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الديك
الفرنسي..
من ذهب

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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ابطال العالم متوجين بالكأس.

(ا ف ب)

فرنسا ..تزهو بالنجمة الثانية
موس���كو( -أ ف ب)  :توج المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقب
كأس العالم في كرة القدم للمرة الثانية في تاريخه ،بفوزه على
نظيره الكرواتي  2-4في المباراة النهائية لمونديال روسيا التي
أقيمت بينهما على ملعب لوجنيكي في موسكو.
وأضاف المنتخب الفرنس���ي الى س���جله لقب مونديال ،2018
بع���د  20عاما من تتويجه للمرة األولى عل���ى أرضه عام  .1998أما
المنتخ���ب الكرواتي ،ففش���ل في إحراز اللق���ب للمرة األولى في

تاريخه ،علما انه بلغ المباراة النهائية للمرة األولى أيضا.
وبات مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان ،ثالث شخص
ف���ي تاريخ اللعبة يح���رز لقب كأس العالم كالع���ب ومدرب ،بعد
البرازيلي ماريو زاغالو واأللماني فرانتس بكنبارو .وكان ديش���ان
قائد تشكيلة المنتخب عام .1998
وافتت����ح الكرواتي ماريو ماندزوكيتش التس����جيل بهدف خطأ في
مرمى فريقه في الدقيقة  ،18بعد ركلة حرة نفذها الفرنس����ي انطوان

غريزمان ،لمس����ت رأس زميله المدافع رافايل فاران قبل ان تتحول من
رأس المهاجم الكرواتي الى شباك حارس مرماه دانيال سوباشيتش.
وفي الدقيقة  ،28عادل الكرواتي إيفان بيريشيتش بتسديدة
بيسراه من داخل منطقة الجزاء ،هزت شباك الحارس لوريس.
اال ان المنتخب الفرنس���ي عاود التق���دم عبر ركلة جزاء نفذها
غريزمان ف���ي الدقيقة  ،38علما ان الحكم األرجنتيني نس���تور
بيتانا احتس���ب ركلة الجزاء بعد االس���تعانة بتقنية المساعدة

بالفيديو في التحكيم ("في ايه آر") ،والتي أظهرت وجود لمسة
يد على بيريشيتش.
وسجل المنتخب الفرنس���ي هدفين في الشوط الثاني ،بداية
عبر العب خط الوس���ط ب���ول بوغبا في الدقيق���ة  ،59وبعدها عبر
تس���ديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لمهاجمه الشاب كيليان
مباب���ي ( .)65اال ان ماندزوكيتش قلص الفارق في الدقيقة (،)69
اثر خطأ في تشتيت الكرة من الحارس لوريس.
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اإلنجليزي هاري كين
ينتعل الحذاء الذهبي
في م����ا يأتي ترتي����ب الهدافين في كأس العالم ف����ي كرة القدم
:2018
هاري كين (انكلترا)
كريستيانو رونالدو (البرتغال)
روميلو لوكاكو (بلجيكا)
دينيس تشيريشيف (روسيا)
انطوان غريزمان وكيليان مبابي (فرنسا)
دييغو كوستا (اسبانيا)
إدينسون كافاني (األوروغواي)
ييري مينا (كولومبيا)
أرتيم دزيوبا (روسيا)
ادين هازار (بلجيكا)
ايفان بيريشيتش وماريو ماندزوكيتش (كرواتيا)
لوكا مودريت����ش (كرواتيا) ،ميل����ي يديناك (اس����تراليا) ،فيليبي
كوتيني����و ونيمار (البرازيل) ،أحمد موس����ى (نيجيريا) ،جون س����تونز
(انكلترا) ،محمد صالح (مصر) ،لويس س����واريز (األوروغواي) ،هيونغ
مين س����ون (كوري����ا الجنوبية) ،أندرياس كرانغفيس����ت (الس����ويد)،
وهبي الخزري (تونس) ،سيرخيو أغويرو (االرجنتين) ،تاكاشي اينوي
(اليابان)
ناتش����و فرنانديز وإيس����كو وياغو اس����باس (اس����بانيا) ،خوس����يه
خيمينيز (األوروغواي) ،إيوري غازينسكي وألكسندر غولوفين وماريو
فرنانديش (روس����يا) ،يوسف بولسن وكريستيان إريكسن وماتياس
يورغنس����ون (الدنمارك) ،ألكسندر كوالروف وألكسندر ميتروفيتش
(صربي����ا) ،هيرفينغ لوس����انو وخافيي����ر هرنانديز "تشيتش����اريتو"
وكارل����وس فيال (المكس����يك) ،س����تيفن تس����وبر وغرانيت تش����اكا
وش����يردان شاكيري ويوسيب درميتش وبليريم دزيمالي (سويسرا)،
لودفيغ اوغوستينس����ن وأوال تويفونن وإميل فورس����برغ (الس����ويد)،
درايس مرتنز وميتشي باتش����واي وعدنان يانوزاي ويان فيرتونغن
وم����روان فاليني وناصر الش����اذلي وكيفن دي بروي����ن وتوما مونييه
(بلجيكا) ،يويا أوساكو وش����ينجي كاغاوا وكيسوكي هوندا وجينكي
هاراغوشي (اليابان) ،خوان فرناندو كينتيرو وراداميل فالكاو وخوان
ك����وادرادو (كولومبي����ا) ،مباي نيانغ وس����اديو مانيه وموس����ى واغيه
(السنغال) ،غريغور كريش����وفياك ويان بيدناريك (بولندا) ،بنجامان
باف����ار ورافايل فاران وصامويل أومتيتي وبول بوغبا (فرنس����ا) ،أنتي
ريبيت����ش وايفان راكيتيت����ش وميالن باديلي وأن����دري كراماريتش
ودوماغوي فيدا (كرواتيا) ،روبرتو فيرمينو وباولينيو وتياغو س����يلفا
وريناتو أغوس����تو (البرازي����ل) ،ديالن برون والفرجاني ساس����ي وفخر
الدين بن يوس����ف (تونس) ،ماركو رويس وطوني ك����روس (ألمانيا)،
كيم يونغ-غوون (كوريا الجنوبية) ،انخل دي ماريا وغابريال ميركادو
وليونيل ميس����ي وماركوس روخو (األرجنتين) ،ألفريد فينبوغاسون
غيلفي سيغوردسون (ايس����لندا) ،جيس����ي لينغارد وهاري ماغواير
وديلي آلي وكيران تريبييه (انكلترا) ،سلمان الفرج وسالم الدوسري
(الس����عودية) ،ريكاردو كورايس����ما وبيبي (البرتغال) ،كريم أنصاري
فرد (إيران) ،خالد بوطيب ويوس����ف النصيري (المغرب) ،أندري كاريو
وباولو غيريرو (البيرو) ،فيكتور موزيس (نيجيريا) ،لكندال واس����تون
(كوستاريكا).
عزي����ز بوحدوز (المغ����رب) ،أوغيني����كارو ايتيبو (نيجيري����ا) ،عزيز
بهيش (اس����تراليا) ،تياغو شيوس����يك (بولندا) ،أحمد فتحي (مصر)،
دينيس تشيريشيف وسيرغي ايغناش����يفيتش (روسيا) ،إديسون
ألفاريز (المكس����يك) ،يان سومر (سويس����را) ،فرناندينيو (البرازيل)،
ماريو ماندزوكيتش (كرواتيا)

فرنسا تحصل على  38مليون دوالر
مكافأة الفوز بكأس العالم
موسكو ( -د ب أ) :حصل المنتخب الفرنسي ،الفائز
بلقب كأس العالم لكرة القدم  2018في روس���يا ،على
 38مليون دوالر أمريكي.
وتبلغ الجائ���زة المالية لمنتخ���ب كرواتيا ،وصيف
كأس العالم 28 ،مليون دوالر.
وارتفعت الجائزة المالية للبطل والوصيف بمقدار
ثالثة ماليين دوالر مقارنة بمونديال البرازيل .2014
ونال منتخب بلجي���كا ،صاحب المرك���ز الثالث 24
مليون دوالر ،مقارنة ب���ـ 22مليون دوالر حصل عليها
منتخ���ب هولندا ،صاحب المركز الثالث في مونديال
البرازيل ،فيما حصل منتخب انجلترا ،صاحب المركز
الرابع في المونديال الروس���ي عل���ى  22مليون دوالر
بزيادة مليوني دوالر عن النسخة الماضية للبطولة.
وحصل المشاركون في دور الثمانية على  16مليون
دوالر مقابل  12مليون دوالر للمنتخبات التي تأهلت
إلى دور الستة عشر.
أما المنتخبات التي خرجت من الدور األول فحصلت
على ثمانية ماليين دوالر.
وبلغ���ت قيم���ة الجوائ���ز اإلجمالي���ة للبطولة 400
مليون دوالر مقارنة بـ 358مليون دوالر في مونديال
البرازيل.

البلجيكي تيبو كورتوا
أفضـل حـارس مرمـى
موس���كو ( -د ب أ) :توج البلجيكي تيب���و كورتوا بجائزة
(القفاز الذهبي) كأفضل حارس مرمى في نهائيات كأس
العالم لكرة القدم بروسيا .2018

َ
						
متوجين بجائزتيهما .
مبابي (يمين) ومودريتش

(ا ف ب)

مودريتش أفضل العب ومبابي أفضل ناشئ
موسكو  -وكاالت:اختير قائد المنتخب الكرواتي لكرة
القدم لوكا مودريتش أفضل العب في كأس العالم في
كرة القدم  ،2018كما توج كيليان مبابي العب المنتخب
الفرنس���ي لكرة الق���دم بلقب أفضل الع���ب صاعد في
بطولة كاس العالم لكرة القدم . 2018
وس���جل مباب���ي ،البال���غ من العم���ر  19عام���ا و207
ً
يوم���ا ،أربعة أه���داف طوال منافس���ات البطولة محتال
المرك���ز الثاني ف���ي قائم���ة الهدافي���ن مناصفة مع

البرتغال���ي كريس���تيانو رونالدو والبلجيك���ي روميلو
لوكاكو والفرنس���ي أنطوان جريزمان والروسي دينيس
تشيريشيف.
كما أصبح مبابي ثاني أصغر العب يس���جل هدفا في
المباراة النهائية ب���كأس العالم بعد البرازيلي بيليه ،
ال���ذي كان عمره  17عاما وً 249
يوم���ا ،ويليه بيرجومي
بنسخة  1982وكان عمره ً 18
عاما و الذي سجل هدفا في
نهائي مونديال  1958أمام المنتخب السويدي.

ديش��ان يدخل التاريخ إل��ى جوار زاجال��و وبيكنباور فرنسا تعادل عدد ألقاب األرجنتين
موس���كو (-د ب أ) :كت���ب ديديي���ه
كان ديش���ان ،توج ب���كأس العالم مع
وأوروغواي بكأس العالم
ديش���ان ،مدرب المنتخب الفرنس���ي منتخب فرنسا عام  ،1998قبل أن يتوج
لكرة القدم ،اس���مه بح���روف من ذهب
في تاري���خ بطول���ة كاس العالم لكرة
الق���دم ،حيث أصبح ثالث ش���خص في
تاري���خ المونديال يتوج باللقب كالعب
ومدرب.
ومنذ انطالق النس���خة األولى لكأس
العال���م ع���ام  ،1930لم يحقق س���وى
ش���خصان هذا اإلنجاز ،هم���ا البرازيلي
ماري���و زاجال���و ،ال���ذي ت���وج بالبطولة
كالعب مع منتخب البرازيل عامي 1958
بالس���ويد و 1962بتشيلي قبل أن يناله
كمدير فني ع���ام  1970بالمكس���يك،
واأللمان���ي فران���ز بيكنب���اور الذي فاز
بالبطولة مع المنتخب األلماني كالعب
ع���ام  1974بألماني���ا ثم حص���ل عليها
كمدير فني عام  1990بإيطاليا.

امس األحد بحصوله على اللقب مجددا،
وهو على رأس القيادة الفنية لمنتخب
فرنس���ا ،في مونديال  2018بروس���يا،
عقب فوز المنتخب الملقب بـ (الديوك)
على المنتخب الكروات���ي في المباراة
النهائية للبطولة.
وخ���اض ديش���ان مبارات���ه الثالث���ة
والثمانين كمدير فني لمنتخب فرنسا،
حيث حقق انتصاره الثالث والخمسين
مقابل  15تعادال و 15خسارة.
ويعد ه���ذا ه���و اللق���ب الثامن في
المس���يرة التدريبية لديش���ان ،بعدما
س���بق له الحص���ول على لق���ب الدوري
الفرنس���ي مرة وحيدة ،وكأس الرابطة
الفرنس���ية في أربع مناسبات ،والسوبر
الفرنسي مرتين.

موس���كو ( -د ب أ) :جاء تتويج
المنتخ���ب الفرنس���ي بلق���ب
كأس العال���م لكرة القدم للمرة
الثاني���ة في تاريخ���ه ،ليعادل
ع���دد األلق���اب التي ت���وج بها
منتخبا األرجنتي���ن وأوروجواي
في البطولة.
وحصل���ت فرنس���ا عل���ى لقب
المونديال الذي أقيم بروس���يا
 ،2018لتس���تعيد اللق���ب الذي
غاب عن خزائنها لمدة  20عاما،
عندما أحرزت البطولة عام 1998
التي استضافتها على مالعبها.
ومازالت فرنس���ا تبتعد بفارق
ثالث���ة ألقاب ،خل���ف المنتخب
البرازيل���ي الذي يحم���ل الرقم

القياسي في عدد مرات التتويج
بكأس العالم.
وف���از المنتخب الفرنس���ي 4
  2عل���ى نظي���ره الكرواتي فيالمباراة النهائي���ة للمونديال
الروس���ي األح���د عل���ى ملعب
(لوجنيكي) بالعاصمة الروسية
موسكو.
وتعد هذه هي المباراة الثالثة
والثالثين التي تفوز بها فرنسا
في تاريخ مشاركاتها الـ 15في
كأس العال���م ،مقابل  13تعادال
و 19خسارة ،كما رفعت رصيدها
التهديفي ف���ي المونديال إلى
 119هدفا ،فيما تلقت ش���باكها
 77هدفا.
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نجاح روسي غير مسبوق يحظى باحترام العالم بأسره
الكبار تساقطوا تباعًا  ..والمستضعفون قالوا كلمتهم
موس���كو  -أ ف ب :اس���دلت الس���تارة أمس على النسخة
الحادية والعش���رين من كأس العالم ف���ي كرة القدم ،في
ختام مهرجان كروي اس���تمر ش���هرا وس���اهم في تبديل
مفاهيم بالنس���بة الى الدولة المضيفة وإحياء األمل على
المس���تطيل األخضر لعدد من منتخبات "المستضعفين"
كرويا.
ولطالما خيمت المخاوف من العنصرية والعنف واألزمات
الدبلوماس���ية على االستضافة الروس���ية للمونديال الذي
انطل���ق في  14حزيران ،اال انه ومن���ذ صافرة البداية ،كانت
التجربة إيجابية لما يقدر بأكثر من مليون مش���جع أجنبي
حضروا ال���ى البالد ،بحس���ب االتحاد الدولي لك���رة القدم
(فيفا).
وغصت شوارع موس���كو والمدن العشر األخرى المضيفة
بجماهير م���ن كل أنحاء العالم ،وخصوصا تلك القادمة من
أميركا الالتينية بأعداد كبيرة ،لمتابعة ما اعتبرها رئيس
الفيفا جاني إنفانتينو "أفضل كأس عالم".
في حين كان حض���ور الجمهور من دول الغرب أقل عددا
الس���باب عدة تتقدمها العالق���ات المتوترة بين روس���يا
ودول غربية عدة ،اال ان المش���جعين االنكليز كانوا من بين
األوروبيين الذين انتقلوا الى روس���يا في القسم االخير من
البطولة ،بعدما ش���اهدوا منتخبه���م يواصل التقدم فيها
(حل رابعا).
وبعدم���ا كانوا يتوجس���ون من التع���رض العتداءات من
قبل المش���اغبين الروس ،تبدلت نظرة الجمهور االنكليزي
لروسيا ،وسيغادر أفراده البالد بانطباع مماثل للذي تحدث
عنه مدرب منتخبهم غاريث ساوثغيت.
وقال األخي���ر بعد الخس���ارة أمام بلجي���كا (صفر )2-في
مباراة تحديد المركز الثالث في س���ان بطرس���بورغ السبت
"كان تنظيم البطولة الئقا ،وكان الترحيب بنا في كل المدن
التي حللنا فيها في روسيا رائعا".
وتابع "تح���دث كثيرون عن العالقات الدبلوماس���ية بين
بلدينا ،اال انني وعلى الصعيد الش���خصي ،وبعد التواصل
مع الناس هنا ،اقول انه لم يكن ممكنا ان نلقى اس���تقباال
أفضل من الذي حظينا به".
وس���واء كان���ت ه���ذه افض���ل كأس عالم كم���ا اعتبرها
إنفانتينو أم ال ،فثمة حقيقة ثابتة ،أن روسيا قدمت عرضا
رائعا ،وحظي العالم بكرة قدم لن ينساها.
في الجانب الفني ،كان عدد االهداف (الى ما قبل المباراة
النهائية) أقل مما ش���هدته النسخة السابقة في البرازيل
قبل اربعة اعوام ( 163هدفا حاليا مقابل  173في البرازيل)،
اال ان مباراة واحدة في النس���خة الحالية انتهت بالتعادل
السلبي وكانت بين فرنسا والدنمارك في ختام الدور االول
للمجموعة الثالثة.
المخاوف األولية بشأن اعتماد تقنية المساعدة بالفيديو
في التحكيم ("في ايه آر") كانت أقل من المتوقع ،على رغم

المونديال الروسي استقطب أكثر من مليون مشجع أجنبي حضروا الى البالد.

بع���ض االختالف في وجهات النظر الذي رافق مرحلة دوري
المجموعات.
ولعل االمر االكثر اثارة لالنتباه ،هو السباق الكروي الرائع
حتى المب���اراة النهائية من قبل المنتخ���ب الكرواتي ،في
مقابل الخروج المبكر لمنتخبات مرشحة مثل المانيا (حاملة
لقب  ،)2014واس���بانيا واالرجنتين ،ما عكس صورة مختلفة
لكرة القدم على صعي���د المنتخبات حيث يصعب التكهن
سلفا بالنتائج ،على نقيض المسابقات القارية السيما على
مستوى األندية.
كان مفترضا ان تكون النهائيات الحالية الفرصة االمثل
لالرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو،
وحتى البرازيل���ي نيمار ،إلحراز اللقب للم���رة األولى .اال ان
البرازيل خرجت من الدور ربع النهائي ،فيما خرجت كل من
االرجنتين والبرتغال من ثمن النهائي .ومع تخطي كل من
ميس���ي ورونالدو عتبة الثالثين ،ربما يكون فاتهما القطار

الحراز الكأس.
الفرنسي كيليان مبابي والبلجيكي إدين هازار والكرواتي
لوكا مودريتش تألقوا ،من دون ان يفرض أي منهم نفس���ه
نجما أوحد للبطولة.
قال مدرب كرواتيا زالتكو داليتش ""بالنسبة الي ،ميسي
هو افضل العب في العالم ،ونيمار قريب جدا منه من حيث
الترتي���ب ،وقد ودعت كل الف���رق المدججة بالنجوم ،والتي
اعتمدت بش���كل حصري عليهم ،البطولة باكرا وعادت الى
ديارها".
وأضاف "أم���ا الفرق المدمجة والمتحدة ،والتي حاربت من
اجل ش���يء ما ،فقد كان مش���وارها أطول .وربما كانت هذه
إحدى أغرب النهائيات في تاريخ كأس العالم".
وبدا انه من غير المج���دي ،وخصوصا مع الختام ،ان يضع
بلد ما خططا طويلة األمد لتحقيق النجاح.
على سبيل المثال ،كرة القدم في كرواتيا تعاني مشكالت

(إ.ب.أ)

بنيوية وسياسية .داليتش نفسه تولى منصبه قبل مباراة
م���ن نهاية التصفيات األوروبي���ة المؤهلة (قاد بعدها الى
الملحق وتأهل على حس���اب اليون���ان) ،لكن بفضل تأثيره
ووجود بع���ض الالعبين الجيدين تمكن المنتخب الكرواتي
من الذهاب بعيدا في البطولة.
وق���ال المدرب االس���باني للمنتخ���ب البلجيك���ي روبرتو
مارتينيز "سيكون مصدر إلهام ألي شخص في هذا العالم
إذا أح���رزت كرواتيا اللقب .عندها يجب ان تكون قادرا على
القتال لتحقيق أحالمك".
لقد أعط���ت كرواتيا األمل للدول الصغي���رة التي تتطلع
لمح���اكاة النج���اح ف���ي كأس العالم ،وخصوص���ا مع دخول
البطولة مرحلة جديدة بإقامة نهائيات النسخة  22في قطر
بين تشرين الثاني وكانون االول  ،2022ورفع عدد المنتخبات
المش���اركة ف���ي النهائيات الى  48في نس���خة  2026التي
تستضيفها الواليات المتحدة وكندا والمكسيك.
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نج��وم ترك��وا بصمته��م ف��ي تاري��خ نهائي��ات الموندي��ال

موس���كو :تع���رف عل���ى نج���وم ترك���وا بصمتهم في
المباريات النهائية لبطوالت كأس العالم خالل نس���خها
الـ 20السابقة.

البرازيلي بيليه

كثيرًا ما ُيشار إلى نسخة عام  1958من كأس العالم على
ّ
أنها بطولة بيليه ،لكن قالئل يتذكرون أنه لم يشارك في
أول مباراتين لفريقه في دور المجموعات بسبب اإلصابة.
ّ
تفجر موهبة "الجوهرة الس���وداء" فقد أتت في المراحل
اإلقصائي���ة ،بدأ ذلك في لقاء رب���ع النهائي أمام منتخب
ويلز الطموح والذي كان مفاجأة البطولة.
ففي الدقيقة  ،73كان ظهر بيليه للمرمى ،ونجح ببراعة
ّ
في مخادعة المدافعين وهز شباك الحارس جاك كيلسي.
كان ذلك الهدف بمثابة حافز لهذا المراهق الموهوب
وبداي���ة عص���ر بيليه الذي س���جل ثالثية ش���خصية في
الشوط الثاني من لقاء نصف النهائي أمام فرنسا ليساعد
البرازيل على الفوز بنتيجة .2-5
وم���ن ثم التألق ف���ي النهائي التاريخ���ي أمام أصحاب
األرض ،أم���ا هدفاه ف���ي ذلك النهائي من ك���رة مقنطرة
ورأسية في الدقيقة األخيرة ،فقد كانا مؤشرًا على صعود
نجم أسطورة كروية جديدة.

اإلنكليزي جيف هيرست
ل���م يكن م���ن المفت���رض أن يق���ود رأس حرب���ة نادي
ويس���تهام يونايت���د جيف هيرس���ت ،الذي نال وس���ام
الشرف الحقًا وأصبح لقبه "سير" ،المنتخب اإلنكليزي في
حملته الناجحة في كأس العالم عام .1966
ّ
كان م���ن المتوق���ع أن ت���وكل مهمة اإلضط�ل�اع بالخط
األمام���ي لكتيبة األس���ود الثالث���ة إلى بط���ل توتنهام
هوتسبر ،جيمي جريفز.
لكن جريفز فش���ل بهز الش���باك في الجولة األولى من
المباريات ،وغ���اب عن لقاء ربع النهائ���ي أمام األرجنتين
بسبب اإلصابة.
ولكن حس���مت نتيجة هذا اللقاء اله���ام على يد الخيار
الثان���ي ف���ي الهجوم جيف هيرس���ت ،ال���ذي تمكن من
زاوية ممتازة أن يقتنص رأسية تحولت إلى هدف اللقاء
الوحيد.
استمر هيرست بالظهور مع الفريق ،وخاض لقاء نصف
النهائ���ي ،واتخذ مدرب المنتخب اإلنكليزي الس���ير ألف
رامسي قرارًا صعبًا باختيار التشكيلة نفسها لخوض لقاء
النهائي ،رغم استعادة جريفز للياقته.
وقد أثبتت األيام أن ذل���ك كان قرارًا حكيمًا بالنظر إلى
أن هيرس���ت اقتنص ثالثية ش���خصية من بين األش���هر
في تاريخ البطولة ومنح منتخبه ش���رف رفع كأس العالم،
وساهم في الفوز على ألمانيا بنتيجة (.)2-4

باولو روسي يرفع الكأس في .1982

اإليطالي باولو دي روسي

باولو روسي أحد أبرز نجوم الكرة اإليطالية وبطل
فوز المنتخب بكأس العالم عام .1982
كان قد عاد لتوه إلى عالم كرة القدم اإلحترافية
بعد فت���رة إيقاف ّ
مطولة نتيجة فضيحة مراهنات
تورط فيها.
ّ
قدم منتخ���ب اآلزوري ً
أداء ا غير مقنع في الجولة
األولى من المباريات ،وبدا روسي بعيدًا عن مستواه
وأش���ارت إليه الصحافة الرياضي���ة باعتباره أصبح
نجمًا من الماضي.
وعندم���ا واجه���ت إيطاليا منتخ���ب البرازيل في
الدور الثاني من البطولة ،لم تكن اآلمال كبيرة عن
حظوظ األوروبيين.
أما الح���ارس البرازيلي فالدير بيريز فقد أش���ار
قبل المباراة إلى مصدر الخطر الوحيد الذي يخشى
منه :أن يعود روسي للضرب من جديد .حصل ذلك
بالفعل ،وس���جل روس���ي ثالثية ف���ي اللقاء ليمنح
اإليطاليي���ن مباراة تحولت إلى كالس���يكيات كأس
العالم.
استمر روس���ي بالتألق وسجل هدفين في شباك
بولن���دا في نص���ف النهائ���ي ،وس���اهم بآخر في
المب���اراة النهائية أم���ام ألماني���ا الغربية لينهي
البطولة متربعًا على صدارة قائمة الهدافين ونجم
البطولة بال منازع.

البرازيلي رونالدو
بعد إصابتين في الركبة أبعدتاه عن المالعب
لمدة عامي���ن تقريبًا ،ظ���ن الجميع أن مش���وار
رونالدو في المالعب قد انتهى ،لكن ألنه ظاهرة
ً
فعال ،وألنه العب اس���تثنائي قل نظيره ،شارك
ف���ي كأس العالم  2002وق���اد البرازيل لتحقيق
اللقب ،وتوج نفس���ه هداف���ًا للبطولة برصيد 8
أهداف.
هو س���جل هدفي البرازيل ف���ي نهائي كأس
العالم أمام ألمانيا لتفوز بنتيجة (.)0-2
رونالدو بما فعله في مونديال اليابان وكورويا
الجنوبي���ة لم يك���ن إنجازًا كرويًا فق���ط ،بل هو
درس مهم للحياة بشكل عام ،كيف تثابر ،كيف
تحافظ عل���ى موهبتك رغم الظ���روف الصعبة،
كيف تس���تعيد توازنك بعد صدمة جس���دية
ونفس���ية ،الظاهرة قدم لنا درسًا مهمًا لمعنى
أن تكون استثنائيًا.

اإليطالي فابيو جروسو

ّ
تض���م كوكبة م���ن النجوم في
ضم���ن كتيب���ة
موندي���ال  :2006جيانلويج���ي بوف���ون ،وفابيو
كانافارو ،وأندري���ا بيرلو ،وفرانشيس���كو توتي،
وآخرين.

مقابل ذلك كان هناك العب مغمور نسبيًا اسمه
فابيو جروس���و يشغل مركز ظهير أيسر ،وبدا أنه
دخيل على التشكيلة اإليطالية .فقد ظهر ضمن
التشكيلة الرئيسية للمنتخب اإليطالي في أول
مباراتين من البطولة دون أن يترك بصمة واضحة
أو يقدم مس���اهمة تذكر قبل انط�ل�اق المراحل
اإلقصائية.
في موقعة اآلزوري في دور الس���تة عش���ر أمام
أستراليا ،تم طرد أحد الالعبين اإليطاليين وواجه
الفريق خطر اإلقصاء ،لكن بفضل اندفاعة خطرة
لجروسو نحو عرين األستراليين ،حصل المنتخب
ّ
اإليطالي عل���ى ركلة جزاء اقتن���ص منها توتي
ّ
اس���تمر ظهور جروسو في التشكيلة
هدفًا هامًا.
ً
ّ
ُ
وزادت ثقته بنفس���ه ليس���جل هدفًا جميال في
شباك ألمانيا المس���تضيفة في نصف النهائي
ليكسر رتابة التعادل في الوقت اإلضافي.
وفي النهائي ،تم اللجوء لركالت الترجيح أمام
فرنس���ا بعد أن انتهى الوقت األصلي واإلضافي
ّ
بالتعادل بهدف لمثله ،وهزت إيطاليا الش���باك
من ركالته���ا الخمس وحصدت لقبه���ا العالمي
الرابع.
أم���ا الالعب الذي س���دد خامس ركل���ة ترجيح
ُليطلق العن���ان الحتفاالت عريض���ة ،فهو فابيو
جروسو نفسه.
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أفضل  11العبًا شابًا في المونديال
لندن  -وكاالت :كشفت صحيفة "ذا جارديان" اإلنكليزية
صباح أمس األحد عن أفضل  11العب شاب في كأس العالم
 2018الذي انتهت فعالياته بشكل رسمي مساء أمس.
وتألق ف���ي هذه البطولة الممي���زة العديد من الالعبين
الش���باب الذي ينتظر منهم الكثير في قادم الس���نوات
سواء مع منتخبات بالدهم مع أو فرقهم.
وقامت صحيف���ة "ذا جارديان" بعمل تش���كيلة مثالية
من هؤالء الالعبين الذي شهدت تواجد ثالثة من منتخب
أوروجواي وهم توريرا ،وبينتاك���ور ،وخيمينيز ،باإلضافة
إلى العبين من منتخب فرنسا وهو كيليان مبابي ،وبافارد،
بينما لم يتواجد أي العب من كرواتيا في هذه التشكيلة.
وجاءت التشكيلة المثالية الخاصة بالجارديان كالتالي:
 حراسة المرمى :أوزوهو "نيجيريا" خ���ط الدف���اع :ي���اري مين���ا "كولومبي���ا" ،خيميني���ز"أوروجواي" ،أكانجي "سويسرا"
 خط الوس���ط :بافارد "فرنس���ا" ،بينتاكور "أوروجواي"،توريرا "أوروجواي" ،ثيو هيرنانديز "فرنسا".
 خط الهج���وم :لوزانو هيرفينج "المكس���يك" ،كيليانمبابي "فرنسا" ،رحيم ستيرلينج "إنكلترا".

مودريتش يلعب
المونديال وكأنه يرقص!

لوكا مودريتش.

موس���كو  -وكاالت :أش���اد ريكاردو كاكا ،نجم المنتخب
البرازيل���ي س���ابقًا ،بالمس���تويات الت���ي يقدمه���ا لوكا
مودريت���ش في نهائي���ات كأس العال���م  ،2018الفتًا إلى
أنه يجعل ك���رة القدم تبدو س���هلة ،مؤك���دًا في الوقت
نفسه على أنه يستحق فرصة قيادة كرواتيا في المباراة
الختامية.
وق���ال كاكا في تصريحات صحفي���ة" :كرة القدم صعبة
والمونديال أصعب ،لكن مودريتش يلعب وكأنه يرقص..
يبين لك أنه من السهل أن تلعب كرة القدم ،لكن إنه من
الصعب حقًا أن تلعب كرة القدم".
وأردف" :اآلن هو ذاك الالعب الرائع الذي يلعب في أعلى
المس���تويات ،ومعه أربعة أبطال ال���دوري ،ونهائي كأس
العالم ،كونه قائد الفريق ..إنه حقًا لطيف ويستحق ذلك
ألنه رجل رائع ،ومتواضع ،لذلك تهانينا إلى النهائي".
وكان كاكا ،قد قضى موس���مًا م���ع مودريتش ،في ريال
مدريد ،قبل أن يرحل إلى ميالن في  ،2013علمًا أن الالعب
البرازيلي يعد آخر المتوجين بالكرة الذهبية قبل قطبية
رونالدو وميسي.

سجل أو لم يسجل ...
أهالي بلدة فروج الفرنسية يتفاخرون بابنهم "جيرو"
فروج  -فرنسا  -أ ف ب :لم يسلم مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم أوليفييه
جيرو من االنتقادات بس���بب انعدام فعاليته التهديفية في مونديال  ،2018اال ان
أهالي بلدة فروج الفرنسية فخورون بابنهم.
في ش���وارع هذه البلدة الصغيرة القريبة من مدينة غرونوبل ،حيث خطا مهاجم
منتخ���ب "الزرق" خطوات���ه االولى مع كرة الق���دم ،يتذكر الجميع بفخر المس���يرة
الرياضية لهذا "الش���اب المتواضع والكريم" ،وال يتقبلون االنتقادات التي تطاوله
في الصحف في األيام األخيرة.
وتس���ترجع البلدة ذكريات الشاب الشغوف و"المتطوع" حين كان يسجل أهدافه
االول���ى ،أو يأتي للتدري���ب ،في بعض االحيان بمفرده ،ليركل الكرة خالل س���اعات
بمواجهة حائط بجوار أرض الملعب ،على بعد خطوتين من منزله.
ويشيد ميش���ال بيريز ،مدربه االول في نادي فروج ،بجهوده منذ بداية مونديال
روس���يا ،من الناحية الهجومية للمنتخب الفرنس���ي قائال "ال يسجل االهداف النه
بالكاد يحصل على الك���رات .يلعب أوليفييه دور "الش���رير" ،وهو الخط (الدفاعي)
االول ألسلوب الضغط الذي تعتمده التشكيلة الفرنسية".
ويتابع هذا الستيني ،المدرب السابق في نادي إيزير "ظهره الى المرمى ،يتوجب
علي���ه أن يلعب من أجل اآلخرين ،ع���ن طريق خلق المس���احات ،بمواجهة دفاعات
متراصة ال تترك سوى القليل من المساحات".
ظهره الى المرمى ،أم ظهره الى الحائط؟ بالنس���بة الى رومان جيرو ،شقيقه الذي
مر بمركز تدريب فريق أوكس���ير خالل حقبة التسعينات ،فمهاجم نادي تشلسي
االنكليزي بنى مسيرته الكروية على صورة أسلوب لعبه في روسيا.
ويتابع الشقيق االكبر الذي يستنكر االنتقادات لكنه يعتبرها "جزءا من اللعبة"،
بالق���ول ان أوليفييه "لم يكن أبدا أفضل إال عندما يكون ظهره الى الحائط ( )...هو
قوي ج���دا من الناحية الذهنية ،وواضح مع نفس���ه .قادر على رف���ع معنوياته ،أما
بالنس���بة لالنتقادات فانا واثق أنه ال يهتم بها ألنه يعيش حلما" ،في إش���ارة الى
خوض المباراة النهائية للمونديال للمرة األولى في مسيرته.
ويؤكد فرانس���يس مارتينيز ،رئيس ن���ادي فروج خالل العق���د االول من االلفية
الحالية وصديق جيرو ،ان "طباعه كفائز" ،والتي أظهرته أحيانا بصورة المتعجرف،
ستكون من المحركات االساسية لمنتخب فرنسا ضد كرواتيا.
وأوضح "حالته الذهنية هذه لم تفارقه أبدا مذ كان صغيرا .أي شيء إال الغرور".
وبالنسبة لهذا المدرب السابق في مدرسة لكرة القدم ،يعاني منتخب "الديوك"
من نقص في مركز "الالعب الرقم ( "9قلب الهجوم) خصوصا بعد اس���تبعاد المدرب
ديدييه ديشان للمهاجم كريم بنزيمة الذي يعتبره كثيرون أكثر استحقاقا لهذا
المركز من جيرو.
ورأى مارتينيز ان "أوليفييه هو من يعاني .ولكن ديش���ان قام بخيارات لالهتمام
بالناحي���ة الذهني���ة لمجموعته .مع لوري���س (هوغو) ومانداندا (س���تيف) ورامي
(عادل) ،أولفييه من هو من بين أقدم الالعبين وكالمه مسموع".
في مقاهي المدينة ،وفي س���احة البلدية وفي الش���ارع ال���ذي ترعرع فيه جيرو،
يتحدث الجمي���ع عن حس التضحية لدى هذا المهاجم والدور "األساس���ي" له في
أسلوب اللعب الذي يتبعه المدرب ديشان.
ويق���ول قادر ،أحد جيران عائلة جيرو ،ان أوليفييه "قاتل كاألس���د في كل مباراة
من خالل ش���غل الدفاعات (للمنتخبات المنافسة) .لو لم يكن هنا ،بحضوره البدني
والجسدي ،لن يكون منتخب فرنسا كما هو حاليا".
وال يتمنى ميشال بيريز سوى أن يتمكن جيرو من "اسكات االنتقادات بتسجيله
هدف الفوز في المباراة النهائية" ،وهو س���يناريو يريد الش���قيق االكبر أن يراهن
عليه ولكن في النهاية "أفضل أال يسجل وأن يتوج بطال للعالم".
أوليفييه جيرو خالل التدريبات مع المنتخب الفرنسي( .إ.ب.أ)
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ريال مدريد يقترب بشدة من
الحارس البلجيكي كورتوا
بروكسل  -د ب أ :بات نادي ريال مدريد اإلسباني أقرب من
أي وقت مضى م���ن ضم البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى
تشيلسي ،وفقا لتقارير إعالمية متعددة أمس.
ووفقا لصحيفة "هيت التستي نيوز" البلجيكية فإن ريال
مدريد على أعتاب ضم كورتوا مقابل  35مليون يورو.
وأش���ارت الصحيفة ذاتها إلى أن العقد س���يكون لخمسة
أعوام وسيحصل كورتوا بمقتضاه على  11مليون يورو سنويا.
ومن جانبها أوضحت صحيفة "ماركا" اإلسبانية أن كورتوا
س���ينتقل للريال بطل أوروبا مقابل  35مليون يورو مع تبقي
عام واحد في عقده مع تشيلسي.
وقال كورت���وا بعد فوز منتخ���ب بلجيكا بالمرك���ز الثالث
في مونديال روس���يا عبر الفوز على إنكلترا /2صفر الس���بت
"س���أبحث مع وكيلي كل االحتماالت المتاحة وكل الخيارات
تبقى مفتوحة أمامي".
وأضاف "ربما أس���تمر مع تشيلسي ..أش���عر بالراحة في
لندن لكن س���أناقش كل العروض واختي���ار األفضل لي في
النهاية".
وختم بالق���ول "ال أعتقد أنهم س���يضعوا العبا مثلي على
مقاعد البدالء حتى وإن لم أوقع على العقد الجديد".
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مارادونا للرئيس عباس :قلبي
فلسطيني مع الحق والدولة
موس���كو  -وكاالت :أكد نج���م كرة القدم
األرجنتيني���ة ،دييغ���و مارادون���ا ،دعم���ه
للقضي���ة الفلس���طينية قائ�ل�ا بالنص ،إن
"قلب���ه فلس���طيني" ،وذلك خ�ل�ال لقاء مع
الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
في بداية اللقاء الذي تم في موسكو على
هامش بطولة كأس العالم ،تبادل الرئيس
الفلسطيني ومارادونا القبالت والعناق.
وقال عب���اس للنجم األرجنتين���ي" ،أنت
األفض���ل" باللغ���ة اإلنكليزي���ة ،فيم���ا رد
مارادونا باإلس���بانية وهو يشير إلى صدره
"قلب���ي فلس���طيني" ،قب���ل أن يب���ادر أحد
الموجودين في المكان لترجمة الكلمات.

ونش���ر مارادونا ،على حس���ابه الرس���مي
بموق���ع "إنس���تغرام" صورة م���ن اللقاء مع
عباس ،وأرفقه بتعلي���ق" :هذا الرجل يريد
السالم في فلس���طين .لدى الرئيس عباس
دولة وحق".
ويزور الرئيس عباس روس���يا حاليا إلجراء
محادث���ات مع نظي���ره الروس���ي فالديمير
بوتي���ن ،وحضور المب���اراة النهائية لكأس
العالم بين كرواتيا وفرنسا.
واتخ���ذ مارادون���ا في الس���نوات األخيرة
مواقف مؤيدة للقضية الفلسطينية التي
وصفها بالعادلة ،معربا عن تقديره للشعب
الفلسطيني داعيا إلى دعم قضيته.

مارادونا يعانق الرئيس محمود عباس.

أرقام تاريخية من مونديال لن ينسى

موس���كو  -وكاالت :مع إسدال الس���تار على مونديال روسيا  ،2018أمس ،س���تتذكر جماهير كرة القدم
المفاجآت الكبيرة التي ش���هدتها البطولة ،واألهداف الرائعة التي س���جلت ،لكن كتب التاريخ س���تبقى
تخلد األرقام الكثيرة التي حطمها المونديال الروسي.
بطول���ة كأس العالم هذا الصيف حطمت الرقم القياس���ي في عدد األه���داف "القاتلة" التي جاءت بعد
الدقيقة  ،90وعدد حاالت ركالت الجزاء الممنوحة ،كما ابتعد المونديال عن الخش���ونة ولم يشهد سوى 4
حاالت طرد ،قبل المباراة النهائية بين فرنسا وكرواتيا.
وهنا أبرز األرقام التي سيحفظها التاريخ من مونديال روسيا :2018

حاالت الطرد

الموندي���ال ش���هد واحدة من أق���ل البطوالت
«خش���ونة» وس���جل  4ح���االت طرد فق���ط خالل
المونديال ،لم تأت أي منها بعد دور الـ .16وعلى
سبيل المقارنة ،شهد مونديال  2006في ألمانيا
 28حالة طرد ،وهو الرقم القياسي.

األهداف «القاتلة»

ش���هدت البطولة  19هدفا بع���د الدقيقة
 ،90وهو رقم قياس���ي في تاريخ المونديال.
األهداف الحاس���مة خلقت جوا م���ن اإلثارة
ولحظات من الحزن والفرح في البطولة فضال
عن تأثيرها على عدد كبير من النتائج.

ال للسلبيات

حاالت طرد نادرة.

النيران الصديقة

تع���ادل س���لبي واح���د بي���ن فرنس���ا
والدنم���ارك في الموندي���ال ،وهو الرقم
األقل للتعادالت الس���لبية منذ مونديال
سويسرا عام .1954

حطم المونديال الرقم القياسي لألهداف
المس���جلة بالخطأ م���ن قب���ل المدافعين.
وسجل العبون  11هدفا بالنيران الصديقة،
ليحطم���وا الرقم القياس���ي الس���ابق في
مونديال  9( 1998أهداف).

دور المجموعات «األكثر إثارة»

حاالت «غريبة»

بل���غ مع���دل المباريات الت���ي انتهت
بف���ارق ه���دف واح���د  61.5بالمئ���ة من
مباري���ات الدور األول ،وه���ي ثاني أعلى
نس���بة ،تاريخيا بعد مونديال  2010في
جنوب أفريقيا ( 61.8بالمئة).

من أب���رز الحاالت خ�ل�ال المونديال ،هي
االحت���كام للبطاق���ات الصف���راء لتحديد
المتأهل من المجموعة الثامنة ،بعد تعادل
اليابان والسنغال بالنقاط واألهداف.

أسرع إنذار

دخل المكسيكي خيسوس غاياردو التاريخ
عندم���ا حصل على أس���رع بطاق���ة صفراء في
تاري���خ المونديال ،وذلك بع���د  15ثانية فقط
من انطالق مباراة منتخب بالده أمام السويد.

ركالت الجزاء

من���ح الح���كام  28ركلة جزاء خ�ل�ال  51مباراة
لعب���ت في الموندي���ال ،وهو رقم قياس���ي كان
لتقنية إعادة الفيدي���و دور كبير في تحقيقه.
ويعود الرقم القياسي السابق لمونديال ،2002
عندما منح الحكام  18ركلة جزاء .ومن المفارقات
أن معظم ركالت الج���زاء منحت في الدور األول،
ولم تمنح أي ركلة جزاء بعد دور الـ.16

التأهل باللعب النظيف

الياب���ان أصبح���ت أول منتخب
يتأه���ل لل���دور الثان���ي بفضل
سجل البطاقات الصفراء.
ومن الح����االت الغريبة األخرى،
تل����ك الت����ي عاش����ها المنتخب
الكرواتي ،إذ بات أول منتخب في
تاريخ المونديال ،يتأهل للمباراة
النهائي����ة بعد لع����ب  3مباريات
متتالية باألشواط اإلضافية.
جمي����ع اإلحص����اءات قب����ل
المباراة النهائية بين فرنسا
وكرواتيا مساء أمس األحد.
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أبرز النجاحات تألق مبابي ومودريتش وهازار ..
أبرز االخفاقات نهاية سيطرة ميسي ورونالدو ..
مشجعون يرتدون أقنعة لالعبين رونالدو وميسي.

موس��كو  -أ ف ب :أبه��ر كل من الفرنس��ي كيلي��ان مبابي والكرواتي ل��وكا مودريتش
الجمي��ع ف��ي نهائي��ات كاس العال��م لكرة الق��دم في روس��يا بمس��اهمتها في بلوغ
منتخبي بلديهما المباراة النهائية.
قب��ل أرب��ع س��نوات ،كان��ت ألمانيا ف��ي الوضع نفس��ه ،لك��ن أبط��ال العالم ع��ادوا إلى
دياره��م مبك��را وم��ن دور المجموع��ات ،بينما تبخ��رت فرصة أخ��رى لمعانق��ة المجد
العالمي بالنسبة الى االرجنتيني ليونيل ميسي ،وصيف النسخة االخيرة ،والبرتغالي
كريستيانو رونالدو ،بتوديع منتخبيهما من ثمن النهائي.
وهن��ا أب��رز النجاح��ات واالخفاقات التي ش��هدتها النس��خة الحادية والعش��رين من
نهائيات كأس العالم في روسيا:

كيليان مبابي

ألمانيا

حظي مبابي بش���هرة عالمي���ة عقب انتقاله الصيف الماضي من ناديه موناكو الى باريس س���ان جرمان في
صفقة قياسية قدرت بنحو  180مليون يورو (اعارة لموسم ثم انتقال نهائي) ،لكنه أصبح ظاهرة بأدائه الرائع
خصوصا أمام االرجنتين في ثمن النهائي عندما ساهم في فوز منتخب بالده .3-4
في تلك المباراة ،تسبب مبابي ،صاحب  19ربيعا ،بركلة الجزاء التي افتتح منها منتخب بالده التسجيل بعد
انطالقة صاروخية وس���ريعة من منتصف الملعب ،قبل ان يؤمن فوز الزرق بثنائية ليصبح أصغر العب يسجل
اكثر من هدف في األدوار االقصائية منذ بيليه عام .1958

كان مصير ألمانيا بطلة العالم مثل س���ابقتها اسبانيا بطلة  2010في مونديال البرازيل وايطاليا بطلة
 2006في مونديال جنوب افريقيا :وداع من الدور األول.
فش���ل أبطال العالم  4مرات ،للمرة االولى منذ  80عاما في تخط���ي الدور االول الذي أنهوه في المركز
االخير للمجموعة السادسة بعد خسارتين أمام المكسيك وكوريا الجنوبية وفوز على السويد.

لوكا مودريتش
واصل العب وس���ط ريال مدريد تألقه هذا الموسم بعدما قاد فريقه الى لقب ثالث تواليا في مسابقة دوري
أبطال أوروبا ورابع في المواس���م الخمس���ة االخيرة ،وساهم بقيادة منتخب بالده الى انجاز تاريخي يتمثل في
بلوغه المباراة النهائية لكأس العالم للمرة األولى ،ومعززا حظوظه شخصيا في التتويج بجائزة الكرة الذهبية
الفضل العب في العالم ،بعدما نال جائزة أفضل العب في ثالث مباريات في المونديال الروسي.
أبهر مودريت���ش العالم بأدائه المذهل أمام االرجنتين في الجولة الثاني���ة من دور المجموعات عندما أذل
الكروات ليونيل ميس���ي ورفاقه بثالثية نظيفة كان نصيبه منها هدف بتسديدة من خارج المنطقة .بعدها
عوض إهداره ركلة جزاء في الش���وط االضافي الثاني من المباراة ضد الدنمارك في ثمن النهائي ،بتس���جيله
ركل���ة جزاء ترجيحي���ة في المباراة ذاتها التي حج���زت عبرها كرواتيا بطاقتها الى رب���ع النهائي ،وأخرى في
المواجهة ضد روسيا المضيفة في الطريق الى دور االربعة.

إدين هازار
تأل���ق الجيل الذهب���ي للمنتخب البلجيكي في المونديال الروس���ي وكان من المرش���حين الحراز اللقب بفضل
ترسانته الهجومية الضاربة بقيادة إدين هازار ،لكنه خرج من نصف النهائي بخسارته امام فرنسا صفر .1-ولكن
على عكس ما حدث قبل أربع س���نوات في البرازيل وفي كأس اوروبا  2016في فرنسا ،أظهر هازارد مواهبه الفنية
في روسيا .هز مهاجم تشلسي االنكليزي الشباك ثالث مرات ،وكان له دور أساسي في العودة القوية أمام اليابان
في ثمن النهائي عندما حول الشياطين الحمر تخلفهم بهدفين الى فوز  ،2-3ثم في الفوز على البرازيل .1-2

المنتخبات االفريقية
للم���رة األولى من���ذ عام  ،1982لم يكن هن���اك أي منتخب أفريقي في الدور الثان���ي للعرس العالمي.
نيجيريا والسنغال وتونس والمغرب ومصر خاضت ثالث مباريات فقط ،مما أثار المخاوف بشأن التوازن
التنافسي للبطولة التي تهيمن عليها المنتخبات األوروبية.
ولعب الحظ السيء أيضا دورا كبيرا في الفشل االفريقي حيث خرجت السنغال بنظام اللعب النظيف
ال���ذي رجح كفة اليابان عليها بعدما تس���اويا بالنقاط واألهداف في المجموع���ة الثامنة ،في حين كان
تأثير نجم ليفربول االنكليزي محمد صالح محدودا في منتخب بالده مصر بسبب اإلصابة.

نهاية سيطرة ميسي ورونالدو
ربما يكون ميس���ي ( 31عاما) ورونالدو ( 33عاما) قد خاضا المونديال األخير لهما ،بعد خروج منتخبي
بلديهما األرجنتين والبرتغال من ثمن النهائي.
كان عزاء رونالدو على األقل ثالثية تاريخية "هاتريك" في مرمى اسبانيا ( )3-3في الجولة االولى ،لكنه
أضاف هدفا واحدا آخر في المباراة الثانية ضد المغرب (-1صفر) ،وكان محظوظا بتجنب ورقة حمراء في
المباراة الثالثة ضد إيران .في المقابل ،س���جل ميس���ي هدفا واحدا فقط كان في مرمى نيجيريا ،عندما
تفادى على األقل الخروج من دور المجموعات ،لكنه لم يقو على فعل شيء في ثمن النهائي أمام فرنسا
ونجمها مبابي.
بعد  10سنوات من تقاسمهما الكرة الذهبية ألفضل العب في العالم ،قد يكون الوقت قد حان لتخلي
ميسي ورونالدو عن العرش.
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سامورا  :أحسست بأجواء مونديال  2022في "مجلس قطر" بموسكو
موسكو ( -د ب أ) :أكدت فاطمة سامورا أمين عام االتحاد
الدولي لكرة القدم (فيف���ا) أن "مجلس قطر" المقام حاليا
في العاصمة الروس���ية موس���كو على هامش بطولة كأس
العالم  2018بروسيا يمنح زائريه فكرة عن مدى الترحيب
ال���ذي ينتظرهم في بطول���ة كأس العال���م التالية التي
تستضيفها قطر عام . 2012
وحض���رت س���امورا جانب���ا م���ن الفعالي���ات الترويجية
لموندي���ال قطر ف���ي متن���زه "جوركي" وس���ط العاصمة
الروسية موس���كو والتي نظمتها اللجنة العليا للمشاريع
واإلرث  ،الجهة المس���ؤولة عن تنفيذ مش���روعات البنية
األساسية الالزمة الستضافة مونديال . 2022
وانطلق���ت هذه الفعاليات في الس���ابع من تموز الحالي
واس���تقطبت حتى اآلن أكثر من  25ألف من جماهير كرة
القدم .
وتضم هذه الفعاليات "مجلس قطر" المبني على ش���كل
بيت ش���عر  ،ويش���تمل على أجنحة مختلفة تعرف الزوار
بدول���ة قطر  ،وتعطيهم لمحة عن األجواء التي تنتظرهم
هناك ع���ام  2022إضافة إل���ى تعريفهم بتق���دم أعمال
اللجنة العليا وباقي المؤسسات القطرية التي تسهم في
تنفيذ مشروعات البطولة.
وعل���ى مقربة من مجلس قطر  ،يقع معرض مكونات قطر
التفاعل���ي  ،وهو متحف متعدد الوس���ائط وهو األول من

نوعه في العالم حيث يقع على منصة عائمة ويأخذ زواره
في رحلة مبه���رة تعرفهم بتاريخ قط���ر وثقافتها وأبرز
معالمها.
وتجولت س���امورا في أرجاء المجل���س  ،برفقة أمين عام
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث حسن الذوادي  ،ومساعده
لشؤون تنظيم البطولة ناصر فهد الخاطر.
وأب���دت س���امورا إعجابه���ا بالفعاليات الت���ي تقيمها
قطر للترويج للبطولة  ،حس���بما أفاد موق���ع اللجنة العليا
للمشاريع واإلرث على االنترنت.
ونقل الموقع عن سامورا قولها " :هذه أنشطة نموذجية
للدول���ة المضيفة التي تس���عى لجذب انتب���اه الجماهير
للبطولة ...بدأت الرحلة نحو قطر  2022التي ستكون نسخة
متميزة من بطوالت كأس العالم لكرة القدم ...مجلس قطر
مل���يء بالمفاجآت الجميلة ،ويعط���ي الزوار فكرة عن مدى
الترحيب الذي س���يحظون به عن���د زيارتهم قطر لحضور
فعاليات بطولة كأس العالم األولى في العالم العربي بعد
أربعة أعوام فقط".
وعلقت س���امورا على فعاليات قطر قائلة " :مجلس قطر
وباق���ي الفعاليات التي تقام في موس���كو مثل المعرض
التفاعل���ي ومع���رض الطريق نح���و  2022أعطت اآلالف من
عش���اق كرة القدم الحماسة للبدء في التخطيط لرحلتهم
إلى البطولة القادمة".

الشوالي  :روسيا
نجحت بامتياز...
وهذا هو مستوى
المنتخبات
العربية بكل
واقعية

موس����كو ( -د ب أ) :أكد المعلق الرياضي التونسي
عص����ام الش����والي أن روس����يا نجح����ت بامتياز في
مختل����ف النواحي التنظيمي����ة لبطولة كأس العالم
لكرة القدم  ،وأن ش����عبها اس����تطاع تغيير الصورة
المغلوطة للبالد  ،متوقعا بطولة أكثر نجاحا في قطر
عام . 2022
وقال الش����والي  ،في مقابلة خاص����ة لوكالة األنباء
األلمانية " :أرى أن هذه هي أنجح نسخة من البطولة
في التاريخ ...كانت هناك صور مغلوطة عن روس����يا
 ،لكنن����ا رأينا عبر هذه البطولة صورة مختلفة  ،رأينا
روسيا دولة كبرى ودولة عظمى  ،وشاهدنا تجهيزات
وبنية تحتية رائعة وشعبا منضبطا وودودا".
وأضاف "الناس هنا أرادوا تقديم صورة طيبة عن
روس����يا وذلك رغم محاوالت اإلع��ل�ام الغربي توجيه
ضربات لروس����يا ألس����باب سياس����ية  ،ولكن روسيا
نجحت في التحدي من خالل روعة المالعب والتنظيم
واالنضباط وسلوك الشعب ...روسيا نجحت بامتياز".
وأش����اد الش����والي بالمس����توى الفن����ي للبطول����ة
والطاب����ع الهجومي له����ا  ،وهو ما يظه����ر من خالل
الكثافة التهديفية في مبارياتها التي لم تش����هد
س����وى حالة تعادل س����لبي واحدة  ،كانت في مباراة
المنتخبين الدنماركي والفرنسي في

فاطمة سامورا (.ا ب ا)

الجول����ة الثالث����ة األخي����رة م����ن مباري����ات دور
المجموع����ات .وق����ال الش����والي "رأينا ف����ي البطولة
العديد م����ن المفاجآت ورأينا مس����تويات قوية من
فرق ل����م تكن داخل إطار التوقع����ات  ،مثل منتخب
بلجيكا ...ورأينا عودة إنكلترا ودخول كرواتيا المبهر
في البطولة ومواصلة منتخب فرنسا للمشوار
حت����ى النهائي  ،بجيل رائع تح����ت قيادة المدير
الفن����ي ديدييه ديش����ان  ،وكذل����ك مفاجآت خروج
البرازي����ل وإس����بانيا وألمانيا  ،وكل هذه ال تش����كل
مفاجآت فقط وإنما مؤشر لقوة البطولة".
وعن رؤيت����ه وتوقعاته للموندي����ال المقبل الذي
تحتضن����ه قطر في عام  ، 2022تحدث الش����والي عن
جدارة ملف قط����ر بالحصول على حق االس����تضافة
في ظل اس����تيفائه للمعايير  ،مش����يرا إلى أن قطر
تدرك معنى وقيمة الحدث العالمي وحجم التوافد
الجماهيري الذي يشهده.
وأضاف الش����والي أن قطر تتمت����ع بدراية كبيرة
بالمستويات التنظيمية واألمنية المطلوبة وكذلك
النواحي المتعلقة باالس����تثمار االقتصادي  ،وتابع
"نأم����ل أن تنجح قطر في  2022ونش����اهد كأس عالم
تاريخي����ة  ،فهم معتادون عل����ى تنظيم الفعاليات
العالمي����ة الكبرى من بينها اآلس����ياد وكأس العالم

لكرة الي����د وغيرها من بط����والت لمختلف األلعاب ،
ولديهم الرغبة والحماس وكذلك اإلمكانيات".
وانتق����د الش����والي المس����تويات الت����ي قدمتها
المنتخبات العربية باس����تثناء المنتخب المغربي ،
قائال إنه قدم عروض من الطراز العالمي مس����تفيدا
من مجموع����ة محترفين على مس����تويات عالية في
أندية أوروبية كبرى.
وأضاف أن المنتخب المغربي قدم أداء رائعا خاصة
أم���ام البرتغال  ،لكنه دفع ثم���ن هزيمته أمام إيران
في الجولة األولى ليودع البطولة من الدور األول.
وتابع "كانت مش����كالت وظ����روف منتخبات تونس
والس����عودية ومصر متش����ابهة للغاي����ة  ،فلم تكن
تتمتع باإليق����اع المطلوب  ،لذلك ج����اءت نتائج لم
نكن نتمناها  ،ولكن بكل واقعية هذا هو مستوانا".
وعم����ا إذا كان يتوقع أن يك����رر المنتخب القطري
م����ا فعله الفري����ق الروس����ي  ،بتفجي����ر مفاجأة في
المونديال المقبل على أرضه  ،قال الشوالي "تختلف
األمور  ،فال يزال أمام المنتخب القطري أربعة أعوام
ويصعب التكهن اآلن  ،ولكن على المنتخب القطري
التحضي����ر الجيد من اآلن  ،وأتوقع أال تركز قطر على
تنظيم موندي����ال خرافي فقط وإنما س����تركز على
المنتخب أيضا ومحاولة التقدم في البطولة".
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فرنسيون
يتجمهرون
في شارع
الشانزليزيه
في باريس
امس(.ا ب ا)

ثنائي فرنسي يمرح
بالقرب من برج ايفل في
باريس خالل انتظاره
للمباراة النهائية امس.
(ا ب ا)

كرواتيون
في الساحة
الحمراء في
موسكو
يحملون علم
بالدهم .
(ا ب ا)

فتاة ترسم
على وجه
رجل اصابته
حمى
المونديال (.ا
ف ب)

مشجعة كرواتية
في موسكو في
طريقها لحضور
النهائي(.ا ف ب)

االثنين  16تموز 2018

خدمات رفح يكشف عن أولى صفقاته ويجدد عقد غواش

غواش يعرض قميص خدمات رفح.

كتب سلطان عدوان:
أعلن نادي خدمات رفح عن تعاقده مع المهاجم أحمد
حماد ،قادمًا من الشوكة ،لتعزيز صفوف الفريق األول
لكرة القدم في االستحقاقات المقبلة.
وب���رز حماد مع فريقه الس���ابق وق���اده برفقة زمالئه
إل���ى دوري الدرجة الثانية .وأف���اد نائب رئيس النادي
ورئيس لجنة الكرة بأنه تم تجديد عقد المدافع هالل
غ���واش ،وأن اللجن���ة في اجتماع دائ���م إلعادة ترتيب
صفوف الفريق ،قبل انطالق بطولة الدوري.
وكان األخضر الرفحي قد أعلن في وقت س���ابق تولي

أبو عريضة للمهمة الفنية ،قبل أن يس���تكمل تشكيل
الجه���از الفني المكون من س���عيد الك���رد مدربًا عامًا،
محم���ود نص���ار مدربًا لح���راس المرمى ،أحم���د جربوع
معالجًا.
وكلف المجل���س صابر حج���اج بمهمة مدي���ر الكرة
والقي���ام بأعمال المدي���ر اإلداري للفري���ق األول .ومن
المقرر أن يباشر الفريق تدريباته خالل أيام استعدادًا
لدوري الدرجة الممتازة المقرر انطالقه في السابع من
شهر أيلول المقبل.
وأكد المدي���ر الفني أبو عريضة أنه س���يبذل جهده
لضمان الظهور بشكل الفت واستعادة األلقاب.
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محمد باسم يجدد لـ "مؤسسة البيرة"
البيرة  -محمود قراقرة :أعلنت مؤسسة شباب البيرة عن
تجديد عقد العبها محمد باس���م ،ليخوض غمار الموس���م
المقبل من دوري المحترفين برفقة فرسان الوسط.
محم���د باس���م ( 23عامًا) يع���د أحد الركائز األساس���ية
للمنتخب األولمبي الذي يس���تعد حاليًا لخوض غمار دورة
األلعاب اآلسيوية القادمة في جاكرتا ،كما كان دائمًا أحد
أبرز العبي المؤسسة ،فهو من أبناء مؤسسة شباب البيرة،
تدرج في جميع فرقها العمرية إلى أن أبعده الس���فر من
أجل الدراس���ة إل���ى الواليات المتح���دة األميركية ،كحال
العديد من أبناء هذه المؤسسة.
وخالل فترة اغترابه واصل الالعب محمد باس���م ممارسة
اللعب���ة من خ�ل�ال الف���رق والبط���والت الجامعي���ة ،وتم
اس���تدعاؤه مؤخرًا إلى صفوف المنتخ���ب األولمبي وقدم
معه ً
أداء مش���رفًا في ظهوره األول في بطولة أمم آس���يا
األخيرة تحت  23سنة.
وعبر الم���درب وليد فارس عن س���عادته بعودة الالعب
باس���م إلى صفوف فريقه ،مؤكدًا انه أحد أفضل الالعبين
الذي���ن خرجته���م المدرس���ة الكروي���ة في المؤسس���ة
خالل الس���نوات الماضية ،مؤكدًا األهمي���ة الكبيرة التي
س���يضيفها الالعب إلى تش���كيلة الفريق خالل الموسم
القادم.
وأوضح فارس أنه س���يتم تدعيم صفوف الفريق خالل
الفترة الحالية ،وس���يتم اإلع�ل�ان قريبًا ع���ن التعزيزات
األخرى.

محمد باسم يعرض قميص مؤسسة البيرة.

افتتاح دورة مدربي المستوى الثالث ()C

سباحو فلسطين يصلون تونس
للمشاركة في البطولة العربية
غ���زة " -األيام" :أكد محمود ش���معة نائب رئيس االتحاد للس���باحة والرياض���ات المائية وصول العبي
المنتخب الوطني للعاصمة التونس���ية للمش���اركة في البطولة العربية للس���باحة التي تقام منتصف
الشهر الجاري.
وأوضح شمعة أن وصول العبي المنتخب جاء بعد سبعة أيام من العمل والتنسيق واالتصال والتواصل
عبر معبر رفح في رحلة مرهقة تكللت بالنجاح بوصولهم إلى العاصمة تونس.
وتابع ش���معة إن العبي البعثة إياد ش���معة وحس���ام البرش ،والمدرب الخاص يطمحون للمشاركة في
البطولة العربية بعد فترة طويلة من الغياب القسري وتحقيق نتائج مرضية.
وتابع ،س���وف نعمل جاهدين على تحقيق االنجازات والوصول إلى المراكز المتقدمة والفوز بالمراكز
األولى ،رغم حالة اإلرهاق ومن اجل المشاركة فيما تبقى من سباقات.

جانب من فعاليات الدورة.

الق���دس – دائرة اإلع�ل�ام باالتحاد :افتتح المدي���ر التنفيذي
التح���اد كرة القدم ف���راس ابو هالل بحضور المحاضر االس���يوي
الكابتن احمد الحس���ن ،أول من أمس ،دورة المدربين للمستوى
الثالث ( )Cفي برج فلسطين برام الله.
وتقام الدورة على مرحلتين ،االولى تس���تمر الى يوم الخميس
 ،7/19أما المرحلة الثانية فتبدأ يوم السبت  7/28وتستمر حتى
الخميس .8/2
وقال الحس���ن ان الورش���ة االولى تتضمن تعلي���م المهارات

االساسية لكرة القدم ،التمرير والمراوغة ،ضربة الرأس ،السيطرة
على الكرة والتصويب.
أما المرحلة الثانية فتتضمن :الدفاع بأشكاله ،اللعب المبدع،
الضغط واأللعاب المصغرة.
وتش���مل المحاضرات على الجانبين النظ���ري والعملي ،بحيث
تقام التدريبات العملية في ملعب ماجد اسعد بالبيرة.
وسيخضع المش���اركون في نهاية الدورة المتحان نظري وآخر
عملي ،والناجحون سيمنحون شهادة رسمية لهذا المستوى.
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اختتام بطولة سيدات فلسطين في الشطرنج و"روابي" تحتضن منافسات "النخبة"  ..غدًا
قلقيلي���ة " -األي���ام" :اختت���م اتحاد الش���طرنج بطولة
سيدات فلسطين  ،2018والتي شاركت فيها  20العبة من
نخب العبات الش���طرنج الفلسطيني من معظم محافظات
ّ
منهن  10العبات للمش���اركة في
الضفة الغربية ،وتأهلت
بطولة النخبة التي س���تقام في مدينة روابي يوم الثالثاء
المقبل.
وعقدت البطولة في منتجع الرضا بتنظيم من أكاديمية
الش���طرنج في قرية حبلة جنوب ش���رقي قلقيلية والقت
الالعبات االهتمام والرعاي���ة من قبل أهالي القرية ،وكان
الحكم الرئيس���ي للبطولة هاني طليب ،فيما س���اعده كل
من أحمد س���مودي وتامر مسودة وأشرف عليها أمين سر
االتحاد خالد عز الدين.
وتخلل البطولة أجواء تنافس���ية ،حيث لم تحسم إال في
الجولة األخيرة بفوز الالعبة أس���يل فقي���ه بالمركز األول،
فيم���ا تلتها كل من الالعبات :يارا فقيه ،ميس ش���اهين،
وجد النتشة ومالك القواسمة.
وخالل حفل الختام ،نقل أمين سر اتحاد الشطرنج خالد
عز الدين تحيات رئيس االتحاد بش���ار المصري ،قائال :إن
هذه البطولة هي رس���الة من الش���عب الفلسطيني تؤكد
أنن���ا متواجدون دائما في كافة المحافل وإن الالعبات هن
س���فيرات لفلسطين في بطولة الش���طرنج ،مؤكدا على أن
جهود االتحاد مستمرة لدعم الالعبين والالعبات وتقوية
أدائهم كي يحققوا نجاحات في البطوالت العالمية.
واعتبر العقيد حس���ام أبو حمدي ف���ي كلمته ممثال عن
محاف���ظ قلقيلية أن هذه البطول���ة بداية انطالق جديدة

جانب من تتويج الفائزات بالمراكز األولى.

لمرحلة أكثر قوة من أجل تعزيز الوجود الفلسطيني على
كافة المستويات ،معربا عن تمنياته في أن يكون النجاح
حليف الالعبات في البطوالت المحلية والعالمية.
وهنأ أبو حمدي الفائزات ،معتبرا أن مجرد انعقاد بطولة

السيدات هو إنجاز ،شاكرا الجهود التي تعاونت من أجل
انعقادها.
وجرى تكريم الفائزات في نهاية البطولة بتقديم دروع
ّ
لهن وتكريم جميع من ساهم في نجاح هذه البطولة.

وتقام بطول���ة النخبة يوم غد الثالث���اء ،في مدينة رام
الله بين بمش���اركة  10العبات ،وسيتم من خاللها اختيار
المنتخب الذي س���يمثل فلسطين في األولمبياد العالمي
للشطرنج والذي سيقام في جورجيا.

عالء عريقات يقترب من الرحيل عن أبو ديس البهداري الكبير يظهر في تدريبات الوحدات
كتب َّ
محمد عوض:
اقترب ّ
هداف ش���باب أبو ديس ،وأحد أبناء النادي ،عالء عريقات ،من
الرحيل رس���ميًا ،عن صفوف الفريق ،خالل س���وق االنتقاالت الصيفية
الجاري حاليًا ،واالنضمام إلى أحد األندية المنافس���ة في دوري الدرجة
األول���ى (االحت���راف الجزئي) ،أو الدرجة الثاني���ة ،بهدف خوض تجربة
حديث خاص
جديدة ،يحق���ق من خاللها تطلعاته .وأك���د عريقات في
ٍ
مع "أي���ام المالعب" ،بأنه تلقى بعض العروض من أندية في الدرجتين
المذكورتي���ن ،ويفاضل بينها ،الختيار األفضل خ�ل�ال الفترة الزمنية
المقبلة ،ويبدأ بخوض التدريبات الجماعية مع الفريق الجديد ،الفتًا إلى
أنه يواصل التحضيرات البدنية والفنية الفردية ،ولم ينقطع عنها.
وفي ذات السياق ،أفاد" :قضيت فترة جيدة مع أبو ديس ،كنت هدافًا
للفريق بتسجيلي س���تة أهداف ،حاولت دومًا المس���اعدة في تقديم
أفضل النتائج ،واجهتنا الكثير من المباريات الصعبة ،ولم تكن الظروف
في صالحنا أحيانًا كثيرة ،لكننا تكاتفنا ،وعملنا على الدفاع عن اس���م
الفري���ق حتى الرمق األخير" .وتابع" :ال أقول إنني تلقيت عروضًا كبيرة،
ِّ
المس���ألة عادية جدًا ،وهي تكرار لكل س���وق انتقاالت ،بعض األندية
تهتم بضمي ،وأس���عد بذلك ،وأقدره ،صحيح بأنني لم أحسم الوجهة
ناد يريد المنافسة ،ولديه تطلعات كبرى ،ال يريد
بعد ،لكنني أفكر في ٍ
فقط اللعب من أجل المشاركة فحسب ،وتحقيق أي مركز".

كتب أشرف مطر:

عالء عريقات.

ظهر قائ���د ومدافع المنتخب الوطني األول لكرة القدم،
عب���د اللطيف البهداري ،ف���ي تدريبات فري���ق الوحدات
األردني ،الذي بدأ اإلعداد للموسم الجديد.
ولم تتض���ح األمور فيما يتعلق بالبه���داري ،مع حديث
ن���ادي بالطة ع���ن تعاقده مع البهداري قب���ل أيام ،ورغبة
م���درب الوحدات جم���ال محمود ،الذي يع���رف البهداري
جيدًا بحكم أنه درب فلس���طين ،ونادي هالل القدس في
تعزيز صفوفه بمدافع تحضيرًا للبطولة اآلسيوية.
وحسب األخبار التي ترددت فالش���قيق األصغر للبهداري
أحم���د متواج���د اآلن في األردن لنفس الس���بب لكن األمور ما
زالت غير واضح���ة .ويملك البهداري الكبير ،تجربة مميزة مع
الوحدات األردني ،حيث لعب لصفوفه ألكثر من موسم كروي،
وق���اده إلحراز العديد من البطوالت المحلية ،كما أن ش���قيقه
أحمد يعتبر من أفضل المدافعين اآلن في قطاع غزة.
على أي حال س���تتضح األمور أكثر خالل اليومين المقبلين،
فيم���ا إذا كان الوح���دات يرغب ف���ي التعاقد م���رة ثانية مع
البه���داري الكبير واالس���تفادة من خبرات���ه الدولية الكبيرة
ومعرفته الجيدة بالوحدات وحجمه وتاريخه وجماهيره.

البهداري بقميص الوحدات.

االثنين  16تموز 2018

المجلس األعلى للشباب والرياضة
يستنكر اغتيال الطفلين :كحيل والنمورة
غزة – رام الله – إعالم المجلس األعلى للشباب والرياضة:
اغتال���ت طائ���رات االحت�ل�ال اإلس���رائيلي بصواريخه���ا
اإلجرامية ،يوم الس���بت الماضي ،الطفلين :لؤي كحيل 16
عام���ًا ،وهو العب كرة قدم في الفري���ق الثاني بنادي غزة
الرياضي في محافظات الوط���ن الجنوبية ،وصديقه أمير
النمرة  15عاما ،أثناء تواجدهما في متنزه "الكتيبة" وسط
مدينة غزة ،حيث اعتادا اللع���ب ،معًا ،كونهما صديقين
منذ أمد بعيد.
وعلى ضوء هذه الجريمة الش���نعاء فقد أصدرت دائرة
الطفول���ة في المجلس األعل���ى للش���باب والرياضة بيانًا
جاء فيه :إن قي���ادة المجلس األعلى ممثلة باللواء جبريل
الرجوب ،رئيس المجلس إذ تش���جب وتستنكر ،وتعبر عن
س���خطها وغضبها وحنقها جراء ه���ذه الجريمة النكراء،
التي اس���تهدفت اغتي���ال ب���راءة األطف���ال ،بالطائرات
الحربية المقاتل���ة والصواريخ ،وكل ما هو محظور ومحرم
دولي���ًا ،فإنه يدع���و المجتم���ع الدولي ،والمناب���ر واألطر
والهيئات الرياضية والش���بابية إلى تحمل مس���ؤولياته،
م���ن خالل تجري���م وتأثي���م االحتالل ،ومطالبت���ه بالكف
الفوري عن إجرام���ه وعنجهيته وصلف���ه وعدوانه ،الذي
ما انفك يس���تهدف أبناء فلسطين بشكل عام ،وقطاعي:
الش���باب والرياضة ،وكل ما يتف���رع وينبثق عنهما ،على
وجه الخصوص.
وتساءل اللواء الرجوب :ما ذنب طفلين في مقتل العمر،
وريعان الصب���ا أن يتم اس���تهدافهما بالصواريخ ،وهما
يله���وان في متنزه عام ف���ي جريمة بش���عة والأخالقية
ُومدانة ،بكل المواثيق واألعراف والقوانين الدولية؟
ُ
وعبر رئي���س المجلس األعل���ى عن كام���ل حزنه وألمه
وكمده على استش���هاد الطفلين ،وأب���رق معزيًا ذويهما
عل���ى المص���اب الجل���ل ،مش���يرًا إل���ى أنه أدم���ى قلوب
الفلسطينيين مجتمعين.
وقال :إن ش���عبنا العظيم والبطل سوف يمضي ،قدمًا،
ً
على طريق التحرر واالس���تقالل واالنعتاق ،وصوال إلقامة
دولته المس���تقلة بعاصمتها القدس الش���ريف ،مؤكدًا
أن هذا النهج ،الذي ال خيار س���واه ،يحتاج إلى تضحيات
جس���ام ،مثلما يحتاج إلى ب���ذل الغالي والنفيس من أجل
ترجمته عبر معانقة أجواء الحرية.

عبادة سالمة قد يعود
إلى الدوري الفلسطيني ُمجددًا
كتبت لجين الراعي:
أكد العب خط الوسط عبادة سالمة بأنه لم يحسم بعد مصيره
باالنتقال إلى أحد األندية بالدوري األردني أو الفلسطيني ،خالل
س���وق االنتقاالت الصيفية الجاري حاليًا ،عل���ى الرغم من وجود
بعض العروض الجدية التي تتناسب مع تطلعاته.
وأوضح س�ل�امة في حديث خاص مع "أي���ام المالعب" بأنه قد
يعود للعب في دوري المحترفين الفلسطيني خاصة بأنه خاض
تجرب���ة مع مركز بالطة وكان���ت ناجحة إلى ح���د كبير وقدم مع
الفريق مستويات جيدة ولعب في التشكيلة األساسية.
وكان الجدعان قد أعلن في وقت س���ابق عن التعاقد مع سبعة
العبين جدد لتعزيز قدرات التشكيلة وتحدثت إدارة الفريق عن
الس���عي لضم ْ
العبين آخرين األيام القادمة دون الكشف عنهما
وقد يكون سالمة واحدًا منهما وقد ال يكون.
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"سالم وأبو حيش" ..لماذا غادرا مركز طولكرم في هذا التوقيت؟
كتب َّ
محمد عوض:
منافسه مركز
مركز طولكرم ،إلى ً
أثار انتقال خالد س���الم من ّ
أفعال غاضبة عند عشاق "الزعيم" ،خاصة أن الالعب
بالطة ،ردود
ٍ
بشكل كبير
يعتبر واحدًا من أفضل عناصر التش���كيلة ،وساهم
ٍ
ف���ي الصعود إلى مص���اف المحترفين ،بعدما ّ
قدم مس���تويات
جيدة للغاية في مرحلة اإلياب ،عائدًا من هالل القدس.
مش���جعو المركز الكرمي ،وعبر صفحات "الفيس���بوك" ،ظهروا
ِّ
الحاجة لكل الالعبين ،إضافة
غاضبين جدًا ،كون فريقهم بأمس
ِ
إلى تعزيز الصفوف بآخرين ،من أجل أال يتكرر مسلسل الخيبات
الس���ابقة ،ويهبط الفريق مجددًا إلى الدرجة األولى – االحتراف
بخبر لم يكن ُمتوقعًا.
الجزئي  ،-واصطدموا الحقًا ٍ
المداف���ع "نور أبو حيش" ،أحد الركائز األساس���ية في الفريق،
قب���ل عرضًا للعب في ش���باب طوب���اس ،ووقع على الكش���وفات
الرسمية لالنضمام إلى النادي الجديد ،وهو الالعب الذي تحدث
س���ابقًا مع "أيام المالعب" ،وأكد أن���ه اقترب من تجديد التعاقد
مع "الزعيم" ،ألنه ينتمي إليه قبل أي شيء آخر ،ويريد خدمته.
وقع
ضربت���ان ثقيلتان تلقاهما مركز َّطولكرمً ،ولم تكونا ذات ٍ
عادي على المش���جعين ،لكن ذلك خلف سؤاال مهمًا :لماذا رحال
توقي���ت كهذا؟ أيعود ذل���ك للعامل المالي؟
ع���ن "الزعيم" في
ٍ
لخالفات فنية؟
وعدم انتظام األمـ���ور اإلدارية في الفري���ق؟ أو
ٍ
بحاجة إلى إجابة.
علمًا بأن التحضيرات لم تبدأ؟ أسئلة كثيرة
ٍ
ضج���ة كبي���رة حدثت مؤخ���رًا ،حينما حاول فري���ق ضم العب
"السمران" ،نديم الشيخ علي ،ما أدى إلى تدخل محافظ طولكرم،
ّ
للحيلولة دون رحيله عن التشكيلة ،لكن األمـور كلها تشير إلى
إشكاليات كبرى داخل أروقة النادي ،في ظل تأخر عقد انتخابات
الهيئة اإلدارية ،ما أحدث فراغًا ،أدى إلى ما حدث.
الفترة المقبلة ،ستكون ّ
حساسة جدًا بالنسبة لمركز طولكرم،
واإلدارة الجدي���دة عليها إدراك متطلب���ات الجمهور ،وحرصهم
ً
ً
الكبير على اس���م وسمعة "الزعيم" ،وهذا يتطلب عمال متواصال،
وسريعًا ،وجهدًا كبيرًا ،وفرض حالة االستقرار ،وتعزيز الصفوف،
ّ
فستجر باتجاه فقدان خدمات آخرين.
وإال إذا انفلتت األمـور،

نور أبو حيش.

خالد سالم.

دوري األشبال المركزي

طارق بن زياد  ..ثنائية مستحقة في مرمى هالل القدس
الخليل  -غيث غيث :حقق أشبال نادي طارق بن زياد مساء السبت،
فوزًا مس���تحقًا على أش���بال هالل القدس ،بنتيجة  ،1/2في المباراة
التي جرت أحداثها على اس���تاد الحسين بن علي الدولي في مدينة
الخليل ،ضمن منافسات األسبوع الرابع في المجموعة األولى للدوري
المركزي في الضفة الغربية ،لموالي���د 2004م ،ليرفع طارق بن زياد
َ
رصيده إلى ( )9نقاط ،فيما تجمد رصيد الهالل بنقطة واحدة.
انطلقت المباراة سريعة من جانب أبناء طارق بن زياد ،حتى انفرد
جميل الطويل بكرة أركنها في شباك هالل القدس معلنًا عن ميالد
ً
الهدف األول في المباراة ،واستمر اللعب سجاال بين الطرفين ،حتى
تمكن الهالليون من تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط.
وفي الحصة الثاني ،حاول اش���بال طارق بجملة هجمات من خالل
محم���د البطش وراج���ي الس�ل�ايمة ومحي النهنوش ويوس���ف أبو
الحالوة ،لكن الهالليون كان���وا لهم في المرصاد ،وفي الدقيقة 78
نجح أبناء القلعة الجنوبية في تس���جيل اله���دف الثاني ،بعد كرة
مباش���رة نفذها النهنوش لتصل يوسف أبو رجب الذي أودعها في
ش���باك الهالل المقدس���ي ،وانتهت المباراة المباراة بفوز طارق بن
زياد بنتيجة .1/2

فريق أشبال طارق بن زياد.
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االثنين  16تموز 2018

برعاية المجلس األعلى للشباب والرياضة..

ُ
المخيمات الصيفية للطالئع تروج للسياحة الفلسطينية الداخلية وكوفية حنظلة حاضرة
القدس ،رام الله  -إعالم المجلس األعلى للش���باب
والرياض���ة :واصلت كوادر المجلس األعلى للش���باب
والرياض���ة والمتطوع���ون زياراته���م الميداني���ة
للمخيم���ات الصيفية في كافة المحافظات وااللتقاء
بالمدراء والمنشطين والطالئع من الجنسين بهدف
االطالع عن كثب على أوضاعها وتفقد س���ير العمل
فيها والبدء بالتقيي���م األولي ،وتمت زيارة عدد من
المخيمات وفق برنامج معد مس���بقًا لزيارة وتقييم
جميع المخيمات.
وأقيم في مدرسة الزهراء في مدينة القدس وبلدة
العيس���وية مخيمان ،وتنوعت األنشطة والفعاليات
الفنية والتثقيفي���ة والرياضية والزيارات والجوالت
الميدانية والرحالت االستجمامية ،وأفاد مدير مخيم
الع���ودة األول في مدرس���ة الزهراء بش���ارع الزهراء،
رأفت ع���رار بأن ( )90طليعيًا وطليعي���ة ما بين (- 11
 )16عام���ًا تم توزيعهم حس���ب الجنس والعمر على
( )4مجموعات هي :فلسطين ،المستقبل ،وطن وزهرة
المدائن.
وأضاف :إن إعضاء المخيم قاموا بجولة في أس���واق
البلدة القديمة وزاروا المس���جد األقصى وكنيس���ة
القيام���ة والمكتب���ة العام���ة في الق���دس وحديقة
المتح���ف الفلس���طيني ،أعقبه���ا رحلة اس���تجمام
في منتجع ومس���بح وتر الند وتايج���ر الند في أريحا
تشجيعًا للسياحة الفلسطينية ،وأن برنامج المخيم
يتضم���ن العديد م���ن األنش���طة والفعاليات داخل
وخارج أسوار المخيم والمدرسة.
وأش���ارت مدير مخيم طالئع المستقبل المقام في
مدرسة الزهراء في العيسوية سرية كيانية بأن عدد
المشاركين بلغ ( )90مشاركا ومشاركة من الجنسين
ت���م توزيعه���م عل���ى مجموع���ات حس���ب الجنس
والعم���ر ،وأن برنامج المخيم مطاب���ق تقريبًا لمخيم
الع���ودة األولى وت���م تنفيذ العديد من األنش���طة
المش���تركة بين المخيمين ،منوهة إلى أن الس���يدة
ماجدة العجلوني مديرة المدرس���تين تتولى مهمة
اإلش���راف العام على المخيمين وأنها وضعت كافة
مقدرات وإمكانيات المدرستين تحت تصرف اإلدارة
والمنشطين والمشاركين.
وقالت اإلعالمية المتطوعة ملك إدريس ،بالتعاون
مع المجل���س األعلى ،تم تنفيذ مخي���م صيفي في
مدين���ة الق���دس حمل اس���م (كوفي���ة حنظلة) في
منطق���ة حي البس���تان المه���دد باله���دم في مقر
جمعية البستان بس���لوان ،وبدأت فعاليات المخيم
منذ صباح (األمس) الس���اعة التاس���عة صباحا وبلغ
عدد المشاركين  120طالبا وطالبة وتتراوح أعمارهم
بي���ن  14 - 7عاما باإلضافة إلى  30مرش���دة ،ويقدم

جانب من فعاليات أحد المخيمات الصيفية.

المخيم أنش���طة ثقافية ورياضي���ة وترفيهية من
أجل المساهمة في إنشاء جيل من القيادات الشابة
الواعي���ة وأخذ دورها الطليعي ف���ي العمل التنموي
المجتمعي ولتحفيز قدراتهم ومهاراتهم.
واس���تضاف مخي���م (األرض لن���ا) ال���ذي تقيم���ه
وتحتضنه مؤسس���ة ملتق���ى بناة المس���تقبل في
العيزري���ة المدرب���ة مه���ا يغمور من س���لطة جودة
البيئة والتي أدارت فعالية حول البيئة نالت إعجاب
المشاركين وتفاعلهم الكبير بحضور هدى الخطيب
من مجلس الوسط ومديرة المخيم والمنشطات.
وأف���ادت هيام عروف مديرة مخي���م (زهور أريحا)
المسائي بأن فعاليات المخيم تتواصل بنجاح كبير
بعد االفتتاح الذي نظمته إدارة المخيم بالتعاون مع
مخيم مفوضية كش���افة أريحا (بادر فأنت قادر) في
مقر نادي الهالل.
في محافظات الشمال زار محمد صبيحات ،مدير عام
الشؤون الشبابية ،ومدير المخيمات الصيفية ،إيمان
طهب����وب ،محافظة نابلس من أجل االطالع على س����ير
األنش����طة وطالت الزيارة  ٤محطات هي :مخيم "عدنا"
ف����ي بلدة بيتا ،ومخيما "بناة الغد" و"نادي الفرس����ان"
في مدينة نابلس ،و"ألوان" في مخيم بالطة.
في مخيم "عدنا" في بيتا شارك  ١٣٠طليعيا منهم
 ٣٥من ذوي اإلعاقة ،ونقل المخيم رس���الة المجلس
بدمج هذه الفئة المهمة والتي تش���كل جزءا مهما
من المجتم���ع وقادرة على اإلب���داع من خالل توجيه
طاقاتهم ،ولم يقتصر األم���ر على دمج ذوي اإلعاقة
في صفوف الطالئع فقط ،ب���ل إن ذوي اإلعاقة كانوا
حاضرين في صفوف المنشطين.

وف���ي بالطة ،نظم نادي الطفولة الس���عيدة مخيم
أل���وان ،بمش���اركة  ١٠٠طليع���ي وطليعي���ة ،وبذلك
تك���ون مخيم���ات الالجئ الفلس���طيني حاضرة على
أجندة المجلس األعلى كونها أساسية ومحورية في
القضية الفلسطينية.
وتفاعل صبيحات مع الطالئع ،من خالل مشاركتهم
زوايا برنامج المخيم���ات الصيفية وهي :الرياضية،
الفنون واإلب���داع ،الدراما ،التثقيف الوطني ،الصحة
والبيئ���ة ،واإلدارة ،م���ن خالل طرح أس���ئلة ذات بعد
وطني على األطفال مثل أس���ماء المدن في فلسطين
التاريخية وجغرافي���ا الوطن ،إلى جانب االطالع على
المواهب الغنائية والشعرية.
وف���ي مدينة نابلس كان���ت الوجهة نحو مخيمات:
"بناة الغد" وتنظمه جمعية التنمية الفلس���طينية
و"ن���ادي الفرس���ان" ونظم���ه ن���ادي ش���باب نابلس
بمش���اركة ما يربو عن  ٣٠٠طليع���ي ،وفي بناة الغد
تفاعلت أطقم المجلس م���ع الطالئع أثناء تدريبهم
مع جهاز الشرطة الفلسطينية ،وقام طالئع بناة الغد
بأداء عرض مسرحي حول قضية الزواج المبكر.
وعب���ر صبيحات ع���ن س���عادته بالت���زام الطالئع
وأش���اد بدور األندية والمؤسس���ات المنظمة ،واطلع
على معايير األمن والصحة وااللتزام ،واس���تمع إلى
احتياجات المخيم���ات ،وأبدى اس���تعداد المجلس
اس���تيعاب أي إش���كالية تواجه المخيمات للتغلب
عليها وإنجاح البرنامج.
في مجلس الجن���وب ،أكد ناجح الع���زة ،مدير عام
المجل���س أهمية خلق جو من المرح ضمن األنش���طة
التي تس���هم في التفريغ النفس���ي لما يتعرض له

الطلبة في العام الدراس���ي ما يساعد في تأهيلهم
الس���تقبال العام الجديد ،مش���ددًا على ضرورة دمج
ذوي االحتياج���ات الخاص���ة واألخذ بعي���ن االعتبار
ظروف إعاقتهم.
في مخيم شعلة وطن التابع لجمعية ستار للثقافة
والفنون في مدرسة مس���قط الثانوية تميز الطالئع
في زاوية المس���رح والدراما مع المدرب عيس���ى أبو
س���رور وكان هناك تفاعل ملم���وس ،أما مخيم عمل
وأم���ل الذي تنف���ذه بلدية صوريف بمش���اركة 130
طليعيًا فقد أكد المشاركون فرحتهم بقيام المخيم
في البلدة لقضاء وقت العطلة واس���تثماره بش���كل
مفيد ،وأش���ارت أمان���ي الحيح مدي���رة المخيم إلى
ضرورة تنفيذ المخيم���ات الصيفية لما لها من دور
كبير في ترسيخ القيم الوطنية واإلنسانية وتعزيز
روح االنتم���اء والبق���اء ،مؤك���دة أن المخي���م يعمل
عل���ى تحقيق األهداف التي يس���عى إلى تحقيقها
المجلس األعلى للش���باب والرياض���ة الذي لم يتوان
في توفير كافة المستلزمات واالحتياجات.
ف���ي مخيم الوح���دة التاب���ع لنادي تجمع ش���باب
خل���ة المية في يط���ا تفاعل المش���اركون في زاوية
التثقيف الوطني من خالل كتابة أسماء كافة القرى
الفلس���طينية المهجرة وإلقاء الصيح���ات الوطنية
والنشيد الفلس���طيني ،ولم يتسن تنظيم فعاليات
مخي���م طالئع الغ���د في بيت أمر ي���وم أول من أمس
الس���بت نظرًا لتشييع جثمان الشهيد رامي صبارنة
ف���ي البلدة ،وما تبعه من اقتحام وإطالق قنابل الغاز
ما حدا إدارة المخيم على التوجه للمش���اركين بعدم
القدوم للمخيم على أن يتم تعويضه.
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روسيا تسلم راية
استضافة كأس العالم
إلى قطر

بوتين
يشكر الفيفا
على ثقته
في روسيا
الرئيس بوتين لدى استقباله رئيسة كرواتيا في الكرملين والتي حضرت الى موسكو لحضور نهائي المونديال .

موس���كو ( -د ب أ) :توج���ه الرئيس الروس���ي فالديمير
بوتين بالش���كر إلى االتح���اد الدولي لك���رة القدم (فيفا)
ورئيس���ه جياني انفانتينو على ثقتهم في قدرة روسيا
على استضافة المونديال بنجاح.

هازارد:

وقال بوتين مس���اء الس���بت خالل حض���وره لعرض في
مس���رح بولش���وي في موس���كو "اتمنى أن نكون على قدر
هذه الثقة".
وأضاف "ش���كرا لكم لثقتكم في روسيا كدولة وقدرتها

"حان الوقت الستكشاف
أمر مختلف"

س���ان بطرس���بورغ( -أ ف ب)  :ألم���ح قائ���د المنتخ���ب
البلجيك���ي لكرة القدم ادين هازار ،الس���بت ،الى احتمال
رحيله في الموسم المقبل عن ناديه تشلسي االنكليزي،
مؤك���دا انه "حان الوقت الستكش���اف أمر مختلف" ،وذلك
في ظ���ل تقارير صحافي���ة عن اهتمام متزاي���د من ريال
مدريد االسباني بالتعاقد معه.
وبع���د فوز منتخ���ب بالده عل���ى انكلت���را (-2صفر) في
مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم في روس���يا،
قال ه���ازار الذي س���جل الهدف الثان���ي لمنتخب بالده،
"بعد س���تة أعوام رائعة في تشلس���ي ،ربم���ا حان الوقت
الستكشاف أمر مختلف".
وأض���اف "يمكنني ان أق���رر اذا ما كنت أري���د البقاء أو
الرحي���ل ،اال ان القرار النهائي يعود الى تشلس���ي ،اذا ما
كانوا يريدون ان يس���محوا لي بالرحيل .تعرفون وجهتي
المفضلة".
وس���بق له���ازار ( 27عام���ا) ان قال ف���ي تصريحات في
حزيران  ،2017انه مستعد "لالستماع" الى ريال مدريد في
حال تقدم أبطال أوروبا بعرض لضمه ،مش���يرا في الوقت
نفسه الى انه قد يبقى مع تشلسي "ألعوام".
وأحرز هازار لقب الدوري االنكليزي مع تشلس���ي مرتين
ف���ي  2015و ،2017منذ انضمامه الى صفوفه قبل س���تة
أعوام قادما من نادي ليل الفرنسي.

هازارد.

(ا ف ب)

وأش���ارت تقارير صحافية عدة في الفترة الماضية ،الى
ان ريال يرغب في التعاقد مع النجم البلجيكي ،لتعويض
رحيل نجمه البرتغالي كريس���تيانو رونالدو ،أفضل العب
في العالم خمس مرات ،الى يوفنتوس االيطالي.

(ا ب ا)

على االلتزام بتعهداتها ،واحترام ش���ركاءها والدفاع عن
الروح الرائعة وقوانين الرياضة".
وأشار "س���عداء للغاية بأن زائرينا شاهدوا بأعينهم ان
الخرافات واألفكار السابقة ليست صحيحة".

موس���كو  -رويترز  :س���لم الرئيس
الروس���ي فالديمي���ر بوتي���ن امس
األح���د راية اس���تضافة كأس العالم
لك���رة الق���دم إل���ى أمير قط���ر الذي
ستس���تضيف بالده نسخة  2022من
البطولة.
وفي احتفال أقيم ف���ي الكرملين،
س���لم بوتي���ن ك���رة كأس العال���م
الرس���مية إل���ى جيان���ي إنفانتينو
رئيس االتحاد الدولي (الفيفا) الذي
سلمها بعد ذلك إلى الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني أمير قطر.
وق���ال بوتي���ن إن روس���يا فخ���ورة
بانجازاته���ا ف���ي اس���تضافة كأس
العالم وستتقاس���م خبرتها مع قطر.
وقال الش���يخ تميم إن قطر ستواجه
صعوبات في تك���رار نجاح المنتخب
الروسي في أرض الملعب في بطولة
هذا العام ألنها دولة صغيرة.

سامباولي يتوصل التفاق يقضي
برحيله عن تدريب األرجنتين
مدريد ( -د ب أ) :ذك���رت تقارير صحفية امس األحد أن
خورخي س���امباولي توصل التفاق مع االتحاد األرجنتيني
لكرة القدم للرحيل عن تدريب منتخب التانجو.
ووفقا لصحيفة "آس" اإلسبانية فإن سامباولي سيحصل
على مليون و 400الف يورو م���ن اتحاد الكرة األرجنتيني
كتعويض ،رغم وجود ش���رط جزائ���ي في عقده بقيمة 17
مليون يورو.
وتول���ى س���امباولي ( 58عاما) تدري���ب األرجنتين قبل
 13ش���هرا خلفا الدجاردو باوزا وق���اد الفريق للصعود إلى
مونديال روسيا.
ولك���ن مس���يرة التانجو ف���ي المونديال لم تس���ر على
النحو المأمول حيث خرج الفريق من دور الس���تة عشر عبر
الهزيمة على يد فرنسا .3-4
وانهال���ت االنتقادات عل���ى رأس س���امباولي بعد هذا
الخروج المفاجئ ،حيث لم يفلح س���امباولي بمشروعه في
معاونة نجم المنتخب األرجنتيني ليونيل ميس���ي الذي
ظهر بمس���توى باهت أق���ل من المعتاد ف���ي المونديال
الروسي.
كما أخفق الم���درب األرجنتيني أيضا في تكوين فريق
مستقر يتمتع بهوية مميزة في طريقة اللعب.

خورخي سامباولي .

(ا ب ا)
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يكتبها :محمود السقا

الرئيس ومارادونا

فرنسيون يلتقطون الصور التذكارية في الميدان االحمر في موسكو قبل حضورهم للمباراة النهائية للمونديال الروسي  2018التي اقيمت امس بين منتخبي فرنسا وكرواتيا	.

روسيا تفوز بكأس
العالم للمستنقعات
هلس���نكي  -رويترز)  :على هامش نهائي كأس العالم الذي
اختتم امس في موس���كو توج أبطال نس���خة موحلة من اللعبة
بالكأس في مستنقع بشمال فنلندا .
ففي بطول���ة كأس العالم لك���رة القدم للمس���تنقعات ببلدة
هيرينس���المي الفنلندي���ة الصغيرة ،فاز فري���ق ليكس بروفي
الروس���ي بثاني لقب له عل���ى التوالي من البطول���ة التي تعود
إلى القرن التاس���ع عش���ر بعد تغلبه بركالت الترجيح على فريق
هورستين هونكايز الفنلندي في المباراة النهائية.
وقال منظم البطولة كيمو كيهاال لرويترز "أحيانا يصل الوحل
إلى الفخذ لكن بعض أنحاء الملعب تكون أقل تشبعا بالمياه".
وأضاف "هذه رياضة مجهدة للغاية .الجسد النحيل والسيقان
األطول تمثل مميزة لالع���ب ...الالعب الجيد يجب أن يكون مثل
غزال أمريكي داخل المستنقع" .وشارك نحو ألفي العب من 165
فريقا في هذه الدورة من البطولة معظمهم من فنلندا وروس���يا
والس���ويد وألمانيا .والمباراة في بطولة كأس العالم لكرة القدم
للمس���تنقعات عبارة عن ش���وطين مدة كل منهما عشر دقائق
والفريق مؤلف من ستة العبين.

فتية الكهف لم يشاهدوا نهائي المونديال
بانك���وك  -رويترز :ذكر المستش���فى الذي يعالج فيه  12فتى
وم���درب فريقهم لكرة الق���دم الذين ت���م انقاذهم من كهف
تايالن���دي غمرته مياه األمطار إنهم لم يتمكنوا من مش���اهدة
نهائ���ي كأس العالم امس األحد على الهواء لكن سيش���اهدون
تسجيال للمباراة الحقا.
وقال المسؤول في مستشفى براتشانوكروه في تشيانج راي
"بالنظر إلقامة المباراة في موعد متأخر بتوقيتنا ،فإننا نريد من
الفتية الخلود للراحة وعدم التطلع إلى شاش���ة التلفزيون لوقت
طويل ،وسيشاهدون النهائي على األرجح في وقت الحق".
ورفض المس���ؤول الكش���ف عن اس���مه ألن غير مس���موح له
بالتحدث لوسائل االعالم.

(ا ف ب)

رئيس الفيفا :كأس العالم غيرت النظرة لروسيا
موس���كو  -رويت���رز  :قال جيان���ي إنفانتينو رئي���س االتحاد
الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمام حشد من الجماهير على مسرح
البولش���وي وإلى جواره الرئيس الروسي فالديمير بوتين اول من
امس إن كأس العالم ساهمت في تغيير نظرة العالم إلى روسيا.
وقال إنفانتينو إن البطولة غيرت "نظرة العالم تجاه روسيا".
وأضاف في إشارة إلى بوتين "قدمنا عمال جيدا معا".
وقال بوتين باإلنكليزية التي نادرا ما يتحدث بها علنا "ش���كرا
لك سيدي الرئيس على كلماتك الرقيقة".
وقال بوتين لحش���د م���ن الالعبين الس���ابقين البارزين بينهم
البرازيل���ي رونالدو والفرنس���ي مارس���يل ديس���اييه فضال عن
مسؤولين في الحكومة الروس���ية إنه حزين ألن البطولة انتهت
تقريبا لكنه الحظ أيضا أنها ساهمت في تحسين صورة البالد.
وأضاف الرئيس الروس���ي "ال يس���عنا إال أن نشعر بالحزن ألن

ه���ذا المهرجان الكروي الرائع الذي منحن���ا الكثير من اللحظات
السعيدة واالنطباعات الحيوية ومجموعة من األصدقاء الجدد قد
انتهى .
"الخرافات والصور النمطية عن روسيا تبددت".
ولم تشهد البطولة التي استمرت لمدة شهر أي حوادث أمنية
كبيرة كما أن المخاوف قب���ل البطولة من وقوع حوادث عنصرية
محتملة وأحداث شغب لم يثبت صحتها.
وأش���ار العديد من الجماهير من جميع أنحاء العالم أيضا إلى
الخبرة اإليجابية لهم خالل كأس العالم في روسيا.
وق���ال بوتين ان روس���يا تتطلع لعودة جماهي���ر كأس العالم
لبالده مرة أخرى.
وأضاف "في روسيا ،نسعد دوما برؤية اصدقائنا سواء القدامي
او الجدد .لدينا اآلن الكثير منهم".

الفيفا يغرم انكلترا  70ألف دوالر بسبب الجوارب
موس���كو ( -د ب أ) :قرر االتحاد الدول���ي لكرة القدم
(فيف���ا) تغريم المنتخب اإلنكليزي مرة أخرى بس���بب
ارتداء جوارب مخالفة في المباراة التي خسرها بالدور
قبل النهائي أمام المنتخب الكرواتي.
وذكر الفيفا الس���بت انه س���يتم تغريم المنتخب
اإلنكليزي  70ألف فرانك سويس���ري ( 70ألف دوالر)
بس���بب انتهاك قواعد التسويق بس���بب ظهور شعار
غير مصرح به.

وكان المنتخب اإلنكليزي ت���م تغريمه نفس المبلغ
بس���بب نفس المخالفة ف���ي مباراته أم���ام المنتخب
الس���ويدي في دور الثمانية .وكان���ت منتخبات أخرى
ارتكبت نفس المخالفة وارت���دت جوارب مخالفة على
مدار البطولة .كما تم توجيه تحذير لالتحاد اإلنكليزي
بس���بب قيام مجموعة صغيرة م���ن الجماهير بتوجيه
هتافات سياسية في إش���ارة إلى الصراع السابق في
إيرلندا الشمالية.

تحظى الرموز الرياضية ،عمومًا ،والكروية
عل���ى وج���ه الخص���وص بهال���ة هائلة من
األضواء.
إن العب���ًا مث���ل نيم���ار يتابع���ه عل���ى
"انس���تغرام"  98مليون ش���خص ،وهو رقم
مذهل وكبير.
لم تع���د الرياضة مجرد جان���ب ترفيهي
فحس���ب ،بل أصبح���ت صناع���ة ،ولها دور
محوري ف���ي االقتصاد العالم���ي ،بدليل أن
كبريات المؤسسات والش���ركات العمالقة،
باتت تخطب ّ
ود الرياضة ،من اجل أن تحظى
بمساحة إعالنية وترويجية ،من خالل مالعب
الكرة وسواها من ميادين الرياضة.
الرم���وز الرياضي���ة ،أكان���ت م���ن فئ���ة
المخضرمين أم من المواهب الش���ابة ،التي
تنثر مواهبها وسحرها في المالعب ،تحظى
باحترام واس���ع ،ال س���يما من السياسيين،
فالالع���ب األرجنتين���ي ،مارادون���ا ،م���ا زال
يحظى ّ
بكم وافر من األضواء ،وما زال ُيشكل
مادة دس���مة لوس���ائل اإلعالم ،أينما ذهب
ّ
وحيثما حل.
باألمس ،وقف مارادونا بين يدي الرئيس
ً
الفلس���طيني ،محمود عباس ،وخاطبه قائال:
"قلبي فلس���طيني" ،فكان م���ن الطبيعي أن
يحظى بنوبة عناق من الرئيس ،تقديرًا على
موقفه المتقدم والشجاع.
مبادرة مارادونا حظيت بمتابعة واس���عة،
خصوصًا عب���ر قنوات ومنافذ "السوش���يال
ميديا" ،وال ش���ك أن موقفه من فلس���طين،
إنما يصب في أقنية القضية الفلسطينية،
ففلس���طين بأمس الحاجة للترويج لها ،في
كافة المنابر ،فما بالن���ا عندما يتعلق األمر
بكأس العالم ،وتحديدًا في اللقاء الختامي،
حيث حظي بالمتابعة والمواكبة.
التق���اء ماردون���ا بالرئي���س وإعالنه ،بكل
وض���وح ،انه فلس���طيني اله���وى ،وان قلبه
فلس���طيني ،خطوة متقدمة ،يس���تحق كل
َم ْن بادر إلى الترتيب لها كلمة ش���كر وثناء
وتقدير ،مع انه ال شكر على واجب.
newsaqa@hotmail.com

