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يسعى املنتخب الفرنسي إلى حتسني أدائه وحسم التأهل الى 
الدور الثاني لنهائيات كأس العالم في روسيا عندما يلتقي بيرو 
اليوم اخلميس في يكاترينبورغ في اجلولة الثانية من منافسات 

املجموعة الثالثة.
وعلى رغم فوزها في املباراة األولى على استراليا 2-1، إال 
أن فرنسا قدمت عرضا غير مقنع، وسجلت هدفيها عبر ركلة 
جزاء لنجمها انطوان غريزمان بعد االستعانة بتقنية املساعدة 
بالفيديو، والنيران الصديقة ملدافع استراليا عزيز بهيش خطأ في 

مرمى فريقه، مقابل هدف ميلي يديناك بركلة جزاء.

وستكون فرنسا أمام فرصة حسم بطاقتها إلى ثمن لنهائي 
املونديال اخلميس في حال فوزها وتعثر أستراليا أمام الدمنارك، 
بيد أن الشغل الشاغل ملدربها ديدييه ديشان هو حتسني الصورة 

التي ظهر بها في اجلولة األولى.
وت��أم��ل فرنسا ف��ي ت��ف��ادي م��ا حصل للمرشحني اآلخرين 
للمنافسة على اللقب، السيما أملانيا بطلة 2014 التي سقطت أمام 
املكسيك صفر1-، وتعثر إسبانيا واألرجنتني والبرازيل أمام 
البرتغال وايسلندا وسويسرا على التوالي، لذلك فمواجهة البيرو 
فرصة كبيرة للفرنسيني حلسم التأهل مبكرا السيما في مواجهة 

منافس خسر مباراته األولى في املونديال بعد انتظار 36 عاما، 
وذلك أمام الدمنارك في اجلولة األولى )صفر1-(.

وقال الفرنسي رافايل فاران مدافع ريال مدريد اإلسباني »قمنا 
بتقييم ما قدمناه في املباراة األولى واتفق اجلميع على أنه سيتعني 

علينا الرفع من قوتنا البدنية وحتسني مستوانا بشكل عام«.
أضاف »املنتخبات األخرى )املرشحة للقب( لم تفز وحتى أن 
بعضها خسر. أما نحن ففزنا، لكننا نعلم أن هناك أشياء ميكن 

حتسينها. نحن نعرف االجتاه الذي نرغب في الذهاب إليه«.
ودافع فاران )25 عاما( عن مبابي قائال »هذا العب يبلغ من 

العمر 19 عاما والذي فعله حتى اآلن لم يفعله سوى عدد قليل من 
الالعبني أو لم يفعله أحد )دافع عن ألوان فرنسا في سن مبكرة(. 

لديه موهبة كبيرة«.
وبينما متلك فرنسا على الورق كل مقومات احلسم، ستكون 
البيرو أم��ام فرصة أخيرة لتفادي اخل��روج من البطولة التي 
عادت اليها للمرة األولى منذ مونديال 1982. وكان البيروفيون 
امل���ؤازرون ب��األالف من املشجعني الذين رافقوهم إلى روسيا، 
الطرف األفضل أمام الدمنارك وأه��دروا ركلة جزاء عبر صانع 

ألعابهم كريستيان كويفا.

ويتوقع أن يدفع مدرب املنتخب األرجنتيني ريكاردو غاريكا، 
بالنجم والقائد املخضرم باولو غيريرو )34 عاما( كأساسي 
بعدما جلس على مقاعد البدالء في املباراة األولى كونه حصل على 
الضوء األخضر للمشاركة في املونديال قبل انطالقه بأيام قليلة، 
اثر قرار قضائي سويسري بتعليق عقوبة إيقافه على خلفية 

فحص منشطات أظهر وجود آثار كوكايني في جسده.
وقال غيريرو الذي لعب 30 دقيقة أمام الدمنارك »ندرك جيدا 
أن مباراتنا غدا صعبة ولكن ميكننا حتقيق الفوز. اجلميع شاهد 

أننا لم نكن نستحق اخلسارة«.   

جانب من تدريبات املنتخب الفرنسي

فرنسا تسعى حلسم تأهلها من بوابة  بيرو

كان املنتخب األسترالي قد خسر مباراته 
األول����ى ف��ي بطولة ك���أس ال��ع��ال��م 2018 
لكرة القدم املقامة حاليا في روسيا، أمام 
نظيره الفرنسي 2-1، لكنه يتطلع إلى 
استغالل اجلوانب اإليجابية عندما يخوض 
مباراته الثانية اليوم اخلميس أمام نظيره 

الدمناركي.
وك���ان املنتخب األس��ت��رال��ي ف��ي طريقه 
إلى التعادل 1-1 مع نظيره الفرنسي، لكن 
األخير انتزع الفوز بهدف النيران الصديقة 
في الدقيقة 81 على ملعب كازان أرينا، يوم 
السبت املاضي، في أولى مباريات املجموعة 

الثالثة.
وب���دال م��ن التحسر ع��ل��ى ال��ه��زمي��ة في 
افتتاح املشوار املونديال، فضل املنتخب 
األسترالي أن يستمد العزمية من الكبوة 
وأن يستغل العديد من اجلوانب اإليجابية، 
بحثا عن االنتصار األول على حساب نظيره 
الدمناركي الذي كان قد افتتح مشواره بفوز 

صعب على بيرو 0-1.
ويلتقي املنتخب األس��ت��رال��ي نظيره 
الدمناركي اليوم على ملعب »كوزموس 
أرينا« مبدينة سامارا، مدركا أن الهزمية قد 

حتسم خروجه من منافسات الدور األول.
وك����ان م��ت��وق��ع��ا أن ي��ع��ي��ش املنتخب 
األس��ت��رال��ي صدمة قوية بعد أن حسمت 
املباراة أمام فرنسا بهدف سجله األسترالي 
عزيز بيهيش عن طريق اخلطأ في مرمى 

منتخب بالده، لكن الفريق األسترالي فضل 
أن تشكل الكبوة عامال محفزا له.

وق���ال امل��داف��ع ترينت سينسبري في 
تصريحات ملوقع املنتخب األسترالي على 
اإلنترنت »الهزمية في املباراة أمام منتخب 
فرنسا أشعلت حماسنا ألننا نعرف أننا 

قادرون على حتقيق أفضل النتائج«.
وأضاف »مازلنا نتمتع مبعنويات عالية 
وال أعتقد أن ه��ذا سيتغير حتى امل��ب��اراة 
األخيرة في املجموعة أمام بيرو، عندما نرى 

كيف ستنتهي األمور في الدور األول«.
وي��درك املنتخب األسترالي أهمية الفوز 
في مباراة الغد أمام نظيره الدمناركي الذي 

حصد 3 نقاط بفوزه على بيرو 0-1.
ففي حالة ف��وز املنتخب الفرنسي في 
مباراته اليوم أمام بيرو وفوز الدمنارك بأي 
نتيجة في مباراة اليوم، سيحسم ذلك تأهل 
فرنسا والدمنارك بغض النظر عن نتائج 

مباريات اجلولة الثالثة.
ويتمتع املنتخب الدمناركي بثقة عالية 
حيث ل��م يتلق أي ه��زمي��ة خ��الل آخ��ر 16 
مباراة له، ويعلق أماله على تألق صاتنع 
األلعاب كريستيان إريكسن ، العب توتنهام 

اإلجنليزي.
ومع ذلك يدرك األسترالي سينسبري أن 

املنتخب الدمناركي ال يتمثل في العب واحد.
وق����ال س��ي��ن��س��ب��ري »ب��ال��ط��ب��ع لديهم 
كريستيان إريكسن مبثابة الالعب األبرز، 

ولكن لديهم أيضا يوسف بولسن في اجلناح 
األمي���ن، وه��و الع��ب متحرك بشكل كبير 

ويتمتع بالقوة والسرعة العالية«. 
وأض��اف »لديهم ق��درات هجومية عالية 
كما يتمتعون بالصالبة الدفاعية، وإال ملا 
تأهلوا إل��ى املونديال، كما أنهم يتمتعون 
بالوحدة بني العبي الفريق، وأنا أتطلع إلى 

خوض هذا االختبار«.
ويستمد املنتخب االسترالي الثقة من 
ال��ع��رض ال��ق��وي وال��ص��م��ود أم���ام نظيره 

الفرنسي في املباراة األولى.
وكان أنطوان جريزمان قد افتتح التسجيل 
لفرنسا من ضربة جزاء احتسبت باالعتماد 
على نظام حكم الفيديو املساعد، لكنه تعادل 
خالل 4 دقائق فقط بهدف ميلي جديناك الذي 
سجله من ضربة جزاء أيضا، قبل أن يحسم 
هدف النيران الصديقة املباراة لصالح فرنسا 
حيث سدد بول بوجبا كرة اصطدمت بقدم 

بيهيش في طريقها إلى الشباك.
وقبل مواجهة فرنسا، ك��ان بيرت فان 
مارفيك املدير الفني للمنتخب األسترالي قد 
اعترف بأفضلية الفريق الفرنسي، وصرح 
قائال إنه إذا لعب املنتخب األسترالي أمام 
نظيره الفرنسي عشر مباريات، ستخسر 
أستراليا 8 أو 9 من هذه املباريات. واآلن، 
رمبا اختلفت رؤية امل��درب ، حيث أن تكرار 
أداء مباراة فرنسا أمام الدمنارك، رمبا يكون 

كافيا إلنعاش آمال أستراليا باملونديال.

أستراليا تسعى إلحياء آمال التأهل أمام الدامنارك

جانب من استعدادات منتخب استراليا

السويد تزيد الضغوط على أملانيا
لم يكن األمر سهال، ولكن املنتخب 
السويدي، أنهى مهمته أمام املنتخب 
الكوري اجلنوبي ببعض املساعدة 
من حكم الفيديو املساعد، واآلن يوجه 
أنظاره صوب مواجهته املرتقبة أمام 
املنتخب األملاني في اجلولة الثانية 

من كأس العالم.
وب���دال م��ن تهدئة األوض���اع بعد 
الفوز بهدف نظيف أمس االثنني في 
املجموعة السادسة، فضل أندرياس 
جرانكفيست، قائد السويد، أن يجعل 
األمور أكثر حماسة بالنسبة للمباراة 
املقبلة أم��ام املنتخب األمل��ان��ي بطل 

العالم، الذي خسر أمام املكسيك 0�1.
وقال جرانكفيست لقناة »اس في 

تي« السويدية: »إذا فزنا أمام املنتخب 
األملاني سنعبر للدور التالي، الضغوط 
عليهم«. لم يكن مثل هذا الكالم القتالي 
متوقعا من العبي املنتخب السويدي 

الذين يعترفون بقلة موهبتهم. 
ولكنه يظهر االعتقاد املتزايد لدى 
رج���ال امل���درب ج��ان أن��درس��ون بأن 
ك��رة القدم اجلسدية، التي ال معنى 
لها، ميكنها أن حتقق نتائج إيجابية 
إذا ظلوا سويا ولعبوا كأنهم وحدة 
متماسكة- مثلما فعلوا عندما تغلبوا 
على املنتخب اإلي��ط��ال��ي ف��ي امللحق 
األوروبي املؤهل للمونديال الروسي. 
وسجل جرانكفيست ه��دف املنتخب 
ال��س��وي��دي، وال���ذي احتسب بشكل 

صحيح ف��ي الدقيقة 65 مبساعدة 
التكنولوجيا.

وحت��م��ل امل��داف��ع وق��ائ��د الفريق 
املسؤولية على عاتقه وس��دد الكرة 
ك��أن��ه مهاجم م��ح��ت��رف، ف��ي حلظة 

رائعة في مباراة متوسطة املستوى.
وقال امل��درب أندرسون: »شعرت 
بأننا سيطرنا على اللعب، باستثناء 

العشر دقائق األولى«.
وأضاف: »رمبا كان يجب علينا أن 
ننهي الشوط األول متقدمني بهدفني، 
بشكل ع��ام، األداء كان جيدا، سعيد 

للغاية بالالعبني«.
واض��ط��ر سيباستيان الرس��ون، 
الع��ب املنتخب السويدي، للخروج 

من امل��ب��اراة ولكنه قلل من مخاوف 
اجلماهير بشأن وجود إصابة كبيرة، 
حيث ق��ال إن��ه تعرض لشد عضلي، 

وأنه سيحتفل باالنتصار.
وق��ال: »كلنا نعلم أهمية البداية 
اجليدة، حصلنا على النقاط الثالث«.

وواص������ل: »س��ن��س��ت��م��ت��ع ب��ه��ذا، 
حصدنا 3 نقاط، سنستمتع بهذا.. 
وسنركز بعدها على مباراة املنتخب 
األمل��ان��ي«. ورغ��م استحواذ املنتخب 
ال��ك��وري اجلنوبي على ال��ك��رة، إال 
أن��ه فشل ف��ي خلق ف��رص حقيقية 
للتسجيل، حيث لم يقدم سون هيوجن 
مني مستواه املعروف الذي قدمه مع 

فريقه توتنهام هذا املوسم.
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مأزق ينتظر إجنلترا وبلجيكا في املونديال
قد تخلق هزمية أملانيا حاملة 
اللقب أمام املكسيك وضعا غريبا 
ف��ي املجموعة السابعة بكأس 
العالم، حيث قد تواجه إجنلترا 
وبلجيكا مسارا أسهل من الناحية 
ال��ن��ظ��ري��ة للتأهل ل��ل��دور قبل 
النهائي إذا اختتما مجموعتهما 

في املركز الثاني بدال من األول.
وسيلعب متصدر املجموعة 
السابعة، التي تضم أيضا تونس 
وبنما، في دور 16 مع صاحب 
امل��رك��ز ال��ث��ان��ي ف��ي املجموعة 
الثامنة التي تضم كولومبيا 
واليابان والسنغال وبولندا. 
والفائز بهذه امل��ب��اراة سيلعب 

على األرجح في دور الثمانية مع 
املنتخب البرازيلي القوي والفائز 

بكأس العالم خمس مرات.
أم���ا ص��اح��ب امل��رك��ز الثاني 
ف��ي املجموعة السابعة فكان 
م��ن املتوقع أن ي��واج��ه م��ب��اراة 
صعبة أيضا في دور الثمانية 
أمام أملانيا املدافعة عن لقبها بعد 
لقاء مواجهة متصدر املجموعة 

الثامنة في دور 16.
ولكن في ظل أن أملانيا ال متلك 
أي نقطة بعد مباراتها األولى فإن 
صاحب املركز الثاني باملجموعة 
السابعة قد يجد نفسه في دور 
الثمانية أمام منتخب مثل املكسيك 

أو صربيا وهما منتخبان قويان، 
لكن بالتأكيد أقل قوة من الناحية 
النظرية من البرازيل املرشحة 

بقوة للتتويج.
وتلعب إجنلترا مع بلجيكا 
في آخر مبارياتهما باملجموعة 
ال��س��اب��ع��ة ف��ي 28 ي��ون��ي��و في 
كالينينجراد ولكن من املرجح 
أن يكون الفريقان ضمنا التأهل 
لدور 16 وستحدد املواجهة من 
يحتل املركز األول في املجموعة 

ومن يحتل املركز الثاني.
وتغلبت بلجيكا على بنما 
3-0 في أولى مبارياتهما، أمس 
اإلثنني، وستواجه تونس في 

اجلولة املقبلة.
وخ��س��ر املنتخب التونسي 
أم��ام املنتخب اإلجنليزي 1-2. 
وستلعب إجنلترا مع بنما يوم 

األحد.
ل���ك���ن ه����ن����اك امل����زي����د م��ن 
التحوالت والتقلبات بالطبع 
إذ أن املنتخب األملاني قادر على 
التعافي بعد هزميته األول��ى 
وت��ص��در املجموعة، وإن حدث 
ذلك ستتفادى إجنلترا وبلجيكا، 
ع��ن��دم��ا ت���واج���ه���ان بعضهما 
البعض، موقفا يدركان فيه أن 
الهزمية رمبا تكون أفضل نتيجة 

لهما.


