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سجلت فرنسا أوالً ثم كسبت المباراة، وسجلت أورغواي أوالً ثم كسبت 

أمام البرتغال.

ترى إلى أي مدى تصل أهمية »من يسجل أوالً« ؟

قبل اإلجابة، أؤكد مجدداً كما توقعت من قبل عدم ظهور طريقة لعب 

جديــدة في كأس العالم الحالية، في الوقت الذي تركز فيه اإلبداع كله 

في تنوع األساليب، وانحصر الصراع حول كيفية ابتكار أو اعتماد أسلوب 

يحقق الفوز.

ولــن آتي بجديد حين أقول إن المزامنة صارت هي الشــغل الشــاغل 

للمدربيــن، وهدفها كســب أكبر مســاحة ممكنة فــي أقصر وقت، مع 

تأكيــد، أيضاً، تحقق ما توقعه روبــرت قابي، حيث أصبحت كرة القدم 

أسرع مع مساحة أقل وزمن أقل. وال أبالغ إن قلت إن السرعة أضحت 

عنوان هذه البطولة، وعلى نحو غير مســبوق وفي الوقت ذاته لجأت 

بعــض الفرق، حتى القوية منها لألســلوب اإليطالي »انتظار المنافس«، 

واالعتماد على الهجمات المرتدة.

أذكر في هذا الصدد السؤال الذي طرحه اإليطالي آندريا سكيانكي: هل 

من األفضل انتظار المنافس أم مهاجمته في نصف ملعبه ؟!

أي ماهو األسلوب األمثل لكسب المباراة ؟

تكثيــف الضغــط أم التقوقع وانتظــار المنافس ثم مباغتــة دفاعه في 

الوقت المناسب؟

في ظني أنه ال يمكن تفضيل أسلوب على آخر، لكن إمكانات الالعبين 

والفريقين والظروف هي التي تساعد المدرب على اختيار األسلوب.

وإذا كانــت إحدى الدراســات بعد كأس العالــم الماضية أكدت أن من 

يســجل أوالً يمكنه تحقيق الفوز بنســبة 75% وقد يخســر بنســبة %8، 

فإن مثل هذه النتيجة تدعم فلســفة الدفاع والمضي قدماً في التمسك 

بأســلوب انتظار المنافس دفاعاً عن الهدف الذي تم تسجيله، علماً بأن 

الدراســة أثبتت أيضاً أن نسبة اللعب المفتوح تصل إلى 72%، ما يعني 

أن النزعة الهجومية هي السائدة.

ومــع تراجــع األداء االســتعراضي وارتفــاع معدل الســرعة ارتفع في 

المقابل معدل المسافة التي يقطعها الالعب في المباراة الواحدة، ولم 

يعد هناك مكان لالعب الذي يتوقف عن مالحقة الكرة أو اســتعادتها 

بمجرد أن يفقدها، ولم تعد مهمة المهاجم االكتفاء بالهجوم والتوقف 

عن الدفاع.

أذكــر في هــذا الصدد رأيــاً جمياًل للهولنــدي فان غــال، يتعلق بأداء 

المايســترو األرجنتيني ريكيلمي، حيث قال عنه: »إنه أفضل العب في 

العالــم عندما تكون الكرة فــي حوزة فريقه، أما عندما تكون الكرة مع 

المنافس فكما لو أن الفريق يلعب ناقصاً !!!

فــي كأس العالــم الحالية، الكل يجري، وال مكان إال للســرعة والضغط 

وكســب المســاحات، بغض النظر عن األسلوب ســواء كان هجومياً أم 

دفاعياً.

منافسات كأس العالم في روسيا ثقيلة جميلة عامرة ال تنقصها متطلبات 

كــرة القدم الحديثة التي حددها الخبــراء: القوة البدنية والوعي وفهم 

اللعبة والمزامنة والفعالية الذهنية.

وأختم بإجابة مثيرة ألســطورة فرنســا زيدان، عندما ســئل عن أفضل 

مهاجم: »البرازيلي رونالدو... ألنه استطاع المرور من مالديني«!

المهاجم الكبير يبرزه مدافع كبير!

رغم خروج المكســيك من مونديال روســيا في 

ثمــن النهائي وترســخ عقدتها مــع دور الـ 16، 

والذي خرجت منه لسابع دورة على التوالي، إال 

أن المشــاركة هذه المرة حملت نقاطاً إيجابية 

أبرزها حــارس المرمــى غييرمو أوتشــوا الذي 

تفوق على جميع حراس المونديال، واألرقام ال 

تكذب.

رغــم تلقي شــباكه 

الشوط  في  لهدفين 

الثاني أمام البرازيل، 

إال أن أوتشوا سجل 

بنجاحه  مميزاً  رقماً 

فــي التصــدي لـ 8 

كــرات علــى مرماه 

نيمــار  رفــاق  مــن 

طوال 90 دقيقــة، والرقم الوحيد الذي يتفوق 

علــى هذا الرقم هو رقم أوتشــوا نفســه بعد 

أداء رائــع أمام منتخب ألمانيا، وفقاً لحســاب 

»أوبتا« اإلحصائي على تويتر. وتصدى الحارس 

المكسيكي أمام الماكينات األلمانية لـ 9 كرات 

على مرماه.         موسكو - وكاالت

وّدع أندريس إنييســتا المنتخب اإلسباني األول 

لكــرة القدم، مؤكداً أنــه فخور بكونه لعب في 

واحدة مــن أفضل فترات الكرة اإلســبانية في 

التاريخ.

وكان إنييســتا أعلن اعتزاله األحد الماضي، بعد 

أن وّدع المنتخــب اإلســباني منافســات كأس 

العالم من دور الســتة عشر، عقب خسارته أمام 

 3 الروسي  المنتخب 

- 4 بركالت الترجيح، 

بعدما انتهى الوقتان 

واإلضافي  األصلــي 

بالتعادل 1/ 1.

وقــال إنييســتا، في 

خطاب مفتوح نشره 

التواصل  مواقع  عبر 

علــى  االجتماعــي 

اإلنترنــت: »أعتقد أنني كنت محظوظاً لتمكني 

من اللعب خــالل واحدة من أفضل فترات كرة 

القدم اإلســبانية، مع وجــود جيل من الالعبين 

الذين كانوا، وســيظلون، استثنائيين في جميع 

النواحي«. وأضاف: »لقد حققنا أشــياء عظيمة، 

أشــياء حلمنا بها عندما كنا صغاراً، ولكننا عانينا 

خيبات أمل كبيرة، ومررنا بلحظات صعبة«.

وتابع: »أوّد أن أشكر الجميع ألنهم جعلوني 

زميــاًل جيداً في الفريــق والعب كرة أفضل. 

كان شــرفاً لــي أن أتشــارك معكــم هــذه 

السنوات«.          برلين - د ب أ

لم تمنع مشــاعر المرارة، التي سيطرت على المنتخب الياباني بعد خروجه من 

المونديال على يد بلجيكا في الوقت القاتل، من إســداء التحية بطريقة خاصة 

إلى البلد المضيف، قبل مغادرة روسيا إلى اليابان.

فقــد كان من الالفــت تنظيف العبي المنتخب الياباني غرفة المالبس بشــكل 

كامــل عقب المباراة، وقبل مغادرتهم إلــى الفندق الذي يقيمون فيه، إذ بدت 

الغرفة كأنها لم ُتستخدم من قبل.

ولــم يكتِف العبو المنتخب الياباني بذلك، بل ثّبتوا لوحة كرتونية صغيرة على 

منضدة وســط الغرفة، وقد كتب عليها بالروســية: »شكراً« )سباسيبا(، في لفتة 

تقدير واحترام لروسيا التي تستضيف البطولة.

وحظيت اللفتة اليابانية بتقدير كبير من المشــجعي في مختلف أنحاء العالم، 

وتداول مســتخدمو وســائل التواصل االجتماعي صــورة غرفة المالبس الخاصة 

بالمنتخب الياباني على نطاق واسع.     موسكو - وكاالت

قال مدرب سويســرا فالديميــر بيتكوفيتش عقب انتهاء رحلــة فريقه من ثمن 

النهائي بخســارته 0 - 1 أمام المنتخب الســويدي، أمــس: »نحن حزينون، كنا 

نرغب بمواصلة المشــوار. الســويد فعلت بالضبط ما كانــت تريد فعله. كانت 

هناك أوقات لم نكن فيها ببســاطة جيدين بما فيه الكفاية لتحقيق الفوز بهذه 

المباراة«.

مضيفاً: »كل المنتخبات عانت في مواجهة الســويد لفرض أسلوب لعبها. 

إنه أمر صعب ولم نتمكن من الخروج منه، كنا بطيئين جداً، غير دقيقين، 

وغيــر جيديــن، لم نكــن مركزين بما فيــه الكفاية وهو ما ســهل مهمة 

السويد«.

أوتشوا يتفوق 
على جميع الحراس

إنييستا يلقي 
العبو اليابان يذهلون العالم كلمة الوداع

بعد الخروج المّر

ً
بيتكوفيتش: كنا بطيئين جدا

الين وغير فعَّ

Ⅶ سان بطرسبورغ - أ ف ب

حجز منتخــب إنجلترا مقعده في دور الثمانية لمونديال روســيا 

لكــرة القــدم بعد فوزه علــى نظيره الكولومبــي 4 - 3 بضربات 

الترجيــح أمــس على ملعــب أتكريت أرينا في موســكو في أخر 

مباريات دور الستة عشر.

ليضــرب المنتخــب اإلنجليــزي موعــداً في ربــع النهائي مع 

المنتخب الســويدي، واألخير تأهل بفوزه بهدف مقابل ال شــيء 

على المنتخب السويسري أمس في ثمن النهائي.

وبعــد تححدج لقــاء المنتخب اإلنجليزي لنظيره الســويدي، 

فاألســود الثالثة حل عقــدة تاريخية الزمته مــع ضربات الجزاء، 

ليقع في عقدة أخرى وهي المنتخب السويدي، الذي لم يستطع 

المنتخب اإلنجليزي الفوز عليه سوى مرتين في آخر 10 مباريات.

وتقدم منتخب إنجلترا بهدف حمل توقيع نجم توتنهام هاري 

كيــن من ضربة جزاء فــي الدقيقة 57 ليعــزز موقعه في صدارة 

قائمــة هدافي المونديال برصيد ســتة أهــداف ولكن ياري مينا 

مدافــع برشــلونة خطف هدف التعــادل القاتــل لكولومبيا في 

الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وانتهى الوقــت األصلي بالتعادل اإليجابي ليتم اللجوء إلى وقت 

إضافي على شــوطين لكنه لم يشــهد أي جديــد ليتم االحتكام 

إلــى ركالت الجزاء الترجيحية التي حســمها المنتخب اإلنجليزي 

لصالحــه بنتيجــة 4 / 3.وفــي المبــاراة األولى لدور الـــ16، بلغ 

المنتخب الســويدي لكرة القدم الــدور ربع النهائي للمرة األولى 

منذ 24 عاما بفوزه على نظيره السويسري 1-صفر أمس في سان 

بطرسبورغ في الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا، ليضرب موعداً 

مع المنتخب اإلنجليزي.

 وسجل مهاجم اليبزيغ األلماني إميل فورسبرغ هدف المباراة 

فــي الدقيقة 66. وهي المرة األولى التي تبلغ فيها الســويد ربع 

النهائــي منذ 24 عاما وتحديــدا منذ مونديال 1994 في الواليات 

المتحدة عندما أنهت البطولة في المركز الثالث.

 وكررت الســويد إنجازها في المونديال األميركي وبلغت ربع 

النهائــي للمرة الرابعة في تاريخها بعــد 1934 في إيطاليا عندما 

حلــت رابعة، و1958 على ارضهــا عندما حلت وصيفة، علما أنها 

حلت ثالثة في نســخة 1950 في البرازيــل بيد أن نظام البطولة 

لم يشــمل دور ربــع النهائي حيث خاضــت 4 منتخبات تصدرت 

المجموعــات األربع في الدور األول، دورا نهائيا أنهته األوروغواي 

في الصدارة أمام البرازيل والسويد وإسبانيا.

األسود الثالثة ينجح فــــــــــــــــــي تجاوز الحمى الصفراء

األربعاء
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Ⅶ روستوف - د ب أ

بعــد ردة الفعــل الرائعة التــي قدمها في مواجهــة المنتخب 

اليابانــي بالدور الثاني )دور الســتة عشــر( لبطولة كأس العالم 

2018 بروســيا، ســتكون معنويات المنتخــب البلجيكي لكرة 

القــدم فــي أعلى درجاتها قبــل خوض واحدة مــن أبرز وأهم 

المباريات في تاريخ الفريق.

وقلــب المنتخب البلجيكــي تأخره بهدفيــن نظيفين أمام 

المنتخب الياباني، أول من أمس، إلى فوز كبير 3 - 2 في الدور 

الثانــي، ليضــرب الفريق موعــداً مع نظيــره البرازيلي في دور 

الثمانية للبطولة.

ومــن خــالل المواجهــة الصعبــة والمثيرة مــع المنتخب 

البرازيلــي، سيكتشــف المنتخب البلجيكي مــا إذا كان بالفعل 

فريقاً قادراً على الفوز بلقب المونديال.

ويرى اإلســباني روبرتــو مارتينيز، المدير الفنــي للمنتخب 

البلجيكي، أنها مباراة يجب أن يســتمتع بها العبوه منذ البداية 

بعيداً عن ضغوط الترشيحات التي واجهت الفريق في أكثر من 

مباراة سابقة كونه مرشحاً بارزاً للفوز في المباراة.

لحظة حاسمة
وعندما يلتقــي الفريقان فــي كازان بعد 

غٍد، ســتكون لحظة حاسمة للمنتخب 

البلجيكي الذي يســعى لحجز مكانه 

فــي المربــع الذهبي للمــرة الثانية 

فقط في تاريخ مشــاركاته ببطوالت 

كأس العالــم، حيــث كانــت المرة 

الوحيدة السابقة عندما احتل المركز 

الرابع في مونديال 1986 بالمكسيك.

ويصعــد الفائز من هــذه المباراة 

للمربــع الذهبي الــذي يلتقي فيه 

الفائز من مباراة منتخبي فرنسا 

بطل العالم 1998 وأوروغواي 

بطــل العالــم فــي 1930 

أحــد  لتحديــد  و1950 

النهائية  المباراة  طرفي 

المقــررة في 15 يوليو 

الجاري.

المنتخب  وأصبــح 

أول  البلجيكــي 

فريــق يقلــب تأخره 

أكثــر  أو  بهدفيــن 

الوقــت  فــي  للفــوز 

بأي  للمبــاراة  األصلي 

الفاصلــة  األدوار  مــن 

لبطــوالت كأس العالم 

منــذ أن نجح المنتخب 

قلــب  فــي  البرتغالــي 

تأخــره بثالثــة أهداف 

نظيفــة إلى فــوز كبير 

منتخــب  علــى   3  -  5

كوريــا الشــمالية فــي 

دور الثمانية بمونديال 

.1966

وقال مارتينيز: »إذا 

نظرت لإلحصاءات، ليســت هناك مباريــات عديدة يمكن فيها 

قلــب النتيجة من تأخر الفريــق بهدفين نظيفين إلى الفوز في 

بطوالت كأس العالم... أعتقد أنه أمر يتعلق بشــخصية الفريق 

والتركيز والرغبة ونزعة عدم االستســالم بيــن الالعبين، وأيضاً 

ثقة الالعبين. تحقيق هذا في الوقت األصلي كان إنجازاً هائاًل«.

وقــال مارتينيــز إن ضغوط الترشــيحات اآلن ســتكون على 

المنتخــب البرازيلــي، فيمــا يســتطيع المنتخــب البلجيكــي 

االســتمتاع بالمباراة بال ضغوط، وأوضح: »بالطبع هناك شــيء 

مــن الخوف، عليك أن تتفهم أنــه »المنتخب البرازيلي« أفضل 

فريق في البطولة«.

وأضــاف: »بقدر ســرعة فهــم دورك، بقدر مــا تتضح األمور 

بشــكل أفضل. سيكون هناك توضيح كامل لطريقة اللعب أمام 

منافــس مثــل المنتخب البرازيلــي يضم مهــارات فردية، مثل 

فيليــب كوتينيــو، ونيمار، والعبين يمكنهم حســم المباراة في 

ثانية«.

وقال مارتينيز إن فريقه خاض الشوط األول من المباراة أمام 

اليابان »بشــيء من الخوف والقلق من عدم تحقيق التوقعات 

التي تضعه مرشحاً أقوى للفوز في المباراة«.

وأوضح: »اعتقــدت أنه عندما تأخرنــا بهدفين نظيفين أنه 

عامل نفســي. حســناً، ليــس لدينا مــا نخســره اآلن، يمكننا 

االســتمتاع بهــذه الفرصــة اآلن، وبالمباراة أمــام البرازيل منذ 

الدقيقــة األولى. ال أعتقد أن فريقي هو المرشــح األقوى. 

ال أعتقد أن الجميع يتوقعون تأهلنا للمربع الذهبي«.

وأضاف: »لهذا أعتقــد أنها مباراة، عندما تكون صبياً 

صغيــراً تحلم بالمشــاركة فيها. مباراة أمــام المنتخب 

البرازيلــي فــي دور الثمانية للمونديــال، لهذا، ومن 

وجهة نظري، يمكننا االســتمتاع بها فعاًل من الثانية 

األولى في اللقاء«.

وقبل عامين، خســر هذا الجيــل الذهبي للمنتخب 

البلجيكي أمــام منتخب ويلز 1 - 3 

في دور الثمانية لبطولة كأس األمم 

األوروبيــة الماضيــة »يورو 2016« 

بفرنسا.

أمام  الفريق  كما خســر 

نظيــره األرجنتينــي صفر 

الثمانيــة  دور  فــي   1  -

لمونديال 2014 بالبرازيل.

»كنــا  هــازارد:  وقــال 

نعتقــد أن المباراة ستشــهد 

تكــراراً لما حدث أمــام ويلز 

كنــا  ولكننــا  عاميــن،  قبــل 

إذا ســجلنا  أنه  أيضاً  نعتقد 

في شــباك اليابان ستظل 

المباراة في الملعب«.

وأضاف: 

للمباراة  »بالنســبة 

يوم  البرازيل  أمــام 

ســتكون  الجمعــة 

رائعة وساحرة، ألن 

البرازيل  أمام  اللعب 

ألي  دائمــاً  مدهــش 

العب كرة قدم. ســنحصل 

على قدر جيد من الراحة، ونحاول 

الفوز بالمباراة«.

 من الخوف«
ً
بلجيكا تنتظر »شيئا

 في عقولنا
ً
هازارد: شبح ويلز كان حاضرا

  مارتينيز 
يؤكد أن 

»الشياطين« سيلعب 
أمام السامبا دون 

ضغوط

من يسجل
 ؟!

ً
أوال

عادل عصام الدين
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أتعلمــون لماذا دائمــاً ما نضرب المثل باليابان، ولمــاذا نقدمها صورة 

ناصعة في مجاالت كثيرة، وفي كرة القدم تحديداً؟

ارجعــوا لمباراة المنتخــب الياباني األخيرة أمام بلجيــكا في مونديال 

روســيا 2018، وســتعرفون لماذا، صحيح أنه خسر تلك المباراة بهدفين 

مقابــل ثالثــة، وخرج من الحــدث العالمي، لكنه تــرك وراءه بصمات 

وحكماً وعبراً ودروســاً، تؤكــد صحة نهج وفكــر اليابانيين، فالتخطيط 

لتحويل منتخبهم من مجرد عابر ســبيل في مختلف البطوالت الكروية، 

سابقاً، إلى رقم صعب قارياً وعالمياً بدأ يؤتي ثماره.

منتخب اليابان تحول من مجرد ضيف خفيف الظل في القارة الصفراء 

قبــل ســنوات قليلة مضــت، وكان بمثابة الحمل الوديــع الذي ال يؤثر 

في صراع المنافســة وال المنتخبات الكبيرة، تحول إلى فريق يشــار له 

بالبنان، ونال لقبه الذي يســتحقه »الساموراي« عن جدارة، فقد تحول 

إلــى فريق يضــم نخبة المحاربين الذين وضعوا أنفســهم لخدمة تطور 

الكرة اليابانية.

ما أزال أتذكر كيف كانت المشاركة اليابانية المتعثرة في بدايات عهده 

الكروية آسيوياً، وكيف تطور من عام إلى عام ومن مشاركة إلى أخرى، 

حيــث بات ذلــك المنتخب الذي يحجز بطاقته إلــى البطوالت الكبرى 

مســبقاً، فنهائيات كأس آســيا هو ضيفها الدائم ومرشــحها األبرز، وفي 

نهائيــات المونديال أصبح مع زميله الكــوري الجنوبي ضيفين دائمين، 

وأنا هنا ال أتكلم عن عقود طويلة، بل عن ما ال يزيد عن 25 عاماً فقط 

شهدت كل هذه التطورات في مستوى منتخب اليابان.

نضــرب المثل بالمنتخب الياباني كروياً، ألنه قدم لنا المثال الحي على 

حسن التخطيط واالستراتيجية المستقبلية متوسطة وطويلة األمد، قدم 

لنا أمثلة على كيفية نقل فريقك من تحت الصفر إلى القمة، من مجرد 

منتخب يتعرض للخســارة أمــام نظيره الفلبيني بـــ 19 هدفاً إلى أكبر 

أبطال القارة اآلســيوية، إلى فريق يتواجد في كل نهائيات كأس العالم 

منذ مونديال 1998، ويحقق الصعود للدور الثاني في مشاركتين، آخرها 

المونديال الحالي.

لن نســتغرب إذا ما تحققت الرؤية اليابانية بأن يكونوا أبطال مونديال 

2050، فكل ما خططوا له في المدى المتوســط تحقق، فها هم ، كما 

ذكرت، أبطال القارة اآلسيوية، وها هم يتواجدون في المونديال بصورة 

دائمة، وها هم ينافســون أكبر األســماء العالمية، ويسببون لهم الكثير 

من الحرج.

»الســاموراي« كان علــى بعــد 20 دقيقة فقــط من إبعــاد المنتخب 

البلجيكي، أبرز المرشــحين في مونديــال 2018، بل إنه وصل إلى حد 

كبيــر من الثقة، جعلــه يضغط علــى البلجيكيين في نصــف ملعبهم 

حتى الوقت المحتســب بــدل الضائع بغيــة تحقيق االنتصــار المبكر 

دون الوصول إلى الشــوطين اإلضافيين، هــي جرأة لم يفعلها منتخب 

بمقاييس اليابان من قبل على حساب منتخب يحتل المركز الثالث في 

التصنيف العالمي.

صافرة مونديالية..

دعونا نســتفيد من مشــاركة اليابان في روسيا، دعونا نستلهم العبر وال 

نكتفي بالتصفيق وترديد إعجابنا بالساموراي في المجالس والمنتديات 

فقــط، دعونــا نلحق مــا تبقى من زمن قبل أن يســرق كل مــا لدينا.. 

الحديث لم يفهمه.

خــاض منتخب أوروغواي األول، أمس، حصــة تدريبية جديدة غاب عنها 

مــرة أخرى المهاجم إيدنســون كافاني، الذي يعاني مــن إصابة في ربلة 

الســاق اليمنى »عضلة الســمانة«، ما يثير الشــكوك حول إمكانية لحاقه 

بمبــاراة منتخــب بالده أمام فرنســا في دور الثمانية بعــد غٍد. وأظهرت 

الفحوصــات التي أجريت لكافاني، أول من أمس، إصابته بتمزق في ربلة 

الســاق، خالل مباراة أوروغواي أمام البرتغال في دور الســتة عشــر يوم 

السبت الماضي.

ويمتلــك كافاني حظوظاً ضعيفــة في اللحاق بمباراة بعد غــٍد أمام »الديوك« 

الفرنســية في مدينة نيجني نوفغورود. ولم يســتبعد كافاني بعد من حسابات 

أوسكار تاباريز، المدير الفني ألوروغواي، ولكن كل األمور تشير إلى أن احتمالية 

ظهوره أمام فرنســا ضئيلة للغاية. وســيكون غياب كافاني، عن مباراة فرنســا 

بمثابة ضربة قوية ألوروغواي.    موسكو - وكاالت

أعلــن المنتخب الروســي األول لكــرة القدم، 

أمس، أن يــوري زيركوف يعاني من التهاب في 

وتر في الساق، وبات مهدداً بالغياب عن مباراة 

منتخب بالده في دور الثمانية بكأس العالم.

ويســابق الالعب الزمن من أجل اللحاق بمباراة 

المنتخب الروســي أمام نظيره الكرواتي المقرر 

إقامتها يوم السبت المقبل.

وكان المنتخب الروسي يخشى األسوأ عندما تم 

اســتبدل الالعب البالغ 34 عاماً بين الشــوطين 

أمام المنتخب اإلسباني يوم األحد الماضي.

وتأكــدت هــذه المخــاوف بعــد التشــخيص، 

أمس، حيث بات المدرب الروســي ستانيسالف 

تشيرتشيســوف فــي حيــرة من أمــره الختيار 

التشكيل.           سوتشي - د ب أ

أعلــن االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، أمس، 

عن إيقاف فينولد كومبس، رئيس اتحاد ســانت 

فينســنت وجزر غرينادين، عن مزاولة أي نشاط 

متعلق باللعبة لمدة عامين.

وجاء قرار »فيفا« بســبب تورط المســؤول في 

غير  بيــع  عمليــات 

لتذاكــر  شــرعية 

البرازيــل  مونديــال 

.2014

وأكــد »فيفــا«، في 

لجنــة  أن  بيانــه، 

له  التابعة  األخــالق 

قــررت أيضــاً تغريم 

ألف   40 المســؤول 

دوالر بسبب الواقعة 

نفسها.

وأشار البيان إلى أن كومبس أدين بانتهاك لوائح 

»فيفا« بشأن الرشى والفساد وتضارب المصالح 

والــوالء، عبر بيــع تذاكر تم شــراؤها من ِقبل 

االتحــاد التابع له، ومن خالله شــخصياً، كعضو 

في اللجنة الدائمة لـ»فيفا«.  موسكو - د ب أ

قال مدرب السويد يان أندرسون، المدير الفني للمنتخب السويدي، عقب مباراة 

فريقه أمام سويسرا: »لدينا فريق رائع على أرضية الملعب ومقاعد البدالء. كرة 

القــدم هــي لعبة جماعية. نعرف كيف وصلنا إلى هنا، ســنركز على أمر واحد: 

خصمنا المقبل، سنبذل أقصى جهدنا وسنرى ما سيحدث«.

مــن جهته، قال فورســبرغ، صاحب هدف الســويد الوحيد في مرمى سويســرا: 

»لقد ربحنا مرة أخرى بطريقة رائعة، لم نســمح لهم بخلق الكثير من الفرص. ما 

نحققه يجعلني أرغب في البكاء. من المهم أن نؤمن بما نقوم به، ونحن واثقون 

بأنفسنا، وإذا فعلنا ما يجب علينا القيام به في الهجوم والدفاع، سنحصد الثمار«. 

وأضاف: »نحن في ربع النهائي، وهذا ُيثبت أن ما نقوم به جيد حقاً«.

اليابان.. 
الدروس والعبر

أحمد الحوري

أوروغواي تتدرب من دون 
كافاني

زيركوفقد يغيب 
أمام كرواتيا

»فيفا« يكشف 
عن فضيحة تذاكر

أندرسون: نعرف كيف وصلنا 
إلى هنا وكيف نستمر

األسود الثالثة ينجح فــــــــــــــــــي تجاوز الحمى الصفراء
أكثر فاعلية

 جاءت المباراة مملة بين الفريقين اللذين 

لم يظهرا شخصية كروية تليق باللعب 

في الــدور الثاني، ولكــن المنتخب 

الســويدي جــاء أكثــر فاعلية من 

منتخــب سويســرا الملقــب بـــ 

»ناتــي« وواصــل مســيرته فــي 

التقدم التي بدأت في التصفيات 

األوروبيــة، حيــث تأهلــوا مــن 

مجموعتهم على حســاب هولندا، 

إيطاليا  الملحــق،  بنتيجــة  وحرمــوا 

بطلة العالم أربع مرات، من المشاركة في 

النهائيــات للمرة األولى منــذ 60 عاما، كما حجزوا 

بطاقتهم إلى ثمن النهائي عن المجموعة التي ضمت ألمانيا 

حاملة اللقب والتي خســروا أمامها بصعوبة 1-2 بهدف ســجله 

طوني كــروس في الدقيقة الخامســة األخيرة مــن الوقت بدل 

الضائع.  وعادلت الســويد التي تخوض النهائيات الحالية بغياب 

أبرز نجومهما زالتان ابراهيموفيتش الذي اعتزل اللعب دوليا في 

2016، عدد االنتصارات في 30 مواجهة مباشــرة ضد سويســرا، 

فحققت الفوز العاشــر اليوم، لكنه األول فــي أول مباراة بينهما 

في بطولة كبرى.

فوز مستحق 
واستحقت السويد الفوز في المباراة كونها كانت الطرف األفضل 

خصوصا في الشــوط الثاني، كما كانت األخطر فرصا في الشوط 

األول الذي شهد سيطرة سويسرية دون فاعلية.

 وســتحرم السويد في الدور ربع النهائي من خدمات مدافعها 

ميكايــل لوســتيغ الذي تلقــى بطاقة صفراء هــي الثانية له في 

البطولة.  وأجرى مدرب السويد يانه أندرسون تغييرا واحدا على 

التشــكيلة التي سحقت المكسيك )3-0( في الجولة األخيرة من 

دور المجموعات فدفع بغوســتاف سفنســون مكان سيباســتيان 

الرســون الموقوف. ولعب القائد أندرياس غراكفيســت أساســيا 

بعدما كان الشك يحوم حول مشاركته نظرا ألن زوجته من المقرر 

أن تضع مولودا اليوم.

فــي المقابل، أجــرى مدرب سويســرا فالديميــر بتكوفيتش 

4 تبديــالت، فغاب ســتيفان ليختشــتاينر وفابيان شــار بســبب 

اإليقــاف ولعــب مكانهما يوهان دجــورو وميكايــل النغ، فيما 

عاد ســتيفن تسوبر إلى التشــكيلة األساسية 

على حســاب بريــل إمبولو، ويوســيب 

دراميتش على هاريس سيفيروفيتش.  

وكانت سويســرا البادئــة بالتهديد 

عبر ســتيفن تســوبر مــن خارج 

المنطقــة بيــن يــدي الحــارس 

روبــن أولســن )7(، لكن أخطر 

فرصة فــي المبــاراة كانت عبر 

مهاجم السويد والعين اإلماراتي 

تلقى كرة  الــذي  بيــرغ  ماركوس 

داخل المنطقة ســددها على الطائر 

أبعدها الحارس يان سومر بصعوبة )29(.

 وأهــدر بليريم دزيمايلي فرصة ذهبية اثر لعبة 

مشتركة مع تسوبر داخل المنطقة فسدد األول الكرة قوية 

فوق المرمى الســويدي )39(. وأهدر ألبين إكدال فرصة سهلة 

عندما تلقى كرة عرضية من لوســتيغ سددها بيمناه على الطائر 

فوق مرمى اولســن )41(.  وتحســن أداء الســويد في الشــوط 

الثانــي ونجحــت في ترجمــة أفضليتها إلى هدف رائع ســجله 

فورسبرغ عندما تلقى كرة عند حافة المنطقة من اوال تويفونن، 

فموه بجســمه وســددها قوية بيمناه ارتطمت بقــدم المدافع 

مانويل أكانجي وخدعت الحارس سومر )66(.

 وضغطت سويســرا بحثا عن التعادل لكنها اصطدمت بدفاع 

قوي أبعد الخطر قبل وصوله إلى أولســن الذي تصدى لتسديدة 

قويــة لمدافــع ميــالن اإليطالي ريــكاردو رودريغيــز من خارج 

المنطقة )69(، ثم أبعد غرانكفيست كرة في توقيت مناسب إثر 

دربكة أمام المرمى بعد ركلة ركنية )79(.  وقام مدرب سويســرا 

فالديمير بتكوفيتش بتغييرين دفعة واحدة فأشــرك بريل إمبولو 

وهاريس سيفيروفيتش مكان تسوبر ودزيمايلي، وكاد األول يدرك 

التعادل بضربة رأسية من مسافة قريبة تصدى لها اولسن ببراعة 

)90+2(.  وكادت السويد تحسم نتيجة المباراة اثر هجمة مرتدة 

في الدقيقة الثالثة األخيرة من الوقت بدل الضائع عندما انطلق 

مارتن اولســون، بديل فورســبرغ، باتجاه المرمى بيد انه تعرض 

للعرقلة من قبل ميكايل النغ فاحتسب الحكم السلوفيني دامير 

ســكومينا ركلة جــزاء وطرد المدافع السويســري قبل أن يعدل 

قــراره باحتســاب ركلة حرة خارج المنطقة بعــد مراجعة تقنية 

المســاعدة بالفيديــو. وانبرى تويفونن للركلــة التي ارتدت من 

الحائط البشري وأعلن الحكم مباشرة بعدها نهاية المباراة.

  »ناتي« 
يهزم الملل 

وسويسرا ويبلغ ربع 
النهائي

Ⅶ عواصم - وكاالت

كشــف جون أوبي ميكيل، قائد منتخب نيجيريا، أنه خاض 

مباراة األرجنتين الحاسمة وهو غير مستعد، بعدما خطفت 

عصابة والده في موطنه مطالبًة إياه بدفع فدية أو قتله.

وكانت نيجيريا في طريقها إلى الدور الثاني حتى الدقائق 

األخيرة/  قبل أن يسجل المدافع األرجنتيني ماركوس روخو 

هدفاً قاتاًل أّهل به بالده لمواجهة فرنسا.

اتصال
وقــال الالعب المخضــرم )31 عامــاً(: »تلقيت 

اتصــاالً من نيجيريــا، وكان علــى الطرف اآلخر 

زعيــم العصابة، وطلبوا مني دفــع فدية إلنقاذ 

والدي بعدما أنزلوه من السيارة عنوة وهو في 

طريقه لحضور جنــازة قريب، وهددوني 

بأنهــم ســيطلقون النــار عليه إذا 

أخبرت الشرطة«.

معاناة
وواصل: »كنت أعاني كثيراً، 

ولم أرد إخبــار المدرب أو 

أحد الزمالء حتى ال أتسبب 

في التشويش على الفريق 

كهذه،  مبــاراة مهمة  في 

كنــت  أننــي  الحقيقــة 

لكن  عاطفيــاً،  مضطربــاً 

باللعب،  قــراري  اتخذت 

ألننــي ال أريــد أن أخذل 

الذين  النيجيريين  ماليين 

يحلمــون بالوصــول إلى 

الدور الثاني«.

تقرير الشرطة 
وقالــت الشــرطة إن والــد ميكيل 

أوبي اختطــف في 29 يونيو على 

بفدية  أيــدي مســلحين طالبــوا 

قدرهــا عشــرة ماليين نايــرا )28 

ألف دوالر(.

المتحدث  امارايزو  ايبيــرا  وقال 

باســم الشــرطة في والية إينوغو 

والتي  نيجيريــا،  شــرقى  بجنوب 

تعد إحدى المدن الســياحية في 

الدولــة األفريقية، »إن الشــرطة 

انقذت والد ميكيل وسائقه خالل 

تبادل إلطــالق النار مع الخاطفين 

في إحدى الغابات«.

فدية
وذكرت صحيفة محلية واحدة على 

األقــل أن الفدية قد دفعت، لكن 

الشرطة  باسم  المتحدث  أمارايزو 

فــي واليــة إينوغــو نفــى ذلك.

وال تعد هذه المــرة األولى التي 

يواجه فيهــا ميكيل الموقف، بل إن 

والده تعرض للخطف كذلك قبل 7 أعوام قبل تحريره.

استدعاء
وعلــى جانب آخر، وفي الشــأن اإلفريقــي المرتبط بكأس 

العالم، اســتدعى برلمان تونس وزيرة الشباب والرياضة إلى 

جلســة عامة لمساءلتها بشأن المشــاركة المخيبة لمنتخب 

تونس في المونديال وأزمة قطاع الرياضة في البالد.

وأعلن مكتب البرلمان، أمس، أنه ســيطلب حضور وزيرة 

الرياضة ماجدولين الشــارني إلى جلســة عامة بعد غٍد 

لالستماع إلى أسئلة النواب.

وكان عدد من النواب وّقعوا على عريضة لمســاءلة 

الوزيرة بشــأن حصيلة مشــاركة منتخــب تونس في 

مونديال روسيا واألزمة المرتبطة بهروب رياضيين من 

البعثة المشاركة في دورة األلعاب المتوسطية بمدينة 

تاراغونا اإلسبانية.

تفشي العنف
وكان منتخب تونس ودع المونديال 

من الــدور األول بهزيمتين أمام 

إنجلتــرا 1 - 2 وبلجيكا 2 - 5 

قبــل أن يفوز علــى بنما 2 

- 1، وهــو الفــوز الثاني 

لــه خــالل مشــاركاته 

كأس  فــي  الخمــس 

منــذ  واألول  العالــم 

فوزه على المكســيك 

3 - 1 في نسخة 1978 

باألرجنتين.

المشــاركة  وبخــالف 

المخيبــة لتونــس، يعانــي 

قطاع الرياضة في البالد تفشي ظاهرة 

العنــف في المالعــب، وتدني نتائج 

الفرق التونســية والعبي الرياضات 

الدولية،  المسابقات  في  الفردية 

إلى جانــب اهتراء العديد من 

المنشآت الرياضية.

»عصابة« وراء خروج نيجيريا 

 العب 
النسور الخضر يؤكد 

إخفاءه خطف أبيه عن 
المدير الفني

استدعاء وزيرة الرياضة التونسية للمساءلة



Ⅶ موسكو - وكاالت

الكرواتي  المنتخــب  مــدرب  أكد 

لكــرة القدم، زالتكو داليتــش، أول من أمس أن القائد 

لــوكا مودريتش، الذي أهدر ركلة جزاء في المباراة ضد 

الدنمارك، األحد، في ثمن نهائي مونديال روسيا، »هو 

من سيســدد ركلة الجــزاء المقبلة«. وقــال داليتش: 

»لوكا مودريتــش هو قائدنا، وأظهر إحساســاً كبيراً 

بالمســؤولية والشــجاعة بعدما أهــدر ركلة الجزاء 

)فــي الوقت اإلضافي(، بقراره تســديد ركلة جزاء 

ترجيحية وتســجيلها«. وأهدر صانــع ألعاب ريال 

مدريد اإلســباني ركلــة جزاء فــي الدقيقة 115 

مــن المباراة ضــد الدنمارك في ثمــن النهائي، 

كانت قادرة على حسم النتيجة قبل دقائق من 

نهاية الوقت اإلضافي عندما كان التعادل 1-1 

ســيد الموقف. ونجح مودريتش في تسجيل 

المحاولة الثانية في سلســلة ركالت 

الجزاء الترجيحية، التي ابتســمت 

لمنتخب بالده بنتيجة 2-3.

ورأى داليتــش أن مــا قــام بــه 

مودريتــش فــي المباريات 

األخيرة للمنتخب الكرواتي 

وإصراره على المشاركة في 

بالرغم من  الجــزاء  ضربات 

إهداره ركلة جزاء مهمة أمام 

في وقت  الدنماركي  المنتخب 

قاتل إنما »يظهر جودته العالمية 

والفرق بين العب عادي ولوكا، ألنه 

لم يكن من الســهل عليه القيام بذلك. لم 

تكــن محاولته الثانية أفضــل بكثير، لكنه كان أكثر 

حظاً وهذا ماذا يحدث عندما نكون شــجعانا، سيكون 

هو الالعب الذي سيسدد ركلة الجزاء المقبلة في حال 

حصولنا عليها«. ونجحت كرواتيا بفوزها على الدنمارك 

فــي تحقيق أول انتصار لها فــي األدوار اإلقصائية منذ 

عــام 1998. وتابــع داليتش مشــيداً بــأداء العبيه في 

مباريــات المونديــال قائاًل: »كانت مباراة بمســتويات 

عاليــة ومنخفضــة، بدأنا بشــكل ســيء ثم اســتطعنا 

اســتعادة الســيطرة، هكذا هي المباريات ســجال بين 

العبيــن في الملعب، ومدربين على الخطوط يحاولون 

التعديل وإصالح األخطاء. وبعد ذلك أهدرنا ركلة جزاء 

وأظهرنا شــخصيتنا خالل 

الجــزاء  ركالت  سلســلة 

الترجيحية«.

مكافأة
لنادي  الســابق  المدرب  وأردف 

العيــن قائاًل: »كنا محظوظين. ربما 

كانت مكافــأة للبطوالت األخرى التي 

لعبناها وفشلنا فيها، مثل كأس أوروبا 2016 

)الخســارة أمام البرتغال بعــد التمديد( أو عام 2008 

)الخروج بــركالت الترجيح على يد تركيــا(«. وحذر داليتش 

»علينــا توخــي الحذر مــن أن ينقلــب علينا هــذا الحظ«. 

وتلتقي كرواتيا في ربع النهائي، السبت المقبل، في سوتشي 

روســيا المضيفة، التــي حققت المفاجأة بإخراجها إســبانيا 

بطلــة العالم 2010 بركالت الترجيــح )4-3، الوقتان األصلي 

واإلضافي 1-1(. وأوضح داليتش: »ما رأيناه في هذه البطولة 

هو أن المنتخبات التي تركز على الفرديات ال تذهب بعيداً، 

تلــك التي تتقدم هــي التي تلعب كفريق. لــن يكون األمر 

ســهاًل، روســيا أثبتت ذلك بتغلبها على إسبانيا، لذلك نتوقع 

مباراة صعبة جداً«.

يعّد بريل دونالد أمبولو الجوهرة السمراء لمنتخب سويسرا 

وأحــد أفضل العبيه لما يتميز به من مهارة عالية وســرعة في 

بناء الهجمات.

ُولد أمبولو فــي العاصمة الكامرونية ياووندي في 14 فبراير 

1997 ثم هاجر مع والدته إلى سويســرا عندما بلغ 5 ســنوات 

وبدأ ممارسة كرة القدم مع العديد من فرق الناشئين في بازل 

قبل أن يحط الرحال في نادي بازل في 2010 وبعد 4 ســنوات 

وّقع معه عقد احتراف ويلعب حالياً مع فريق شالكه األلماني.

 حصــل أمبولو علــى جواز الســفر السويســري في 12 

ديســمبر 2014 واختــار اللعب لمنتخب سويســرا الذي 

ظهــر معه للمرة األولى فــي 31 مارس 2015 في مباراة 

ودية ضد الواليات المتحدة األميركية، فيما ســجل أول 

أهدافه في شباك منتخب سان مارينو لحساب تصفيات 

يورو 2016.

أصبح أمبولو أحــد أبرز الالعبين الواعدين الذين تعول 

عليهم الكرة السويســرية في المســتقبل ورغم صغر ســنه إال 

أن ســجله يحفــل بالتتويج 3 مرات علــى التوالي بطاًل للدوري 

السويسري من 2014 إلى 2016.

يعتبر أمبولو المنتخب وسويســرا هما كل شــيء بالنسبة له 

اعترافــاً بالجميل لما قدمه له هذا البلد في طفولته وقال 

في هذا الســياق في تصريح لموقع فيفا: »قدمت في 

ســن الخامسة من الكاميرون وتدّرجت في جميع 

فصول المدرســة وفي المدارس الكروية هنا. 

اســتضافتني سويســرا عندمــا كنت مجرد 

طفل وجعلت مني بريل إمبولو الذي أنا 

عليه اآلن«.

السويسري  المنتخب  جمهور  يعشــق 

إمبولــو ويحتفل به منذ ســنوات، ســواء 

لعب أم يلعب، وســواء ســجل أهدافاً أم 

لم يســجل، وعندما ترتســم علــى وجهه 

بعد المباراة تلك االبتسامة الممّيزة، ُيدرك 

المرء أن كل شيء على ما يرام، وكل شيء 

سيســير بشــكل جيد مهمــا كان التحدي 

المقبل. وأضاف: من الرائع أن يكون لدينا 

الكثير  جماهيــر كهذه، تســاندنا وتقــدم 

مــن أجلنا، وهذا ما يميز سويســرا 

أيضاً، هــذه الروح اإليجابية وهذا 

التالحــم. وهكذا ســيتواصل األمر 

في المســتقبل كذلك ألنه معاً 

فقط ُيمكننا تحقيق ما نريد.

األســبوع  امبولــو  عــاش 

أيــام  أحلــى  الماضــي 

حياتــه بتأهــل المنتخب 

السويســري إلى الــدور 16 لكأس العالم مــن مجموعة صعبة 

ضمن البرازيل وصربيا وكوســتاريكا، إضافة إلى ميالد ابنته ناليا 

التي قال عنها إنها أغلى هدية تلقاها في حياته.

Ⅶ دبي - عدنان الغربي

زالتكو: مودريتش قائد على قدر المسؤولية أمبولو.. الجوهرة 
السمراء

Ⅶ حوار - يوسف الشافعي 

اســتقبلنا بوجهه البشوش وابتسامته العريضة.. وفتح 

َقلبــه لـ»البيان الرياضي«، كاشــفاً النقــاب عن رأيه 

ووجهة نظره حول َمجموعة من القضايا واألمور التي 

َتهم شخصيته، ُمستقبله، واقع الُمنتخبات العربية في 

الُمونديال الُروسي وأمور أخرى..

كشــف فــراس الخطيب، نجــم ُكرة القدم الســورية 

والعربية، والُمهاجم الحالي لنادي الســالمية الكويتي 

وُمحلــل ُمونديال روســيا رفقة قناة »ُروســيا اليوم« 

الناطقــة باللغــة العربية، عن فريقه الُمرشــح للظفر 

بلقــب كأس العالــم في الُنســخة الحاليــة الُمقامة 

بروســيا، ُمشيرا في الوقت ذاته إلى ُرؤيته للمفاجآت 

بشكل ُمغاير للغاية.

وأوضح قائد الُمنتخب السوري لُكرة القدم، أن ُنسور 

قاســيون عازمون على تقديم وجه ُمشــرف في كأس 

آســيا المقررة السنة الُمقبلة باإلمارات، واضعاً نصف 

النهائي كهدف رئيسي لُمنتخب بالده، دون أن ينَسى 

اإلشــادة باإلمــارات ُمؤكداً على أن كأس آســيا على 

أرضها ستكون ُمختلفة وناجحة بكل المقاييس..

فراس.. هل لك أن ُتحدثنا عن األجواء بروســيا، هل 

نجحت ُروسيا في التنظيم؟

بالنسبة لألجواء في ُروسيا، ُيمكنني وصفها بالرائعة.. 

ُكل شــيء ُمرتــب بأفضل طريقــة ُممكنة.. بخصوص 

التنظيم ُيمكنني أن أقول إنه أكثر من رائع، أتوقع أن 

َيكون ُمونديال ُروسيا من بين أنجح الُنسخ في التاريخ 

مــن الناحية التنظيمية إلى غاية اللحظة، ُيمكنني أن 

أجزم بأنه ُمونديال بدون خطأ.. مازلنا ننتظر أول خطأ 

في هذا الُمونديال لكــي نتحدث عنه، لكن بصراحة 

وبــكل أمانــة، القائمون علــى هذا الحدث بروســيا 

يشتغلون بطريقة احترافية، وُيمكنني القول إنه عمل 

وتنظيم من ُمستوى كبير وعال.

مــن هــو الُمنتخــب الــذي ُترشــحه لحيــازة لقب 

الُمونديال.. ولماذا؟

البرازيل هو ُمرشــحي األول، ألنــه ُمنتخب قوي من 

جميــع النواحي، ســواء الدفاعيــة أو الهجومية.. من 

ُيتقــن الدفاع والهجوم بنفس القــوة.. هو الُمنتخب 

الــذي بإمكانه أن يذهــب إلى أبعد ُنقطــة ُممكنة، 

البرازيــل تملك ُمنتخباً ُمتكاماًل على ُمســتوى جميع 

الخطــوط انطالقــاً من حراســة المرمــى.. ويملكون 

تكتيــكاً جماعيــاً وثقافــة ُمختلفة تمامــا عن الجيل 

السابق للسامبا.

إنه ُمونديال المفاجآت بامتياز، كيف ُتقيم ُمســتوى 

ُمنتخبــات ُمونديال روســيا، وما هــو تعليقك على 

المفاجآت؟؟

مــن وجهة نظــري، أرى المفاجآت بشــكل ُمختلف 

تماما، أعتقد أن الُمنتخب األلماني لم يستحق التأهل 

بتاتاً، إذ لم يلعب »المانشــافت« أية ُمباراة يستحق 

عليهــا التأهل للدور الثاني،أمــا الُمنتخب األرجنتيني 

الــذي ودع الُمونديال من ثمــن النهائي، وأكاد أجزم 

بأنه لم َيُكن يســتحق حتى التواجد في الدور الثاني، 

وال الُمنتخب اإلسباني كذلك..

أنا من وجهة نظري، المفاجأة الكبرى في الُمســتوى 

هــو الُمنتخــب المغربي، والذي أعتقــد أنه من غير 

الطبيعــي أال يتواجــد في الــدور الثانــي، هذه هي 

المفاجأة الحقيقية.

فراس، بالحديث عن الُمنتخب المغربي، هذا يجرنا 

للحديث عن تقييمك لُمستوى الُمنتخبات العربية؟

حديثــي باعتزاز وُحــزن عن الُمنتخــب المغربي، لم 

َيكن ُمجاملة، حتى أنه كان لي لقاء مع بيتر شمايكل 

الحارس األســطوري لنادي مانشســتر ُيونايتد وسيتي 

والُمنتخــب الدنماركي الســابق ووالد حارس ليســتر 

ســيتي والمنتخب الدنماركي الحالي كاسبر، وأكد لي 

أنه ُفوجَئ من ُمســتوى الُمنتخب المغربي، ومن غير 

الطبيعي أال َيعبر إلى الدور الثاني، على حد تعبيره..

إذن مــا هي األســباب التي كانت فعــا وراء إقصاء 

الُمنتخب المغربي من الُمونديال.. هل ُهو التحكيم 

فعًا، أم نقص الخبرة ؟؟

التحكيــم كان لــه جــزء بســيط مما حصل ألســود 

األطلس، لكــن.. أنا أرجح كفة عامل قلة الخبرة لدى 

الالعبيــن.. ألن جميــع الالعبين الذين شــاركوا ُرفقة 

األسود في الُمونديال كانت أول ُمشاركة لهم، وكانوا 

ُمندفعيــن زيــادة عن اللــزوم، وهذا ما تســبب في 

خســارتهم األولى أمام الُمنتخب اإليراني.. ما جعلهم 

تحت ضغط كبير.. ُهــم يملكون عناصر جماعية من 

ُمســتوى عال وُمدرب كبير جدا.. أتمنى أن ُيحافظوا 

عليه.

واآلن.. ماذا عن الُمنتخبات العربية؟

كأس العالــم كان ُمهماً لجميــع الُمنتخبات العربية، 

يجــب أال ُنصــاب باإلحبــاط مــن هذه الُمشــاركة، 

بالعكــس.. يجــب أن َنبنــي عليها ُمســتقبال، ُوصول 

هــذه الُمنتخبات العربيــة إلى الُمونديــال جاء بعد 

تعب،  لكن موضوع الخبرة ُمهم، فال ُيوجد أي العب 

عربي شــارك في هذه النسخة سبق له الُمشاركة في 

الُمونديال.. هذا حدث عالمي والخبرة َمطلوبة.

عند ُمشــاهدتك للُمنتخب األســترالي وخروجه من 

الدور األول.. أال تشعر باإلحباط لعدم تواجد سوريا 

في المونديال، وكان على بعد خطوة من المشــاركة 

لوال الخسارة أمام أستراليا؟

بصراحــة، تمنيــت أن ألعب ُهنا خاصــة وأنني على 

مشــارف نهاية المســيرة، لقد ســبق لــي أن لعبت 

تصفيات كأس العالم في 5 ُمناســبات.. ُمنذ تصفيات 

كأس العالم 2002، إلى غاية تصفيات ُروســيا 2018.. 

َتخيــل لــو وصلنا لــكأس العالم، لُكنــت اآلن لعبت 

الُمسابقة في 5 ُمناســبات، أكيد أنك ُتصاب بالحزن، 

وفي بعــض المرات تكــون قريباً مــن التأهل.. لكن 

بسبب سوء قرارات في االتحادات أو الُمدربين، تنهزم 

وُتغادر.. هذا شــيء ُمحزن.. أما هذه المرة، ُكنا على 

مشــارف الُوصول، أي على ُبعد هدف واحد، الضربة 

الُحرة األخيرة لعمر الســومة التــي ارتطمت بالقائم، 
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Ⅶ روستوف - وكاالت

 قال العب خط الوســط البلجيكــي كيفن دي بروين: 

إن انتصــار منتخب بالده على نظيره الياباني، لن يعني 

شــيئاً، إذا خســرت بلجيكا أمام البرازيــل في مباراتهما 

بدور الثمانية من بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم 

المقامة حالياً بروسيا.

وكان المنتخــب البلجيكــي قــد حول تأخــره بهدفين 

أمــام نظيره الياباني إلــى الفوز 3 - 2 في المباراة التي 

جمعتهما أول من أمس في دور الستة عشر بالمونديال، 

ليتأهــل على حســابه إلى دور الثمانيــة، حيث يواجه 

نظيره البرازيلي يوم الجمعة المقبل. ويتطلع المنتخب 

البلجيكي وجماهيره إلــى أن يمثل االنتصار المثير في 

المباراة، نقطة تحول وانطالقة نحو إنجازات أفضل لما 

وصــف بالجيل الذهبي للمنتخب البلجيكي. ولكن دي 

برويــن صرح قائاًل »الوصول إلى دور الثمانية لن يعني 

شيئا إن لم ننجح )في الفوز على البرازيل(«. 

وكان دي برويــن، العب مانشســتر ســيتي اإلنجليزي، 

قــد لعــب دورا فــي هدف الفــوز 3 - 2 الذي ســجله 

زميله ناصر الشــاذلي في الثوانــي األخيرة من الوقت 

المحتسب بدل الضائع للمباراة.

لحظات عصيبة
وقال دي بروين، الالعب الســابق لفريقي فيردر بريمن 

وفولفســبورج األلمانيين، في تعليقه على تأخر بلجيكا 

بهدفين ومواجهة شــبح الخروج من دور الســتة عشــر 

خــالل المباراة قبل قلب الموازيــن »في بطولة كهذه، 

ســتمر عليك دائما لحظات عصيبــة. ولكن ال يجب أن 

تستسلم حينها وإنما تســتغل لحظات التألق من أجل 

تسجيل هدف«. وأضاف »فعلنا ذلك... لدينا إمكانيات 

عالية كفريــق ولكن يفترض أن نطــور بعض الجوانب 

الدفاعيــة«. وقبل عاميــن، كان المنتخب البلجيكي قد 

وصــل إلــى دور الثمانية بكأس األمــم األوروبية )يورو 

2016( لكنه خســر أمام ويلز 1 - 3، كما وصل إلى دور 

الثمانية بمونديال 2014 لكنه خسر أمام األرجنتين 0 - 

1. ويتوقع صراعا شرســا في المباراة المقررة في كازان 

يــوم الجمعة بين المنتخــب البرازيلي المصنف الثاني 

على العالــم، األكثر تتويجا في تاريخ المونديال برصيد 

خمســة ألقاب، ونظيــره البلجيكي المصنــف الثالث 

علــى العالــم، طبقا لتصنيــف االتحاد الدولــي )فيفا( 

في  الصادر  للمنتخبــات 

يونيو الماضي.

هدف
وقــال دي برويــن »إن كنــت تريد التتويــج ببطولة، 

عليــك أن تفوز على كل منافــس تواجهه. المنتخب 

البرازيلي واحد من المرشحين للتتويج، ولكن علينا 

التركيــز على مــا نقدمه نحن وأن نــؤدي عملنا«. 

وأضــاف أن المنتخــب البرازيلــي »هــو أكثر من 

نيمــار... بالطبع ينصب تركيــز الجميع عليه ولكن 

الفريــق البرازيلي أكثر من مجــرد العب، وأعرف 

قــدرات العبي البرازيل حيــث زاملت عددا منهم 

في السيتي«. ومن جانبه، قال الشاذلي، الذي شارك 

من مقعد البدالء في الدقيقة 65 كما شــارك مروان 

فياليني من مقعد البدالء، إن الفوز »كان مهماً للغاية 

لتعزيــز الثقة« وإنــه ألقى الضوء على القــوة الذهنية 

لالعبي المنتخب. وأضاف الشــاذلي »العودة في مباراة 

كهذه تمثل أمرا رائعا... فقد كانت مباراة صعبة للجميع. 

واســتعرضنا شــخصية هائلة في طريقنا إلى دور 

الثمانية«. 

أكــد الالعــب الياباني كيســوكي هوندا أنه لن يشــارك مرة أخرى 

فــي بطولــة كأس العالم وذلك بعد خروج منتخــب بالده أول من 

أمس من دور الســتة عشــر لمونديال 2018 بروسيا. وقال المهاجم 

الياباني )32 عاماً( عقب خسارة منتخب اليابان الملقب بـ »الشمس 

المشــرقة« 2 - 3 أمــام بلجيكا فــي ثمن نهائــي المونديال: »هذا 

كان المونديــال األخير لي«. ورغــم ذلك، ترك هوندا الباب مفتوحاً 

أمــام تمثيله للمنتخــب الياباني 

مرة أخرى في المستقبل. وأصبح 

في  المكسيكي  باتشــوكا  العب 

المونديــال الروســي أول العب 

ياباني يســجل أهدافاً في ثالث 

نســخ مختلفة مــن بطولة كأس 

العالــم. وأحــرز هونــدا أربعــة 

أهداف في نهائيات كأس العالم 

هدافي  أفضــل  بذلــك  ليكــون 

اليابان في المونديال. 

وكان النجم الذي لعب ألندية 

عالميــة كبــرى، وكان ســبباً في 

احتــراف الكثير من العبي الجيل الحالــي لليابان، يمنى النفس بأن 

يقــود بالده إلــى تحقيق أفضل إنجــاز في تاريخها فــي النهائيات 

بالوصول على األقل إلى ربع النهائي.            روستوف - د ب أ

خاض المدافع المكســيكي المخضرم رافايــل ماركيز أول من أمس 

آخر مباراة له في مسيرته وذلك بقميص منتخب بالده أمام البرازيل 

في دور الســتة عشــر لبطولة كأس العالم 2018. واعتزل ماركيز/ 39 

عامــا/ ، الملقــب بـ »القيصــر«، بعد عقدين مــن اللعب في أفضل 

مســتويات الكــرة العالمية وبعــد أن خاض منافســات المونديال 

خمس مرات. وقــال ماركيز بعد 

خسارة المكســيك أمام البرازيل: 

»لم تكن هــذه هي النهاية التي 

كنت أتطلع إليها«. وشارك ماركيز 

أول من أمس في مباراته األخيرة 

المكسيكي محققاً  المنتخب  مع 

إنجازاً جديداً في مسيرته، حيث 

العالم  أصبح الالعــب األول في 

الذي يشارك في خمس مباريات 

في دور الســتة عشر للمونديال، 

كما أصبح أكبر الالعبين سناً )39 

عامــاً و139 يومــاً( الذي يخوض 

منافســات األدوار اإلقصائيــة. وكان ماركيــز قد أنهى مســيرته مع 

األندية ضمن صفوف أطلس المكســيكي. وتألق النجم المكسيكي 

المخضــرم بين صفوف العديد من األندية أبرزها موناكو الفرنســي 

وبرشــلونة اإلســباني، وقضــى بين جــدران األخير أفضل ســنوات 

مســيرته، حيث فاز معه بأربعة ألقاب في الدوري اإلسباني »الليغا« 

سامارا - وكاالت ولقبين في دوري أبطال أوروبا.  

خطف كارلوس سانشــيز )33 سنة(، األضواء كالعب وسط على 

اليمين، وأحب أوســكار تاباريز مدرب منتخب أوروغواي، قدرته 

علــى اللعب على طول جانب الملعب، ليظهر بشــكل مباغت 

فــي منطقة جــزاء الخصم، مهاجمــاً المســاحات ومدافعاً عن 

الفراغات، وجّربه حتى كالعب وسط دفاعي في أكثر من مباراة 

في نهائيات كأس العالم الحالية بروســيا، والتي ينتظر أن تكون 

األخيرة في مسيرته الدولية.

كان كارلوس سانشــيز في التاســعة والعشــرين من عمره، 

عندما اســتدعاه تاباريز ألول مــرة إلى منتخب أوروغواي، 

وتحديــداً في أواخر عــام 2014، عندمــا كان المدرب 

يبحــث عن خيارات لخــط الوســط، وكان »إل باتو« 

يخطف األضواء في ريفــر باليت األرجنتيني، كالعب 

وســط على اليمين، فقرر المدرب اســتدعاء الالعب 

الشاب لصفوف المنتخب للمرة األولى.

أحــّب أوســكار تاباريز قدرات سانشــيز، وعندما كان 

يسجل أهدافاً حاسمة في فريقه في عام 2015، فرض نفسه 

أساسياً في كتيبة »ال سيليســتي« في بداية التصفيات المؤهلة 

إلــى نهائيات كأس العالم الجارية حاليا في روســيا، وخاض مع 

منتخــب بــالده 38 مبــاراة دولية، ومنها 15 مبــاراة خالل تلك 

التصفيات، وسجل هدفاً ومرر 7 تمريرات حاسمة، بعضها كمنفذ 

للكرات الثابتة.

على الرغم من أنه كان بدياًل في المباريات األربع األخيرة في 

مشوار أوروغواي بالتصفيات، إال أنه لعب دوراً مهماً في روسيا، 

دوراً بارزاً، ومؤثراً، وساهم في وصول منتخب بالده إلى دور 

الثمانية للمونديال، بمشاركته في 123 دقيقة موزعة على 

مدار 3 مباريات، ومرر تمريرتين حاسمتين، من جملة 45 

تمريرة، وله محاولة هجومية واحدة على المرمى.

ودخل سانشــيز تاريخ كأس العالم من بابه الســلبي، 

حيــث أصبح صاحب ثاني أســرع طرد فــي تاريخ كأس 

العالم. كارلوس سانشــيز ارتكــب المحظور في منطقة 

الجــزاء بعد دقيقيتــن و56 ثانية من بدايــة المباراة 

ليصفــر الحكم ركلــة جــزاء لصالح اليابان ويشــهر 

البطاقة الحمراء في وجه سانشــيز، وربما األمر راجع 

لقلة خبرته.

شــينجي كاغاوا تكفل بتسجيل ركلة الجزاء ليصبح 

أول هدف يسجله في تاريخ 

المنتخب  مــع  مشــاركاته 

اليابان في كأس العالم، 

فأصبح  سانشــيز  أما 

العب  أســرع  ثاني 

البطاقــة  يتلقــى 

مباراة  في  الحمراء 

حيث  بالمونديال، 

سبقه خوسيه البرتو 

باتيســتا العــب منتخــب 

األوروغــواي في مونديال 1986 خالل مباراتهم ضد اســكتلندا، 

حيث خرج باتيســتا من ملعب اللقاء بعــد 54 ثانية، ربما هذا 

الرقم الســلبي قد أثر في نفســية كارلوس سانشيز، ولكنه يقول 

عن ذلك: »كان تهوراً مني، ال لم يؤثر في سلباً، بل على العكس، 

دبي - البيان الرياضي سيجعلني أكثر حرصاً«. 

دي بروين:  الفوز على اليابان ال يعني الكثير

هوندا يرفض مغادرة 
»الشمس المشرقة«

»قيصر« المكسيك 
يعلن االعتزال

سانشيز يخطف 
األضواء

لو ُســجلت حينهــا.. كان باإلمــكان أن نتواجد 

ُهنا بروسيا، ال يجب للمرء أن يشعر باإلحباط، 

يجــب أن َيكون دائما ُهنــاك أمل.. بالعمل قد 

َيكون هؤالء قنطرة طريق سوريا إلى الُمونديال 

ُمستقبال.

دائماً مع الُمنتخب السوري، ُمعظم الُمنتخبات 

العربية ُتعاني من ُمشكل 

حربــة«،  »رأس  مهاجــم 

على عكس ُســوريا، ُهناك 

فــراس الخطيــب، عمــر 

الســومة، عمر خريبين.. 

ما السر وراء ذلك؟

فعــاًل فــي ُســوريا ُهناك 

مهاجمون ُكثر.. نملك أيضا 

ُمهاجمين صغاراً ســتراهم 

نفس  على  وُهم  ُمستقبال، 

مستوى الســومة، خريبين 

العبون  لدينا  والخطيــب.. 

رائعون في هذا المركز ألننا 

ُمشــكلتنا  الفطرة،  نملــك 

فنية  إعالمية..  الحقيقيــة، 

وتدريبيــة، ال َنملــك مــن 

ُيطــور هــؤالء المواهــب 

في ُســوريا.. وال الُمدربون 

تطويــر  علــى  القــادرون 

هــذه المواهب بالشــكل 

الــالزم تكتيكيــاً وفنياً، لو 

ُكنا نملك هذه األمور التي 

تحدثت لك عنها، لتمكنت 

مــن ُمشــاهدة قاطرة من 

الالعبيــن الُســوريين فــي 

مالعب أوروبا.

آســيا  كأس   ..2019 ســنة 

ســنرى  هــل  باإلمــارات، 

الخطيــب ُهنــاك وما هــو الهدف 

السوري، هل ُهو اللقب؟

في الحقيقة، الهدف المنشــود والمســطر 

هــو الوصول إلــى نصف النهائــي، ومن 

خــالل ذلــك، ســنرى إن كان بإمكاننــا 

أن نلعــب علــى اللقب.. نحــن نملك 

الالعبين وجميع اإلمكانيات التي تسمح 

لنا بذلــك.. من غير الطبيعــي أن ُتفكر 

فــي اللقــب مــن اآلن وأنــت تنتظرك 

إيران، أســتراليا، اليابان، كوريا الجنوبية 

والســعودية، ُكلها ُمنتخبــات قوية ولعبت 

كأس العالــم.. ليس من الضــروري الفوز بكأس 

آســيا، لكن عليك أن تتواجد بين أفضل أربعة 

ُمنتخبات في القارة. 

نحــن نتواجد في أصعــب مجموعة في كأس 

آســيا، ُرفقــة األردن ُمنتخب قوي، الُمشــكلة 

أن األردن وفلســطين يلعبان بنفس األســلوب 

الســوري، وهذا األمر ُيصعب عليك الوضعية.. 

إضافــة إلى ُمنتخب أســترالي ُمتطــور وقوي.. 

أســتراليا كانــت ضعيفة فــي التصفيــات، لو 

تفادينــا بعض األخطاء لتجاوزناهم بســهولة.. 

لكن لألسف لم يحصل ذلك.

بالحديــث عن كأس آســيا، كيف ترى الحدث 

اآلســيوي الُمقبــل باإلمــارات مــن الناحيــة 

التنظيمية؟

بصراحــة، ســبق لــي أن لعبــت العديــد من 

الُمباريات في اإلمارات، هي من أفضل وأحسن 

الــُدول العربية التي ُتنظــم البطوالت الكبرى، 

يملكــون مالعــب جيــدة، وقــدرات وخبرات 

تنظيميــة عالية.. ُكل شــيء هنــاك ُيمهد إلى 

بطولــة آســيوية ُمغايرة للُبطوالت الســابقة.. 

أتوقع أن يكون التنظيم من ُمستوى كبير وعال.

أنت اآلن على مشارف نهاية المشوار الُكروي، 

وفي ُروســيا اكتشفنا الوجه اآلخر القريب من 

اإلعامي والُمحلل الصحفي.. هل سُتواصل في 

هذا المجال؟

فراس الخطيب الُمحلل نعم، الصحفي ال.

لكن شــاهدناك تقوم بعمــل حوارات صحفية 

مع بيتر شــمايكل وجوزيف باتر.. هذا األمر 

لــم يصل له صحفيون خاضوا ســنوات طويلة 

في المجال، فلماذا ال؟

ُقمــت بتلك الحوارات للفائــدة، أنا بصراحة ال 

أفكــر بتاتاً فــي التقديم أو المجــال اإلعالمي، 

لكن بخصوص التحليل أنا ُمنفتح على ذلك، أنا 

ُهنــا من أجل التحليــل، والتدريب لن يتعارض 

أبداً مع التحليل.
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Ⅶ موسكو - وكاالت

 فيمــا تأتــي النتائج فــي مقدمة أولويــات معظم 

المدربين في عالم كرة القدم، فإنها ليست كل شيء 

بالنســبة للمدرب الكبير أوسكار تاباريز المدير الفني 

لمنتخب أوروغواي »الســماوي«، أكبر المدربين سناً 

في البطولة ، والذي يؤمن بفلسفة خاصة جداً، يبدو 

أنها ســتعيد المنتخب إلى أمجاده الســابقة، عندما 

حصل على لقب المونديال مرتين في النصف األول 

من القرن الماضي.

ويأمــل تاباريــز فــي قيــادة فريقه إلــى المربع 

الذهبــي فــي المونديال الحالي مــن خالل التغلب 

على المنتخب الفرنســي فــي دور الثمانية للبطولة 

يوم الجمعة المقبل، ثم المضي حتى الحصول على 

اللقب.

ويشــتهر تاباريز بلقب »المايسترو« أو »المعلم«، 

كمــا تتركز تعليماته دائماً حول اإلخالص واالنضباط 

والتواضع.

ويديــن منتخب أوروغــواي بالفضــل الكبير في 

تأهله لدور الثمانية بالمونديــال الحالي إلى تاباريز 

)71 عامــاً( الــذي تعــود تســميته بالمايســترو أو 

»المعلــم« لعملــه الســابق كمعلم مدرســي خالل 

مســيرته كالعب إضافة لكونه رجاًل حكيماً ومحنكاً 

في تدريب كرة القدم.

ومع حديثه ببــطء وأيضاً حركتــه البطيئة حالياً 

متكئاً على عصا بسبب بعض المشاكل في األعصاب 

وحديثه عــن كرة القدم وغيرها، يبــدو تاباريز مثل 

الفيلسوف أكثر منه مدرباً لكرة القدم.

إنه يحلل مجريات المونديال الروســي بلغة تبدو 

وكأنها من مكان وزمان آخــر، وتتخطى كرة القدم، 

وكأس العالم، ومجرد النتائج.

وبعــد فــوز فريقــه علــى المنتخــب المصري ، 

قــال تاباريــز: »كمــا يحدث دائمــاً فــي تاريخ كرة 

القدم، إحصائية أخرى تســقط« في إشــارة إلى أنها 

المــرة األولى منذ 1970 التي يســتهل فيها منتخب 

أوروغواي مســيرته في إحدى بطوالت كأس العالم 

بالفوز«.

وعلــق تاباريز على الهدف الــذي خيمينز بضربة 

رأس ، وقال: »الطرق إلى المرمى ال حصر لها«.

هدوء
وفيما يتعامل الالعبون مع الضغط والقلق في األداء 

وقت الحاجة، يظل تاباريز هادئاً.

وعندمــا أخفــق مهاجمــه لويــس ســواريز في 

هز الشــباك أكثر من مــرة في مبــاراة الفريق أمام 

المنتخب المصري، أشــار تاباريز إلى بعض الالعبين 

العظمــاء اآلخرين مثل ميســي وبيليــه و مارادونا 

الذيــن عانــوا من أيام شــهدت بعض الفشــل رغم 

أمجادهم المعروفة.

وأوضــح تاباريز: »كــرة القدم، باإلضافة ألشــياء 

أخرى عديدة، هي مسألة بين البشر«.

حذر
وبعــد التغلب علــى المنتخــب البرتغالي ، تحدث 

تاباريــز عن كرة القدم في أوروغــواي وبعض القيم 

مثل اإلخالص واالنضباط وأيضاً التواضع.

وقــال تاباريز: »يجب أن نتوخى الحذر إذا اعتبرنا 

أنفسنا فريدين في أي طريقة خاصة«.

ويعتقــد تاباريــز أن االنضباط ينبــع من الداخل. 

ووصــف تاباريز حديث دييغــو جودين قائد الفريق 

إلــى الالعبيــن قبل المبــاراة أمام البرتغــال، وقال: 

»قال جودين: نلعب من أجل األب واألم والشــقيق 

والصديق والجار. ولهذا، من فضلكم يا رفاق، ابذلوا 

قصارى جهدكــم. ولهذا، كان األداء هكذا على أرض 

الملعب«.

وأضــاف: »يجب أال تنظر إلى األشــياء فقط من 

عدسة النتائج والمباريات التي تنتهي بالفوز... هناك 

أيضاً مســألة اإلخالص والوالء والتي تمثل قيمة في 

حد ذاتها ألنها أساس الرياضة«.

وتنبع هذه العبارات مــن الخبرة الهائلة التي 

يتمتــع بها تاباريز والتي صنعــت مكانته الكبيرة 

حاليــاً الســيما وأنه الشــخص الذي ســاهم في 

التحــول الكبيــر بمنتخب أوروجــواي منذ تولى 

تدريب الفريق في 2006.

وخــالل واليته األولــى مع منتخــب أوروغواي، 

والتــي بدأت في 1988، تأهــل الفريق بقيادته إلى 

كأس العالــم 1990 بإيطاليا لتكون أول المشــاركات 

األربــع لتاباريز مع منتخب أوروغــواي في بطوالت 

كأس العالم.

أوروغــواي  منتخــب  لتدريــب  عودتــه  ومــع 

)السماوي(، أشرف تاباريز على عملية إصالح شاملة، 

مع التزام بتعزيز فرق الشباب في استراتيجية طويلة 

المدى سرعان ما أثمرت النجاح.

واآلن، يحتــاج منتخب أوروغــواي إلى أن يعود 

إلرثه كفريق كان يمثل قوة هائلة حتى الخمسينات 

من القرن الماضي. وقال تاباريز إن هذا األمر هو ما 

افتقدته أجيال متعاقبة. ويمثل المنتخب الفرنســي 

والمواجهة معه يوم الجمعة المقبل العقبة الجديدة 

فــي طريق منتخــب أوروغواي الســتعادة أمجاده. 

ولكــن، وكمــا قال تاباريــز قبل مواجهــة المنتخب 

البرتغالي، ال أحد يعلم ســير المباراة. ومثل العديد 

من الفالســفة، يشــعر تاباريز بمزيد من االرتياح مع 

الشكوك.

Ⅶ برلين - وكاالت

 طــوى يواكيــم لــوف صفحــة الخــروج التاريخي 

للمنتخــب األلماني بطل العالم مــن مونديال كرة 

القــدم 2018 في روســيا، واختار البقــاء على رأس 

جهازه الفني لقيادة عملية إعادة بنائه، متمتعاً بثقة 

متجددة من اتحاد اللعبة.

ويتولى لوف )58 عاما( اإلشــراف على المنتخب 

منــذ 2006، وقــاده إلى الدور نصــف النهائي على 

األقل فــي كل بطولة منذ ذلك الحين، بما في ذلك 

لقــب مونديــال البرازيل 2014. إال أن المانشــافت 

سقط بشكل مفاجئ في مونديال روسيا، وخرج من 

الــدور األول للمرة األولى منذ 1938، بعد أداء لقي 

انتقادات واسعة طال جزءاً كبيراً منها المدرب الذي 

مدد عقده حتى 2022، قبل أسابيع من النهائيات.

وبعــد أيــام من التســاؤالت حــول مــا إذا كان 

»يوغــي« ســيختار البقــاء أو الرحيــل، بعدما وضع 

االتحــاد الكــرة فــي ملعبــه، أكد األخيــر أمس أن 

المدرب باق.

وقــال االتحاد في بيان ان لوف أبلغ إدارته خالل 

اجتمــاع معها، قراره »االســتمرار كمدرب للمنتخب 

الوطني ورغبته في إعادة بناء الفريق، واضعاً نصب 

عينيه المهمات المستقبلية«.

وشــدد االتحــاد علــى أن مســؤوليه، يتقدمهم 

رئيســه راينهارد غريندل، أبلغــوا لوف بأنه »يحظى 

بدعــم كامل من قيادة االتحاد، وبثقته الســتخالص 

االستنتاجات الصحيحة من األداء في كأس العالم«، 

مضيفــاً انــه ورغم اإلقصــاء، يتمتع لــوف »بالحافز 

والطاقة لتحضير الفريق للتحديات المقبلة«.

وخرجت ألمانيا بشــكل مفاجىء من الدور األول 

بخســارتها المباراة األولى في المجموعة السادســة 

أمام المكسيك 0 -1، وفوزها في الوقت بدل الضائع 

علــى الســويد 2-1، وخســارتها في الجولــة الثالثة 

األخيرة أمــام كوريا الجنوبيــة 0 -2. وأنهت ألمانيا 

الدور األول في المركز األخير بمجموعتها.

وفي البيان نفســه الصــادر أمس أعرب لوف عن 

امتنانه العميق »للثقة التي يواصل االتحاد األلماني 

لكــرة القدم إبداءهــا تجاهي، وأشــعر - على رغم 

االنتقادات المحقة حيال إقصائنا - بالكثير من الدعم 

والتشجيع«.

التزام كامل
وتعــرض لوف النتقادات واســعة مــن العديد من 

المعلقين والالعبين األلمان الســابقين، على خلفية 

خياراته التكتيكية وتشكيالته في المونديال الروسي. 

وطالت االنتقادات علــى وجه الخصوص منح لوف 

ثقته لالعبين لم يقدموا المســتوى المطلوب منهم، 

الســيما سامي خضيرة ومســعود أوزيل، إضافة إلى 

العقــم الهجومــي للمنتخب الذي بــدا واضحاً في 

مبارياته الثالث.

وعلــى رغــم انه أجــرى تعديالت في تشــكيلته 

األساسية خالل الدور األول، إال أن األلمان لم يقدموا 

مطلقاً أداء يوحي بأنهم قادرون على الذهاب بعيداً 

في حملــة الدفاع عن اللقب، الســيما في مباراتي 

المكسيك وكوريا الجنوبية.

وأكــد لــوف الثالثاء بحســب ما نقــل عنه بيان 

االتحــاد، ان »خيبــة أملــي ال تزال كبيــرة. إال انني 

أريــد اآلن أن أصمــم عملية إعادة البنــاء مع التزام 

كامل. ســأقوم مع فريقي بتحليل )األداء( والتباحث 

واســتخالص االســتنتاجات الصحيحة )...( كل هذا 

يتطلــب وقتاً، إال ان كل شــيء ســيحصل في وقت 

يناســب انطالق الموسم الدولي الجديد في سبتمبر 

المقبل«.

وسيكون التحدي األول للمنتخب في سبتمبر مع 

بطولة دوري األمم األوروبية، وهي مســابقة جديدة 

للمنتخبات ينظمها االتحاد القاري.

وتولــى لــوف مهامه بعــد مونديــال 2006 في 

ألمانيــا، علمــاً انه كان مــع المنتخب خــالل تلك 

البطولة كمساعد للمدرب يورغن كلينسمان.

اختار جمهور المنتخب اإلســباني لويس إنريكي 

مدرب برشلونة السابق، لتولي زمام األمور الفنية 

للماتادور، عقب الخروج من بطولة كأس العالم 

2018 التي تســتضيفها روســيا. وأجرت صحيفة 

تصويتــاً  »مــاركا« 

الختيــار  للجمهــور 

المدير الفني المقبل 

للماتادور، حصل فيه 

لويس إنريكي مدرب 

برشلونة السابق على 

تصويت  نسبة  أعلى 

فــي  وجــاء   .)%38(

المركز الثاني سانشيز 

فلوريــس )11%(، بينمــا حــل باكــو خيميز في 

المركــز الثالث )8%(، وذلك بعد مشــاركة 150 

ألف من الجمهور اإلســباني. وفي نفس السياق، 

حصل المدرب الحالي لمنتخب إسبانيا فيرناندو 

هييرو على نسبة )4%(.          مدريد - وكاالت

كشــف لويــس ســواريز، نجم هجــوم منتخب 

أوروغــواي ، أنه تحدث مــع األرجنتيني ليونيل 

ميســي، زميله في برشلونة، ليقدم له المساندة 

بعد خروجه مع منتخب بالده من المنافسات .

وقال مهاجم منتخب أوروغواي: »بالطبع تحدثت 

معــه، ولكن ما قلناه ســيبقى أمــراً خاصاً بنا«، 

قائاًل خالل  وأضــاف 

الصحفــي  المؤتمــر 

أمس  عقــده  الــذي 

منتخب  معسكر  في 

بمدينــة  أوروغــواي 

 : نوفغــورود  نيغني 

»مــن جانبي قدمت 

ألنه  المســاندة  لــه 

قدم  صديقــي، وهو 

لي التهنئة على استمراري في المنافسة«، ودافع 

سواريز عن ميسي، الذي لم يتألق في المونديال، 

ولــم يفلــح في قيــادة األرجنتيــن لإلفالت من 

الخروج المبكر مــن البطولة، حيث قال: »األمر 

هنــا يعتمد علــى الجماعية وليــس على العب 

واحد فقط«.           نيغني نوفغورود - د ب أ

عرض دييغــو مارادونا، األســطورة األرجنتينية، 

تدريب بالده مجاناً، وذلك عقب ثماني ســنوات 

من انتهاء مشــواره في قيادة المنتخب الوطني 

بالخــروج المبكــر مــن كأس العالــم. وتعرض 

تابع  الذي  مارادونا، 

األرجنتيــن  خــروج 

العالــم  كأس  مــن 

بالخســارة 4-3 أمام 

فرنســا ، لسؤال عما 

إذا كان يرغــب في 

منصبه  شــغل  تكرار 

الســابق على الرغم 

المــدرب  أن  مــن 

الحالي خورخي ســامباولي يرتبــط بعقد حتى 

2022. وقــال مارادونــا للتلفزيــون الفنزويلــي: 

»نعم، وســأفعل ذلك مجاناً. لن أطلب أي شيء 

في المقابل«.                    موسكو - وكاالت

لوف ينسى السقوط.. ويبقى إلعادة البناء

إنريكي يحظى بثقة 
جمهور الماتادور

سواريز يدافع 
عن ميسي

ًمارادونا يعرض تدريب 
األرجنتين مجانا
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فلسفة المايسترو

تفتح باب المجد أمام »السماوي«

///
////

أكد طارق ذياب وزير الرياضة التونســي ســابقا 

ضرورة رحيل مســؤولي االتحاد التونســي لكرة 

القدم وكذلك المدرب نبيل معلول المدير الفني 

للمنتخــب التونســي بعد اإلخفــاق في بطولة 

كأس العالم 2018 بروســيا مشــيرا إلى ضرورة 

تغييــر المســؤولين عــن الرياضــة والعمل من 

البداية بفكر مختلف ألن »الترميم لن يجدي«.

وعن أول خطوة مــن وجهة نظره في إعداد 

المنتخب التونســي لــكأس العالــم المقبلة 

قــال ذياب: »يجــب تغيير المســؤولين أوالً. 

اتحــاد كرة القــدم والمدرب. علينــا أن نأتي 

بمســؤولين جدد يريــدون العمــل والتغيير 

والتطوير وليست لديهم محسوبية أو مقربين 

من رؤساء أندية معينة. يجب تحقيق العدالة 

في كل المجــاالت وتطبيق القوانين بصرامة 

واحترم قواعد اللعبة وأن يكون هناك تحكيم 

نزيــه. علينــا العمل من البدايــة ألن الترميم 

لن يجــدي. هؤالء األشــخاص الموجودين ال 

يســتطيعون التغيير. يســيرون في طريق وال 

يستطيعون العودة عنه«.   موسكو - وكاالت

ذياب يطالب 
برحيل معلول
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األربعاء

Ⅶ عواصم - وكاالت

وجدت دراســة أجرتها كلية لندن لالقتصاد أن 

الفوز بركالت الترجيــح في كأس العالم يكون 

عادة مــن نصيب الفريق الذي يبدأ بتســديد 

الركالت. وكشــف الدكتور، إغناســيو باالسيو-

هويرتــا، الــذي قــام بتحليل ألف تســديدة 

ترجيحيــة محترفة في مســابقات كأس العالم 

واألندية األوروبية، أن الفرق التي تبدأ بتسديد 

الركالت في البطوالت الدولية، لها فرصة أكبر 

بالفوز بنســبة 20%. ومــن المحتمل أن يعود 

ذلــك إلى أن التســديدة الثانية تضع الالعبين 

تحــت ضغــط أكبر، مــا يجعلهم أكثــر عرضة 

إلضاعة ركلة الترجيح، وفقا للدراسة.

% 60
ووجد إغناسيو أن احتمال فوز الفرق التي تسدد 

ضربــات الترجيح أوال يبلــغ 60%، في حين أن 

فــرص فــوز الفرق التي تســدد الحقا تصل إلى 

40%. وفي دراســة ســابقة، ســلطت المقابالت 

التــي أجريت مع أكثر من 200 مدرب كرة قدم، 

الضــوء على أن الحصــول على المركــز الثاني 

لتســديد ضربات الترجيح يضع ضغوطا إضافية 

علــى العبي كرة القدم، مــع انخفاض معدالت 

النجاح.

صعوبة
وعندمــا يتعلــق األمــر بطريقة ركل الكرة، تشــير 

األبحــاث إلــى أن الكــرات العالية هــي األصعب 

بالنســبة لحــارس المرمــى، حيــث بلغت نســبة 

نجاحها 79% مقارنة بنســبة 72% للضربات األرضية 

المنخفضــة. وتوضــح البيانات أن هنالــك اختالفا 

بســيطا في معدالت النجاح بين التسديدات التي 

تستهدف الجهة اليمنى أو اليسرى أو وسط المرمى.

وتجدر اإلشــارة إلى أن فريق إنجلترا لديه أسوأ 

ســجل في ركالت الجــزاء مقارنة بــأي فريق آخر 

يشارك في مونديال روسيا 2018، حيث حقق نسبة 

نجاح بلغت 66% فقط. وكانت ألمانيا، التي غادرت 

البطولة العالمية، األفضل بنسبة %86.

يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة القدم منذ عام 

1982، عندما دخلــت ركالت الترجيح حيز التنفيذ 

كوسيلة لتحديد الفائز في المباريات، شهدت حسم 

26 مباراة بهذه الطريقة.

قــال االتحاد الدنماركي لكــرة القدم أمس، إنه 

أبلغ الشرطة بتلقي المهاجم نيكوالي يورغنسن 

تهديــدات بالقتــل بعدمــا أهدر ركلــة ترجيح 

أمــام كرواتيــا في كأس العالم. وتســبب إهدار 

يورغنســن لركلة ترجيح يوم األحد الماضي في 

خــروج الدنمارك مــن كأس العالم بعد التعادل 

1-1 في استاد نيغني نوفغورود في روسيا.

وكتــب االتحــاد الدنماركي في بيان بحســابه 

علــى تويتــر »توقفوا. يجب علــى مجتمعنا أال 

يتقبــل أبــداً أي تهديدات بالقتل ســواء لنجوم 

كأس العالم أو للساسة أو لآلخرين. هذه واقعة 

غير مقبولة تماما. لقد أبلغنا الشــرطة بالقضية 

إليقاف هــذا الجنون«. وأهدر ثالثة العبين من 

الدنمــارك في ركالت الترجيــح لتتفوق كرواتيا 

3-2 لكــن يورغنســن كان آخر من أهدر وتلقى 

تهديدات وأيضاً تعرض إلساءة على حسابه في 

إنستغرام وفيســبوك. ورغم ذلك حظي الالعب 

بدعم كبير من مجموعة من المشجعين أيضا. 

وتعد الحالة هي الثانية التي تحقق فيها الشرطة 

منــذ بداية هــذا المونديــال، وكان الكولومبي 

كارلوس سانشــيز قــد تلقى هو اآلخــر تهديدا 

بالقتــل، عقب حصوله علــى بطاقة حمراء في 

مباراة منتخب بالده مع نظيره الياباني. 

وأثــارت تلــك التهديــدات قلــق الكولومبيين، 

حيــث أعادت إلى األذهان مــا حدث للمدافع 

الكولومبــي الراحــل أندرياس إســكوبار، الذي 

لقــي حتفــه بعدما ســجل هدفــا بالخطأ في 

مرمــى المنتخب الالتيني خالل خســارته 1 - 2 

أمــام منتخب الواليــات المتحدة، في نســخة 

عواصم - وكاالت المونديال عام 1994.  

قالــت الشــرطة أمــس، إن اتحــاد كوريــا 

الجنوبيــة لكــرة القــدم ال يريــد معاقبــة 

العبــي  علــى  البيــض  ألقــوا  مشــجعين 

المنتخــب الوطني عند وصولــه إلى البالد 

بعد المشــاركة في كأس العالم في روسيا. 

وخســرت كوريا الجنوبية أول مباراتين في 

دور المجموعات أمام الســويد والمكسيك، 

ثم فجرت مفاجأة وفازت 2- 0 على ألمانيا 

في الجولة األخيرة، لكن هذا لم يكن كافيا 

للتأهل لدور الســتة عشــر. ورغم أن الفوز 

علــى ألمانيا بطلة العالــم 2014 نجح في 

تضميد بعــض جروح الخروج المبكر الثاني 

على التوالي من كأس العالم، شعرت بعض 

الجماهير بالغضــب من أداء الفريق وألقوا 

البيض على الالعبين عندما اصطفوا اللتقاط 

صورة في مطار إنشيون.

ونقلــت وكالــة يونهاب الكوريــة الجنوبية 

لألنباء عن مسؤول للشرطة في المطار قوله 

إن االتحاد الكوري قــرر أنه ال يريد معاقبة 

من ألقوا البيض.

وقالت مســؤول في شــرطة المطــار »في 

البداية ســألنا عن نية االتحاد الكوري لكرة 

القدم بشــأن رغبته في معاقبة المخطئين 

قبــل أن نبــدأ تحقيقاتنا«. وأضــاف »إلقاء 

البيــض يعــد اعتــداء لكنــه أيضــا جريمة 

ال يمكــن معاقبــة صاحبهــا دون اعتراض 

الضحية«. ومنذ أربع سنوات وبعد الخروج 

المحبــط من كأس العالم ألقى مشــجعون 

الحلوى على الالعبين وهو األمر الذي يعتبر 

إساءة في كوريا الجنوبية. سيئول - وكاالت

دراسة.. ضربة البداية تحسم »الترجيح« تهديدات بالقتل 
ليورغنسن

كوريا لن تعاقب 
المشجعين

Ⅶ عواصم - وكاالت

سخر عشاق الساحرة المستديرة من نجم المنتخب البرازيلي نيمار، 

بســبب ســقوطه المتكرر على أرض الملعب خالل كأس العالم في 

روسيا، بشكل يرى فيه الجميع أنه مبالغ فيه. وتكرر هذا األمر أول 

من أمس أثناء لقاء منتخب السامبا مع المكسيك في )د.70( عندما 

ادعــى نجم السيليســاو اإلصابة بعد تدخل من العب المكســيك 

ميغيــل ليون. يذكر أن نيمار قد حقق رقماً قياســياً بالســقوط في 

مبــاراة واحدة في مونديال روســيا أمام المنتخب السويســري في 

الجولــة األولــى عندما ســقط 10 مرات. ويتهــم الكثير من محبي 

»اللعبة« الالعب البرازيلي بادعائه الســقوط والتحايل على الحكم 

للحصــول علــى األخطــاء ويهدر الكثيــر من الوقت فــي الملعب 

مدعياً التألــم من اإلصابة. ما جعل الكثير من رواد مواقع التواصل 

االجتماعي للسخرية من نيمار كل بحسب طريقته.

إشادة 
من ناحيته أشــاد النجم مارادونا، بالمستوى الذي أظهره المنتخب 

البرازيلي في المباراة. 

وقــال مارادونا: »اســتمتعت ألنني رأيت اليوم فريقــاً برازيلياً صلباً 

للغايــة في طريقه نحو اللقب، يروق لي تيتي، المكســيك حاولت 

تحقيق الفوز كما فعلت أمام ألمانيا، المكسيك قدمت كل شيء، ال 

يمكن طلب شيء أخر من المكسيك«.

وحوش
وأضــاف مارادونا خالل ظهوره فــي برنامج »من يد رقم 10« الذي 

تبثه قناة »تيليسور« التليفزيونية في فنزويال: »ولكن، ماذا يحدث؟ 

العبو الوسط البرازيليون والالعبون األربعة في الدفاع هم وحوش، 

يلتحمون ويركضون ويمررون، الجميع يشارك في اللعب«.

علــى   0  -  2 البرازيــل  وفــازت 

المكســيك، بفضل تألــق النجم نيمار 

دا ســيلفا الذي ســجل الهدف األول 

وصنع الهدف الثاني.

لكنه لم يفــوت الفرصة للهجوم 

على نيمار، وأضــاف مارادونا قائال: 

»يجــب أن نقــول لنيمــار: إمــا أن 

تجعلنــا نبكــي أو تجعلنــا نضحك، 

وذلك ألنــه عندما دهســه الالعب 

المكسيكي كان هذا أمر يدعو للبكاء 

ولكــن بعد رؤيته يركض بعدها فكان 

ذلك أمــراً مضحكاً، كيــف يكون هذا 

األمر؟، إما أن يحصل الالعب المكسيكي 

على بطاقة صفراء أو هو محض ادعاء من 

قبل نيمار«.

سؤال
مــن ناحيتها اثارت صحيفة »غلوبو« البرازيلية الموضوع 

بطرح ســؤال على جمهور السامبا وتساءلت هل يعجبك النجم 

البرازيلــي أم يثير غضبك؟ مضيفة الالعب جمع مجدداً بين المهارة 

الفائقة والتعرض للسخرية في آن واحد، على نحو ربما هو الوحيد 

القادر عليه. واستمرت يمكن القول إن نيمار، وهو أغلى العب في 

العالــم، آخر نجم عالمي كبير يبقى فــي كأس العالم، بعد خروج 

النجم األرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

حيرة
لكــن بالرغم من أدائه الجيد ومســاهمته الكبيرة في فوز البرازيل 

األخير على المكســيك بهدفين دون رد في دور الســتة عشر بكأس 

العالــم، مــا 

زال هنــاك شــعور 

بأنــه العب غيــر محبوب 

على نطاق واســع بيــن أصحاب 

الرأي المحايدين.

وفي بعض األحيان يســاعد نيمار فريقه 

بطريقة رائعة، فنراه يتحرك بســرعة فائقة في 

المساحات الخالية ويمرر كرات ذكية للغاية، مثل 

بكعب  التمريــرة  تلــك 

القــدم فــي بدايــة الهجــوم 

الــذي أدى إلى إحراز الهدف األول أمام 

المكسيك، والذي أحرزه بنفسه.

غضب
وفي أحيان أخرى نراه العباً سريع الغضب مثل األطفال وال يتوقف 

عــن خداع الحكام، وهــو األمر الذي يراه البعــض طريقة مقبولة 

للحصول على مميزات بســيطة، في حين يرى آخرون أنه ســلوك 

مشين يتنافى مع القيم التي ُتلعب من أجلها كرة القدم.

Ⅶ روستوف - د ب أ

قد يكــون خروج المنتخــب الياباني من منافســات كأس 

العالــم على يد المنتخب البلجيكــي، األكثر مرارة في 

تاريخــه الكروي. وقــال قائد المنتخــب الياباني، 

ماكوتو هاسيبي، بعد خسارة فريقه 2 - 3 أمام 

بلجيكا، أول من أمس، في الدقيقة األخيرة 

من المباراة التي جمعت بين البلدين في 

دور الستة عشر للمونديال: »أنا حزين 

للغايــة، بالــكاد أســتطيع أن أعبر 

عما أشــعر به داخليــاً، هذا أمر 

قــاس للغاية«. وقــال المدافع 

يوشــيدا:  مايــا  اليابانــي، 

»لحظــة واحدة فقط قتلتنا، من الصعب تقبل هذا األمر«. ولم 

تتولــد المرارة الكبيرة التي شــعر بها العبــو المنتخب الياباني 

وأنصــاره من إخفــاق الفريق فــي الوصول إلــى دور الثمانية 

للمونديــال للمرة الثالثة علــى التوالي، ولكن من الطريقة التي 

جرى بها الخروج. وتقدم المنتخب اآلسيوي في النتيجة بهدفين 

نظيفيــن، ولكن انتهت المباراة بخســارته فــي الدقيقة 94 من 

خالل هجمة مرتدة نفذها المنتخب البلجيكي ببراعة.

حظ
وأضــاف هاســيبي قائاًل: »أثبتنا أننا نعــرف لعب كرة القدم، 

ولكــن لســوء الحظ لم تتحقــق النتيجة المرجوة«. وســجل 

هدفــي اليابان كل من جينكي هاراجوتشــي في الدقيقة 48 

وتاكاشــي أنــوي في الدقيقــة 52، ليعززا مــن آمال منتخب 

»الســاموراي« فــي التأهل للمرة األولى فــي تاريخه إلى ربع 

نهائي المونديال. ولكن هدفي المنتخب البلجيكي عن طريق 

جان فيرتونغن فــي الدقيقة 69 ومروان فياليني في الدقيقة 

70 كانا بمثابة مقدمة للكارثة اليابانية التي حلت مع الدقيقة 

األخيــرة للوقت بــدل الضائع مــن المباراة بأقــدام الالعب 

البلجيكي البديل ناصر الشــاذلي. وقال مــدرب اليابان، أكيرا 

نشــينو: »الالعبون ليســوا مذنبين، أنا المذنب، تشككت في 

خطتي التكتيكية، إنها مأساة، أنا محبط للغاية«. 

ويأمل المدرب اليابانــي في أن تندمل جراح فريقه بمرور 

الوقت بعد هذا اإلقصاء الدرامي، حيث قال: »الالعبون قدموا 

أفضل ما لديهم، ولكن ال يمكنني إســباغ وصف النجاح على 

النتيجة، ولكن ربما بعد أربع سنوات عندما ننظر إلى الماضي 

يمكننا آنذاك أن نصفها بالناجحة«.

سقوط نيمار
مزحة المونديال

اليابان.. لحظة واحدة تقتل األحالم
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األربعاء

طارق عبد المطلب

تمريرات 
مونديالية

 في مباراة بلجيكا واليابان

 الساموراي لم ينتحر 

 واللي انتحر هو الكالم

 والباقي منه للِعبر. 

 هوندا ورفاقه كافحوا للنهاية 

 لكن الكرة..

ت عليهم بابتسامة. 
ّ
 ضن

 راحت لناصر البلجيك تضحك..

 ومنها سجل فانتصر.

 10 ثوان بس، كانت هي الحكاية 

 و3 تمريرات، أنهت الحلم المنتظر

 مباراة فيها كل شيء.. والنتيجة 
يا للعجب

 أحلى ما فيها إنها، خلصت..

 بهدفين من ريحة العرب!
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