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السبت 02

ســخر نجم التنس البريطاني أنــدي موراي من 

أداء المنتخب األرجنتيني في مباراته مع كرواتيا 

بمونديال روســيا، بنشــر تعليق »مستفز« على 

صورة لزمالئه العبي 

األرجنتينيين  التنس 

موناكــو  خــوان 

ودييغو شوارتزمان.

موناكــو  ونشــر 

مواطنه  مــع  صورة 

مــن  شــوارتزمان، 

مباراة  ملعب  داخل 

األرجنتين وكرواتيا.

وبعــد خســارة األرجنتين بنتيجــة 0-3، عّلق 

مــوراي على الصورة المنشــورة في حســاب 

موناكــو على »إنســتغرام« قائــاًل: »هل أنت 

سعيد أنك سافرت كل تلك المسافة لمشاهدة 

هذا األداء؟«

وتداول رواد مواقع التواصل االجتماعي الصورة 

والتعليق، وسخروا من طرافة الموقف، وتعليق 

لندن - وكاالت العبي التنس العالميين. 

في تقليد غير مســبوق بعالــم الرياضة أقدمت 

قنــاة رياضيــة أرجنتينية على إعالن ما ســمته 

بدقيقــة صمت، أول من أمــس، عقب الهزيمة 

الكبيــرة التي لحقت بمنتخب »راقصي التانغو« 

أمام كراوتيــا، في نهائيــات كأس العالم 2018 

المقامة بروسيا.

نقلــت  وحســبما 

»ديلــي  صحيفــة 

 6 فــإن  ميــل«، 

أعلنــوا  صحفييــن 

الصمــت،  دقيقــة 

الحزن  عــن  تعبيــراً 

مــن  واالســتياء 

المخيبــة  النتيجــة 

لآلمــال. وبــدأ برنامج رياضي علــى قناة »تيك 

ســبورتس« بدقيقة صمت، فيما بدا الصحفيون 

فــي حالة حــزن شــديدة. وكان األرجنتين بدأ 

مســيرته بالمونديــال بشــكل متعثــر، وتعادل 

بهــدف لمثله مع أيســلندا، وســط أداء وصف 

بوينس آيريس - وكاالت بالباهت لميسي.  

خضع العبو المنتخب الســعودي األول لكرة القدم أمس إلى تدريبات ترفيهية 

في مقر إقامتهم في مدينة ســانت بطرسبورغ استعداداً لمواجهة منتخب مصر 

بعد غد في الجولة األخيرة من دور المجموعات لحساب كأس العالم.

وكانــت الحصة التدريبية التي أجريت على مالعب التدريب بنادي زينت ســان 

بطرسبورغ قد بدأت تحت أشعة الشمس التي غابت عن بطرسبورغ خالل األيام 

الماضيــة. وتقرر أن يجري العبو األخضر صباح اليوم حصة تدريبية على مالعب 

التدريب بنادي زينيت ســان بطرســبورغ. كما تقرر أن تغادر بعثة المنتخب إلى 

مدينة فولغوغراد مساء اليوم من مطار بولكوفو إلى مطار فولغوغراد الدولي.

Ⅶ  سانت بطرسبورغ - أحمد علي

تخطط المغرب، للترشــح مجدداً الســتضافة كأس العالم، المقرر إقامتها عام 2030، 

وذلــك بعد 5 محاوالت ســابقة، لم يكتب لهــا النجاح. المحاولــة األخيرة لم تثن 

المغــرب عن أمله في اســتضافة هذا العرس الكروي الكبير. المغرب ســيلجأ هذه 

المرة، لوســيلة جديدة إلقناع االتحاد الدولي، باســتضافة المونديال، وذلك بعرض 

مشترك يضم الجارين تونس والجزائر. وتبدو فكرة ترشح الثالثي العربي، يؤيدها خير 

الدين زطشي، رئيس اتحاد الكرة الجزائري، ونجوم كرة القدم في البلدان الـثالثة.

Ⅶ  موسكو - صالح الدين الشيحاوي

موراي يسخر 
من »التانغو«

حداد أرجنتيني 
»على الهواء«

تدريب ترفيهي لألخضر 
في بطرسبورغ

ملف عربي الستضافة 
مونديال 2030

Ⅶ  فولغوغراد - أ ف ب

أهــدى المهاجم أحمد موســى، 

المنتخــب النيجيــري، الفوز على 

أيســلندا 2-صفر، وهــو الفوز الذي 

للمنتخب  بمثابــة »قبلة حيــاة«  جاء 

األرجنتيني ليحيي آمالــه بالتأهل إلى الدور 

ثمن النهائي لمونديال روســيا 2018، وســجل موسى 

هدفي منتخــب بالده أمس في فولغوغــراد ضمن الجولة 

الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وكان الوضع ســيتعقد كثيراً علــى المنتخب األرجنتيني، 

وصيف النســخة الماضية وبطل 1978 و1986، في حال فوز 

أيســلندا بمباراة الجمعة ألنه تعثــر أمام األخيرة في الجولة 

األولى )1-1(، ثم ســقط قبل 24 ساعة ســقوطاً ذريعاً أمام 

كرواتيــا صفر-3. لكن فوز نيجيريا أمس بهدفي موســى )49 

و75(، أشــعل المنافســة تماماً على البطاقــة الثانية بعدما 

حســمت كرواتيا األولــى بتحقيقها الخميــس فوزها الثاني 

)تغلبت في األولى على نيجيريا 2-صفر(.

وتقام الجولــة الثالثة األخيرة الحاســمة الثالثاء المقبل، 

حيث تلتقــي األرجنتين مع 

من  للفوز  وبحاجــة  نيجيريا 

أجــل التأهــل، شــرط عدم 

فوز أيسلندا على كرواتيا في 

التوقيت ذاته، ألنه سيتســاوى 

المنتخبــان األميركــي الجنوبــي 

واألوروبــي، المشــارك للمــرة األولــى 

فــي النهائيات، بأربع نقاط لــكل منهما، وحينها 

سيدخل فارق األهداف لتحديد المتأهل بينهما.

وأجرى المــدرب األلماني لنيجيريا غيرنوت روهر ثالثة 

تعديالت على التشــكيلة التي خســرت المباراة األولى أمام 

كرواتيا، فراهن على موسى بعد أن أبقى مهاجم ليستر سيتي 

اإلنجليزي المعار لسسكا موسكو الروسي على مقاعد البدالء 

في المباراة األولى.

وتخلــى المــدرب األلماني عــن ثنائي الهجــوم أوديون 

أيغهالو وأليكس أيووبي وأشرك موسى وكيليشي أيهياناتشو 

بــدالً منهما، كمــا زّج بكينيث أوميروو فــي الدفاع بدالً من 

عبدالله شــيهو. وسجل موسى هدفه األول إثر هجمة مرتدة 

وتوغل من فيكتور موزيس من الجهة اليمنى قبل أن يعكس 

الكرة لزميله موســى، فســيطر عليها األخير ثم أطلقها »على 

الطاير« في سقف شباك هانيس هالدورسون )49(.

قبل أن يوجهوا الضربة القاضية لإلسكندنافيين بهدف ثاٍن 

لموســى الذي اســتلم الكرة على الجهة اليســرى وتوغل ثم 

تالعب بالمدافعين والحارس قبل أن يسدد في الشباك )75(.

وهــو الهدف الرابع في كأس العالم لموســى بعد أن كان 

ســجل ثنائية بالده في الخســارة ضد األرجنتين )2-3( قبل 

4 أعوام.

وأصبــح المهاجم، البالغ 26 عاماً، أفضل هدافي بالده في 

النهائيات، ووحدهما الغاني أسامواه جيان )6( والكاميروني 

روجيــه ميال )5( يتفوقان عليه بالئحــة أفضل هدافي القارة 

السمراء.

فوز سويسري
وفــي مباراة ثانية أمس ســجل شــيردان شــاكيري هدفا في 

الوقــت القاتل قــاد به المنتخب السويســري النتزاع انتصار 

صعب من نظيره الصربي 2 - 1 خالل المباراة التي جمعتهما 

أمــس في كالينينغــراد ضمن مباريــات الجولــة الثانية من 

المجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم.

نسور نيجيريا يعبرون أيسلندا
موسى ينعش آمال األرجنتين

 شاكيري 
 
ً
 غاليا

ً
يقتنص فوزا

لسويسرا على حساب 
صربيا

Ⅶ  موسكو - يوسف الشافعي

كشــف نور الديــن أمرابــط، نجم 

المنتخــب المغربي ونادي ليغانيس 

اإلسباني، النقاب عن تفاصيل مروره 

من جحيم اإلصابة فــي المباراة األولى 

ألســود األطلس أمام إيــران في مونديال 

روســيا، إذ عانــى مــن ارتجاج قــوي على 

مســتوى الدماغ، كان سيحرمه من التواجد 

ُرفقة زمالئه في مباراة البرتغال.

وفتــح »المحارب المغربي« قلبه لصحيفة 

تفاصيــل  روى  إذ  الهولنديــة،  »تليغــراف« 

حكايتــه مع اإلصابــة التي تعــرض لها أمام 

المنتخب اإليراني فــي الدماغ: »في حقيقة 

األمر، لم أتذكر أي شــيء مــن تلك الحادثة، 

لقــد رأيت الصور فيما بعد.. لقد كنت حينها 

ُمصراً على إتمام المباراة لكن الطاقم الطبي 

منعني من ذلك«.

وأضــاف نجم نــادي ليغانيس اإلســباني: 

»لقــد قمت برؤية الصور فيمــا بعد.. حكيم 

زياش قــام بتمديد قدماي، بينما أدخل كريم 

األحمدي أصابعه في فمي، وذلك لكي يمنع 

بلع اللسان )ساخراً(«.

وأكــد أفضل العب في المنتخب المغربي 

بالمونديــال الحالــي أن الفحــوص الطبيــة 

الُمكثفة التي خضع لها بمدينة سان بطرسبرغ 

الروسية لم ُتظهر أي شيء يمنعه من التواجد 

في مباراة البرتغال.

ورجع النجــم الدولي المغربي إلى حادثة 

رميــه واقــي الرأس فــي مبــاراة المنتخب 

البرتغالــي، قائاًل: »كي أكون صادقاً، الواقي 

كان حــاراً جداً.. كنت حينها أتصبب عرقاً 

وقــررت أن أرميه، لكن بعدها كان علّي 

أن أكون أكثر حذراً«.

وفــي ســياق متصل، أضحــى نور 

الدين أمرابط بطاًل في المغرب خالل 

األيــام القليلة الماضيــة، إذ طالبت 

العديــد مــن الجماهير عبــر مواقع 

التواصــل االجتماعي بمنحه وســام 

استحقاق من طرف المغرب.

اإلعالمية  التقارير  بعض  وأشــارت 

إلى أنه تقرر إطالق اســم »نور الدين 

أمرابــط« على أحد الشــوارع بمدينة 

الناظور المغربية، والتي ُتعتبر مســقط 

رأس والده الدولي المغربي.

وخلق الالعب الســابق لنــادي واتفورد اإلنجليزي الحدث 

بشــكل كبير في المغرب، وذلك بعد تقديمه 

باالســتثنائي  البعض  مــردوداً وصفــه 

إيــران  مباراتــي  فــي  والخيالــي 

والبرتغال.

وعبر أحد اإلعالميين األجانب 

الحاضريــن في موســكو لتغطية 

فعاليات مونديال روسيا لـ»البيان 

المغرب  مبــاراة  بعد  الرياضــي«، 

والبرتغــال، عــن إعجابــه وانبهاره 

الكبيــر بما قدمه نــور الدين أمرابط 

إيــاه بكريســتيانو رونالــدو،  ُمقارنــاً 

مشــدداً على أن ابــن المغرب تفوق 

على أفضل العب في العالم فيما 

قدمه من مردود في المباراة.

جديــر بالذكــر أن نــور الدين 

أمرابط كان قد أصّر على المشاركة 

في مباراة البرتغــال رغم معاناته 

من أثر اإلصابة في الرأس.

وفقــد المغــرب حظوظه في 

العبور الى ثمن النهائي بخسارته 

أمــام البرتغال بهــدف لرونالدو، 

بعدما خسر ضربة البداية أمامو 

ريــاض بوحدوز  إيران بهدف 

في مرماه.

أمرابط يروي حكايته مع اإلصابة
نزعت غطاء الرأس لشدة الحرارة 

جميــع المنتخبــات العربية تجّرعت من نفس الــكأس، فإذا كانت 

عســاًل طيلــة 90 دقيقــة فإن »الحنظــل« كان لهــا بالمرصاد، وإن 

صمدت إلى ما قبل صافرة الختام بلحظات 

 فهل لم تفهم المنتخبات العربية أن المباريات ال تنتهي إال باإلعالن 

الرسمي للحكام؟ 

أم هل ليس لهم من القدرة ما يكفي للصمود في اللحظة األهم؟ 

وقال أهل االختصاص في علم النفس الرياضي: األمر يتعلق بالتركيز. 

وبما أن الحديث ذا شجون، نسأل: هل يتوافر التركيز لدى المنتخب 

التونسي في مباراة اليوم مع بلجيكيا؟ أم تتجدد الخيبة؟ 

وإذا كانــت الكــرة ترفض األحكام المســبقة فإنه مــن الجنون أن 

نضــع منتخب تونس في طريق ســالكة أمام منافــس اعتبره أهل 

التكهنات واالستفتاءات حول المونديال فائزاً بنسبة 62% مقابل%31 

لتونــس، فيما توقع التعــادل 7%.. وإن كان ال يخدم مصلحة تونس 

إال االنتصــار.. لكن هــل لتونس القدرة الهجوميــة الكفيلة بضمان 

الفرحة العربية. 

ومــن المفــروض أن تلعب تونس بروح انتصاريــة حتى في ظل ما 

تالحق من مظاهر دفاعية. 

تونس ليس لديها ما يخســره، الوصول إلى كأس العالم تحقق ولم 

يبــق أمامــه إال حاّلن، الخــروج أو المواصلة، لذا البــد من النزعة 

الهجومية دون إفراط وال تفريط بال شك.

التعــادل طبعــاً يمثل نتيجة إيجابية إال أنه يجعل حظوظ الترشــح 

للــدور الثاني صعبة للغاية بعد الهزيمة في المباراة االفتتاحية أمام 

إنجلترا.

هنــاك 10 ســيناريوهات ممكنة قد تقود »نســور قرطاج« للتأهل 

وأهمها التعادل مع بلجيكا، ويشترط الفوز على بنما بنتيجة عريضة 

مع هزيمة إنجلترا مع بلجيكا، ولو أن األمر يستحضر سيناريو حدث 

للعــرب... فتعادل إنجلترا وبلجيكيا يقصي تونس ولو باالنتصار على 

بنما. 

وعليــه فاالنتصار مفروض على تونس حتى ال تندم في يوم ال ينفع 

فيه الندم. 

والحالــة تلك فإن منتخب تونس ُمطالب باالنتصار من أجل التأهل 

إلى الدور الثاني، واألمر ليس مســتحياًل أمــام المنتخب البلجيكي 

الــذي يختلف تماماً عــن إنجلترا؛ ألن األخير يعتمــد على الكرات 

الهوائية التي مّكنته من السيطرة على مباراته مع تونس. 

وطريــق النجاح تمر عبر الســيطرة على وســط الملعــب ومراقبة 

لوكاكــو من أجــل الصمود دفاعيــاً، أما على المســتوى الهجومي 

فالتعويل على الهجمات الســريعة، مع استغالل الكرات الثابتة هو 

الســبيل لتحقيق الحلم العربي، فهل يتحقــق النجاح وتنقذ تونس 

الموقــف حتى ال تخرج الكرة العربيــة خالية الوفاض من المحطة 

المونديالية الروسية؟ 

المســألة ليست ُمنى بقدر ما هي عطاء فوق الميدان.. فهل يحضر 

التركيز الذي خذل العرب وكلفنا الكثير من التعب؟

األمل األخير

الطاهر ساسي

 لم أتذكر 
 من الحادثة 

ً
شيئا

ورأيت الصور فيما بعد
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السبت

قــرر االتحــاد الدولي لكرة القدم »الفيفا« فتح تحقيق بشــأن تشــويش محتمل 

على تقنية »خط المرمى« في كأس العالم المقام بروســيا حالياً، بعد اكتشــافين 

في مدينتي موســكو وروستوف. وكشفت وسائل إعالم روسية عن وجود تداخل 

بين مستشــعرات التقنية المستخدمة في المونديال ، وأجهزة إنذار الحرائق في 

الملعب الرئيســي للبطولة. وقالــت وكالة »إنترفاكــس« الحكومية إن 4 أجهزة 

إنذار للحرائق في ملعب »لوجنيكي« ، استعملت نفس تردد أجهزة تقنية »خط 

المرمى« . وأوضحت الوكالة أن التشــابه في الترددات رصد خالل لقاء البرتغال 

والمغــرب ، الــذي انتهى بفوز المنتخب األوروبي بهــدف نظيف. كما يعتقد أن 

شركة محمول روسية تستخدم ذات ترددات التقنية الكروية المتواجدة في ملعب 

روســتوف، الذي يســتضيف هو اآلخر مباريات المونديال. وحسب »إنترفاكس«، 

فإن الفيفا تم إبالغه باألمر، وأبلغ االتحاد صحيفة »صن« البريطانية بأنه ســيفتح 

تحقيقاً، رغم عدم حدوث أي وقائع تشويش حتى اآلن.         موسكو - وكاالت

أكدت الســلطات الروســية أنها ســتقوم برش 

المنطقة المحيطة بملعب فولغوغراد بالفانيليا، 

لمنع البعوض من إفســاد مباريات كأس العالم، 

إنجلترا  وكان العبــو 

واجهــوا  وتونــس 

البعوض  من  أســراباً 

مباراتهمــا  خــالل 

فولغوغراد  بمدينــة 

الماضــي،  االثنيــن 

مــن  العديــد  ورش 

أنفســهم  الالعبيــن 

قبل  واقيــة  بمــواد 

المباراة، ولكن يبدو أن ذلك لم يكن كافياً.

وفــور وصــول بعثــة المنتخب المصــري إلى 

فولغوغــراد غــداً ســيقوم مســؤولو منتخــب 

الفراعنة بتوزيع بعض المــواد واألدوية الواقية 

من البعوض علــى العبي المنتخب، وذلك بعد 

أن كانــت هنــاك تحذيــرات قوية من انتشــار 

البعوض في مدينة فولغوغراد. 

Ⅶ غروزني - مصطفى طنطاوي

أعلــن االتحاد الدولي لكرة القدم أمس أســماء 

الحكام الذين ســيديرون مباريــات الغد بكأس 

العالم لكرة القدم.

ويتولــى المصري جهــاد جريشــة إدارة مباراة 

المنتخب اإلنجليزي مع منتخب بنما في نيجني 

نوفغورود.

جريشــة،  وكان 

المولود في القاهرة، 

معتمدا  دوليا  حكما 

لمــدة  فيفــا  لــدى 

وأدار  ســنوات  عشر 

مباريات في أولمبياد 

قبل  جانيرو  دي  ريو 

عامين.

ويدير الحكم المكســيكي ســيزار أرتورو راموس 

مباراة المنتخب البولندي مع نظيره الكولومبي 

في كازان. فيما يتولى اإليطالي جيانلوكا روتشي 

مبــاراة المنتخب الياباني مع نظيره الســنغالي 

موسكو - د ب أ في إيكاترنبيغ. 

بــّرر نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بكاءه بعد الفوز الثمين لمنتخب بالده على 

نظيره الكوســتاريكي 2 - صفر أمس، بأنه كان بكاء بســبب الســعادة وتحقيق 

الفوز في هذه المباراة.

وتغلب المنتخب البرازيلي على نظيره الكوستاريكي اليوم في استاد مدينة سان 

بطرســبرغ الروســي ضمن منافسات المجموعة الخامســة بالدور األول لبطولة 

كأس العالم 2018 بروسيا.

وعقــب انتهــاء المباراة جثا نيمــار على ركبتيه فــي أرض الملعب وانخرط في 

البكاء.

وكتب نيمار على حسابه الشخصي بموقع »إنستغرام« للتواصل االجتماعي عبر 

اإلنترنــت: »ال يعلم الجميع بما حدث ألكــون هنا. يتحدثون كثيراً كالببغاوات. 

ولكن الفعل.. يفعلون قلياًل«.

وبرر نيمار البكاء قائاًل: »كان البكاء لسعادتي وللتغلب والرغبة في تحقيق الفوز. 

في حياتي، لم تكن ســهلة على اإلطالق. اآلن يســتمر الحلم. ليس حلماً ولكنه 

سان بطرسبرغ - د ب أ هدف«. 

تقنية خط المرمى 
تتداخل مع أجهزة إنذار الحريق

»الفانيليا«  تحل 
أزمة الحشرات

جريشة يدير لقاء 
إنجلترا وبنما

نيمار يكشف سر 
»دموع الفرح«

Ⅶ سان بطرسبورغ - د ب أ

انتصاراً  البرازيلي  المنتخب  حقق 

بشق األنفس وتغلب على نظيره 

الكوســتاريكي 2 - صفر أمس على 

ملعب »كريستوفســكي« بمدينة سان 

بطرســبورغ، في الجولة الثانية من مباريات 

المجموعة الخامســة ببطولة كأس العالم 2018 لكرة 

القدم المقامة بروسيا.

وجــاء هدف التقــدم للمنتخــب البرازيلي فــي الدقيقة 

األولى من الوقت المحتســب بدل الضائع للمباراة وســجله 

كوتينيو، ثم جنى نيمار ثمار تألقه وأضاف الهدف الثاني في 

اللحظات األخيرة.

ورفــع المنتخب البرازيلي، الذي تعادل في مباراته األولى 

مع سويسرا 1 - 1، رصيده بذلك إلى أربع نقاط.

بينمــا تأكــد خــروج المنتخــب الكوســتاريكي الملقب 

بـ»األبطــال« مــن الــدور األول حيث ظل بــدون رصيد من 

النقاط، بعد أن خسر مباراته األولى أمام صربيا صفر - 1.

 وهــي المرة األولى في تاريخ كأس العالم التي يســجل 

هدف متأخر إلى هذا الحد، 

بحسب االتحاد الدولي لكرة 

القدم )فيفا(، علما أن الرقم 

السابق كان 5+90.

كما انفــرد نيمــار، بالمركز 

الهدافين  صعيــد  علــى  الثالــث 

التاريخييــن للمنتخــب البرازيلــي، مع 

هدفه الـ 56.

وعانت البرازيل طوال الدقائق التسعين للمباراة من 

صالبة دفاعية كوســتاريكية ومهارة الحارس كيلور نافاس، 

ولــم تتمكن من هز الشــباك ســوى في اللحظــات القاتلة 

لتتفــادى مصير منتخبات كبيرة تقــدم نتائج مخيبة، أبرزها 

ألمانيا حاملة اللقب واألرجنتين.

وشــكل المنتخب الكوســتاريكي عقبة قوية أمام نظيره 

البرازيلــي خاصة من خالل تألــق حارس مرماه كايلور نافاس 

الذي تصــدى للعديد مــن الكرات الخطيــرة، خاصة خالل 

الشــوط الثاني، والتي كانت كفيلة بانتصار ساحق للمنتخب 

البرازيلــي صاحب الرقم القياســي في عدد مــرات التتويج 

برصيد خمسة ألقاب.

وكان المنتخب البرازيلي األفضل خالل الشــوط األول من 

حيث االســتحواذ والضغط الهجومي لكن هجماته افتقدت 

للخطورة الكبيرة الكافية لحسم المواجهة من الشوط األول، 

في ظل التماسك الدفاعي لكوستاريكا.

وفي الشــوط الثاني، استعرض المنتخب البرازيلي شراسة 

هجومية هائلة وصنع العديد من الفرص التهديفية الحقيقية 

وتألــق نجمه األبــرز نيمار وكذلــك كوتينيــو وكان لدخول 

فيرمينيو من مقعد البــدالء أثر واضح، لكن نافاس تألق في 

الدفاع عن شباكه، قبل أن تهتز بهدفين في الوقت القاتل.

وظلــت المحاوالت الهجومية للمنتخــب البرازيلي طوال 

أكثــر من 70 دقيقة، وســط استبســال دفاعــي وحائط صد 

صاحبه التوفيق من حارس كوســتاريكا، حتى الدقيقة األولى 

من الوقت المحتســب بدالً من الضائع، نجح كوتينيو أخيرا 

في هز شباك كوستاريكا، حيث هيأ له دوغالس كوستا الكرة 

أمام المرمى، ليســكنها في الشــباك معلنا تقدم البرازيل 1 - 

صفــر. وفي اللحظات األخيرة قبل انتهاء المباراة، جنى نيمار 

ثمار تألقه وأضــاف الهدف الثاني للبرازيل إثر عرضية داخل 

منطقــة الجــزاء لتنتهــي المواجهة بفوز البرازيــل 2 - صفر، 

وخروج كوستاريكا رسمياً.

 شراسة 
هجومية من 

السامبا واستبسال 
منتخب األبطال

Ⅶ غروزني - مصطفى طنطاوي

تمســك هاني أبو ريدة رئيس االتحاد المصري للكرة، بشــكوى 

الحكم الباراغواني كاسيرس، الذي أدار مباراة الفراعنة الماضية 

أمام المنتخب الروسي، في الجولة الثانية من دور المجموعات 

لبطولــة كأس العالم، حيث يرى أبو ريدة أن المنتخب الوطني 

تعــرض لظلم تحكيمي كبير في تلك المباراة التي خســرها 

بثالثة أهداف مقابل هدف. 

وقــرر مســؤولو اتحاد الكــرة، مالحقة كاســيرس، 

وتقدم بشكوى رسمية لالتحاد الدولي، وكذلك اللجنة 

المنظمــة للبطولــة، اتهم خاللهــا المصريين الحكم، 

باالنحيــاز لصالح أصحــاب األرض والجمهــور، وظلم 

الفريق المصري بشــكل واضح للغاية ما تســبب في 

خســارة الفراعنــة للمباراة والخروج مــن كأس العالم 

مبكراً.

وأكد االتحاد المصري في شــكواه للفيفا، أن كاسيرس 

تعمد عدم تطبيق القانون، واحتسب الهدف األول للمنتخب 

الروســي على الرغــم من أنها خطأ واضــح للمنتخب المصري 

بسبب دفعة مهاجم الروس للظهير األيمن أحمد فتحي داخل 

منطقة الجزاء، مما تســبب في ارتطــام الكرة بقدم بفتحي 

ودخولها إلى الشباك. 

واشــتكى االتحــاد المصــري من 

رفــض حكــم المبــاراة اللجوء 

لرؤيــة   »VAR« لتقنيــة 

مــروان  عرقلــة  لقطــة 

محسن مهاجم منتخب 

داخل  الواضحة  مصر 

منطقة الجزاء، وهي 

اللقطــة التي كانت 

الفريــق  ســتعيد 

اللقاء  أجــواء  إلــى 

الهــدف  بتســجيل 

الثانــي، إال أن الحكم 

المصر  المنتخــب  ظلــم 

كثيراً وبشــكل واضح، وكانت 

هنــاك محابــاة ألصحــاب األرض فــي 

العديد من القرارات األخرى.

وفــي ســياق آخر ال يــزال ملــف تجديد 

عقد األرجنتينــي هيكتور كوبر المدير الفني 

لمصر يلقي بظالله على معسكر المصريين 

في روســيا، وقبــل المباراة األخيــرة أمام 

المنتخــب الســعودي التي ســتقام بعد 

غٍد علــى ملعب فولغوغــراد، حيث أكد 

مصــدر داخل اتحاد الكــرة المصري، أن 

هناك تطورات كبيــرة في ملف تجديد 

عقــد كوبر الــذي ينتهي بنهايــة مباراة 

الســعودية، وشدد المصدر على ان كوبر بدأ يقدم التنازالت 

مــن أجل تجديد العقد، حيــث وافق على تخفيض المقابل 

المالي الذي كان قد طلبه في وقت سابق من أبو ريدة من 

أجل تجديد العقد. 

كوبــر أبــدى رغبة فــي تجديد عقــده مــع المنتخب 

المصــري، واالســتمرار على رأس الجهاز الفنــي في الفترة 

المقبلة، وأبدى قناعة تامة بتقليل طلباته المالية 

التي كانت سبباً في عدم تجديد 

العقد قبل الســفر إلى روســيا، 

وذلك عقب فشل الجلسة التي 

أبو  عقدهــا كوبــر ومحاميه مــع 

ريدة، وانتهــت بعدم االتفاق على 

أي بنــد من بنود العقــد، لتتجمد 

المفاوضات. 

وطلــب مســؤولو اتحــاد الكرة 

المصــري من المدير الفني ضرورة 

إغالق هذا الملف مؤقتاً من أجل 

التركيــز في موقعة الســعودية، 

حيــث يرفــض القائمــون على 

المنتخــب إنهــاء بطولــة كأس 

العالــم بخســارة ثالثــة، حيث 

يــرى الجميع أن وداع روســيا 

بالفوز على الســعودية سيكون 

للشــعب  وفرحة  رائعــاً،  أمــراً 

للمنتخب  قوياً  ودافعاً  المصري 

قبل خــوض مباريات التصفيات 

المؤهلــة لبطولة أمــم إفريقيا 

2019، والتــي ســتبدأ بمبــاراة 

النيجر في شهر سبتمبر المقبل. 

تدريب
واســتقر كوبر على خوض مباراة 

الســعودية بالتشكيل األساسي 

والالعبيــن األساســيين رافضاً 

الدفع بعدد كبير من الالعبين 

االحتياطييــن أو الذيــن لــم 

يشاركوا منذ بداية المونديال، 

حيث يــرى أنها بطولة خاصة 

وال تعتبر مجرد تحصيل حاصل 

في ظل خروج الفريقين رسمياً 

من كأس العالم. 

كما طلب المديــر الفني ضرورة 

تســجيل هدف مبكر في مرمى 

الفريق السعودي من أجل إرباك 

اللقاء  على  والســيطرة  حساباته 

منذ البداية. 

كوبر يلين لالستمرار مع الفراعنة
مصر تتمسك بشكوى ضد كاسيرس

كوتينيو ونيمار يخترقان جدار نافاس
البرازيل تهزم 90 دقيقة تعادل مع كوستاريكا

أكد البرازيلي تيتي المدير الفني لمنتخب الســامبا أن سنه كمدرب تجاوز الـ57 

ربمــا لــن يتحمل الضغــط العصبي، وجاء ذلــك عقب فوز منتخب السليســاو 

الصعــب على كوســتاريكا بهدفين دون مقابل في المبــاراة التي أقيمت بينهما 

أمس في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامســة لكأس العالم 2018 

المقامة في روســيا. وقال تيتي عقب المباراة: »نيمار لم يكن يدعي.. لنا ضربة 

جزاء، كان هناك تالمس ضد العبنا يستحق االحتساب«.  وقال تيتي عن احتفاله 

الصاخب بهدف كوتينيو في الدقيقة 90: »أنا رجل عجوز أخاف أال يحتمل قلبي 

موسكو - البيان الرياضي كل هذا الضغط العصبي«. 

قلب تيتي العجوز ال يتحمل

توّقع الشــيخ حشــر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد اإلمارات للتنس، فوز أحد 

المنتخبــات األوروبية بكأس العالم 2018 المقامة حاليا في روســيا رغم خســارة 

ألمانيا حاملة اللقب في مباراتها األولى أمام المكســيك. وصرح الشــيخ حشر بن 

مكتــوم آل مكتوم أن منتخبات أوروبا تبدو األقــرب للفوز باللقب، فيما عبر عن 

حزنه لخروج منتخبات الســعودية ومصر والمغــرب من الدور األول، وقال: حزنا 

علــى خروج المنتخبات العربية، كنا نتمنى تحقيــق نتائج أفضل، ولكنها اكتفت 

بمشاركة دون اآلمال المعّلقة عليها. وأضاف: الكرة العربية قدمت نفسها بشكل 

أفضل في دورات سابقة، ومن المفترض أن تحافظ على مستوياتها وتطورها لكنها 

تراجعت، مشــكلة الكرة العربية في اإلدارة، ليــس معقوال أن نظهر في الماضي 

بمستويات أفضل رغم أن الحياة في تطور مستمّر.

Ⅶ دبي - عدنان الغربي

حشر بن مكتوم: 
كأس العالم أوروبية

كوبر يخوض 
مباراة السعودية 

بالتشكيل األساسي 
للمنتخب المصري 
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Ⅶ  موسكو - وكاالت

وعد شــين تاي يونــغ، المدير الفنــي لكوريا 

الجنوبية، جماهير فريقه بتقديم مباراة أفضل 

ضد المكســيك في الجولــة الثانية من بطولة 

كأس العالــم. وقــال المــدرب الكوري في 

المؤتمــر الصحفي لمباراة المكســيك: 

»فــي البدايــة أؤكــد أننا لــم نصل 

للمســتوى المطلوب أمام الســويد، 

نندم على النتيجة ولكن هذه المباراة 

الثانية لنا ســنحاول الخــروج بنتيجة 

إيجابية«.

وأضــاف: »الجميــع هنا ُمصــّر على 

ونلعــب  المكســيك،  أمــام  التعويــض 

المبــاراة كأنها 

لنا،  األخيرة 

هــم فريــق 

تماماً  يختلــف 

ودرسناهم  الســويد  عن 

جيداً«.

وعن رأيه في سون هيونغ مين، نجم توتنهام، 

وعمــا إذا كان الالعــب األبرز في آســيا قال: 

»نعــم هو أفضــل العب آســيوي، إذا نظرت 

للفريق الكوري ســتجد أننــا نواجه العديد من 

الصعوبــات، هو لــم يلعب بكامــل قوته ضد 

الســويد ولكــن ســيفعل كل مــا لديه 

اليوم«. وأشــار شــين تاي يونغ إلى 

أهميــة حصــد النقــاط الثالث من 

الــذي يحمله  أجل اســتمرار األمل 

كل الكوريين، مع حسم التأهل 

األخيرة  المبــاراة  فــي 

بالمجموعة 

القوية.  السادســة 

المدرب في  وأكد 

المؤتمر الصحافي 

أن  للمبــاراة 

المنتخب  صفوف 

وال  متكاملــة 

كبير  تغيير  يوجد 

في التشكيلة.

Ⅶ  روستوف - وكاالت 

أكد خوان كارلوس أوســوريو، المدير الفني 

لمنتخب المكسيك، صعوبة مواجهة 

فريقــه أمام كوريا الجنوبية، 

المؤتمــر  فــي  وأشــار 

إلى  بالمباراة  الخاص 

بحاجة  فريقــه  أن 

للتركيــز واحترام 

الخصــم إذا مــا 

أراد الفوز.

وقــال: »البد 

نتحلــى  أن 

هــذا  بالثقــة، 

أمــر هــام للغايــة 

يجب  لكــن  ونملكــه، 

أيضاً أن نملك االحترام للخصم، 

واإليمــان بقدراتنــا من أجــل تحقيق 

الفوز«.

وأضــاف: »ال أعتقد أننا نعاني من فرط 

في الثقة، فالجميع يعلم أننا سنواجه فريقاً 

لديه العبين جيدين ويســتطيع أن يسبب 

لنا المشاكل«.

عناصر مميزة 
المكســيك  نجــم  واتفــق 

جاردادو مــع تصريحات 

المديــر الفنــي وقال: 

»لدينــا خصم عظيم 

ويملــك العديد من 

المميزة،  العناصــر 

العمــل  وعلينــا 

إليقاف خطورتهم«.

المنتخب  ويسعى 

المكســيكي إلى حســم 

موضــوع تأهلــه مــن خالل 

الفوز على كوريا الجنوبية، بعد تحقيقه 

مفاجــأة كبرى في أولــى مبارياته بفوزه على 

المنتخب األلماني »حامل اللقب« بهدف نظيف 

سجله لوزانو المحترف في إيندهوفن الهولندي.

المكسيك وكوريا الجنوبية.. حلم التأهل
تقنية الفيديو تغضب جماهير »النمور« 

Ⅶ روستوف - وكاالت 

يلتقي منتخبا كوريا الجنوبية والمكســيك اليوم 

على ملعب »روســتوف أرينا«، جنوب روســيا، 

في الجولــة الثانية بالمجموعة السادســة في 

المونديــال، ويأمــل المكســيكيون في خطف 

بطاقــة التأهــل فيما يتمســك الكوريون بحلم 

التأهــل عن طريــق تحقيــق نتيجــة إيجابية 

اليــوم، وانتظار لقاء ألمانيا فــي ختام لقاءات 

المجموعة.

وفجــر المنتخب المكســيكي مفاجأة من 

العيــار الثقيل بفــوزه على نظيــره األلماني، 

حامل اللقــب، 1 - صفر األحــد الماضي على 

ملعب اســتاد لوجنيكــي بالعاصمة الروســية 

موسكو في مباراته األولى بالمجموعة، ويتطلع 

إلــى مواصلة انطالقته عبر مباراتــه أمام كوريا 

الجنوبية والوصول إلى النقطة السادســة بعد 

أدائه القوي أمام المنتخب األلماني.

وظل الفوز المفاجئ للمنتخب المكســيكي 

علــى نظيــره األلمانــي أبرز عناويــن الصحف 

المكســيكية خــالل األيام الماضية، واســتحوذ 

الصفحات األولى  على عناوين 

المنتخــب  ويأمــل  بالصحــف، 

المكســيكي، الذي يدربه المدير الفني 

خوان كارلوس أوزوريو، تحقيق نتيجة إيجابية، 

ومواصلة انطالقته نحو التأهل إلى دور الســتة 

عشــر، بجانب محو آثــار العقوبة التي فرضت 

بحقه بســبب ســلوك جماهيره خالل المباراة 

األولى.

تحليل 
وكشف عدد من المســؤولين بإدارة المنتخب 

المكســيكي االعتماد علــى ) تحليل البيانات (  

في جميــع مراحل إعداد الفريــق للمباريات ، 

وان هذه البيانان تكون ) مفيدة جدا ( للمدرب 

، وخاصة وان البيانــات المطروحة تتناول أداء  

كل المنتخبــات وكافــة تفاصيــل الفــرق التي 

ســيواجها  المنتخب في مرحلة المجموعات ، 

وأيضا الخصوم المحتملين في دور 16.

 وفــي المقابل لم يفقد نمور كوريا الجنوبية 

األمــل بالتأهل الــى دور الـ 16 رغم خســارته 

المبــاراة األولــى بالمجموعــة منذ أيــام أمام 

ألمانيــا  الســويد ووجــود 

حامل اللقب فــي المجموعة 

نفسها. 

والفــوز اليــوم ينعــش آمــال الكوريين 

فــي تجاوز دور المجموعات للمــرة الثانية في 

مشاركاته الخمس األخيرة، بعد 2002 حين بلغ 

نصــف النهائي على أرضها، و2010 حين انتهى 

مشــواره عند ثمــن النهائي، ويعلــم الكوريون 

أن أي خســارة أخرى ستطيح بآماله في البقاء. 

ويرتدي المنتخب الكوري اليوم القميص األحمر 

وكان ارتدى األبيض في لقاء السويد.

تشجيع 
 ويخســر المنتخب الكوري مدافعه بارك جوو-

هــو بعد تعرضــه إلصابة في عضــالت الفخذ 

الخلفيــة فــي مباراة الســويد، ولن يســتطيع 

اللحــاق بأي مباراة في المونديال، حيث يبتعد 

عن المالعب 3 أسابيع، وسيلعب مكانه الظهير 

األيســر كيم مين-وو، ويواصل بــارك جوو-هو 

البالــغ عمــره 31 عامــا التواجد مــع منتخب 

بالده »مشــجعا« لزمالئه في الفريق وفقا لقرار 

مسؤولي المنتخب.

وأغضبــت »تقنيــة الفيديــو« العديــد من 

الجماهيــر الكوريــة الذيــن اعتبروهــا ظلمت 

منتخب بالدهم الذي خســر ضربة البداية أمام 

الســويد بسبب هذه التقنية، التي احتسب عن 

طريقهــا ركلة جزاء للســويد جــاء منها هدف 

المبــاراة الوحيد، وكان الحكم جويل أجيالر لم 

يحتســب ركلة الجزاء فــي البداية ثم عدل عن 

قراره بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو.

نتائج 
حقق ممثلو القارة اآلســيوية نتائج متفاوتة 

في المونديال الحالي، إذ فازت إيران واليابان 

علــى المغــرب )1-صفــر( وكولومبيا )1-2( 

فــي المجموعتيــن الثانية والثامنــة تواليا، 

بينما خسرت الســعودية مباراتها األولى في 

المجموعــة األولــى بخماســية نظيفة أمام 

روسيا المضيفة، واســتراليا بنتيجة 1-2 أمام 

فرنسا في المجموعة الثالثة، وخسر منتخب 

كوريــا الجنوبيــة مــن الســويد 1 - 0 فــي 

المجموعة السادسة.

حضور رئيس كوريا الجنوبية

تحسين السلوك

ال تراجع وال استسالم

حيلة  مبتكرة

مـــن المتوقـــع حضـــور مـــون جـــاي 
ــاراة  ــا الجنوبيـــة، مبـ ان، رئيـــس كوريـ

منتخب بالده أمام المكسيك 
اليوم،وســـيرتدي قميـــص 

األحمـــر  المنتخـــب 
  
ً
ويلتقـــي الالعبيـــن وفقـــا

لمـــا ذكـــره تشـــوي يونـــج 
إيـــل نائـــب رئيس اتحاد الكرة 

الكـــوري الجنوبـــي لإلعالمييـــن.

طالـــب خافييـــر هيرنانديـــز مهاجـــم 
المنتخـــب المكســـيكي جماهيـــر 

بـ»تحســـين  بـــالده  منتخـــب 
سلوكهم« في التشجيع 
حتـــى ال يتعـــرض لعقوبـــة 
»فيفـــا«  مـــن  جديـــدة 

 10 غرامـــة   فـــرض  الـــذي 
سويســـري،على  فرنـــك  آالف 

االتحـــاد المكســـيكي بســـبب هتافـــات 
بمبـــاراة ألمانيـــا.

قـــال لـــي ســـيونع - وو العـــب 
كوريـــا الجنوبيـــة »منـــذ كنت 

باللعـــب  حلمـــت   ،
ً
طفـــال

العالـــم  كأس  فـــي 
إذا  التأهـــل  بإمكاننـــا 
وفريقنـــا   ،

ً
جيـــدا لعبنـــا 

لـــم يستســـلم بعـــد الخســـارة 
فـــي  الســـويد، ومســـتوانا  أمـــام 
تصاعـــد ولـــم يحـــدث تراجـــع، ونؤمـــن 

الفـــوز«. علـــى  بقدرتنـــا 

مـــا زالـــت حيلـــة منتخـــب كوريـــا 
الجنوبيـــة المبتكـــرة بتغييـــر 
العبيـــه،  قمصـــان  أرقـــام 
ــن،  ــتغراب الكثيريـ ــر اسـ تثيـ
تـــاي  شـــين  واعتمـــد 

يونـــغ مـــدرب المنتخـــب فـــي 
»فكرته« على أن الكثيرين ال يعرفون 
الفـــارق بيـــن الالعبيـــن اآلســـيويين.

شين تاي يونغ: 
ُمصّرون على التعويض 

أوسوريو: 
واثقون بأنفسنا وال استهانة بالمنافس
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مباراة  في  السويد  تعول 
اليوم أمام ألمانيا على 
فورسبرغ،  اميل  الجناح 
الذي أمضى موسمين 
ــع اليـــبـــزيـــغ  ــ ــن مـ ــديـ ــيـ جـ
ــيـــث زامــــل  األلــــمــــانــــي، حـ
الحالي  ألمانيا  منتخب  مهاجم 

تيمو فيرنر.
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Ⅶ سوتشي - د ب أ

قــال يواخيم لوف المديــر الفني للمنتخب 

األلمانــي األول لكرة القدم، إنه من المرجح 

بشــكل كبيــر غيــاب المدافــع ماتس 

هوميلــز عن مبــاراة اليــوم، وتعرض 

هوميلــز إلصابــة في الرقبــة خالل 

المــران فــي مدينة سوتشــي، وقال 

لوف إن المشــكلة لم تتحسن على 

مدار اليوم.

 وقــال لوف عشــية مباراة 

الفريــق فــي المجموعــة 

السادســة بكأس العالم: 

»يرجح بشــكل كبير أال 

يتمكــن مــن اللعب«. 

وشــدد لــوف على أن 

األلمانــي  المنتخــب 

بحاجــة إلى مدافعين 

أقوياء في االلتحامات 

أمام  خاصة  الهوائيــة 

األطوال التي يتســم بها 

العبــو المنتخب الســويدي، مضيفا أنه من 

غيــر المنطقي أن يلعــب هوميلز في هذه 

المباراة.

من جهته رد العب وسط منتخب ألمانيا 

ســامي خضيــرة، علــى دعابــة من 

صحافي سويدي عرض عليه تذكرة 

ســفر للفريق بأكملــه للعودة إلى 

بلــده، بتأكيد العزم على البقاء في 

مونديال روســيا حتى 16 يوليو، أي 

غــداة المباراة النهائية. وكان ســامي 

خضيــرة قــد تلقــى الكثير 

بســبب  االنتقادات  من 

تأديــة  فــي  البــطء 

الدفاعيــة،  مهامــه 

وكان العب المنتخب 

الســابق  األلمانــي 

إيفنبــرج  شــتيفان 

مــن بيــن المطالبين 

مــن  باســتبعاده 

تشــكيلة الفريــق في 

المباراة أمام السويد. 

Ⅶسوتشي - أ ف ب

أعلن مدرب المنتخب الســويدي لكرة القدم 

يان أندرسون، أن المدافعين بونتوس يانسون 

وفيليــب هيالندر وماركوس رودن 

مرضى، واضطروا إلى تأجيل 

سوتشي،  إلى  ســفرهم 

حول  الشــك  ويحوم 

مشــاركتهم اليــوم، 

على غرار المهاجم 

ثيليــن  إســحاق 

الــذي ســافر مع 

لكنــه  الفريــق 

مصاب في الكاحل.

وقــال أندرســون 

فــي مؤتمــر صحافــي: 

»ثيليــن تعــرض اللتــواء فــي 

كاحله أمس، ولدينــا أيضاً ثالثة العبين 

شــعروا بآالم فــي المعــدة أول من أمس، 

وبالتالي قمنا بتقســيم المجموعة وال يمكنهم 

الســفر معنا« بسبب مخاطر العدوى. وأوضح 

االتحاد السويدي في بيان، أن المرضى الثالثة 

بالمنتخب.  للشفاء« وســيلتحقون  »يتماثلون 

ولــم يســتبعد االتحاد الســويدي تواجد هذا 

الثالثي، ضمن التشكيلة اليوم.

وكان بونتــوس يانســون لعب 

كوريا  مبــاراة  فــي  أساســياً 

جهتــه  مــن  الجنوبيــة. 

أندريــاس  أوضــح 

جرانكفيست 

المنتخــب  قائــد 

الســويدي، والذي 

الفوز  سجل هدف 

من  كوريــا  أمــام 

في  جــزاء  ضربــة 

الشوط الثاني »أعتقد 

أن المنتخــب األلمانــي 

اســتحواذاً،  األكثــر  ســيكون 

وســيتفوق في الجانب الهجومي. وعلينا 

أن ندافــع بقــوة«، وأضاف »علينــا التحلي 

باالنضباط والدفاع كفريق، كما ســبق وفعلنا 

في التصفيات أمام إيطاليا وفرنسا«.

لوف:
اإلصابة تهدد مشاركة هوميلز 

أندرسون:
احتمال غياب 4 العبين اليوم

ألمانيا والسويد.. حسابات التأهل
اإلقصاء المبكر شبح يزعج »الماكينات« الليلة

نوير: مبارياتنا المتبقية نهائية

ماتيوس ينتقد أوزيل

مولر: تحضيراتنا كانت متواضعة

السويد تعول على فورسبرغ 

قال قائد المنتخب األلماني الحارس 
مانويل نوير العائد من إصابة قوية 
، لدينا فقط 

ً
»من اآلن وصاعدا

يتعين  نهائية.  مــبــاريــات 
عــلــى الــاعــبــيــن إظــهــار 
مـــا يــمــكــنــهــم الــقــيــام 
به، ولكنني مقتنع بأننا 
قــــــــادرون عــلــى الــقــيــام 

بذلك«.

لوثار  الــســابــق  ألمانيا  قــائــد  كـــان 
المنتقدين  أقسى  ماتيوس، 
المنتخب  العــــب  ــل  ــ ــ ألوزيـ
األلماني ووسط أرسنال 
اتهمه  إذ  اإلنــجــلــيــزي، 
بطل مونديال 1990 أنه 
قلب،  دون  »مـــن  يلعب 

فرحة، شغف«.

تطرق مهاجم ألمانيا توماس 
مولر إلى الفترة التحضيرية 
المتواضعة  والــعــروض 
الخسارة  تضمنت  التي 
أمام البرازيل في برلين، 
والــــجــــارة الــمــتــواضــعــة 
»اعتقدنا،   

ً
معترفا النمسا، 

باستخفاف أنه عندما تبدأ البطولة 
سنستعيد حيويتنا، ويمكننا القول 

.»
ً
إن تقييمنا كان خاطئا
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Ⅶ سوتشي - أ ف ب

تخوض ألمانيــا حاملة اللقب مواجهة الســويد 

اليوم في سوتشي، ضمن الجولة الثانية من دور 

المجموعات في مونديال روســيا 2018 في كرة 

القــدم، مدركة أن الفوز وحده يبقي حســابات 

تأهلهــا إلى دور الـ16 بين يديها، بعد خســارتها 

المفاجئة أمام المكسيك. ومني األلمان بخسارة 

غيــر متوقعة أمام المكســيك بهــدف هيرفينغ 

لوســانو في موسكو، ما وضعها في موقف حرج 

ضمن المجموعة السادســة، وفيهــا أيضا كوريا 

الجنوبية التي تواجه المكسيك في روستوف في 

اليوم نفســه. وبحال خسارتها أمام السويد التي 

تملــك 3 نقاط بعــد فوزها على كوريــا افتتاحا 

)1-صفر(، وعدم خســارة المكســيك أمام كوريا 

الجنوبية، ســيتعرض أبطال العالم إلقصاء مبكر 

من الدور األول للمرة األولى منذ نسخة 1938.

قوة
وتعــد ألمانيــا من القــوى العظمــى في عالم 

فإضافة  القدم،  كرة 

إلى ألقابهــا العالمية 

و1974   1954( األربعــة 

وصيفــة  حلــت  و2014(،  و1990 

اربع مــرات وثالثة في مثلهــا، كما توجت 

بلقــب بطولة أوروبــا ثالث مــرات. وتعرض 

مدرب المنتخب يواكيم لوف النتقادات بسبب 

اختيارات العبيه في مباراة المكســيك، في ظل 

تمســكه بصانع األلعاب مسعود أوزيل، العب 

الوسط الدفاعي سامي خضيرة والمدافع جيروم 

بواتنغ. لكن لوف الذي يشــرف على المنتخب 

منــذ 12 عاما، وقاده إلى اللقب األخير متخطياً 

البرازيل المضيفة 7-1 في نصف النهائي، سعى 

الحتــواء األزمة مؤكــداً أن المنتخب لن ينهار، 

وأن لديــه »ما يكفي من الخبرة لتعويض هذه 

الهزيمة«.

نقلة 
وفي ظل ســعي ألمانيا ألن تصبح أول منتخب 

يتمكــن مــن االحتفــاظ بلقبــه منــذ البرازيل 

و1962(،   1958(

يتعيــن علــى العبي 

لــوف تحقيق نقلــة نوعية 

بعدمــا ظهروا فــي المبــاراة األولى 

عاجزيــن عن اختراق الدفاع المكســيكي، 

وعانوا في ضبط الهجمات المرتدة الســريعة 

للمكســيكيين. وتأمــل ألمانيا في أن تســتعيد 

عافيتها بســرعة، كما فعلت فــي 1982 عندما 

خســرت مباراتها االفتتاحية ضــد الجزائر، قبل 

أن تحقق فوزين على تشــيلي والنمســا وتبلغ 

النهائي حينما خسرت أمام إيطاليا.

أسماء
وفي الطرف اآلخر تضم تشكيلة السويد أسماء 

معروفة في الدوري األلماني، على غرار لودفيغ 

اوغوستينسون ظهير فيردر بريمن، العب وسط 

هامبــورغ ألبيــن ايكــدال ومهاجــم هامبورغ 

الســابق ماركوس بيرغ. وقــال القائد اندرياس 

غرانكفيســت صاحب هدف الفــوز ضد كوريا 

مــن ركلة جــزاء »طريقــة لعبنــا تختلف عن 

المكســيك«، معتبرا أن الفريق يجب أن يبقى 

صلباً كما في التصفيات وخصوصا أمام فرنســا 

وإيطاليــا. وتابع »يجب أن نبقى صلبين عندما 

نفــوز بالكرة، نطبــق لعبنا الدفاعــي الخاص، 

نصنع الفرص ونحتفظ بالكرة قدر اإلمكان«.

فوز 
وكان العبــو المــدرب يانــه اندرســون نجحوا 

بالتغلب على فرنســا القويــة ضمن تصفيات 

تقدموا فيهــا على هولندا، وأقصــوا إيطاليا 

بطلــة العالم أربع مرات من الملحق القاري، 

قبل منح الســويد فوزهــا األول في مبارياتها 

االفتتاحية منذ استضافتها نسخة 1958.

لكن ألمانيا لم تخســر في آخر 11 مواجهة 

ضد الســويد )6 انتصارات و5 تعادالت(، فيما 

يعود الفوز األخير للمنتخب االسكندينافي إلى 

أبريل 1978 )3-1( في مباراة ودية.

والالفت أن آخر مواجهتين  شــهدتا تسجيل 

16 هدفــا، إذ تعادال 4-4 في أكتوبر 2012، ثم 

خسرت السويد 3-5 في اكتوبر 2013.
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Ⅶ  موسكو - وكاالت 

حذر اإلســباني روبرتو مارتينيــز المدير الفني 

لمنتخب بلجيكا، العبيه من خطورة المنتخب 

التونســي بقولــه »لديهــم الكثيــر مــن 

الشــجاعة وهم منظمون جــداً«، مضيفا 

»الالعبــون متفاهمون بعضهم البعض... 

إنهم يلعبون كرة قدم مباشــرة وفعالة«. 

كما أعــرب مارتينيز، عــن أمله في عدم 

تعرض نجمه إدين هازارد لتدخالت 

على  التونســيين  مــن  قوية 

غــرار ما حصل في المباراة 

األولى أمام بنما، وقال: ما 

تعرض  هو  يقلقني شخصياً 

هازارد لإلصابة في كل تدخل 

بحقه».

وكان روبرتــو مارتينيز المدير 

الفنــي لمنتخب بلجيكا، قد منح 

الالعبيــن راحــة مــن التدريبات 

جديد،  مــن  الحيوية  الســتعادة 

وقضــى بعضهــم هــذا اليــوم مــع أســرهم 

وأطفالهم بينما مارس آخرون لعبة الغولف.

كمــا تلقــى مارتينيــز نبــأ ســارا للغاية 

باســتئناف قطب دفاع برشلونة توماس 

تعافيه  عقب  للتدريبات  فيرمايلين 

من اإلصابة فــي الفخذ، فيما من 

المتوقــع أن يتم تجهيــز القائد 

للمباريــات  كومبانــي  فانســان 

المقبلة في مشوار المونديال.

علــى جانــب آخــر، 

األهــداف  وبعــد 

الثالثــة فــي مرمــى 

بنمــا، يتطلع منتخب 

إلــى رفع غلته  بلجيكا 

مــن األهــداف أمــام 

منتخب تونس تحسبا 

للدخول في حساب 

فــارق األهداف مع 

انجلترا لتحديد بطل 

المجموعة.

Ⅶ موسكو - أ ف ب

اعتبر علي معلول، مدافع المنتخب التونسي، 

أن دفــاع المنتخــب البلجيكــي الذي 

يالقيه اليــوم ضمن المجموعة 

روسيا  لمونديال  الســابعة 

2018، بطــيء للغايــة 

علــى  وســنعمل 

األمر  هذا  استغالل 

وأضاف  لصالحنــا. 

»نــدرك  معلــول: 

جيداً نقاط ضعف 

الفريــق المنافس، 

هناك بطء في خط 

الرغم  علــى  الدفــاع 

الوســط  خطي  قــوة  من 

والهجوم، ســنحاول اســتغالل هذا 

األمــر جيداً من أجــل تحقيق نتيجة طيبة 

تجعلنــا على أمل المنافســة ومن ثم التأهل 

للدور الثاني«.

وأوضــح علي معلــول قبيل المبــاراة التي 

يأمل من خــالل المنتخب التونســي باإلبقاء 

علــى حظوظه فــي بلوغ الدور ثمــن النهائي 

للمرة األولى في تاريخه في مشــاركته 

العالــم  كأس  فــي  الخامســة 

 :2006 منــذ  واألولــى 

»ســنحاول عزل نجمي 

برويــن  بلجيــكا دي 

هــازارد  وإديــن 

وعزلهما عن وسط 

الميــدان، إذا ردنا 

أوتحقيــق  الفــوز 

يجب  طيبة  نتيجة 

هذيــن  إخــراج 

أجواء  عــن  النجمين 

وســنبحث  تماماً،  المباراة 

عن العمــق«. وأضاف: »ســنلعب 

بدفاع متقــدم ونحن بحاجة لالعب يقوم 

بنقــل الهجمات إلى ملعــب المنافس وتقدم 

الفريق إلى األمام«. 

نسور قرطاج والشياطين الحمر.. حلم وصدارة
تونس واألمل العربي الوحيد 

Ⅶ  موسكو - أ ف ب

 يســعى المنتخب التونسي لكرة القدم إلى 

تفادي مصير الثالثــي العربي المغرب ومصر 

والســعودية، عندما يالقــي نظيره البلجيكي 

اليوم على ملعب »اوتكريتي« الخاص بنادي 

سبارتاك في موسكو في افتتاح الجولة الثانية 

من منافســات المجموعة السابعة لمونديال 

روســيا. وودعت المنتخبــات العربية الثالثة 

النهائيات مبكراً وتحديداً من الجولة الثانية 

عقب تعرض كل منها لخسارتين متتاليتين، 

فيما يبقى األمل العربي معلقاً على »نســور 

قرطاج« الذين ســيكون همهــم الوحيد هو 

انتزاع نقطة علــى األقل لإلبقاء على آمالهم 

حتى الجولة الثالثة األخيرة.

وعلــى غــرار المغــرب ومصــر اللذين لم 

يســعفهما الحــظ في الجولــة األولى عندما 

قدمــا عروضا جيدة لكنهما خســرا )صفر-1( 

في الوقــت القاتل أمام إيــران واألوروغواي 

علــى التوالي، ســقطت تونس أمــام انجلترا 

بهــدف قاتل لنجمها هــاري كاين )1-2( في 

مبــاراة كانت تســتحق فيها 

التعادل على أقل تقدير.

مصير
ومــن المفتــرض أن يكون »نســور قرطاج« 

اســتخلصوا العبر من السقوط أمام اإلنجليز، 

وكذلــك مصيــر الثالثــي العربي الــذي قدم 

عروضــاً جيدة فــي الجولة الثانيــة دون أن 

ينجح فــي تفــادي الخســارة، وبالتالي فإن 

المنتخب علــى دراية كاملة بما يجب القيام 

به أمام منتخب مرشح إلحراز اللقب وضرب 

بقوة فــي مباراته األولى بفــوزه الكبير على 

بنما بثالثية نظيفة.

وخسر »نسور قرطاج« في المباراة األولى 

جهود حارســهم األساســي معز حسن الذي 

تعرض إلصابة قوية في الكتف اليسرى أنهت 

مشــاركته في المونديال. وســبق لتونس أن 

تلقــت ضربتيــن موجعتين قبــل النهائيات، 

بإصابة قائدها يوســف المساكني والمهاجم 

طه ياســين الخنيســي. وتمني تونس النفس 

علــى األقل بتكرار إنجازها أمام »الشــياطين 

مونديال 2002  فــي  الحمر« 

عندما انتزعت منهم التعادل 1-

1 في الجولة الثانية أيضا.

تاريخ
ويرجــح التاريــخ كفة البلجيكييــن الذين لم 

يخســروا حتى اآلن امام منتخب أفريقي في 

المونديال، كما ان تونس لم تنجح في تاريخ 

مشــاركاتها في العرس العالمــي في التغلب 

على منتخب أوروبي.

وحققت تونــس فوزاً واحداً فــي تاريخها 

فــي  المكســيك 1-3  علــى حســاب  وكان 

مشــاركتها األولى عــام 1978، علما أنه كان 

االنتصــار األول لمنتخــب عربي وأفريقي في 

المونديال. وتطمح بلجيكا الى حســم بطاقة 

تأهلهــا مبكرا وعدم تأجيلهــا الى المواجهة 

المرتقبــة أمــام انجلتــرا في الجولــة الثالثة 

األخيرة.

وكان المنتخــب البلجيكــي، الذي يتوقع 

كثيرون أن يكون بمثابة »الحصان األســود« 

بالبطولــة، قــد تغلب على منتخــب بنما 3 

/  صفــر االثنيــن الماضي فــي مباراته األولى 

بالمجموعة الســابعة، بينما استهل المنتخب 

التونســي مشــواره المونديال بالهزيمة أمام 

نظيره اإلنجليزي 1 /  2، في مباراة حســمت 

بهــدف في الوقت القاتــل بعد أن كادت أن 

تنتهي بالتعادل.

راحة
ويتطلــع المنتخب البلجيكي إلى االســتفادة 

من الراحــة التي حصل عليهــا العبوه خالل 

هذا األســبوع، حيث قضوا يوماً مع أسرهم، 

كما يتطلــع الفريق الطموح إلى االســتفادة 

مــن توماس فيرمايلن الذي عاد إلى تدريبات 

المنتخب إثــر تعافيه من إصابة في عضالت 

الفخذ والتي حرمته من المشاركة في مباراة 

بنما.

الفوز  البلجيكــي أهمية  المنتخب  ويدرك 

في مباراة اليوم التي ستقترب به بشكل كبير 

من التأهل للدور الثاني وســتخفف الضغوط 

عليه كذلك في مباراتــه بالجولة الثالثة أمام 

المنتخب اإلنجليزي.

 ساسي: خسرنا معركة فقط

أسامة الحدادي: طوينا الصفحة

أدين هازارد: مهمة صعبة

مونييه: راحة ذهنية

مهاجـــم  ساســـي  فرجانـــي  قـــال 
منتخـــب تونـــس، وصاحـــب الهـــدف 

اآلن  حتـــى  لبـــاده  الوحيـــد 
فـــي المونديـــال، بعدمـــا 

الجـــزاء  ركلـــة  ســـجل 
إنجلتـــرا  منتخـــب  أمـــام 
فـــي المبـــاراة األولـــى: 

»خســـرنا المعركـــة وليـــس 
تونـــس  قـــدرة   

ً
مؤكـــدا الحـــرب«، 

علـــى تحقيـــق نتيجـــة طيبـــة اليـــوم.

قال العب تونس أسامة الحدادي: 
الماضـــي.  صفحـــة  »طوينـــا 

كل مـــا يجـــب فعلـــه اآلن 
علـــى  التركيـــز  هـــو 
باقـــي المباريـــات، بعـــد 
لقـــاء إنجلتـــرا مباشـــرة، 

كانـــت هنـــاك خيبـــة أمـــل 
كبيـــرة خاصـــة أننـــا خســـرنا فـــي 

الدقائـــق األخيـــرة وأمـــام منافـــس 
بهـــذا الحجـــم ومـــن كـــرة ثابتـــة«.

أكـــد أديـــن هـــازارد نجـــم منتخـــب 
ورفاقـــه  أنـــه  بلجيـــكا، 

يدركون تطلع الجماهير 
إنجـــاز  إلـــى  البلجيكيـــة 
فـــي العـــرس العالمـــي، 
وقـــال: »يقـــول النـــاس إن 

بلجيـــكا ســـتفوز بـــكل مبـــاراة 
لكن األمور ليست بهذه البساطة، 
نحـــن نتعامـــل مـــع المونديـــال كل 

ــدة«. ــى حـ ــاراة علـ مبـ

مونييـــه  تومـــاس  قـــال 
مدافــــــــــع بلجيكــــا : »كان 
 أن تأتـــــــــي 

ً
ــا مهمــــــــــــــــــ

أســـــــرنا وأطفالنـــــا إلـــى 
المعســـكر، هـــذه الراحـــة 

نـــؤدي  جعلتنـــا  الذهنيـــة 
بطريقــــــــــــة متميـــزة«.

مارتينيز: 
المنتخب التونسي »شجاع«

علي معلول: 
نعرف نقاط ضعف المنافس
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السبت

برج خليفة يحتفي بفوز كرواتيا
 يا إمارات

ً
زالتكو: شكرا

Ⅶ  دبي ـ عز الدين جاد الله

ارتســمت ألوان العلم الكرواتي على برج خليفة أول من أمس 

بعــد تأهل منتخب كرواتيا إلــى دور الـ16 من بطولة 

كأس العالــم لكرة القدم، المقامة حالياً في 

روســيا بعد فوزها المثير علــى األرجنتين 

بثالثــة أهداف نظيفــة، في المبــاراة التي 

جمعتهمــا على ملعب »نيزنــي نوفغورود«، 

في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة 

الرابعة بمونديال روســيا، حيــث حجز المنتخب 

الكرواتي بهذه النتيجة مقعداً في دور الـ16 بعدما رفع رصيده 

إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة. من جانبه، 

رد زالتكو داليتش، مدرب كرواتيا الحالي والعين الســابق، على 

هــذه اللفتة الرائعة، بعرض بــرج خليفة العلم الكرواتي، على 

حسابه الرسمي على شبكة التواصل االجتماعي »تويتر« معلقاً: 

»شــكراً يا إمارات«، ليعبر عن شــكره وتقديره لدولة اإلمارات 

ونــادي العين لتهنئته عقب فــوز منتخب بالده على األرجنتين 

وتأهله إلى دور الستة عشر.

وكان المــدرب الخلــوق اســتأثر باألضــواء عقــب قيادته 

للمنتخــب الكرواتــي للتأهل إلــى النهائيات، قبــل أن يتابع 

نجاحاتــه الواضحــة مع منتخب بالده، حيــث نجح في قيادته 

لتحقيــق الفوز في أول جولتين ليتأهل مباشــرة إلى المرحلة 

التاليــة بغــض النظر عن نتائــج مباريات الجولــة األخيرة في 

المجموعة والتي تضــم إلى جانب كرواتيا واألرجنتين كاًل من 

أيسلندا ونيجيريا.

وتولــى زالتكو قيــادة فريق العين في الفتــرة من 2014 ـ 

2017، قبــل أن يتقــدم باســتقالته ونجح خاللهــا في الصعود 

بالعيــن إلــى منصات التتويــج، حيث فاز معــه ببطولة دوري 

الخليــج العربــي وكأس صاحب الســمو رئيــس الدولة وكأس 

السوبر اإلماراتي ووصل معه لنهائي دوري أبطال آسيا.

ً
عصام عبد الله: زالتكو سيقود كرواتيا للذهاب بعيدا

Ⅶ  العين - طلحة عبد الله 

تفاعــل العيناويون مع الفوز الباهر الذي حققه منتخب كرواتيا 

أول مــن أمــس، والذي يقوده مــدرب العين الســابق زالتكو 

داليتش، على األرجنتين ونجمها ميسي بثالثية نظيفة، ليتأهل 

الكروات إلى الدور الثاني عن جدارة واســتحقاق، عقب اللقاء 

تســابق عدد كبيــر من عشــاق الزعيم لتهنئة مــدرب الفريق 

الســابق الذي قاد العين ثالثة مواســم، محققــاً معه نجاحات 

متميــزة، حيــث توج ببطولتي الــدوري والــكأس، إضافة إلى 

التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم قبل موسمين، 

قبــل أن يخلفــه مواطنــه زوران ماميتش في يوليــو من العام 

الماضي.

من جانبه، أكد عصام عبدالله، إداري فريق العين، أن زالتكو 

مــن أفضل المدربين الذين  قادوا العين، ويســتطيع أن يقود 

المنتخــب الكرواتي إلى أبعد مرحلة  في نهائيات كأس العالم 

فهــو يملك مقومــات النجاح ولديه فكر تدريبــي متميز، مبيناً 

أنه مــدرب صاحب إمكانيات طيبة وأخــالق عالية ونجح في 

قيادة الزعيم لتحقيق أفضل النتائج وأرقامه تتحدث عنه، وبعد 

مغادرته ترك بصمة واضحة على الفريق، وأضاف: »ما ُيحسب 

لهــذا المــدرب الكبير أنه دوماً يؤكــد أن العين كان له الفضل 

األكبــر في وصوله إلى هذه المرحلة من النجاحات«، مشــيداً 

بالمنــاخ المثالي للعمل داخل منظومة نادي العين وهي التي 

وفرت له كل سبل النجاح.

تميز
وأضــاف إداري فريق العين: »زالتكــو نجح ألنه متميز ويعرف 

كيــف يتعامل مع الالعبين واإلدارييــن خارج وداخل الملعب، 

ويكفــي أنه ُصّنف خــالل قيادته للعين كثانــي أفضل مدرب 

بكرواتيا رغم أنه وقتها  لم يمض عليه في قيادة العين ســوى 

موســم ونصف فقط، كما يعتبر ثانــي أفضل مدرب في تاريخ 

العيــن بعد عبدالكريم ميتســو، كما أنه يتمتع  بحب كبير من 

قبل العيناوية بســبب أخالقه العاليــة وتعامله الراقي، ويكفي 

أنــه بعد مغادرته للعيــن ال زال يتحدث بكل الخير عن الفريق 

وجمهــوره، كما أنه يعترف بفضل ودور دولة اإلمارات بشــكل 

عام ونادي العين بشــكل خاص في تكوين شــخصيته كمدرب 

وهذه صفة جيدة في المدربين«. � العبو كرواتيا يحييون جماهيرهم عقب العرض الرائع  |  أ ف ب

احتفلت الصحف والبوابات اإللكترونية 

الكرواتيــة بتأهل منتخــب بالدها لدور 

الـــ16 لبطولة كأس العالــم لكرة القدم 

المقامة حالياً بروسيا، عقب فوزه الكبير 

3/  صفــر على نظيره األرجنتيني أول من 

أمــس في الجولة الثانية من المجموعة 

المجموعــات  مرحلــة  فــي  الرابعــة 

بالمونديال.

وحســم منتخب كرواتيا تأهله رســمياً 

للدور الثانــي، بعدما رفــع رصيده إلى 

ســت نقــاط فــي صــدارة المجموعة 

الرابعة، فــي حين تجّمد رصيد منتخب 

األرجنتين عند نقطة واحدة بعد خوضه 

مباراتين.

وكتبــت صحيفــة )24 ســاتا( اليومية: 

»وداعــاً ليــو ميســي! كرواتيــا تحطم 

تالعبنــا  أجــزاء.  إلــى  األرجنتيــن 

باألرجنتينيين وينبغي عليهم أن يشعروا 

بالسعادة لتســجيلنا ثالثة أهداف فقط 

في شباكهم«.

الصحافــة  خرجــت  المقابــل،  فــي 

األرجنتينية بعناوين »الكارثة« و»الذل«، 

بينمــا دّوى صوت المفرقعــات احتفاالً 

في زغــرب. وعلى موقعهــا اإللكتروني 

رأت صحيفة »كالريــن« األرجنتينية أن 

»كارثــة حدثت مع كرواتيــا، األرجنتين 

تخّيــب اآلمال وفي طريقها للخروج من 

بلغراد - د ب أ كأس العالم«. 

طالــب لــوكا مودريتش نجــم منتخب 

كرواتيــا زمالءه في الفريق عدم اإلفراط 

فــي االحتفــال عقب تأهــل المنتخب 

األوروبي لدور الستة عشر لبطولة كأس 

العالــم لكرة القــدم، المقامة حاليا في 

روســيا. عقب تحقيق منتخــب كرواتيا 

مفاجــأة من العيــار الثقيل، عقب فوزه 

الكبيــر 3 /  صفر على نظيره األرجنتيني 

فــي الجولــة الثانيــة مــن منافســات 

المجموعــة الرابعة بــدور المجموعات 

للمونديــال، ليعــزز موقعه فــي صدارة 

المجموعة برصيد ســت نقاط، ويصعد 

رســمياً لــأدوار اإلقصائية، قبــل لقائه 

األخيــر فــي المجموعــة أمــام نظيره 

األيسلندي الثالثاء المقبل.

قال مودريتش، الذي أحرز الهدف الثاني 

لكرواتيا في اللقاء من قذيفة صاروخية، 

مسجاًل هدفه الثاني في النسخة الحالية 

للمسابقة »يجب أن تتوقف االحتفاالت 

يتعيــن علينــا عــدم اإلفراط فــي هذا 

األمــر«. وأضــاف العــب وســط ريال 

مدريد اإلســباني »حققنــا الهدف األول 

في البطولة وهــو التأهل للدور الثاني، 

ولكــن ســوف تنتظرنا مواجهــات أكثر 

صعوبة فــي األدوار القادمــة«. ويحلم 

منتخب كرواتيــا بتكرار إنجازه التاريخي 

عندمــا تأهل للــدور قبــل النهائي في 

نسخة المسابقة عام 1998 التي أقيمت 

نيجني نوفغورود - د ب أ بفرنسا. 

أجهــش األســطورة األرجنتينيــة دييغو 

أرماندو مارادونا في البكاء بعد خســارة 

التانغــو الكبيرة أمــام كرواتيا 0-3، في 

الجولة الثانية من منافسات المجموعة 

يتمالــك مارادونا أعصابه،  الرابعة، ولم 

بســبب النتيجة الثقيلــة، التي صدمت 

منتخب األرجنتين في الشوط الثاني.

وأثــار ســقوط المنتخــب األرجنتينــي 

»المــدّوي« أمــام الكــروات بنتيجة 3 

أهــداف نظيفــة دهشــة واســتغراب 

الكثيريــن، واألكثر غرابة مــا ظهر على 

حواشي هذه الهزيمة العريضة. 

تأثيــر  مــن  زادت  غريبــة  مصادفــة 

واقعــة »الهزيمة« النكــراء التي حاقت 

األرجنتينــي، وتتمثــل في  بالمنتخــب 

أن الالعــب األرجنتيني الشــهير دييغو 

مارادونــا كان ضمنياً الســبب في هذه 

الكبوة، حيث إن يد األســطورة الكروية 

مارادونا امتدت خالل قرعة كأس العالم 

مطلع ديسمبر الماضي، وخرجت باسم 

المنتخب الكرواتي ووضعته في مواجهة 

المنتخب األرجنتيني. 

هــذه المفارقة والصدفــة الغريبة بدت 

كمــا لو أنها مشــهد تقليــدي في أحد 

األفالم الهندية، لكن الواقع كما في كل 

مــرة، يثبت أنه أكثر غرابــة من الخيال 

عواصم - وكاالت ذاته. 

»ذّل« في األرجنتين 
ومفرقعات في كرواتيا

مودريتش: يجب أن 
تتوقف االحتفاالت

مارادونا
يجهش بالبكاء



Ⅶ  موسكو ـ يوسف الشافعي

وجد نجوم المنتخب المغربي في سحر مدينة فورونيغ 

الروسية فرصة لنسيان الخروج المر من المونديال، وبعد 

الخســارة أمام البرتغال قام الُمدرب الفرنســي هيرفي 

رونــار بمنح العبيه ُفرصــة اللتقاط األنفــاس والخروج 

رفقــة عائالتهم بمدينة فورونيغ الروســية، إذ شــوهد 

الالعبــون يتجولون في مدينة فورونيغ الهادئة، عشــية 

يوم الخميس، ونشــر العديد من الالعبين صورهم رفقة 

عائالتهم على حســاباتهم الشخصية في مواقع التواصل 

االجتماعــي. كما وجه العبو المنتخب المغربي عبارات 

الُشــكر واالمتنان للجماهيــر التي تنقلت إلى روســيا 

ومألت ملعبي ســان بيترســبورغ ولوجنيكي بالعاصمة 

الروسية موسكو. 

 مــن جهتها، واصلت الجماهيــر المغربية الحاضرة 

بروســيا فخرها بالمردود القوي الذي قدمه الُمنتخب 

المغربــي فــي مباراتيــه أمــام إيــران والبرتغال، 

وأجمعوا على أن أســود األطلــس رفعوا عالم 

المغــرب عاليــا، وكانــوا مصدر فخــر واعتزاز 

لشعبهم.

وحاور »البيــان الرياضي«، مجموعة من 

تواجدت  التــي  المغربيــة  الجماهيــر 

بمنطقــة المشــجعين بموســكو، إذ 

أكــدوا علــى ســعادتهم بمــا قدمه 

منتخبهــم، دون أن يتناســوا إبــداء 

أســفهم على الخــروج، معللين ذلك 

بغيــاب الحــظ والتوفيــق الذي الزم 

األسود في مبارياتهم.

يذكر أن المنتخب المغربي ســيواصل تدريبه بملعب 

»تشايكا« بمدينة فورونيغ الروسية، قبل السفر لمواجهة 

إسبانيا في آخر المباريات بملعب كالينينغراد.

وعــاد المنتخب المغربي ألجواء التدريب اســتعدادا 

إلجــراء آخر مبــاراة له بمونديال روســيا، يــوم الثالثاء 

المقبــل، أمام المنتخب اإلســباني، برســم ثالث 

جولة من دور المجموعات لمنافسات كأس 

العالم.

وأجــرى أســود األطلــس حصة 

أول من  تدريبية خفيفة، عشــية 

أمس، إلزالة العياء تحت إشراف 

الطاقم التدريبي بقيادة الُمدرب 

الفرنســي هيرفي ُرونار، الذي 

استغل الفرصة لتوجيه خطاب 

من  للرفع  لالعبيــه  تحفيــزي 

َمعنوياتهــم بعد صفعة ومرارة 

الُمباريات  ثاني  بخسارة  اإلقصاء 

برأســية  الُبرتغالي  المنتخب  أمــام 

أفضل العب في العالم كريستيانو رونالدو. 

وعرفــت الحصة التدريبية حضــور جميع الالعبين، 

وذلك للشــروع في عملية التحضير لمواجهة المنتخب 

اإلسباني بمدينة كالينينغراد.

وَنشــر االتحــاد المغربي لكــرة القدم علــى موقعه 

الرســمي فــي شــبكة اإلنترنــت مقطع فيديــو لالعبي 

المنتخــب المغربي يوجهون رســائل الشــكر والعرفان 

للجماهيــر المغربية التي ســاندتهم ســواء من مالعب 

روسيا أو من البلدان التي يقطنون فيها. وأجمع الالعبون 

على ضرورة إنهاء المشــاركة المونديالية بأفضل طريقة 

ممكنــة من خــالل تقديم مبــاراة كبيرة أمام إســبانيا، 

ومحاولة تحقيق الفوز أمام العمالق »الروخا«.

تفاصيل
مــن ناحيــة أخرى أكــد هيرفي رونــار، مدرب األســود، أن 

حياتــه في المغرب غيــر طبيعية بالمــرة، وذلك 

نظرا للشغف واالهتمام الكبير الذي يوليه 

المغاربة لكرة القدم، مشــيرا إلى أنها 

تشــكل إحدى األولويــات المهمة 

في حياة المغاربة.

وأجرى »الثعلب« الفرنسي 

حوارا مع صحيفة »لوفيغارو« 

، تحــدث فيــه عــن حجــم 

التي  الكبيــرة  الضغوطــات 

يعيشــها في المغــرب قائاًل: 

»هنــاك ضغوطات كبيرة في 

المغــرب، يكون مــن الصعب 

علي الخروج إلى الشــارع بشــكل 

عــادي.. فالنــاس هناك يتجمهــرون من 

حولــك ويريــدون منــك الحديث عن كــرة القدم 

والطموحــات«. وأضــاف : »حياتــي في المغــرب غير 

طبيعية بالمرة، ومن المستحيل أن تكون كذلك.. لكن على 

اإلنسان التكيف والتعايش مع هكذا وضع«.

وُيعتبر المدرب الفرنسي هيرفي رونار أحد أسباب النهضة 

فــي الكــرة المغربية في اآلونــة األخيرة، إذ أوصل أســود 

األطلــس إلى ربع نهائي كأس األمم اإلفريقية بالغابون ســنة 

2017، وأعادهم إلى المشــاركة فــي المونديال بعد عقدين 

من الغياب.

يعــّد رودريغــو بينتانكور الذي نشــأ فــي أكاديمية بــوكا جونيورز 

بالعاصمة االرجنتينية بيونس أيرس من األسماء االوراغوانية الصاعدة 

في خط وسط منتخب السيليستي، الذي أصبح يحاول بناء هجماته 

عبر الكرات البينية واإلنتقال السلس بين الخطوط.

بــدأ نجم بينتانكور يســطع بدايــة العام الماضي عندما شــارك مع 

منتخــب بــالده فــي بطولــة أمريــكا الجنوبية تحت 20 ســنة في 

اإلكــوادور، وبعــد مرور عام ونصــف العام على ذلــك، حقق تطوراً 

مذهاًل في مســيرته بشــكل الفت ليظهر في مونديال روسيا ويلعب 

دوراً مهماً في قيادة السماوي إلى ثمن نهائي للمرة الثالثة على 

التوالي.

ولــد بينتانكور في 25 يونيــو 1997، والتحق 

بأكاديميــة بوكا جونيورز في 2009 واســتمّر 

بهــا إلى غاية 2015 عندمــا تم تصعيده إلى 

الفريــق األول لينضــم فيما بعــد إلى نادي 

يوفنتــوس فــي 21 أبريــل 2017 بعقد يمتد 

لـ5 ســنوات وبقيمة 9,5 مالييــن يورو وكان 

مــن المقرر أن تتم إعارتــه إلى أحد أندية 

الكالشــيو في الموسم األول لكنه خطف 

اليغري الذي  أنظار مدربه ماســيميليانو 

راهــن عليه ودفــع به أساســياً في لقاء 

دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة.

ويمتلــك بينتانكور مهارة فنيــة عالية وروحاً 

جماعية مذهلــة وقدرة هائلة علــى التمرير، 

ويســعى دائما إلى امتالك الكرة واإلستحواذ 

عليها ثم تمريرها بذكاء إلى أحد زمالئه.

واســتفاد بينتانكور كثيرا من رحيله المبكر 

إلــى الــدوري اإليطالــي عندمــا بلــغ 

العشــرين مــن عمره، حيــث تطّور 

مســتواه بشــكل ملحــوظ، ونجح 

في تغيير مســيرته رأساً على عقب 

في غضون ثالثة أشــهر فقــط، فبعدما 

قــاد منتخــب األوروغواي إلــى نصف نهائي 

كأس العالــم تحت 20 عاما تلقى عرضاً من 

يوفنتــوس قبــل أن ينضم إلــى المنتخب 

األول ويصبــح أحــد أبــرز نجومــه فــي 

مونديال روسيا .

وقــال بينتانكور : كان مــن الرائع حمل 

قميــص منتخب تحــت 20 عاما،. بعد 

ذلك مّر كل شيء بسرعة جنونية، ألنني 

ذهبت للعب في إيطاليا واســُتدعيت 

الوطني  المنتخــب  للعب مــع  أيضــاً 

األول، إنه شيء رائع جداً في الحقيقة. 

يطمــح بينتانكور إلى الفوز بلقب كأس 

العالم مع منتخب السيليستي حتى أنه 

قطع وعداً لخطيبته حول طريقة احتفاله 

في حال أضافــت أوروغواي لقباً ثالثاً إلى 

رصيدها العالمي قائال:ســأصبغ شعري 

باللون األزرق السماوي.

Ⅶدبي - عدنان الغربي

سحر فورونيغ يخفف عن »األسود« مرارة الخروج بينتانكور.. سماوي 
بصناعة أرجنتينية

Ⅶ  موسكو - صالح الدين الشيحاوي

كشف »البيان الرياضي« في موسكو عن شبكة آسيوية 

تبيع تذاكر مباريات مونديال روســيا 2018 في السوق 

الســوداء. وبعــد مراقبة شــديدة لتحركات وســلوك 

المشــجعين الذين يقفون أمــام مالعب البطولة، وال 

تبــدو عليهــم مظاهر االهتمــام بالمباريــات ودخول 

الملعب، توصلنا إلى فك رموز مجموعة متخصصة في 

تجارة بطاقــات حضور المقابالت بطريقة غير قانونية 

ومخالفة للوائح االتحاد الدولي لكرة القدم.

تقٍص
وإيمانــا منا بــأن التعامل مع مثل هذه الشــبكات 

يحتــاج إلى كثير من الحذر والتخفي وراء شــخصية 

مشــجع متحمــس لحضور مبــاراة مهمــا كان ثمن 

التذكرة، أخفيت البطاقة الصحافية وتظاهرت ألحد 

أفراد الشــبكة بأنــي أبحث عن تذكــرة، كان ذلك 

قرب ملعب سبارتاك موسكو قبيل مواجهة السنغال 

وبولندا. اقتربت منه ونظرت في عينه ففهم مطلبي 

وبادرني بالعرض: تريد تذكرة؟ فأجبته نعم.

فقال: يوجد لدينا تذاكر. ســألته عن الثمن فقال 

1000 دوالر واألمر يتعلق بلقاء السنغال وبولندا.

أعلمته أني أحتاج إلى أكثر من تذكرة ألني أحضر 

المونديال رفقة مجموعة من األصدقاء وطلبت منه 

أن يجهز لــي 10 تذاكر. ففاجأنــي: التذاكر متوفرة 

على حسب العدد الذي تطلبه.

تواصل مع أحد أفراد الشــبكة على الواتس آب، 

فجاء بدفتر تذاكر علــى عجل. وطلب مني االنزواء 

في مــكان بعيد عن العيون لدفــع المبلغ. وحينما 

رأيت دفتر التذاكر أوهمته أني ســأتصل بأصدقائي 

عبــر خدمــة الواتــس آب للمجيء وإتمــام عملية 

الشــراء. وقبل ذلك ســحبت الكاميرا محاوالً تصوير 

التذاكــر، فرفض بشــدة واضعاً يده على العدســة. 

توجس اآلســيوي مــن تعاملي معه، وقــال عندما 

تجهز المبلغ كاماًل سأســلمك التذاكر. ولكن الشــك 

بدأ يساوره بحقيقتي، فانسل بين الحشود واختفى 

ملقياً بنظرة إلى الوراء يتابعني بها.

تظاهــرت له بأني أهملته فســرت فــي االتجاه 

المعاكــس، وبعد دقائق عــدت أبحث عنه فعثرت 

عليــه بصدد التحــادث مع مشــجعين لبولندا كان 

واضحــاً أنهما في أمس الحاجة للتذاكر، خاصة وأن 

الوقت يداهمهما، ولم يبقى سوى دقائق قليلة على 

صافرة انطالق مباراة منتخب بالدهم مع السنغال. 

راقبت العملية من بين المشجعين فرأيت بأم عيني 

عملية البيع والشراء. سلم اآلسيوي تذكرة في يدي 

كل مشجع وتسلم مبلغاً مالياً بالروبل.

األمن غائب
يحــدث هذا واألمن الروســي يتجول بين حشــود 

الجماهير، ربما همه األساسي تأمين الحدث 

العالمــي من أيــة أعمــال إجرامية أو 

الســوداء  الســوق  ولكن  إرهابيــة. 

تنشــط أمام عيونه وهــو ال يدري، 

خصوصا في ظل عدم إلمامه بلغات 

أخرى.

أمــا االتحــاد الدولــي لكــرة القدم 

فحــدث وال حرج، فهــو يعيش في برجه 

العاجــي، ويعتبــر أن كل كــؤوس العالــم 

نظيفة نزيهــة خالية من كل الشــوائب، ثم 

تكشف الحقائق والفضائح الحقاً.

البرازيل تحدثــت الصحافة  ففــي مونديــال 

العالميــة كثيــراً عن الســوق الســوداء، وقبضت 

الشرطة على شبكات مترامية الخيوط من آسيا إلى 

أفريقيــا، وصوالً إلى أوروبا. وكان األمين العام لفيفا 

في ذلــك الوقت جيروم فالكه يطــل علينا في كل 

مؤتمر صحافي ويكذب وجود ســوق سوداء، ولكن 

الزمن لم يمهله طوياًل، حيث كشفت التحقيقات أن 

فلكه ذاته هو من يمول الشبكات بالتذاكر!! بمعنى 

أن فيفا هو من يقف وراء السوق السوداء. هذا كان 

في البرازيل 2014، أما اليوم في روسيا 2018 ال تزال 

مالمح القضية غامضة.

شبكة ثانية
مــا رصــده »البيــان الرياضــي« من بيــع لتذاكر 

المباريات قبل مباراة السنغال وبولندا ليس الحالة 

الوحيــدة، ولكنــه كان جــزءاً من ســيناريو يتكرر 

كل مبــاراة مع الجنســية اآلســيوية ذاتهــا. فقبل 

مباراة المغرب وبلجيكا الحظنا وجود باعة تذاكر، 

يقفــون أمــام محطة القطــار في انتظــار الزبائن 

مــن الجماهير، يقفون علــى جنب الممرات 

ونظراتهــم تفحــص المشــجعين الباحثين 

عن بطاقات. يتحاشــون االقتراب من األمن. 

كلهــم في مختلف المالعب يتصرفون 

بالطريقة نفسها.

ولكن تذاكر مبــاراة المغرب 

كانــت  والبرتغــال 

 2000 بـــ  تعــرض 

نظــراً  دوالر 

»البيان الرياضي«   
يكشف شبكة 

آسيوية ترّوج تذاكر 
المباريات خلسة

سعر البطاقة   
يتراوح بين 500 

و2000 دوالر 

16 ألف دوالر   
ثمن تذكرة مباراة 

تونس وإنجلترا

عائق اللغة يمنع   
الشرطة الروسية 
من ضبط عمليات 

البيع والشراء

نفاد التذاكر على   
موقع »فيفا« 
يضاعف الطلب 

في السوق 
السوداء
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Ⅶ  عواصم - وكاالت

اســتغل عدد من المهاجرين الســماح للمشجعين األجانب 

بالســفر إلى روســيا من دون تأشــيرة، للدخول إلى االتحاد 

األوروبي بطريقة غير شــرعية، بحســب حاالت أفادت عنها 

بيالروسيا وفنلندا المجاورتين.

وتطبق موسكو نظاماً يعتمد على بطاقة تعريف المشجعين، 

ُيعفى بموجبه هؤالء من نظام التأشــيرات الصارم في روســيا 

ويسمح بالتنقل بحرية بين المدن التي تستضيف البطولة بين 

15 يونيو و15 يوليو. وأعلنت بيالروســيا التي وقعت اتفاقاً مع 

روسيا يسمح لحاملي بطاقات مشجعين من العبور في أراضيها 

من دون تأشيرة، أنها أوقفت أربعة مغربيين وعدداً غير محدد 

من الباكســتانيين فيما كانــوا يحاولون الدخــول إلى االتحاد 

األوروبي بطريقة غير شرعية عبر الحدود مع ليتوانيا وبولندا.

ادعاء
وقال المســؤول البيالروســي عــن حماية الحــدود أندراي 

ســيتينكوف فــي مؤتمر صحفي عقده في مينســك أول من 

أمــس إن »مزيــداً مــن )المهاجرين( غير الشــرعيين دخلوا 

بيالروسيا تحت مسمى أنهم مشجعي )فرق( كرة قدم«.

وأضــاف أن المغربيين موجودون حاليا في مراكز احتجاز 

مؤقتة وقد تفرض عليهم غرامات مالية قبل ترحيلهم ومنعهم 

من دخول بيالروســيا لمدة خمس ســنوات. ولم يذكر مكان 

وجود الباكستانيين.

وأشــار سيتينكوف إلى أن جهاز حرس الحدود البيالروسي 

يملــك »معلومات عــن مجموعات مشــجعين مزيفة« على 

حدود البــالد الغربية. وتابع »نحن مســتعدون للتعامل مع 

رفض دخولهم وإعادتهم من حيث أتوا«.

حاالت
وأفيــد عن حــاالت مماثلة فــي فنلندا العضو فــي االتحاد 

األوروبي على حدود روسيا أيضا.

وقــال المســؤول في حــرس الحــدود الفنلنــدي ماركو 

ســاريكس لوكالة فرانس برس إن هناك ثالثة أشخاص عبروا 

الحدود الروســية الفنلندية وقدمــوا طلبات لجوء في فنلندا 

بعد أن وصلوا إلى روسيا عبر بطاقات مشجعين.

واعتبر أن »هذا النوع من العبور غير الشــرعي يمكن أن 

يستمر حتى نهاية« كأس العالم.

وتابــع »لن يتم ترحيلهم إلى روســيا علــى الفور« ألنهم 

قدموا طلبات لجوء في فنلندا.

وفّر مواطن صيني إلى هلســنكي وقدم طلب لجوء، بعد 

أن كان وصل إلى روسيا عبر بطاقة مشجع.

وحــاول نيجيــري يحمل جواز ســفر برازيلياً مــزوراً عبور 

الحدود الفنلندية، علماً أنه وصل في وقت سابق إلى روسيا 

عبر جواز سفر نيجيري وبطاقة مشجع.

وشدد ســاريكس على أن بطاقة المشجع ليست مستنداً 

يسمح بالسفر إلى االتحاد األوروبي.

وتــم رفض الموافقة على طلبات الحصول على 

بطاقة مشــجع لنحو 500 شــخص قبل البطولة 

التي ُتجرى في 11 مدينة في جميع أنحاء روسيا 

وتختتم في موسكو في 15 يوليو.

أشاد سيرجيو بوســكيتس، ُمتوسط ميدان المنتخب اإلسباني 

ونادي برشــلونة، بالمنتخب المغربي، ُمؤكداً تفوقه على كل 

من إيران والُبرتغال، ُمشيراً في الوقت ذاته إلى أن الُمباريات 

في الُمونديال ُتكسب وال تلعب.

وصرح نجم النادي الكاتالوني برشلونة في تصريحات إعالمية 

قائــاًل: »مــن وجهــة نظري، 

الُمنتخب المغربي كان أفضل 

من إيــران والبرتغــال بكثير، 

لكنه خســر.. أهم شــيء في 

كأس العالم يبقى هو تحقيق 

أهم  يبقى  االنتصــار  الفــوز.. 

الدور  المردود خاصة في  من 

األول«.

وأضاف العب ارتكاز المنتخب 

»مواجهــة  قائــاًل:  اإلســباني 

المغرب ســتكون أصعب من 

مبــاراة إيــران بكثيــر، ألنهم 

يلعبون كرة قدم جيدة.. رغم أنهم ودعوا الُمسابقة من الدور 

األول لكنهم كانوا أفضل من خصومهم«.

ويتصــدر الُمنتخب اإلســباني المجموعــة الثانية ُمناصفة مع 

الُبرتغــال برصيد أربع نقاط، في انتظار ُمباريات الجولة الثالثة 

واألخيرة.

يذكر أن الُمباراة األخيرة إلسبانيا في الدور األول ستكون أمام 

المغــرب بملعب »بالتيكا أرينا« بمدينة كالينيغراد الروســية، 

يوم الثالثاء الُمقبل، بينما سُيواجه المنتخب البرتغالي نظيره 

اإليراني. 

Ⅶ موسكو ـ يوسف الشافعي  

ســجلت بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا حتى 

اآلن حضور أكثر من مليون مشــجع فــي المدرجات خالل 

مباريات البطولة، حســبما أكد االتحــاد لدولي لكرة القدم 

)فيفــا(. وأوضح »فيفــا« في ثامن أيــام البطولة أنه خالل 

مبــاراة المنتخبين الدنماركي واألســترالي تجــاوز إجمالي 

عدد المشــجعين الذين حضروا مباريات المونديال الحالي 

المليون مشــجع بنســبة حضور بلغت 97 بالمئة من سعة 

المالعب التي اســتضافت هذه المباريــات. ويتعارض هذا 

العدد المعلن مع المشــهد الذي ظهر فــي مباراة منتخبي 

مصــر وأوروغواي بمدينــة إيكاترينبرغ، حيث شــهد اللقاء 

العديد من المدرجــات الخاوية. وبلغ حجم مبيعات تذاكر 

المونديــال 6. 2 مليــون تذكــرة. وخالل مونديــال 2010 

بجنــوب أفريقيا، بلــغ إجمالي عدد الحضــور في مباريات 

موسكو - وكاالت البطولة 4. 3 ماليين مشجع. 

تتميــز »الماكينــات« األلمانيــة، بمتوســط أعمار صغيــر في كأس 

العالم الحالية في روســيا، ولكن هذا ال يمنع وجود عناصر الخبرة، 

والمهاجــم ماريو غوميز، أحد تلك العناصــر، باعتباره أحد األضالع 

الثالثة لمثلث الخبرة من الالعبين الذين تجاوزت أعمارهم الثالثين 

عاماً في الفريق الممثل أللمانيا في المونديال الحالي.

برهن غوميز، الذي ينحدر من أم ألمانية وأب إســباني، على 

مهــارة عالية فــي األداء الهجومي في منطقــة العمليات، 

وأكد امتالكه في مختلف محطاته االحترافية، على حس 

تهديفــي عال، وهــدوء قاتل أمام الشــباك، منذ ظهوره 

ألول مــرة فــي الدوري األلماني عــام 2004 في صفوف 

نادي شــتوتغارت، والذي أحرز معــه لقب بطولة الدوري 

سنة 2007. 

دافع غوميز في الفترة ما بين 2009 إلى 2013، عن ألوان 

نادي بايرن ميونيــخ، وفاز معه بالثنائية المحلية مرتين، 

وبلقب دوري أبطال أوروبا مرة، عالوة على أنه توج عام 

2011، أفضل هداف فــي الدوري األلماني، كما احترف 

أيضاً في أندية فيورنتينا وبيشــكتاش وفولفسبورج، قبل 

أن يعــود في يناير الماضي، إلى نادي شــتوتغارت، والذي 

يتوقع أن يشهد نهاية مسيرة الالعب الكروية.

نجح غوميز في هّز الشــباك في أول مباراة لعبها مع 

المنتخــب األلمانــي األول، وكانت ضد سويســرا، 

وخاض هذا المهاجم القوي ثالث بطوالت أوروبية 

حتــى اآلن، لكنه شــارك في بطولــة واحدة لكأس 

العالــم، وكانت عام 2010 في جنــوب أفريقيا، إذ 

تســببت إصاباتــه المتكــررة، في عــدم قدرته على 

أن يحجــز مكاناً في صفوف المنتخــب األلماني في 

مونديال البرازيل 2014. 

يعتبر غوميز، إلى جانب مواطنه يورغن كلينسمان، 

أفضل هداف ألماني في البطولة األوروبية 

برصيــد 5 أهــداف، ويتطلــع إلــى أن 

تشهد روسيا، المشــاركة األفضل له مع 

»الماكينــات«، لينهي بشــكل مشــرف، 

تاريخه كالعب دولي، متمنياً أن يســاهم في حفاظ 

المنتخب األلماني علــى كأس العالم للمرة الثانية 

على التوالي، بعد تتويج األلمان أبطاالً للنســخة 

األخيرة في البرازيل.

ويتمنــى غوميــز أن ينجح في اســتعادة 

المنتخــب األلمانــي لقوتــه، وينجح في 

تخطــي النفــق المظلم الــذي دخل فيه 

بعد الخســارة أمام المكســيك، ويواصل 

المســيرة مــن أجــل الدفاع عــن لقبه 

بنجاح، حيث يتمنى المهاجم المخضرم 

أن ينهي مشــواره الدولي متوجا بلقب 

دبي - البيان الرياضي المونديال.  

مهاجرون يستغلون قوانين المونديال

ُبوسكيتس يحذر 
من أسود األطلس

1.000.000

غوميز ضلع مثلث 
الخبرة األلماني

لمعرفتهــم برغبــة الجماهير في متابعــة النجم العالمي 

كريســتيانو رونالدو. كما ضاعف السماســرة سعر البطاقة 

لتوفر عدد الزبائن بمــا يفوق التذاكر المعروضة، فحضور 

الجمهور المغربي كان قياســياً وعــدد كبير منهم لم يكن 

بحوزتهم بطاقات دخول. وكانوا مستعدين لدفع أي ثمن 

مقابل تذكرة المباراة.

وعندمــا ينشــغل الجميع بمتابعــة المباريات التي 

تقــام على ملعــب لوجينكــي في موســكو يقف 

أعضاء شــبكة ترويــج التذاكر يتصيــدون الزبائن 

عارضين عليهم تذاكر مباريات منتخبات بلدانهم 

المفضلــة. فهذه اللحظة تبدو بالنســبة إليهم 

التوقيت المناســب إلتمام الصفقات باعتبار 

أن عيــون األمن تقل يقظتها بينما ينشــغل 

اآلخرون بشاشات عرض المباريات.

فأمام محطة القطار »سبورتيفا« القريبة 

مــن ملعــب لوجينكــي ينتصــب أعضاء 

الشــبكة، يقفــون بالقــرب مــن بعضهم 

ويوهمــون الناس بــأن ال عالقة ألحدهم 

باآلخــر، والحال هــم مجموعــة واحدة 

آسيوية الجنسية.

بالنســبة  وباتــت آســيا لغــزاً محيراً 

لالتحــاد الدولي لكرة القدم )فيفا( خالل 

األعوام األخيرة، حيث تتموقع شــبكات 

للمراهنــات تقــف وراء رشــاوى حكام 

المباريات في مختلف  بنتائــج  وتالعب 

الدوريات. وســاهم نفاد تذاكر مباريات 

المونديال على موقع »فيفا« في نشاط 

السوق الســوداء، حيث باتت الجماهير 

تبحــث عــن البطاقات في مســالك غير 

قانونية.

 بيع في الشارع
والسوق السوداء ليست أمام مالعب 

المونديال فحســب، وإنما في قلب 

موســكو أيضــاً. وأنت تتجــول في 

الســاحة الحمراء أو الشوارع القريبة 

منها ال تتفاجأ إذا سألك أحدهم هل 

لديــك تذكــرة للبيع؟ وأحيانــاً يكون 

الســؤال عكســياً: هل ترغب بشــراء 

تذكــرة مباراة ما؟ ويدعي عارضو خدمة 

بيــع التذاكــر أن لديهــم بطاقــة واحدة 

حصلــوا عليها من موقع فيفــا وأن طرفي 

المباراة ال يســتهويانه! والســؤال المطروح: 

إذا كان المنتخبان المتنافســان في المباراة ال 

يعنيان له شــيئاً لماذا اشــترى التذكرة من موقع 

»فيفا«؟

إنها ليســت إال خدعــة ذكية ينتهجها أعضاء شــبكات 

ترويج التذاكر في الســوق الســوداء إليهــام الناس بأنهم 

أبرياء ويبعدون عن أنفسهم شبهة الفساد.

قبل المونديال
وفي الحقيقة فإن الســوق الســوداء ضربــت المونديال 

قبل أن يبدأ بأشــهر، حيث عرضت مواقع إلكترونية تذاكر 

عدد من المباريات بأســعار خيالية بلغت أحياناً 40 ضعفاً. 

فتذاكر مبــاراة تونس وإنجلترا حدد فيفا ســعرها بـ 424 

دوالراً، بينما عرضها مواقع أخرى أبرزها )تيكومبو وهيب 

هــوب( بـ16686 دوالراً! وهو ســعر موجــه إلى اإلنجليز 

بصفة خاصة.

 ممــا دفع »فيفــا« إلى التدخل العاجــل وإصدار بيان 

يحــذر فيــه الجماهير من شــراء التذاكر مــن مواقع غير 

مرخص لها. 

وتنص لوائح »فيفا« على معاقبة المشــجعين في حال 

تورطهــم بعملية البيع الغير قانونية للتذاكر، بغرامة مالية 

تتــراوح بين 20 و30 ضعفاً، مــن ثمن التذكرة المعروضة 

للبيع.

أما المؤسسات الروسية واألجنبية فستكون أمام غرامة 

ماليــة مرتفعة تصــل إلى 500 ألف روبل روســي، أي ما 

يعادل 7000 يورو، أو إيقاف نشاطها لمدة ثالثة أشهر، إن 

روجت أو طرحت تذاكر مباريات المونديال للبيع.

أما مروجو التذاكر أو ما يعرف بتجار الســوق السوداء، 

فعقوبتهــم غرامات قدرهــا 50 ألف روبل، أي تقريباً 710 

يورو. 

التعامل بالدوالر
ويســعى مروجــو التذاكر إلى كســب المــال الوفير من 

المونديال، حيث يشــترطون في الغالب التعامل بالدوالر 

وليــس بالروبــل، وذلــك لضمان مبالــغ عاليــة ولتفادي 

المســاءلة من البنوك عن مصادر األموال عند تحويلها من 

الروبل إلى الدوالر في المطار عند مغادرتهم روسيا، خاصة 

وأن المبالــغ الجملية خرافية، نظراً لعــدد التذاكر الكبير 

الذي روجوه. وال شــك أن هذه الشبكات المتخصصة في 

الفســاد تقرأ حساباً لكل التفاصيل، وال تترك أثراً للجريمة 

خلفها، حتى وإن ارتكبتها في وضح النهار ووســط عشرات 

اآلالف من المشجعين ومئات رجال الشرطة.

وحســب أســعار التذاكر النارية خالل الــدور األول من 

المونديال فإن بطاقــات األدوار المتقدمة: نصف النهائي 

والنهائي ســيالمس الســماء ويكــون ضرباً مــن الجنون. 

وطالما الباحثون عن التذاكر متواجدون بقوة من الســياح 

في موسكو فإن السماسرة سيتحكمون في السعر.

المأساة مستمرة
يمضــي مونديال ويحــل آخر والوضع ذاته بالنســبة إلى 

عاشــقي الســاحرة المســتديرة، إن جلســوا أمام شاشة 

التلفزيــون ابتزتهــم القنــوات المحتكرة لحقــوق البث 

وســرقت منهم لعبتهم وفرحتهم، وإن ســعوا إلى حضور 

المباريات فــي المدرجات على أرض البلد المنظم للعرس 

الكروي تاجر بهم السماســرة في الســوق السوداء. فمتى 

تنتهي مأســاة جماهير كرة القدم؟ ومتى يثبت أن »فيفا« 

نزيهة كما زعم سابقاً بالتر ويدعي إنفانتينو اليوم؟
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Ⅶ موسكو ـ صالح الدين الشيحاوي

للمنتخب  المشــجعين  يقف عــدد مــن 

السنغالي في الشوارع القريبة من الساحة 

الحمراء لبيــع بعض المنتوجات من تراث 

بلدهــم والمتمثلة خصوصاً فــي الخواتم 

الروس  والسالســل والتــذكارات. ويقبــل 

كثيراً على هــذه القطع النادرة اآلتية من 

ثقافة غريبة بالنســبة إليهم. كما يطلبون 

التقاط صور مع المشــجعين الســنغاليين 

وهم يقرعون طبولهــم اإلفريقية. ويراوح 

التذكارات  هؤالء المشــجعون بين تجارة 

التراثية والتغني بنجوم أســود »التيرانغا« 

الذيــن حققــوا الفوز في المبــاراة األولى 

علــى المنتخب البولنــدي بهدفين مقابل 

واحد. ويمثــل المونديال كرنفــاالً عالمياً 

الستعراض تراث مختلف الشعوب، حيث 

تســعى الجماهير إلــى إبــراز جانب من 

ثقافاتها وحضارتها في الشوارع والساحات 

العامة، لتتشــكل فسيفســاء من القبعات 

المكسيكية إلى الغترة والعقال السعودي 

إلــى البرنــس المغربي والجبة التونســية 

حتــى جلود األســود األفريقيــة ورقصات 

السامبا البرازيلية.

Ⅶ موسكو - صالح الدين الشيحاوي

يحرص عــدد من الشــباب الــروس على 

اســتغالل وجــود جماهيــر مــن مختلف 

دول العالــم ببالدهــم لتقديم عروض في 

فنــون الجمبــاز التي تشــتهر بها روســيا. 

ويقف شــباب وشابات روسيا في الشوارع 

المزدحمة بالمشــجعين ويقدمون عروضا 

الفتــة فــي الجمبــاز بفنونــه المختلفــة 

من رقــص وغيــره ويتجاوب معهــم زوار 

المونديال بشكل كبير. 

ويصطف المئات من الضيوف ليشاهدوا 

العــرض الروســي المبهــر مصفقين لهم 

ويلتقــط  الرياضيــة.  إبداعاتهــم  علــى 

المتفرجون صور السيلفي والفيديوهات 

لتخليد اللحظات الجميلة التي عاشــوها 

المونديال بروســيا 2018. ويتميز  خالل 

أبطال العــروض بمهارات عالية جدا في 

الجمباز، الرياضة التي تحتاج لياقة بدنية 

عاليــة. ويبدو أن هؤالء مــن الرياضيين 

المعتزلين.

قــال طبيب المنتخب الروســي األول لكرة 

القدم فــي كأس العالم إن الالعبين الروس 

اجتازوا أكثــر من 300 اختبار للمنشــطات 

خــالل هــذا العام. ونقلــت وكالــة األنباء 

الروسية )تاس( تصريحات إلدوارد بيوغلوف 

قال فيها: »كل العينات جاءت نظيفة«. 

وكانت روسيا في قلب فضائح كبيرة لتعاطي 

المنشــطات في ألعاب القــوة والرياضات 

الشتوية، وباتت وسائل اإلعالم األلمانية من 

بيــن هؤالء الذين كانــوا يتوقعون بامتداد 

المشكلة تمتد إلى كرة القدم.

مدافــع  كامبولــوف،  روســالم  واســتبعد 

فريق روبين كازان، من المنتخب الروســي 

المشــارك فــي المونديال بســبب اإلصابة 

ولكنه في السابق خضع لتحقيق من جانب 

االتحــاد الدولــي لكرة القــدم )فيفا( حول 

عالقتــه بتفشــي تعاطي المنشــطات في 

البالد. وأســقط »فيفا« القضية في الشــهر 

الماضي بســبب عدم كفاية األدلة. وأفادت 

وســائل اإلعــالم البريطانية بــأن الالعبين 

الروس قطعوا مســاحات وأكملوا انطالقات 

أكثر من أي فريق مشــارك فــي المونديال 

حتى اآلن. 

وقــال بيوغلوف: »يجب أن تســأل مدرب 

يجــري  ال  لمــاذا  اإلنجليــزي،  المنتخــب 

العبو المنتخب اإلنجليــزي كثيراً«. ويلتقي 

المنتخب الروســي مع منتخــب أوروغواي 

بعــد غد في الجولة األخيرة من المجموعة 

األولى لتحديد من سيتصدرها.

موسكو - وكاالت  

لــو ظهر عــدم التركيــز على لويــس هاميلتون 

ومهندســي فريق مرسيدس بشــكل واضح قبل 

ســاعات من انطالق سباق جائزة فرنسا الكبرى 

لفورمــوال 1 غداً.. فســيكون ذلك بســبب كرة 

القدم. واعترف الســائق البريطاني بطل العالم 

أربع مرات أول من أمس بأنه سيحاول مشاهدة 

مباراة إنجلترا وبنما ضمن منافسات المجموعة 

الســابعة في كأس العالم التي تستضيفها روسيا 

حاليــاً وذلك قبل ســاعتين من انطالق ســباق 

فرنسا في لوكاســتوليه. وقررت الجهة المنظمة 

لســباقات فورموال 1 للســيارات تأخير انطالق 

الســباق لمدة ســاعتين لتجنــب التعارض مع 

المباراة. وقال الســائق البريطانــي، للصحفيين 

في مقر الفريق »المباراة يوم الســابق وسيكون 

من الصعب بعض الشيء التركيز على السباق«. 

ســنتابع المبــاراة هنــا. أثق في أن مهندســي 

الفريق ســيتابعونها وهم يستعدون للسباق في 

الوقــت ذاته وكذلك الحال بالنســبة لي. وكان 

هاميلتون، زميال الشــلي يانغ جناح مانشســتر 

يونايتــد وإنجلترا في المدرســة رغم أن العالقة 

بينهما لم تســتمر ألن هاميلتون دائما ما يعلنها 

دوما أنه يشجع أرسنال. وتابع هاميلتون »أتذكر 

كم كان العبــاً رائعاً في طفولته. تابعت نجاحه 

مــع تقدمه فــي العمر. رؤية زميل دراســة آخر 

ينجح في حياته.. أعتقد أن هذا أمر رائع حقاً«. 

ومن غير المرجح أن ينشــغل مهندســو سيارة 

فيتل ســائق فيراري بكأس العالم بنفس الشكل 

خالل األسابيع المقبلة، حيث فشلت إيطاليا في 

بلوغ النهائيات وربما تستمر معاناة ألمانيا خالل 

باريس - وكاالت البطولة.  

تراث سنغالي في قلب موسكو

الجمباز الروسي يبهر زوار المونديال

هاميلتون ضحية 300
مباراة إنجلترا

Ⅶ غروزني ـ وكاالت

قبل 45 عاماً وخمســة أشــهر أبصر الحارس عصــام الحضري النور في 

كفر البطيــخ. كانت فاكهة المدينة المصرية طبق احتفاالته بانتصارات 

النادي األهلي، وينتظر عاشقها االثنين المقبل، أن يصبح أكبر الالعبين 

عمــراً فــي تاريــخ كأس العالم فــي كرة القــدم بحال خوضــه مباراة 

مصر والســعودية في مونديال روســيا 2018. بقي الحضري بدياًل في 

المباراتيــن األوليين للحارس محمد الشــناوي. لكن مع إقصاء الفراعنة 

من دور المجموعات، يتوقع أن يشــارك كبديل على األقل في المباراة 

الشــرفية األخيــرة في فولغوغراد. وروى الحضــري عالقته مع الفاكهة 

التي اشــتهرت بها مصــر. قال »أنا بموت بحاجة اســمها البطيخ.. ألن 

بلدي كفر البطيخ وكل احتفاالتي في بطوالتي يعتبر أكثرها بالبطيخ«.

 تابع الحارس المكنى »الســد العالي« نســبة إلى سد أسوان، »في 

مبــاراة مــع األهلي فزنا فيهــا على الزمالك، فوجئت بمشــجع يحمل 

بطيخة، فبدأت االحتفاالت وصعدت أعلى العارضة محتفاًل معها«.

ال يمكن اختصار رحلة الحضري بالبطيخ أو باحتفاالته الراقصة التي 

دفعت الجماهير إلى الترداد مراراً »ارقص يا حضري، ارقص يا حضري«. 

أحرز أربعة من ألقاب بالده الســبعة في كأس أمم أفريقيا، لكنه لم 

يحمل قبل 2018 ألوان مصر في المحفل العالمي الكبير.

حصــد الحضري أكثــر من ثالثين لقبا في 25 عامــاً، وقد ينجح في 

فولغوغــراد فــي تحطيم الرقــم القياســي للحــارس الكولومبي فريد 

موندراغــون، أكبر العب فــي كأس العالم عندما شــارك في مونديال 

البرازيل 2014 عن عمر 43 عاما وثالثة أيام.

 لم يكتف الحارس المولود في محافظة دمياط في 15 يناير 1973 

والــذي يردد بانه »األخ الكبير« لالعبين، بحصد عادي لأللقاب القارية، 

بــل صد ركلتين ترجيحيتين لســاحل العاج في نهائي 2006 وكرر ذلك 

في نصف نهائي 2017 في مواجهة بوركينا فاسو.

ارتجال
قــال عنه النجم العاجــي ديدييه دروغبا الذي صد لــه ركلة ترجيح 

في نهائــي 2006 وكرة رأســية رائعة في 

2008 »هو من الحراس الذين أزعجوني 

كثيراً. عنصر قوتــه أنه يلعب بالطريقة 

القديمــة. طريقــة لعــب المهاجمين 

العصرييــن متأقلمة مع الحراس، لكن 

هــو ال يمكــن التنبؤ بــرد فعله ألنه 

يرتجل كثيراً«.

 ابتعد عن المنتخب لزهاء عامين، 

المــدرب األرجنتيني  قبل أن يعيده 

هيكتور كوبر مطلع 2016، وشــارك 

في كأس األمــم األفريقية 2017 في 

الفراعنة حتى  الغابــون، حيث قــاد 

المباراة النهائية وشارك معهم في 158 

مباراة دولية.

 يشــرح الفرنســي باتريس كارتيرون 

الــذي عمل معــه فــي وادي دجلة وعين 

أخيــراً مدرباً لألهلي، أن الحضري »يصل إلى 

التدريب قبل ســاعة ونصــف من الجميع للقيام 

بعمليــات اإلحماء«، و»يقوم باألمر نفســه في ختام 

النهار«.

 يتابــع أنه في ظــل زحمة القاهرة »تحتــاج أحياناً إلى زهاء 

ثالث ســاعات للوصول إلى التدريب بســبب االزدحام. كان الالعب 

الوحيد بحسب معرفتي الذي يقيم في شقة صغيرة مجاورة للملعب 

لتفــادي القيادة لوقت طويل، بينما أقامت زوجته وأوالده في منزل 

كبير أبعد«.

بداية
بدأ مســيرته مــع نادي دمياط في الدرجــة الثانية، وتدرب من 

دون قفازيــن لعدم توافر المال لديه، بحســب ما ذكر لصحيفة 

»ليكيب« الفرنســية. أضاف »بعدها حصلت على كف ارتديته 

فــي  فقــط 

اليوم  المباريات.. 

ولدي  بالرعايــة  أحظــى 

قفازات للثلج، الماء، الصيف«.

اعتراض
يروي الحضري الــذي توقع له مدرب حراس 

المرمــى في منتخب مصر أحمد ناجي »اللعب 

حتى ســن الخمســين«، »ولدت حارس 

مرمــى. لم يكن والــدي يريدني أن ألعب كرة. 

اعتــرض وحــرق مالبســي الرياضيــة أمامــي. والدتي 

ساعدتني بإخفائها عنه ومواصلة اللعب«. تابع »كنت أخفي 

مالبســي الرياضية في ســروالي. أحياناً كنت أقفز من الشــباك. 

لــم أكن جيدا في المدرســة، كل ما رغبــت فيه أن أكون حارس 

مرمــى«. يضيــف »لو لــم أكن العبــا الخترت مهنــة فيها إثارة 

كشرطي مثاًل«. 

■ استعراض الفت للمهارات  |  البيان

مونديال المواهب في الساحة الحمراء
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افتتحــت اللجنة المنظمة لــكأس العالم ملعب كرة قدم 

في الســاحة الحمــراء خصصته لمباريــات فرق من 

الشــباب مــن مختلف الــدول. وتتنافس األندية 

التي تعج بالمواهب الشــابة وســط أهازيج 

الجماهيــر الحاضــرة التــي خصصت لها 

اللجنــة المنظمــة مدرجــات كبيــرة. 

المباريات اتسمت بالحماس واإلثارة 

انتهت  الغزيرة، حيث  وباألهداف 

أغلــب النتائــج بأكثــر مــن 7 

أهداف.

ويبدو أن حمى كرة القدم 

أصابت الجيل الجديد من الشعب الروسي الذي كان حتى وقت 

قريب ال يهتم بالســاحرة المســتديرة، بينما يتركز شــغفه على 

لعبة هوكي الجليد. ويســتفيد الروس من موسم الشتاء الطويل 

واالنخفــاض الحاد في درجات الحــرارة الذي يحول العديد من 

البحيرات الصغيرة إلى أرض جليدية تصلح لمزاولة اللعبة.

حرص
ويحرص الرئيس الروســي بوتين نفســه، على المشــاركة 

ســنوياً في مباراة مــع نجوم اللعبة في بــالده. في دورة 

األلعاب األولمبية الشــتوية 2018 التي أقيمت في بيونغ 

تشــانغ الكوريــة الجنوبية، أحرزت روســيا ذهبية هوكي 

الجليــد، علما أن منتخبها شــارك تحت العلــم األولمبي 

المحايــد بدالً من علم بــالده، نظراً للعقوبات التي كانت 

مفروضة على روسيا على خلفية مشكلة التنشط.

توافد
ويتوافد عشاق كرة القدم الروس من كل المدن من أجل متابعة 

هذا الحــدث الذي يعتبر من بين أبرز األحــداث الرياضية التي 

تنظمها العاصمة موســكو خالل فترة المونديــال، ويأتي بعض 

المشــجعين لمتابعة هذه المباريات فقــط، من غير أن يتابعوا 

مباريــات المونديال نفســه داخل المالعــب، مكتفين بمتابعة 

البطولــة عبر التلفــاز، معتبرين أن مباريــات المواهب دائماً ما 

تكــون مثيــرة حيث ال أســماء كبــرى يمكن أن تفرض نفســها 

مبكراً، بــل الموهبة هي التي تقودك إلى التألق. وتعد البطولة 

منبعــا للمواهب ويتابعها دائما مجموعة من مســؤولي األندية 

، وكشافي المواهب ، من أجل التعاقد مع نجوم المستقبل.

عاشق البطيخ
على موعد مع التاريخ

� عرض سنغالي يجذب الجهور  |  البيان



Ⅶ موسكو ـ صالح الدين الشيحاوي

يستمتع المشــجع األرجنتيني ســان خوان بأجواء 

كأس العالم وســط الجماهير في الساحة الحمراء، 

ولكــن وصوله إلى بــاد العــرس المونديالي كان 

مختلفاً عن رحات غيره. ســان خوان لم يصل عبر 

الطائــرة في رحلــة فارهة خال ســاعات بل عاش 

مغامرة فريدة للوصول إلى روسيا.

بداية 
انطلــق خــوان نحو موســكو قبل 5 ســنوات من 

بيونــس ايرس علــى دراجة هوائية. تــزود باللوازم 

الضرورية كالماء وشيء من الطعام وانطلق يسابق 

الريــح نحو روســيا فــي مغامرة ال يقــدم عليها إال 

مجانين السفر وكرة القدم.

فــي عام 2013 توجه المشــجع األرجنتيني نحو 

باراغــواي ثــم بوليفيــا ليصل إلــى البرازيــل البلد 

الشاســع عام 2014، حيث تابــع مباريات منتخب 

التانغو وحضر المبــاراة النهائية أمام ألمانيا عندما 

خسر رفاق ميسي اللقب بهدف دون مقابل. 

رحلة
وبعــد صافرة نهاية مونديال الســامبا واصل ســان 

خوان رحلته في اتجاه موســكو ليمــر بفنزويا ثم 

كولومبيا حتــى وصل بنما وكوســتاريكا ونيكارغوا 

وغواتيمــاال، ودول التينية عديــة قبل أن يبحر في 

اتجاه إسبانيا ليبدأ فصًا جديداً من مغامرته ولكن 

على أرض القارة العجوز.

وقال ســان خوان إنه عبر 37 بلدا للوصول إلى 

روســيا وقطع مســافة 80 ألف كلم خال 5 أعوام. 

وتابــع: كنــت أقطع فــي اليوم 80 كلــم بالدراجة 

الهوائية، أحياناً تســاعدني التضاريس 

علــى التقدم بمســافات كبيرة 

وأحيانــاً أخرى أعبر مناطق 

جبليــة وعــرة تحد من 

سرعتي.

المشــجع  وذكــر 

أنــه  األرجنتينــي 

مخــاوف  عــاش 

بداية  فــي  كبيــرة 

مروره  عنــد  الرحلة 

الكبــرى  بالغابــات 

شــمال البرازيل وخاصة 

ليًا، حيث ظل ألشهر يعيش 

في مناطق خالية من الســكان وتثير 

الرعــب. وأضاف: هاجســي األول كان دائما 

المــاء، لقد حرصت على التــزود في كل محطة 

آهلة بالســكان بأكبر كمية من المياه. كما واجهت 

صعوبــات كبيرة خال األمتار األخيرة عندما بلغت 

روسيا في الشتاء لقد كانت الثلوج قاسية جداً وكان 

الطقس بارداً ولم أقدر على قيادة الدراجة في كثير 

من األحيان.

نجاح
وذكر ســان خوان أنه عندما وصــل إلى أوروبا من 

بوابة إســبانيا تنفس الصعداء وشعر بأنه نجح في 

المغامرة. ووصف فرحته بالهيستيرية عندما وصل 

إلى موســكو خال شــهر مايــو الماضــي، مفتخراً 

بمغامرته الفريدة.

وتحظى قصة الرحالة سان خوان 

في موســكو بإعجاب كبير من 

الجماهيــر حيث يتدافعون 

لنيــل صورة تذكارية معه 

ويتبرعــون لــه بشــيء 

لمســاعدته  المال  من 

علــى مصاريف اإلقامة 

لــه على حبه  وتكريماً 

لكرة القدم.

وعبــر ســان خــوان 

عن حزنه الشــديد للنتائج 

منتخب  حققها  التــي  المخيبة 

األرجنتيــن فــي المونديال قائــًا: لقد 

حلمت باللقــب وتكرار إنجــاز مارادونا 1986. 

لكني حزين جداً لما حدث. ميسي العب رائع لكنه 

ال يجــد نفس التناغم واالنســجام مع الاعبين في 

منتخب األرجنتين كما الحال في برشــلونة. مضيفاً 

: المنتخب األرجنتيني على بعد خطوة من مغادرة 

المونديال ، رغم حضوره إلى البطولة وهو أحد أبرز 

المرشحين للقب ، علينا أن نتعامل مع هذا الواقع.

تعــرض اللجنــة المنظمة لنهائيــات كأس 

العالــم 2018 كأس البطولــة فــي منطقة 

الجماهيــر بالســاحة الحمــراء. ووضعــت 

الكأس الغالية في إطار بلوري لحمايتها من 

اللمس أو التلف. 

ويقف المشــجعون في طوابير طويلة لنيل 

فرصــة ســيلفي أو فيديو قصيــر مع كأس 

العالم التي تنتظر عريســها في موسكو يوم 

15 يوليــو المقبــل على ملعــب لوجينكي 

بموســكو. ويبدو أن البطل الذي ســيعانق 

الكأس ســيكون مفاجأة خاصة بعد تواضع 

المونديال  الكبيرة فــي  المنتخبــات  نتائج 

حتــى اآلن. وتبدو الــكأس صغيرة الحجم، 

طولها 36.5 ســنتم وقطر قاعدتها 13 سنتم 

ووزنهــا 6.142 كلــغ وهــي مصنوعــة من 

الذهــب الخالص عيار 18 وتعــادل قيمتها 

10 مايين دوالر. ويتم نقش اسم المنتخب 

المتــوج بها علــى خلفيتهــا، بينما يحتفظ 

الفريق الذي ينالها 4 مناســبات متتالية إلى 

األبد وهو ما لم يتحقق حتى اآلن.

وكانت المنتخبات العالمية اعتبرت أن شرط 

الفــوز المتتالي هــو بمثابة رغبة من االتحاد 

الدولــي لكــرة القــدم االحتفاظ بالنســخة 

الحاليــة مــن كاس العالم من غيــر تغيير إذ 

أثبت تاريخ البطولة الفشــل في تحقيق مثل 

موسكو - البيان الرياضي هذا اإلنجاز. 

أعرب المهاجم البيروفي المخضرم باولو غيريرو 

عــن حزنه العميق لخروج منتخب باده المبكر 

مــن بطولــة كأس العالم لكرة القــدم المقامة 

حاليــا في روســيا، عقــب خســارته 0 - 1 أمام 

نظيره الفرنسي أول من أمس في الجولة الثانية 

لمنافسات المجموعة الثالثة بالبطولة.

قــال غيريرو، الهداف التاريخــي لمنتخب بيرو، 

عقــب المباراة »ال يمكن ألحد أن يلوم زمائي. 

احتفــظ الفريــق بروحه القتالية حتــى النهاية، 

نشــعر بالحزن ألننا كنا نتوقــع تحقيق أكثر من 

ذلك، ولكن هذه هي كرة القدم«.

وشــارك غيريرو في القائمة األساسية لمنتخب 

بيــرو للمــرة األولى فــي المونديــال، بعدما 

كان بديــا في المبــاراة االفتتاحية للفريق في 

البطولــة التــي خســرها 0 - 1 أمــام منتخب 

الدنمــارك. أضــاف غيريرو، الــذي كانت لديه 

فرصة محققة للتســجيل، حينما كانت النتيجة 

تشــير للتعــادل الســلبي »أظهرنا أننــا نلعب 

كــرة قــدم، وكان لدينا عدة فــرص جيدة لهز 

الشــباك، لكن لســوء الحظ لــم نترجمها إلى 

أهــداف«. أوضــح غيريرو / 34 عامــا/  »جميع 

زمائي يشعرون بالحزن، اتسم أداؤهم بالروح 

القتاليــة، وأنا فخور للغاية بهــم، ينبغي علينا 

اآلن االســتعداد جيدا للمواجهة القادمة أمام 

أستراليا وإنهاء مشاركتنا في المونديال بصورة 

موسكو - وكاالت طيبة«. 

مشجع أرجنتيني..  يصل موسكو بدراجة هوائية  عرض كأس العالم 
أمام الجماهير

غيريرو يأسف
للخروج المبكر

نهر موسكفا.. قلب موسكو النابض 
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السبت

 كريستيانو رونالدو قادر على حصد لقب هداف المونديال
Ⅶ دبي - عز الدين جاد الله

أكــد 69% من المشــاركين في اســتطاع 

»البيــان« أن نجــم المنتخــب البرتغالــي 

كريســتيانو رونالدو قادر على تحقيق لقب 

الهــداف فــي نهائيــات كأس العالم لكرة 

القــدم المقامة حاليــاً في روســيا، مقابل 

31% أكدوا عــدم قدرة النجم المتألق على 

تحقيق اللقب.

رونالدو،  كريســتيانو  البرتغالي  وانفــرد 

مهاجــم منتخب البرتغــال، بصدارة ترتيب 

هدافــي كأس العالم روســيا 2018، بعدما 

فض الشــراكة التــي فرضها عليه الروســي 

دينيس تشيريشــيف، الذي تألق في مباراة 

مصر وروسيا.

وأصبــح رصيــد رونالــدو 4 أهداف في 

مباراتين خاضهما منذ انطاق كأس العالم.

 وطرحــت »البيــان« فــي اســتطاعها 

اليومــي المخصــص لقضايــا كأس العالــم 

سؤاالً على جمهورها، مفاده:»هل يستطيع 

كريســتيانو رونالدو أن يحقق لقب هداف 

المونديال؟، فجاءت النسب المذكورة طبقاً 

لنتائج االســتطاع المنشــور على الحساب 

الرسمي للصحيفة على »الفيس بوك«.

وجــاءت النســب متقاربــة فــي نتائج 

االســتطاع على »تويتر« حيث اتفق %64 

أن رونالدو يمتلك القدرة على إحراز لقب 

هداف المونديال، في حين قال 36% ال.

وفــي نتائــج االســتطاع علــى موقع 

أغلــب  جــاءت  اإللكترونــي  الصحيفــة 

األصــوات لصالــح رونالــدو بنســبة %93 

أكدوا قدرة النجم البرتغالي على التحليق 

باللقــب، في حيــن رفــض 7% فقط تلك 

المقولة.

موقع البيان اإللكتروني

 جدول 
يستطيع كريستيانو رونالدوهل

 أن يحقق لقب هداف المونديال؟

النعم
%93%7

النعم
%64%36

النعم
%69%31

«تويتر»«فيسبوك»

غرافيك: حسام الحوراني
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يمثــل نهــر موســكفا القلــب النابــض 

لمدينة موســكو لموقعه االستراتيجي، 

وللمعالم التاريخية التي شيدت 

على ضفتيه مــن الكرملين 

والكنائــس  والمتاحــف 

الحمــراء.  والســاحة 

وعندمــا يرخــي الليــل 

حشــود  تتجه  ســدوله 

الجســر  إلى  الجماهيــر 

الــذي يعبــر النهــر ويربط 

نصفي موسكو. وعلى قمة الجسر 

يتراءى لضيوف المونديال مشــهد غاية 

في الجمال على أنوار الفوانيس الخافتة. 

وتقع موسكو على طرفي نهر موسكفا، 

الذي يجري ألكثر مــن 500 كيلومتر عبر 

ســهل أوروبا الشــرقية في وسط روسيا. 

ويقطع النهر الشــهير 49 جسراً في ضمن 

حدود المدينــة، مع العديد من القنوات 

المائيــة. وتنظــم رحــات ســياحية عبر 

ســفن ســياحية )الفيري( تجوب النهر ما 

يمكن جماهير المونديال من اكتشاف 

ســحر موســكو والتمتع بالفن 

المعماري الجميل للبنايات 

القديمــة علــى ضفتــي 

النهر.

احتفال
ويعيــش نهر موســكفا 

كأس  نهائيات  وقــع  على 

العالم، حيث تزدحم على ظهر 

سفنه الجماهير المتزينة بأعام بلدانها، 

والتي تزلزل المراكب بأهازيجها وغنائها 

الممجــد لنجوم الســاحرة المســتديرة. 

وســعياً من القنوات التلفزيــة إلى نقل 

المونديــال في صورة رائعــة إلى العالم 

تركزت اســتديوهات عديــدة تطل على 

النهر الذي ينبض حياة ويسحر الجماهير.

مواصالت
وتنطلــق طــرق المواصــات مــن حدود 

النهــر إذ تعتبر أول وأقــرب حلقة للمركز، 

بولفارنويية كولتسو،

والحلقة الثانية األولية، التي تقع خارج 

حلقــة البولفــارد، تدعى سادوفســكوييه 

كالتســو وهي حلقة الحديقــة، أما حلقة 

المواصات الثالثة، انتهى العمل عليها في 

عام 2003 كطريق ســريع عالي الســرعة. 

وحلقــة المواصات الرابعة، طريق ســريع 

آخر، ُيبنى في الوقــت الحاضر كي يخفف 

مــن كثافــة الســير. أبعد حلقة مــن مركز 

المدينــة في مدينة موســكو تدعى طريق 

موســكو الحلقي للســيارات الذي بشــكل 

تقريبي يحدد حدود المدينة.

حلقة وصل بين 
نصفي العاصمة 

الروسية

جماهير المونديال 
تكتشف سحر 
المدينة عبر 

رحالت »الفيري«

إعداد  مجتبى فاروق

حكايات
منسية

شهدت بطوالت كأس العالم عدداً من األحداث التاريخية التي ال تنسى، 

ولكــن هناك قصص أخــرى لم ترو حتى يومنا هــذا، »البيان الرياضي« 

يرصــد عدداً من القصص والخفايــا لبعض بطوالت كأس العالم على مر 

التاريخ.

قبل ســنة من مونديال 1962 في تشــيلي أســند االتحاد البرازيلي لكرة 

القدم مهمة تدريب المنتخب للصحافي أندرياس غريمو، تفادياً لســهام 

للمنتخب  التي يوجهها  النقد 

دائماً، على الرغم من تتويجه 

بلقبــه األول فــي المونديال 

عام 1958.

وكان القرار األول الذي اتخذه 

النجم  اســتبعاد  غريمو هــو 

األكثر تميزاً بيليه من تشكيلة 

التي ســتدافع عن  المنتخب 

تشــيلي خال  فــي  اللقــب 

ليســتحق   ،1962 مونديــال 

لقــب عدو الشــعب بعد أن 

خرجــت مســيرات غاضبــة 

البرازيل مطالبة  من جمهــور 

بإبعــاد غريمــو عــن تدريب 

المنتخــب وضــرورة عــودة 

بيليه وغارنيشيا الذي استبعد أيضاً.

ووســط تصاعد الضغط الجماهيري، أجبــر االتحاد البرازيلي لكرة القدم 

على إقالة غريمو، واســتعان بالمدرب موريــرا أيموري، الذي كان قراره 

األول عودة بيليه وغارنيشــيا إلى المنتخب، لتتوقف مسيرات الغضب، 

ويتجه المنتخب البرازيلي إلى تشــيلي، وينجح في الدفاع عن لقبه بعد 

أن تمكن من الفوز على تشيكوسلوفاكيا »السابقة« في النهائي 3 - 1.

عدو 
الشعب

///// �

 عبر 37 
دولة وقطع 80 ألف 
كلم خالل 5 سنوات
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السبت

طارق عبد المطلب

تمريرات 
مونديالية

 في المونديال.. 

 من يركض خلف األحالم

 ومن يستمتع باألوهام

 من يرقص سامبا ورومبا 
وفالمنجو وتانجو 

 ومن يترنم باألنغام

 من يلعب »تيكي تاكا«

 ومن يلعب قدر اإلمكان

 من يفلح في جلب األفراح

 ومن يعتاد عاالحزان

 مولد الفيفا حضر 

 فيه اللي اتستر 

 واللي انكشف.. كما العريان!
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