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للتاريخ، ستكون تونس على موعد مع خامس مشاركة مونديالية. وللتاريخ، 

كلما شــارك النســور في مونديال تركوا األثر، واألثر يمكن أن يحصل فوق 

الميدان، ليكون االنعكاس من طبيعته في ربوع البالد على عموم البشر.

أول مشــاركة تونســية تذكرها جيداً األرجنتين وتحفظها ذاكرة سنة 1978 

بفضل أهداف الكعبي وغميض وذويب، مع تعادل مع بطل العالم لســنة 

1974 المنتخــب األلماني 0/0، وهزيمة أمام بولندا برغم المردود المقنع 

.0/1

ســنتها مــرت تونس بواحدة مــن أتعــس أزماتها إلى حــد االنتفاض في 

الشــوارع، إال أن الكرة فعلت مفعولها الســحري، وجعلت الشغب يتحول 

إلى احتفال صاخب، زاده أول انتصار على المكسيك بنتيجة 3 - 1.

وتلك هي الكرة التي تسعد الشعوب حتى إن كان الجيب مثقوباً، فالكرة 

قبل البطون أحياناً. وفي ســنة 2014، في بداية ما اصطلح عليه بـ»الربيع 

العربي« من أجل »الجيوب المثقوبة«، اشــتعل البلد، إال أن زّف خبر فوز 

تونس بكأس إفريقيا للمحليين جعل التونسيين بالكرة متحدين.

ومنتخب تونس يشــد الرحال إلى روســيا، ويحوم خــروج تونس من أزمة 

اقتصادية خانقة بين الشك واليقين، لكن األمر لم ُيلِه التونسيين عن منح 

األولوية للكرة، ومالحقة النسور إلى موسكو بعيون حالمة.

الكرة في تونس أفضل دواء لكل األزمات وإن استعصت.

ال الجيــوب المثقوبــة أبعدت، وال حجب الجرايات عــن فئة المتقاعدين 

أثنت، فالجميع يتطلع إلى اليوم الموعود.

مونديال روسيا يشهد مشاركة أربعة منتخبات عربية.

أولها سقط بخماسية، ونعني السعودية أمام الروس، وهم أصحاب األرض.

وثانيها قهره هدف قاتل في لحظة قاتلة، ونعني مصر أمام األورغواي.

وثالثهــا هزمــه هدف كان مــن الممكــن تفاديه، واألمر يخــص المغرب 

بالتأكيد.

ورابع العرب يتطلع إليه اليوم الجميع، فأي حظ للنســور؟ هل لهم القدرة 

على التحليق أمام اإلنجليز وبلجيكا وبنما؟

تونــس التي حققــت أول انتصار للعرب في مونديــال 1978 يريد المدير 

الفني لمنتخبها نبيل معلول عدم االكتفاء باالنتصار فقط، فطموحه ذهب 

إلى بعيد، وغايته »دور الثمانية«.

قالهــا بكل اعتــداد بالنفس، ولو أن الكرة ليســت أقواالً بــل هي أفعال، 

فأي فعل للمنتخب التونســي وهو يباري اليوم منتخباً إنجليزياً له أسبقية 

معنوية على النسور التونسية؟

وإذا مّهــد الظهور المشــرف للمنتخب التونســي في مونديــال األرجنتين 

1978 لتوســيع قاعــدة تمثيل القــارة اإلفريقية فــي المونديال من مقعد 

واحد إلى مقعدين في دورة إسبانيا 1982، فماذا عساه يصنع لو تحققت 

أحالم معلول؟

في مونديال األرجنتين يوم 2 يونيو 1978 هو يوم تاريخي في سجالت كرة 

القــدم العربية اإلفريقية، تحقق فيه أول انتصــار للعرب في كأس العالم، 

وقد فتحت المشــاركة التونســية المشــرفة الباب عريضاً أمام المنتخبات 

العربية لتحقق انتصارات متتالية، فأي باب ســيفتحه معلول بعد 40 سنة، 

وتحديداً يوم 18 يونيو 2018؟
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المدافع برانيسالف إيفانوفيتش، الالعب األكثر 

مشــاركة فــي تاريــخ منتخب صربيــا، بدخوله 

أساسياً المباراة التي جمعت منتخب بالده أمام 

الكوستاريكي  نظيره 

أمس ضمن فعاليات 

مونديال روسيا.

وتعتبــر المباراة رقم 

104، التــي يخوضها 

بقميص  إيفانوفيتش 

المنتخب الصربي.

إيفانوفيتــش  وكان 

)34 عاماً(، يتقاســم 

الرقم القياســي في عدد المباريات الدولية مع 

نجــم إنتر ميالن الســابق ديان ســتانكوفيتش، 

الذي لعب 103 مباريات مع صربيا.

 يستعد المنتخب السعودي لكرة القدم لخوض 

مباراتــه الثانية في المجموعــة األولى بمرحلة 

المجموعــات لبطولة كأس العالم، أمام منتخب 

أوروغواي، إلنعــاش آماله في التأهل إلى الدور 

الثانــي لبطولــة كأس العالــم 2018، التي تقام 

حالياً في روســيا. وخســر المنتخب الســعودي 

صفر /   5 أمام روســيا فــي مباراة االفتتاح، بينما 

حقق منتخــب أوروغواي فــوزاً صعباً 1 /   صفر 

علــى منتخب مصر في الوقــت القاتل بالجولة 

األولى.

التقــى  وأن  ســبق 

فــي  المنتخبــان 

وديتيــن،  مباراتيــن 

المنتخــب  حقــق 

الفــوز  الســعودي 

وانتهت  واحدة  مرة 

األخــرى بالتعــادل، 

ينجـــــح  ولــم 

المنتـــــخب األوروغوياني في تحقيق االنتصار 

من قبــل. المبــاراة األولى ترجع لعــام 2002، 

وانتهــت بفوز المنتخب الســعودي 3 /   2، كما 

التقــي المنتخبان مجــدداً قبل أربع ســنوات، 

وخيــم التعــادل اإليجابــي بهــدف لمثله على 

الرياض - د ب أ اللقاء.  

 تســتقبل خيمة قصر اإلمارات على شاطئ البحر يومياً عشاق كرة القدم 

لمتابعة مباريات كأس العالم من خالل شاشات LED العمالقة التي يبلغ 

طولها 7 أمتار وعرضها 4 أمتار. 

ويشــعر عشاق الكرة باإلثارة والحماســة في أجواء مريحة ورائعة داخل 

الخيمة العمالقة خالل متابعتهم لمباريات البطولة، والحظو بفرصة الفوز 

أبوظبي - البيان الرياضي بجوائز ثمينة من قصر اإلمارات.  

تســببت فرحة المكســيكيين بعد فوز منتخبهم على منتخــب ألمانيا أمس 

ضمــن مباريــات كأس العالم، في حــدوث هزة أرضية. وذكرت الســلطات 

الجيولوجية المكســيكية، أمس، أنها اكتشفت »هزة أرضية اصطناعية« في 

مكسيكو ســيتي »ربما نتيجة للقفزات الهائلة من جانب المشجعين عندما 

تم تســجيل هدف الفوز«. واكتشــف اثنان من أجهزة االستشعار على األقل 

النشــاط الزلزالي وقت تســجيل الهدف، حســبما أفادت شبكة رصد الزالزل 

المكســيكية عبر »تويتر«. وفاز منتخب المكسيك على نظيره األلماني بهدف 

نظيف في نتيجة أحدثت أول صدمة لكثير من المتابعين في مونديال روسيا 

2018. وهــذه هي المــرة األولى التي تفوز فيها المكســيك على ألمانيا في 

مكسيكو سيتي - د ب أ مباراة من مباريات كأس العالم.  

الكرة شفاء 
األزمات
بقلم:  الطاهر ساسي
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السعودية للعودة
أمام أوروغواي

 قصر اإلمارات يستقبل عشاق 
المونديال

فرحة جماهير المكسيك تتسبب 
في هزة أرضية

Ⅶ  سامارا - أ ف ب

 أهــدى مدافع روما اإليطالي الكســندر كوالروف منتخب 

بــالده صربيا النقــاط الثالث في مســتهل مشــوارها في 

منافســات المجموعة الخامسة من مونديال روسيا 2018، 

بتســجيله هدف الفــوز على كوســتاريكا 1-صفر أمس في 

سامارا.

وســجل المدافع الســابق لمانشستر ســيتي اإلنجليزي 

هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56 من ركلة حرة رائعة، 

مانحاً بالده التي تشــارك في النهائيــات للمرة الثانية منذ 

االســتقالل عن مونتينيغرو )خرجت فــي 2010 من الدور 

األول(، فــوزاً ثمينــاً في مجموعة تضم البرازيل المرشــحة 

للقب والتي تلتقي الحقاً مع سويســرا في روستوف-اون-

دون.

ولم يقدم الطرفان شــيئاً يذكــر في الدقائق األولى التي 

ظهر خــالل المنتخب الكوســتاريكي أفضل من خصمه إن 

كان من ناحية تناقل الكرة أو 

المحاولــة على مرمى الحارس 

فالديمير ســتويكوفيتش، لكن 

دون توفيق.

وتحســن األداء الصربي بعدها 

وفــرض العبو كرســتاييتش أفضليتهم 

الميدانيــة تدريجيــاً، لكن دون خطــورة أيضاً 

حتــى الدقيقة 27 عندما وصلت الكرة داخل المنطقة 

إلــى ميلينكوفيتش-ســافيتش بعــد تمريــرة طويلة من 

كــوالروف، لكن نجم التســيو ســددها ضعيفــة بين يدي 

الحارس كيلور نافاس.

وعادت األفضلية في الدقائق األخيرة من الشــوط األول 

لكوستاريكا التي كانت قريبة من افتتاح التسجيل بتسديدة 

أرضية بعيدة لفرانسيسكو كالفو لكن محاولته مرت بجانب 

القائم األيمن )42(.

وفي بداية الشــوط الثاني، حصلــت صربيا على فرصة 

ذهبية الفتتاح التسجيل عندما 

وجــد الكســندر ميتروفيتــش 

نفسه أمام المرمى، لكن كيلور 

نافــاس تألــق وأنقــذ الموقف 

.)49(

وواصلــت صربيــا ضغطهــا حتــى 

نجحــت في افتتاح التســجيل مــن ركلة حرة 

رائعة لكوالروف أطلقها بيسراه من حوالي 25 متراً إلى 

الزاوية اليسرى العليا لمرمى نافاس )56(.

وتحرك بعدها المنتخب الكوســتاريكي بقيادة البديلين 

كامبل وكريســتيان بوالنيوس ســعياً خلــف التعادل لكن 

العبيهــا عانوا في وجه التكتل الدفاعي الصربي الذي نجح 

فــي نهاية المطاق بقيادة المبــاراة إلى منطقة األمان رغم 

احتكاك غير مبرر بين ماتيتش وأحد أعضاء الطاقم التدريبي 

لكوســتاريكا في الوقت بدل الضائع دون أن ينجم عنه أي 

عواقب تأديبية.

بركلة حرة رائعة
الصربي كوالروف يحسم األمور مع كوستاريكا
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ً
الطرفان شيئا

في الدقائق األولى

Ⅶ نوفوغورسك - أ ف ب

رأى نائب رئيس الوزراء الروســي فيالي موتكو، أحد مهندســي 

حصول روسيا على استضافة مونديال 2018 في كرة القدم، 

أن مواجهة بالده مع مصر غداً ســتكون األهم بالنســبة 

إليهــا في دور المجموعات. وتخوض روســيا المواجهة 

في سان بطرسبورغ بعد فوزها الكبير على السعودية 

5- صفر في االفتتاح، وتبدو في موقع مقبول للتأهل 

إلى دور الـ 16 للمرة األولى بعد الحقبة الســوفياتية. 

وقال موتكو، وزير الرياضة الســابق، لمراســلين بعد 

حضوره تمرين روســيا: إن الالعبيــن مدركون أهمية 

مواجهــة الفراعنة »المباراة الثانية ســتكون األهم لنا 

في دور المجموعات«.

وتابع »الجميع شــاهد ماذا قــدم الالعبون في 

المباراة األولى. إذا كنا في مســتوانا فال أرى أية 

مشكالت«.

أمــام  جيــدة  مبــاراة  مصــر  وقدمــت 

األوروغــواي في الجولة األولى، وخســرت 

بنتيجة صفر-1 بهدف فــي الدقيقة 89، 

علــى الرغم من افتقادهــا أبرز نجومها 

محمد صالح، الذي ال يزال يتعافى من 

إصابة قوية في الكتف األيسر.

ويعــد موتكو من الرجال األقوياء 

في الرياضة الروسية، وأحد المقربين 

من الرئيــس فالديميــر بوتين. كان 

وزيــراً للرياضة بيــن 2008 و2016، 

ثم عين نائباً لرئيــس الوزراء، موكاًل 

الشؤون الرياضية. وفي آخر تشكيلة 

حكومية روســية بــات موتكــو نائباً 

لرئيس الوزراء موكاًل شؤون البناء.

وأشرف موتكو على ملف المونديال 

الذي أنفقت عليه روسيا 13 مليار دوالر 

أميركــي، لكنــه أجبر على تــرك منصبه 

بصفتــه رئيســاً التحــاد كرة القــدم في 

ديســمبر الماضــي، لمزاعــم ضلوعه في 

برنامــج تنشــط ممنهــج أدى إلــى إيقاف 

الرياضة الروســية من قبــل اللجنة األولمبية 

الدولية.

وشــارك الرياضيــون الروس فــي األلعاب 

األولمبية الشــتوية األخيرة تحت علم محايد. 

وال يزال موتكو ضمن اللجنة التنفيذية لالتحاد 

الروســي. وأدى موتكو حين كان وزيراً للرياضة، 

ورئيساً للجنة المنظمة لدورة األلعاب األولمبية 

الشــتوية في سوتشي الروســية عام 2014، دوراً 

رئيســاً في نظام المنشــطات الممنهج بين 2011 

و2015، وفقاً الســتنتاجات اللجنة األولمبيــة الدولية والوكالة 

الدولية لمكافحة المنشــطات »وادا«. وتختتم روســيا مشوارها 

في دور المجموعــات في 25 الجاري ضد األوروغواي، في يوم 

يشــهد، أيضاً، مباراة بين مصر والمنتخب 

السعودي.

روسيا تخشى التهديد المصري
ً
تسعى لحسم األمور مبكرا
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من الســابق ألوانه الحكم على مســتوى منتخبــات المونديال قبل انتهاء 

الجولة األولى من الدور األول، فأغلب الفرق، وعلى األخص الكبيرة منها، 

تحاول إحراز الفوز من أســهل الطرق، وبأقل مجهود، ودون الكشــف عن 

أوراقها طمعاً في مواصلة المشــوار نحو أدوار البطولة المهمة.. لكني أرى 

أن هناك منتخبات قدمت كرة مقنعة إلى حد ما، حتى وإن حرصت على 

بقاء أسرارها الفنية طي الكتمان من حيث أسلوب اللعب وعناصر التنفيذ، 

بينما ظهرت منتخبات أخرى بوجه كروي شاحب.

وأعجبنــي كثيــراً منتخبــا إســبانيا بطل العالــم الســابق، والبرتغال بطل 

أوروبــا الحالي، وبدا االثنان أكثر اتزاناً فــي خطوطهما الثالثة في المباراة 

األولى بالمجموعة الثانية، ووضح التناغم واالنســجام بين األداء الجماعي 

والمهــارات الفردية لنجــوم الفريقين وبالتحديد »رونالــدو« صاحب أول 

هاتريك فــي المونديال، فضاًل عن لغة التفاهم بين المهاجمين من حيث 

االنتشار والمســاندة والدعم والتسديد وإنهاء الهجمات، وكانت مباراتهما 

أشــبه بنهائي مبكر، وبفضل كل من هييرو قائد اإلسبان، وسانتوس مدرب 

البرتغالييــن، اللذين لم يدخرا مجهود نجومهما لمباريات وأدوار قد تكون 

أهم من مجرد مباراة في مجموعة، ألن كليهما كان يريد أن يثبت جدارته 

بالصدارة من أول ضربة.. ومن هنا اســتمتع المتابعون بستة أهداف رائعة 

في مباراة من الوزن الثقيل.. والحال نفسها  مع المنتخب الفرنسي، حيث 

ظهر بوضع فني واقعي في أولى مبارياته بالمجموعة الثالثة واجتاز أستراليا 

بأداء ينقصه البريق.. بينما فقد األرجنتين مصباحه الســحري أمام أيسلندا 

بتعادل باهت، ولم يكن للمهارة الفردية دور في ترجيح كفته عندما عاند 

الحظ ميســي وأهدر ركلة جزاء كان مــن الممكن أن تضع راقصي التانجو 

في المقدمة.. فيما ظهر أبناء »الثلج والنار« بصورة رائعة في أول مشاركة 

لهم في تاريخ البطولة، وكانت خطوطهم في تناغم واضح، ولم يكن غريباً 

أو من قبيل الصدفة أن تكون البداية سعيدة لهم، فاألرجنتين لم يكن لديه 

ما يقدمه، وكانت مشكالته الفنية بال حلول، وأظنه يحتاج مجهوداً مضاعفاً 

إن أراد صدارة المجموعة الرابعة التي خطفها الكروات بالفوز على نيجيريا. 

أمــا المنتخبات غيــر المصنفة أو تلك التي تملك تاريخاً مونديالياً متواضعاً 

فأثبتــت البدايــة أن منهــا من يملــك أدوات ومهارات، لكنه لم يحســن 

اســتخدامها، وأخص هنا المنتخبات العربية )السعودية ومصر والمغرب(، 

العائــدة للمونديال بعد طول غيــاب، وكل منهم كانت له ظروف تختلف 

عن اآلخر، ســواء في اإلمكانات أو في قدرات المنافسين في أول مباراة.. 

وعلى الرغم من إيماني الكامل بأن عوامل الخبرة واألرض والجمهور كانت 

الســبب في انهيار المنتخب السعودي بالخمسة أمام الروس فإنني أرى أن 

الخبرة وحدها لم تكن الســبب في انكســار منتخب مصر أمام أوروجواي، 

ولو أحســن كوبر التعامل مع الدقائق العشــر األخيرة من اللقاء لكان من 

الممكن أن يخرج متعادالً على أقل تقدير بدالً من السقوط بهدف مؤلم.. 

أما المنتخب المغربي فال شــك أنه هزم نفســه، و لو أحسن مدربه رينارد 

التعامــل مع الخصم اإليراني بالتأمين الدفاعي بدالً من فتح الملعب على 

مصراعيه لكان في اســتطاعته تحقيق الفوز، لكن من الواضح أن المغاربة 

بالغوا في الهجوم دون ترجمة السيطرة الميدانية إلى أهداف، ولما عجزوا 

عن النيل من شباك إيران نالوا من شباكهم بهدف عكس سير المباراة.
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 وصل المشجع األلماني هوبرت فيرت إلى ملعب لوجنيكي في مدينة موسكو أمس 

قبل ساعتين من مباراة المنتخب األلماني االفتتاحية ببطولة كأس العالم لكرة القدم 

أمام المكسيك، على جرار بعد أن قاده 30 يوماً قاطعاً مسافة 2400 كيلومتر. وكانت 

المركبة، التي قطعت مسافة طويلة بشكل غير معتاد، مزينة بعلمي ألمانيا وروسيا، 

ومكتوب عليها »مرحباً موسكو«، حيث قام بالرحلة من مسقط رأسه مدينة نويهاوزن 

في جنوبي ألمانيا بمتوسط سرعة 20 كيلومتراً في الساعة.  موسكو - د ب أ

 أعــرب النجم المكســيكي هيرفنج لوزانو عن 

ســعادته بفوز منتخــب بــالده »التاريخي« 1 

/  صفــر علــى ألمانيــا )حامل اللقــب( أمس 

في مســتهل مباريات المنتخبيــن بالمجموعة 

السادســة فــي دور 

لبطولة  المجموعات 

كأس العالــم لكــرة 

القدم، المقامة حالياً 

في روســيا. وتحدث 

لوزانــو عــن الهدف 

الــذي ســجله فــي 

مرمــى مانويل نوير، 

حارس مرمى ألمانيا، 

حيث قال »إنه أفضل هدف سجلته في حياتي 

بأكملها«

 وقال: بذلنا أقصــــى جهد ممكن لدينا اليوم، 

دون أي ضغــوط عصبية. مضيفــاً، »كنا ندرك 

ما يتعين علـــــينا القيام به، وقمنا به. بإمكاننا 

الظهور بأفضل مســتوى وهــو ما قدمناه اليوم 

حقاً«.   موسكو - د ب أ

قرر االتحـــــاد الدولي لكـــــرة القدم )فيفا(، 

إنريكي  الباراغواياني  الحـــــكم  أمس، تعيين 

كاســيريس إلدارة المواجهــة المرتقبــة التي 

ســتجمع المنتخــب المـــــصري مــع نظيره 

الروســـــي غــداً فـــــي الجولــة الثانية في 

األولى  المجموعــة 

بمرحلة 

المجموعات 

لبطولة كأس العالم 

في  حالياً  المقامــة 

روسيا.

ويســجل كاسيريس 

ظهوره  عامــاً(   44(

األول فــي بطولــة 

كأس العالم، بعـــــدما ســــبق له إدارة عدد 

مــن المــــباريات فــي بطولتــي كأس العالم 

لألندية وكأس العــــــالم للشــباب تحت 20 

عاماً.

Ⅶ موسكو - مصطفى طنطاوي

أنصفــت تقنيـــة الفيديو العديد من الفــرق والالعبين بعد اعتمادهــا في أكثر من 

دوري وبطولة، بعدما أصبحت مرجعاً أساســياً للحكام، وأسهمت في اتخاذ القرارات 

الصحيحة. وبين مؤيد ومعارض، كشف البعض أن تقنيـة الفيديو قللت إثارة مباريات 

كرة القدم، وأن حالوة اللعبـة بأخطائها إال ما ندر، إذ طرحت »البيان« السؤال على 

بعــض المتابعين والمتخصصين في عالم التحكيم. قال عبد الله القحطاني : »بما أن 

هذه التقنية ُأقرت بعد إجراء التجارب واالختبارات في عدد من البطوالت والدوريات 

المعتمــدة، ومــن ثم تم تضمينهــا بقانون كرة القــدم وفق الضوابــط واالعتبارات 

المنصوص عليها في ذلك الشأن، فما علينا إال التسليم بذلك األمر«

Ⅶ موسكو - أحمد علي

مونديالي

بقلم: طاهر أبوزيد

وصول مشجع ألماني
إلى المونديال بجرار

لوزانو: هدف ألمانيا 
األفضل في حياتي

كاسيريس يدير 
مباراة مصر وروسيا

تقنية الفيديو  تنصف
المظلوم

Ⅶ موسكو - أ ف ب

 حقــق المنتخب المكســيكي لكرة القدم مفاجــأة كبرى في 

مونديال روســيا 2018، بفوزه علــى المنتخب األلماني حامل 

اللقــب 1- صفر في المباراة التي أقيمت بينهما في موســكو 

أمس ضمن المجموعة السادسة. وسجل هيرفينغ لوسانو )35( 

هدف بالده من هجمة مرتدة ســريعة، ليكبد المانشافت أول 

خسارة له في مباراة أولى في المونديال منذ هزيمته 1-2 أمام 

الجزائر في إسبانيا 1982.

وفرض المنتخب المكســيكي نفســه خصماً قوياً منذ بداية 

المبــاراة على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروســية، والذي 

يأمــل األلمان في أن يعودوا إليه في 15 يوليو لموعد المباراة 

النهائية، في مســعاهم ألن يصبحــوا أول منتخب يتمكن من 

االحتفاظ بلقبه منذ البرازيل )1958 و1962(.

إال أن ما لم يتوقعه أشــد المتفائلين حصل أمام عشــرات 

اآلالف من المشــجعين المكســيكيين الذين لــم يتوقفوا عن 

الهتاف واالحتفــال منذ الدقيقة 

الخامســة والثالثين، عندما توج 

لوســانو مجهــود زمالئــه الذين 

فرضــوا شــبكة دفاعيــة صلبــة 

فــي مواجهــة الهجــوم األلماني، 

واعتمدوا على هجمات مرتدة سريعة 

أربكت دفاع المانشــافت، السيما العائد من 

اإلصابة جيروم بواتنغ.

وأتــى الهدف مــن هجمة ســريعة انطلقــت بعد قطع 

المكســيك محاولة هجومية ألمانيــة، لتصل الكرة إلى خافيير 

هرنانديز »تشيتشــاريتو« الذي يتقدم بها سريعاً نحو المنطقة 

األلمانيــة، قبــل أن يمررهــا أرضية نحو لوســانو المتقدم من 

الخلف. ومن لمســة واحدة بالقدم اليســرى، تالعب لوسانو، 

العب نــادي ايندهوفن الهولندي، بالعب أرســنال اإلنجليزي 

مسعود أوزيل، وسدد الكرة بيمناه قوية على يمين قائد ألمانيا 

مانويــل نوير الذي كان يخوض أول مباراة رســمية منذ عودته 

مــن إصابة في القــدم أبعدته 

منذ سبتمبر الماضي.

وضغــط المنتخب األلماني 

بشكل مكثف بعد الهدف، وكاد 

أن ينــال مبتغــاه بهــدف تعادل 

ســريع، وذلك عبر ركلة حرة مباشرة 

من علــى حافــة المنطقة نفذهــا طوني 

كروس، إال أن الحارس المكســيكي غييرمو أوتشــوا 

تمكــن مــن إبعادها بأطــراف أصابعه لترتــد بعدها من 

العارضــة )37(. وطــوال الفتــرة المتبقية من الشــوط األول 

وكامل الشوط الثاني، عجز المنتخب األلماني عن إيجاد نجاعة 

هجومية، الســيما عبر تومــاس مولر والمهاجم الشــاب تيمو 

فيرنر. وفشل المنتخب بشــكل متكرر في إيصال الكرة بشكل 

مركز إلى منطقة الجزاء، واعتمد معظم الوقت على تسديدات 

بعيدة غير مثمرة من كروس ويوليان دراكســلر، وحتى الظهير 

األيمن يوشوا كيميش.

أعادت ذكريات نسخة 82
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المكسيكيون 
لم يتوقفوا
 عن االحتفال
 منذ »د 35«

Ⅶ سان بطرسبرج - مصطفى طنطاوي 

وصلــت في السادســة مســاء اليــوم، بعثة المنتخــب الوطني 

المصري، إلى مدينة ســان بطرســبرج، اســتعداداً لخوض مباراة 

روسيا مساء غد، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة األولى 

في الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم. 

ومن فــور الوصول انتقلت البعثة إلى مقــر اإلقامة من أجل 

الحصــول على قســط من الراحــة، بعد أن قطــع الفريق ثالث 

ســاعات ســفر، حيث تحرك الفراعنة في الثالثة مســاًء، بعد أن 

خاض الفريق مرانه في الحادية عشرة صباحاً بتوقيت جروزني. 

وقرر هيكتــور كوبر عقد محاضرة فنيــة داخل فندق اإلقامة 

مســاء اليــوم، للحديث عن مباراة روســيا وشــرح نقــاط القوة 

والضعف في المنتخب الروســي، حيث جهز بمســاعدة محمود 

فايــز، بعض اللقطات المهمة للمبــاراة الماضية ألصحاب األرض 

أمام المنتخب الســعودي، في المباراة التي خســرها المنتخب 

العربي بخمسة أهداف من دون رد.

ويســعى الجهــاز الفني إلى تحفيز الالعبين فــي هذه الفترة 

مــن أجل بذل المزيد من الجهد والعــرق، وتحقيق الفوز األول 

للمنتخــب المصري في تاريــخ نهائيات كأس العالــم، وتحنيط 

الدب الروســي على طريقة قدماء المصريين، بينما حرص النجم 

المصــري محمــد صالح على عقــد أكثر من جلســة مع زمالئه 

للحديث عن المواجهــة، وطالبهم بالتخلي عن الرهبة، والتركيز 

فــي المبــاراة كاملة مــن الدقيقة األولى وحتــى إطالق الحكم 

صافرة النهاية، مشــدداً عليهم أن كرة القدم ال تعترف باألسماء 

وال باألرض أو الجمهــور، ولكن بالعطاء داخل الملعب، 

فالمجتهد من يؤدي بشــكل جيد ســوف يفوز 

بالمباراة.

ويحضر عــدد من زوجــات العبي 

ســان  مدينــة  إلــى  المنتخــب 

علــى  لالطمئــان  بطرســبرج 

قبــل  ومســاندتهم  أزواجهــم 

وقــررت  المهمــة،  المبــاراة 

زوجــات الالعبين الســفر إلى 

المدينة التــي تحتضن اللقاء، 

خوفاً من اإلرهاق والتنقل في 

أكثر من مدينة، حيث قرر عدد 

من الزوجات الســفر إلى روســيا 

ومساندة أزواجهن في هذه المرحلة 

التاريخيــة والمهمــة فــي مصيرهم 

الكروي. 

يــؤدي  أن  المنتظــر  ومــن 

المنتخــب الوطني تدريبــه الرئيس 

في السابعة مســاء اليوم على ملعب 

ســان بطرسبرج اســتعداداً للقاء المرتقب 

والمهم والمصيري، حيث إنه سيكون فاصاًل في مشوار المنتخب 

بالمونديــال، فالفراعنــة يبحثون عن الفــوز وال بديل أمامهم إال 

حصد النقاط الثالث.

منتخب مصر يحتل المركز الثالث في المجموعة بدون رصيد 

مــن النقاط، ويأتــي بعده المنتخب الســعودي، أمام المنتخب 

الروســي، منافس مصر في الجولة المقبلــة، فيتصدر المجموعة 

بثالث نقاط وبفارق األهداف عن منتخب أوروغواي.

وكان مران المنتخب اليوم قد شــهد مشاركة جميع الالعبين، 

وظهروا بمســتوى جيد، فيما عدا أحمد فتحي الذي أصيب بشد 

خفيــف لم يســتطع معه إكمــال المــران، إال أن الطاقم الطبي 

للفريق أشــار إلى أن ذلك لــن يعيقه عن االنضمام إلى تدريبات 

الغد، ولن يعيقه عن المشــاركة فــي المباريات المقبلة. وخاض 

شريف إكرامي ومحمد الشناوي تدريبات 

قويــة مع أحمد ناجي، مدرب حراس 

المرمــى، حيث حــرص ناجي على 

الالعبين جرعــة كبيرة من  منــح 

التدريبات الفنية، خاصة الشناوي 

الــذي تألق بشــكل الفت للنظر 

فــي مبــاراة أوروغــواي األولى، 

وحصل علــى لقب أفضل العب 

فــي المباراة من تقييــم اللجنة 

المنظمة. 

الفراعنة يسعون لتحنيط »الدب«

كرة القدم   
ال تعترف باألسماء وال 

باألرض أو الجمهور

مباراة ال تقبل القسمة



وجــد المنتخب الكــوري الجنوبــي األول 

لكــرة القدم، طريقة غيــر مألوفة في محاولة 

إلرباك منافســيهم بكأس العالم، حيث ارتدى 

الالعبــون قمصاناً بأرقــام مغلوطة في 

التدريبــات. ويأملون أن يكونوا 

السويدي  المنتخب  جعلوا 

في حيرة.

وقــال شــين تاي 

مــدرب  يونــج 

الكوري  المنتخب 

المؤتمــر  فــي 

الصحافــي أمــس 

األحد: »فعلنا هذا 

المنتخبــات  ألن 

تتابعنا. هذا  األوروبية 

أن  نريد  األســباب.  أحــد 

نربك المنتخب السويدي.

وارتــدى ســوت هيونج ميــن، مهاجم 

المنتخــب الكــوري الجنوبي، أربــع قمصان 

بأرقــام مختلفة في التدريــب، وفاقاً لصحافي 

تحدث مــع المدرب. »التمــرد البهيج«، هذا 

هو شعار المدرب شــين تايونج، الذي يسعى 

فريقه جاهداً للتحســن بعــد أدائه المتواضع 

فــي تصفيــات كأس العالــم. وقــد تم 

وضع تجاربه تحت المجهر في 

األخيرة،  الودية  المباريات 

الهشاشــة  تــزال  وال 

هــي  الدفاعيــة 

الرئيسة  المشــكلة 

حتــى اآلن. ولكن 

الهجــوم،  فــي 

أحــد  يملكــون 

المهاجمين  أفضل 

ســون  آســيا،  في 

هيونج ميــن، محاطاً 

بالعبي وسط مبدعين.

 كانت أول مواجهة بين الســويد 

األلعــاب  دورة  فــي  الجنوبيــة  وكوريــا 

األوليمبيــة 1948، وانتهــت بفــوز الكتيبــة 

اإلسكندنافية بنتيجة 12-0 على منافسها. 

السويد وكوريا.. قلق البداية
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الرسون

إيكدال

فورسربغ

سونغجيوأولسن

كوريا السويد
الجنوبية 

تشكيلة العبين

تحسين الحصيلة هدف »محاربي التايجوك«

اعتذار عن حادثة »التجسس«

الغربيون ال يميزون اآلسيويين

أفضل نتائج آسيوية 

الهداف األفضل في تاريخ السويد

ــذر مـــدرب المنتخب السويدي  ــت اع
أنــدرســون عــن حــادثــة »التجسس« 

ــخــب الـــكـــوري  ــت ــمــن عـــلـــى ال
الــــــجــــــنــــــوبــــــي، عـــشـــيـــة 

المواجهة بين الطرفين. 
وقال المدرب السويدي، 
فـــي مــؤتــمــر صحافي 

أمــس، إنه يعتذر إذا شعر 
أحد باإلهانة من جراء إرسال كشاف 
سويدي لمراقبة المنتخب الكوري.

كشف مدرب كوريا أن جميع العبيه، 
 ليست لهم 

ً
ارتدوا قمصانا

خالل المباراتين الوديتين 
ضد بوليفيا والسنغال  
خــالل معسكر النمسا. 
واعتبر المدرب الكوري 

»أنــــه مــن الــصــعــب على 
الغربيين التمييز بين اآلسيويين، 

ولهذا السبب قمنا بذلك«.

يعتبر منتخب كوريات الجنوبية 
هــو أنــجــح فــريــق آسيوي 

فـــي تـــاريـــخ الــمــونــديــال 
ببلوغ الدور قبل النهائي 
عام 2002 رغم أنه ليس 
األنجح أو األشهر على 
صعيد البطوالت القارية.

ويتميز الفريق عبر أجياله بسرعة 
اللعب وخفة الحركة والتي تعوض 

الضعف البدني للفريق.

فــــــــــي غــــــــيــــــــاب زالتـــــــــــــان 
إبــــراهــــيــــمــــوفــــيــــتــــش، 
الـــهـــداف األفــضــل في 
تاريخ السويد، ال يشعر 
الجمهور  بالقلق، بل 

يثق بأن الفريق قد يصبح 
أكثر مرونة. وسجل إبراهيموفيتش 

 في 116 مباراة.
ً
62 هدفا

أندرسون:
الفريق قادر على صناعة الفرص

شين تاي:
نريد إرباك المنتخب السويدي

04

 العقم 
التهديفي مشكلة 
تؤرق السويد قبل 

مواجهة اليوم
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االثنين

Ⅶ نيزني - د ب أ

ُتــدرك كل من الســويد وكوريــا الجنوبية في 

المجموعة السادســة، التي تضم ألمانيا حاملة 

اللقــب، أنه قد تكون ضربة البداية التي تجمع 

بينهمــا فــي ظهورهما األول فــي كأس العالم 

روسيا، مقلقة لتحديد مصيرهما في المسابقة. 

بالنســبة للســويد، تمثل هذه المباراة عودتها 

إلــى نهائيــات كأس العالم بعــد 12 عاماً من 

الغيــاب، ولكنهــا لن تعّول هــذه المرة على 

خدمــات الالعب الــذي كان مرجعهــا األكبر 

في العقــد الماضي، زالتــان إبراهيموفيتش، 

بل ســتعقد آمالها على مجموعة قوية وصلبة، 

قــادرة على تحقيــق التأهل إلى روســيا على 

حساب منتخب عمالق مثل إيطاليا.

كوريا الجنوبية
في المقابل، كوريا الجنوبية التي ستخوض في 

روسيا 2018 مشاركتها العاشرة في كأس العالم، 

لديهــا هدف واضــح، وهو تحســين الحصيلة 

المحققة قبل أربع ســنوات في البرازيل، عندما 

مرحلــة  تتجــاوز  م  ـ ـ ل

وبالــكاد  وعــات   م ج م ل ا

حصــدت نقطة يتيمــة في ثالث 

مباريات.

ويعود المنتخب السويدي إلى كأس العالم 

بعــد غياب 12 عاماً، إذ يســعى الفريق، الذي 

يقــوده المــدرب يــان أندرســون، للعبور من 

المجموعة السادســة التي تضــم بطلة العالم 

ألمانيا، والمكسيك وكوريا الجنوبية. ومن أجل 

تحقيــق هذا المبتغى تحتاج الســويد لمعرفة 

طريق الشباك.

معضلة السويد
وذكــرت صحيفــة »داجينس نيتــر«، الصادرة 

مــن ســتوكهولم، بعد وصول بعثــة المنتخب 

الســويدي إلى مقر إقامتها على البحر األســود 

»337 دقيقة من دون هدف«.

عنــوان الصحيفــة لخص معضلة الســويد، 

خاصة بعد أن قرر أندرسون عدم مطالبة النجم 

زالتان إبراهيموفيتش بالتراجع عن قرار اعتزال 

اللعــب الدولي. وتضــم الخيــارات الهجومية 

ألندرســون، أيضــاً يون 

جويديتي مهاجم األفيس 

اإلســباني. وانتابــت حالــة مــن 

القلق أندرسون والجماهير السويدية بعد 

التــواء قــدم جويديتي خــالل التدريبات بعد 

تدخل قوي من القائد أندريس جرانكفيســت. 

وغاب جويديتي عــن المباراتين الوديتين أمام 

الدانمارك وبيرو الشــهر الجــاري، لكن الالعب 

تعافــى حالياً، وبــات جاهزاً للمشــاركة، وقال 

جويديتــي: »سأشــعر بالقلق أيضاً لو ســجلنا 

الكثير من األهداف ومنيت شــباكنا بالكثير من 

األهداف، لكن بمجرد تســجيلنا هدفاً سيكون 

هنــاك شــعور عام بأننا ســنفوز، وهذا شــعور 

رائع«.

أجواء رائعة
األجواء أكثر من رائعة داخل البعثة الســويدية 

منذ مغادرتها معسكرها في جيليندزيك لخوض 

أول مبــاراة لهــم فــي كأس العالم ضــد كوريا 

الجنوبيــة. وكمــا هو معــروف، فإن تماســك 

المجموعــة وروحها القتاليــة هما أعظم نقاط 

قوتها، وعلى المســتوى الرياضي البحت، تملك 

دفاعــاً قوياً، ولكــن هناك بعــض القلق حول 

الفعاليــة الهجوميــة، خاصــة بعــد المباراتين 

الوديتيــن أمام الدانمارك وبيــرو اللتين انتهيتا 

بالتعادل 0-0.

مشاركة كورية
ومن جهتها تأهلت كوريا الجنوبية لنهائيات كأس 

العالم 10 مــرات، وكانت أول مشــاركة لها في 

1954، ثم توالت المشــاركات في أعوام 1986، 

 ،2010  ،2006  ،2002  ،1998  ،1994  ،1990

2014، وأخيرا مونديال روسيا 2018. وكانت أول 

مبــاراة دولية لكوريا الجنوبية عام 1948، وفازت 

فيها على المكسيك 5 - 3 وأكبر فوز لها كان في 

عــام 2003 أمام نيبال بنتيجة 16 - 0، وأقســى 

خســارة لها كانــت في عام 1948 أمام الســويد 

بنتيجــة 0 - 12. وأفضل نتيجــة لها في نهائيات 

كأس العالــم لكــرة القدم كانــت حصولها على 

المرتبة الرابعة عــام 2002. وقاريا وصلت كوريا 

الجنوبية إلى نهائيات كأس آســيا لكرة القدم 13 

مرة وفازت بالكاس عامي 1956، 1960.

العقــم التهديفــي كان محــور حديث 

اندرســون ورجالــه عندمــا التقــى مــع 

الصحافــة، لكــن المدرب لــم يعلن عن 

خوفه أمام وســائل اإلعــالم، واكتفى 

بالقــول »الفريــق يصنــع الكثير من 

الفرص«. وقال اندرسون »لم نخض 

أي مباراة رســمية منــذ نوفمبر، 

خالل 12 مباراة بالتصفيات فشلنا 

فقط في التسجيل خالل مباراتين، 

أمام هولندا وأمام إيطاليا«.

ومن جانبــه قال ماركوس بيرج 

»لســت  اإلماراتي  العين  مهاجم 

قلقاً من هذا األمر«.

»المباريــات  بيــرج  وأوضــح 

األخيرة لم تكن رائعة للســويد، 

لكــن لدينــا الثقــة بقدرتنا على 

إنجاز المهمة وقد سجلنا الكثير 

من األهــداف في 

التصفيات«.

ويشــارك بيرج - 31 عاماً - بشــكل مستمر 

في خط هجوم السويد بجانب اوال تويفونين 

الــذي لم يشــارك كثيــراً مع فريقــه تولوز 

الطقس  الماضي.  الموســم  الفرنسي 

الحار يمثل عنصر تحد أيضاً لالعبي 

الفريق  يســتهل  حيــث  الســويد 

مشــواره في المجموعة السادسة 

للمونديــال بمالقاة كوريا الجنوبية 

ظهــر غد االثنين. وفي ســبيل حل 

المعضلة الهجومية قد يلجأ 

إلى  السويدي  المنتخب 

خــط دفاعه، وتحديداً 

الظهير األيمن سيلتك،  

ميكايل لوستيج، 

والظهير األيسر

ســوانزي سيتي، 

مارتيــن اولســون، 

في مســاندة الخط 

األمامي.



أكـــــد العـــــب وســـــط تــونــس 
ــي ســـاســـي،   ــ ــان ــرجــ ــفــ ــ ال
الرقابة  تشديد  ضـــرورة 
وتــضــيــيــق الــمــســاحــات 
على العبي اإلنجليز في 
 أن أداء 

ً
لقاء اليوم، موضحا

 ساهم بشكل إيجابي 
ً
بالده أخيرا

في رفع المعنويات.
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Ⅶ فولفوغراد - عبد السالم ضيف الله 

كان جاريث ســاوثجيت مسؤوالً عن 

تدريــب منتخــب إنجلتــرا تحت 21 

ســنة، وفي سبتمبر 2016 أوكلت إليه 

مهمــة تدريب المنتخــب األول عقب 

استقالة ســلفه سام أالردايس. وسرعان 

ما ترك المدافع الســابق، الذي مّثل 

بــاده في 57 مبــاراة دولية، بصمة 

واضحة على الفريق الشاب، واستغّل 

نظامه التدريبي الهادئ ولكن الواثق، 

بحيث جلب أجــواء جديدة وهادئة 

يمتاز ســاوثجيت  للمنتخــب. كذلك 

بتحضيــره الجيــد للخطــط الكروية 

ودراسة أداء الخصوم.

قّوة 
تتمّثــل المشــكلة الرئيســية التي 

يواجههــا ســاوثجيت بالمعضلــة 

التــي يعاني منهــا كل المدربين: 

َمــن يتعّين عليه أن ُيشــرك في 

التشــكيلة؟ فهــل ســُيقنعه  دايــر أم 

الهام  المركز  بأنه يســتحق  هندرسون 

في خط الوسط، وهل سُيفاجئ الاعب 

الشاب الواعد  راشفورد الجميع ويحظى 

بفرصة الظهور في التشكيلة األساسية 

قبــل  لينجــارد، خصوصاً بعد 

أمــام  المشــهود  األداء 

كوســتاريكا، وهل سيضع 

داني روز موســماً متعثراً 

ظهره  خلف  باإلصابات 

الظهور  فرصة  ويقتنص 

من أشلي يونج الذي 

أحيا بدوره مســيرته 

الكروية مع مانشستر 

يونايتــد منــذ أن قرر 

ارتكازه من  تبديل نقطة 

العب جناح إلى مدافع، ال 

يزال ساوثجيت كتوماً بشأن 

ســيتعّين  ولذلك  خططــه، 

لمعرفــة  اليــوم  االنتظــار 

اإلجابات.

بعد أن كان ســقف األحام التونســية هو 

المــرور ألول مرة إلى الدور الثاني بعد أربع 

محاوالت فاشــلة خــال دورات األرجنتين 

الجنوبيــة  وكوريــا   1998 وفرنســا   1978

 ،2006 وألمانيا   2002 واليابــان 

رفع منتخب تونس ســقف 

وتطلــع  الطموحــات، 

إلى بلــوغ الدور ربع 

في  واليوم  النهائي، 

المنتخب التونسي 

اإلمكانيــات  كل 

الــدور  لبلــوغ 

النهائــي.. ربــع 

الحالية  لمجموعة 

قادرة  أنهــا  برهنت 

أي  مواجهــة  علــى 

منتخــب قــوي فــي العالــم 

بنديــة كاملة وبشــخصية فنية وبأداء 

عال، وبالتــــــالي من حقنا أن نرفع سقف 

األحام.

وعن المواجهة مع المنتخب اإلنجليزي، 

لن تأتي بالجديد ألنه منتخب قوي ويفرض 

االحترام، والمنتخب التونســي لن يفكر إال 

فــي كيفية اإلطــــاحة به لكــن دون تهور 

على أن يلعب على إمكـــــانياته الحقيقية، 

على  كلمته  ســتعلو  وســاعتها 

الميــدان بصــوت قــوي، 

إلــى جانــب تخفيف 

عــن  الضغــوط 

ليكونــوا  العبيــه 

حال  أفضــل  في 

المباريات  قبــل 

المقبلة. وتشارك 

للمــرة  تونــس 

األولى منذ 2006 

بعــد  والخامســة 

و2002  و1998   1978

و7  تـــــعادالت  و4  )فــوز 

إنجاز  لتكــرار  هزائم(، وهــي تطمح 

 )2014( والجـــــزائر   )1986( المغــرب 

ببلــوغ الــدور الثانــي للمــــرة األولى في 

تاريخها.

ساوثجيت..
حقبة جديدة وحلم كبير

منتخب تونس
يرفع سقف الطموحات

»األسود الثالثة« ينتظر »نسور قرطاج«
تونس قادرة على إحداث المفاجأة

يوسف المساكني.. غياب مؤثر

هاري كين.. حرية اللعب

وهبي الخزري.. آمال كبيرة

الفرجاني ساسي.. وجه مشّرف

موجعتين  ضربتين  تــونــس  تلقت 
قائدها  بــإصــابــة  الــمــونــديــال  قبل 
ألعابها  وهــدافــهــا وصــانــع 
والدحيل القطري يوسف 
المساكني في الركبة، 
ياسين  طه  والمهاجم 
الفخذ،  فــي  الخنيسي 
واعتبر نبيل معلول مدرب 
 ،

ً
»كــارثــيــا األول  غــيــاب  المنتخب 

.»
ً
وضربة موجعة معنويا

توتنهام  نجم  كين  هـــاري  قــال 
االنجليزي:  المنتخب  وقــائــد 
بحرية  نلعب  أن  نتمنى 
ــوم بــطــريــقــة لم  ــ ــي ــ ال
المنتخبات  لـــدى  تكن 

االنجليزية السابقة.
وأضــــاف: كــل مــا نريده 
هو جعل البالد فخورة، ونريد 
أن تعود األمة لمؤازرتنا بعد خيبة 

كأس أوروبا.

يــمــلــك الــمــنــتــخــب الــتــونــســي 
مونديال  فــي  الــمــشــارك 
ومــديــره   ،2018 ــا  روســي
الفني نبيل معلول أكثر 
من سالح في الهجوم، 
ــــرزهــــم مــهــاجــم ريــن  أب
الــخــزري  وهــبــي  الفرنسي 
 
ً
الذي يعلق عليه التونسيون أمال

 بعد تألقه الالفت مع فريقه.
ً
كبيرا
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Ⅶ  فولفوغراد - عبد السالم ضيف الله 

يبدأ المنتخب التونســي لكــرة القدم، مهمته 

الصعبــة في نهائيــات كأس العالــم 2018 في 

روســيا، بمواجهة نظيره اإلنجليزي، اليوم، على 

ملعــب »فولغوغراد أرينــا«، في الجولة األولى 

من منافسات المجموعة السابعة.

ولم ترحم القرعة نســور قرطاج، وأوقعتهم 

في مجموعة تضم إلى جانب إنجلترا، المنتخب 

المرشــح بقــوة للذهاب  البلجيكي الموهوب 

بعيداً فــي المونديال. كما أن جدول المباريات 

لــم يصب في صالح منتخب »نســور قرطاج«، 

كونه سياقيهما توالياً، قبل مباراته األخيرة في 

الدور األول أمام بنما، التي تشارك للمرة األولى.

وهــي المرة الثانيــة التي تقــع فيها تونس 

فــي مجموعة واحدة مع إنجلترا أو بلجيكا في 

المونديال. والتقت تونــس إنجلترا في الجولة 

األولــى مــن منافســات المجموعة الســابعة 

لمونديــال 1998، وكان الفــوز حليف اإلنجليز 

بهدفيــن نظيفين. وواجهــت تونس بلجيكا في 

الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة 

في مونديال 2002، وتعادال 1-1.

 وســيكون المنتخب التونســي تحت ضغط 

تحقيق فــوزه الثاني في مشــاركته الخامســة 

فــي المونديال، إذ يعود فــوزه األول واليتيم، 

إلــى مشــاركته األولى عــام 1978، عندما بات 

أول منتخب عربي وأفريقي يكســب مباراة في 

النهائيات، بتغلبه على المكســيك 3-1. وتحمل 

تونــس آمــال جماهيرها والمشــجعين العرب 

لكســب أول نقطة على األقل في النســخة الـ 

21 من المونديال، بعد سقوط الممثلين العرب 

الثاثة اآلخرين في االختبار األول )الســعودية 

أمــام البلد المضيف صفــر-5، ومصر والمغرب 

أمام األوروغــواي وإيران توالياً، بنتيجة واحدة، 

صفر-1(. واســتعد المنتخب التونسي بتعادلين 

مع البرتغال وتركيا بنتيجة واحدة 2-2، وخسارة 

بشق النفس أمام إسبانيا صفر-1. 

عودة
وســيدخل نسور قرطاج مســلحين بثقة عالية، 

وإشادة دولية بما قدموه في المباريات الودية، 

المونديال، ســاعين لتحقيق أفضل  اســتعداداً 

نتيجــة ممكنة في مجموعة صعبة، خاصة بعد 

أن تعافى تمامــاً مدافعه النجم علي المعلول، 

مــن إصابة عضليــة خفيفة في مباراة إســبانيا 

الوديــة، وســيقدم معلــول حلــوالً كبيرة في 

المدافع األيسر، وكان نسور قرطاج قد استعادوا 

قبل ذلك خدمات الكابتن وهبي الخزري، الذي 

غاب عــن كل المباريات الودية بســبب إصابة 

عضلية، وعليه، االختيارات متنوعة أمام المدير 

الفنــي نبيل معلــول، الختيار أفضل تشــكيلة 

لمواجهة المنتخــب اإلنجليزي العتيد.  ويدرك 

المنتخــب التونســي أن التأهل عن المجموعة 

الســابعة، ال يجب أن يكون إال بنتيجة إيجابية، 

وهــذا يعني أن الهزيمة ســتكون ممنوعة على 

نســور قرطاج أمام المنتخــب اإلنجليزي األقل 

مستوى من المنتخب البلجيكي، صاحب األداء 

القــوي في هــذه المجموعة، والــذي يواجهه 

نســور قرطاج في الجولة الثانية، قبل مواجهة 

بنما في اللقاء الثالث. 

لقب
من جهتــه، يأمل منتخب »األســود الثاثة« 

في محــو خيبات البطــوالت الكبيرة، والتي 

لم يحقق فيها ســوى اللقب اليتيم: مونديال 

1966 على أرضـــــه. وباستثناء تلك النسخة، 

لم يتخــط المنتخب عـــــتبة الــدور نصف 

النهائــي فــي البطــوالت الكبــرى: مونديال 

إيطاليــا 1990 )حــل رابـــــعاً(، كأس أوروبا 

1968 في إيطاليا )حــل ثالثاً(، و1996 على 

أرضها.

وســتكون »المهمة الثقيلــة« على عاتق 

العبــي المنتخب، وخصوصــاً قائده هاري 

كيــن. هــداف توتنهام والــدوري اإلنجليزي 

الممتاز لموســمين متتاليين، قبل أن »يفقد« 

ذلــك لصالــح المصــري محمــد صــاح في 

الموســم المنصــرم، 41 هدفاً فــي مختلف 

المسابقات في موســم 2017-2018. وأنهى 

كين عــام 2017 مع 56 هدفــاً، متفوقاً على 

والبرتغالي  ميـــــسي،  ليونيــل  األرجنتينــي 

كريستيانو رونالدو.

  ٠٤ شوال 143٩ هـ  |  ١٨ يونيو 201٨م | العدد ١٣٨٧٩

االثنين



2-4-42-4
-4

 غرافيك : محمد أبوعبيدة

التوقيت : 19.00 سوتشي
 توريس

إسكوبار

ديفيس

موريو

سيستو

ديال�

إريكسن

كفيست

بولسن

يورغنسن هازار

لوكاكو   فرتونج�

بوياتا

ألديرف�يلد

فيتسل

 دي بروين

كاراسكو

مونييه

م�تينس

بينيدو كورتوا

بنمابلجيكا 
تشكيلة ال�عبين

Ⅶ روسيا - أ. ف. ب

قــال روبيرتو مارتينيز مــدرب المنتخب 

اليلجيكي أمس أنه يركز على المباراة 

أمام المنتخب البنمــي الذي يحترم 

قدراته جدا ، وال يفكر في المونديال 

كامــًا ، وأضــاف  »مــا أريده هو 

أن أرى الفريــق يلعــب مبــاراة 

)أي  العالــم  كأس  وليــس 

بأكملها(.  بالبطولة  التفكير 

أن أرى فريقــا يســتمتع 

بالمسؤولية الملقاة على 

من  وأضــاف  عاتقــه«. 

الروسية  سوتشي  مدينة 

على البحر األســود حيث 

تقــام المباراة اليــوم »أنا 

متحمــس. أرى الاعبيــن 

فــي  أراهــم  يعملــون، 

التمارين، وهم متلهفون 

أجــل  مــن  للتأديــة 

المشــجعين في بلدهــم بلجيكا«. ويخوض 

مارتينيز اللقاء بغياب القائد فانسان كومباني 

إصابتهمــا  بســبب  فيرمايلــن  وتومــاس 

قبل الوصول إلى روســيا بحســب ما 

كشــف مدرب ايفرتــون اإلنجليزي 

الســابق، على رغم أنه أبدى تفاؤله 

بخصــوص تعافيهما. وقــال مارتينيز 

»لقد تحسنت حالة توماس فيرمالين 

)الفخــذ( كثيراً، 

كما توقعنا. 

يكــون  لــن 

ضــد  معنــا 

وبعــد  بنمــا، 

ذلــك ســيتم اتخاذ 

قرار بخصوص استخدامه 

وفقاً لحالته ومستواه.

الناحيــة  أنــه مــن  أعتقــد 

الطبيــة، يمكن أن يكــون جاهزاً 

للمباراتيــن المقبلتيــن« ضد تونس 

وانجلترا.

Ⅶ روسيا - أ. ف. ب

يضــم منتخــب بنمــا العبيــن محترفين 

فــي بلجيــكا بشــخص العبــي 

ريــكاردو  غنــت  وســط 

لويس  وخوســيه  افيا 

وكانــت  رودريغيــز، 

المدرب  أولويــات 

الكولومبي 

داريــو  هرنــان 

واضحة  غوميــز 

المواجهة  قبــل 

األولى  التاريخية 

لبــاده فــي كأس 

العالــم. ومــن ضمن 

األوليــات الظهــر بصــورة 

العالــم،  منتخبــات  أمــام  طيبــة 

خصوصا وأن فريقه يلعب مع منتخبات 

تضــم العبين جيديــن ويلعبون في أقوى 

الفرق األوروبية. ومن جهته كشف مدافع 

منتخــب بنما ايريك ديفيس المحترف في 

دونايسكا ســتريدا الصربي من سارانسك، 

»قبل مباراة بلجيكا، يجب أن نبقى مركزين 

الكلمات  هــي  هذه  ومنظمين. 

المفتاح في الفريق«.

ً
مهمة جدا

وشدد ابدييل ارويو 

بنمــا،  مهاجــم 

»أن  ضرورة  على 

فعاليــن  نكــون 

الهجمــات  فــي 

التــي  المرتــدة 

مهمــة  ســتكون 

جــداً بالنســبة لنــا«، 

متطرقــاً إلى الخصم بالقول 

»كل العبيهــم يلعبــون فــي أفضل 

دوريــات العالم وهم بارعون جداً«، مبرزاً 

أهمية »اللعب بحذر في مواجهة الســرعة 

البلجيكية«.

بلجيكا وبنما.. تأكيد المكانة
»الشياطين الحمر« يأملون رد االعتبار

Ⅶ موسكو - أ ف ب

 يســعى المنتخــب البلجيكي الــذي تعج 

صفوفــه بالنجــوم، إلى تأكيــد مكانته بين 

المرشــحين للمنافســة علــى لقــب كأس 

العالــم، من بوابــة الوافــدة الجديدة بنما 

عندما يتلقيان اليوم في المجموعة السابعة 

التي تضم إنجلترا وتونــس. وبعدما عجزوا 

عــن تقديــم أداء ياقــي التوقعــات فــي 

مشــاركتيهما األخيرتين )مونديال البرازيل 

2014، وكأس أوروبــا 2016 فــي فرنســا، 

حيث انتهى مشــوارهم عند ربع النهائي(، 

يأمل »الشــياطين الحمــر« رد االعتبار في 

المونديال الروسي.

جيل ذهبي
ويؤمل أن يقدم الجيــل الذهبي للمنتخب 

الكثيــر بقيادة نجوم مثــل كيفن دي بروين 

وإديــن هــازار وروميلــو لوكاكو، بإشــراف 

مارتينيــز،  روبرتــو  األســباني  المــدرب 

ومســاعديه النجم الفرنســي السابق تييري 

هنري واإلنجليزي 

غرايم جونز.

خروج  كان  وإذا 

ربــع  مــن  بلجيــكا 

 2014 مونديــال  نهائــي 

على يد األرجنتين، بهدف لغونزالو 

هيغوايــن »مقبوال«، الســيما أن الفريق 

كان شــابا فــي حينهــا، فإن الخــروج على 

يــد ويلــز بنتيجة 1-3 في ربــع نهائي كأس 

أوروبا 2016 شكل صدمة عجلت في رحيل 

المدرب مارك فيلموتس.

تسعة انتصارات 
وبلغــت بلجيــكا مونديــال 2018 بتســعة 

انتصــارات وتعادل، في عشــر مباريات في 

التصفيــات األوروبية، لكن الشــكوك قائمة 

حول قدرة المــدرب الجديد على أن يخرج 

من هذا المنتخب الموهوب، أفضل ما لديه. 

وأثــار قــرار مارتينيز باســتبعاد أحد أعمدة 

المنتخــب، صانع ألعاب روما اإليطالي راديا 

ناينغوالن، موجة اســتياء لدى المشجعين. 

ورغم االســتبعاد 

بــرره  الــذي 

بـــ  المــدرب 

بدوافــع  »خيــارات 

ودفع  بحتــة«،  تكتيكيــة 

الاعب إلــى االعتزال دوليا، يدخل 

البلجيكيــون مباراتهم األولى في روســيا 

على خلفيــة نتائج إيجابية فــي برنامجهم 

التحضيري الذي اختتم بفوز على كوستاريكا 

.1-4

مباريات تجريبية
 ومنــذ انتهاء التصفيــات التي وضعت بلجيكا 

فــي النهائيــات للمــرة الثالثة عشــرة )أفضل 

نتيجة حلولها رابعــة عام 1986(، خاض رجال 

مارتينيــز جميــع مبارياتهــم التحضيريــة ضد 

منتخبــات مشــاركة فــي المونديــال، ففازوا 

علــى اليابان )1-صفر( والســعودية )4-صفر( 

ومصر )3-صفر( وكوســتاريكا )4-1( وتعادلوا 

مع المكســيك )3-3( والبرتغال )صفر-صفر(. 

ويتوقــع أال تواجــه بلجيــكا صعوبة في حجز 

إحــدى بطاقتــي المجموعة إلى الــدور ثمن 

النهائــي على األقــل، إال أن مارتينيز يرغب أال 

يستبق العبوه أنفسهم.

مواجهة
وإذا كانت هذه المواجهة تبدو أنها غير متكافئة 

علــى الورق، فهي متباينة أكثــر عند النظر إلى 

اإلحصائيــات. فمنذ خســارتها أمام المكســيك 

خــال مرحلــة المجموعات مــن كأس العالم 

1982، لم تتجّرع بلجيــكا مرارة الهزيمة طوال 

11 مبــاراة متتاليــة ضد منتخبــات كونكاكاف 

فــي حين لم تفز بنما بأي من مبارياتها التســع 

األخيرة ضد الفرق األوروبية. 

قوة ضاربة
ســتلعب بنما أهم مباراة فــي تاريخها. صحيح 

أن منافسها األول في النهائيات العالمية يملك 

قــوة هجومية ضاربــة، ولكنها تعتــزم الظهور 

بأفضل صــورة في مباراتها االفتتاحية باالعتماد 

على التضامــن الدفاعي واالنضبــاط التكتيكي 

والهجمات المضادة.

بنما.. مؤازرة رئاسية

الدوري اإلنجليزي حاضر

دفاع ثالثي لبلجيكا

ضمان التأهل قبل »األخيرة«

سيحظى العبو بنما االثنين في 
البالد  رئيس  بــمــؤازرة  سوتشي 

خوان كارلوس فاريال الذي 
ملعب  فــــي  ســيــحــضــر 
»فــيــشــت األولــمــبــي« 
ــــى جــانــب أســطــورة  إل
الــــــبــــــالد فــــــي لــعــبــة 

البايسبول، النجم السابق 
لفريق نيويورك يانكيز األميركي 

ماريانو ريفيرا.

يحضر الدوري اإلنجليزي بقوة في 
تشكيلة »الشياطين الحمر« 

حيث يلعب معظم العبي 
بلجيكا في »البريمرليغ« 
أو سبق لهم أن مروا 
به، واألمر ذاته ينطبق 

مارتينيز،  الــمــدرب  على 
مـــــدرب ايـــفـــرتـــون الــســابــق، 

هنري  تييري  أرسنال  وأسطورة 
مساعد المدرب.

يعتزم روبيرتو مارتينيز خوض 
3-4-2- بخطة  الــبــطــولــة 

مــدافــعــيــن  بـــثـــالثـــة   ،1
ــي يـــانـــيـــك  ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ والـ
ــو وتـــومـــاس  ــكـ ــاراسـ كـ
مونييه على األطــراف. 

ف إيدين هازار 
ّ
فيما سيتكل

ودريس ميرتينس بتزويد روميلو 
لوكاكو بالكرات وإزعاج المدافعين 

قدر اإلمكان.

مباراة  بلوغ  بلجيكا  تأمل 
إنــجــلــتــرا فــــي الــجــولــة 
ــرة عــلــى ملعب  ــيـ األخـ
»كالينينغراد ستاديوم« 
ــاري،  ــجــ ــ ال يـــونـــيـــو   28

وقــد ضمنت بطاقة ثمن 
النهائي. وستكون المباراة ضد 

اإلنجليز مرتقبة.

مارتينيز:
أريد مباراة وليس كأس عالم

ديفيس:
مطالبون بالتركيز والنظام
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طــوى المنتخب المغربي ســريعاً صفحة الهزيمة 

أمــام إيران، ودخل في أجواء االســتعداد لمباراة 

الفريق أمام المنتخب البرتغالي »الدروع الخمس«.

وبرغم صعوبة المواجهــة مع بطل أوروبا، يرفض 

المنتخب المغربي )أســود األطلس( االستســام، 

حيث يستمدون قوتهم من الرغبة في ترك بصمة 

جيدة بالبطولة، إضافة إلى أن الفريق كان األفضل 

واألخطر فــي معظم فترات المبــاراة أمام إيران، 

وخســر بهــدف نظيف جاء من النيــران الصديقة 

وفي نهاية الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني للفريق، 

صــرح بعد الهزيمة أمام إيران بأنه يشــعر ببعض 

اإلحباط.

ولكنه يدرك في الوقت نفســه كيف يخرج سريعاً 

مــن هذه الحالة، ويعلم أنه ما من مســتحيل في 

كرة القدم برغم صعوبة المهمة التي تنتظره أمام 

البرتغال. 

تجاوز
من ناحيته شــدد ُمصطفى حجي، أســطورة ُكرة 

القدم المغربية والُمساعد الثاني للمدرب الفرنسي 

هيرفــي ُرونار، على ضرورة نســيان وتجاوز مرارة 

الهزيمة أمام إيران في بداية مشوار أسود األطلس 

في كأس العالم 2018 بروسيا، والتركيز بشكل أكبر 

علــى الُمباراة الُمقبلة أمــام الُبرتغال التي وصفها 

بالمصيرية. وصرح ُمصطفى حجي، أسطورة الكرة 

المغربيــة، في حديث لـ»البيــان الرياضي« قائًا: 

»لقد تأثرنا كثيرا مــن الهزيمة غير الُمتوقعة أمام 

إيران، لكــن ُكرة القدم ُتعطينا ُدروســا في بعض 

األحيان«.

وأضــاف: »يجــب أن ُنقدم ُمبــاراة كبيرة أمام 

الُبرتغــال، اللعب بقميص المغرب شــيء ال ُيقدر 

بثمن.. ُيمكن اعتبار ُمواجهة الُبرتغال بمثابة ُمباراة 

الُعمر«. واسترســل فــي الحديث قائــًا: »ما َدام 

ُهناك أَمل، يجب أن نلعب جميع حظوظنا وُنقاتل 

حتى آخر رمق لتشــريف العلــم المغربي«. حري 

بالذكــر أن الُمنتخب المغربي ســُيجري ثانية 

ُمبارياته فــي الُمونديال أمام الُبرتغال 

بالعاصمة  لوجنيكــي  ملعب  في 

الروسية موسكو، يوم األربعاء.

اجتماع
لقجــع،  فــوزي  اجتمــع 

المغربي  االتحــاد  رئيس 

لكــرة القــدم، باعبــي 

بمقر  المغربي  الُمنتخب 

إقامتهم بمدينة فورونيج، 

وذلــك قصد تحفيزهم على 

فيما  المجهودات  بذل  ُمواصلة 

تبقــى مــن مباريــات في ُمشــاركتهم 

الُمونديالية.

 وقــام فــوزي 

باالجتماع  لقجــع 

بجميع الاعبين ُمؤكدا 

المغربــي  الشــعب  أن  لهــم 

فخور بهم وبما قدموه، ُمشــيرا إلى أن 

الهدف األول والرئيسي في البداية كان هو التأهل 

والتواجــد بين أفضــل 32 ُمنتخبا في العالم. وأكد 

رئيــس االتحــاد المغربي في اجتماعــه بالاعبين 

علــى أن حضــور اآلالف من المغاربة إلى روســيا 

لُمساندة الُمنتخب الوطني يجب أن ُيعتبر بمثابة 

حافز معنوي لاعبين لتجاوز آثار وُمخلفات هزيمة 

إيران والتفكير جديا فــي تحقيق نتائج جيدة في 

ُمواجهة البرتغال وإسبانيا. وأثنى فوزي لقجع على 

الاعبين ُمؤكدا فخره بهم واعتزاز الشعب المغربي 

بما قدمه الاعبون من تضحيات .
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احتفاليــة واســتثنائية  أجــواء  روســيا  َتعيــش 

باحتضانهــا أرقى وأعظم حدث ُكروي في الكون 

»كأس العالم«، إذ استقبلت باد القياصرة ضيوفاً 

مــن كل األصقــاع، حيــث تُعج شــوارع الُمدن 

الروســية بألوان وأجناس ُمختلفة من الجماهير، 

أعطت للُمونديال رونقاً جميًا قّل نظيره.

َتجربــة الُمونديال ُتعد خاصــة، وُيمكنها أن 

تلبس ثوب االستثناء لكل من يعيشها على أرض 

الواقــع، إذ تتجرد الجماهير من ثوبها الرســمي 

الُمشجع  الواقعية، وترتدي عباءة  وشــخصياتها 

الُمتيــم، غيــر آبهين بعدســات الكاميرات التي 

ترصد حركاتهم في ُمحيط الماعب، والشــوارع 

ومناطق الُمشجعين.

»الفــان  الُمســماة  الُمشــجعين  ولمناطــق 

فيست«، ســحر وجمال آخر، إذ ُيمكن اعتبارها 

من بدون ُمبالغة أنهــا قلب الُمونديال النابض، 

فمــا إن تتخطــى أقدامــك الحواجــز األمنيــة 

الروتينيــة وتطأ أرض هــذه المناطق، فإنك قد 

تعيش أجمل لحظات الُمونديال سحراً وجماالً.

تجمع عالمي
كل جنســيات ولغات العالــم تجتمع في ُرقعة 

أرض ُمحدودة الحدود، لكنها تبقى غيَر ُمحددة 

اآلفاق والعوالم.

وعايشــت »البيان الرياضي« جماهير »الفان 

فيســت« َشــغفها الكبير، إذ تعج هذه األخيرة 

بأشــخاص مــن كل جنســيات العالم.. ِشــيب 

وشــباب وأطفال صغار.. الجميع يعيش الُمتعة 

نفسها، والشغف نفسه على الرغم من اختاف 

األلوان والعروق، لكن يجمعهم حب كرة القدم، 

الرياضة التي ُتسهم في لّم شمل الشعوب.

منطقة المشجعين
وتمتلئ منطقة الُمشجعين الخاصة بمدينة سان 

بطرســبرغ، القابعة في ميدان »ُكونيوشــينايا« 

القريب من أشــهر شــوارع المدينة الذي ُيدعى 

»نيفسكي«، إذ تبلغ طاقتها االستيعابية 15 ألف 

ُمشــجع، وهو العدد الذي يمأل أقطارها بشكل 

يومــي لُمتابعة الُمباريــات الُمبرمجة يومياً في 

ماعب الُمونديال.

وَتــدأب اللجنة الُمنظمة المحلية لُمونديال 

بــاد القياصرة علــى تنظيم حفــات غنائية 

صاخبة بين الُمباريات في مناطق الُمشجعين، 

مــا يجعل هــذه األخيرة تهتز فرحاً وســعادة 

بيــن الجماهيــر العالميــة الحاضــرة لُمتابعة 

الُمونديال.

تأمين
وَكشــف أحد المســؤولين عن تأميــن منطقة 

الُمشــجعين الخاصة بمدينة سان بطرسبرغ في 

حديث لـــ »البيــان الرياضي«، عــن أن عملية 

تنظيــم الجماهيــر التــي تحج يوميــاً إليها يتم 

بشــكل جيد، ولم ُتســجل أي حالة شغب أو ما 

إلى ذلك.

وأكــد أن اللجنــة الُمنظمــة تضــع كاميرات 

الُمراقبــة فــي ُمحيــط المنطقــة، وتعمل على 

تفتيش كل الوافدين إليهــا، قصد إنجاح عملية 

وُلوجهم إليها.

لقي مهاجم نادي ســانت باولــي األلماني عزيز 

بوحدوز ُمساندة كبيرة ُمنقطعة النظير، إذ تغنت 

الجماهير المغربية باســمه ُمطوالً، وذلك رغبة 

ُمســاعدته  منها في 

أزمته  مــن  للخروج 

النفســية التي دخل 

فيهــا بعد تســجيل 

هــدف الهزيمة ضد 

»البيان  وقام  مرماه. 

الرياضــي« بُمحادثة 

البعض من الجماهير 

لُمســاندة  المغربية 

األســود، إذ أكــد ُمعظمهــم فخــره بالمنتخب 

الوطنــي، دون نســيانهم توجيه رســائل الدعم 

للمهاجم عزيز بوحدوز. ومن الُمنتظر أن تتوجه 

الجماهيــر المغربيــة صوب العاصمة الروســية 

ُموسكو استعدادا المنتخب البرتغالي. 

 البيان الرياضي- سان بطرسبرغ

قامت شــرطة مدينة سان بطرســبورغ الروسية، 

مساء أول من أمس، بالتدخل لتخليص أحد شوارع 

المدينة من ســيطرة الجمهــور المغربي. وعاين 

الرياضــي«  »البيــان 

الجماهيــر  تجمهــر 

بكثــرة  المغربيــة 

نيفسكي  شــارع  في 

الشــهير بمدينة سان 

بطرســبرغ، إذ قاموا 

بتعطيل حركة السير، 

مما اســتدعى ُشرطة 

على  للتدخل  الُمرور 

لتفريق  السرعة  وجه 

الحشــد الجماهيــري الكبير. وتغنــت الجماهير 

المغربية بأهازيج ُمســاندة للمنتخب المغربـــي 

رغم هزيمته أمام الُمنتخب اإليراني في بدايـــــة 

مشواره المونديالي في المجموعة الثانيــة.

سان بطرسبورغ-  البيان الرياضي 

سمح هيرفي رونار، المدرب الفرنسي للمنتخب 

المغربــي، لعائات وأســر الاعبيــن بزيارة مقر 

إقامتهــم بمدينــة فورونيــج، وذلــك للرفع من 

معنويات الاعبين التي نزلت إلى الحضيض في 

وقت ســابق بسبب 

الهزيمــة المفاجئــة 

إيران، برســم  أمــام 

من  األولى  الجولــة 

دور مجموعات كأس 

فندق  وشهد  العالم. 

فورونيج«  »ماريوت 

عائــات  توافــد 

لمجالستهم  الاعبين 

وشــد أزرهم، قبل مواجهــة المنتخب البرتغالي 

بمدينة موســكو. وكان رونار قد ســمح لعائات 

الاعبيــن بزيارتهــم، صبيحــة يوم عيــد الفطر، 

الــذي كان قــد صادف يوم المبــاراة األولى في 

المونديــال. واجتــاز الاعبون الحالة النفسيـــة 

الصعبة التي مروا بها بعد الهزيمة األولى.

 البيان الرياضي - سان بطرسبرغ

»الفان فيست«.. قلب المونديال النابض

جمهور المغرب 
يدعم بوحدوز

شرطة 
بطرسبورغ تتدخل

عائالت األسود 
يرفعون المعنويات

� تجمع جماهير في مناطق المشجعين  |  البيان

األسود يضّمد الجراح
ويتحضر لتحطيم الدروع الخمس

ز 
ّ

 فوزي لقجع يحف
الالعبين

أثنى فيتالي موتكو وزير الرياضة الروسي السابق 

على المنتخب الروســي ، وتوقع له المزيد من 

النجــاح في بطولة كأس العالم. ونقلت صحيفة 

إكسبرس«  »سبورت 

تصريحــات  أمــس، 

فيها:  قــال  لموتكو، 

»لقد أظهرنا مستوى 

العبينا. إنهم يعلمون 

أن يحملوا مسؤولية 

كبيــرة. يجب عليهم 

علــى  يحافظــوا  أن 

هدوئهم«. وتم حظر 

موتكو مــدى الحياة من األولمبياد، وتنحى عن 

منصبــه كرئيس لاتحاد الروســي ، وتم إبعاده 

من رئاســة اللجنــة المنظمــة للمونديال، بعد 

ظهور اتهامات بتعاطي المنشــطات في الباد. 

موسكو - وكاالت

قّدم دييغو أرماندو مارادونا اعتذاره عن تدخينه 

للســيجار في المدرجات، أول من أمس السبت، 

عندمــا كان يشــاهد تعادل التانغــو )1-1( مع 

إيسلندا في الجولة األولى من المجموعة الرابعة 

في مونديال 2018. وقال األسطورة األرجنتينية 

مارادونا، عبر حســابه على »إنســتغرام«: »كان 

اليوم صعباً على األرجنتينيين، كان هناك الكثير 

مــن التوتر في أول ظهور لنــا في كأس العالم« 

بروســيا. وتابع: »كل شــخص لديه طريقته في 

الشــعور باألشــياء، بصراحــة لم أكــن أعلم أن 

التدخيــن ممنوع في الماعــب، أعتذر للجميع 

ولاتحاد، دعونا ندعم شــبابنا أكثر من أي وقت 

مضى«.                         موسكو - وكاالت

موتكو يثني 
على الدب الروسي

مارادونا يقّدم 
اعتذاره للفيفا!
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تعطينا دروسا

بعض األحيان



Ⅶ موسكو- صالح الدين الشيحاوي

أكد أوسكار روجيرو، المتوج بلقب كأس العالم مع 

المنتخب األرجنتيني عام 1986، أنه يثق في رفاق 

ميســي بالوصول إلى المبــاراة النهائية والتتويج 

بالــكأس العالمية، إال أنه يرى أن منتخب التانغو 

مع جيله )86(، أقوى بكثير من الفريق الحالي.

وشــدد روجيرو على أن هــذه المقارنة ال تقلل 

من قيمة ميســي أو بقيــة الالعبين، لكن مواهب 

الثمانينيات ال تتكرر، موضحاً: يكفي أن تتذكروا أن 

منتخــب األرجنتين في مونديــال 1986، كان يضم 

إلــى جانب مارادونــا، نجوماً كبيرة، مثل ســيرجيو 

غويكوتشــيا، الــذي لعــب دوراً أساســياً فــي قيادة 

األرجنتين إلــى نصف النهائي، والحــارس األرجنتيني 

الــذي اختير أفضل العب في كوبا أميركا ســنة 1993، 

وقــاد األرجنتين إلى لقب كوبــا أميركا مرتين من دون 

مارادونا أيضاً.

ناهيــك عن قوتين ضاربتين فــي هذه البطولة، 

خورخي بوروتشاغا وخورخي فالدانو.

ورفض روجيرو المقارنة بين ميسي ومارادونا قائاًل: 

لكل العب أســلوبه، صحيح أنهما يتشابهان، لكن هناك 

اختالفــات كبرى، ولكن األهم أن ميســي اليوم يحتاج 

لقب كأس العالم، لقد خانه 

الحظ فــي البرازيل، واليوم 

األخيرة  الفرصــة  أمــام  هو 

لتحقيق حلمه.

األرجنتيني  المدافــع  وكشــف 

الســابق، أنــه اتصل بميســي قبــل نهاية 

الدوري اإلسباني بأسابيع، واقترح عليه أن يطلب 

من رئيس البارســا، إعفاءه من بقية المباريات، حتى 

يركز مع التانغو، ويســتعد جيداً ألكبر بطولة باقية في 

مسيرته الكروية. وذكر أوسكار روجيرو في هذا السياق، 

أن المنتخــب األرجنتينــي عام 1986، بدأ االســتعداد 

للبطولــة قبــل 65 يوماً، لذلك كان علــى أتم الجاهزية 

وأحرز اللقب.

وعن البداية المتعثرة لمنتخب التانغو في المونديال 

الحالــي أمام آيســلندا، والتعــادل 1-1، أكــد روجيرو 

أن األخطــاء الدفاعيــة للتانغو وحســن تنظيم الفريق 

المنافس، ساهما بقسط كبير في حسم النتيجة بالتعادل. 

وقال: في المونديال ليس مقبوالً أن ترتكب أخطاء في 

التمركــز أمــام المرمى أكثر من مــرة، ألن المنافس لن 

يرحمك، وهذا ما فعله المنتخب اآليسلندي، الذي كان 

قادراً على تسجيل هدفين.

وقلــل أوســكار روجيرو مــن تأثير إهــدار ركلة جزاء 

كانت ســتعطي النقاط الثالث 

قائاًل:  األرجنيتي  المنتخب  إلى 

الفريق  بــروح  يتحقــق  الفــوز 

الجماعية، والنتيجة السلبية يجب 

أن يتحملها الفريق كاماًل أيضاً. ميسي 

كان نشــيطاً علــى الميــدان، وحــاول طوال 

التسعين دقيقة اختراق الدفاعات اآليسلندية، لكنها 

وضعت أمامه جداراً عازالً حال دون وصوله إلى الشباك. 

كمــا أن حارس المرمى اآليســلندي تألق في الذود عن 

مرمــاه، ولعــب دوراً كبيــراً في حرمــان األرجنتين من 

هدف ثاٍن.

وتابــع: التعادل ال يرضــي األرجنتيــن، ولكن طالما 

حصــل في المباراة األولــى، يمكن تداركه الحقاً، واآلن 

على الالعبين التركيز أكثر، ألن العثرات باتت ممنوعة.

وكشف روجيرو أيضاً، أنه تدخل لدى فيفا بالتحادث 

مــع جوفاني انفانتينو، لإلعفاء عــن نجم منتخب بيرو 

غيريو، والســماح له باللعب والمشاركة في كأس العالم 

الحالية، معتبراً أن إيقافه بســبب شبهة المنشطات كان 

ظالماً.

وأكد روجيرو أنه تربطه عالقات جيدة مع األرجنتيني 

كاريــكا مدرب المنتخب البيروفــي الحالي، لذلك تقدم 

لتقديم المساعدة له.

 يعتبر باميديلي جيرمين ألي )22 عاماً(، الملقب بـ»ديلي ألي«، 

القلــب النابض لمنتخب إنجلترا )األســود الثالثــة(، وأحد مفاتيح 

اللعب في تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت.

انضــم ديلي، وهــو من أب نيجيــري وأم إنجليزية، إلى منتخب 

»األســود الثالثة« في أكتوبر 2015، بعد أن راجت أخبار حول رغبة 

المنتخــب النيجيــري في ضمه إلى صفوفه، ورغم نشــأته الصعبة، 

وافتقاده االســتقرار العائلي في طفولته، تمكن من تحقيق مســيرة 

كرويــة ناجحة مع فريقــه ميلتون كينز دونز، الــذي مهد له طريق 

النجومية والشــهرة، ما دفع توتنهام هوتسبر، إلى التعاقد معه 

في 2 فبراير 2015 في الساعات األخيرة من سوق االنتقاالت 

لمدة خمس ســنوات ونصف، مقابل 5 ماليين باوند، وبعد 

انتقاله إلى توتنهام، عاد ديلي ألي ميلتون بنظام اإلعارة إلى 

نهاية الموسم، ليتوج بجائزة أفضل العب شاب في الدرجة 

الثانية، ويقود فريقه للتأهل للدرجة األولى.

وانطلقت مسيرة ديلي مع توتنهام مع بداية موسم 2015-

2016، ليخطف األنظار إليه ســريعاً في البريمرليغ، ويفرض نفســه 

على منتخب إنجلترا األول.

يتميــز ديلي، الــذي خــاض مباراته األولى مــع المنتخب 

األول فــي أكتوبر 2015، ضمن تصفيــات كأس أمم أوروبا 

2016، بتنّوع مهاراته وتمريراته المتقنة، ولياقته البدنية 

العاليــة، كما يتميز بالســرعة في قيــادة الهجمات 

المرتدة.

أقــّر العــب توتنهــام، بــأن النقــاش حول 

المــدى الذي يمكن أن تذهــب إليه إنجلترا 

فــي البطولــة، ليس مطروحاً في معســكر 

المنتخب، وقال: جميعنا واثقون بأنفســنا 

وبمنتخبنا، بحوزتنا تشكيلة شابة، وتتمّتع 

بموهبــة كبيرة، ولذلــك، لن نصّرح عن 

المدى الذي نحن قادرون على الذهاب 

إليه في البطولة، نريد فقط أن نستمتع 

بوقتنــا، ونكّرس كل طاقتنــا بطريقة 

جيــدة، ونقــّدم أداء بالجــودة التي 

نحن عليها فعاًل.

وأكد النجــم الصاعد، على ضرورة 

بالثقة في مونديال روســيا،  التحلــي 

وقــال في تصريحــات لموقع االتحاد الدولي لكــرة القدم: علينا أن 

نتحلــى بالثقة بأنفســنا، وهناك العديد من الالعبين في تشــكيلة 

منتخبنا، القادرين على تقديم أداء جيد وتســجيل األهداف، ولكن 

يجب أن نكون على يقظة تامة، ألنهم قادرون على االستحواذ على 

الكرة منا في أي وقت، فهم يتمتعون بهذه المهارة.

وأوضــح ديلي أن المنتخب اإلنجليزي قــادر على إيقاع الهزيمة 

بــأي منتخب، بما في ذلك الخصم المحتمل في الدور ربع النهائي، 

المنتخب األلماني. وقال في هذا الســياق: نجد أنفسنا قادرين 

علــى مواجهة أي فريــق، بالنظر إلى تشــكيلة المنتخب 

والعبيه، أتينا إلى روســيا مــن أجل الفوز، يجب 

أن يتحّلــى المرء بذهنية القــدرة على إيقاع 

الهزيمة بأي منتخب يواجهه.

Ⅶ دبي-عدنان الغربي

روجيرو لـ»             الرياضي«: 
أرجنتين 86 أقوى من منتخب 2018 

ديلي ألي.. قلب 
»األسود الثالثة«

 Ⅶ موسكو- صالح الدين الشيحاوي، أحمد علي،
     مصطفى طنطاوي، و يوسف الشافعي

دأب االتحــاد الدولي لكــرة القدم »فيفا« منذ عــام 2002 على 

تنظيــم نهائيــات كأس العالــم في عدة مدن أو فــي دول كبيرة 

المساحة ومتباعدة المدن، ولم يكتف بهذا، بل أقّر نظاماً جديداً 

في توزيــع المجموعات، وبات يعتمد على تنقل المنتخبات بين 

مدن البلد المضيف، وأال يلعب مبارياته الثالث خالل الدور األول 

على ملعب واحــد بمدينة واحدة، بل يتحول في كل مباراة إلى 

ملعب جديــد، وبالتالي أصبحت المنتخبــات المونديالية تعاني 

اإلرهاق وفقدان التركيز بسبب النظام الجديد.

فالمنتخب المصري ســيقطع رحالت مكوكية في اإلمبراطورية 

الروسية لخوض مبارياته الثالث، حيث سيتكبد متاعب سفر 4400 

كلم، بينما سيقطع منتخب أسود األطلسي 3200 كلم خالل الدور 

األول، وأما األخضر الســعودي فعليه الســفر لمسافة 3600 كلم 

للعب مبارياته الثالث األولى، ويســتعد نســور قرطاج إلى قطع 

مســافة أقل نسبياً، وتقدر بـ 1530 كلم فقط. والرحالت المرهقة 

والطويلة ال تهم منتخبات العرب فقط، بل هي كابوس يؤرق كل 

المنتخبات المشاركة. 

وليســت المنتخبــات وحدها مــن يدفع ثمن بدعــة »فيفا« 

الجديدة، بل الجماهير، أيضاً، فقد بات التنقل بين المدن يحرمها 

مــن حضور مباريات منتخباتها، نظــراً لصعوبات النقل وتضاعف 

تكاليفها في حال التنقل، مقارنة باإلقامة في مدينة واحدة.

وأســهمت تنقالت المنتخبات المشــاركة في مونديال روسيا 

2018 فــي التأثير على العديد من الجوانب المهمة فنياً ومعنوياً 

لــدى الالعبيــن، ومادياً علــى الجماهير التي رغبــت في حضور 

مباريات منتخب بالدهــا، إذ تلعب بعض المنتخبات في 3 مدن 

مختلفة. 

تنقالت
وفيمــا يخص المنتخب الســعودي، الذي يلعــب في المجموعة 

األولــى بجانب روســيا واألوروغــواي ومصر، فإنه ســيتواجد في 

3 مدن بخالف مدينة ســان بطرســبورغ الروســية »مقر إقامته«، 

حيــث تواجد في مدينة موســكو في لقاء روســيا الذي خســره 

بنتيجــة ثقيلة 5- 0 في اللقــاء االفتتاحي للمونديال، بينما يغادر 

في العشــرين من يونيو الجاري لمدينة روســتوف أون لمواجهة 

المنتخب األوروغوياني على ملعب روستوف آرينا، وستكون 

المباراة الثالثة فــي مدينة فولجوجراد ضد المنتخب المصري 

يوم 25 يونيو في ملعب فولجوجراد آرينا. 

وأكــد المــدرب التونســي جالل قــادري أن أهــم عامل في 

التنقالت هو اإلرهاق، إذ يصعب من عملية االسترجاع بعد أربعة 

أيام، خاصة أن الســفر سيكون كل أربعة أيام على األقل، بجانب 

أن تغيير المالعب والتوقيت ُيحد من التركيز الذهني لالعبين 

وقــال المدرب الســعودي ســمير هالل: هــذا النظام معمول 

به منذ عشــرات الســنين في مســابقات كأس العالم، إذ تسهم 

التنقالت في خلق جو غير مســتقر، خاصة أن التدريب في مكان 

والسكن في مكان آخر، وهذا يفقد الالعبين التركيز، وفيما يخص 

الجماهيــر فهي أكثــر إرهاقاً لدى الجماهيــر العربية، إذ اعتادت 

الجماهير األوروبية حمل أشــياء قليلة من العتاد بعكس المشجع 

العربي. 

وشــدد مديــر المنتخب الســعودي للبراعم الســابق عبدالله 

المســند علــى أن اختالف الطقس في المدن الروســية عامل له 

تأثير كبير على الالعبين، خاصة في كل المنتخبات، ال سيما العبي 

المنتخبات  العربية، ومن المفترض أنهم تعودوا عليها من خالل 

تنقالتهم في المعســكرات التي ســبقت المونديال، لكن التأثير 

األكبر على الجماهير، إذ تبعد أقرب مدينة لموســكو 3 ســاعات 

بالقطار، وبهذا فإن المنتخب الســعودي على وجه الخصوص قد 

يفقد 50% من الجماهير التي حضرت لقاء االفتتاح، ألنها اتخذت 

موسكو مقراً لها.

 األحمدي: الفترة كافية
واختلــف رأي المــدرب الســعودي بنــدر األحمــدي عــن بقية 

المشــاركين في االســتطالع، إذ أكد أنه ال يوجد تأثير ألن الفترة 

كافيــة بيــن كل مبــاراة ومبــاراة، إضافــة إلى أن هــذه طبيعة 

المونديال، وتجري على كل الفرق.

 األسود جاهزة
وأكــد باتريس ُبوميل، ُمســاعد المدرب الفرنســي للمنتخب 
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االثنين

 أقنعت 
جوفاني انفانتينو 
باإلعفاء عن هداف

بيرو غريرو
 

سنة 
أولى 

مونديال

�أوسكار روجيرو خالل حديثه إلى وسائل اإلعالم

رحالت 
مكوكية 

تضغط
المنتخبات في 
إمبراطورية روسيا



Ⅶ عواصم ـ وكاالت

أجــرت مجموعــة من علمــاء الرياضيات مــن جامعات في 

بلجيكا، دراسة توقعوا من خاللها نتائج نهائيات بطولة كأس 

العالم لكرة القدم.

وقــام العلماء بدراســة 100 ألف احتمــال ممكن لتطور 

األحــداث في البطولة، وأخــذ العلماء فــي االعتبار عوامل 

عدة، مثــل الناتج المحلي اإلجمالي للبلدان المشــاركة في 

المونديال وســكانها، وتقييم تصنيف المنتخبات، ومتوســط 

عمر الالعبين، وعدد الالعبين في الدوري المحلي لكل دولة، 

وغيرها من المعايير.

وفي الوقت نفسه، تم استخدام نتائج البطوالت العالمية 

الســابقة لكــرة القــدم، منــذ عــام 2002. وشــدد الخبراء 

علــى التأثيــر الكبير لتوزيع الــدول )وفقاً للقرعــة( في دور 

المجموعات، على نتائج الدراسة.

واحتلت إســبانيا المركز األول، بحسب الدراسة المفضلة 

ألبرز المرشحين للفوز بلقب مونديال 2018، وفرصة تتويجها 

بلغــت 17.8%، وتلتها ألمانيــا، حاملة اللقــب، في المرتبة 

الثانية بنســبة )17.1%(، ومن ثم البرازيل بنســبة )%12.3(، 

بينما فرصة منتخب روسيا في الفوز ضئيلة جداً قدرت بنسبة 

0.1% فقط.

ويــرى العلماء أن احتمال مواجهة ألمانيا لخصم قوي في 

النهائي، هو السبب  الدور ربع 

في أن فرصتهــا أقل بقليل من 

حظوظ إسبانيا.

ولكــن خالفاً لهذه الدراســة فإن 

طريق منتخب ألمانيا تبدو سالكة بسهولة 

حتــى الدور قبــل النهائي، الذي مــن المحتمل أن 

يواجه فيه نظيره األرجنتيني.

بينما من المحتمل أن تلتقي إســبانيا األرجنتين في الدور 

الذي يسبقه أي، ربع النهائي. 

تنوع
وتنوعت التوقعات بشــأن من ســيفوز ببطولة كأس العالم، 

واتســعت الحســابات هــذا العام لتشــمل أجهــزة الذكاء 

االصطناعي، في حين سجل االعتماد على الحيوانات حضوره 

أيضاً.

ويســتند جمهور كــرة القدم فــي توقعاتهم عــادة على 

كميــات كبيرة مــن المعلومات لقياس احتمــاالت الفائزين 

والخاســرين في المونديال، وُتدفع مقابل ذلك أموال طائلة 

في حال صدقت هذه التوقعات أم لم تصدق.

فقــد أجرى فريــق بحثي مــن جامعة دورتمونــد الفنية 

في ألمانيا تحليال اســتند فيــه إلى أجهزة الذكاء االصطناعي 

لمعرفة الفريق الذي سيظفر بكأس العالم لكرة القدم.

وقــال أندريــاس كرول، 

الذي قاد الفريق البحثي، إن 

فريقه استخدم أجهزة كمبيوتر 

العالم  كأس  مســابقات  لمحاكاة 

في كرة القدم 100 ألف مرة.

واســتناداً إلى العدد المتوقــع لألهداف التي 

قــام بهــا كل فريق فــي كل لعبة على مــدار تاريخه، 

وقــدرات الفــرق وأداء الالعبيــن الفردية خــالل رحلتهم 

الكروية، تمكن الفريق من الوصول إلى نتائج مذهلة.

ورجحت النتائج أيضا فوز إسبانيا ، في حين جاءت ألمانيا 

في المرتبة الثانية، والبرازيل في المرتبة الثالثة.

ويعود السبب الرئيسي في تقدم إسبانيا على ألمانيا، ألن 

عــدد مرات وصول األخيرة إلى الدور الربع النهائي في كأس 

العالم كانت أقل من إسبانيا.

وفــي توقع آخر أجرته شــركة غولدمان ســاكس المالية 

اســتنادا إلــى المعلومات المحوســبة، ســتكون الكأس من 

نصيب البرازيل، وتوقعت الشــركة أن تخسر ألمانيا المباراة 

النهائية أمام البرازيل.

لكــن توقعات غولدمان ســاكس لم تكن فــي محلها في 

مونديال 2014، فقد توقعت أن تفوز البرازيل بكأس العالم، 

لكن ألمانيا هي من ظفرت بالكأس.

كشــف حارس مرمى منتخب آيسلندا، هانيس هالدورسون، عن 

ســر نجاحــه في إنقاذ مرماه مــن ركلة الجزاء التــي نفذها ليونيل 

ميســي، فــي المباراة التي جمعــت بين الفريقيــن أول من أمس، 

وانتهت بالتعادل اإليجابي 1-1.

وقال هالدورســون، إنه حاول 

الدخول إلى »عقل« ميسي قبل 

تصديه لركلة الجزاء التي نفذها 

ميســي، وأضــاف: »شــاهدت 

العديد من ركالت الجزاء لميسي 

خالل لعبه في برشلونة اإلسباني، 

وحللــت العديد مــن مثل هذه 

الضربات، وعرفت جيداً طريقته 

في التســديد، ألستطيع التصدي 

لهــا«، حســبما نقلــت صحيفة 

»إندبندنت«. 

وبّين هالدورســون أن الفريق 

اآليســلندي قــدم أداء جيداً في 

أول مبارياتــه بالمونديــال أمام فريق كبيــر كالمنتخب األرجنتيني، 

موسكو - وكاالت معتبراً التعادل ثمرة عمل جماعي منظم.  

وأضاف هالدورســون ، الذي تخلى عن حلمه في عالم الســينما 

ليتحــول إلــى كرة القدم ، هذه البدايــة تؤكد أن ما حدث في أمم 

موسكو - وكاالت أوروبا 2016 لم يكن صدفة.  

أكد يوســف بولسن محرز الهدف الوحيد في مباراة الدنمارك 

وبيــرو، أنه في دقائق قليلة تحول من »الرجل الســيئ« إلى 

»الرجل الجيد«، مشــيراً إلى تســببه في ارتــكاب ركلة جزاء 

أضاعها كريستيان كويفا.

وقال: »عندما تســببت في ركلة الجزاء. اعتقدت أنني سأظل 

الرجل الســيئ طوال المباراة، 

ولكن بعد إحراز الهدف، كان 

علي أن أصبــح الرجل الجيد، 

كان األمــر ســريعاً، وحالفني 

الحظ، لذلك فأنا ممتن لهذا«.

»كانــت  بولســن:  وأضــاف 

للعديد  بالنسبة  خاصة  مباراة 

كانت  حيــث  الالعبين،  مــن 

هــذه أول مباراة لنا في كأس 

العالم«.

قلياًل،  متوتريــن  »كنــا  وأكد: 

محمومــة.  البدايــة  وكانــت 

ولكن بقوة اإلرادة والروح القتالية، قدمنا أفضل ما لدينا حتى 

آخر دقيقة«.

مواصاًل : البطولة في بدايتها ، وكان مهما جداً أن نحصل على 

نقاط المباراة األولى ، فذلك يمنح المنتخب الكثير من الراحة 

موسكو - وكاالت النفسية. 

وصــل البرتغالي بيبــي، إلى محطته األخيرة مــع بطوالت كأس 

العالــم لكــرة القدم، مع مشــاركته الحالية مــع منتخب بالده في 

المونديال الروســي، والذي يحمل الرقم 3 في تاريخ مشــاركاته في 

بطوالت كؤوس العالم، إذ ســبق له المشــاركة في كأس العالم في 

جنوب أفريقيا 2010، والبرازيل 2014.

يعتبــر المدافع المخضــرم بيبي )35 عاماً(، عنصــراً ال غنى عنه 

فــي قلــب دفاع منتخــب البرتغال، وهــو قريباً مــن الوصول إلى 

مباراتــه المئة مع منتخب بالده، مع اختيــاره دائماً لقيادة الخط 

الخلفي لمنتخب بالده، والذي ســبق وساهم في فوزه بكأس 

أمــم أوروبا 2016، وهو اللقب الدولي الوحيد في مســيرة 

الفريق.

ولد قلب الدفاع كيبلير الفيران ليما فيريرا، والمعروف 

باســم بيبي، فــي البرازيل في 26 فبرايــر 1983، قبل أن 

يحمل الجنســية البرتغالية في عام 2007، ليبدأ مشــواره 

مــع المنتخب البرتغالي، ويتميــز بتمركزه الجيد وثقته 

في التمرير، وشراســته في االلتحامات القوية والكرات 

العالية، مما يجعلــه واحداً من أفضل المدافعين في 

العالم.

ترعرع بيبي في أندية برازيلية صغيرة، 

وعندمــا أصبح عمره 18 ســنة، قرر 

الســفر إلــى البرتغــال للعــب 

ثالثة مواســم حتى موسم 

فــي   2005  -2004

ماريتيمو،  نــادي 

وجــاءت القفزة 

الكبرى باالنتقال 

بورتو،  نادي  إلى 

وفاز معه ببطولتين للدوري 

البرتغالي، وكأس البرتغال 

مرة واحدة.

القفزة  بيبــي  حقــق 

الثانية األهم في مســيرته 

إلى  باالنتقــال  بالمالعــب، 

ريــال مدريــد اإلســباني في 

مليــون   30 مقابــل   2007

يــورو، وفــي 2017، انتقل إلى 

بشــيكتاش، فيمــا يتوقع 

أن يكون الدوري التركي 

محطتــه األخيــرة، كما 

سيكون كأس العالم في 

روســيا، آخر مشــاركاته 

فــي العــرس العالمي، 

والذي يتطلع من خالله 

الالعب، إلى تحقيق نتائج 

إيجابية ينهي بها مسيرته الدولية مع 

المنتخب الذي فضله على منتخب 

بالده األصلي البرازيل.

Ⅶ دبي - إيهاب زهدي 

هالدورسون يكشف 
سر التصدي لميسي

بولسن الشرير 
والبطل

بيبي.. نهاية بعد
3 مشاركات

المغربــي هيرفي ُرونار، أن فترة اإلعداد لمنافســات كأس 

العالم مرت بشــكل مثالي، ُمشــيراً في الوقت ذاته إلى أن 

الطاقــم التدريبي للُمنتخب المغربي جهــز الالعبين جيداً 

لمســألة الســفر الُمتكرر والتنقــل بين الُمــدن طيلة أيام 

الُمسابقة

وصــرح باتريــس بوميل فــي حديث خاص لـــ »البيان 

الرياضي« قائاًل:»صحيح أن مســألة التنقل والســفر الكثير 

ُترهق الالعبين، وُتســهم نوعاً ما فــي التأثير على الجانب 

البدني.. لكن آليات اســترجاع اللياقــة البدنية قد تطورت 

كثيراً في زماننا هذا، وهو ما ُيســهل من مأمورية الُمعدين 

البدنيين بشكل أو بآخر«

وأضاف:»لقد اشتغلنا كثيراً على هذا الجانب، أؤكد لكم 

أننا أعددنا أنفســنا جيداً لهذه المســألة التي ُتعد ُمرهقة 

لالعبين مــن الناحية البدنية، ولنا نحن كطاقم تدريبي من 

الناحية الذهنية، وذلك قصد تجهيز جميع الالعبين بالشكل 

المطلوب عند وصول مواعيد الُمباريات«.

وأبــدى رجــل الظل األول في فريق عمــل هيرفي ُرونار 

ُحزنه للهزيمة التي تعرض لها أسود األطلس أمام المنتخب 

اإليراني في بداية مشوارهم في ُمونديال ُروسيا.

وقــال في هذا الصدد لـ »البيــان الرياضي«:»غلب علينا 

الُحزن بعد الُمباراة، لكن الجميع اآلن ُمستعد للقتال حتى 

الموت ُمحاولة لتحقيق المطلوب«.

ُيذكر أن باتريس ُبوميل ُيعد بمثابة رجل الثقة األول لدى 

الُمدرب الفرنسي هيرفي ُرونار، إذ ُيطلقون عليه في فرنسا 

لقب »ظل هيرفي رونار«.

حجز تونسي مبكر
وتفادياً للتأثر السلبي للتنقل بين المدن أّكد وديع الجريء 

رئيــس االتحاد التونســي لكرة القدم، أنه بــادر بحجز مقر 

إقامة في مكان قريب من موسكو، يتوسط جميع المالعب 

التي ســيخوض عليها نســور قرطاج مباريــات الدور األول.  

وذكــر الجــريء أن االتحــاد التونســي كان أول من حجز 

لمنتخب بالده مقر إقامة في روسيا، وتم ذلك مباشرة بعد 

التأهــل، وقال إن منتخبات أخرى تعاني مشــكالت كبيرة 

اآلن في التنقل بسبب تأخر اتحاداتها المحلية في الحجز.

وأكــد الجــريء أن إقامــة مبــاراة المنتخب التونســي 

وإنجلتــرا في مدينة فولفوغراد البعيدة عن موســكو حرم 

آالفاً من الجمهور التونســي من حضور المقابلة وتشــجيع 

النســور، بسبب كلفة التنقل من موســكو إلى فولفوغراد، 

إلى جانب مصاريف اإلقامة في الفندق وغيرها.

المتاعب مستمرة
وبعــد منــح الواليــات المتحــدة األميركية والمكســيك 

واألرجنتيــن شــرف تنظيــم مونديال 2026، فــإن متاعب 

المنتخبات ستســتمر، بل ربما تتضاعــف أكثر وتجبر على 

اللعــب في أكثر مــن دولة واحدة في حــال بلغت أدواراً 

متقدمة!! وهذا يحدث للمرة األولى في التاريخ. ومما يزيد 

من مخــاوف المنتخبات أن الواليــات المتحدة األميركية 

في حد ذاتهــا مترامية األطراف ومدنهــا متباعدة، فكيف 

بالتنقل منها إلى األرجنتين والمكسيك خالل نصف النهائي 

والنهائي؟

   جالل قادري:
تغيير المالعب 

يحد من التركيز 
الذهني

  سمير هالل: 
نظام سلبي 

يفقد المنتخبات 
االستقرار

  عبدالله المسند: 
اختالف الطقس 
بين المدن مؤثر

  باتريس ُبوميل: 
 
ً
جهزنا أنفسنا جيدا

للسفر الدائم

   وديع الجريء:
حجز مقر إقامة 

ب تونس 
ّ
مبكر جن

التعب
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المونديال 
األخير

غرافيك: محمد أبوعبيدة

التنق�ت

تنق�ت المنتخبات العربية بين المدن الروسية
السعودية

مصر

تونس

المغرب

مقر ا�قامة: 
سان بطرسربغ

مركز التدريب: 
قاعدة زينيت الريايض

روسيا - السعودية

السعودية -  أوروغواي

السعودية - مرص

موسكو 600 كلم

فولفوغراد 600 كلم

روستوف 2000 كلم

التنق�ت

مقر ا�قامة: 
غروز�

مركز التدريب: 
ملعب أحمد أرينا

مرص أوروغواي

روسيا - مرص

مرص - السعودية

إكات�يتب�غ 1800 كلم

فولفوغراد 600 كلم

سان بطرسربغ 2000 كلم

التنق�ت

مقر ا�قامة: 
موسكو

مركز التدريب: 
ملعب سرتوتيل

تونس - انجلرتا

بلجيكا - تونس 

تونس - بن�

فولفوغراد 1000 كلم

سارنسك 500 كلم

موسكو 30 كلم

التنق�ت

مقر ا�قامة: 
فورنيج

مركز التدريب: 
ملعب تشايكا

املغرب – ايران 

املغرب - الربتغال

املغرب - اسبانيا

سان بطرسربغ: 1200 كلم

كالينغراد 1500 كلم 

موسكو 500 كلم

� التوقعات تساند المنتخب اإلسباني  |  إي بي إيه

ع بطل المونديال..
ُّ

توق
صراع الدراسات الرياضية والكمبيوتر

 إسبانيا 
المفضلة وألمانيا 
ًفي المركز الثاني 

والسامبا ثالثا
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� موسكو- صالح الدين الشيحاوي

تبدع الجماهير المونديالية في تشجيع منتخباتها 

في شــوارع موســكو والســاحات العامــة دون 

انقطاع نهاراً ولياًل،  فالمشــجعون ال ينامون حقاً، 

إذ يواصلون اســتعراضاتهم الفلكلورية والغنائية 

حتى الصباح أمام حشــود مــن الروس المنبهرين 

بضيوف بالدهم.

وتزدحم الشــوارع القريبة من الساحة الحمراء 

بمئات آالف المشجعين من مختلف دول العالم، 

أغلبهــم من أميــركا الجنوبية، حيــث اصطحبوا 

معهم القبعات المكســيكية والمزامير، والطبالت 

الروســية مع  الضخمــة، وتجاوبــت الســلطات 

الجماهيــر، فزينت الشــوارع بالفوانيس ليتحول 

المشــهد إلى مهرجان ثقافي رياضي رائع يشارك 

فيــه كل شــباب العالــم بعيــداً عــن الصراعات 

والحروب .

ويســاعد الجماهير فــي الســهر واالحتفال لياًل 

دون نوم قلة عدد ساعات الليل في موسكو، حيث 

تغرب الشــمس في حدود الســاعة الحادية عشرة 

لياًل، وتشرق صباحاً في الثالثة والنصف.

� موسكو - صالح الدين الشيحاوي

تحقق محالت بيع التذكارات أرباحا قياســية الشهر 

الحالــي في موســكو حيــث تمثل القبلــة األولى 

لجماهيــر كأس العالم. فالجميع هنا في موســكو 

ال يفــرط بفرصــة اقتناء تــذكارات تخلــد حضوره 

المناســبة الكرويــة الكبــرى. وتنتشــر محــال بيع 

التذكارات في الشــوارع والساحات العامة وتعرض 

قطعاً وتحفاً روســية الصنع جميلة الشــكل. وربما 

من المرات القالئل في المونديال تكون التذكارات 

محلية الصنع بروح البلد المنظم وليست صينية.

وتتنــوع التذكارات بين الشــعارات والشــاالت 

وحامل المفاتيح من جهة وبين تحف مصنوعة من 

الفخار بتزويق يجســد الطابع الروسي بألوان نابعة 

من تراث اإلمبراطورية العظمى.

طالــب مدرب فرنســا ديدييه ديشــامب أمس 

مهاجمه أنطــوان غريزمان بـ«القيــام المزيد«، 

وذلــك غــداة األداء المتواضع الــذي قدمه في 

المباراة األولى لمنتخب »الديوك« في مونديال 

روسيا 2018 ضد استراليا )1-2(.

ورغــم حصوله علــى ركلة الجــزاء التي منحت 

فرنسا التقدم بعد االســتعانة بتقنية المساعدة 

بالفيديو فــي التحكيم الفيديو المســاعد »في 

أيــه آر« للمرة األولى في تاريخ النهائيات، عجز 

مهاجم اتلتيكو مدريد اإلسباني عن التعامل مع 

الرقابــة الدفاعية التي فرضها األســتراليون في 

المباراة األولى للفريقين في المجموعة الثالثة.

وبــدا غريزمــان مســتاء عندما قرر ديشــامب 

اســتبداله فــي الدقيقــة 70 بمهاجم تشلســي 

أوليفييه جيرو.

وفــي حديثــه للقناة الفرنســية »تــي اف 1«، 

حض ديشامب مهاجمه على االرتقاء بمستواه، 

مضيفا »انطوان هــو انطوان، هو قائد هجومنا 

وســيبقى كذلك. ربمــا كان أقل مســتوى )من 

المعتاد(«. أضاف أن علــى المهاجم أن »يقوم 

بالمزيد )...( وهــو أيضا، مدرك لذلك«. وواصل 

»أن يشــعر أحد بالخيبة عندما يســتبدل... كان 

)استبداله( قرارا موضعيا في هذه المباراة«،.

أتلتيكــو  فــي  غريزمــان  زميــل  وكشــف 

والمنتخب لــوكاس هرنانديز »صحيح، كان 

غاضبا بعض الشــيء، هذا أمر طبيعي. هو 

العــب طموح جدا لكن في غرف المالبس، 

في الحافلة )التي تقل الفريق( والمعســكر، 

كان سعيداً«.               موسكو - وكاالت

التحق نجم كرة القدم اإلسباني السابق كارلوس 

مارشينا بمعســكر منتخب بالده المشارك حالياً 

فــي بطولــة كأس العالم 2018 بروســيا، وذلك 

لتولــي المهام التي كان يتوالها فيرناندو هييرو 

قبل إسناد تدريب الفريق إليه.

كمــا طلب هييــرو من مارشــينا المعاونة في 

قيــادة الفريق خــالل الفترة المقبلــة. وكان 

االتحاد اإلســباني لكــرة القدم أســند مهمة 

تدريب المنتخب إلــى هييرو المدير الرياضي 

لالتحاد نهاية األســبوع الماضي خلفاً للمدرب 

جولين لوبيتيجــي الذي أقيل من منصبه قبل 

يوميــن فقط مــن بداية مســيرة الفريق في 

المونديال الروســي. واآلن، ســيتولى مارشينا 

مهــام المديــر الرياضي إلى جانــب معاونته 

هييرو فــي تدريــب الفريق. وقال مارشــينا، 

فــي مؤتمــر صحفــي، أول من أمــس، بمقر 

إقامة المنتخب اإلســباني بمدينة كراسنودار: 

»تحدثت إلى فيرناندو، وطالبني بمســاعدته، 

الهدف هو المعاونة«.

وكان مارشــينا )38 عامــاً( تــّوج بلقــب كأس 

األمــم األوروبيــة »يورو 2008« مــع المنتخب 

اإلسباني العباً، كما تّوج معه بلقب كأس العالم 

2010 بجنــوب أفريقيا. ويتولى مارشــينا مهمة 

حلقــة الوصل بين الالعبيــن والطاقم التدريبي 

ومســؤولي االتحاد اإلســباني للعبة، علماً بأنه 

ســيتولى هذا العمــل على ســبيل اإلعارة من 

نادي إشــبيلية، على أن يعود، كما أكد بنفسه، 

لعمله عقب انتهاء مشــاركة المنتخب اإلسباني 

في المونديال الروسي.      كراسنودار - د ب أ

جماهير المونديال ال تنام

تجارة التذكارات الروسية تزدهر

ديشامب يطالب 
غريزمان بالمزيد

 
ً
مارشينا مساعدا

للمدرب هييرو

� موسكو- صالح الدين الشيحاوي

خطفــت الغتــرة والعقال الســعودي األضــواء في الســاحة الحمراء 

وتهافتــت الحســناوات الروســيات على الظفــر بصــورة تذكارية مع 

مشجعي األخضر. وتخصص بعض الشباب السعوديين في التقاط الصور 

مع الروس وغيرهم من الجنسيات األخرى حيث باتوا يقفون لساعات 

طويلة في الساحات العامة والشوارع مقدمين للضيوف خدمة التقاط 

صور معهم.

بينما ينشــغل ســعوديون آخرون بالغناء ومديــح منتخب بالدهم 

مــع أداء رقصــات فلكلورية جميلة القت إعجابا كبيــرا من الحاضرين 

وتدافعوا لتدوينها في صور وفيديوهات.

وتمثل الســاحة الحمراء ساحة يســتعرض فيها المشجعون عادات 

وتقاليد بلدانهم ويعرفون بها على أرض روسيا حيث يلتقي العالم هذه 

األيام بمناسبة نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

من ناحية أخرى أغلقت السلطات الروسية الساحة الحمراء ومنعت 

الجماهيــر من دخولها وخصصت لهم الســاحات القريبــة منها فقط. 

ويبــدو أن القرار اتخذ الحتياطات أمنية حيث راجت في روســيا أنباء 

عن احتمال عمل إرهابي في موسكو.

واســتمر أمس غلق الساحة الحمراء لليوم الثالث على التوالي لكن 

ذلك لــم يؤثر على احتفاالت الجماهير في الشــوارع. وينتشــر األمن 

الروسي في كل مكان بأعداد كبيرة وهو على درجة عالية من الحرفية 

فــي إدارة تنظيم تحرك الجماهير فــي المدينة أو قرب المالعب التي 

تحتضن المباريات أو تدريبات المنتخبات ال32 المشاركة. ويقوم األمن 

الروســي بإجراءات دقيقة للمشــجعين واإلعالمييــن وجميع الضيوف 

فــي التفتيش اآللي واليــدوي قبل الدخول إلى المالعب حيث وضعوا 

بوابــات إلكترونيــة على مســتوى جميع المداخل. كمــا يفرض األمن 

رقابة كبيــرة على محطات القطارات والميترو في األنفاق ويخضع كل 

الحقائب إلى التفتيش الدقيق. وتشــعر الجماهير الحاضرة في موسكو 

وغيرها من المدن بارتياح كبير لمستوى األمن المتوفر.

وتلقــت روســيا منذ أشــهر قبــل انطالق 

المونديــال تهديدات مــن داعش بالقيــام بعمليات 

إرهابية تفســد البطولة ردا على استهداف الجيش الروسي له في 

سوريا. كما تلقى النجمان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي تهديدات 

أيضا بالذبح من التنظيم اإلرهابي نفسه الذي طالبهما بعدم المشاركة 

في الحدث الكروي الكبير. وكانت الســلطات الروسية قد تعهدت عند 

الفــوز بشــرف تنظيم  بداية الحدث العالمــي ، بتنظيم بطولة آمنة ، 

إلى الحد البعيد ، وان الســلطات الروسية 

ســتقدم كل مــا تملك مــن أجل ســالمة البطولة 

وجمهور المنتخبات المشاركة ، كما أصدرت السلطات الروسية 

قوائم حظر على العديد من مثيري الشغب الروس ، ووجهت تحذيرات 

شديدة لهؤالء قبل يومين من بداية الحدث العالم من أن أمن جمهور 

المونديــال يأتــي علــى رأس أولويــات الحكومة الروســية ، متوعدة 

بالعقاب الشديد لكل من يعكر صفو البطولة.

� كارلوس مارشينا  |  أ ف ب � ديدييه ديشامب  |  أ ف ب

ألكسي وأنتون.. التوأم السابع في المونديال
� دبي - عدنان الغربي

أصبح الشــقيقان ألكســي وانتون ميرانتشــوك العبي 

المنتخب الروســي ســابع توأم يظهر في نهائيات 

كأس العالــم، وذلــك بعــد ظهــور أول توأم 

فــي مونديــال 1974 بألمانيــا، فيما ظهر 

كذلك آخــر توأم في مونديــال ألمانيا 

2006، حيث شــهدت نهائيات كأس 

العالــم مشــاركة 6 توائــم على 

مدار تاريخهــا يتقدمهم التوأم 

الهولنــدي رينيــه وفان دي 

كيرخوف، الذي شارك في 

نســختي 1974 و1978، 

والتوأم المصري حســام وإبراهيم حسن في مونديال 1990، 

والتوأم اإلماراتي عيســى وإبراهيم مير فــي مونديال 1990، 

والتوأم الهولندي فرانك ورونالد دي بوير في مونديالي 1994 

و1998، والتــوأم البولندي مارســين ومايــكل زيوالكوف في 

مونديال 2002، والتوأم السويسري فيليب وديفيد ديجين في 

نهائيات كأس العالم 2006.

ويحمل الشــقيقان ألكسي وأنتون سجاًل مختلفاً مع الدب 

الروسي، حيث بدأ ألكســي مسيرته الدولية في 2015 وظهر 

في 18 مباراة ســجل فيها 4 أهداف، فيما انضم أنتون أكتوبر 

الماضي إلى المنتخب الروسي ويحمل في سجله 6 مشاركات 

دولية فقط.

وبدأ ألكســي وأنتون مســيرتهما بفريق سالفيانســك ناك 

كوبانــي مــن 2008 إلــى 2011 قبل أن يغــادر والدهما إلى 

العاصمــة موســكو ويقرر ضمهما إلــى نادي ســبارتاك لكن 

المشــرفين على أكاديميــة المراحل الســنية رفضوا ضمهما 

بحجة ضعف بنيتهما الجســمانية ليحّطــا الرحال في النهاية 

بنادي لوكوموتيف موسكو الذي احتضنهما وصقل موهبتهما.

ويحفل مشــوارهما بالعديد من القصــص الطريفة أبرزها 

في مايو 2015 عندما دخل ألكســي بديــاًل في مباراة كوبان 

كراســنودار ونجح في تســجيل هــدف الفــوز لفريقه، وفي 

نهاية المباراة نزلت رئيســة النادي أولغا سمورودسكايا لتهنئة 

المهاجــم الصاعد ألكســي لكنها هنأت أنتون نظراً للتشــابه 

الكبير بين الشقيقين.

كان الشقيقان يحلمان بالمشاركة في نهائيات كأس العالم، 

وتمكنــا من تحقيق ذلــك بعد تألقهما الالفــت مع فريقهما 

لوكوموتيف موسكو الموسم الماضي.

الغترة والعقال 
مطلب الروس



� موسكو- صالح الدين الشيحاوي 

الروســي  المونديــال  ضيــوف  غالبيــة  يشــتكي 

من غــاء أســعار الوجبات واالتصــاالت والفنادق 

والتاكســي وكل مســتلزمات الحياة، حيث استغل 

أصحــاب المحات البطولة لتحقيــق الربح المادي 

غير المشــروع. وتبدأ معاناة المشــجع القادم إلى 

موســكو خصوصــاً منذ وصوله إلــى المطار، حيث 

تباع اشــتراكات االتصاالت بأســعار خرافية مقارنة 

بالتعريفــة العالمية، فثمن شــريحة هاتف متحرك 

3000 روبل روسي )52 دوالراً(! والخدمة لمدة شهر 

واحد فقط وليس مستمرة إلى األبد.

وعنــد مغادرة المطار يكــون الضيف مخيراً بين 

التاكســي والقطــار، وفي الحالتيــن تدفع أضعاف 

مــا يدفعــه كل مشــجع في بلــده األصلــي. فإذا 

اخترت القطار فإن أقل تعريفة 500 روبل روســي 9 

دوالرات، بينما يطلب منك ســائق سيارة األجرة 3 

أضعاف كلفة التنقل عبر القطار 1500 روبل لمسافة 

متوســطة. ويعاني المشــجعون الذين ال يمتلكون 

بطاقــة )فان اي دي( األمرين فــي التنقل بين مقر 

إقامتهــم وماعب البطولة فــي المدينة الواحدة، 

بينما يحظى من حصلوا على بطاقة مشجع بالتنقل 

مجانا عبر القطارات.

الوجبات 
أما بالنســبة للوجبات فإن المطاعم الروسية تقدم 

تشــكيا متنوعــا مــن األكات الغريبة بالنســبة 

للجمهــور العربي ممــا يجعله يبحــث دائما عن 

الســلطات واألســماك وهــذا يكلفه دفــع الكثير 

من المال. فوجبة تجمع بين الســلطة والســمك 

فــي المطاعــم القريبــة مــن الســاحة الحمراء، 

المونديال  الجماهيــر  تتجمع  حيث 

ال يقــل عــن 1500 روبل )27 

دوالرا(. ويقدر ثمن ســعر 

أرز ال شــيء معه  طبق 

700 روبــل! وهــو ما 

ال يقــدر على دفعه 

المشــجعين  غالبية 

القادميــن من دول 

وأفريقيــة  التينيــة 

صعوبــات  تعيــش 

واجتماعية  اقتصادية 

الشــرائية  وقدرتهــم 

متواضعة جدا.

واحتياطا الرتفاع األسعار بمناسبة 

كأس العالــم وهو ما كان متوقعا منذ أشــهر 

جلــب الكثيرون مــن المشــجعين ذوي الدخل 

المحــدود بعض المســتلزمات الغذائية معهم من 

بلدانهم.

وإذا أراد المشجع الضيف أن يطفئ ظمأه فعليه 

أين يقتنــي قارورة مياه بـ 150 روبل ) 10 دراهم( 

ومثلها بالنسبة للمشروبات الغازية الباردة.

ويقدر ســعر علبة الروب ب 35 روبل )حوالي 2 

درهم( بينما أصغــر رغيف أو قطعة خبز 50 روبل 

)4 دراهم(.

وال يختلف الحال بالنســبة للخدمات أو موقف 

سيارات بالنسبة لمن اختار تأجير سيارة فعليه دفع 

1000 روبل في مواقف شــوارع وســط 

موسكو.

الفنادق
ويمثل المونديال دجاجة 

تبيــض ذهبــا بالنســبة 

الفنــادق،  ألصحــاب 

حيــث تضاعف ســعر 

الليلة الواحدة 3 مرات 

مقارنــة باأليام العادية 

أرقامــا  الســعر  وبلــغ 

الفنادق  بعض  في  خرافية 

والغريب  المميزة 3000 دوالر! 

أن جميــع الفنــادق محجوزة وال توجد 

أسرة شاغرة طوال المونديال.

ويقدر عدد الجماهير والســياح األجانب الذين 

يتواجــدون حاليــا بروســيا بأكثر مــن 1.5 مليون 

أغلبهــم يتواجد في العاصمة موســكو. وشــهدت 

المدينة غزوا من مشجعي المنتخبات الاتينية على 

وجه الخصــوص: األرجنتين والبرازيل والمكســيك 

وبيرو وأوروغواي.

أعرب االتحاد الدولــي لكرة القدم )فيفا( أمس 

عــن رضاه بشــأن واقعــة تطبيــق تقنية حكم 

الفيديو المساعد للمرة األولى في كأس العالم. 

وقال متحدث باســم الفيفــا إن القرارات كانت 

»مرضية جدا«.

واحتســب الحكم األوروغويانــي إدريس كونها، 

أول مــن أمــس ضربة جــزاء لصالــح منتخب 

فرنسا بعد التشــاور مع حكم الفيديو المساعد 

. كما اســتخدامت التقنية من قبل الغامبي بابا 

باكاري جاســاما خال المباراة التي جمعت بين 

الدنمــارك وبيرو، حيث احتســب الحكم ضربة 

جزاء منحت الفوز للدنمارك.  موسكو - وكاالت

اعترف أوجه هاريدي المدير الفني للمنتخب 

الدنماركــي األول لكرة القــدم أن فريقه كان 

خائفا بعض الشــيء من الدعــم الجماهيري 

الهائل لمنتخب بيرو خــال المباراة التي فاز 

بهــا 1 - 0 أول من أمس فــي الجولة األولى 

من بطولة كأس العالم المقامة حاليا بروسيا. 

وأشار إلى أن منتخب بيرو عانده الحظ كثيرا 

خال المباراة وكان يستحق نتيجة أفضل من 

الخسارة. 

وقال هاريــدي عن منتخب بيرو:»إن منتخب 

بيرو قوي جدا، ولعب بشكل رائع للغاية، ولم 

نلعب بشــكل جيد مثلما اعتدنا، إن منتخب 

بيــرو يســتحق أكثر من الخســارة ولكن هذا 

يحــدث في كــرة، ربما في المبــاراة المقبلة 

ســيحالفهم الحــظ«. وأبرز هاريــدي الحضور 

الكثيف لجماهيــر بيرو، حيث حضر أكثر من 

15 ألف مشجع. 

وأوضح هاريدي:»األجواء كانت مهمة، والحضور 

الكثيــف قد يكــون أثــر علينا، شــعرنا ببعض 

الخوف«. 

وأرجــع هاريــدي الســبب الرئيســي فــي فوز 

المنتخــب الدنماركي هو تألــق حارس المرمى 

كاسبر شــمايكل، حيث قال:»كان حارس مرمانا 

مذها. عندما يكون في أفضل مستوياته، يصبح 

من أفضل حراس المرمــى في العالم، لقد كان 

أداؤه مذها«.                 سارانسك - د ب أ

المونديال يحول األسعار إلى »نار«  
ً
»فيفا« راٍض تماما

عن »تقنية الفيديو«
مدرب الدنمارك: بيرو 

لم يستحق الخسارة

الكرملين.. رمز السيادة الروسية
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المنتخب الروسي غير قادر على استغالل عاملي األرض والجمهور
� دبي ـ عز الدين جاد الله

أكــد 52% من المشــاركين في اســتطاع 

الــذي  الروســي  المنتخــب  أن  »البيــان« 

يســتضيف حالياً نهائيات كأس العالم لكرة 

القدم 2018، غير قادر على استغال عاملي 

األرض والجمهور، من أجل تحقيق مفاجأة 

كبــرى والفوز باللقب العالمــي أو المضي 

بعديــا فــي البطولــة العالميــة ،  في ظل 

المشاركة  المنتخبات  القوية بين  المنافسة 

فــي البطولة، فــي حين اتفــق 48% على 

أن المنتخــب الروســي قادر علــى تحقيق 

نتائــج إيجابيــة كونــه يلعب علــى أرضه 

ووســط جمهوره، وجاءت النسب السابقة 

كنتائج لاســتطاع المنشــور على الموقع 

اإللكتروني للصحيفة.

قدرة
التالي على  وطرحــت »البيــان« الســؤال 

جمهورهــا: هــل المنتخب الروســي قادر 

علــى اســتثمار عاملــي األرض والجمهــور 

فــي المونديال؟ وجاءت نتائج االســتطاع 

المنشــور علــى »تويتــر« لصالــح قــدرة 

المنتخب الروســي على المنافسة مستغًا 

عاملي األرض والجمهور بنســبة 66% أيدوا 

الرأي السابق، مقابل 34% رفضوه.

اتفاق
ولــم تختلــف النســب كثيــراً فــي نتائج 

االســتطاع المنشــور على »الفيس بوك«، 

حيــث اتفق 53% علــى أن أصحاب األرض 

لديهــم القدرة على تحقيــق نتائج إيجابية 

في المونديال، مقابل 47% قالوا ال.

موقع البيان اإللكتروني

 جدول 
 المنتخب الروسي قادر على استثمار هل

عاملي األرض والجمهور في المونديال؟

النعم
%48%52

النعم
%53%47

النعم
%66%34

تويترفيسبوك

غرافيك: حسام الحوراني

:% 52

� موسكو - صالح الدين الشيحاوي

يعــد الكرملين من أبرز المقاصد التي يتوق 

ضيــوف مونديــال 2018 إلــى زيارتهــا أو 

التقــاط صورة مــن أمامه. ويتــراءى قصر 

الكرملين شــامخا للزائر حينما تطأ 

قدمــاه الســاحة الحمــراء في 

قلب موســكو. وتحيط بهذا 

الســيادي  التاريخي  المعلم 

تتجاور  الحمــراء  بنجومــه 

إلــى عهد  كنائــس تعــود 

القياصــرة، وليس بعيداً عن 

الكرملين، يوجد ضريح الزعيم 

لينين. هذه  الســوفييتي فاديميــر 

المواقع وغيرها دليل على الطابع التاريخي 

الشديد التنوع لروسيا. 

وتعني كرملين الحصن أو القلعة، وتطلق 

العبــارة اليوم علــى مركز موســكو القديم 

بمبانيــه وهو محاط بجدار ضخــم ارتفاعه 

65 متــراً. ويضم الكرملين عدة قصور فاخرة 

كانــت قديماً ملكاً للقيصــر ورجاله قبل أن 

تتحول إلى متاحف. ويقع الكرملين على تل 

»بوروفيتســكي« وذلك على الطرف األيسر 

لنهر موسكافا.

أســس األميــر يــوري دولغوروكي حصن 

موســكو عام 1156 وتحــول في عهد األمير 

ايفانكاليتــا من قلعة عادية إلى مقر لألمراء 

المعظمين.

جلــب  الثالــث  ايفــان  القيصــر  وكان 

مهندســين معمارييــن من روســيا وإيطاليا 

لتجديد الكرملين في القرن الخامس عشــر. 

وتــم الترميم على أســاس الجمــع بين فن 

العمارة الروســي مع التقاليد اإليطالية التي 

كانت تعيش عصراً ذهبياً في ذلك الوقت.

القلعــة  أو  الحصــن  تســمية  وذكــرت 

بالكرمليــن ألول مرة في كتــب التاريخ عام 

1331. ويعتمــد أغلــب المشــجعين الذين 

جاءوا إلى روســيا لمؤازرة منتخبات بلدانهم 

في تنقاتهم باتجاه الكرملين وما يلف حوله 

من معالــم تاريخية على القطــارات، حيث 

تتوفر بموسكو شبكة سكك حديدية متطورة 

المترامية  المدينــة  وتربــط أوصــال  جــداً 

األطراف ببعضها البعض.

بلــد يشــبه  عــن  ليــس غريبــاً  وهــذا 

اإلمبراطورية، روسيا البلد األكبر مساحة في 

العالم.

وينحدر أغلب ســكان روســيا من أصول 

التينية ويبلغ عددهم 146 مليون نسمة.

وقريباً من الكرملين يركن مشــجعو كأس 

العالم إلــى راحة بأحد المطاعم والمقاهي، 

لكنهــم ال يجــدون دائمــاً مــا يرضيهم من 

أطعمــة اعتــادوا عليها فــي بلدانهم، حيث 

منعت الســلطات الروســية اســتيراد مواد 

غذائية كثيرة رداً علــى العقوبات األوروبية 

بعد األزمة السياسية مع أوكرانيا عام 2014. 

التأســيس لشراكات  إلى  وسعت روســيا 

جديدة مع دول أخرى، وحتى تعزيز اإلنتاج 

المحلي، مــن دون أن يخلو األمر من بعض 

الفضائح!

الروســي  وُيفاجأ أيضاً ضيوف المونديال 

في كثير من األحيــان وهم يلتقطون الصور 

أمــام الكرمليــن بمشــاكل تقنيــة تتعلــق 

باإلنترنــت تحرمهم من نشــر صورهم على 

مواقع التواصل االجتماعي. 

 حصن موسكو 
ومقر األمراء 

 أزمة سياسية 
تحرم المشجعين 

من طعامهم 
المفضل

إعداد: خالد المهيري 

حكايات
منسية

شــهدت بطوالت كأس العالم، عدداً من األحداث التاريخية التي ال 

تنســى، ولكن هناك قصصاً أخرى لم ترو حتى يومنا هذا، »البيان 

الرياضي« ترصد عدداً مــن القصص والخفايا لبعض بطوالت كأس 

العالم على مر التاريخ.

أقيم مونديال 2014 في ظروف اقتصادية سيئة، وسط احتجاجات 

الشــعب ضد الحكومــة التي اهتمــت كثيراً بالحدث، وتناســت 

المشــاكل االقتصادية التي 

تعانــي منها البــاد، إال أن 

البرازيليين عولوا كثيراً على 

منتخــب الســامبا وخاصة 

األرض  أصحــاب  أنهــم 

للبطولــة،  المســتضيفة 

وامتلكوا النجم القادر على 

إحــداث الفــرق أال وهــو 

نيمار.

شــاءت،  األقــدار  أن  إال 

بــأن تكــون نهاية مشــوار 

المنتخب البرازيلي مأساوية 

كبيــر،  درامــي  وبشــكل 

فعقــب إصابــة نيمار على 

يد الكولومبي خوان كاميلو 

زونيغا الذي لقبته الجماهير البرازيلية بالسفاح كانت القلوب تمني 

النفس بأن منتخب السامبا قادر على تجاوز المنتخب األلماني في 

نصف النهائي، إال أن النهاية كانت بســباعية مقابل هدف لصالح 

»المانشافت« والتي شــكلت صدمة كروية لدى ليس فقط محبي 

المنتخب البرازيلي بل العالم.

السفاح 
زونيغا

هدف فوز فرنسا 
»عكسي«

أعلن )فيفا( أمس، احتساب هدف الفوز لمنتخب 

فرنسا في شباك أستراليا كهدف عكسي. وتغلب 

المنتخب الفرنســي على نظيره األســترالي 2 -1 

علــى ملعب »كازان أرينا« في الجولة األولى من 

المجموعــة الثالثــة . وفي البداية تم احتســاب 

الهــدف الذي جاء فــي الدقيقة 81 باســم بول 

بوغبا بعدما لمســت تســديدته جســد الاعب 

األسترالي عزيز بيهيش ثم ارتطمت بالعارضة قبل 

أن تجتاز الكرة خط المرمى. لكن الفيفا أكد أمس 

احتســاب الهدف باسم بيهيش بطريق الخطأ في 

مرمى منتخب باده.           موسكو - وكاالت

  البطولة 
 
ً
دجاجة تبيض ذهبا
ألصحاب الفنادق

� األسعار ترهق جمهور المونديال  |  البيان

هنا
روسيا

� إدريس كونها  |  أ ف ب

� أوجه هاريدي  |  أ ب
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طارق عبد المطلب

تمريرات 
مونديالية

آخر دقيقة من الزمن   
أصابتني باإلحباط

لما يضيع حلمنا وأعصابنا تبقى شياط   

آخر دقيقة في مباريات العرب..    
اتحولت لكابوس 

فيها نفقد التركيز وندخل   
في »نوبة« عياط

شباكنا تهتز بفعل فاعل.. والوجه    
يبقى عبوس 

 منتخباتنا تفرح بالمشاركة..
والفرح منقوص!

 يخطف العب منافس.. هدف بالرأس

ا يزفها
ّ
  وفي لحظة، مهاجم منن

في مرماه

 وكأن الحكاية ناقصة.. ضرب رؤوس

 كان نفسنا نفرح، وفرحنا ليه منحوس؟

 أصل الكرة كده فيها السعيد ..
وفيها لألسف متعوس!
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