كأس العالم 

التــي امتــدت على 33 يوماً، ســيخلد فــي الذاكرة 

دائماً.. وسيجعلنا نحكي عن بالد القياصرة كل شيء 

جميــل، بعدما حللنا بهــا حاملين أفكارا قاتمة ، في 

أكثر من شــهر في مدن روســيا الجميلة والحضارية، 

أصبح يحق لنا أن نرسم ونخط مالمح الحلم الروسي 

بأحــرف منحوتة بماء الذهب الخالص.. ألن روســيا 

قدمت لنا كل أبهى وأجمل الصور التي يمكن للمرء 

أن يتخيلها.

يكفيــك أن تقرر ركوب وســائل النقــل، وخاصة 

»متــرو« األنفاق فــي العاصمة الروســية المترامية 

األطراف موســكو.. بمجرد النزول تحت األرض، قد 

يخيل لك لوهلة أنك قد دخلت أحد متاحف العصر 

الذهبي، لما تلمســه من حضارة وفسيفســاء مخلد 

في الجــدران والســقف.. كما أن حركــة »المترو« 

ووفرتــه في جميع الخطوط، يتيح لإلنســان التنقل 

فــي بأريحيــة قل نظيرهــا في كل مــدن وعواصم 

العالم.. وأحكي هذا عن تجارب ســابقة.. كلما ركبنا 

»المترو« صوب مالعب المونديال، نتســاءل في كل 

مــرة، هل ألغيت المباريات أم مــاذا؟؟.. نظراً لتوفر 

عدد كبير من وســائل النقل في أوقات محددة تتيح 

للمشــجعين التنقل بشــكل ســهل، وتلغي إمكانية 

االكتظاظ بها..

إن أردت أن أكتــب عــن مــا عشــته في روســيا 

مــن أيام جميلــة، قد أحتــاج إلى حياكة ســيناريو 

مسلسل رمضاني من حلقات عديدة، ولذلك، لطالما 

أشــبعت مقاالتي المونديالية عن روســيا بمقولة.. 

»مــن رأى ليس كمن ســمع«.. ولذلــك وبعد هذه 

الرحلة والمتعة الكبيرة على األراضي الروسية نقول 

»سباســيبا« »شكراً روسياً«. إذ غصت شوارع موسكو 

والمدن العشــر األخرى المضيفــة بجماهير من كل 

أنحــاء العالم، وخصوصــاً تلك القادمة مــن أميركا 

الالتينية بأعــداد كبيرة، لمتابعة مــا اعتبرها رئيس 

»فيفا« جاني إنفانتينو »أفضل كأس عالم«.

في حين كان حضور الجمهور من دول الغرب أقل 

عدداً ألســباب عدة، تتقدمها العالقات المتوترة بين 

روســيا ودول غربية عدة، إال أن المشجعين اإلنجليز 

كانوا من بين األوروبيين الذين انتقلوا إلى روسيا في 

القسم األخير من البطولة، بعدما شاهدوا منتخبهم 

يواصل التقدم فيها )حل رابعاً(.

وبعدما كانوا يتوجســون من التعرض العتداءات 

من قبــل الروس، تبدلت نظــرة الجمهور اإلنجليزي 

لروســيا، وسيغادر أفراده البالد بانطباع مماثل للذي 

تحدث عنه مدرب منتخبهم غاريث ساوثغيت.

وقال األخير بعد الخســارة أمام بلجيكا )صفر-2( 

في مباراة تحديد المركز الثالث في سان بطرسبورغ، 

الســبت: »كان تنظيم البطولة الئقاً، وكان الترحيب 

بنا في كل المدن التي حللنا فيها في روسيا رائعاً«.

وتابع: »تحدث كثيرون عن العالقات الدبلوماسية 

بين بلدينا، إال أنني وعلى الصعيد الشــخصي، وبعد 

التواصــل مع الناس هنا، أقول إنه لم يكن ممكناً أن 

نلقى استقباالً أفضل من الذي حظينا به«.

وســواء كانت هذه أفضل كأس عالم كما اعتبرها 

إنفانتينو أم ال، فثمة حقيقة ثابتة، أن روســيا قدمت 

عرضاً رائعاً، وحظي العالم بكرة قدم لن ينساها.

واالستضافة الروســية ابهرت الجميع لدرجة التي 

دفعــت جاني إنفانتينــو رئيس »فيفــا« إلى القول 

أن مونديال روســيا 2018 »أفضــل كأس عالم على 

اإلطالق« مقارنة بالنسخ العشرين السابقة.

وقــال إنفانتينو »قبل أعوام قلــت إن المونديال 

هذا سيكون األفضل في التاريخ، ويمكنني أن أقولها 

اليوم بقناعة: هذه أفضل كأس عالم على اإلطالق« .

وأوضح رئيس االتحاد الدولي أن »روسيا تغيرت، 

أصبحــت بلــداً حقيقياً لكرة القــدم، ليس فقط مع 

كأس عالــم نظمــت على أعلى مســتوى، لكن أيضاً 

ألن كرة القدم باتت جزءاً من الحمض النووي للبالد 

بفضــل أداء المنتخــب الوطنــي وكل العمل الذي 

تحقق على مســتوى البنــى التحتية«.وأضاف »كل 

شيء كان مذهاًل وفعاالً جداً«.

ومنذ 14 يونيو الماضي، اســتضافت روســيا كأس 

العالــم للمــرة األولى فــي تاريخها. وعلــى الصعيد 

الكروي، وصل منتخبها إلى الدور ربع النهائي، حيث 

خســر أمــام كرواتيا بــركالت الترجيــح )3 ـ 4 بعد 

التعادل في الوقتين األصلي 1 ـ 1 واإلضافي 2 ـ 2(.

واعتبــر إنفانتينــو أن »إرث كأس العالــم هــذه 

ســيرفع من تصنيف روســيا بين دول كرة القدم. ما 

تم بناؤه، تم بناؤه من أجل المستقبل«، مضيفاً »ما 

تغير هو النظرة إلى روسيا. نحو مليون شخص زاروا 

روسيا، موســكو وأيضاً كل المدن األخرى المضيفة، 

وأدركوا أنهم في بلد جميل، مضياف، مســتعد ألن 

يظهــر للعالــم كلــه أن الواقع ليس مــا نعتقد أننا 

نعرفه«.

وواصل إنفانتينو إشــادته بروسيا التي اعتبر أنها 

»بلد غني بثقافته، بتاريخه، بتاريخ اإلنسانية«.

من جانبه كشــف رئيس االتحــاد األوروبي لكرة 

القدم )اليويفا(، السلوفيني ألكسندر تشيفرين، عن 

انطباعاتــه حول الجوانــب التنظيمية لبطولة كأس 

العالم المقامة في روسيا.

وقــال رئيس »اليويفــا« »أود أن أهنــئ االتحاد 

الدولــي لكــرة القــدم )فيفــا(، واللجنة الروســية 

المنظمــة لمونديال 2018، واالتحاد الروســي لكرة 

القدم.. كنت أعرف أن البطولة ستعقد على مستوى 

عــاٍل، ولكن مع ذلك كنت مذهــوالً. قد يبدو األمر 

مضحكاً، ولكن هناك بعض الحقيقة في هذا، فحتى 

رجال الجمارك على الحدود صاروا يبتســمون، فقد 

رحب بي الجميع بعبارة: أهال بكم في كأس العالم.. 

ال أرى إال مستوى جيدا للمونديال«.

إشادة
وأشــاد توماس باخ، رئيس اللجنة األولمبية الدولية، 

أمــس، بالنجــاح الكبير لروســيا فــي تنظيم بطولة 

كأس العالــم لكرة القدم مونديال 2018. ونقل بيان 

عن باخ قوله إن روســيا أظهرت مــراراً أن بإمكانها 

تنظيم أحداث رياضية كبيرة، وأضاف أن »االستقبال 

الدافئ الذي قدمه الــروس للضيوف األجانب، َغيََّر 

الكثير من التقييمات التي جرى ســماعها في وقت 

سابق في دول مختلفة«.

وتابع أن هذا االستقبال »أظهر أن روسيا مضيف 

ودود«. وحســب بيان الكرملين، فإن بوتين قال إنه 

يأمل أن يلحق نجاح تنظيم المونديال بنجاح تنظيم 

بطولة األلعاب األولمبية الشــتوية في سوتشي عام 

.2014

 في أحضان 
ً
 33 يوما

الكرم الروسي

 منظم المونديال 
أبهر العالم بالدقة 

وااللتزام

 بالد القياصرة أثبتت 
قدرتها على اإلبداع 

في كل لحظة

 »الحضارة الذهبية« 
 تذهل الجميع
تحت األنفاق

استقبال حاشد لمنتخب بلجيكا

Ⅶ بروكسل - د ب أ

 اســتقبل الملك فيليب أمس، بعثة المنتخب البلجيكي لكرة 

القــدم بعد الحصول على المركز الثالث في مونديال روســيا، 

واحتشــد اآلالف من المشــجعين أمس لالحتفاء باإلنجاز غير 

المســبوق للمنتخب البلجيكي. والتقــى الملك فيليب، بعثة 

المنتخب البلجيكي في قصر اليكن على مشــارف بروكســل، 

واســتقل الالعبون حافلة مكشــوفة في طريقهم إلى وســط 

العاصمة. واحتشــد حوالي ثمانية آالف شخص وسط المدينة 

الستقبال بعثة الفريق، حيث أغلقت الشرطة الميدان الرئيس 

قبل ساعة من وصول الفريق، لمنع 

حــدوث تكــدس مــروري. وحصد 

منتخب بلجيــكا المركز الثالث في 

مونديال روســيا، عبر الفوز  السبت 

على إنجلترا 0-2.

هازارد..
البحث عن تجربة أخرى 

 ألمــح قائــد المنتخب البلجيكي لكرة القدم اديــن هازارد، أول من أمس، إلى 

احتمال رحيله في الموســم المقبل عن ناديه تشيلسي اإلنجليزي، مؤكداً أنه 

»حان الوقت الستكشــاف أمر مختلف«، وذلك في ظل تقارير صحافية عن 

اهتمــام متزايد من ريال مدريد اإلســباني بالتعاقد معه. وبعد فوز منتخب 

بــالده على إنجلترا )2- 0( في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 

فــي روســيا، قال هازارد الذي ســجل الهدف الثاني لمنتخــب بالده، »بعد 

ســتة أعوام رائعة في تشيلســي، ربما حان الوقت الستكشاف أمر مختلف«. 

وأضــاف »يمكننــي أن أقرر إذا ما كنت أريد البقــاء أو الرحيل، إال أن القرار 

النهائي يعود إلى تشيلســي، إذا ما كانوا يريدون أن يســمحوا 

لــي بالرحيل. تعرفون وجهتي المفضلة«. وســبق لهازارد 

)27 عامــا( أن قــال في تصريحات فــي يونيو 2017، 

إنه مســتعد »لالســتماع« إلى ريال مدريد في حال 

تقــدم أبطــال أوروبا بعــرض لضمه، مشــيرا في 

الوقت نفســه إلــى أنه قد يبقى مع تشيلســي 

»ألعوام«. وأحرز هازارد لقب الدوري اإلنجليزي 

مع تشيلســي مرتين فــي 2015 و2017، منذ 

انضمامه إلى صفوفه قبل ســتة أعوام قادما 

من نــادي ليل الفرنســي. وأشــارت تقارير 

صحافيــة عــدة فــي الفترة الماضيــة، إلى 

أن ريــال يرغــب فــي التعاقد مــع النجم 

البلجيكــي، لتعويض رحيل نجمه البرتغالي 

كريستيانو رونالدو، أفضل العب في العالم 

خمس مرات، إلى يوفنتوس اإليطالي.

ترشيح
ويرى النجم البلجيكي أنه األحق بالفوز بجائزة 

أفضل العب في بطولة كأس العالم المقامة في 

روســيا. وفي جوابه عن سؤال حول من يستحق 

جائــزة أفضل العب في مونديال روســيا، رد نجم 

تشيلســي: »لو كان األمر بيدي لمنحتها لنفســي.. 

أعتقد أن الجائزة ســتمنح ألحــد العبي المواجهة 

النهائية .  عواصم - وكاالت
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طارق عبد المطلب

تمريرات 
مونديالية

 في ليلة التتويج..

 رفع البطل كاسه

 لبس تاج الورود، وزين به راسه

 كتب التاريخ اسمه واحتفل مع 
ناسه

 غنت له جماهيره..

 أناشيد الوطن 

 رفع علم بالده وبنظرة العين 
باسه

 هو ده البطل »فرنسا«

 اللي كان حليفه الفوز 

 كافح من أجل شعبه..

 وعاش حلمه وإحساسه.

٠٣ ذو القعدة 143٩ هـ
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نشر المكتب اإلعالمي 
لحكومة دبي، أمس، 

على صفحته الرسمية 
في موقع التواصل 
االجتماعي »تويتر«، 

صورة لبرج خليفة مضاء 
باأللوان الثالثة لعلم 

فرنسا، بعد فوز المنتخب 
الفرنسي أمس بلقب 

المونديال المرة الثانية 
في تاريخه.
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