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ثورة
الكروات
تمضي
بثبات
تقدم اآلن بطلب قرضك الـشخـصي من بنك األردن للموظفين المدنيين المثبتين والمتقاعدين،
بضـمان تحـويل الراتب ودون الحـاجة ألي كفيل ،لتلبية كافة احتياجاتكم.
لمعرفة المزايا والشروط:
خاضع لشروط الحملة وموافقة البنك االئتمانية.
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كرواتيا تقلب الطاولة على انكلترا وتحقق تأهال تاريخيا لنهائي المونديال
موس���كو ( -د ب أ) :واصل منتخب كرواتيا صناع���ة التاريخ في بطولة
كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روس���يا ،بعدما تأهل للمباراة
النهائي���ة للمونديال للمرة األولى في تاريخ���ه ،عقب فوزه المثير 1 - 2
على منتخب انكلترا امس األربعاء في الدور قبل النهائي للمسابقة.
وضرب المنتخب الكرواتي موع���دا في المباراة النهائية للبطولة يوم
األحد المقبل مع نظيره الفرنس���ي ،الذي اجت���از عقبة بلجيكا في مباراة
الدور قب���ل النهائي األخ���رى  ،الثالثاء ،وذلك على ملع���ب (لوجنيكي)
بالعاصمة الروسية
موسكو ،الذي استضاف لقاء امس.
في المقابل ،تلتقي انكلترا مع بلجيكا يوم الس���بت في مباراة تحديد
المركزين الثالث والرابع.
ونج���ح المنتخب الكرواتي في قلب تأخره به���دف مبكر أحرزه كيران
تريبيير في الدقيقة الخامس���ة ،بعدما أدرك العبه إيفان بيريس���يتش
التع���ادل ف���ي الدقيق���ة  ،68قبل أن يتكف���ل النجم المخض���رم ماريو
ماندزوكيتش ،بتس���جيل هدف الفوز القاتل ف���ي الدقيقة  ،109بعدما
اضط���ر الفريق���ان لخوض وق���ت إضافي مدته نصف س���اعة مقس���مة
بالتساوي على شوطين ،عقب تعادلهما  1 - 1في الوقت األصلي.
وكان المنتخب الكرواتي ،الذي سجل ظهوره الثاني في المربع الذهبي
للموندي���ال واألول منذ  20عاما ،الطرف األفضل في المباراة ،حيث أظهر
قدرته البدنية على تحمل لعب ثالث وقت إضافي له في النسخة الحالية
للبطولة ،على عكس المنتخب االنكليزي الذي بدا منهكا في الش���وطين
الثالث والرابع ،ليحسم الكروات األمور لمصلحتهم في النهاية.
بتلك النتيجة ،حرم منتخب كرواتيا نظيره االنكليزي ،الذي بلغ الدور
قب���ل النهائي للمرة الثالثة في تاريخه واألولى منذ  28عاما ،من تحقيق
حلمه في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ تتويجه بلقبه الوحيد
عندما استضاف المونديال على مالعبه عام .1966
لم تش���هد المباراة مرحلة جس النبض ،حيث بدأت بنش���اط هجومي
مبكرا من انكلت���را ،التي حصلت على ركلة حرة مباش���رة من على حدود
منطق���ة الجزاء إثر إعاقة لوكا مودريتش لديلي آلي ،أس���فرت عن هدف
أحرزه تريبيير في الدقيقة الخامسة.
ونف���ذ تريبيير الركلة بمهارة فائقة ،حيث وضع الكرة ببراعة من فوق
الحائط البشري على يس���ار دانييل سوباسيتش ،حارس مرمى كرواتيا،
الذي حاول إبعاد الكرة دون جدوى لتسكن شباكه.
حاول���ت انكلترا اس���تغالل حالة االرتباك التي عان���ى منها المنتخب
الكرواتي عقب الهدف المبكر ،وتابع هاري
ماجواي���ر ركلة ركني���ة من الناحية اليمنى في الدقيقة  ،15ليس���دد
ضربة رأس ،لكن الكرة مرت بجوار القائم األيسر.
أضاع هاري كين فرصة مؤكدة ف���ي الدقيقة ، 29عندما تلقى تمريرة
بيني���ة انفرد على إثره���ا بالمرمى ،لكنه وضع الكرة برعونة في جس���د
سوباسيتش ،الذي خرج من مرماه لمالقاته.
ب���دأت كرواتيا الدخول ألج���واء المباراة ،حيث ش���هدت الدقيقة 32
أول فرصة لها في اللق���اء ،حينما مرر أنتي ريبيتش كرة عرضية زاحفة
من الناحية اليمنى ،أبعدها الدف���اع بصعوبة بالغة ،لتصل إليه مجددا

ويس���دد من على حدود المنطقة ،لكن ج���وردان بيكفورد ،حارس مرمى
انجلترا ،أمسك الكرة على مرتين.
وأبعد أش���لي يونج تمري���رة عرضية أرضية من الناحية اليس���رى في
الدقيقة  ،34من أمام ريبيتش ،مبعدا الكرة لركلة ركنية لم تس���فر عن
شيء.
في المقابل ،أضاع جيسي لينجارد فرصة لتعزيز النتيجة في الدقيقة
 ،36بعدم���ا تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليس���رى عن طريق ديلي
آلي ،لكنه س���دد من على حدود المنطق���ة دون تركيز ،لتمر الكرة بجوار
القائم األيسر.
حاول المنتخب الكرواتي إدراك التعادل قبل نهاية الشوط األول ،لكن
دون جدوى ،لينتهي بتقدم انجلترا بهدف نظيف.
بدأ الشوط الثاني باستحواذ متبادل على الكرة ،فيما شهدت الدقيقة
 56التسديدة األولى خالله عن طريق لينجارد ،الذي صوب من على حدود
المنطق���ة ،لكن الك���رة اصطدمت في الدفاع لتخرج إل���ى ركلة ركنية لم
تستغل.
وقاد رحيم س���تيرلينج هجمة النجلترا ف���ي الدقيقة  ،63حيث انطلق
بالك���رة حتى وصل بها لمنطق���ة الجزاء ،لكنه س���دد دون تركيز ليبعد
سوباسيتش الكرة بقدمه.
ف���ي المقابل ،أضاع إيفان بيريس���يتش فرصة محقق���ة في الدقيقة
 ،65حينم���ا تهيأت أمامه الك���رة على حدود المنطقة ،ليس���دد قذيفة
اصطدمت في جسد كايل والكر.
وج���اءت الدقيقة  68لتش���هد هدف التع���ادل لكرواتي���ا عن طريق
بيريس���يتش ،بعدما سدد ضربة رأس رائعة من متابعة لتمريرة عرضية
من الناحية اليمنى عن طريق س���يمي فرسالجكو ،ليسدد الكرة بقدمه
اليس���رى من أمام والكر ،الذي حاول إبعادها برأسه ،لتسكن الشباك على
يمين بيكفورد.
طغ���ى االرتباك عل���ى أداء العب���ي انكلترا بعد هدف التع���ادل ،وكاد
بيريسيتش أن يضاعف النتيجة في الدقيقة ، 71عندما تابع كرة مبعدة
بطريق���ة خاطئة من الدفاع االنكليزي ،ليس���دد من داخل المنطقة ،لكن
الكرة اصطدمت في القائم األيس���ر ،وتهيأت أمام ريبيتش ،الذي سدد
دون مضايقة من أحد ،لكن الكرة ذهبت في منتصف المرمى لتصل إلى
أحضان بيكفورد.
أجرت انكلترا التبديل األول في الدقيقة  74بنزول ماركوس راشفورد
بدال من ستيرلينج.
على عكس س���ير اللعب ،أهدر لينجارد فرص���ة محققة إلعادة التقدم
النكلت���را ف���ي الدقيقة  ،77حينم���ا انطلق بالكرة م���ن الناحية اليمنى
لمنطقة الجزاء ،ولكنه وسدد الكرة بغرابة شديدة بعيدة عن المرمى.
أضاع ماريو ماندزوكيتش فرصة أكيدة في الدقيقة  ،83حينما تلقى
تمريرة بينية داخل المنطقة من مارس���يلو بروزوفيت���ش ،ليهيأ الكرة
لنفسه ولكنه سدد في يد بيكفورد.
شهدت الدقائق األخيرة للشوط الثاني محاوالت على استحياء من كال
المنتخبين ،ليظل التع���ادل  1 - 1قائما ،ويحتكم الفريقان لخوض وقت
إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

لحظة تسجيل الهدف الكرواتي القاتل.

دفع المنتخب االنكليزي بتبديله الثاني قبل انطالق الش���وط
الثال���ث بنزول دان���ي روز بدال من أش���لي يونج ،لت���رد كرواتيا
بتبديلها األول في الدقيقة  95بنزول جوس���يب بيفاريتش بدال
من إيفان سترينيتش المصاب.
أجرت انكلترا التبديل الثالث ف���ي الدقيقة  97بنزول إيريك
داير بدال من جوردان هندرسون.
وس���دد داير من خ���ارج المنطقة في الدقيق���ة  98لكن الكرة
اصطدمت في الدفاع لتخرج إلى ركلة ركنية كادت أن تسفر عن
هدف التقدم النكلترا.
وتابع جون س���تونز الركلة ،ليس���دد ضربة رأس في حراس���ة
مدافع���ي كرواتي���ا ،لكن فرس���الجكو أبعد الكرة م���ن على خط
المرمى.
دفع منتخب كرواتي���ا بتبديله الثاني في الدقيقة  101بنزول
أندري كراماريتش بدال من ريبيتش.
وكاد ماندزوكيتش أن يهز الش���باك في الدقيقة الثانية من
الوقت المحتس���ب بدال من الضائع للش���وط الثاني ،حينما تابع
تمريرة عرضية من الناحية اليس���رى ،ليسدد مباشرة وهو على
بعد خطوات قليلة للغاية من المرمى ،ولكن
الكرة اصطدمت في بيكف���ورد ،الذي خرج من مرماه لمالقاته،
ليبعد الكرة إلى ركلة ركنية لم تثمر عن أي جديد.
كان���ت المبادرة الهجومية لصالح كرواتيا في الش���وط الرابع،

(ا ف ب)

وأض���اع بروزوفيتش فرص���ة محققة في الدقيق���ة  ،106عندما
تابع ركلة ركنية نفذها راكيتيتش ،ليسدد من داخل المنطقة
ولكنه وضع الكرة بغرابة شديدة إلى خارج الملعب.
ولم تمر س���وى دقيقتين ،حتى أح���رز ماندزوكيتش الهدف
الثان���ي لكرواتيا ،حينما تابع بيريس���يتش كرة مرتدة بطريقة
خاطئة م���ن الدفاع ،ليمرر الكرة برأس���ه إلى الع���ب يوفنتوس
اإليطالي ،الذي وجد نفسه منفردا بالمرمى ،مستغال سوء تمركز
مدافعي انكلترا ،ليس���دد وهو على بعد أمتار قليلة للغاية من
المرمى على يسار بيكفورد داخل الشباك.
أجرت انكلترا تبديلها الرابع بنزول جيمي فاردي بدال من كايل
والكر في الدقيقة  ،112لترد كرواتيا بتبديلين حيث نزل فيدران
كورلوكا وميالن باديلي ،بدال من ماندزوكيتش ومودريتش.
كاد المنتخ���ب الكروات���ي أن يضيف هدفا آخ���ر في الدقائق
األخيرة ،مس���تغال المس���احات الخالية في دف���اع انكلترا ،الذي
اندفع العبوه نحو الهجوم ،حيث أضاع كراماريتش فرصة مؤكدة
ف���ي الدقيقة  ،120عندما توغل بالكرة قبل أن يس���دد من داخل
المنطقة ،لكن بيكفورد أمسك الكرة على مرتين.
كثف منتخب انكلترا م���ن هجماته خالل الوقت الضائع الذي
قدره حكم المباراة التركي كونيت ش���اكير بأربعة دقائق ،ولكن
ب���اءت جميع محاوالته بالفش���ل ،لينتهي اللقاء بفوز مس���تحق
للكروات على االنكليز بهدفين مقابل هدف.
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الصحافة
الفرنسية تتغنى
بمنتخب "الديكة"
وتؤكد أنه بات
"على أبواب
الجنة"
هك���ذا احتفل
العب���و فرنس���ا
ابتهاجا بالفوز

باريس  -أ ف ب :حيت الصحف الفرنس���ية الصادرة
يوم ام���س األربعاء بلوغ منتخ���ب بالدها لكرة القدم
المب���اراة النهائية لكأس العالم في روس���يا ،معتبرة
ان���ه بات "على أب���واب الجنة" ،بعدم���ا كانت انتقدت
أداءه عقب نهاية الدور االول.
واعتب���رت صحيفة "ليكيب" الرياضي���ة اليومية ان
المنتخب الفرنسي خالل مباراته ضد بلجيكا (-1صفر)
أظهر "س���يطرة واس���تراتيجية رائعتي���ن" ،مضيفة
"ه���ذه ثالث مباراة نهائية (عالمية) في فرنس���ا في
عشرين عاما وهذا جنون".
ورأت صحيفة "لوفيغ���ارو" ان الالعبين "البطوليين
ف���ي إمكانهم ان يحلموا بنجم���ة ثانية" بعد  20عاما
من اللقب الذي أحرزه المنتخب بقيادة مدربه الحالي
ديدييه ديشان (كالعب) بالفوز على البرازيل بثالثية
نظيفة بينها ثنائية لزين الدين زيدان.

وأضاف���ت "نجمة ثانية س���تدفعهم الى دخول ناد
آخر م���ن االبطال العالميين المتوجي���ن اكثر من مرة
باللقب العالمي الى جانب (الترتيب حس���ب الظهور)
إيطاليا واالوروغواي والبرازيل وألمانيا واألرجنتين".
وبالنس���بة لصحيفة "لوباريزي���ان" فقالت :ال يوجد
أدنى شك ان العبي المنتخب األزرق باتوا "على أبواب
الجنة" ،و"سيكونون المرشحين للقب الغالي".
وحلل���ت الصحيفة قائل���ة" :لم يعد هن���اك زيدان،
لكن مجموعة من الالعبي���ن الكبار المحاطين بالعبين
جيدي���ن .قد يك���ون هذا فري���ق أكث���ر جماعية من
مجموع���ة تدور ح���ول عبقري" ،معيدة تس���مية هذا
الفريق بـ"الخارقون".
من جهته���ا ،كتبت صحيف���ة "لومون���د" أن العبي
المنتخب الفرنسي الذين كانوا "وحوشا" ضد منتخب
"الش���ياطين الحمر" ،تمكنوا مرة أخ���رى من االعتماد

على "كتلتهم" الدفاعية التي صمدت جيدا".
واعربت صحيفة "ليكيب" عن إعجابها بثنائي محور
الدف���اع "القوي" رافاي���ل فاران وصاموي���ل أومتيتي
(مسجل هدف الفوز في مرمى بلجيكا) ،ومن خلفهما
القائ���د والح���ارس هوغ���و لوري���س "العم�ل�اق" بين
الخشبات الثالث.
ومنحت "ليكي���ب" تقييمها األفضل في مباراة يوم
اول من امس لهؤالء الثالثة.
وتابعت الصحيف���ة انه بعد  20عاما م���ن الثنائية
غي���ر المتوقع���ة للمداف���ع ليليان ت���ورام في مرمى
كرواتيا ( 1-2في نصف نهائي مونديال  ،)1998حافظ
أومتيتي على "تقليد المدافعين الفرنس���يين الذين
يسجلون اهدافا في نصف النهائي مرة كل  20عاما".
وتصدرت صورة أومتيتي المعتاد على إنقاذ مرماه
من األهداف أكثر من تس���جيلها في مرمى الخصوم،

مختل���ف الصحف التي أش���ادت بتحامل���ه على األلم
الذي يعاني منه في الركبة اليمنى ،ليتحول الى بطل
نصف النهائي.
وعلق���ت صحيف���ة "ليبيراس���يون" قائل���ة "الالعب
المص���اب الذي يخضع للع�ل�اج كل يوم منذ أن وطأت
قدماه روس���يا ،هو الذي فتح أبواب المباراة النهائية
لكأس العال���م أمام المنتخب الفرنس���ي الثالثاء في
سان بطرسبورغ".
وعلى غرار صحيفة "ال هوت م���ارن" ،حيت الصحف
اليومية ايضا "الدور الحاسم للمدرب ديدييه ديشان"
الذي تعرض "لفترة طويلة النتقادات شديدة" ولكنه
"قدم فريقا كبيرا" منذ الدور ثمن النهائي.
ويمكن لديش���ان ان يصبح االحد ثالث شخص يحرز
اللقب العالمي كالعب وم���درب ،بعد البرازيلي ماريو
زاغالو وااللماني فرانتس بكنباور.
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"ديشان" يعترف :منتخب الديكة تسلح بـ "البراغماتية" أمام بلجيكا
موس���كو  -د ب أ :اعت���رف ديديي���ه ديش���ان ،المدير
الفني للمنتخب الفرنس���ي أن فريق���ه كان عليه أن يكون
"براغماتي���ا" لك���ي يحقق الف���وز على بلجيكا ف���ي الدور
قب���ل النهائي لبطولة كأس العالم  2018بروس���يا ومن ثم
الوصول للمباراة النهائية.
وقال ديش���ان عقب فوز فرنسا على بلجيكا  / 1صفر يوم
اول من أمس الثالثاء في نصف نهائي المونديال" :نعم،
كان علينا أن نك���ون براغماتيين وواقعيين أيضا ،واجهنا
فريقا كبيرا ،بلجيكا ،لقد سيطروا على الكرة بشكل أفضل
ولكننا تمكنا من اإلضرار بهم".
وبلغت نسبة اس���تحواذ المنتخب البلجيكي على الكرة
في مب���اراة اول من أم���س  60بالمئة ،كما نف���ذ عددا من
التمريرات فاق ما قام به نظيره الفرنسي بمقدار الضعف،
بي���د أن رأس���ية الفرنس���ي صاموي���ل أومتيتي س���جلت

الهدف الوحيد لفرنس���ا في المباراة وقادتها إلى نهائي
المونديال.
وتابع ديش���ان قائال" :لديهم طريقة لعب جيدة ،ولكن
العبينا كانوا جاهزين ألي س���يناريو" ،كما أش���اد "بالقوة
الذهنية" التي تمتع بها العبو فرنسا رغم صغر أعمارهم.
وقال ديشان أنه تابع احتشاد الكثير من الجماهير في
العاصمة الفرنس���ية باريس لالحتفال بهذا الفوز ولكنه
حذر في الوقت نفس���ه من اإلفراط في التفاؤل ،واستطرد
قائال" :لسنا أبطال العالم بعد".
وطالب الم���درب الفرنس���ي بعدم عقد مقارن���ة بين ما
يحدث في مونديال روس���يا ومونديال  1998عندما توجت
فرنس���ا باللقب للمرة األول���ى ،وأكمل قائ�ل�ا" :هذه قصة
مختلفة ،ال يمكن عقد مقارنة ،نحن هنا لكي نكتب صفحة
جديدة في التاريخ".

ُ
الحزن يظلل أجواء بلجيكا بخروج "الجيل الذهبي"
بروكس���ل  -أ ف ب :خيم الحزن والخيبة في بلجيكا مع فش���ل "الجيل
الذهبي" ببلوغ نهائي كأس العالم في كرة القدم ،بخسارته في الدور
نصف النهائي أمام المنتخب الفرنس���ي -1صفر يوم اول من امس في
مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وغرد رئيس الوزراء البلجيكي ش���ارل ميش���ال عب���ر "تويتر" ،مهنئا
العبي المنتخب "على أدائكم والحماس الذي أثرتموه فينا حتى نصف
النهائي".
وخس���ر "الش���ياطين الحمر" أمام المنتخب الفرنسي بهدف رأسي
للمداف���ع صامويل أومتيتي ،لتبلغ فرنس���ا المب���اراة النهائية للمرة
الثالث���ة في تاريخها بع���د ( 1998أحرزت اللقب عل���ى أرضها) و2006
(خس���رت أمام ايطاليا) ،بينما فش���لت بلجيكا في بلوغ النهائي للمرة
األولى في تاريخها ،علما انها خسرت أيضا في نصف نهائي مونديال
 1986أمام األرجنتين.
وبدت خيبة األمل واضحة على وجوه المش���جعين البلجيكيين في
المقاهي والس���احات في بروكسل ومدن أخرى في المملكة ،ال سيما
وان الجي���ل الحال���ي للمنتخب بقيادة إدين ه���ازار وروميلو لوكاكو
وكيفن دي بروي���ن ،هو من األفضل الذي عرفت���ه الكرة البلجيكية
في تاريخها.
وقالت المشجعة أليس كوردييه لوكالة فرانس برس بعد متابعتها
المباراة في منطقة مخصصة للمش���جعين في واترلو جنوب بروكسل
"من المؤس���ف حقا بالنسبة إلينا ان نخس���ر أمام فرنسا ،الحظ السيئ
للمنتخب البلجيكي".
وأضافت الشابة البالغة من العمر  27عاما "لكننا ال نزال فخورين بأننا
بلجيكيون" ،وذلك في المنطقة التي شهدت معركة واترلو التاريخية،
والتي انتهت بخسارة االمبراطور الفرنسي نابوليون في العام .1815
وقالت قناة "ار تي بي اف" البلجيكية الناطقة بالفرنسية في تعليق
بعد المباراة "الندم أبدي .لن يكون  10تموز يوم المجد بالنسبة إلينا".
وأضاف���ت القناة عب���ر معلقها الرياضي "ش���كرا ألنك���م (الالعبون)
س���محتم لنا ،بفضل كرة القدم ،بأن ننس���ى كل ش���يء لبعض الوقت
ونستمتع".

الحزن باد على وجوه البلجيك.

ديشان
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فرحة هستيرية يطلقها اومتيتي ابتهاجا بهدفه.

كومي���ن  -بلجي���كا  -أ ف ب :كان اللقاء بين المنتخبين
البلجيكي والفرنس���ي في الدور نص���ف النهائي لكأس
العالم في كرة القدم ،فرصة لمشجعيهما لمتابعة مباراة
كالس���يكية هي الـ  74بينهما .في كومين المقسمة بين
البلدين ،كان "الجميع فائزا" ،على رغم ان نتيجة المباراة
أتت لصالح "الديوك" الفرنسيين على حساب "الشياطين
الحمر" البلجيكيين.
عل���ى وقع هتافات "هيا أيها الزرق!" المؤيدة للمنتخب
الفرنس���ي ،أو عب���ارات التش���جيع لـ "الش���ياطين الحمر"
البلجيكيين ،تابع المشجعون المباراة التي انتهت بفوز
فرنس���ا -1صفر وبلوغه���ا المباراة النهائي���ة للمونديال
الروسي.
ف���ي بداية االمس���ية وفي حان���ة واقعة عل���ى الطرف
البلجيكي ،بدا التصفيق أقوى للنش���يد الوطني للمملكة
على حساب نشيد "ال مارسييز" الفرنسي .ويفسر كيليان
( 18عاما) ذلك بقوله "في النهاية نحن في بلجيكا!".
العدي���د من الفرنس���يين عب���روا الجس���ر الفاصل بين
ش���طري البلدة وجاؤوا ليستغلوا االجواء البلجيكية وسط

عشرات من مش���جعي المنتخب المنافس الذين وضعوا
على رؤوس���هم قبع���ات بألوان منتخب بالدهم األس���ود
واألصفر واألحمر .باعتراف الجميع "األجواء أفضل هنا".
وق���دم العاملون ف���ي الحانة كؤوس الجع���ة وقد كتب
عليها "االتحاد الفرنس���ي لكرة القدم" ،وس���ط انتش���ار
ألعالم البلدين في كل مكان.
س���أل جان الملقب بـ "ت���ورو" ،جان-لوي الذي وضع على
رأسه شعرا مستعارا بألوان العلم الفرنسي ،بينما ارتدى
قميصا للمنتخب البلجيكي "هل أنت فرنس���ي؟ هل أنت
بلجيكي؟" .أتاه الجواب "االثنين" ،فرد عليه "أنت مثالي!".
وأوضح جان "اذا فازت فرنس���ا ،س���أكون مع فرنسا في
المباراة النهائية .نقوم بتبادل المزاح في ما بيننا لكننا
جيران وأصدقاء قبل اي شيء اخر".
لكن على م���دى الدقائق التس���عين ،كان كل مش���جع
يهت���ف لفريق���ه المفضل ،الس���يما لحارس���ي المرمى
البلجيكي تيبو كورتوا والفرنسي هوغو لوريس.
وم���ع الهجم���ات البلجيكية األولى في مطل���ع المباراة،
كانت الخيبة بادية على وجه البعض المعسكر الفرنسي،

في حين كان اآلخرون ف���ي الطرف البلجيكي يعبرون عن
ارتياحه���م .ثم ج���اءت الركلة الحرة المباش���رة النطوان
غريزمان مهاجم المنتخب الفرنس���ي" .انطون سيسجل"!
صرخ أحدهم من ناحية منضدة المش���روبات ،ليرد عليه
آخر بسخرية "انطوان سينزلق!".
وأكد جان-باتيس���ت المولود فرنس���يا ويقيم حاليا في
بلجيكا "هذا المس���اء ،انا بلجيكي بنسبة  200في المئة".
وأضاف���ت ش���ابة بالقرب من���ه وتدعى ديان���ا ،بلجيكية
وأم ألطف���ال فرنس���يين "اذا خس���رت فرنس���ا س���نقوم
بمواساتهم".
أم���ا الطالبة الفرنس���ية ايميلي المقيم���ة في الطرف
الفرنس���ي ،فاعتبرت ان المب���اراة "نهائي قبل النهائي"،
مضيف���ة ممازحة "اذا فازوا ،س���يقومون بتس���ديد ثمن
الجعة التي ش���ربناها! في الحقيقة ،سنكون سعداء في
كل االحوال".
وكان لس���ان حال ليتيس���يا ( 33عاما) التي قدمت مع
صديقه���ا وولديهما البالغين من العمر  5س���نوات و15
ش���هرا تواليا ،مماثال بقولها "نح���ن دائما في بيتنا ،أكنا

في الطرف الفرنسي أو البلجيكي".
وس���جل المدافع الفرنس���ي صامويل أومتيتي الهدف
الفرنس���ي الوحيد في مطلع الش���وط الثان���ي ،فانفرجت
أس���ارير الفرنس���يين في مقابل وجوم جيرانهم الذين
حاولوا تحفيز أنفس���هم من خالل صيحات "هيا بلجيكا،
هيا بلجيكا!".
وفي الوس���ط ،جلس مش���جع لبلجيكا يصفق بخفر بعد
الهدف الفرنس���ي .وقال يانيك ( 53عاما) ،البلجيكي من
أب فرنسي "نشعر بالحزن لكننا سنساند فرنسا اآلن في
المباراة النهائية!".
وبالنس���بة ال���ى ديان���ا ،كان "الجميع فائ���زا" بنتيجة
المباراة.
أم���ا تيم الفرنس���ي الذي يعمل في بلجي���كا ،فقال "أنا
س���عيد للغاية ( )...لكني احتفل���ت بداخلي لكي ال أزعج
البلجيكيين ،فنحن عندهم في نهاية المطاف".
اال ان التناف���س لم يخل من بع���ض التوتر في الخارج،
حيث نش���ب عراك بين مش���جعي المنتخبي���ن ،تدخلت
الشرطة سريعا لوضع حد له.
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لم يتخيل حتى
في أفضل
أحالمه بلوغ
النهائي

«مبابي»
أمامنا خطوة واحدة
ونظفر بذهب
المونديال النفيس
سان بطرسبرج  -روسيا  -د ب أ :أكد كيليان مبابي نجم هجوم المنتخب الفرنسي
لكرة القدم أنه لم يكن يتخيل حتى في أفضل أحالمه أن يتأهل إلى نهائي بطولة
كأس العالم  2018بروسيا.
وأح���رز المدافع الفرنس���ي صامويل أومتيت���ي هدفا في الش���وط الثاني ليقود
المنتخب الفرنس���ي إلى الفوز  / 1صفر على نظي���ره البلجيكي في المربع الذهبي
للبطول���ة والتأهل للمب���اراة النهائية المقررة ي���وم األحد المقبل ف���ي العاصمة
الروسية موسكو.
وق���ال مبابي  ،في تصريحات بعد المباراة " : ،حتى في أفضل أحالمي  ،لم أتخيل
هذا ...إنه حلم العمر  ،وحلم المستقبل".
ويخوض المنتخب الفرنسي النهائي يوم األحد المقبل ليكون النهائي األول له
في البطولة منذ خوض نهائي مونديال  2006بألمانيا.
وقال مبابي مهاجم باريس س���ان جيرمان الفرنسي " :ما زالت أمامنا خطوة واحدة
إضافي���ة .ولكننا نفتخر بم���ا حققناه حتى اآلن ...في غ���رف تغيير المالبس  ،كان
ديدييه ديش���ان (المدير الفني للفريق سعيدا)  ،كنا جميعا سعداء وعانق بعضنا
البعض".
وأش���ار إلى أن الرئيس الفرنس���ي إيمانويل ماكرون هنأ الالعبين شخصيا .وقال:
"الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جاء لرؤيتنا .البلد كله معنا .نحن جميعا سويا
في هذه المهمة".
وأكد مبابي " :كان من الصعب اللعب أمام فريق منظم يلعب بشكل جماعي رائع.
كن���ا متحدي���ن وأقوياء ولم نترك لهم المس���افات .س���نحاول الف���وز بلقب هذا
المونديال .علينا أن نس���تعد لذلك جيدا .س���يكون لقاء كبيرا وتاريخيا يوم األحد.
أعطين���ا كل ما لدينا في هذا اللقاء ولم يك���ن لنا خيار غير ذلك لكي نفوز ونحافظ
على تقدمنا .لم يبق سواء لقاء وسنحاول العودة بالكأس".
وأوضح زميله بنيامين بافارد " :نستحق الفوز في هذا اللقاء بكل تأكيد.
كنا سعداء جدا في غرف تغيير المالبس .نعرف جيدا أن أمامنا لقاء مهما يجب أن
نستعد له جيدا .سنبذل كل ما بوسعنا لكي نفوز .استطعنا كفريق إيقاف الالعب
الكبير والخطير إيدن هازارد .هذا ليس أوان الفرحة .علينا الفوز في النهائي أوال".
وأوض���ح زميله المهاجم أوليفيه جيرو" :نحن س���عداء جدا ولكننا لم نس���توعب
بعد أنن���ا في النهائي .هدفنا اآلن هو الفوز بالكأس .لم نترك للمنتخب البلجيكي
المس���احات .وسجلنا هدفا مبكرا في الشوط الثاني .أغلقنا كل المنافذ أمام بلجيكا
وضغطن���ا في الهجوم لكي نخفف الضغط على دفاعنا .وكنا أول خط دفاع .ركضنا
طوال المباراة  .أنا ش���خصيا لم أكن راضيا عن مس���تواي وأعلم أنني لم أكن حاسما
وأضعت بعض الفرص .لم أقصر في أي جهد لمس���اعدة الفريق .كان سني  12عاما
عندما فازت فرنسا بكأس العالم وال أعلم ماذا سيحدث إن حققنا ذلك يوم األحد".
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عالمات الحزن بادية على محيا كومباني.

كتيبة الجيل الذهبي البلجيكية تضل طريق التتويج بالذهب
سان بطرس���بورغ  -أ ف ب :كان لبلجيكا موعد مع التألق،
اال ان الفرصة ضاعت .الجيل الذهبي البلجيكي الذي يضم
مواهب يحسد العالم بأجمعه المملكة عليها ،انهار حلمه
بنهائي مونديالي أول في تاريخه ،بخس���ارته أمام فرنسا
في نصف نهائي كأس العالم في روسيا.
كان الهدف الرأس���ي للمدافع صامويل أومتيتي كافيا
ليؤهل فرنسا الى المباراة النهائية للمرة الثالثة ،ويحرم
بلجيكا من اختبار معنى النهائي للمرة األولى.
"أعتقد بوجود أربعة أو خمس���ة أع���وام إضافية جيدة.
يعتمد ذلك على الرغب���ة واالرادة لدى العبينا .في مرحلة
م���ا ،يمكننا ان نك���ون متهالكين بعد كل دورة (ونس���أل
أنفس���نا) +هل أس���تمر أم ال؟ +ال أعرف ماذا س���يدور في
رؤوس البع���ض" ،قالها المدرب الس���ابق للمنتخب مارك
فيلموتس الذي فش���ل في قيادة "الشياطين الحمر" الى
األلقاب ،قبل ان يخلفه االسباني روبرتو مارتينيز.
العبون مثل فنسان كومباني ( 32عاما) ويان فيرتونغن
( 31عاما) ومروان فاليني ( 30عاما) ،تخطوا عتبة الثالثين
عاما واقتربوا من إنهاء مس���يرتهم مع المنتخب .تعرضوا
الخف���اق جدي���د ،عل���ى رغم ان م���ا حقق���ه المنتخب في
مونديال روسيا كان أفضل من خيبتي مونديال  2014في

البرازيل وكأس أوروبا  2016في فرنس���ا ،حيث سقطوا عند
حاجز الدور ربع النهائي .وبحسب المدرب السابق للفئات
الش���ابة في المنتخب جان-فرنسوا دو سارت "كانت هذه
السنة حاسمة بالنسبة اليهم" ،لجيل إدين هازار وكيفن
دي بروين واآلخرين .أضاف "حس���نا ،ثمة كأس أوروبا بعد
عامين ،لكن األمر يختلف بالنس���بة الى كأس العالم" ،في
اشارة الى مونديال قطر .2022
وحذر دو س���ارت "من عدم إمكانية انت���اج العبين مثل
إدين هازار كل س���نة ( )...ما يمكن ان نأس���ف عليه ،هو
انهم لم يحظوا ببطوالت أخرى في وقت س���ابق في 2010
(كأس العالم بجنوب أفريقيا) و( 2012كأس أوروبا) ،وهذه
خيبة أم���ل كبيرة أصابتن���ا .كذل���ك كان ينبغي تحقيق
نتيجة أفضل في كأس أوروبا ."2016
تيب���و كورتوا ،دي بروين ،ه���ازار ،درايس مرتنز ،روميلو
لوكاكو...العبون تسعى خلفهم أفضل النوادي األوروبية،
وتتطلع اليهم البلدان المجاورة.
ق���ال مارتينيز بعد إنهاء بلجيكا ال���دور األول بالعالمة
الكاملة "نعرف كل المواهب التي نتمتع بها ،جيل يمكننا
ان نفخ���ر به بش���كل كبي���ر" ،مضيفا "في ب�ل�اد تعدادها
السكاني  11مليون شخص ،ظهر أفراد خارج المألوف".

مثل جيل ليونيل ميسي في االرجنتين ،وأريين روبن في
هولندا ،لم تع���رف الكتيبة البلجيكية المدججة بالنجوم
طريقها ال���ى التتويج بلقب كبير .ه���ل كانت التوقعات
منها كثيرة؟ "لم يقل أحد لنفس���ه +سنطلق على أنفسنا
اسم الجيل الذهبي .+نحن ال نهتم .لكن هذه المباراة ضد
البرازيل س���تحدد من نحن" ،قالها كومباني قبل تحقيق
االنجاز أمام البرازيل في ربع النهائي (.)1-2
كان يتوقع من هذا الفوز ان يكون فأال حس���نا بالنسبة
لبلجي���كا لتحقي���ق المزيد ،ال س���يما وانه جاء بعد عش���ر
س���نوات من االخفاق أمام السيليس���او في الحصول على
ميدالية برونزية في دورة بكين  2008االولمبية.
ردد مارتينيز مرارا ان "كأس العالم ال تحترم الفرديات،
أو المواه���ب الكبيرة ،فقط المنتخب���ات التي تعمل بجد
كمجموعة ولديها ذهنية الفوز"،
كأس العال���م ال تعترف بأصح���اب المواهب الفردية ،او
المواه���ب العظيمة ،بل تعترف فق���ط بالمنتخبات التي
تعمل بجه���د كمجموعة تملك عقلية الفوز" ...س���قطت
المواه���ب البلجيكية في نص���ف النهائي أمام فرنس���ا
ديدييه ديش���ان ،خس���ارة كانت األولى للشياطين الحمر
بعد خمسة انتصارات في المونديال.

المملكة الصغيرة الواقعة بين العمالقين الكرويين ألمانيا
وفرنسا ،تستطيع ان تأمل في تتويج جهوده وجهود جيلها
في كأس أوروبا  .2020عادت بلجيكا لتكون العبا أساس���يا في
البطوالت الكبرى بعدما غاب���ت عنها في الفترة الممتدة بين
 2002و( 2014موندياالن وثالث كؤوس ألوروبا).
بذل االتحاد البلجيكي جهودا كبيرة إلعادة بناء جيل من
الالعبين يقدر على إحراز األلقاب .كان األمل كبيرا بالجيل
الحال���ي الذي ضم مواهب يصعب على أي بلد جمعها في
فريق واحد خالل فترة زمنية واحدة.
بلغ المنتخب البلجيكي القاع في حزيران  2007باحتالل
المركز  71في تصنيف االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)،
هو األدنى في تاريخه .عادت بلجيكا الى الساحة العالمية
مع منتخب محترم وذي هيبة كروية.
واذا كان معظ���م الالعبين لن يكون���وا حاضرين لحصد
ثمار  10الى  15س���نة من العمل الشاق ،فإن البعض مثل
مرتنز وه���ازار ودي بروين ل���م يتخطوا ال���ـ  27عاما ،ولم
يقول���وا بعد كلمتهم االخيرة .في حين يبدو "اش���قاؤهم
الصغار" مثل ميتشي باتشواي ( 24عاما) وعدنان يانوزاي
( 23عام���ا) ويوري تيليمانس ( 21عاما) حاضرين لمواصلة
ايقاد النار البلجيكية.
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«الديكة» ..
خطوة واحدة نحو عرش الكرة العالمية

سان بطرسبورغ  -أ ف ب :بلغت فرنسا المباراة النهائية
لكأس العالم في كرة الق����دم للمرة الثالثة في تاريخها
والثالثة خالل  20عام����ا ،وتخوض األحد نهائي مونديال
روس����يا الذي عولت فيه على دفاع صلب ش����ارك بش����كل
فاعل في تسجيل األهداف.
للمب����اراة الثالثة تواليا ف����ي األدوار االقصائية ،احتاج
المنتخ����ب الفرنس����ي ال����ذي يتأل����ف خ����ط هجومه من
الثالثي الخطر انطوان غريزمان وأوليفييه جيرو والشاب
الموه����وب كيليان مبابي ،الى هدف م����ن مدافع لضمان
مواصلة مش����وار البحث عن اللقب العالم����ي الثاني بعد
مونديال  1998على أرضه.
ف����ي الدور ثمن النهائي ض����د األرجنتين ،كان الظهير
األيمن بنجامان بافار بتس����ديدته القوية ،مسجل هدف
التع����ادل ( )2-2الذي أعاد فرنس����ا الى المب����اراة ،قبل ان
يكمل مبابي المهمة ويس����جل هدفي����ن لينتهي اللقاء
 .3-4ف����ي ربع النهائي ضد األوروغواي ،كس����رت رأس����ية
المدافع رافايل فاران التعادل الس����لبي ،قبل ان يضيف
غريزمان الهدف الثاني وتنتهي المباراة -2صفر.
في نص����ف النهائي بس����ان بطرس����بورغ الثالثاء ،كان
اله����دف الوحي����د برأس����ية أيضا م����ن مدافع برش����لونة
االس����باني أومتيتي ،كافيا اليصال فرنس����ا الى النهائي
الثال����ث (بعد  1998حين فازت على البرازيل ،و 2006حين
خس����رت أمام ايطاليا) ،وحرمان الجيل الذهبي البلجيكي
المكون من أمثال إدين هازار وروميلو لوكاكو وكيفن دي
بروين ،من خوض النهائي األول له.
أعاد هدف أومتيت����ي التذكير بهدفي الظهير األمين
ليلي����ان تورام ض����د كرواتي����ا ( )2-1في نص����ف نهائي
مونديال  ،1998واللذين قادا بالده أيضا للنهائي.
لم تكن فرنسا خارج نادي المرشحين إلحراز اللقب في
موندي����ال  .2018بلوغها المباراة النهائية ليس مفاجأة،
السيما وان كل المرشحين البارزين اآلخرين (ألمانيا بطلة
 ،2014البرازيل ،األرجنتين ،واس����بانيا) خرجوا تباعا ،وكان
األفضل فيهم "السيليس����او" األميرك����ي الجنوبي الذي
وصل الى ربع النهائي قبل ان يخرج أمام بلجيكا .2-1
اعتمد المدرب ديدييه ديشان على تشكيلة فرنسية
شابة يبلغ معدل أعمارها  26عاما ،وال تضم في صفوفها
س����وى أربعة العبين تخطوا الثالثين م����ن العمر ،بينهم
حارس المرمى والقائد هوغو لوريس ( 31عاما).
تميزت فرنسا بصالبة دفاعية وأداء الفت للوريس الذي
تلق����ى مرماه أربعة أهداف في س����ت مباريات :ثالثة من
األرجنتي����ن في ثمن النهائي ،وهدف من اس����تراليا في
الدور األول من ركلة جزاء.
بعد مباراة بلجيكا الثالثاء في س����ان بطرس����بورغ ،نوه

ديشان الذي حمل ش����ارة قيادة المنتخب المتوج بلقب
 ،1998ب����األداء الدفاع����ي لالعبيه الذين حي����دوا لوكاكو
ودي بروين بش����كل ش����به كامل طوال الدقائق التسعين
للمباراة.
وقال ردا على س����ؤال عما اذا كان أداء الثالثاء األفضل
منذ بداية المونديال" ،الدفاع كان ممتازا ( )...كان علينا
ان نداف����ع في العم����ق ،وكثيرا في بع����ض األحيان ،ألن
بلجيكا تتمتع بقدرات فني����ة .كان الهدف أال نعطيهم
مساحات ألنهم تخطوا الجميع (في طريقهم الى نصف
النهائي) ،حتى البرازيل".
يمكن تبيان النجاح الدفاعي الفرنسي بعملية حسابية
بسيطة :بلجيكا التي سجلت  14هدفا في خمس مباريات
في المونديال ،لم تتمكن من هز الش����باك الفرنس����ية.
نصف النهائ����ي كان أول مباراة في المونديال يفش����ل
"الش����ياطين الحمر" بتس����جيل هدف خاللها ،وأيضا أول
مباراة ال تنتهي بفوزهم.
جودة الدفاع لم تأت من فراغ ،فديشان اعتمد منذ بداية
الموندي����ال مقاربة ح����ذرة ،واألداء الفرنس����ي الهجومي
لم يظهر عمليا س����وى في األدوار االقصائية ،بعد ثالث
مباري����ات في الدور األول كان األداء فيها متواضعا وممال
حتى ،الس����يما ضد البي����رو (-1صفر) والدنم����ارك (صفر-
صفر) ،علما ان األخيرة هي المب����اراة الوحيدة حتى اآلن
التي انتهت بتعادل سلبي.
لقي األداء الفرنس����ي انتقادات من الحارس البلجيكي
تيبو كورتوا الذي قال "خسرنا أمام فريق ليس أفضل منا،
خسرنا أمام فريق ال يلعب ،يدافع فقط".
اال ان ديش����ان يثق بما يقدمه منتخب بالده ،وهو قاده
الى النهائي للمرة الثاني����ة تواليا في بطولة كبرى ،بعد
كأس أوروبا  ،2016حينما خسر بهدف يتيم ضد البرتغال
بعد التمديد.
تس����عى فرنس����ا لمصالحة مشجعيها ونس����يان تلك
الخس����ارة على أرضها ،وتبدو في موق����ع مثالي للتتويج
باللقب العالمي للمرة الثاني����ة ،عندما تالقي األحد على
ملعب لوجنيكي في موس����كو ،الفائ����ز من المباراة نصف
النهائية الثانية التي تقام مس����اء األربعاء بين انكلترا
وكرواتيا.
في مس����ار المنتخب الفرنس����ي ،ش����كل قطب����ا الدفاع
أومتيت����ي وفاران ثنائيا مثاليا ،ولعل حضور فاران هو ما
يصنع الفارق في البطول����ة الحالية .غاب عن كأس أوروبا
 2016بس����بب إصابة في الفخذ ،اال ان مدافع ريال مدريد
االس����باني حاضر في روسيا بجانب "غريمه" في برشلونة
أومتيتي.
يوف����ر الالعبان للمنتخب اس����تقرارا في منطقة جزائه،

ديشامب يرفع كأس العالم في العام  1998حينما كان قائدًا لمنتخب فرنسا  ...هل سيرفعه كمدرب؟

وخطرا في منطقة الخصوم الس����يما م����ن خالل الضربات
الرأسية ،في ظل اعتماد األهداف الفرنسية بشكل كبير
على الضربات الثابتة.
وعلى الجانبين ،لجأ ديش����ان الى بافار والظهير األيسر
لوكاس هرنانديز ،مفض��ل�ا اياهما لقدراتهما الدفاعية،
على جبريل سيدييه وبنجامان مندي.
اعتمدت فرنسا في  2016على أومتيتي لتعويض غياب

ف����اران ،وها هي في  2018تعتم����د عليهما معا ،وتحصد
ثم����ار صالبتهما .مدافع برش����لونة مصمم على أال يختبر
خيبة ثانية تواليا في نهائي بطولة كبرى.
قال بعد الفوز الثالثاء "أنا لست جالبا للحظ ( )...لم نفر
بنهائ����ي كأس أوروبا ،ولهذا من المهم بالنس����بة إلي ان
أبلغ نهائ����ي كأس العالم .آمل في ان يكون األمر مختلفا
هذه المرة ،وان نعيد الكأس الى فرنسا".
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والدة مبابي تشكو سخرية
نيمار وألفيس القاسية من ابنها
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أصحاب الجنسيات األصلية يفشلون..
و"مطاريد العرب" كلمة السر في المونديال

فايزة الماري
والدو مبابي.

باريس  -وكاالت :على الرغ���م من تعملقه مع المنتخب
الفرنسي خالل منافس���ات كأس العالم  ،2018فإن والدة
ٌ
كيلي���ان مباب���ي منزعجة من طريق���ة معاملته في ناديه
باريس سان جيرمان.
وتش���كو فايزة الم���اري تحديدا من معامل���ة النجمين
البرازيليين نيمار دا سيلفا وداني ألفيس لمبابي.
ونقلت صحيفة "إل بايس" اإلسبانية عن الماري مزاعمها
بأنه منذ إعارة ابنها من موناكو إلى باريس سان جيرمان،
فإنه قد ّ
تعرض لسخرية الثنائي الالتيني من مالمحه.
وكثيرا ما ّ
ش���به نيمار وألفيس زميلهم���ا ذو الـ 19عاما
بشخصية "دوناتيلو" التابعة لسلسلة "سالحف النينجا"
الكرتوني���ة ،حت���ى أنهما منح���اه قناعا للش���خصية في
تشرين الماضي.
وتؤكد الماري بأن كيليان ال يحب تلقيبه بـ "دوناتيلو"،
على الرغم من إصرار نيمار وألفيس على استخدام اللقب
ُ
المهين بالنسبة إليه.

«تويتر» ينفجر بالصور الساخرة
من "تييري هنري"
باري���س  -وكاالت :نج���ح المنتخب الفرنس���ي في
اقتناص بطاقة التأه���ل لنهائي بطولة كأس العالم
في روس���يا عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدف
نظيف ف���ي الدور نصف النهائ���ي وأصبح على بعد
خطوة م���ن تحقيق الحلم .ومنحت رأس���ية صامويل
أومتيتي المنتخب الفرنسي أغلى االنتصارات وأقصى
المنتخب البلجيك���ي صاحب الطموحات الكبيرة والذي
نجح ف���ي التأهل لنص���ف النهائي عقب م���رور فترة
طويلة وتحديدًا منذ عام .1986
وعقب نهاي���ة اللقاء وتأهل المنتخب الفرنس���ي
للمباراة النهائية اشتعل موقع التواصل اإلجتماعي
"تويتر" ب���ردود أفع���ال الجماهير بتأه���ل الديوك
للمباراة النهائية واقتراب تحقيق حلم التتويج.
وتوق���ع قط���اع جماهيري غفي���ر أن يك���ون اللقاء
النهائي بين فرنسا وانكلترا فيما أثنى الجميع على
مردود الديوك واألداء المميز أمام بلجيكا ،فيما امتأل
تويتر بالصور الس���اخرة من تييري هنري مس���اعد
مدرب بلجيكا والتي تخص عن شعوره الداخلي عقب
تأهل منتخب بالده للمباراة النهائية.

ناصر الشاذلي.

موس���كو  -وكاالت :خس���ائر عربية متتالية ،وخروج
مخيب ش���هدته الك���رة العربية ب���ـ "مونديال كأس
العال���م  ،"2018التى ودعت المونديال من الدور األول
ب���ـ 6هزائم ف���ى  6مباريات ،ولم يكن أم���ام جماهير
العرب خيار س���وى توجيه قبلته���م نحو المنتخبات
المنافس���ة التى وص���ل بعضها إلى نص���ف نهائى
البطولة مس���تندين على وجود عناصر عربية مجنسة
بها.
ويع���د أبرز الالعبين من أص���ول عربية بمونديال
روس���يا ،ناصر الش���اذلى ،مغربى األصل ،س���بق أن
تم ط���رده من منتخ���ب المغرب للناش���ئين لعدم
الصالحية ،واستمر الالعب فى مشواره حتى انضم
للمنتخب البلجيكى ،وف���ى المونديال الحالى كان
صاح���ب الهدف الحاس���م للش���ياطين الحمر فى
ش���باك اليابان ،حيث قاد منتخب بالده للتأهل إلى
ال���دور ربع النهائى بكأس العال���م وتحويل تأخره
ً
لفوز بهدف أحرزه بع���د أن حل بديال فى الدقائق
األخي���رة من اللق���اء ليحس���م الش���ياطين الحمر
المواجهة بثالثة أهداف.
وحجز "الشاذلى" ،صاحب األصول المغربية ،مقعدًا
أساس���يًا فى تش���كيلة المنتخ���ب البلجيك���ى أمام
البرازي���ل بعد األداء الالفت لألنظ���ار الذى ظهر عليه
فى مب���اراة اليابان ،ليجب���ر مديره الفن���ى بالفريق،
روبرتو مارتينيز ،االعتم���اد عليه منذ الدقيقة األولى
فى مواجهة "السيليساو" بربع نهائى البطولة ،حيث
كان عنصرًا أساسيًا بالمباراة وأحد أهم األسباب وراء

مروان فياليني.

حج���ز منتخب ب�ل�اده بطاقة التأه���ل لنصف نهائى
كأس العالم.
وق���دم ناصر الش���اذلى موس���مًا مميزًا م���ع فريقه
وس���ت بروميتش بال���دورى اإلنكليزى الموس���م قبل
الماض���ى ،ولكن إصابت���ه وقفت فى طري���ق متابعة
أدائه االس���تثنائى مع الفريق ولم يكن له دور مؤثر
بالموس���م المنصرم الذى هبط فيه بروميتش لدورى
الدرج���ة الثاني���ة اإلنكليزى ،وعلى الرغ���م من غيابه
ً
موسمًا كامال إلى أنه بات هدفًا لعدد من أندية أوروبا
للمستوى الذى يقدمه مع المنتخب البلجيكى بكأس
العال���م ،وتعد مش���اركته هى الثاني���ة بعد ظهوره
مع الش���ياطين الحمر ف���ى موندي���ال البرازيل ،2014
وخروجهم من الدور رب���ع النهائى على يد المنتخب
األرجنتينى.

من خالل تس���جيله أله���داف أو صناعتها ،حيث كان
فيالينى أحد المشاركين فى ريمونتادا مباراة اليابان
بعد تس���جيله هدف التعادل فى شباك "الساموراى"
بعد دقائق من نزوله إلى أرض الملعب.
من جانبه ،أكد مدربه "مارتينيز" أن وجود "فيالينى"
ً
يضي���ف ثقال كبي���رًا للفريق ف���ى كل مش���اركة له
بالمونديال ،مش���ددًا على أن���ه يمتلك قدرات مميزة
ستجعله نجمًا كبيرًا فى وقت قصير.
وق���دم "فيالين���ى" موس���مًا مميزًا مع مانشس���تر
يونايت���د ،أجب���ر جوزي���ه موريني���و ،المدي���ر الفنى
للش���ياطين الحمر ،على تجديد عقده حتى  2020مع
خيار التمديد لس���نة أخرى ،وانض���م "فيالينى" إلى
اليونايتد عام  2013ش���ارك فى  156مباراة وسجل 20
هدفًا مع الفريق.

"فيالينى" ..البديل المناسب

نبيل فقير ..الجزائر فى الصورة

ظه���ر مروان فيالين���ى ،المغربى األص���ل أيضًا ،مع
المنتخ���ب البلجيكى ،حيث س���بق طرده م���ن الكرة
المغربية ونصحه مدربه وقتها بممارس���ة كرة السلة
واس���تغالل طوله ،ول���م يقف الالعب عن���د هذا الحد
وواصل مش���واره حتى التح���ق بالمنتخب البلجيكى،
ووضح أنه أكث���ر البدالء المؤثرين ف���ى كأس العالم
.2018
وف���ى كل مرة يقرر فيها "مارتينيز" الدفع به داخل
المباراة يس���تطيع أن يحدث تغييرًا جذريًا فى مسار
اللق���اء وتحويل تأخ���ر منتخب بالده إلى فوز س���واء

ووضع نبيل فقير ،العب منتخب فرنس���ا ذو األصول
الجزائرية ،نفس���ه فى القائمة م���ن خالل الظهور مع
منتخب فرنسا بكأس العالم ،وكان لمشاركاته القليلة
كبديل تأثير واضح على مس���توى الدي���وك ،وهو ما
ً
ظهر جليًا عند نزوله بدي�ل�ا فى مواجهة األرجنتين،
بعد قرار ديدييه ديشامب ،مدرب فرنسا ،إجراء ثاني
تغييراته قبل سبع دقائق من نهاية اللقاء.
ً
من جانبه ،أثنى "ديش���امب" على فقير ،قائال :نبيل
فقير لديه قدرات هجومية يجب اس���تغاللها داخل
الملعب.
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هازارد:

األمير هاري يتوقع تتويج إنكلترا
بلقب المونديال
لندن  -رويترز :توق���ع األمير البريطاني هاري ،فوز
المنتخب اإلنكليزي ،بلق���ب كأس العالم ،في الوقت
الذي يس���تعد فيه الفريق ،بقي���ادة المدرب جاريث
س���اوثجيت ،لخوض مباراة الدور قبل النهائي ،أمام
كرواتيا (أمس).
وخالل زيارة لمق���ر إقامة الرئي���س األيرلندي في
دبل���ن ،قال األمير ه���اري ،ردا على س���ؤال عن عودة
الكأس إلى انكلترا ،أن ذلك "في حكم المؤكد".
وب���دأ هاري وزوجت���ه األميركية ميج���ان ،الثالثاء،
زي���ارة لدبلن ،حيث تعد أول زي���ارة خارجية يقومان
بها منذ زواجهما في أيار الماضي.
وغ���ادر األمير هاري ،أيرلندا ،أمس ،ليعود إلى بلده
في الوقت المناسب لمشاهدة المباراة.

موس���كو  -رويترز :مع خروج منتخبهم الوطني من
كأس العال���م ،على يد كرواتيا ،ف���ي دور الثمانية،
الس���بت الماضي ،بدأ اهتمام الروس بالبطولة ،التي
تقام على أرضهم ،في االنحسار.
وقالت س���يدة عرفت نفس���ها بأنها فاسيليس���ا
من سمارا ،عبر حس���ابها على موقع تويتر "انتهت
البطولة عند هذه النقطة .ال جدوى من متابعة كأس
العالم بعد اآلن".
وف���ي تدوين���ة منتش���رة على وس���ائل التواصل
االجتماعي الروس���ية ،تمت مقارنة الفرق المتبقية
في البطولة بالضيوف الذين يس���تمرون في حفل،
بعد أن يخلد المستضيف للنوم.
وقال س���يرجي تش���يريفكو ،وهو أحد مش���جعي
روسيا "بدأت األمور تهدأ .االهتمام تراجع .تجاوزنا
الحدث الرئيسي وهو فوز روسيا".
وأضاف مؤكدا أنه س���يتابع بقية المباريات "لكن
الجميع سعداء بما حققناه".
وتابع الروس ،نجاح المنتخب الوطني الذي بلغ دور
الثماني���ة رغم أنه بدأ البطول���ة وهو األقل تصنيفا
بين الفرق المشاركة.
وقال  68بالمئة من الروس ،الذين شملهم استطالع
رأي أجراه مركز دراس����ات الرأي العام الروسي ،إنهم
ش����اهدوا المباراة ضد كرواتيا ،بينما أظهرت بيانات
من ميديا سكوب ،أن المباراة اجتذبت أعداد مشاهدة
مماثلة لكلمة الرئيس الروس����ي فالديمير بوتين في
بداية العام الجديد ،وهو من البرامج األعلى مشاهدة
في المعتاد في روسيا.
وتجم���ع عش���رات اآلالف من الروس في موس���كو،
األح���د الماض���ي ،لتش���جيع منتخ���ب بالدهم بعد
الهزيمة أمام كرواتيا بركالت الترجيح.

سان بطرسبرج  -روسيا  -د ب أ :كشف إيدن هازارد نجم
المنتخب البلجيكي لكرة الق���دم وزميله حارس المرمى
تيب���و كورتوا عن غضبهما واس���تيائهما الش���ديد من
أس���لوب لعب المنتخب الفرنسي خالل مباراة الفريقين
بالمربع الذهبي لبطولة كأس العالم  2018بروسيا.
وتغل���ب المنتخب الفرنس���ي على نظي���ره البلجيكي
/1صفر مس���اء الثالثاء على اس���تاد "كريستوفس���كي"
بمدينة سان بطرسبرج الروسية في الدور قبل النهائي
للمونديال ليحجز المنتخب الفرنسي مكانه في المباراة
النهائي���ة للبطول���ة يوم األح���د المقب���ل فيما يخوض
المنتخب البلجيكي يوم الس���بت المقبل مباراة تحديد
المركز الثالث.
وانتهى الش���وط األول من المباراة بالتعادل الس���لبي
ثم س���جل المدافع الفرنس���ي صامويل أومتيتي هدف
التقدم للمنتخب الفرنسي في الدقيقة  51بضربة رأس
قابل بها الكرة التي لعبه���ا زميله أنطوان جريزمان من
الركلة الركنية.
وعل���ى مدار م���ا تبقى من المب���اراة ،داف���ع المنتخب
الفرنس���ي بعم���ق هائل وح���اول مباغتة منافس���ه عن
طريق الهجمات المرتدة السريعة فيما فشل المنتخب
البلجيكي في التغلب على دفاع فرنسا.

إيدن هازارد بعد الخسارة( .إ.ب.أ)

الشغف الروسي يتراجع
بعد توديع المونديال

ّ
أفضل الخسارة على
الفوز بأسلوب لعب فرنسا
وصرح كورتوا إلى صحيفة "هيت نيوزبالد" البلجيكية
قائال" :المنتخب الفرنسي لعب كرة قدم مضادة ...لم أر
المهاجم الفرنس���ي أوليفيه جيرو بعيدا جدا عن مرمى
فريقه".
وأوضح" :م���ن حقهم اللع���ب به���ذه الطريقة ألنهم
يعلم���ون أننا نواج���ه صعوبة ف���ي التعام���ل مع هذه
الطريقة .ولكن ه���ذا األداء ليس ممتعا .هذا الفريق لم
يك���ن أفضل منا ...المنتخب الفرنس���ي دافع جيدا .كان
هذا هو كل ش���يء .التفاصيل حس���مت المباراة .فعليا،
كنت أفضل عبور البرازيل بدال من فرنسا".
واتف���ق ه���ازارد م���ع زميله ف���ي صفوف تشيلس���ي
اإلنكليزي والمنتخب البلجيكي.
وق���ال ه���ازارد" :أفض���ل بالخس���ارة مع ه���ذا الفريق
البلجيكي على الفوز مع هذا الفريق الفرنسي".
وتعرض هازارد للعرقلة بجوار منطقة الجزاء مباش���رة
ولكن الحك���م األوروجوياني أندري���س كونيا ،الذي أدار
اللقاء ،لم يحتسب الخطأ مما أثار حفيظة وغضب العبي
المنتخب البلجيكي قبل نهاية المباراة بقليل.
وق���ال كورتوا" :كوني���ا لم يقدم أداء جي���دا في إدارة
المباراة .أهدر العبو فرنسا الكثير من الوقت .والحكم لم
يطلق صفارته أيضا عند إعاقة إيدن (هازارد) ".

ماذا غرد رئيس وزراء بلجيكا بعد الخسارة أمام فرنسا؟
موس����كو  -رويت����رز :تذوق����ت بلجي����كا م����رارة
الهزيم����ة ،الثالث����اء ،عقب انته����اء أحالمها في
بلوغ أول نهائي لكأس العالم ،بفارق ضئيل امام
جارتها األكبر فرنسا.
وقال دوني بكاريت ( 34عاما) عقب مش����اهدته
لفرنس����ا وهي تتغل����ب على بلجي����كا -1صفر في
مواجهة الدور قبل النهائي" ،بدأت أحلم منذ نحو
شهر ،لكن فرنسا فعلتها ثانية ،هذا أمر محبط...
ال يمكنني تحمل ذلك".
وق����ال ألفا أومبا الذي ي����درس االقتصاد "كانت
المباراة متقاربة ،لعب الفريقان بش����كل جيد ...ال
يوجد ما يمكن أن نفعله".
ومثل أغلب سكان البالد البالغ عددهم  11مليون
نس����مة ،فان أومبا فخور ب����أداء الفريق في كأس
العالم وخاصة بع����د اإلطاح����ة بالبرازيل من دور
الثمانية ،ليضع كافة اإلحباطات الس����ابقة خلفه
مع ق����درة الم����درب روبرتو مارتيني����ز على صهر
تش����كيلة متنوعة تضم نجوما بالماليين من عدة
أندية ،لتصبح كتلة واحدة تملك حوافز كبيرة.
وكتب رئيس وزراء بلجيكا ش����ارل ميشيل على
تويتر يقول "أحس����نتم أيها الش����ياطين الحمر،

عقب هذا األداء ،وألنكم أدخلتم الس����عادة علينا
وصوال للدور قبل النهائي".
وأض����اف أومب����ا ( 18عام����ا) "كنا ن����ود الوصول
للنهائي ،لكننا قدمنا أداء جيدا للغاية".
ومثل مارتينيز ذاته ،فان أومبا يريد أن يحاول
الفري����ق ويف����وز بلقاء الس����بت أم����ام انكلترا أو
كرواتيا.
وال تحظى مباراة المركز الثالث باالهتمام الالزم
م����ن قبل الكثير من الجماهير والالعبين ،لكن في
حال فوز بلجيكا بهذه المباراة فانها ستتجاوز ما
حققه "الجيل الذهبي" الذي خسر مباراتي الدور
قبل النهائي والمركز الثالث في نسخة .1986
وتقر صوفي فرانسن ( 31عاما) وهي مصرفية،
بأنها ليس����ت مش����جعة كبيرة لكرة القدم لكنها
تشعر بان البطولة رفعت الحالة المعنوية للبالد،
ووحدت بين من يتحدثون الفرنسية والهولندية
وتجمعات المهاجرين.
وقال����ت "هذا جيد للغاية من أجل بلجيكا ،نقف
جميع����ا خلف عل����م واحد وفريق واح����د ،ما حدث
يدعو للحزن ،ربما نتمكن من القيام بما هو أفضل
في المرة المقبلة".

حزن بلجيكي.

(أ.ف.ب)
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عدي خروب.

عدي خروب :السعي للمنافسة
على األلقاب وراء اختيار بالطة
كتبت لجين الراعي:
أعلن مرك���ز بالطة قبل أيام ع���ن التعاقد مع العب خط
الوس���ط عدي خروب قادمًا من الفري���ق المنافس ثقافي
طولكرم لموس���م كروي واحد باإلضافة إلى س���تة العبين
آخرين من النخبة المحليين من أجل بناء تش���كيلة قوية
ومنافسة للبطوالت القادمة .وأكد عدي خروب في حديث
خاص مع "أيام المالعب" أن اختي���ار االنضمام إلى مركز
بالط���ة يعتبر قرارًا مدروس���ًا وج���اء بع���د تفكير طويل
واستشارة نفسه ومن يهمه مصلحته الشخصية واتخذ
القرار الذي يرى أنه المناسب لمرحلته المقبلة.
وفي ذات الس���ياق قال الالعب إن االنتق���ال إلى مركز
بالطة جاء بسبب سعي الفريق إلى المنافسة على األلقاب
الموس���م القادم ،ومن أجل ذلك قام بالتعاقد مع العبين
عال مثل عبد اللطي���ف البهداري ومحمود
على مس���توى ٍ
يوسف وفادي سلبيس وغيرهم.
وقدم خروب في ختام حديثه الش���كر الجزيل للهيئة
اإلدارية لثقاف���ي طولكرم على ما قدم���ت له طيلة فترة
تواج���ده والجه���از الفني على جه���وده الكبيرة وكذلك
لزمالئ���ه الالعبي���ن على عطائه���م الدائم ف���ي الميدان
والجماهير الوفية التي قدمت كل أشكال اإلسناد.

الوحدات يدخل في مفاوضات
لضم البهداري الصغير
غزة – "األيام" :دخل نادي الوحدات األردني بمفاوضات
جادة مع نادي خدمات رفح ،من أجل الحصول على خدمات
مدافع الفريق أحمد البهداري.
وذك���رت مص���ادر أردني���ة أن المدي���ر الفن���ي الحالي
للوحدات ومدرب المنتخب الوطني السابق جمال محمود،
أبل���غ إدارة ناديه برغبته في تعزيز صفوف الفريق بضم
البهداري لتعزيز قائمة الفريق اآلسيوية.
وأك���دت المص���ادر ،أن محم���ود حص���ل عل���ى بع���ض
الفيديوهات لالعب وأبدى اعجابه بضمه.
وينتظر أن يص���ل الالعب إلى العاصمة األردنية عمان،
من أجل خوض االختبار مع الفريق قبل التوقيع معه.

الرجوب والسفير السويسري مع فتيات دورا القرع ودير جرير.

خالل يوم كروي للفتيات في دورا القرع

الرجوب يؤكد على اهتمام االتحاد بتطوير الكرة النسوية الفلسطينية
رام الله  -دائرة اإلع�ل�ام باالتحاد :نظمت دائرتا الحكام
والنس���وية في االتحاد الفلسطيني لكرة القدم ،في بلدة
دورا القرع ،ش���مال محافظة رام الله ،يومًا كرويًا للفتيات،
أقيم���ت خالله مباراة ّ
ودية بين فريقي فتيات دورا القرع
ودير جرير ،بحضور اللواء جبريل الرجوب ،رئيس االتحاد،
وجوليان ثوني ،سفير سويسرا لدى دولة فلسطين ،وعدد
من شخصيات بلدة دورا القرع وأعضاء النادي.
كما اقيمت مباريات لألطف���ال الذين حضروا المهرجان
باإلضافة إلى تسليم دروع تقديرية لكل من اللواء جبريل
الرجوب ووفد السفارة السويسرية وشعار النادي لكل من
الدائرة النسوية ودائرة الحكام.

وأعرب السفير ثوني عن س���عادته إلقامة هذا النشاط
الكروي في ملعب دورا القرع ،الذي افتتحه ،رئيس االتحاد
ً
الدولي لكرة القدم الس���ابق ،جوزيف بالتر ،آماال أن تكون
هذه الفعالية خطوة أولى في س���بيل تعزيز التعاون مع
فلسطين على كافة األصعدة وخاصة الرياضية.
كما ش���كر الس���فير ثوني أهالي دورا القرع إلطالقهم اسم
بالتر على أحد الشوارع الرئيسة في البلدة ،األمر الذي يعكس
مدى حب الش���عب الفلس���طيني عامة وأهال���ي البلدة خاصة
لبالتر وسويسرا .من جانبه رحب اللواء الرجوب بالسفير ثوني،
معربًا عن سعادته بالشراكة مع السفارة السويسرية.
كما أكد الرجوب أن تطوير الكرة النسوية الفلسطينية

يحظ���ى باهتمام كبير لدى االتح���اد ،وأن عملية التطوير
ستشمل كافة عناصر اللعبة من مدربين وحكام والعبات.
وأض���اف الرجوب :آم���ل أن تكون ه���ذه الفعالية بادرة
لتعزي���ز التعاون بين فلس���طين وسويس���را التي قدمت
الدعم بشكل متواصل لفلسطين في كافة المحافل.
وأِ ش���ار الرج���وب إلى أن إقام���ة مباراة للفتي���ات تأتي
بهدف إظهار حجم التطور الذي تش���هده كرة القدم في
فلسطين ،وكون الرياضة وسيلة إليصال رسالة فلسطين
ال���ى العالم ،وأن الفلس���طينيين ش���عب محب للس�ل�ام
ويسعى لعيش حياة كريمة على الرغم من كافة محاوالت
االحتالل للتضيق عليه ،ومحاوالت حرمانه أبسط حقوقه.

أكاديمية "مواهب الغد" تختتم مشاركتها في بطولة كروية بإسبانيا
كتب َّ
محمد عوض:
اختتمت أكاديمية مواهب الغد لكرة القدم ،مش���اركتها
دول
بطولة ودية في إس���بانيا،
ف���ي
ٍ
بحض���ور  30فريقًا ،من ٍ
ِ
مختلفة ،مثل إيطاليا ،والبيرو ،والدولة المستضيفة ،وكانت
المشاركة هدافة إلى االحتكاك الخارجي ،وإكساب الالعبين
الش���بان مزيدًا م���ن الخبرةـ ،إضافة إل���ى جعلهم ينخرطون
في األجواء االحترافي���ة ،ويتعرفون على ثقافات كرة القدم
في ش���تى دول العالم .وجاء فريق أكاديمية مواهب الغد،
في المجموعة الخامس���ة ،وتأهل إلى الدور الثاني ،بعدما
قدم مس���تويات ونتائج طيبة في دور المجموعات ،وغادر
بهدف نظيف.
منافس إيطالي
البطولة بعد خس���ارته من
ٍ
ٍ
ّ
المدرب في األكاديمية ،حس���ام
وفي هذا الس���ياق ،قال
ش���لباية ،بأن المش���اركة كانت مميزة جدًا ،وكانت فرصة
مميزة لالعبين الصغار لالختالط بالعبين أوروبيين.
وأض���اف ش���لباية ف���ي ذات الس���ياق" :راف���ق فري���ق
األكاديمي���ة ،المدافع الدول���ي عبد اللطي���ف البهداري،
كم���درب ،وكذل���ك الحارس المعروف س���ائد أبو س���ليم
كمدرب ّ
حراس ،ومنحا كل ما لديهما لالعبين صغار السن،

فريق أكاديمية "مواهب الغد".

وه���ذا منحهم كواعدين دافعية كبي���رة ،وحفزهم كثيرًا
على العطاء ،الجميع كان س���عيدًا بهذه المش���اركة ،التي
عادت بالنفع المعنوي على جميع األشبال".
وتاب���ع" :نعم���ل دائمًا على إيج���اد نوافذ المش���اركات
الخارجية ،وفت���ح طرق التواصل مع األندية واألكاديميات

العالمي���ة ،م���ن أج���ل االرتق���اء بمس���توى الالعبي���ن
الفلس���طينيين الصغار ،وتقديمهم للمنتخبات الوطنية،
واألندي���ة ،ومس���اعدتهم على إظهار أفض���ل ما لديهم،
بتفان تام،
وتشجيعهم على العطاء المتواصل ،والدائم،
ٍ
وبأعلى درجات المهنية االحترافية".
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تتضمن استحداث مالعب تدريبية..

المجلس األعلى للشباب والرياضة
ومؤسسة الرؤية العالمية يوقعان اتفاقية

القدومي وبيرنل يوقعان االتفاقية.

رام الل���ه  -اعالم المجل���س األعلى للش���باب والرياضة:
وقع أمين عام المجلس األعلى للش���باب والرياضة ،الوزير
عصام القدومي ،و"ديفيد بيرنل" ،المدير الوطني المؤقت
لمنظم���ة الرؤي���ة العالمي���ة ،اتفاقية ش���راكة لتجهيز
وتعش���يب مالعب ،أم���س ،في المقر الرئيس���ي للمجلس
األعلى ،وتس���تمر الش���راكة  16ش���هرا ،بدءا من  1حزيران
للعام الجاري ولغاية  30أيل���ول من العام المقبل "،"2019
وبحس���ب االتفاقية تتول���ى الرؤية األعمال التأسيس���ية

والجدران الخارجية ،ويس���تكمل المجلس األعلى تجهيز
التعشيب بتوفير طبقات" :الحصمة" و"العدسية".
ويستهدف المش���روع قرى :بيت دجن ومادما واوصرين
ف���ي محافظة نابل���س ،وفرخة وكفر الدي���ك في محافظة
س���لفيت ،ويت���م العم���ل في المواق���ع المذك���ورة ضمن
المواصف���ات والكمي���ات في الجداول الت���ي يتم االتفاق
عليه���ا بين مهندس���ي الطرفين ،من أج���ل ضمان العمل
حسب المواصفات المطلوبة واتمام العمل بشكل متكامل.

عوايصة يجدد الوالء لخاراس
الصاعد حديثًا للدرجة الثالثة

الشاطئ يعتمد جهازه الفني
بقيادة الخالدي

الخلي���ل  -إس���ماعيل حوامدة :جدد الالعب الش���اب وس���يم
عوايص���ة والءه لنادي خ���اراس الصاعد حديثًا ل���دوري الدرجة
الثالث���ة عن منطق���ة الجنوب وللموس���م الثالث عل���ى التوالي،
ليخوض الالعب موس���مًا جديدًا مع الفريق الطموح والذي يبحث
عن مزي���د من التحدي من أج���ل التقدم صوب المنافس���ة على
الصعود للدرجة الثانية.
عوايص���ة الذي يعتبر م���ن أهم ركائز الفريق في موس���مين
ماضيين ،سيكون تجديده للفريق خطوة مهمة لخاراس ولالعب
الش���اب الذي يبني لنفس���ه طريقًا من أجل الوصول إلى مكانة
يسعى بكل قوة إلى التواجد فيها.
كم���ا يعتب���ر عوايصة من أب���رز العناصر لدى م���درب الفريق
الكابتن عالء الزعتري ،من خالل استغالل قدرات الالعب الرائعة
ف���ي أكثر م���ن مركز داخ���ل الفريق ،حيث يعتمد عليه حس���ب
حاجته لكل مباراة ،وكذلك حال غياب أحد العناصر األساس���ية
داخل الفريق ،بالتالي فإن عوايصة "جوكر" الفريق.
وم���ن المقرر أن ينطل���ق دوري الدرجة الثالث���ة في منتصف
الش���هر المقبل ،ويس���تمر لنحو ثالثة شهور ،س���يكون خاللها
الصاعد حديثًا خاراس ،أحد أبرز المنافسين على التأهل للدرجة
الثانية.

غ���زة – "األيام" :اعتمد نادي خدمات الش���اطئ الجهاز
الفن���ي للفريق األول لكرة القدم بقيادة الكابتن أش���رف
الخالدي استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.
وكش���ف عميد عوض عض���و اإلدارة أن الجه���از الفني
يتكون من أش���رف الخالدي مديرًا فنيًا ،رش���اد أبو ريالة
مس���اعد المدرب ،محم���د العايدي مدير إداري ،مس���اعد
إداري مجدي أبو حرب ،مدرب حراس مرمى أمير عطا الله،
إخصائي العالج الطبيعي وإصابات المالعب حسام وادي.
وأض���اف أن مجل���س اإلدارة س���يعقد اجتماعًا هامًا مع
الجهاز الفن���ي لترتيب كافة األمور الخاصة بالفريق قبل
انطالق بطولة الدوري.
وأش���ار إلى أن النادي سيعلن عن جميع الصفقات التي
أبرمها خالل األيام المقبلة قبل بداية تدريبات الفريق.
وتمنى ع���وض التوفيق للجهاز الفن���ي والالعبين في
تقديم مس���توى ممي���ز وتحقيق نتائ���ج إيجابية تعيد
للبحرية مكانتها الطبيعة بين الكبار.

بإشراف ورعاية المجلس األعلى للشباب والرياضة..

طالئع فلسطين ينخرطون في  533مخيمًا صيفيًا اليوم
رام الله  -إعالم المجلس األعلى للش���باب والرياضة :تنطلق
اليوم الخميس في كافة محافظات الوطن والشتات ،فعاليات
المخيم���ات الصيفي���ة تحت مس���مى "بذور األم���ل ...طالئع
الغد ،"...وترفع ش���عارًا وطنيًا خالصًا قوامه" :القدس عاصمة
فلسطين األبدية".
وكان رئي���س المجلس األعلى ،الل���واء جبريل الرجوب ،أعلن
عن انطالق المخيمات الصيفية في وقت سابق ،من خالل لقاء
حاشد مع ما يزيد على  1300من مدراء ومنشطي المخيمات.
وم���ن المقرر أن ينخ���رط في المخيم���ات الصيفية 53300
طليعي وطليعية من سن  13وحتى  17عامًا ،وتوسع المجلس
في الع���ام  2018بعدد المخيمات ،وبلغ���ت  533مخيمًا340 ،
مخيمًا في المحافظ���ات الش���مالية و 8مخيمات متخصصة،
ه���ي عب���ارة ع���ن :مهن���ي ،صناع���ي ،والش���رطي الصغير،
ً
والعال���م الصغير ،والبيئة ،فضال ع���ن أربعة مخيمات لذوي
االحتياج���ات الخاصة .وبلغ عدد المخيمات في محافظات
الوطن الجنوبي���ة  197مخيمًا ،باإلضاف���ة إلى إقامة

مخيمات في الشتات ،وتحديدًا في الساحة اللبنانية.
ويتول���ى  160متطوعًا م���ن الجامعات تقيي���م المخيمات،
ويواكبه���ا  45إعالمي���ًا متطوع���ًا م���ن مختل���ف الجامع���ات
الفلسطينية.
وته���دف المخيمات إلى تنمي���ة روح القي���ادة والمبادرة
لدى المش���اركين ،وتعزي���ز روح االنتماء الوطن���ي والتعبئة
الوطنية وإذكاء العمل التطوعي والتعاوني وخدمة المجتمع،
والكشف عن المواهب اإلبداعية ومواهب المشاركين.
وتنهض المخيمات الصيفية على س���ت زوايا هي :اإلدارة،
التثقيف الوطني ،الصحة والبيئة ،الرياضة ،الفنون واألشغال
اليدوية ،الدراما والمسرح.
يذكر أن للمجلس األعلى ش���ركاء من المؤسس���ات األهلية
وغير األهلي���ة وهم :وزارة التربي���ة والتعليم العالي ،جهاز
الش���رطة ،جهاز الجمارك ،التوجيه السياسي ،سلطة جودة
البيئ���ة ،الهالل األحم���ر ،الهيئات المحلي���ة والبلديات
واألندية والمؤسسات الشبابية.

اللجنة الفنية لدوري العائالت المقدسية
تعقد اجتماعها األول وتقر الالئحة الداخلية

جانب من اجتماع اللجنة الفنية.

القدس " -االيام" :عقدت اللجن���ة الفنية لدوري العائالت
المقدس���ية بكرة القدم اجتماعه���ا االول ،في مقر جمعية
برج اللقلق ،بحضور المدير التنفي���ذي لجمعية برج اللقلق
منتصر ادكيدك ،وكل من :خميس ادكيدك ،محمد ترياقي،
ياس���ين الرازم ،عماد قراعين ،خالد الصي���اد ونادي حجازي
واعتذر عن الحضور عضو اللجنة عبد السالم كاشور.
واش���ار ادكيدك إلى ان ادارة الجمعية تنظم هذا الدوري
للعام الثاني على التوالي بإشراف مؤسسة التعاون وبدعم
م���ن رجل االعمال مني���ر الكالوتي وينطلق بع���د عطلة عيد
االضحى المبارك ،وان الجمعية بصدد تشكيل اللجان االخرى
لضمان نجاح الدوري ،وذل���ك على ضوء االجتماع االول الذي
عقدته اللجنة المركزية لدوري العائالت السبت الماضي.
واضاف ان الجمعية س���تقدم وجبة عش���اء تقشفية لكل
فريقي���ن يلتقيان فور انتهاء اللقاء ف���ي الدور األول فقط،

وس���يتم اقامة حفل كبير الختتام ال���دوري وتكريم جميع
العائالت المش���اركة الى جان���ب اصحاب المراك���ز االربعة
االولى ،مؤكدًا على أن تفرز كل عائلة مش���اركة مندوبًا عنها
للتواصل معه.
وناقشت اللجنة الفنية الالئحة الداخلية للدوري في العام
الماضي وقررت ادخال بعض التعديالت عليها.
وقررت اللجنة عدم السماح لجميع الالعبين المسجلين في
االندية بالمشاركة في البطولة واكدت على ان يكون جميع
الالعبين من نفس العائلة.
اخيرًا حددت اللجنة فترة فتح باب التسجيل امام العائالت
المقدس���ية الراغبة بالمش���اركة م���ا بي���ن ،2018/7/25-20
َ
وسيتم تحديد موعد سحب القرعة الحقا ،وقررت اضافة كل
من ناصر الس�ل�ايمة وعالء جمجوم للجنة ،وتسمية ياسين
الرازم مقررا للجنة.
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سحب قرعة بطوالت الموسم الكروي بحضور اللواء الرجوب

ُ
دوري المحترفين يفتتح بمواجهة من العيار الثقيل بين البطل والوصيف
الق���دس  -دائرة االع�ل�ام باالتحاد :س���حب اللواء جبريل
الرجوب رئيس االتحاد الفلس���طيني لك���رة القدم ،أمس،
قرعة بطولة كأس الش���هيد أبو عم���ار ،دوري المحترفين،
ودوري الدرج���ة األولى ،للموس���م الرياض���ي ،2019/2018
في مقر االتح���اد بمدينة الرام ،بحض���ور عضو اتحاد كرة
القدم ،رئيس لجنة المس���ابقات صالح الجعبري ،والمدير
التنفي���ذي لالتحاد فراس أبو هالل ،ورؤس���اء وممثلين عن
األندية المشاركة في البطوالت.
ورحب الرجوب في بداية االجتم���اع بالحضور وأكد على
ض���رورة اخذ العبر من الموس���م الماضي واالس���تفادة من
التج���ارب من اجل تحس���ين االداء في الموس���م الجديد
الذي سيفتتح قريبًا ،وفي كلمته أكد الرجوب على ضرورة
إجراء حوار بناء وهادف بين االتحاد والمدراء التنفيذيين
لألندية للعمل من أجل تطوير األداء على قاعدة ،اللتزام
ً
بالقوانين أوال وثقافة االحترام واالنتماء للرسالة الوطنية
ثانيًا وتصويب أوضاع االندية من خالل االبواب الصحيحة

ثالثًا ،ليصار إلى مؤسس���ة فيه���ا ادارة وكادر مؤهل في
جميع الجوانب خاصة اإلداري واالعالمي والتسويقي.
وأك���د الرجوب على ض���رورة ان تلتزم األندي���ة باللوائح
والقوانين ،مشيرًا الى وجود اجراءات قانونية ستتخذ بحق
من ال يلتزم بها ،متمنيًا أن يكون الموسم القادم خالي من
الشوائب التي برزت في الموسم الماضي.
وأثنى الرجوب على الجهود التي بذلتها طواقم األندية
مع كوادر االتحاد ،مضيفًا أن المؤسس���ة الرياضية تسعى
لتقدي���م نم���وذج محترم يلي���ق بالقضية الفلس���طينية
والمس���يرة الرياضي���ة ،وضرورة أن تعم���ل األندية ضمن
االطار الوطن���ي ،متمنيًا أن يكون هناك نقاش مفتوح بين
االتحادات و مديري النوادي ،والبدء بحوار مكثف ومباشر،
من أجل معالجة المشاكل و تحسين ظروف األندية.
أك���د الرجوب على ض���رورة تصويب االوض���اع الرياضية
بداية بالمؤسس���ة التي يجب أن تحت���وي إدارة صحيحة
وكادر وظيفي ّ
فعال وعملية تسويقية وإعالمية صحيحة.

قرعة كـأس الشهيد أبو عمار
المجموع��ة االولى :مركز بالط��ة ،واد النيص ،جبل المكبر،
والظاهرية.
المجموع��ة الثانية :االمعري ،الس��موع ،مؤسس��ة البيرة،
هالل القدس.
المجموعة الثالثة :ش��باب الخليل ،ثقافي طولكرم ،مركز
طولكرم ،أهلي الخليل.

قرعة دوري المحترفين (األسبوع األول)
مركز األمعري  +جبل المكبر
أهلي الخليل  +هالل القدس
شباب السموع  +ثقافي طولكرم
مركز طولكرم  +البيرة
شباب الخليل  +مركز بالطة
شباب الظاهرية  +واد النيص

إسالمي قلقيلية يضم الثنائي طومار وأبو ليل
كتب َّ
محمد عوض:
أكدت مصادر خاصة لـ "أي���ام المالعب" ،أن الهيئة اإلدارية
إلس�ل�امي قلقيلية ،أحد أندية دوري الدرجة األولى (االحتراف
الجزئي) أتمت االتفاق النهائي ،مع الالعبين مؤيد طومار ،من
ش���باب بيت َّأمـر ،ومعاذ أبو ليل ،من مركز بالطة ،لالنضمام إلى
صفوف الفريق خالل سوق االنتقاالت الصيفية القائم حاليًا،
ّ
المدرب عالء بدرساوي.
لتعزيز قدرات التشكيلة ،بقيادة
وأوضحت المص���ادر ،أن االتفاق بي���ن الهيئة اإلدارية،
ْ
بشكل تام ،وعلى مختلف التفاصيل المالية
والالعبين ،تم
ٍ
– نتحفظ على نش���رها  ،-وكذلك غير المالية ،وسيوقعان
ً
خالل الـ  24س���اعة القادمة ،على الكش���وفات الرس���مية
لالنضم���ام إلى الفريق األخضر ،الذي يس���عى جاهدًا إلى
تعوي���ض خدمات الالعبين الذين فقده���م ،خالل الفترة
الزمنية الماضية ،مثل :صهيب سركجي.
وأج���رى اإلس�ل�امي ،مفاوض���ات مع مهاجمي���ن آخرين
الفترة الماضية ،لكن األمـور على ما يبدو لم تتم بالشكل
ً
المطلوب ،ما جعله يوجد حلوال بديلة ،بالتعاقد مع العبين
آخري���ن في المركز ،مع س���عيه الحثيث إل���ى ضم مدافع

جانب من مراسم اجراء القرعة.

معاذ أبو ليل.

صاح���ب خبرة ،يكون قادرًا على ضب���ط اإليقاع في الخط
الخلفي ،ومس���اعدة الفريق الذي يعج بالعناصر الشابة،
القادمين من الفئات العمرية.

قرعة دوري الدرجة األولى (األسبوع األول)
القوات الفلسطينية  +أبناء القدس
العيسوية  +نادي جنين
شباب الخضر  +اسالمي قلقيلية
العربي بيت صفافا  +هالل اريحا
شباب العبيدية  +طوباس
شباب دورا  +أهلي قلقيلية

محمد السويركي مديرًا فنيًا للزيتون
غ���زة " -االيام" :أعل���ن مجلس إدارة ن���ادي الزيتون
الرياضي عن تعاقده مع محمد السويركي مديرًا فنيًا
للفريق االول استعدادًا للموسم المقبل.
وتم االتفاق مع المدرب السويركي ،بحضور عامر أبو سرية
أمين سر نادي الزيتون ،وأعضاء مجلس إدارة النادي.
ورحب أبو سرية باس���م مجلس إدارة نادي الزيتون
بالكابتن "الس���ويركي" ،وتمنى ل���ه ولجهازه المعاون
والالعبين التوفي���ق والنجاح في مهمت���ه الجديدة،
وأك���د أن مجل���س إدارة ن���ادي الزيتون س���يعمل مع
الجهاز الفني من أجل تدعيم صفوف الفريق حس���ب
رؤية الجهاز تحضيرًا للموسم الرياضي المقبل.
بدوره ،أعرب محمد السويركي عن سعادته بتدريب
نادي الزيتون ،مش���يرًا أن ن���ادي الزيت���ون أحد أبرز
األندية الكبيرة في المنظومة الرياضية وشرف كبير
ألي مدرب أن يق���ود تدريبات فري���ق بحجم الزيتون
الذي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة ومميزة.
وناق���ش أعض���اء مجل���س اإلدارة م���ع الكابت���ن
"الس���ويركي" آلية العمل واحتياج���ات الفريق للبدء
بمرحلة التعاقد مع العبي التعزيز.

أهلي بيت حانون يكشف
عن صفقته السادسة
غزة " -االيام" :استهل أهلي بيت حانون  ،الصاعد حديثًا
ل���دوري الدرجة الممتازة ،اس���تعداداته لالس���تحقاقات
الكروي���ة المقبل���ة بتجدي���د الثقة بجه���ازه الفني الذي
يقوده الكابتن نعيم سالمة والتعاقد مع العبين جدد.
وكشف مجلس اإلدارة عن صفقته السادسة بضم خالد
أبو مغصيب الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز.
وس���بق ألبو مغصيب الدفاع عن ألوان خدمات المغازي
والشجاعية واتحاد خان يونس.
وكان أهلي بيت حانون قد عزز صفوفه في وقت س���ابق
بتعاقده مع معاذ أبو النصر ومحمد جودة وإس���ماعيل أبو
دان وادهم المقادمة لتدعيم الخط الهجومي ،والعب خط
الوسط عبد الله رميالت.
وجدد عق���د الحارس أمي���ر الك���رد والمدافعين ميمنة
الناج���ي ومؤيد العم���اوي والعبي خط الوس���ط نور عامر
ومصعب نشوان.
ويتطلع الفريق إلى الظهور بش���كل الفت يمكنهم من
تثبيت األقدام في دوري الكبار.
وأف���اد المدير الفني نعيم س�ل�امة بأنه س���يبدأ فترة
اإلعداد للموسم الجديد في العشرين من الشهر الجاري.
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كرة القدم
تحتفي بإنقاذ
فتية الكهف
في تايالند
عواصم( -رويت���رز)  :باإلهداءات وقمص���ان المنتخبات
وتذاكر المباريات وغيرها ..عبرت بعض أكبر األس���ماء في
عال���م كرة القدم ع���ن فرحتها بإنقاذ  12فت���ى تايالنديا
ومدربه���م م���ن كهف غمرت���ه المياه ف���ي دراما خطفت
األبصار مثلما تفعل بطولة كأس العالم التي بلغت الدور
قبل النهائي.
وجرى إخراج آخر عضو في فريق (وايلد بورز) التايالندي
لناش���ئي كرة القدم ومدربهم م���ن الكهف أمس الثالثاء
بع���د عملية إنق���اذ محفوف���ة بالمخاطر مما أش���اع فرحة
عارمة في عموم تايالند وأكسب الفتية عبارات الثناء من
مشاهير الرياضة في دول مثل إيطاليا وإسبانيا وانكلترا
والبرازيل.
ووصف العب خط الوس���ط الفرنس���ي بول بوجبا الفتية
بأنه���م "أبطال اليوم" وأهداهم فوز بالده على بلجيكا في
دور قبل النهائي الثالثاء بنتيجة واحد مقابل ال شيء في

مباراة منحت فرنس���ا مكانا فينهائ���ي كأس العالم للمرة
األولى منذ  12عاما.
وكتب بوجبا عل���ى تويتر يقول "أحس���نتم يا فتيان...
أنتم أقوياءللغاية".
وعرض اثنان من أعضاء المنتخب االنكليزي الذي يعرف
باس���م فريق األس���ود الثالثة ،وهما المداف���ع كايل ووكر
وح���ارس المرمى ج���اك بوتالند ،تقدي���م قمصان للفتية
التايالنديين.
وكتب ووكر تغري���دة مرفقة بصورة ألح���د الفتية في
الكهف وهو يرتدي قميص انجلترا األحمر وتس���اءل عن
كيفية إرسال القمصان للمجموعة.
وأض���اف "أنباء طيب���ة بخروج الفتي���ة التايالنديين من
الكهف بسالم".
كان رونالدو مهاجم البرازيل الش���هير والالعب السابق
في ريـال مدريد وإنترناس���يونالي قد ح���ث الفتية على

رغم هزيمة بلجيكا ..مترو بروكسل
يبث أغنية المنتخب الفرنسي
بروكس���ل ( -رويت���رز)  :رغ���م هزيم���ة
المنتخ���ب البلجيكي المؤلمة أمام نظيره
الفرنسي في مباراة قبل النهائي ببطولة
كأس العالم لكرة القدم الليلة الماضية،
اضطر ركاب مترو بروكس���ل إلى س���ماع
أغني���ة المنتخب الفرنس���ي في محطات
المترو وهم في طريقه���م إلى أعمالهم
صباح امس األربعاء.
ولم يكن الس���بب في ذلك هو خس���ارة
منتخبه���م أم���ام المنتخ���ب الفرنس���ي
بهدف مقابل ال ش���يء لكن سلطة النقل
العام ف���ي بروكس���ل خس���رت رهانا مع
نظيرتها الباريسية.
كان الطرف���ان ق���د دخال ف���ي تحد قبل
المباراة عب���ر مواقع التواصل االجتماعي.
وكان الرهان يلزم باري���س في حالة فوز

بلجي���كا بتغيي���ر الفتات محطة "س���ان
الزار" في العاصمة الفرنس���ية إلى "سان
هازارد" ،تكريما الس���م العب خط الوسط
البلجيكي إيدن هازارد.
لكن وبعد خس���ارة المنتخب البلجيكي
في سان بطرسبرج ،صار لزاما على سلطة
النق���ل الع���ام في بروكس���ل ب���ث أغنية
المنتخب الفرنس���ي (توس أونس���ومبل)
لمغني ال���روك الفرنس���ي الراحل جوني
هاليداي عب���ر محطات المترو في الثامنة
والعاشرة من صباح امس األربعاء.
وهاليداي من أب بلجيكي وكرمته البالد
بع���د وفاته الع���ام الماضي ببث أش���هر
أغانيه في القطارات وعبر مكبرات الصوت
في س���احة جراند بالس بوسط العاصمة
بروكسل.

التحل���ي بالقوة أثن���اء انتظار جهود اإلنق���اذ مثلما فعل
كريس���تيان فوكس المدافع النمس���اوي الذي فاز بلقب
ال���دوري االنكليزي الممتاز لكرة الق���دم من قبل مع نادي
ليستر سيتي المملوك لرجل أعمال تايالندي.
ووصف ن���ادي روما اإليطالي عملية اإلنق���اذ الناجحة بأنها
"أفضل خبر كروي هذا الصيف" .وقدم النادي العزاء إلى أسرة
سامارن كونان الغواص السابق في البحرية التايالندية الذي
لقي حتفه أثناء جهود اإلنقاذ األسبوع الماضي بعد أن أوصل
األكسجين للفتية قائال إنه "بطل حقيقي".
وقال مس���ؤول تايالندي في مجال الصحة امس األربعاء
إن معظ���م الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين  11و 16عاما
خسروا بعض الوزن لكنهم بحالة جيدة ولم تظهر عليهم
أعراض إجه���اد رغم محاصرتهم ف���ي الكهف ألكثر من
أسبوعين.
وسيظل الفتية في الحجر الصحفي بالمستشفى لمدة

زيدان يهنئ الديوك
بالوصول إلى النهائي
س���ان بطرسبرج (روسيا) ( -د ب أ) :هنأ الالعب الفرنسي
الس���ابق زين الدي���ن زيدان امس األربع���اء منتخب بالده
بالوص���ول إلى نهائي بطولة كأس العالم  2018بروس���يا،
وذلك عبر مواقع التواصل االجتماعي.
ونشر زيدان عبر حسابه الرس���مي على موقع التواصل
االجتماعي انستجرام ثالث أيقونات أليادي تصفق بجوار
العلم الفرنس���ي لتحية منتخب بالده بعد تأهله لنهائي
المونديال.
وكان المدرب السابق لريال مدريد اإلسباني هو أحد أبرز
نجوم منتخب فرنسا "الديوك" الفائز بلقب مونديال 1998
قب���ل  20عاما ،كما كان بطل المب���اراة النهائية لمونديال
 2006الت���ي تع���رض خاللها للطرد ف���ي الوقت اإلضافي
بعدما تعدى عل���ى المدافع اإليطالي مارك���و ماتيراتزي
بالضرب بالرأس.
وخسرت فرنسا تلك المباراة المثيرة بركالت الترجيح.
ووصل الجيل الجديد لمنتخب "الديوك" بقيادة أنطوان
جريزم���ان وكليان مبابي إلى نهائي المونديال الروس���ي
بعد تغلبه على بلجيكا ،الثالثاء - 1 ،صفر.

أسبوع إلجراء فحوص.
ويعن���ي ه���ذا أنهم لن يقبل���وا عرضا مقدم���ا لهم من
االتح���اد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لحضور نهائي كأس
العالم في روسيا يوم األحد.
وقال الفيفا "س���نبحث عن فرصة جديدة لدعوة الفتية
إلى مناسبة للفيفا واالحتفال معهم".
لكن فريق الناش���ئين (وايلد بورز) سيتسنى له القيام
بجولة بمجرد أن يسترد الفتية صحتهم.
ووجه���ت أكاديمية برش���لونة الدع���وة للفتية لحضور
بطولة دولية ومباراة في استاد كامب نو.
كما يمك���ن للفتي���ة والمنقذين التطل���ع لزيارة ملعب
أولد ترافورد الش���هير معقل نادي مانشس���تر يونايتد
االنجليزي هذا الموسم.
وكتب الن���ادي تغريدة قال فيها "يس���عدنا الترحيب
بفريق نادي وايلد بورز لكرة القدم ومنقذيهم".

منظمو مونديال قطر  : 2022البد من
اتخاذ إجراء ضد البث غير القانوني
موس���كو ( -د ب أ) :ح���ث منظمو بطولة
كأس العالم القادمة ف���ي قطر الهيئات
واالتح���ادات الكروي���ة والش���بكات
التليفزيوني���ة عل���ى اتخ���اذ إج���راءات
قانونية ضد جرائم الب���ث غير القانوني
التي ترتكبها شبكة تردد أن مقرها في
المملكة العربية السعودية.
وتمتلك ش���بكة "بي.إن ميدي���ا" التي
تتخ���ذ من قط���ر مق���را لها حق���وق بث
مباري���ات نهائيات بطول���ة كأس العالم
المقامة حاليا في روسيا (مونديال )2018
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ولكن
بسبب النزاع الدبلوماسي والحظر
التج���اري بين قط���ر ودول م���ن بينها
المملك���ة العربي���ة الس���عودية ومص���ر
والبحرين واإلمارات  ،فإن بث "بي.إن" ليس
متاحا في المنطقة بالكامل.
وكبديل  ،تقوم ش���بكة "ب���ي أوت كيو"

ببث المباريات من روس���يا في السعودية
 ،باستخدام إش���ارة "بي.إن" ومساهمين
آخرين من أصحاب حقوق البث .
وقال ناصر الخاطر ،نائب رئيس اللجنة
المنظم���ة ألولمبياد قط���ر  ،2022لإلعالم
الدولي في موسكو ":البد أن يتخذ الجميع
موقفا  ،جمي���ع جهات البث  ،حتى ولو لم
تكن متضررة ،البد أن تتخذ موقفا .جميع
االتحادات ينبغي أن تتخذ موقفا".
ووجه االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"
االتهام إلى شبكة "بي أوت كيو" بتوزيع
التغطية "بشكل غير قانونى "  ،كما أدان
االتحاد األوروبي لكرة القدم "يويفا" هذا
العمل  ،إلى جانب "بي.إن" وشبكات أخرى.
وم���ن ناحيتها  ،فن���دت "بي أوت كيو"
والس���عودية جمي���ع االتهام���ات الت���ي
امت���دت حاليا إل���ى البث غي���ر القانونى
لبطولة ويمبلدون للتنس.
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جرحى في تدافع خالل االحتفاالت في " نيس"

جانب من احتفاالت الفرنسيين بالفوز .

(ا ف ب)

ني���س (فرنس���ا)( -أ ف ب)  :أصيب  30ش���خصا بجروح
طفيفة في مدينة نيس بجنوب فرنسا ،خالل تدافع على
هامش االحتفال بتأهل المنتخب الفرنس���ي لكرة القدم
لنهائي كأس العالم في روسيا ،بفوزه على بلجيكا -1صفر
،الثالثاء ،بحسب مصادر محلية.
وأوضحت المص���ادر انه قبيل لحظات من صافرة نهاية
المباراة التي أقيمت في مدينة سان بطرسبورغ الروسية،
تم رمي مفرقعات نارية عند طرفي شارع "ساليا" المكتظ
في المدين���ة القديمة في نيس ،ما تس���بب بتدافع بين
عش���رات األش���خاص المتواجدين في المقاهي والحانات
لمتابعة المباراة .وأوضح مسؤول في أحد المطاعم لوكالة
فران���س ب���رس ان "األش���خاص الموجودي���ن اعتقدوا ان
األصوات ناتجة عن إطالق نار ،اعتداء".
وتس���بب التداف���ع وحالة الهل���ع بإصاب���ة العديد من

االشخاص جراء سقوطهم على األرض ،بينما أصيب آخرون
بجروح مباشرة ،بحسب مسؤولين في دائرة االطفاء .وأكد
هؤالء معالجة  30شخصا على الكورنيش البحري للمدينة
المعروف باس���م "برومناد ديزنغليه" ،والذي أطلقت عليه
تس���مية "برومناد دي آنج" (كورني���ش المالئكة) تكريما
لضحايا االعتداء الذي ش���هدته المدينة في تموز ،2016
وأدى الى مقتل  86شخصا واصابة المئات.
وبحسب صحافي في فرانس برس ،بدا الشارع حيث وقع
التدافع أشبه بمنطقة حرب مع تبعثر الطاوالت والكراسي
في كل م���كان ،بينما ق���ام العديد من االش���خاص بترك
مقتنياتهم الشخصية .كما أمكن رؤية كؤوس مكسورة،
وبعض بقع الدماء في المطاعم والمقاهي.
وتواجدت في المكان س���ت س���يارات اسعاف ونحو 50
مسعف واطفائي.

العبو بايرن يواصلون الظهور
في نهائيات المونديال

استضافة المونديال نجحت في
تحسين صورة روسيا عالميًا

س���ان بطرس���برج ( -د ب أ) :انتزع المنتخب الفرنس���ي
ف���وزا صعبا من نظيره البلجيكي  - 1صفر الثالثاء ليصعد
إلى ال���دور قبل النهائي ببطولة كاس العالم لكرة القدم،
وه���و ما يعني أن تواجد العبي باي���رن ميونخ في البطولة
العالمية سيستمر.
وعلى م���دار  36عاما ،تواجد على األق���ل العبا من فريق
باي���رن ميونخ في المب���اراة النهائية ل���كأس العالم منذ
نس���خة  - 1982وه���ي االنطالقة التي ستس���تمر بفضل
تواجد كورنتين توليس���و م���ع المنتخب الفرنس���ي في
المباراة النهائية التي ستقام يوم األحد .
وصع���د المنتخب األلمان���ي ف���ي  ،1982و ،1986و،1990
و ، 2002و 2014إل���ى نهائي البطولة وكان المنتخب يضم
وقته���ا العبين من بايرن ميونخ ،وفي الس���نوات األخرى،
قدم باي���رن ميونخ جورجيني���و (مع البرازي���ل في )1994
وبيكسنتي ليزارازو (مع فرنسا  )1998وويلي سانيول (مع
فرنسا في  )2006وآرين روبين (مع هولندا في .)2010

موس���كو (-د ب أ) :ق���ال أركادي دفوركوفيت���ش رئيس
اللجن���ة المنظمة لبطولة كأس العال���م  2018لكرة القدم
بروسيا امس األربعاء إن استضافة روسيا لهذا المونديال
نجحت في تحسين صورة هذا البلد أمام العالم.
وأوضح في كلمة له بالعاصمة موس���كو " :صورة روسيا
اآلن اقتربت للغاية من حقيقة هذا البلد" طبقا لتعليقات
نقلتها وكالة أنباء "تاس" الحكومية.
وقال " :النتيجة كانت مبهرة ...روسيا غيرت سمعتها...
روسيا في الحقيقة أفضل مما تبدو لكثيرين  ،خاصة في
الغرب".
ورصدت روسيا من قبل أكثر من  11مليار دوالر أمريكي
الس���تضافة هذه البطولة الهائلة حي���ث خصصت هذه
األموال لتشييد أو تحديث عدة منشآت رياضية.
وأش���اد المس���ؤولون الروس بهذه التطوي���رات والتي
ستروج للرياضة وفوائدها على مدار فترة طويلة.
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«الفيفا» يفتح تحقيقًا حول فيديو
جديد للكرواتي دوماجوي فيدا
موسكو ( -د ب أ) :فتح االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"
تحقيقا ح���ول مقطع مص���ور "فيديو" جدي���د يدلي فيه
المدافع الكرواتي دوماجوي فيدا بتعليقات قد تكون سببا
في إثارة بعض المشاكل.
وظهر فيدا في الفيديو وهو يقول أمام كاميرا التصوير
"المجد ألوكرانيا" و"لتحترق بلجراد".
وظه���ر في نفس الفيدي���و بجوار فيدا الالعب الس���ابق
لبايرن ميونخ األلماني ايفيكا اوليتش ،المدرب المس���اعد
للمنتخب الكرواتي حاليا.
وقام فيدا وأوليتش خالل الفيديو بترديد كلمات أغنية
"الحانة ه���ي مقصدي" ،وهي أغنية تع���ود لحقبة الدولة
اليوغوسالفية القديمة.
وبلجراد ه���ي عاصمة صربي���ا التي تجمعه���ا بكرواتيا
نزاع سياس���ي تاريخي بعد أن كانتا متحدتين تحت علم
يوغوس�ل�افيا حتى اندالع حرب البلقان في تس���عينيات
القرن الماضي.
وكان الفيف���ا قد حذر في���دا بعد قيام���ه بإطالق تعبير
"المجد ألوكرانيا" في فيديو أخر.
ويب����دو أن مقطع����ي الفيديو تم تصويرهم����ا داخل غرفة

خل����ع مالبس المنتخ����ب الكروات����ي عقب ف����وز األخير على
روسيا ،مستضيفة المونديال في دور الثمانية يوم السبت
الماضي ،وكان فيدا ممسكا بزجاجة جعة خالل التصوير.
وعل���ى جانب أخ���ر ،فرضت غرام���ة مالية عل���ى االتحاد
الكرواتي لكرة القدم بلغت  15ألف دوالر بس���بب الطريقة
الت���ي احتفل بها أوجني���ن فوكويفيتش ،الذي يش���غل
منص���ب مراقب منتخب كرواتيا وذلك عندما قال من خالل
مقطع الفيديو األول:
"هذا االنتصار من أجل دينامو وأوكرانيا" ،وهو ما اعتبره
الفيفا تصرفا منافيا لألخالق الرياضية.
وأوضح الفيف���ا أنه عند فرض الغرام���ة المالية أخذ في
اعتباره االعتذار الفوري ال���ذي تقدم به االتحاد الكرواتي
لكرة القدم وقرار إعفاء فوكويفيتش من مهام منصبه.
وتواجه روس���يا عقوبات دولية بسبب دورها في الصراع
األوكران���ي ،حيث جرى تطبي���ق العقوب���ات بحقها للمرة
األولى في تموز  ،2014بس���بب ضمها لش���به جزيرة القرم
ودعمها لالنفصاليين في شرق أوكرانيا.
ولعب فوكويفيتش وفيدا طوال عدة سنوات في الدوري
األوكراني لكرة القدم.

مارادونا :لم يكن يحدوني أي أمل
بالنسبة لألرجنتين قبل المونديال
موسكو (-د ب أ) :أكد النجم األرجنتيني السابق دييجو
ارمان���دو مارادونا أنه لم يك���ن يحدوه أي أمل فيما يخص
منتخب بالده قبل بطولة كأس العالم  2018بروسيا بسبب
المشكالت الداخلية التي يعاني منها الفريق.
وأشاد مارادونا بالالعب الفرنسي الصاعد كليان مبابي،
الذي اعتبره أبرز نجوم المونديال.
وقال مارادونا خالل برنام���ج "من يد رقم  "10الذي تبثه
شبكة "تيليس���ور" التليفزيونية في فنزويال" :ربما لم نر
الكثي���ر من المهارات الفردية في هذا المونديال ،ولكننا
رأينا بعض الف���رق التي رغبت في إثبات أنها تملك هذه
المهارات".
وأضاف" :قبل المونديال لم يكن يحدوني أي أمل بشأن
األرجنتين بس���بب كل ما كان يرويه الفتيان بسبب كل ما
لمسته أنا شخصيا داخل المعسكر".
وأش���ار مارادونا إلى أهم الالعبين من أصحاب المهارات
الفردية الكبيرة في المونديال وجاء على رأس اختياراته
الفرنس���ي مبابي يلي���ه مواطن���ه أنط���وان جريزمان ثم
البلجيكيان ايدن هازارد وروميلو لوكاكو.
وأكمل مارادون���ا قائال" :مبابي يروق ل���ي كثيرا ،أعتقد
أنه أبرز نجوم المونديال وأعتقد نفس الش���يء بالنس���بة
لجريزمان وهناك أيضا هازارد ولوكاكو".
وأثنى مارادونا على المجه���ودات التي بذلت إلنقاذ 12
طفال ينتمون ألحد ف���رق كرة القدم من أحد الكهوف في

مارادونا .

(ا ف ب)

تايالن���د الذي بقوا محاصرين داخل���ه طوال عدة أيام ،كما
قدم التحية إلى رجال اإلنقاذ الذين شاركوا في هذه
العملية وإل���ى االتحاد الدولي لكرة الق���دم "فيفا" على
خلفي���ة قي���ام األخير بدع���وة هؤالء األطف���ال إلى حضور
نهائي المونديال في روسيا.
ورغم ذلك ،أبدى مارادونا بعض االعتراضات ،حيث قال:
"ما فعله الفيفا أمر جيد ،وهذا ما أريد أن أقوله النفانتينو
ألن الفيفا دعت هؤالء الفتيان للحضور ،ولكن تخيل أنهم
قضوا ع���دة أيام محاصرين ث���م اآلن نضعهم في طائرة،
حت���ى لو كانوا يش���عرون برغب���ة كبيرة ،فإن أجس���ادهم
الضعيفة ستتداعى".
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يكتبها :محمود السقا

الثابت والمتغير وقرعة الدوري

الحارس البلجيكي «تيبو كورتوا» يحمل
ابنته «أدريانا» ويغادر الملعب بعد ان
مني فريقه بالهزيمة أمام فرنسا في ربع
نهائي المونديال(.ا ب ا)

وزير فرنسي :كأس العالم
ستكون جيدة لنمو االقتصاد
باري���س  -رويترز  :قال برون���و لومير وزير المالية الفرنس���ي
إن انتص���ارات المنتخب الوطني ف���ي كأس العالم لكرة القدم،
ووصوله إلى نهائي المس���ابقة المقامة في روسيا ،يجب بصفة
عامة أن تترك أثرا إيجابيا على نمو اقتصاد البالد.
وتفوقت فرنس���ا ،بطل���ة العال���م  ،1998على بلجي���كا -1صفر
،الثالث���اء ،في الدور قبل النهائي بفضل ضربة رأس من المدافع
صمويل أومتيتي .
وأبلغ لومير القناة الثانية بالتلفزيون الفرنسي امس األربعاء
دون تفاصيل إضافية "هذا جيد للنمو".
وحدث مؤخ���را تباطؤ في نمو االقتصاد الفرنس���ي ،وهو ثاني
أكبر اقتص���اد في منطقة اليورو ،بعد فت���رة انتعاش عقب فوز
الرئيس الفرنس���ي إيمانويل ماكرون باالنتخابات في مايو أيار
من العام الماضي .وحققت فرنسا الفوز على بلجيكا تحت أنظار
ماكرون الذي تراجعت ش���عبيته في استطالعات الرأي وسيأمل
في التعافي عن طريق كأس العالم.
وتوجه الرئيس الفرنسي إلى غرفة الالعبين بعد المباراة.
وردا على س���ؤال عما قاله ماكرون لالعبي���ن قال كيليان مبابي
مهاجم فرنس���ا الشاب "لقد قال إنه س���يعود لمشاهدة المباراة
النهائية ليرانا ونحن نحمل الكأس".
وتوجت فرنس���ا ب���كأس العالم مرة واحدة عندما اس���تضافت
المس���ابقة وفازت -3صفر على البرازيل ف���ي نهائي  1998بينما
خسرت نهائي  2006أمام إيطاليا بركالت الترجيح.

كوريا الشمالية ..المونديال يأتي متأخرًا خير من أال يأتي أبدًا

ُ
س���ول ( -د ب أ) :أظهر تقرير نشر الثالثاء أن متابعة مشجعي
كرة القدم في كوريا الش���مالية لبطولة كأس العالم المقامة في
روس���يا بدأت متأخرة عن كل دول العال���م ،وأن تليفزيون الدولة
قرر بث مباريات البطولة مع دخولها الدور الثاني.
وذكر موقع "نورث كوري���ا تيك" أن دور المجموعات ،الذي ضم
 49مباراة ،كان قد انتهى بالفعل عندما انطلقت متابعة مشجعو
الدولة المعزولة للبطولة.
ويعني هذا أن المش���اهدين في كوريا الشمالية لم يشاهدوا

مباريات جارتهم الجنوبية التي لم تتأهل للدور الثاني.
وحت���ى مع ب���دء نقل مباريات دور الس���تة عش���ر ف���ي كوريا
الشمالية ،فإن التسجيل يأتي متأخرا بيوم كامل.
وأوضح "نورث كوريا تيك" أنه يتم عرض المباريات دون وجود
ذكر للتوقيت على الشاش���ة بعد إدخ���ال تعديالت كبيرة .وذكر
الموقع أن مباراة دور الثمانية بين بلجيكا والبرازيل اس���تغرقت
أقل من  70دقيقة على تليفزيون كوريا
الشمالية وليس أكثر من  90دقيقة كما تنص القواعد.

مسلمو ألمانيا يطالبون باستقالة بيرهوف وجريندل
برلين ( -د ب أ) :طالب أيم���ن مازيك ،رئيس المجلس المركزي
لمس���لمي ألمانيا ،باس���تقالة أوليفر بيره���وف مدير المنتخب
االلماني لكرة القدم وراينهارد جريندل رئيس االتحاد األلماني
لكرة الق���دم ،بع���د تصريحات مثي���رة للجدل عن العب وس���ط
المنتخب مسعود أوزيل.
ونقل���ت محطة (إي إس بي إن) األمريكية ع���ن مازيك قوله إن
" اللعب الخشن في الرياضة يتم معاقبته بالبطاقة الحمراء".
وأض���اف ":على بيرهوف وجريندل االس���تقالة طالما أنهما لم
يتعلما طوال فترة عملهما الطويلة ش���يئا س���وى :أنت تخس���ر
كأوزيل بدال من أنت تخسر كفريق".
كان بيرهوف صرح ب���أن المنتخب األلماني كان عليه التفكير
ف���ي اس���تبعاد أوزيل من تش���كيلته في مونديال روس���يا ،بعد
الضج���ة التي أثارته���ا صورة الالعب مع الرئي���س التركي رجب
طيب أردوغان.

وقال بيرهوف ،في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" يوم الجمعة
الماضي" :حتى اآلن لم نرغم أي العب في المنتخب الوطني على
فعل ش���يء ،لكننا حاولنا دائما إقناعهم" ،وأضاف "لم ننجح في
ذلك مع مس���عود ،لذا ربما كان من المفت���رض أن ندرس اللعب
بدونه".
ُ ْ
وفي أعقاب ذلك ،قال بيرهوف إن تصريحاته ف ِه َمت على نحو
خاطئ.
وفي س���ياق متصل ،كان جريندل طالب ،في مقابلة  ،االثنين،
أوزي���ل التركي األصل ،بتقدي���م إيضاح حول صورت���ه المثيرة
للجدل مع ادروغان ،وألمح بشكل غير مباشر إلى أن هذا التوضيح
شرط الستمرار اوزيل في المنتخب.
تجدر اإلش���ارة إلى أن أوزيل لم يعلق حت���ى اآلن على صورته
التي تم التقاطها في أيار الماضي في لندن مع أردوغان ،وذلك
بخالف ما فعل زميله في المنتخب أيلكاي جوندوجان.

س���حب اتحاد الكرة ،ي���وم امس ،قرع���ة بطوالته
الرس���مية وهي :دوري المحترفين ،واالولى ،وكأس
الش���هيد ابو عم���ار ،وقد أفرزت نتائج الس���حب عن
ِص���دام مبكر يجمع بط���ل الدوري ،ه�ل�ال القدس،
والوصيف اهلي الخليل.
كنت اتمنى ان ال يحدث ذلك ،وقد عبرت عن ذلك
صراحة ،من خالل وقفة "نحث الخطى" ،المنش���ورة
في االيام بتاريخ 2018-7-11 :بعنوان" :قبيل س���حب
قرعة الدوري" ،وقد استبقت سحب القرعة بالتمنى
على القائمي���ن على االتحاد االيع���از لمن يهمهم
ان يأخذوا في االعتبار ارج���اء لقاءات الفرق الكبرى
لألس���ابيع االخي���رة من ال���دوري التماس���ًا للفائدة
ً
اوال ،وإلبق���اء فص���ول التش���ويق والص���راع قائمة
حتى الهزيع االخير من عمر المس���ابقة ثانيًا ،نظرًا
للفوائد المرجوة ،خصوصًا لجهة استقطاب المزيد
من االهتمام الجماهيري بالمس���ابقة ،وهو ما سجل
تراجعًا في الموسم الفائت.
عندم���ا تمنيت على اتحاد الك���رة ان ينزع باتجاه
القرع���ة الموجه���ة ،فألنني تحمس���ت للخطوة في
اعق���اب اس���تجابة المستش���ار تركي آل الش���يخ،
رئي���س هيئة الرياضة في الس���عودية ،لمالحظات
واعتراض���ات االندية على جدول لقاءات الدوري في
بالده ،ال س���يما وان هناك فرقًا سوف تلعب العديد
من اللقاءات خارج قواعدها ،وقد تم اخذ المالحظات
باالعتبار ،وتمت معالجتها بكل صدر رحب ،علمًا ان
اتحاد الكرة الس���عودي اس���تعان بشركة انكليزية
متخصصة اسمها "اوتس".
حبذا لو يتم افساح المجال امام الفرق المنضوية
أكان في دوري المحترفين او االولى او حتى مسابقة
الكأس البداء مالحظاتهم وارس���الها التحاد الكرة،
من اجل مراجعتها والتعاطي مع المناسب منها.
بقي���ت هن���اك مالحظ���ة وضعها ف���ي متناولي،
مش���كورًا ،المدرب عبدالفت���اح ع���رار ،تعليقًا على
"نحث الخط���ى" ،فكتب يقول" :ال نس���تطيع الحكم
على مس���توى فرقنا ،ألن فترة التس���جيل لم تنته،
وال يوجد حالة من االس���تقرار" ،وأرى ان الرجل معه
كامل الحق في هذه الجزئية ،فالس���واد االعظم من
فرقن���ا اقرب الى المتغير منه الى الثابت ،بدليل ان
الفرق التي س���بق وحازت بطولة الدوري ،انتكس���ت
باستثناء فريق هالل القدس.
newsaqa@hotmail.com

