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طبقا لتصريحات المدير اإلداري للمنتخب األلماني بيرهوف:

"أوزيل" لن يدلي بتصريحات بشأن
صورته مع الرئيس التركي أردوغان
برلي���ن  -د ب أ :أعل���ن أوليف���ر
بيره���وف ،المدي���ر اإلداري
للمنتخب األلماني لكرة القدم ،أن
العب المنتخب مسعود أوزيل لن
يدل���ي بتصريحات أثناء مونديال
روس���يا ،حول صورته مع الرئيس
الترك���ي رج���ب طي���ب أردوغ���ان
المثيرة للجدل.
وكان لقاء قد ت���م في العاصمة
البريطاني���ة لن���دن بي���ن أوزيل
وزميل���ه إيل���كاي جوندوجان في
العاصم���ة البريطاني���ة لندن مع
أردوغان ،والتق���ط الالعبان وهما
م���ن أص���ول تركي���ة ،ص���ورة مع
الرئيس التركي وأهدياه قميصي
فريقيهم���ا ،إذ ق���دم ل���ه أوزيل
قميص���ه بفريق آرس���نال وأهداه
جوندوجان قميصه مع مانشستر
سيتي.
وفي تصريحات لصحيفة "بيلد"
األلمانية الصادرة يوم امس ،قال
بيره���وف ":ه���ذا ه���و تصريحه،
وأتوقع أنه سيفعل ذلك".
وأض���اف بيره���وف أن���ه ليس
لديه أي مخاوف من تأثير س���لبي
لهذه النقاش���ات التي اس���تمرت

اوزيل.

على مدار أس���بوع عل���ى أداء بطل
العالم ،وقال إن قلقه على الفريق
أقل م���ن قلقه على الالعبين أوزيل
وجوندوجان.
واضاف أن بوسعه اآلن أن يقدم
لالعبي���ن نصائح " لك���ن هل البد

أن أفرض عليه���م تعليمات؟ هذا
صعب؟".
واعتبر بيرهوف أن النقاش حول
الصورة ل���م ينته " فالب���د من أن
نواصل ط���رح هذا الموضوع داخل
االتحاد األلماني ونعالجه".

رونالدو البرازيل��ي يرى ان الوقت قد حان
ليتـ��وج " راقصـو الس��امبـا" بكـأس العالـم
موس���كو  -د ب أ :ي���رى الالع���ب
البرازيلي السابق رونالدو أنه حانت
لحظة ع���ودة البرازيل للفوز بكأس
العالم.
وق���ال رونال���دو الالعب الس���ابق
لبرشلونة وريال مدريد اإلسبانيين
ي���وم ام���س خ�ل�ال ح���دث دعائي
في العاصمة الروس���ية موس���كو:
"مرش���حتي األول���ى ه���ي البرازيل
بالطب���ع ،وهذا ليس ألنني برازيلي،
ولك���ن ألنه���ا تلعب بش���كل جيد
للغاية".
وأضاف الالعب الدولي السابق/41
عام���ا" /:مر وقت طوي���ل منذ العام
 ،2002لقد حان الوقت".
وف���از رونال���دو بالموندي���ال مع
البرازي���ل ف���ي عام���ي  1994و2002
وس���جل  15هدفا في هذه البطولة،
ويأتي في المرك���ز الثاني لقائمة
الهدافي���ن التاريخيي���ن ل���كأس
العال���م بعد األلماني ميروس�ل�اف
كلوزه الذي س���جل هدفه السادس

فرانكفورت  -د ب أ :أعرب نحو ثلث األلمان في اس���تطالع للرأي عن توقعهم
فوز منتخب بالدهم بكأس العالم لكرة القدم في روسيا.
وأظهر االس���تطالع ،الذي أجري قبل المباراة الودية بين ألمانيا والسعودية
وف���از فيها المنتخب األلماني أمام الس���عودي بهدفين مقابل هدف واحد ،أن
 %32م���ن األلمان يتوقعون فوز منتخ���ب بالدهم باللقب وتتويجه بالكأس في
نهائي البطولة بموسكو في  15تموز المقبل.
وفي المقابل ،يتوقع  %2فقط من الذين ش���ملهم االستطالع هزيمة منتخب
بالده���م في دور المجموعات ،بينما يتوقع  %28من األلمان أن يصل منتخبهم
إلى المربع الذهبي ،في حين يتوقع  %17من الذين ش���ملهم االستطالع خروج
المنتخب في دور الثمانية.
وع���ن المنتخب األوفر حظا بإحراز اللقب ،ي���رى  %39من األلمان أن منتخبهم
ال���ذي يتولى تدريبه األلماني يواخي���م لوف هو األوفر حظا ،بينما رأى  %12من
األلمان أن البرازيل وإس���بانيا األوفر حظا للفوز بالكأس ،تليهما فرنس���ا بنسبة
 ،%10وإنجلترا بنسبة  %2وأيسلندا بنسبة .%1
وأع���رب  %30من األلمان ع���ن اعتقادهم بأن لوف اختار أفض���ل العبين للمنتخب
للمش���اركة في مونديال روس���يا ،بينما يرى  %21من الذين شملهم االستطالع األمر
على نحو مغاير ،في حين لم تحسم نسبة  %49رأيها.
وح���از حارس مرمى المنتخب األلماني على تأييد واضح من األلمان ،حيث رأى
 %52من الذين ش���ملهم االس���تطالع أن مانويل نوير يستحق أن يكون مجددا
قائد المنتخب األلماني في روس���يا ،بينما عارض ذلك  %16من الذين شملهم
االستطالع.
أجرى االس���تطالع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي .وشمل االستطالع،
الذي أجري خالل الفترة من  4حتى  6حزيران الجاري 1512 ،ألمانيا.

بعثة المنتخب االلماني.

قائد انكلترا يتوقع أن يلعب منتخب بالده "بش��جاعة وشراس��ة"
انكلترا  -رويترز :قال هاري كين قائد انجلترا إن منتخب بالده سينتهج أسلوبا يتسم
بالشراسة خالل مبارياته في كأس العالم لكرة القدم مع سعي تشكيلة المدرب جاريث
ساوثجيت الشابة لترك بصمة في روسيا.
ويأمل مهاجم توتنهام هوتس���بير البالغ من العمر  24عاما أن يحفز اللعب في كأس
العالم ،التي حقق فيه���ا المنتخب االنجليزي نتائج مخيبة لآلمال منذ احراز اللقب عام
 ،1966التشكيلة التي ال تتمتع بالخبرة.
وأبلغ كين وسائل اعالم بريطانية "الهدف هو اللعب بشراسة وشجاعة عند االستحواذ
على الكرة.
"ستكون هناك لحظات صعبة وأوقات صعود وهبوط .في بعض األحيان المشاركة في
بطولة كبيرة تتعلق بعدم الخس���ارة وأن تلعب بأسلوب سلبي لكن بالنسبة لنا فإن كل
شيء يتعلق بكرة القدم الهجومية".
وأضاف" :نس���عى للفوز بالمباراة األولى ثم س���نتطلع إلى الثانية ،وسنتعامل بهذه
الطريقة في كأس العالم".
كما يأمل كين ،الذي أحرز  41هدفا مع توتنهام بجميع المس���ابقات الموسم الماضي،
أن يهز الشباك ألول مرة في بطولة كبيرة.
وكان مس���تواه متواضعا خالل مش���وار انجلترا الس���يء في بطولة اوروبا 2016عندما
خرجت من دور الستة عشر على يد أيسلندا.
وتابع كين "بش���كل ش���خصي ،هذا الس���جل التهديفي أرغب في تغيي���ره وأتمنى
أن يح���دث ذلك ه���ذا الصيف" .وتلعب انجلت���را ضد تونس في مباراته���ا االفتتاحية
بالمجموعة السابعة يوم االثنين المقبل قبل أن تواجه بنما وبلجيكا.

هاري كين.

لقاء "الفراعنة" واالوروغواي االكثر اهمية بحس��ب المدافع "خيمينيز"

رونالدو.

عشر في مونديال البرازيل . 2014
وحضر رونالدو ي���وم امس برفقة
المهاجم الروس���ي الس���ابق اندري
ارشافين حفل افتتاح مركز تجاري
جديد لش���ركة "نايكي" األمريكية
للمالبس الرياضية في موسكو.
وباإلضاف���ة إلى البرازيل ،يرش���ح
رونال���دو إس���بانيا وألماني���ا للفوز

بالمونديال أيضا.
وأش���ار رونال���دو إل���ى أن ألمانيا
دائما تتمتع بالق���وة ،وكان النجم
البرازيل���ي ه���و صاح���ب الهدفين
اللذين فاز بهما منتخب بالده على
نظيره األلماني في نهائي مونديال
كوريا والياب���ان  2002ليفوز باللقب
العالمي الخامس له في تاريخه.

مدرب نيجيريا يخش��ى من تأثير الصيام على العبيه
موس���كو  -د ب أ :أع���رب المدي���ر
الفن���ي للمنتخ���ب النيجيري األول
لكرة الق���دم ،األلماني جيرنو روهر،
عن خش���يته من أن يك���ون للصيام
خالل ش���هر رمضان تأثيرا س���لبيا
على العبيه في بداية مشوارهم في
بطولة كأس العالم  2018بروسيا.
وق���ال روه���ر ف���ي تصريحات
لوكالة األنب���اء األلمانية (د.ب.أ):

ثلث األلمان يتوقعون فوز "المانشافت" بذهب المونديال الروسي

"ف���ي المب���اراة األولى ل���ن يكون
سهال تفادي هذا األمر".
ويوج���د عدد كبير م���ن الالعبين
المسلمين في المنتخب النيجيري،
الذي���ن يلتزم���ون ب���أداء فريضة
الصيام خالل شهر رمضان.
وينتهي ش���هر رمض���ان ،طبقا
للحس���ابات الفلكي���ة ،ي���وم غد
الخمي���س ،أي ف���ي نف���س ي���وم

انطالق المونديال ،ولكن المنتخب
النيجيري لن يخوض أول مبارياته
في المونديال أم���ام كرواتيا قبل
يوم السبت المقبل.
وأضاف المدرب األلماني 64عاما
قائال" :فق���دان الطاق���ة ال يمكن
موازنت���ه خ�ل�ال فت���رة قصيرة،
هذا ما س���نواجهه خالل المباراة
األولى".

نيجني نوفغورود  -روس���يا  -أ ف ب :اعتب���ر مدافع المنتخب االوروغوياني
لكرة القدم خوس���يه ماريا خيمينيز يوم اول م���ن امس ان مباراة القمة ضد
مص���ر هي "االكثر أهمية" بالنس���بة لمنتخب بالده ،وذل���ك قبل  4ايام على
مواجهتهم���ا في الجولة االولى من منافس���ات المجموع���ة االولى لمونديال
روسيا .2018
وقال مدافع اتلتيكو مدريد االس���باني في تصريح من معسكر االوروغواي
في نيجني نوفغورود ان المباراة المقررة في اييكاترينبورغ ستكون "االكثر
أهمية النها ستكشف عما سيحدث في المباريات المقبلة".
وتدربت االوروغواي بقيادة مديرها الفني المخضرم اوس���كار تاباريز غداة
وصولها الى روسيا وذلك لمدة ساعة في حصة مكثفة وبتشكيلتها الكاملة.
من جهته ،قال فرناندو موس���ليرا حارس مرمى االوروغواي التي بلغت ثمن
نهائي مونديال " :2014نحن ال نفكر في أن نكون أكبر المرش���حين ( )...ليس
هناك شيء محدد قبل الدقائق الـ  90للمباراة".
وبخصوص مشاركة نجم مصر وليفربول اإلنكليزي محمد صالح الذي يأمل
التعافي من االصابة في الوقت المناس���ب ،اضاف حارس مرمى غلطة سراي
التركي "أتفق مع (زميله) لويس (س���واريز) .أح���ب اللعب ضد األفضل ،فأنا
أتدرب مع األفضل وأريد أن يلعبوا ضد األفضل".
وع���اد صالح الى التدريبات يوم اول من امس بخوض تمارين منفردة خالل
الحصة التدريبية لمنتخب بالده في غروزني ،وذلك للمرة االولى منذ تعرضه
في  26أيار إلصابة قوية في الكتف األيسر بعد احتكاك مع قائد ريال مدريد
االسباني سيرخيو راموس خالل نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتضم المجموعة االولى ايضا روسيا المضيفة والسعودية اللتين تلتقيان
في المباراة االفتتاحية يوم غد الخميس المقبل.

خوسيه ماريا خيمينيز.

ميس��ي ورونالدو ..غريمان تقليديان في بالد األندل��س يتحوالن إلى جارين في المونديال
برونيتسي  -روسيا  -د ب أ :إذا أراد نجم كرة القدم البرتغالي
كريستيانو رونالدو احتساء الش���اي مع شخص آخر في روسيا
من خارج المنتخ���ب البرتغالي  ،فقد يكون هذا الش���خص هو
منافسه التقليدي األرجنتيني ليونيل ميسي.
هكذا وضعت اختي���ارات المنتخبين البرتغالي واألرجنتيني
لمق���رات إقامتهم���ا خالل بطول���ة كأس العالم  2018بروس���يا
الغريمي���ن التقليديين ميس���ي ورونالدو على مس���افة قريبة
للغاية من بعضهما البعض.
وطبقا لمعايير المس���احات الشاس���عة لروس���يا  ،فإن ميسي
ورونال���دو يعتبران في حكم الجيران حيث تبلغ المس���افة بين
مقري المنتخبين نحو  30كيلو مترا فحسب.
ويبرز رونالدو وميس���ي على رأس أفضل نجوم كرة القدم في
العال���م كما يتطلع كل منهما إلى الفوز مع منتخب بالده بلقب
كأس العال���م  2018باعتبار هذه النس���خة هي الفرصة األخيرة
لكليهما في الفوز باللقب العالمي للمرة األولى.
ويقي���م المنتخ���ب البرتغالي في قرية كراتوف���و بالقرب من
العاصمة موس���كو حيث يستعرض رونالدو مع الفريق مهاراته
الفني���ة والبدنية فيما يدور الجدل بش���أن رحيله المحتمل عن
صفوف ريال مدريد اإلسباني.
وعلى مسافة قريبة للغاية  ،يقيم ميسي الملقب ب"البرغوث"
في منطقة برونيتس���ي ذات المناظ���ر الخالبة حيث يتدرب مع
منتخب بالده.
وقاد رونالدو  /33عاما /المنتخب البرتغالي قبل عامين للقبه
األول ف���ي البطوالت الكبي���رة من خالل كأس األم���م األوروبية

الماضية (يورو  )2016بفرنسا ولكن المونديال الروسي سيكون
الفرص���ة األخيرة له لقيادة الفريق إلى لقب كأس العالم للمرة
األولى الس���يما وأنه سيكون في الس���ابعة والثالثين من عمره
عندم���ا يحين موعد النس���خة التالي���ة من الموندي���ال والتي
تستضيفها قطر في . 2022
وف���ي المقابل  ،ال يزال ميس���ي  ،الذي يحتف���ل بعيد ميالده
الح���ادي والثالثين في  24حزيران الحالي  ،يبحث عن لقبه األول
مع المنتخب األرجنتيني.
وقال ميس���ي " :نرغب جميعا في نفس الش���يء  ،الفوز بلقب
كبير مع المنتخ���ب الوطني ...كأس العال���م حلمنا وحلم بلدنا
بأكمله".
وفي المقابل  ،بدا رونالدو أكثر تحفظا في تصريحاته  ،وقال :
"نعلم أننا لسنا الفريق المرشح للفوز باللقب .سنفعل نفس ما
فعلناه في يورو  . 2016سنكافح حتى النهاية ونرى ما يحدث".
ولكن رونالدو نفس���ه لم يس���تطع الكفاح حتى النهاية في
يورو  2016حيث خرج مصاب���ا بعد  25دقيقة من بداية المباراة
النهائية أمام المنتخب الفرنس���ي وتابع ما تبقى من المباراة
والدموع تنهمر من عينيه حتى استبدلت بدموع الفرح اثر فوز
الفريق على الديك الفرنسي  / 1صفر في الوقت اإلضافي.
وفي نف���س الصيف عام  ، 2016أعلن ميس���ي اعتزاله اللعب
الدولي بعدما خس���ر نهائي بطول���ة كأس أمم أمريكا الجنوبية
(كوبا أمريكا) في نسختها المئوية بالواليات المتحدة.
وكان ه���ذا ه���و النهائي الثالث الذي يخس���ره ميس���ي مع
المنتخب األرجنتيني في البطوالت الكبيرة في ثالث س���نوات

متتالية حيث خس���ر نهائ���ي كأس العال���م  2014أمام نظيره
األلمان���ي صف���ر  1 /في الوقت اإلضافي ثم خس���ر نهائي كوبا
أمريكا  2015في تش���يلي و 2016في الوالي���ات المتحدة وكان
هذا بركالت الترجيح في المرتين وأمام نفس الفريق (منتخب
تشيلي) .
وكان هذا أمرا كثيرا على ميس���ي الذي خسر مع الفريق أيضا
نهائي كوبا أمريكا . 2007
ولكن ميس���ي اس���تجاب لمحاوالت إقناعه بالعودة للمنتخب
وعدل سريعا عن قرار االعتزال الدولي.
وأعلن ميس���ي بعدها بأسابيع أنه س���يقود منتخب بالده في
التصفي���ات المؤهلة لكأس العال���م  . 2018وأوضح البرغوث أن
كرة القدم األرجنتينية لديها ما يكفي من المشاكل .وأضاف :
"ال أود أن أتسبب في مزيد من المشاكل لها".
ول���م تك���ن مس���يرة المنتخ���ب األرجنتيني ف���ي تصفيات
المونديال س���هلة عل���ى االط�ل�اق وإنما ش���هدت العديد من
العثرات كما تأجل حس���م بطاقة التأهل إل���ى الجولة األخيرة
الت���ي فاز فيها الفريق على نظي���ره اإلكوادوري بثالثة أهداف
(هاتريك) لميسي.
وتوج ميس���ي مع فريقه برشلونة اإلس���باني بأربعة ألقاب في
بطول���ة دوري أبطال أوروبا وتس���عة ألقاب في الدوري اإلس���باني
فيم���ا فاز رونالدو مع فريقه ريال مدري���د بأربعة ألقاب أيضا في
دوري األبط���ال وبلقبين في الدوري اإلس���باني بخالف فوزه بلقب
دوري األبطال مرة واحدة مع فريقه الس���ابق مانشس���تر يونايتد
اإلنجليزي الذي فاز معه أيضا بلقب الدوري اإلنجليزي ثالث مرات.

ميسي ورونالدو.

وفيما فرض ميس���ي وبرش���لونة هيمنة واضحة على
الدوري اإلس���باني  ،كان رونالدو والري���ال على موعد مع
إنج���از أوروبي بإحراز لق���ب دوري األبطال في آخر ثالثة
مواسم على التوالي.

ومنذ فوز كاكا بالجائزة في  ، 2007اقتس���م ميس���ي
ورونال���دو لقب أفض���ل العب في العالم عل���ى مدار عقد
كامل .كما اقتس���م النجمان الكبيران ميس���ي ورونالدو
المشاكل مع سلطات الضرائب في إسبانيا.

