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Ⅶ  سان بطرسبرغ - د ب أ

أعرب ديشــامب فــي تصريحات صحافيــة عقب وصوله 

للنهائــي عن ســعيه لتعويض خســارة لقب يــورو 2016 

»فرنســا وصلت للــدور النهائي، رغم صغر ســن الالعبين 

لكل  الشخصي  الدافع  فرد في المجموعة كان له لكن 

تأثير في ذلك«.

»واجهنــا  وأضــاف: 

اســمه  منتخبــاً صعباً 

عملنــا  بلجيــكا، 

النواحي  علــى  جيداً 

الدفاعيــة وكان مــن 

الفارق  زيادة  الممكن 

الهجمــات  بســبب 

قمنا  التي  المرتــدة 

القبعة  أرفــع  بهــا. 

الالعبيــن  لــكل 

وللطاقم الفني الذي 

يساعدني«.

فرنســا  وخســرت 

نهائي يورو 2016 التي 

مالعبها  علــى  أقيمت 

في مواجهــة البرتغال 

بالنهائــي بعــد وقت 

إضافي بهدف نظيف.

ديشــامب:  وتابــع 

بالفخر واالعتزاز  »شعور 

أدربها.  التــي  للمجموعة 

البعض  بعضنــا  مع  قضينا 

ما يقارب 50 يوماً، وتخطينا 

العديد من األمور الصعبة«.

المــدرب  واختتــم 

اللقــاء  »فــي  تصريحاتــه: 

النهائــي يجــب أن نفــوز، ال 

تنس مــا حدث فــي نهائي 

البرتغال.  ضــد  األخير  يورو 

ابتــداًء من الغد ســنراجع 

األمور وسنرى من سنقابل 

لنستعد له جيداً«.

فخر
أعرب  أخــرى  جهة  من 

روبرتــو  اإلســباني 

الفنــي  المديــر  مارتينيــز، 

لكرة  البلجيكي  للمنتخــب 

القــدم، عــن افتخــاره بالعبي 

فريقــه رغم الهزيمة صفر-1 أمام المنتخب الفرنســي في 

المربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقــال مارتينيز، بعــد المباراة التي أقيمت على اســتاد 

»كريستوفســكي« في مدينة سان بطرســبرغ: »أعتقد أن 

موقــف وجهــد الالعبين كان رائعــاً. ال يمكــن المطالبة 

يجب أن نتفهم أنه في كرة بأكثــر من هــذا... 

القــدم هناك من 

يفــوز وهنــاك 

يخســر.  مــن 

إذا  ولكــن 

فهذا  خســرت، 

هــو الحــال، اليوم 

كل  قدموا  الالعبــون 

شــيء وكافحوا حتى 

اللحظة األخيرة«.

المنتخــب  وحســم 

الفرنسي المباراة لصالحه 

أحــرزه  نظيــف  بهــدف 

صامويل  الفرنسي  المدافع 

أومتيتي بضربة رأس.

وقال مارتينيز: »لسوء الحظ، 

الفــارق كان فــي ركلــة ركنيــة. 

المبــاراة كانت متكافئة للغاية. وكنا 

نعلم أنها ستحسم لصالح الفريق الذي 

يتمتع ببعض الحظ في إنهاء الهجمات«.

ويخــوض المنتخــب البلجيكــي يــوم 

الســبت المقبل مباراة تحديد المركز الثالث 

فــي البطولة ويلتقــي فيها مع الخاســر من 

المبــاراة األخرى في المربــع الذهبي والتي 

تقام اليوم بين منتخبي كرواتيا وإنجلترا.

وقال مارتينيــز: »أمامنا مبــاراة واحدة 

بســعادة.  ننهيهــا  أن  ويجــب  متبقيــة 

الالعبــون ال يســتحقون وداع البطولة 

بمذاق سيئ في أفواههم«.

رجل المباراة
وحصل المدافع الدولي الفرنســي 

صامويــل أومتيتــي علــى جائزة 

أفضل العب في مباراة منتخب 

بــالده أمــام بلجيــكا، بنصف 

نهائــي بطولــة كأس العالــم، 

المقامة في روسيا.

وحصــد أومتيتــي الجائــزة 

بعدمــا ســجل هــدف الفوز في 

الدقيقة 51 بضربة رأس سكنت شباك الحارس 

البلجيكي تيبو كورتوا.
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أعلن نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري 

اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس، عن تعاقده 

رسمياً مع الجناح الجزائري الدولي رياض محرز.

ويسعى ســيتي منذ 

الماضــي  الشــتاء 

للتعاقــد مــع محرز 

لكــن الصفقــة لــم 

ُيكتــب لهــا النجاح 

المطالــب  بســبب 

لليســتر  الماليــة 

سيتي.

وقــدم محرز خطاباً 

لليســتر  مكتوبــاً 

ســيتي يفيــد برغبته في الرحيــل، لكنه رغم 

ذلــك ظل طوال الموســم الماضي مع فريقه 

السابق.

ونــال محرز لقــب أفضــل العب فــي الدوري 

اإلنجليزي في موســم 2015/ 2016 الذي شــهد 

أ ف ب تتويج ليستر باللقب للمرة األولى.  

علــى مــدار 36 عاماً تواجد علــى األقل العب 

من فريــق بايرن ميونيخ في المبــاراة النهائية 

لــكأس العالــم منذ 

 ،1982 نســخة 

االنطالقــة  وهــي 

ستســتمر  التــي 

تواجــد  بفضــل 

كورنتين توليسو مع 

المنتخب الفرنســي 

النهائية  المباراة  في 

التــي ســتقام يــوم 

األحــد أمام الفائز مــن لقاء إنجلتــرا وكرواتيا 

اليــوم. وصعــد المنتخب األلمانــي في 1982، 

و1986، و1990، و2002 ، و2014 إلــى نهائــي 

البطولة، وكان المنتخب يضم وقتها العبين من 

بايرن ميونيخ، وفي السنوات األخرى، قدم بايرن 

ميونيــخ جورجينيو )مــع البرازيل فــي 1994( 

وبيكســنتي ليزارازو )مع فرنســا 1998( وويلي 

سانيول )مع فرنسا في 2006( وآرين روبين )مع 

د ب أ هولندا في 2010(. 

أكد ألكســندر ســيفرين، رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا«، أمس، أن 

نجاح المنتخبات األوروبية في مونديال روسيا ليس مفاجأة.

وقال سيفرين: »لسُت مندهشاً ألن الكرة في أوروبا منظمة بشكل مختلف«.

وأضاف: »هناك بنية تحتية أكبر، خبراء فنيين أكبر، نعمل بشكل مختلف تماماً، 

والفوارق ستكون أوسع وأوسع عاماً بعد عام«.

وســيطرت المنتخبــات األوروبية علــى المقاعد األربعة فــي  قبل نهائي 

للمونديــال، من خالل بلجيكا  وفرنســا، وإنجلترا التي تواجه كرواتيا.تجدر 

اإلشارة إلى أن آخر مرة فاز فيها فريق غير أوروبي باللقب كانت في 2002 

د ب أ عبر البرازيل.  

أعلن االتحاد األرجنتيني لكرة القدم أنه سيبقي في الوقت الراهن على مدرب 

المنتخب خورخي سامباولي، وأوكل إليه قيادة منتخب دون 20 عاماً في دورة 

ودية في إســبانيا في يوليو، قبل أن ُيجري تقييماً لتجربه أواخر الشــهر الحالي، 

بعد األداء المخّيب للمنتخب في مونديال 2018.

وبحسب اإلعالم األرجنتيني، فإن رئيس االتحاد ونائبه أخبرا سامبولي أن مهمته 

التــي بدأت علــى رأس الجهاز الفني للمنتخب في يونيو 2017، شــارفت على 

النهاية. وكان عقد سامباولي )58 عاماً( يمتد حتى عام 2022. و سيضطر االتحاد 

المحلــي إلــى دفع تعويض قدره 15 مليون دوالر، فــي حال أقال المدرب قبل 

أ ف ب أربعة أعوام من انتهاء عقده.  

سيتي يضم 
الجزائري محرز

بايرن ال يغيب عن 
نهائي المونديال

رئيس »يويفا«: نجاح منتخبات 
أوروبا ليس مفاجأة

سامباولي يواجه خطر اإلقالة 
من »التانغو«

شــهدت مباراة فرنسا وبلجيكا ضمن نصف نهائي مونديال 2018، أمس، واقعة 

فريدة حيث واجه األسطورة الفرنسي تيري هنري منتخب بالده للمرة األولى، 

نظراً إلى عمله في الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا.

لم يلعب هنري في التشــكيلة األساســية لمنتخب فرنسا في نهائي نسخة البطولة 

عــام 1998 التي تّوج منتخب الديوك بلقبها، حيــث كان يبلغ من العمر حينها 20 

عامــاً، لكنــه أدى دوراً بارزاً فــي حصول الفريق على كأس األمــم األوروبية بعدها 

أ ف ب بعامين، عقب فوزه على إيطاليا في المباراة النهائية التي جرت بهولندا.  

تلقــى أوســكار تاباريز، المديــر الفني لمنتخــب أوروغــواي األول لكرة القدم 

»السيليســتي«، دعماً كبيراً من قبل أحد المرشــحين لرئاســة اتحاد الكرة في 

أوروغواي، يدعى إدواردو أبوالفيا، الذي أكد أنه ســيقوم بتجديد عقد المدرب 

المخضــرم في حال فــوزه بمنصب الرئيس، وذلك من خــالل االنتخابات التي 

ستجرى في 31 يوليو الجاري.

لصحيفــة  اإللكترونيــة  للنســخة  تصريحــات  فــي  أبوالفيــا  وقــال 

»األوبســيربادور« التي تصدر في أوروغواي: »من أكون أنا حتى أقول 

مونتفيديو- د ب أ إن عقد السيد لن يجدد«.  

Ⅶ  سان بطرسبرغ - أ ف ب

بلغ المنتخب الفرنسي لكرة القدم 

المباراة النهائية لــكأس العالم 2018 

في روســيا، بفوزه في نصف النهائي على 

نظيــره البلجيكــي 1-0، أمــس على ملعب ســان 

بطرسبرغ أرينا.

وســجل المدافع صامويــل أومتيتي )51( الهــدف الوحيد 

للمنتخب الفرنسي الذي بلغ المباراة النهاية الثالثة في تاريخه.

وتلتقــي فرنســا في المبــاراة النهائية األحــد المقبل على 

ملعــب لوجنيكي في موســكو، مع إنجلتــرا أو كرواتيا اللتين 

تلتقيان األربعاء على الملعب نفسه.

وبلغت فرنســا المباراة النهائية للمرة الثالثة، بعد أولى عام 

1998 علــى أرضها أحرزت فيها لقبها األول والوحيد حتى اآلن 

بفوزها على البرازيل 3-صفر، والثانية عام 2006 عندما خسرت 

أمام إيطاليا بركالت الترجيح.

وهي المرة الثانية توالياً التي تبلغ فيها فرنسا مباراة نهائية 

فــي بطولة كبرى بعــد نهائي كأس أوروبــا 2016 على أرضها 

عندما خسرت أمام البرتغال.

وضربت فرنســا أكثــر من عصفور 

بفوزهــا علــى بلجيكا، فقد كّرســت 

تفوقهــا على جارتها فــي نهائيات كأس 

العالم كونها تغلبــت عليها للمرة الثالثة في 

3 مواجهات في البطولة العالمية بعد األولى 3-1 في 

ثمــن نهائي مونديال 1938، والثانيــة 4-2 في مباراة المركز 

الثالث في مونديال 1986.

أول خسارة
كمــا أوقفت سلســلتها الناجحــة في المونديــال الحالي التي 

كانت بالعالمة الكاملــة )5 انتصارات آخرها على البرازيل في 

ربع النهائي(، وألحقت بها الخسارة األولى بعد 24 مباراة دون 

هزيمة، وتحديداً منذ سقوطها أمام إسبانيا في سبتمبر الماضي 

في أول مباراة لها مع مدربها اإلسباني روبرتو مارتينيز )19 فوزاً 

و5 تعادالت(. كما أنها أول مباراة في مونديال 2018 ال تسجل 

فيها بلجيكا هدفاً، بعد 14 هدفاً في 5 مباريات.

في المقابل، فشلت بلجيكا في بلوغ المباراة النهائية للمرة 

األولــى، علماً بأن محاولتها اليوم كانت الثانية في تاريخها بعد 

بلوغها نصف نهائي مونديال المكســيك 1986، عندما خسرت 

أمــام األرجنتيــن بثنائية األســطورة دييغو مارادونــا، وأنهت 

النسخة في المركز الثالث بالسقوط أمام فرنسا.

واقعية فرنسا
وكان المنتخــب البلجيكــي األكثر اســتحواذاً على الكرة في 

غالبيــة فترات المباراة وبحث بشــكل مكثــف على الثغرات 

للوصــول إلى مرمى هوغو لوريس، بيــد أنه اصطدم بتنظيم 

جيــد على أرضية الملعب لالعبي المنتخب الفرنســي الذين 

اعتمــدوا على الهجمــات المرتدة واقتنصــوا ركلة ركنية من 

إحداها ســّجلوا الهدف الوحيد عبر مدافع برشلونة اإلسباني 

أومتيتي.

ولم تنفــع التبديالت الهجومية التي أجراهــا مارتينيز بعد 

الهــدف لتغييــر النتيجة، بل كادت فرنســا تقتــل المباراة في 

محاولتين خطيرتين في الوقت بدل الضائع.

وهذا هو الفوز الـ25 فقط لفرنسا على بلجيكا في 74 مباراة 

جمعت بينهما، مقابل 30 خسارة و19 تعادالً.

فرنسا.. خطوة نحو عرش الكرة العالمية تيري هنري يواجه منتخب بالده

تاباريز مستمر في تدريب 
»السيليستي«

 »الديوك« 
تحلم باستعادة 

مجد 98

ديشامب: لقب المونديال 
تعويض عن كأس أوروبا 2016

 مارتينيز: 
فخور بالالعبين 
وهدفنا المركز 

الثالث 



آخر مباراة جمعت المنتخبين 
 ،2009 ســبــتــمــبــر  فــــي 
وفاز اإلنجليزي حينذاك 
التصفيات  ضــمــن   1  -  5

المؤهلة للمونديال.
والتقى الفريقان سبع مرات 
فاز إنجلترا في أربعة، مقابل اثنين 

لكرواتيا.

2-4-42-5
-3

 غرافيك : محمد أبوعبيدة

التوقيت : 22:00 لوجنيكي 

والكر

ستونز

ماغواير

تريبي�

دييل أيل

هندرسون

لينغارد

يونغ

ست�لينغ

 هاري ك 

ب�يسيتش

ماندزوكيتش

فرساليكو

لوفرين

فيدا

سرتينيتش

سوباسيتش

إنجلترا كرواتيا
تشكيلة ال�عبين

راكيتيتش

بروزوفيتش

ريبيتش

مودريتش

بيكفورد

قــال زالتكو داليتش المديــر الفني للمنتخب 

الكرواتــي في المؤتمــر الصحافــي قبل لقاء 

المنتخــب اإلنجليزي في نصــف نهائي كأس 

العالــم المقــام حالياً في روســيا: »في 

الكثير  الماضية، بذلنا  الستة  األيام 

مباراتين،  الطاقــة. خضنــا  مــن 

بإجمالــي 240 دقيقة، وبالطبع 

ربما يمثل ذلك مشــكلة بالنسبة 

لنا«.

»ســنفعل  وأضــاف 

أجــل  مــن  شــيء  كل 

التعافــي وأنــا واثق من 

الطاقة  سنســتعيد  أننــا 

لمواجهة إنجلترا«.

المنتخــب  ويعلــق 

تألق  آماله على  اإلنجليزي 

النجم هــاري كين، متصدر 

قائمــة هدافــي المونديال 

حتــى اآلن برصيــد ســتة 

يتوقــع  لكــن  أهــداف، 

رقابة  الالعب  يواجــه  أن 

لصيقــة مــن جانــب العــب قلــب الدفاع 

الكرواتــي ديــان لوفريــن العــب ليفربول 

اإلنجليزي.

وقال داليتش مــدرب كرواتيا »كل التقدير 

لكين، لقد سجل ستة أهداف، لكننا نجحنا في 

التصدي لخطورة )األرجنتيني ليونيل( ميسي 

وأتمنى  إريكسن،  كريســتيان(  و)الدنماركي 

أيضاً أن نستطيع إيقاف كين«.

المنتخــب  يتمتــع  وربمــا 

الكرواتــي بأفضليــة في 

خط الوســط مع تواجد 

النجــم لــوكا مودريتــش 

العب ريال مدريد اإلسباني 

وايفــان راكيتيتــش العب 

برشــلونة. وبدت الضربات 

الثابتــة من بيــن نقاط قوة 

المنتخــب اإلنجليــزي، بينما  

اهتزت شــباك كرواتيا بهدف من 

ضربة ثابتة للمنتخب الروسي في 

الوقــت اإلضافي مــن مباراتهما 

بدور الثمانية.

أعرب مدرب المنتخب اإلنجليزي لكرة القدم 

غاريــث ســاوثغيت عن أمله فــي أن يواصل 

فريقه الشاب »كسر الحواجز« في كأس العالم 

2018، وذلــك عندما يالقــي كرواتيا اليوم في 

لمونديال  النهائــي  الدور نصــف 

روسيا.

ســاوثغيت  وقــال 

فــي مؤتمــر صحافي 

لوجنيكي  بملعــب 

ســيحتضن  الــذي 

مبــاراة  الليلــة 

»جئنا  المنتخبين، 

إلى هنا لالستمتاع 

بكرة القدم، وطيلة 

مشــوارنا كنــا أحــد 

أصغر الفرق )ســناً( في 

البطولــة، والفريق األقل خبرة، 

لكننا لــم نكن متأكدين تمامــاً إلى أي 

مدى يمكن أن يذهب هذا الفريق«.

وهي المرة األولى التــي تبلغ فيها إنجلترا 

الدور نصف النهائي لكأس العالم منذ مونديال 

أن منتخــب األســود  إيطاليــا 1990، علمــاً 

الثالثــة لم ينجح قبل المونديال الروســي في 

تحقيق ســوى فوز واحد في األدوار اإلقصائية 

للبطوالت الكبرى منذ 16 عاماً.

وبلغت إنجلتــرا نصف النهائي 

للمرة  كبــرى  بطولــة  فــي 

 ،1996 بيــورو  األولــى 

عندما أهدر ساوثغيت 

نفســه وقتهــا ركلة 

ليخســر  ترجيحية 

منتخب بالده أمام 

ألمانيا.

وتابع ساوثغيت 

»كتبنــا أجزاء عدة 

مــن التاريخ - حققنا 

أكبــر فوز فــي البطولة، 

أول فوز فــي األدوار اإلقصائية 

منذ 10 ســنوات، أول فــوز ربع النهائي 

منــذ فترة، لذلك نحن نســعى الحفاظ على 

وتيرة كسر الحواجز، كانت رحلة ممتعة ونحن 

نريد أن نواصلها«.

زالتكو:
أوقفنا ميسي.. سنفعلها مع كين

ساوثغيت:
نأمل في كسر الحواجز

إنجلترا وكرواتيا..  كتابة التاريخ
األسود الثالثة يسعى لعودة األمجاد والناري لمواصلة الحلم

التركي شاكير يدير المواجهة

رقابة على كين

سوباشيتش يستطيع اللعب

أعلن )فيفا( تعيين الحكم التركي 
كونيت شاكير إلدارة مباراة كرواتيا 
نهائي  نصف  فــي  وإنجلترا 
روســيــا 2018.  مــونــديــال 
وشاكير واحـــد مــن بين 
كـــانـــوا ضمن   

ً
حــكــمــا  12

القائمة المتاحة لالختيار 
ــع  ــ مــنــهــا لــلــمــبــاريــات األرب
العالم  كــأس  ببطولة  المتبقية 

 بروسيا.
ً
2018 المقامة حاليا

خاض المنتخب الكرواتي 240 دقيقة 
في ستة أيام، ما قد يسهل 
ــاري كين  ــ مـــن مــهــمــة هـ
هــداف اإلنجليز، والــذي 
يثق زالتكو في القدرة 
عــلــى إيــقــافــه، وســّجــل 
العبين.  ثمانية  لكرواتيا 
إنــجــاز للمدرب  وُيــعــتــبــر هـــذا 
ع لمساهمة أكبر من 

ّ
الــذي يتطل
مهاجميه.

قال دانييل سوباشيتش الذي 
برغم  روسيا  مباراة  أكمل 
ــة فــي  ــ ــابـ ــ ــه إلصـ ــرضـ ــعـ تـ
ــدأت  ــ فــخــذه األيـــمـــن »ب
عملية اإلحماء وشعرت 
قام  العضل.  فــي  بألم 
معالجي الفيزيائي بتدليكي 
ورأى أنه بمقدوري اللعب، اآلن أنا 

سليم وجاهز للقاء«.

03

موسكو - أ ف ب

يبحــث منتخــب إنجلتــرا الذي يعيــش على 

»فقاعــة« غيــر متوقعة عن بلــوغ نهائي كأس 

العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد 

1966، عبــر تخطي كرواتيــا، مفاجأة مونديال 

روســيا 2018، اليــوم فــي نصــف النهائي في 

موسكو.

أحدثــت مشــاركة إنجلتــرا فــي المونديال 

الروســي حالــة جماهيرية صاخبة فــي البالد 

وحصدت مبارياتها نسب مشاهدة قياسية، فيما 

استحوذ المدرب غاريث ســاوثغيت وتشكيلته 

الشابة على قلوب مشــجعي منتخب »األسود 

الثالثة«.

وفي تناقض مع األجواء االحتفالية في لندن 

وباقي المدن اإلنجليزية، أمضى المهاجم هاري 

كايــن ورفاقه أيامــاً هادئة في منتجــع ريبينو 

البحري الذي يبعد 45 كلم شــمال-غرب ســان 

بطرسبورغ.

لكن خالفاً لمواجهة السويد التي قدمت أداًء 

دفاعيــاً صلباً خــالل البطولة، 

يتوقــع أن تكون مواجهــة كرواتيا، 

وهــي األولــى بينهمــا فــي كأس العالم، 

أصعب مع ترسانة نجوم يتقدمها العب وسط 

ريال مدريد اإلسباني لوكا مودريتش.

نهائي أول 
وكانــت كرواتيــا أحد ثالثــة منتخبات حققت 

عالمــة كاملة في دور المجموعــات، من بينها 

انتصار ســاحق علــى أرجنتين ليونيل ميســي 

3-صفر. لكــن العبي المــدرب زالتكو داليتش 

احتاجــوا إلــى ركالت ترجيح مرتيــن في دور 

الـــ16 أمام الدنمارك وربع النهائي ضد روســيا 

المضيفة، لبلوغ المربع األخير للمرة الثانية منذ 

1998 عندمــا حلوا فــي المركز الثالث في أول 

مشاركة لهم بعد تفكك يوغسالفيا.

ويقــود المنتخــب الكرواتــي نجم وســطه 

المخضــرم مودريتــش )32 عاماً( الذي ســيعزز 

حظوظ نيله الكــرة الذهبية ألفضل العب في 

العالــم بحال بلوغه النهائي، وذلك لتتويجه مع 

ريال مدريد بلقب دوري أبطال 

أوروبا في مايو الماضي.

وإلــى مودريتش الذي نــال جائزة أفضل 

العب في المبــاراة لثالث مرات في المونديال 

الحالي، يتألق العب وســط برشلونة اإلسباني 

إيفان راكيتيتش مسدد الركلتين الحاسمتين ضد 

الدنمارك وروســيا، والحارس دانيال سوباشيتش 

الــذي أصبح ثالث حارس فــي تاريخ المونديال 

يصد أربع ركالت ترجيحية في نســخة واحدة، 

بعــد األلمانــي هارالــد شــوماخر فــي 1986 

واألرجنتيني سيرخيو غويكوتشيا في 1990.

المعســكر  فــي  الهــدوء  لحالــة  وخالفــاً 

اإلنجليزي، عكر األجواء الكرواتية طرد المدافع 

الدولي الســابق أونيين فوكويفيتش من البعثة 

وتغريمــه من االتحــاد الدولي )فيفا( لنشــره 

شــريط فيديو مؤيد ألوكرانيا بعد تخطي روسيا 

بركالت الترجيح السبت.

وأفلت من عقوبة اإليقاف المدافع دوماغوي 

فيدا الذي هز شباك روسيا وظهر في الفيديو مع 

فوكويفيتش يقول »المجد ألوكرانيا«، إذ اكتفى 

فيفــا الذي يحظــر التصريحات السياســية في 

مسابقاته بتوجيه تحذير له.

نحس الترجيح 
وكانــت إنجلترا، مهد لعبة كــرة القدم، أحرزت 

لقباً وحيداً في البطولة العالمية على أرضها في 

1966 على حســاب ألمانيا الغربيــة في نهائي 

مثير انتهى بعــد التمديد )4-2(، وبلغت نصف 

النهائي مرة ثانية في 1990 عندما خسرت أمام 

ألمانيــا بالذات بــركالت الترجيح. وقد فكت 

عقدتهــا مــع ركالت »الحظ« فــي المونديال 

الحالــي بتخطي كولومبيا في الدور الثاني. أما 

كرواتيا، فيأمل جيلها الحالي بالسير على خطى 

جيــل 1998 الذي ضــم العمالقة دافور شــوكر 

وزفونيمير بوبان وروبرت بروسينتشــكي، الذي 

تقــدم على فرنســا المضيفة فــي نصف نهائي 

1998 بهدف لنجمه رئيس االتحاد المحلي حالياً 

شــوكر قبل أن ينقــذ أصحــاب األرض مدافعه 

ليليــان تورام بتســجيله هدفيــه الوحيدين مع 

»الزرق« في 142 مباراة دولية.
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حرب الجمــــاهـــير
تشتعل فــي الساحـة   الحمراء

Ⅶ موسكو - وكاالت

في غضون أســابيع قليلــة، تغلب حارس 

المرمــى اإلنجليــزي الشــاب جــوردان 

بيكفورد )24 عاماً( على أسطورتين أو 

المرمى  حــراس  حاصرتا  »خرافتين« 

اإلنجليز لفترة طويلة للغاية.

وضرب بيكفــورد حارس مرمى 

إيفرتــون بعــرض الحائط خرافة 

اإلنجليزي  المنتخب  قدرة  »عدم 

علــى الفوز فــي كأس العالم عبر 

الخرافة ركالت  الترجيــح«، كمــا ضــرب 

الثانية التي تقول إن إنجلترا لن تنجب حراس مرمى 

أساطير مجدداً بعد بيتر تشيلتون.

وصاحــب الفشــل واإلخفــاق حــراس المرمى 

اإلنجليزي في العديد من البطوالت الماضية.

ولكن بيكفورد كســر هذه اللعنة في البطولة 

الحالية . وفي مباراة الفريق بدور الســتة عشــر 

للمونديال الحالي، تصدى بيكفورد لركلة ترجيح 

حاسمة سددها كارلوس باكا، ليتأهل المنتخب 

اإلنجليزي إلى الدور التالي بعدما كسر بيكفورد 

لعنــة ركالت الترجيــح. وخالل المبــاراة أمام 

كان  الســويدي،  المنتخــب 

بيكفــورد بطاًل للفريق، وتصدى 

لثــالث كــرات في غايــة الخطورة 

ينتظــر أن تكون من أفضل التصديات في 

بطولة كأس العالم.

ربما لم يعرفه أحــد قبل كأس العالم 2018، وبالنظر 

لمستوى الحراس اإلنجليز مع المنتخب لم ينتظر منه الكثير، 

بــل كانــت كل التوقعات تشــير إلى مصلحة جــاك بوتالند 

صاحب أكثر عدد تصديات في الموسم الماضي.

جــوردان بيكفورد لم يكــن بعيداً عن مواطنــه بوتالند، 

حارس إيفرتون احتل المركز الرابع في التصديات.

منذ 6 أعوام تحديداً لم يكن أحد يسمع به، الحارس الشاب 

شــق طريقه في فريق سندرالند تحت 18 عاماً، وبعد نحو 6 

أشهر انضم للفريق األول.

والده كان دوماً يدعمه، تعرض بيكفورد للســخرية طوال 

الوقــت بســبب طوله. والــده كان يعمل في مجــال البناء، 

ودائمــاً ما كان يحضر مبارياته ويشــجعه بحــرارة، وكان له 

عظيم األثر في الذي وصل إليه.

فــي حوار قديــم له قال بيكفــورد: »قد أســافر إلى آخر 

إنجلتــرا من أجــل لعب مبــاراة، الدي ســيقودني في تلك 

المســافة ولــن يتوانى لحظــة.. قد آكل وجبة بين شــوطي 

المبــاراة، والدتي هي من تعدهــا، أنا محظوظ لهذا الدعم، 

يوماً ما ســأفعل شــيئاً ســيكونان 

فخوريــن بــه وســأخبرهما ذلك«. 

لم ينس بيكفورد يوماً مســاندة والده 

ووالدته له، منحاه كل شــيء حتى يصل إلى 

القمة، لطالما آمنا به وأراد رد الدين يوماً ما.

يقــول: »كالهما حضر لــي كل مباراة منذ أن كنت طفاًل، 

لقد كان أمراً رائعاً، إنه يبدو شــيئاً صغيراً ألي شــخص، لكن 

هذا ما قد يجعلني يوماً حارساً كبيراً«.

والدتــه كانت تذهب بــه للتدريبــات إن كان والده في 

العمل، كانا حريصين طوال الوقت على أن يجعاله فخوراً بما 

يقوم به، واألهم أن يشــعر بأن ســخرية األطفال منه بسبب 

طوله ســتصبح يوماً ميزة له، كان يشــعر بالكثير من الحزن، 

فكر في الرحيل بعيداً، لكنه علم أن طوله سيظل مصاحباً له 

وبالتالي ستستمر السخرية.

وقال: »أعلم أن طولي لن يظل مشــكلة بالنســبة لي، بل 

إنني يجب أن أعمل كذلك على ردود أفعالي، مركز حراســة 

المرمى مهم للغاية مثل المهاجم، أنا خط الدفاع األخير«.

البعض كان يبدأ مســيرته كمهاجم أو مدافع ويتحول إلى 

حارس مرمــى، قد يتذمرون من الوقــوف طوال الوقت في 

المرمى، لكن بالنســبة للفتى بيكفورد كان يرى أنه من أهم 

المراكــز فــي الملعب، وأنه ذات يوم ســيوضح أهمية ذلك 

المركز لكنه لم يجد الطريقة بعد.

لــم يكن أحد ينتظر حضور الالعب توماس مونييه، مع منتخب بلجيكا 

في نهائيات كأس العالم الحالية في روسيا، إال أن المدافع دائماً ما يجد 

متعة كبيرة في تحقيــق المفاجآت والتصدي للتحديات التي يواجهها، 

ليساهم في وصول بلجيكا إلى الدور قبل النهائي.

 بعــد انتقــال مونييه من فيرتون إلى نادي بــروج في عام 2011، دون 

أي ضجة، ســرعان ما وضع بصمته في هذا الفريق، ثم في باريس 

ســان جيرمان والمنتخب البلجيكي، وفرض نفســه أساســياً في 

مركز الظهير األيمن.

يعتبــر مونييه مثاالً للمدافع الحديــث بفضل صالبته الدفاعية 

واندفاعه الهجومي، وبعد أن استهل مسيرته كمهاجم، لم يفقد 

هــذا الظهيــر غريزته في األمام بانطالقاته الســريعة وتمريراته 

المتقنــة، لذا لم يكن غريباً أن يحرز خمســة أهداف لبلجيكا في 

التصفيات المؤهلة إلى روسيا 2018، هي رصيده التهديفي مع منتخب 

بالده في 29 مباراة دولية، وكان طبيعياً أن يستفيد »الشياطين الحمر«، 

من خدماته في 4 مباريات خاضها خالل المونديال الحالي.

ظهــر مونييه )26 عاماً(، فــي 360 دقيقة موزعة على 

4 مباريــات خاضها مع منتخب بلجيــكا في نهائيات 

كأس العالــم الحالية، وقطع خالل تلك الدقائق 46.5 

كيلومتراً، ومنها 19.2 مع اســتحواذ على الكرة، و17.6 

بدون استحواذ، وله 4 محاوالت هجومية، ومنها واحدة 

علــى المرمــى، و3 محاوالت بعيدة عــن المرمى، وله 

4 تســديدات مــن خارج منطقة الجــزاء، وصنع هدفين 

لفريقه، من إجمالي 170 تمريرة، وبلغ إجمالي التمريرات 

الناجحة 138، ومنها 39 قصيرة، و85 متوسطة، و14 طويلة، 

ولعــب 11 كرة عرضية، ومنها كرتان ناجحتان، وتمكن 

من اســترجاع 20 كرة لفريقــه، ونال إنذارين، 

وارتكب 9 أخطاء.

يتحدث مونييه، بفخر عن وصول منتخب 

بلجيــكا إلى نصــف نهائــي المونديال 

الروســي، مؤكــداً أنــه لم يكــن يتوقع 

الوصــول لهذا الدور، وبهذه الســهولة، 

مرجعاً ذلك إلــى التنظيم الكبير الذي 

يظهر به فريقه في البطولة«. 

وأعــرب مونييه عن حزنه بعد البطاقة 

الصفراء التي تحصل عليها خالل مباراة 

البرازيــل وأدت إلــى غيابه عن نصف 

النهائي أمــس، وقال عن تلك المباراة 

إنــه كان يتوقــع مباراة أكثــر صعوبة 

خــالل مواجهة البرازيــل. وأضاف: لم 

أكــن أتوقع ذلك. كنــت أتوقع المزيد 

من الصعوبات لكننا كنا منظمين بشكل 

كبير«. واختتم: »كان لدي دائماً مســاعدة 

مــن مروان فياليني، ومــن توبي ألديرفيلد. 

كنا نركز على كوتينيو، وعلى مارسيلو، وقمنا 

بعمــل رائــع حقا. أعتقــد أننا نســتطيع أن 

نهنئ أنفســنا على ما قدمناه على المســتوى 

دبي - البيان الرياضي الدفاعي«. 

بيكفورد.. نهاية أسطورة »البؤس« اإلنجليزية مونييه
لم يتوقعه أحد

Ⅶ موسكو - يوسف الشافعي، عواصم - وكاالت

تعــد العاصمة الروســية موســكو الســاعات إلطالق 

العنــان الحتفــاالت صاخبة فرحاً بنجــاح تنظيم بالد 

القياصــرة لمنافســات »مونديــال 2018«، بإجمــاع 

الــكل، وذلك علــى جميع الصعــد. وتتأهب عاصمة 

التاريــخ والحضارة موســكو الحتضان ثانــي مباريات 

نصــف نهائــي كأس العالم، بيــن إنجلتــرا وكرواتيا، 

على أرضيــة الملعب التحفة »لوجنيكــي«، في تمام 

الســاعة العاشــرة مســاء بتوقيت اإلمارات . ويتزين 

ملعــب »لوجنيكي« التاريخي للوصول في أبهى حلله 

الحتضــان ثانــي مباريــات المربع الذهبــي، قبل أن 

يــزف عريس المونديال في النهائي الحلم، يوم األحد 

المقبل.

وبعدمــا تلونــت عاصمة روســيا بألــوان العديد 

مــن المنتخبــات، انطالقاً مــن »األلبي سيليســتي« 

األرجنتينــي، األخضر المكســيكي واألحمر المغربي 

والتونســي، ترخي موســكو جناحيهــا وتفتح ذراعيها 

الســتقبال »الهوليغانــز« اإلنجليز وأحفــاد »البلقان« 

الكروات بزعامة سيدة البالد األولى، الرئيسة كوليندا 

غرابار ِكيتاروفيتش.

وبــدأت جماهير كرواتيا في التوافد بشــكل كبير، 

منذ أول من أمس اإلثنين، إذ تابعت »البيان الرياضي« 

حضورهم الكبير في الســاحة الحمراء وبعض شوارع 

العاصمة مترامية األطراف.

ورغم إقصاء المنتخــب الكرواتي ألصحاب األرض 

والضيافــة روســيا فــي محطة ربــع النهائــي، إال أن 

الجماهيــر الروســية اللطيفــة تعاملت مــع جماهير 

المنتخــب »النــاري« بــكل لباقة خــالل تجولهم في 

شــوارع موســكو حاملين أعــالم البالد.. بــل خلقوا 

الحــدث رفقتهم في الســاحة الحمراء التي شــهدت 

احتفاالت صاخبة مماثلة لما كانت تعيشه طوال أيام 

المونديال الذي شارف على النهاية..

وعبر العديد من المشجعين الكروات في حديثهم 

لـ»البيــان الرياضــي«، عــن اعتزازهــم وفخرهم بما 

وصل إليه رفــاق القائد »الملكي« لوكا مودريتش من 

نجاحات في النســخة الحالية من المونديال، مؤكدين 

فــي الوقت ذاتــه تطلعهم الكبير إلى االســتمرار في 

كتابة التاريخ على أرض العاصمة الروســية موســكو، 

بالوصول إلى النهائي الحلم الذي سيجرى كذلك على 

أرضية ملعب »لوجنيكي«.

وقــال أحــد المشــجعين الكــروات الــذي يدعى 

إيفان، القادم من العاصمة الكرواتية زغرب لـ»البيان 

الرياضي«: »ما نعيشــه حالياً في أرض روسيا ال يمكن 

وصفه أو تصديقه أبداً، لقد كنت صغيراً ســنة 1998، 

عندما شــاهدت علم بالدي يرفــرف في كل مرة في 

مونديال فرنســا.. لكن عيش اللحظة أفضل بكثير من 

مشاهدتها عبر التلفاز«.

وأضــاف: »نحن فخورون بما وصــل إليه منتخبنا، 

لقد كانت لدينا ثقة عمياء فيهم، لكن ال أخفيك ســراً 

أنني لم أتصور أن نصل إلى المربع الذهبي.. يبدو أن 

القدر خبأ لنا أشياء جميلة جداً«.

واسترســل المشــجع الكرواتي إيفان الذي يعشق 

نجــم برشــلونة وكرواتيا إيفان راكيتيتــش، قائاًل: »ال 

نريد أن نســتفيق من هذا الحلم أبداً.. ســنبقى أياماً 

أخرى في موســكو.. عيننا على النهائي الذي سيلعب 

هنا.. موسكو ستخضع لنا وسنعزف فيها أحلى األلحان 

ونرفع أعالم بالدنا«.

تفاؤل
وكانت لغــة التفاؤل وعالمات الفــرح والغبطة هي 

الســائدة بين المشــجعين الكروات الذين ينتظرون 

من الالعبين تحقيق المستحيل بالوصول إلى المباراة 

النهائيــة، والتــي تمر عبر تجاوز الكميــن اإلنجليزي. 

وتعيــش كرواتيا حالة من النشــوة الكبيــرة ابتهاجاً 

بتألــق منتخبهــا، وهو ما انعكس بشــكل واضح على 

اهتمــام الجماهير بشــراء قميــص المنتخب الوطني 

الذي نفذ من األســواق قبل أســبوعين. »نشــوة في 

كل زاويــة«، كان هــذا مــا قالتــه قنــاة »أر تي إل« 

التلفزيونيــة الكرواتية أمس، والتي اســتخدمت لفظ 

»الفرحة العارمة« لوصف الحالة التي يعيشها الشعب 

الكرواتي قبل أن يلتقــي منتخبه الوطني مع إنجلترا 

غداً األربعاء في الدور قبل النهائي للمونديال.

واســتغل الصحافــي الكرواتــي الشــهير، جــوران 

فوجكوفيتــش، نجــاح منتخب البالد إلطالق ســؤال 

يحمــل نبــرة انتقاديــة للمســؤولين االقتصادييــن 

والسياســيين، حيــث قال: »لمــاذا يكــون الالعبون 

الكرواتيون أكثر نجاحاً من كرواتيا؟«.

ويــرى موقع »تي بورتال« اإلخباري على اإلنترنت 

أن مونديال روسيا هو السبب الذي يقف وراء انتعاش 

السياحة في كرواتيا.

وإذا ما وصل منتخب كرواتيا إلى نهائي المونديال، 

فإن هذا ســيعد النجــاح األكبر في تاريخ هذه الدولة 

الصغيــرة على المســتوى الكروي، وذلــك بعد إنجاز 

الوصــول إلــى الدور قبــل النهائي لمونديال فرنســا 

1998. ومــن جانبهــا، أكــدت صحيفــة »جوتارنجي 

ليست« الكرواتية، أن النجاح في روسيا سيعني بداية 

جديــدة لكرواتيا في كرة القدم التــي تضررت كثيراً 

من فضائح الفساد.

فرصة جديدة
وقالت الصحيفة: »بعد أعوام من التعايش مع الحقائق 
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حرب الجمــــاهـــير
تشتعل فــي الساحـة   الحمراء

Ⅶ موسكو - د ب أ

عندمــا يبــدو الطريق مغلقــاً أمام هذا 

الجيل الذهبي للمنتخب الكرواتي لكرة القدم 

بقيادة العب الوســط الموهوب لــوكا مودريتش على 

أرض الملعــب، تلقى المســؤولية على كاهل حارس المرمى 

دانيال سوباســيتش الذي نجح فــي كل مرة أوكلت له هذه 

المهمة.

وخالل دوري الستة عشر والثمانية في بطولة كأس العالم 

2018 المقامــة حاليا في روســيا، احتكم الفريق إلى ركالت 

الترجيح لحســم مواجهتيه أمام منتخبي الدنمارك وروســيا 

علــى الترتيــب. ولــم يخيب سوباســيتش أمــل الفريق في 

المرتيــن حيث تصدى لثالث ركالت ترجيــح أمام الدنمارك 

ولركلة أخرى أمام روســيا ليقود الفريــق ببراعة إلى المربع 

الذهبــي في المونديال الروســي. وعادل سوباســيتش بهذا 

إنجــاز األســطورتين األلماني تونــي شــوماخر واألرجنتيني 

سيرخيو جويكوتشيا.

وكان شــوماخر تصــدى ألربــع ركالت ترجيــح أيضا في 

مونديال 1986 بالمكسيك فيما تصدى جويكوتشيا ألكثر من 

ركلــة ترجيح أيضا ليقود المنتخــب األرجنتيني إلى النهائي 

فــي مونديال 1990 بإيطاليا. وقد يحتاج المنتخب الكرواتي 

مجددا إلى جهود سوباســيتش في التصدي لركالت الترجيح 

نظيره  الفريق  يلتقــي  عندما 

اإلنجليــزي اليــوم بالعاصمــة 

الروســية موســكو في الدور قبل 

النهائي للمونديال الروسي.

تعويض
ونــادرا ما تمنح كــرة القدم الفرصة لتعويــض الخطأ أو 

اإلخفاق سريعا، ولكنها كانت كريمة للغاية مع سوباسيتش. 

في مبــاراة المنتخبين الكرواتــي والدنماركي حين اهتزت 

شباك المنتخب الكرواتي بهدف التقدم للدنمارك. ويتحمل 

سوباســيتش جــزءا كبيرا من مســؤولية الهــدف إلخفاقه 

في التصدي لتســديدة ماتياس يورغنســن، حيث ارتطمت 

الكــرة بقدم الحارس الكرواتي وتحولت إلى داخل المرمى 

قبــل مرور الدقيقة األولى من المباراة. ولكن البطولة التي 

أظهرها سوباســيتش فــي التصدي لــركالت الترجيح التي 

احتكــم إليها الفريقــان في نهاية المباراة قد تســاهم في 

نسيان هذا الخطأ سريعاً. وعندما اهتزت شباك سوباسيتش 

بالهــدف فــي الدقيقة األولى مــن المباراة، لــم يدرك أن 

الفرصة ســتواتيه في نفس المباراة ليســتعيد كبرياءه من 

ناحية ويفلت من سكين االنتقادات. وبعد 119 دقيقة من 

هــذا الهدف، جاءت الفرصة للحارس الكرواتي الذي ارتدى 

قفــاز البطولــة وتصدى لثــالث ركالت ترجيــح من العبي 

المنتخب الدنماركي. ولم ينقذ سوباسيتش 

نفســه فقط بــل أنقذ أيضــا زميله لوكا 

مودريتش أبرز نجوم الفريق من سكين 

االنتقــادات علــى ركلة الجــزاء التي 

أهدرهــا قبل أربــع دقائق فقط من 

نهاية الوقت اإلضافي للمباراة والتي 

كان من شــأنها حســم اللقاء بعيدا 

عن ركالت الترجيح.

نجاح
وكان سوباسيتش على وشك مغادرة 

الملعــب قبل نهايــة المبــاراة أمام 

المنتخب الروســي بســبب إجهاد في 

عضلة الفخذ ولكنه حرص على االستمرار في 

الملعــب حتى جاءت اللحظة التي يحتاجه فيها 

الفريق بشــدة وتصدى الحــارس الكرواتي لركلة 

الترجيــح األولى التي ســددها النجم الروســي 

فيدور سمولوف.

وأصبــح المنتخب الكرواتي بحاجة ماســة إلى 

مشاركة سوباســيتش في مبارة اليوم أمام المنتخب 

اإلنجليزي خاصــة إذا احتكم الفريقــان إلى ركالت 

الترجيح في نهاية المباراة.

خــاض أوال تويفونين القادر على اللعب في مركز الوســط المهاجم 

أو المهاجم الصريح، 64 مباراة دولية منذ ظهوره األول مع منتخب 

الســويد، وســجل 14 هدفاً، ليصل إلى ظهــوره األخير في نهائيات 

كأس العالــم لكرة القدم، مع خروج منتخب بالده من دور الثمانية 

بالخسارة بهدفين دون مقابل أمام منتخب إنجلترا.

نجح تويفونين )32 عاماً(، في تحطيم الرقم القياسي للتهديف 

مع منتخب الســويد تحت 21 ســنة، وبينما لم يتمكن من 

الظهور بهذا الشكل المتميز منذ أن لعب بقميص المنتخب 

األول، إال أنــه تأّلــق بتســجيل مجموعــة مــن األهداف 

الحاسمة التي ال تنسى.

جاء أبرز أهداف تويفونين في التصفيات المؤهلة لنهائيات 

روسيا 2018، حين سجل هدف الفوز المتأخر من مسافة 50 

ياردة في مرمى فرنسا، والذي حسم تأهل السويد للملحق، قبل 

حجز تذكرة التأهل للنهائيات.

نجح تويفونين مهاجم تولوز، في صنع ثنائي متفاهم مع 

ماركوس بيرغ العب العين، وصنع ثالثة أهداف وسجل 

هدفاً، بينما اقتنص بيرج رباعية في اكتســاح الســويد 

لمنتخب لوكســمبورغ بثمانية نظيفــة، لتصل بلدهما 

إلى المونديال الروسي الحالي.

قــدم تويفونين أداًء جيداً خــالل المباريات الخمس التي 

خاضهــا مع منتخب بالده في نهائيــات كأس العالم، والتي 

شــارك فــي 400 دقيقة منها، وقطــع 44 كيلومتراً، منها 12.8 

كيلومتراً مع اســتحواذ على الكرة، و20.9 كيلومتراً من 

دون اســتحواذ على الكرة، ومرر 88 كرة، وصنع 

هدفاً، وســجل هدفاً فــي مرمى ألمانيا في 

المباراة التي خســرتها الســويد 1-2 في 

الجولة الثانية من تصفيات المجموعة 

السابعة للمونديال.

وعن أكثر اللحظات حزناً في مسيرته 

الدولية، قال السويدي الدولي، طبعاً 

الخروج من المونديال، قبل الوصول 

إلــى المربــع الذهبي، كنــت أحلم 

بأكثر مــن ذلك في نهاية مســيرتي 

الدولية، مضيفاً عشــت لحظة أخرى 

محزنــة وكانت أيضاً فــي المونديال 

الحالي، وتحديداً خالل مباراة ألمانيا 

حيــث كنت صاحب هــدف التقدم 

قبل أن يحــول األلمان تأخرهم إلى 

فوز درامي بهدفين لواحد، معرباً عن 

حزنه الشديد لخسارة منتخبه في آخر 

الدرامية خالل  دقيقة وبهذه الطريقــة 

ثاني جوالت المجموعة السادسة بمونديال 

دبي - البيان الرياضي روسيا. 

تويفونينسوباسيتش.. على خطى جويكوتشيا
يصل إلى الدولية 64

القاسية والصراعات واالستقطاب والمقاطعة بسبب 

شخص واحد، حظيت الكرة الكرواتية بفرصة جديدة 

اليــوم من أجــل الخروج مــن هذا وغلــق الماضي 

البغيض وكتابة صفحة جديدة في التاريخ«.

وعوقب الشقيقان زوران وزدرافكو ماميتش، وكان 

هــذا األخير رئيســاً طوال فترة كبيــرة لنادي دينامو 

زغرب الشــهير، ونائب رئيس االتحاد الكرواتي لكرة 

القدم، بالســجن لعدة سنوات بعد اتهامهم باختالس 

17 مليون يورو. وفر زدرافكو ماميتش إلى البوســنة 

والهرسك قبل النطق بالحكم في هذه القضية.

 ترقب
من جهة أخرى، تســتعد العاصمة الروســية موسكو 

الستقبال جحافل الجماهير اإلنجليزية »الهوليغانز«، 

إذ أشــارت العديد من التقارير الصادرة من المملكة، 

على أن قرابة عشرة آالف مشجع إنجليزي سيحطون 

الرحــال بموســكو تأهباً لتشــجيع منتخب األســود 

الثالثة فــي مباراتهم القوية أمــام كرواتيا في نصف 

نهائــي المونديــال، والــذي غابت عنــه إنجلترا منذ 

نســخة 1990 بإيطاليــا. وأكــدت التقاريــر ذاتها أن 

معظــم الجماهير التي ســتحل بالعاصمة الروســية 

موســكو ال تملك تذاكر المباراة، إذ ينوون االستعانة 

بالسوق السوداء لشراء التذاكر التي توجد في حوزة 

الجماهير الروســية، والتي كانت قــد اقتنت العديد 

منهــا، تأهباً لمبــاراة منتخب القياصــرة في المربع 

الذهبي، قبل االصطــدام بواقع اإلقصاء أمام كرواتيا 

»الحالمة«. وتستعد األجهزة األمنية الروسية الحتواء 

األمــر والتجهيز الســتقبال الجماهير اإلنجليزية التي 

عرف المشاغبون منها بـ»الهوليغانز«.

وكشــفت تقارير إعالمية إنجليزيــة، أن الجماهير 

اإلنجليزية الموجودة بروســيا منــذ انطالق مباريات 

منتخب األســود الثالثة فــي المونديال، يبلغ عددها 

ثالثة آالف مشجع، على أن تنظم أعداد كبيرة قدرت 

باآلالف لهم في العاصمة الروســية موسكو لتشجيع 

رجال المدرب غاريث ساوثغيت.

وتنوي السلطات األمنية الروسية الوقوف بإحكام 

علــى عمليــة دخول الجماهيــر اإلنجليزيــة، لعلمها 

المســبق بحاالت الشــغب التي تســببت فيها هذه 

الجماهيــر فــي العديد مــن المــرات، وكان آخرها 

االشــتباكات العنيفة مــع نظيرتها الروســية بمدينة 

مارسيليا الفرنســية، قبل مواجهة المنتخبين بعضهما 

بعضــاً في نهائيــات كأس أمم أوروبــا »يورو 2016« 

بملعب »الفيلودروم« بمارسيليا.

مــن جهتهــا، كانــت الحكومــة البريطانيــة فــي 

وقــت الحــق من العــام الحالــي، قد أجبــرت أزيد 

من ألف مشــجع إنجليــزي ينتمــي لـ»الهوليغانز«، 

على تقديم جوازات الســفر الخاصة بهم للســلطات 

األمنيــة اإلنجليــزي، قصــد حجزها إلى غايــة نهاية 

مونديــال روســيا، وذلــك لمنعهم من الســفر خارج 

البلد في فترة المونديال الروســي. وقامت السلطات 

األمنيــة اإلنجليزية بهذه الخطوة أماًل منها في تفادي 

األحداث الداميــة التي أحدثتها الجماهير اإلنجليزية 

مع نظيرتها الروسية في كأس أوروبا 2016. وكان نيك 

هيرد، وزير الشرطة والحرائق، قد أعرب عن سعادته 

واطمئنانــه على عملية دخــول الجماهير اإلنجليزية 

لألراضي الروســية، وذلــك لخلوها من المشــاغبين 

»الهوليغانــز«. يذكر أن المنتخب اإلنجليزي قد فاجأ 

مختلــف المتتبعيــن بوصوله إلى المربــع الذهبي، 

خاصة أن أكثر المتفائلين لم يراهنوا على نجاحه في 

ذلك، قبل دخوله غمار البطولة.

تحذير
وفي إنجلترا، حذرت الشــرطة اإلنجليزية مشــجعي 

كــرة القدم من تكرار »ســلوك صــادم« أعقب الفوز 

على الســويد . وقال مجلس قادة الشــرطة الوطنية 

فــي بيــان، إن بعض االحتفاالت تســببت في إخالل 

كبير بالنظام قاد إلى إضرار بالممتلكات وقطع طرق 

وسلوك مناهض للمجتمع. وسجلت وحدات الشرطة 

البالغ عددها 44 وحدة في إنجلترا وويلز 387 واقعة، 

واعتقلــت أكثر من 70 شــخصاً في مطلع األســبوع 

وكان أغلــب الوقائع يتعلق بإخالل بالنظام ناتج على 

اإلفــراط في تناول الخمر. وقال مارك روبرتس نائب 

قائد الشــرطة: »أغلقت عدة طرق في مختلف أرجاء 

البــالد، ما عطل مركبات الطــوارئ عن الوصول لمن 

يحتاجــون إليها وخرجت عربة إســعاف من الخدمة 

ويجري حالياً إصالحها«. وأضــاف أن أضراراً ألحقت 

بمتاجر وتعرض أشــخاص العتداءات وانتهاكات في 

حين تســلق مشجعون حافالت وســيارات، ما ألحق 

أضراراً بالمركبات وفي بعض األحيان أدى إلى إصابة 

المشجعين أنفسهم. وأضاف: »هذا يتعارض تماماً مع 

سلوك المشجعين )البريطانيين( في روسيا الذين كان 

سلوكهم ممتازاً باستثناء واقعتين بسيطتين«. وسجل 

المجلــس 1086 واقعة تتعلــق بكأس العالم منذ بدء 

البطولة منها 226 واقعة عنف أسري و230 اعتقااًل.

05

المونديال 
األخير

 فرصة 
ثانية تضع الحارس 

الكرواتي على أبواب 
المجد 

هل بلوغ فرنسا وإنجلترا وبلجيكا المربع الذهبي للمونديال مّثل 

تحدياً لمنتخبات اعتقد النقاد أنها لن تكتفي بمثل هذه المرحلة، 

بل اعتبــروا صعودها منصة التتويج أمراً مفروغاً منه لما تعج له 

مــن نجوم.. األمر كان مطابقاً للمنطــق الجديد لكرة القدم التي 

تأبى النجومية... وتشجع اللعب الجماعي

ما حصل هو المنطق ؟ أم هو رفض للنجومية ؟ 

حين نرى نجوماً في حجم األرجنتيني ليونيل ميســي، والبرازيلي 

نيمــار، واأللماني مانويــل نوير، والبرتغالي كريســتيانو رونالدو، 

خــارج فرحة األيام األخيرة لمونديال روســيا فــإن الحديث عن 

منطــق النجوم قــد انتفى.. ليصبح المنطق فعــاًل أن »النجاح ال 

يصنعه األفراد... فال بد من تضافر جهود الجماعات«، وهو منطق 

قادم السنوات، وما سيأتي من نسخ للموندياالت. 

ليونيل ميسي يمكن اعتباره السبب الرئيس في خيبة األرجنتين... 

وهذا ما تكرر منذ مونديال جنوب أفريقيا 2010 لســببين اثنين: 

أولهما ذاتي، وثانيهما موضوعي.

ولعل إفراطه فــي التعالي على البقية جعل اللعب منحصراً بين 

قدميه، ما وفر المســاحات للمنافســين... وفي األمر أنانية. وأما 

الموضوعي فقد يكون ما يصنعه ميســي باســتمرار مع برشلونة 

أوَهم زمــالءه أن الحلول تحت قدميه... إال أن اختالف األوضاع 

يجعل التعويل على ميسي غير ذي موضوعية. 

وبخالف األرجنتين وميســي فقد صنع تواضع الفرنســي أنطوان 

جريزمــان، وهاري كايــن اإلنجليزي، والبلجيكــي روميلو لوكاكو 

نجاح فرقهم ألنهم لعبوا من أجل اآلخرين، بعيداً عن حب الذات 

وما تنغمس فيه من أنانية إلى حد اإلفراط. 

ولعل خطــط المدربين لفائدة اللعب الجماعي كانت وراء نجاح 

فرنسا وبلجيكا، ومعهما كرواتيا وإنجلترا. 

 فدهاء مــدرب المنتخــب اإلنجليزي، جاريث ســاوثجيت، كان 

واضحاً من البداية، والعالم يقر بأن طريقة اللعب )3-5-2(، التي 

لــم يغّيرها كانت وراء ما تالحق من نجاحات... واألهم من ذلك 

تــرك حرية التصــرف لالعبين دون التركيز علــى نجم بعينه في 

البناء الهجومي.

 وفــي كل هذا ال نغفل عن المنتخب الكرواتي الذي وجه ضربة 

قاصمة لروسيا صاحبة األرض في مونديال لم تنفع ال نجومية وال 

أسبقية األرض.

 ويبقى الســؤال األهم: هل ســتؤثر مفرزات مونديال روسيا على 

اسم النجوم في بورصة كرة القدم العالمية سيما في ظل إخفاق 

أغلــى الالعبين في العالــم في ضمان النجــاح لبلدانهم، واألمر 

يخــص بالتأكيــد كاًل من البرازيلــي نيمار، الذي تبلــغ قيمته في 

الســوق 222 مليون يورو، ومعه األرجنتيني ليونيل ميسي )250 

مليون يورو(.

والنجوميــة إلى ُأفول فــي قادم الموندياالت فــي ظل المنطق 

الكروي الجديد: اللعب الجماعي طريق النجاح... أما النجوم فهم 

للبهرج والديكور... وأحياناً الفلكلور.

نجوم الفلكلور

الطاهر ساسي

٢٧ شوال 143٩ هـ  |  ١١ يوليو 201٨م | العدد 13٩٠٢

األربعاء



٢٧ شوال 143٩ هـ  |  ١١ يوليو 201٨م | العدد 13٩٠٢

األربعاء 06

Ⅶ  موسكو - د ب أ

رفع الالعــب الكرواتي لــوكا مودريتش 

كأس بطولــة دوري أبطال أوروبا في 26 

مايو مع ريال مدريد اإلســباني، وها هو 

بعــد 51 يوماً من تحقيقــه هذا اإلنجاز 

أصبــح على بعــد أمتار قليلــة من لقب 

بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وأصبــح الالعب الكرواتــي المخضرم 

على بعد خطوتين فقط من دخول تاريخ 

كرة القدم، فليس ســوى عشــرة العبين 

فقط هم مــن نجحوا في تحقيق هذين 

اللقبين البارزين في الكرة العالمية خالل 

عام واحد.

وإذا نجحــت كرواتيا فــي الفوز اليوم 

علــى إنجلتــرا فــي العاصمة الروســية 

موسكو فإنها ستلتقي يوم األحد المقبل 

مع فرنسا أو بلجيكا في نهائي المونديال.

ويفصل مودريتش عن اللقب العالمي 

الكبيــر مباراتان فقط، وقد يشــكل هذا 

اللقــب قيمة إضافية فيمــا يخص الفوز 

بجائــزة الكــرة الذهبيــة ألفضل العب 

في العالم، التي مــن المتوقع أن تكون 

مــن نصيب أحــد العبي الفريــق الفائز 

بالمونديال.

ومودريتــش )32 عاماً( هــو البوصلة 

التــي تقود كرواتيا في هــذا المونديال، 

فصاحــب القميــص رقــم 10 هــو قائد 

الجيل الذي تمكن مــن معادلة النتيجة 

األفضل التي تحققت في تاريخ المنتخب 

الكرواتــي، وهــي الوصول إلــى المربع 

الذهبي للمونديال.

وقال مودريتش عقب فوز كرواتيا على 

روسيا الســبت الماضي بركالت الترجيح 

في دور الثمانية للمونديال: »لقد حققنا 

شيئاً، ولكن هذا الفريق يمكنه أن يحصل 

على المزيد«.

ونجح العب وســط ريــال مدريد في 

تنفيذ ركلته الترجيحيــة بنجاح بمعاونة 

كبيرة من الحظ، ولكنه في النهاية أرسل 

الكــرة إلى الشــباك، وهذا مــا يهم في 

كــرة القدم، وهذا أيضاً هو ما يفرق بين 

الهزيمة والفوز.

ركلة الجزاء
وفي دور الســتة عشــر عاش مودريتش 

أســوأ لحظاته في نهائيــات كأس العالم 

عندما أهــدر ركلة جزاء أمــام الدنمارك 

فــي الدقيقة 116، كانت كفيلة بإرســال 

كرواتيــا إلى ربع نهائــي البطولة، ولكن 

القدر ضمد جراحه وكافأه على مجهوده 

الكبير خالل ركالت الترجيح، حيث سجل 

هدفاً لصالح منتخب بالده.

يتوارى  أو  يتراجــع مودريتــش  ولــم 

علــى األنظار بعد إخفاقه في التســجيل 

من ركلة الجزاء، بل تقدم بكل شــجاعة 

وســدد بقوة ركلته الترجيحية في شباك 

المنتخب الدنماركي.

وقــال إيفان راكيتيتش، العب وســط 

كرواتيا: »لوكا ليس أفضل العبينا الحاليين 

بــل  وحســب، 

هــو أيضاً الالعب 

تاريخ  فــي  األفضل 

كرواتيا«.

واآلن أصبــح مودريتش على 

بعد انتصاريــن فقط من الدخول إلى 

قائمة العظماء في الكرة العالمية.

والالعبــون الوحيــدون الذيــن فازوا 

بلقــب دوري األبطــال والمونديــال في 

العام نفسه، هم: األلماني سامي خضيرة 

كارلــوس  روبرتــو  والبرازيلــي   ،)2014(

كاريمبو  كريســتيان  والفرنسي   ،)2002(

)1998(، وأولي هوينــس، وجيرد مولر، 

وفرانــز بيكينباور، وبــاول بريتنر، وهانز 

جورج، وســيب مايــر، ويــوب كابلمان 

)1974(. وفاز الالعبون السبعة المذكورون 

باللقب  مؤخــراً 

الكبير  األوروبــي 

مــع بايــرن ميونخ 

قبــل أن يتوجوا بلقب 

المونديــال مــع ألمانيــا. أمــا 

وروبرتو  اآلخــرون، خضيــرة،  الثالثة 

كارلــوس، وكاريمبــو فقد فــازوا بدوري 

األبطال مــع ريال مدريــد، الذي يلعب 

لصالحــه مودريتــش، ويعــد أحــد أبرز 

عناصره األساسية.

وبجانب مودريتش سيكون هناك أيضاً 

ماتيو كوفاســيتش، زميل مودريتش في 

المنتخب الكرواتي وريال مدريد.

األبرز
الراهن  الوقــت  وأصبــح مودريتش في 

أحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة الالعب 

األفضل في المونديال، كما أن األصوات 

التي تطالب بمنحه جائزة الكرة الذهبية 

ليست بالقليلة، خاصة أنه الالعب الذي 

لقــب بـ »كرويف الكــرة الكرواتية« في 

بواكيــر ظهــوره فــي مالعب الســاحرة 

المستديرة.

وقالت مجلة »جــول« مؤخراً: »ليس 

رونالــدو وال ميســي، أفضــل العب في 

العالم حالياً، هو مودريتش«.

ووّدع كل مــن كريســتيانو رونالدو، 

وليونيل ميســي المونديــال مبكراً في 

دور الستة عشــر، ولحق بهما نيمار في 

دور الثمانية بعد ســقوط البرازيل أمام 

بلجيكا.

وقال الالعــب الكرواتي ديان لوفرين 

متحدثــاً عن زميله مودريتــش: »لو كان 

يلعــب لصالــح ألمانيــا أو إســبانيا كان 

أكبــر، وربمــا اختير  باهتمام  ســيحظى 

الالعــب األفضل في العالــم، ولكن بما 

أننا بلد صغير فهــو يحظى باهتمام أقل 

مما يستحق«.

الســابق  األســطوري  الالعب  ويــرى 

لكرواتيا، دافور سوكر، الذي يشغل حالياً 

منصــب رئيس االتحــاد الكرواتي للعبة، 

أن مودريتش يستحق الفوز بجائزة الكرة 

الذهبيــة ألفضل العب فــي المونديال 

الحالي.

3 أصوات
وقــال ســوكر، هــّداف بطولة كأس 

العالم 1998: »ســأمنح لــوكا ثالثة 

أصوات لو استطعت«.

ويحظــى مودريتــش بقــدر كبيــر 

المنتخب  الثنــاء واإلشــادة مــع  من 

الكرواتــي عنه مع ريــال مدريد الذي 

يعج بالنجوم، مثل كريستيانو رونالدو، 

وســيرخيو راموس، ولكنه في كرواتيا 

هو القائد.

وربمــا يفوز مودريتش بالكرة الذهبية 

أو جائــزة األفضل التــي يمنحها االتحاد 

الدولي لكرة القدم »فيفا« في ســبتمبر 

مــن كل عام، ولكن هذا األمر ال يشــغل 

الالعب الكرواتــي المخضرم في الوقت 

الحالي.

وقــال مودريتــش قبل لقــاء منتخب 

بالده المرتقــب أمام إنجلترا غداً: »أهم 

شيء اآلن هو كرواتيا«.

 10 العبين 
في التاريخ 

جمعوا بين اللقبين

مودريتش.. خطوتان إلى الكرة الذهبية 

ال ترى كرواتيا نفســها صاحبــة أفضلية خالل 

المواجهــة المرتقبة أمــام إنجلتــرا اليوم في 

المربــع الذهبي لمونديال روســيا رغم امتالك 

الالعبين خبــرة دولية أكبر مقارنــة بنظرائهم 

فــي منتخــب األســود الثالثــة. وقــال ماريو 

ماندزوكيتــش مهاجم منتخــب كرواتيا ونادي 

يوفنتوس اإليطالي في مؤتمر صحافي أول من 

أمس بالقرب من استاد لوجنيكي الذي يستضيف 

المباراة: »نعم نحترم منتخب إنجلترا.. وال نخاف 

موسكو - د ب أ منه وال من أي منتخب« 

قــال المهاجم الكرواتي أندريــغ كراماريتش إنه 

يحمــل ذكريات جميلة مــن الفترة التي قضاها 

فــي إنجلترا ضمن صفوف ليســتر ســيتي رغم 

أنــه نادراً ما لعب هنــاك ورحل عن الفريق في 

منتصف الموســم، متمنياً أن تســتمر الذكريات 

الجميلــة بفوز منتخــب بالده علــى المنتخب 

اإلنجليزي.   موسكو - د ب أ

ماندزوكيتش
ال يخاف اإلنجليز

كراماريتش يتمنى 
استمرار الذكريات

سالح كرواتيا »النجاح ضد الكبار«
Ⅶ  موسكو - أ ف ب

اعتبر النجم الســابق لكرة القــدم الكرواتية 

ســالفن بيليتش أن سالح بالده هو »النجاح 

ضــد الكبــار« في عالــم اللعبــة، وذلك مع 

استعداد منتخب بالده لخوض نصف نهائي 

مونديال 2018 ضد انجلترا اليوم.

وبلــغ المنتخــب الحالــي بقيــادة لــوكا 

مودريتــش وايفان راكيتيتــش وغيرهما من 

للمرة  النهائــي  الــدور نصف  الموهوبيــن، 

الثانيــة فــي تاريــخ بالدهــم، واألولى منذ 

مونديــال 1998 عندمــا حقق جيــل دافور 

شوكر وبيليتش هذا االنجاز، قبل أن تقصيهم 

فرنسا المضيفة في دور األربعة.

وقال بيليتش الذي تولى تدريب المنتخب 

الوطني بين العامين 2006 و2012، »تعرفون 

أننــا أظهرنــا دائما قدرتنا علــى النجاح ضد 

الكبار«، وذلك في تصريحات نشــرتها وسائل 

إعالم انجليزية أمس.

وعدد المدرب الســابق الذي يعمل حاليا 

كمحلــل لشــبكة »آي تي فــي« االنجليزية، 

مباريــات كبيــرة للمنتخب مثــل الفوز على 

ألمانيا 3-صفر في ربع نهائي مونديال 1998، 

أو اســبانيا 2-1 في الدور األول لكأس أوروبا 

2016، أو األرجنتيــن 3-صفر في الدور األول 

أيضا للمونديال الروسي.

والضعيفة  المتقاربة  »المباريــات  وأضاف 

هي التي تتسبب بسقطاتنا«.

وتجد كرواتيا نفســها أمام فرصة تاريخية 

لبلــوغ النهائــي للمــرة األولى، مــع توافر 

عوامل عدة منها، بحســب بيليتش، »تواجد 

المنتخــب في الجــزء األفضل )مــن األدوار 

اإلقصائية( وتشــكيلة جيدة تتمتع بالجودة 

والخبرة«.

واعتبر أن »لوكا وراكيتيتش يشكالن أفضل 

ثنائي في خط الوسط في كأس العالم، لكن 

ال تقللوا من شأن باقي الفريق. بالنسبة إلي، 

ديان لوفرن ودوماغوي فيدا كانا قلبي دفاع 

مذهلين، من األفضل في كأس العالم«.

وشدد بيليتش على أن التشكيلة الكرواتية 

الحاليــة هي أفضل من جيــل 1998، محذراً 

مــن أن العبيهــا »قــادرون على التســبب 

النجلترا بمشــاكل لم تواجهها من قبل« في 

كأس العالم الحالية.

المدافع المغمور ينتظر استكمال األسطورة
Ⅶ  موسكو - د ب أ

لم يســبق له أن خاض أي مبــاراة كالعب مع 

المنتخــب الكرواتي لكرة القدم، كما اســتهل 

مسيرته التدريبية مع فريق فارتيكس فارازدين 

الذي لعب له في الماضي.

ولكن العب الوسط المدافع السابق زالتكو 

داليتــش )51 عامــاً(، نجــح في ما فشــل فيه 

كثيرون، وقاد المنتخــب الكرواتي إلى المربع 

الذهبي في بطولة كأس العالم 2018 بروســيا، 

لتكون المــرة الثانية فقط للفريــق التي يبلغ 

فيها المربع الذهبي بالمونديال.

وســبق لداليتــش أن عمــل بالتدريــب في 

كل من ألبانيا والســعودية واإلمارات، قبل أن 

يســتدعى لخالفة آنتي كاســيتش في تدريب 

المنتخب الكرواتي.

وكان هــذا فــي أكتوبر الماضــي، فيما بدا 

كأنه تصرف يائس متهور من االتحاد الكرواتي 

للعبة.

ولكــن داليتــش اختتم مســيرة الفريق في 

التصفيــات األوروبيــة المؤهلــة للمونديــال 

الروســي بنجاح، حيث حقق الفوز في المباراة 

األخيرة بالتصفيات ليقود الفريق إلى الملحق 

األوروبــي الفاصل الذي فاز فيه على المنتخب 

اليوناني.

ولم يخش داليتش التصرف بشــكل حاسم، 

كما نــال الكثير من الدعم والمســاندة عندما 

قرر ترحيل المهاجم نيكوال كالينيتش عائداً إلى 

كرواتيا بعد رفض الالعب المشــاركة بدياًل في 

المباراة أمام نيجيريا بالــدور األول للمونديال 

الحالي، متعلاًل بإصابة في الظهر.

وقال داليتش: »ما من مرشح قوي في كأس 

العالم الحالية. كل مبــاراة تكون متكافئة بين 

طرفيهــا بنســبة 50 بالمئة لــكل فريق، وعلى 

كل فريق أن يكافح من أجل الفوز. المنتخبات 

الكبيرة عادت لبالدها. والمنتخبات المكافحة 

والمتماســكة والمنظمة هــي التي ظلت في 

روسيا«.
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األربعاء

Ⅶ  موسكو - د ب أ

»مــن زيــرو إلــى هيــرو«، أو »من صفــر إلى 

بطــل«.. هكــذا كان العنوان الذي اســتخدمه 

كثيرون لوصف رحلة غاريث ساوثغيت، المدير 

الفنــي للمنتخب اإلنجليزي لكــرة القدم، من 

الصفر إلى أن أصبح كنزاً وطنياً، حيث يســتعد 

الفريــق لخوض مبــاراة صعبة اليــوم قد تضع 

فريقه في نهائي المونديال الروســي. ووســط 

خالفات وتقســيمات البريكست، أصبح غاريث 

ســاوثغيت، المدير الفني للمنتخب اإلنجليزي 

لكرة القدم، نموذجاً في إنجلترا الجديدة.

ويطمــح ســاوثغيت )47 عامــاً( إلى قيادة 

المنتخب اإلنجليزي للفوز على نظيره الكرواتي 

اليوم في العاصمة الروسية موسكو بالدور قبل 

النهائــي لبطولــة كأس العالم 2018 بروســيا، 

ليتأهل إلــى المباراة النهائية للبطولة، المقررة 

يوم األحد المقبل.

ً
350 دوالرا

وفي مقابل 264 جنيهاً إسترلينياً )350 دوالراً(، 

يمكنك أيضاً أن تبدو مثل ساوثغيت.

كثير من النــاس يرغب في هذا، يبدو األمر 

هكــذا. إذا كنــت تعيش في إنجلتــرا، يمكنك 

أن تحصــل علــى بدلة ومعطــف ورباط عنق 

ســاوثغيت مــن أي متجر كبيــر بالقرب منك. 

وتصل نســبة التنزيالت على المعطف نحو 35 

بالمئة. وأثــار النجاح غيــر المتوقع للمنتخب 

اإلنجليــزي والطريقــة الرائعــة التي قــاد بها 

ساوثغيت الفريق، مقارنة مع االنقسامات التي 

تســبب بها البريكســت »خــروج بريطانيا من 

االتحاد األوروبي«. وذكرت صحيفة »ذي صن«، 

أن تيريزا ماي، قارنت نفســها بســاوثغيت في 

محاولة لتوحيد حكومتها المتصدعة.

ونقلــت الصحيفة عن ماي قولها: »في بيئة 

أخرى، لدينا مجموعة من األشخاص الذين قال 

الجميــع إنهم أفــراد ال يرغبون في اللعب معاً 

كفريق واحــد، ولكنهم اجتمعوا معاً ويعملون 

بشكل جيد«.

المنتخــب  تلقــى  فقــط،  عاميــن  وقبــل 

اإلنجليــزي لطمة قوية وســقط أمام المنتخب 

األيسلندي في دور الستة عشر لـ»يورو 2016« 

بفرنســا، وذلــك بعد أيــام قليلة مــن صدمة 

االســتفتاء الذي اختار فيه البريطانيون الخروج 

من االتحاد األوروبي.

وأثــار هــذا بعــض الدعابــات والمزح عن 

قدرة إنجلترا على الخروج األوروبي مرتين في 

غضون أسبوع واحد.

شكوك
تولــى  وبعدهــا، 

ســاوثغيت مســؤولية 

الفريق وســط كم  تدريب 

هائل من الشــكوك بشــأن مستقبل 

الفريــق، نظراً لعدم خبرته، علماً بأنه تولى 

تدريــب الفريــق خلفاً للمدرب ســام أالرديس 

الذي قضى مع الفريق فترة قصيرة للغاية.

وأحدث ســاوثغيت ثورة هادئة في صفوف 

الفريق، وبزغ نموذج جديد لتخفيف الضغوط. 

وذكرت صحيفة »ذي نيو ستيتسمان« السياسية 

األســبوعية: »بعد مرارة وانقســامات استفتاء 

البريكست، أظهر ســاوثغيت، من خالل وقاره 

وتواضعه، وجهاً مختلفــاً إلى العالم، وجهاً قد 

نطلق عليه بدايات إنجليزية جديدة تقدمية«.

كما أصبح ساوثغيت حاضراً بقوة في وسائل 

التواصل االجتماعي، 

حيــث نــال الكثيــر 

لــدى  اإلشــادة  مــن 

مستخدمي هذه الوسائل.

قطــع  الملعــب،  أرض  وعلــى 

المنتخب اإلنجليزي بقيادة ساوثغيت شوطاً 

كبيراً وطريقاً طوياًل للتخلص من األشــباح التي 

طــاردت الفريق في الماضــي، من خالل الفوز 

بــركالت الترجيح في كأس العالم للمرة األولى 

بعد العديد من الهزائم المؤلمة.

التخلص من العقدة
وتخلص ســاوثغيت نفســه من صدمة ركالت 

الترجيــح التــي حاصرته منذ ســنوات، حيث 

ســبق لحارس المرمى األلماني أندرياس كوبكه 

التصدي لركلة الترجيح التي سددها ساوثغيت 

في مبــاراة المنتخبين بالمربــع الذهبي ليورو 

.1996

وســاعدت الدروس التي تعلمها ســاوثغيت 

من هــذه المواجهة الســابقة مــع المنتخب 

األلمانــي، المنتخــب اإلنجليزي علــى اجتياز 

العقبــة الكولومبيــة فــي دور الســتة عشــر 

بالمونديال الحالي.

مع كل خطــوة، من اختيــار الفريق إلى 

اختيــار الخطط والطريقة التــي يتعامل بها 

مع وســائل اإلعالم، أظهر ساوثغيت هدوءاً 

وقــرارات عقالنية، وأظهــر أن هناك العديد 

من أســاليب القيــادة. وينتظــر أن يواصل 

ساوثغيت العمل بأســلوبه نفسه، الذي قد 

يقود الفريق إلى المباراة النهائية على استاد 

»لوجنيكي«، األحــد المقبل إذا تغلب على 

نظيره الكرواتي اليوم.

 لتصبح مثل مدرب األسود الثالثة
ً
350 دوالرا

أجــرى العبــو المنتخب اإلنجليــزي تدريباتهم، 

أمــس، باســتخدام دميــة مطاطية على شــكل 

ديك، استعداداً للمباراة المرتقبة أمام المنتخب 

الكرواتي اليوم في الدور قبل النهائي من بطولة 

كأس العالــم 2018 لكرة القــدم المقامة حالياً 

بروسيا.

وخالل اإلحماء، تبادل هاري كين وزمالؤه قذف 

الديــك المطاطي وســط أجواء مــن المرح في 

معســكر التدريب في ريبينو القريبة من ســان 

لندن - د ب أ بطرسبورغ.   

ربما تكون إنجلترا قد انتعشــت قلياًل بعد بلوغ 

الدور قبل النهائي، لكن إيريك داير، العب وسط 

المنتخب اإلنجليزي، يــرى أن النجاح الحقيقي 

لم يتحقق بعد.

وقــال داير: »ال أعتقد أننــا تكللنا بالنجاح بعد. 

مــن الصعب تحديــد النجاح، لكــن من وجهة 

ريبينو - رويترز نظري أعتقد لم نحققه بعد«. 

اإلنجليز يتدربون 
بديك مطاطي

داير: لم نحقق 
النجاح بعد

ً
ماغواير.. مشجع وجد نفسه نجما

Ⅶ  موسكو - أ ف ب

من مشــجع للمنتخب اإلنجليــزي لكرة القدم في 

كأس أوروبا 2016، أصبح هاري ماغواير بعد عامين 

ركيــزة أساســية في خط دفاع »األســود الثالثة«، 

وأحــد فصول قصــة خرافية يعيشــها اإلنجليز في 

نهائيــات كأس العالم فــي روســيا، ويالقون فيها 

كرواتيا في الدور نصف النهائي اليوم.

اختبر البطولة األوروبية التي اســتضافتها فرنسا 

من المدرجات. ارتــدى لوني المنتخب اإلنجليزي 

)األحمر واألبيض(، بعــد فترة قصيرة من صعوده 

مع فريقه هال سيتي إلى مصاف الدوري اإلنجليزي 

الممتاز.

خــالل عامين، قطــع المدافع البالــغ 25 عاماً، 

شــوطاً كبيراً مع فريقه الحالي ليســتر سيتي الذي 

انضــم إلــى صفوفــه الصيــف الماضــي، ليصبح 

أساسياً في تشــكيلة المنتخب، ويقابل بالتصفيق 

والتشــجيع الحــار من المشــجعين. هدفه بضربة 

رأســية في المباراة ضد الســويد السبت الماضي 

)2-0(، وضع إنجلترا على ســكة نصف النهائي في 

كأس العالم للمرة األولى منذ 1990.

أقر ماغواير في مقابلة مع المنصات اإللكترونية 

لالتحــاد اإلنجليــزي لكــرة القدم: »مرت ســنتان 

مميزتان.. مسيرتي مجنونة إلى حد كبير«.

إذا كان يعِرّف نفســه بأنه شــخص »مســتريح 

وهادئ«، فقــد كان »عمالقاً في منطقتي الجزاء« 

ضد المنتخب االسكندنافي بحسب مدربه غاريث 

ساوثغيت.

وواصل: »عندما شــاهدته خالل هذا الموســم، 

كنــت أود أن يبقى في حالة جيدة )لكأس العالم( 

ألننــي كنــت متأكداً من قدرته علــى اللعب على 

هذا المستوى«.

وقال ســاوثغيت: »أعتقد أنــه العب موهوب 

جــداً، تعامله مع الكرة جيد، أفضل من أي قطب 

دفاع في البطولة«.

أضاف: »أتمنى أن يكتســب الثقة بفضل أدائه 

بهذا المستوى«.

ملعــب  علــى  األربعــاء،  كرواتيــا،  ضــد 

»لوجنيكي« في موســكو، سيكون ماغواير أمام 

فرصة المســاهمة في قيــادة إنجلترا إلى إنجاز 

لــم تحققه منــذ العــام 1966: بلــوغ المباراة 

النهائيــة لكأس العالم، والســعي لتكــرار إنجاز 

إحــراز اإلنجليز لقبهــم األول والوحيد في كأس 

العالم، في السنة نفسها.

 كان ما عدا إنجلترا«
ً
في بريطانيا.. »أيا

Ⅶ  بريطانيا - أ ف ب

تتألــف المملكــة المتحــدة مــن إنجلتــرا وويلز 

واسكتلندا وإيرلندا الشمالية، إال أن كرة القدم فيها 

أبعد ما تكون عن االتحاد. واقع ال يغيره شيء، وال 

حتى بلوغ المنتخب اإلنجليزي نصف نهائي كأس 

العالم للمرة األولى منذ 28 عاماً.

دائماً ما يردد مشــجعو كرة القــدم في الدول 

الثــالث عبــارة »أي كان مــا عــدا إنجلتــرا«، في 

إشــارة لتفضيلهم فوز أي منتخــب على اإلنجليز. 

وبعكس دورات األلعاب األولمبية التي تشارك فيها 

المملكــة بفريق موحد، يشــارك منتخب منفصل 

لكل مــن الدول األربــع في بطوالت كــرة القدم 

والركبي.

وتعد إنجلترا القــوة المهيمنة في بريطانيا في 

ما يتعلق بكرة القدم: منها يتحدر أفضل الالعبين، 

وفيها يقام الدوري الممتاز الذي يعد من األبرز في 

العالم، حققت أفضــل النتائج، وتحظى بموارد ال 

تقارن بما يستطيع جيرانها إنفاقه.

المفارقــة أن مشــاعر التنافس وحتــى البغض 

الكــروي بيــن مواطني الــدول الثالثــة من جهة، 

وإنجلترا من جهة، ال تختفي في المواعيد الكبرى.

قبل أعوام، أثار العب كرة المضرب االسكتلندي 

أندي مــوراي، عاصفة من االنتقــادات اإلنجليزية 

عندمــا قال إنــه سيشــجع أي منتخــب »ما عدا 

إنجلترا« في مونديال ألمانيا 2006.

سياسياً، سعت اسكتلندا للتخفيف من حدة 

النفور هذه الســنة. ونشــرت رئيســة الوزراء 

نيكوال ســتورغن صورة لها وهي تحمل نسخة 

عــن كأس العالم مرفقة بتعليــق »لقد عادت 

إلى المنزل«.

واضطــرت إذاعــة »بي بي ســي راديــو ويلز« 

)التابعة لشــبكة اإلذاعــة البريطانيــة( إلى إلغاء 

تغريــدة عبر حســابها على موقع »تويتر« ســألت 

فيهــا »هل كلنــا إنجليز اآلن؟« مــع تأهل انجلترا 

إلى الدور ربع النهائي. وأتى الرد األكثر تعبيراً على 

هذه التغريدة مــن االتحاد الويلزي »نحن ال نزال 

ويلزيين، وأنتم؟«.

 ساوثغيت.. 
 »من زيرو 
إلى هيرو«



طارق عبد المطلب

تمريرات 
مونديالية

 كرة القدم..غدارة 

 خذلت نجومها، وضّحت بالكبار.. 

 ميسي ورونالدو وايسكو..

 وآخرهم كان نيمار.

 منحت فرق، بسمة أمل.. 

 وفي لحظة، الحلم كله انهار. 

 غدارة للي ما يحذرها، وينسى انها.. 

بتلف باستمرار.  

 غدارة للي ما يحترمها، ويجهل انها..

في لعبها اختبار.  

 غّدارة وفي غدرها يمكن يكون رحمة.. 

للي زّينا، خرج من أول األدوار.  

 أصل الكرة كده:

تكافئ اللي يعاملها  

بعزيمة، وبإصرار.  
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