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مشاركة مخيبة ملنتخبات أفريقيا وآسيا مبونديال روسيا

سيدخل مونديال روسيا التاريخ، على أنه كان فقيرا 
للغاية لقارتي آسيا وأفريقيا اللتني كانتا تراهنان كثيرا 
على منتخباتهما املشاركة في ك��أس العالم 2018، مع 
وج��ود العبني كبار فيها بالدوريات الكبرى، باستثناء 

اليابان التي استطاعت وحدها أن تصل لدور الستة عشر.
حتى أن محاربي الساموراي كانوا على وشك أن يحققوا 
املفاجأة حني تقدموا في ثمن النهائي 2-0 أمام بلجيكا، التي 

قلبت النتيجة لتستمر في البطولة وتفوز باملركز الثالث.
وباستثناء املشاركة اليابانية املبهرة واألداء املمتع 
للكرة املغربية، وال���ذي ل��م يجد م���ردودا ف��ي النتائج، 
وانتصار كوريا اجلنوبية على أملانيا، تراجعت املنتخبات 

اآلسيوية واألفريقية خطوة للخلف في هذه البطولة.
ولم يكن الرهان كبيرا على اليابان قبل البطولة خاصة 
بعد إقالة امل��درب البوسني وحيد خليلوزيتش، ولكن 

الفريق جتاوز التوقعات حتت قيادة أكيرا نيشينو.
وفعل محاربو الساموراي ذلك منذ اللحظة األولى حني 
فاجأوا كولومبيا في البداية رغم أنهم استفادوا حينها 
من الطرد املبكر لكارلوس سانشيز، وبعدها تعادلوا مع 
السنغال، ورغم اخلسارة أمام بولندا، عبروا للدور ثمن 

النهائي بفضل اللعب النظيف.
ولكن التوهج األكبر حدث أمام بلجيكا التي كانت على 
وشك توديع املونديال بعد تفوق الروبوت الياباني لعبا 

ونتيجة 2-0 حتى الشوط الثاني الذي عاد فيه الشياطني 
احلمر في النتيجة وفازوا باملباراة، لتكتفي اليابان بتكرار 

ما حققته في 2002 و2010.
ورمب��ا كانت خيبة األم��ل الكبرى من نصيب املنتخب 
املصري، فقد كان يتوقع الكثير من فريق املدرب هيكتور 
كوبر، ولكن احلالة البدنية لنجم املنتخب محمد صالح، 
بعد إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا، كانت حاسمة.

ودع »الفراعنة« املونديال بعد 3 هزائم، آخرها أمام 
السعودية، التي رغم خسارتها الكاسحة بخماسية في 
املباراة االفتتاحية أمام روسيا، أثبتت حتت قيادة املدرب 

خوان أنطونيو بيتزي أنها تسعى لتقدمي كرة قدم جميلة.

وقدم املنتخب املغربي لعبا ممتعا ولكنه لم يأت بنتائج، 
وشكل أسود األطلس كابوسا حقيقيا للبرتغال وإسبانيا 
والتي كان يستحق أمامها اخل��روج بالكثير، ولكن سوء 
احل��ظ منعهم من حتقيق املفاجأة ليودعوا البطولة من 
ال��دور األول مع إي��ران التي كانت قريبة من التأهل في 

مجموعة كانت متكافئة ومتوازنة.
وأصابت أستراليا جماهيرها بخيبة أمل، خاصة أنه من 
املعروف أن الفريق يقاتل دائما بأعلى مستوى في املواعيد 
الكبرى، ولكنه خرج بنقطة واحدة أمام الدمنارك، وظهر 

مجددا بال فاعلية هجومية مثل املرات السابقة.
وكانت نيجيريا تتطلع لتكرار إجنازات املاضي، ولكنها 

فشلت في محاولتها، وحاولت السنغال أن حتقق شيئا 
كبيرا بالعبيها الكبار وقوتها البدنية، ولكن احل��ظ لم 

يحالفها في العبور للدور التالي.
وخيب منتخبا تونس وكوريا اجلنوبية، اللذين أكمال 
املشاركة األفريقية واآلسيوية في البطولة، التوقعات 
أيضا على مستوى النتائج. وصعب نسور قرطاج األمور 
على إجنلترا في أول مباراة قبل أن يخسروها في الرمق 
األخير، وانهاروا في اللقاء الثاني أمام بلجيكا، ولكنهم 
أن��ق��ذوا صورتهم بفوز أم��ام بنما. ولكن منتخب كوريا 
اجلنوبية، استعرض الكثير وقدم مستوى مميز أمام أملانيا 

وفاز عليها 2-0 لينهي مشوار حامل اللقب مبكرا.

كريستيانو رونالدو

لقطة من مباراة مصر  والسعودية في كأس العالم

حتدث خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، 
عن أسباب انتقال كريستيانو رون��ال��دو، جنم 
ري��ال مدريد السابق، إل��ى يوفنتوس، وتأثير 

رحيله على القيمة التسويقية للمسابقة.
وأش���ار تيباس إل��ى أن سبب رحيل ال��دون 
البرتغالي يعود ل�«مشاكله مع مصلحة الضرائب 

في مدريد«.
وق��ال رئيس الليجا في تصريحات أبرزتها 
صحيفة »م��ون��دو دي��ب��ورت��ي��ف��و« اإلسبانية 
»رونالدو رحل عن ريال مدريد بسبب مشكلته 
املالية مع الضرائب، في إيطاليا سيتمكن من 
احلصول على صافي رات��ب أكبر من إسبانيا، 

بسبب القوانني اجلديدة هناك«.
وتابع »ري��ال مدريد واج��ه صعوبة كبيرة 
في التعامل مع هذا األمر، وهناك أسباب كثيرة 
لذلك، نأسف لرحيل العب كبير مثل كريستيانو 

رونالدو، ولكن مسابقة الليجا ال تزال رائدة«.
واختتم »في املاضي كنت قلقا من رحيل أكثر 
من العب في آن واحد بنسبة تسعة من عشرة، 
اآلن بعد ارتفاع القيمة التجارية لليجا، أشعر 

بالقلق بنسبة أربعة من عشرة«.

تيباس: رونالدو رحل 
بسبب مشاكله مع 

الضرائب في إسبانيا

بالوتيلي يلتحق بتدريبات نيس
أعلن ن��ادي نيس الفرنسي التحاق مهاجمه 
اإليطالي م��اري��و بالوتيلي بتمارين الفريق 
الثالثاء، بتأخير 15 يوماً، من دون أن يسقط 
الالعب إمكانية انتقاله إل��ى اوملبيك مرسيليا 
الفرنسي. وذكر نادي نيس في موقعه الرسمي 
على االن��ت��رن��ت ان »س��وب��ر م��اري��و«، التحق 
بالتمارين في ايغلون بقيادة املدير الفني اجلديد 
للفريق باتريك فييرا، والتي انطلقت في 2 يوليو. 
وجاء في البيان »بعد لقائه اجلهاز الفني للفريق، 
ش��ارك املهاجم االيطالي في متارين منفردة، 
وانتقل بعدها الى التمرين داخل قاعة«. وكان 
بالوتيلي يتدرب اثناء توقف الدوري في إشراف 

مدرب خاص في مدينة بريشيا االيطالية.
ودخ��ل الالعب اإليطالي في مفاوضات مع 
نادي أوملبيك مرسيليا املتوسطي منذ شهر بعدما 
حدد نيس مبلغ 10 ماليني يورو من أجل حترير 

العبه قبل عام من انتهاء عقده. وأشارت بعض 
املصادر املقربة من نيس أن هذا البند ال ميكن 
تنفيذه إال في حال انتقل بالوتيلي إلى خارج 
حدود فرنسا. وبخالف ذلك يطالب ناديه احلالي 

مببلغ أكبر بكثير من أجل حتريره. 
وزار بالوتيلي في 8 يوليو احلالي مركز 
تدريب فريق مرسيليا من دون وكيل أعماله مينو 
رايوال.  وكان بالوتيلي التحق في مايو املاضي 
بتشكيلة املنتخب االيطالي، بقرار من املدير الفني 
اجلديد روبرتو مانشيني، بعدما كان بالوتيلي 
غاب عن تشكيلة إيطاليا منذ مونديال البرازيل 
2014. ومنذ انتقاله الى صفوف نيس صيف 
العام 2016، سجل »سوبر ماريو« 43 هدفاً في 
مختلف املسابقات في وقت عانى فيه االمرين قبل 
ذلك في موسمني صعبني مع ليفربول اإلنكليزي 

وميالن اإليطالي.

رينجرز يتقدم في تصفيات الدوري األوروبي
بعد عام من خروجه املذل أمام بروجري نيدركورن القادم 
من لكسمبورج، تأهل جالسكو رينجرز االسكتلندي، بقيادة 
مدربه ستيفن جيرارد، إلى الدور الثاني لتصفيات الدوري 
األوروب���ي، باالنتصار 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب 

واإلياب على سكوبي املقدوني.
وخسر الفريق االسكتلندي في الدور ذاته للبطولة في العام 
املاضي، واعتبرها الكثيرون أنها األسوأ في تاريخه املمتد عبر 
146 عاما، ورغم جناحه في تفادي هذا املصير أمام منافسه 

املقدوني، قال جيرارد إن الفريق يجب أن يتحسن.
وحمل رينجرز تقدمه 2-0 في الذهاب إلى مواجهة اإلياب 
في سكوبي أمس الثالثاء، وخرج متعادال بدون أهداف، لكن 
ال يوجد ما يدل على قدرته على بلوغ املراحل املتقدمة في 

البطولة األوروبية.
وأض��اف جيرارد، في تصريحات لتلفزيون رينجرز، أن 

فريقه كان صلبا في الدفاع، وسيئا في الهجوم.
وتابع »أنا سعيد بأحد اجلوانب، لكن بالتأكيد أمامنا الكثير 

من العمل على جانب آخر«.
وأشاد العب ليفربول السابق، البالغ عمره 38 عاما، بثنائي 
الدفاع، كونور جولدسون ونيكوال كاتيتش، باإلضافة إلى 
احلارس العائد، آالن مكجريجور، بعد املباراة في العاصمة 

املقدونية.
وقال جيرارد »وضعت حتديا أمام الالعبني قبل املباراة 
باحلفاظ على شباكنا والتأهل. أعتقد أنه ما زالت هناك مشكلة 

ذهنية، خاصة مما حدث قبل 12 شهرا«.
وتعاقد جيرارد مع 9 العبني، إذ يتطلع إلنهاء سيطرة 
غرميه سيلتيك الذي حصد لقب ال��دوري في آخر 7 سنوات، 
وأكمل ثنائية ال سابق لها للعام الثالث على التوالي في 
املوسم املنصرم. وميلك رينجرز 54 لقبا في الدوري، وهو رقم 
قياسي، لكنه يعاني من أجل التعافي من املشاكل املالية التي 
أدت إلى هبوطه إلى أدنى درجة في الدوري االسكتلندي في 
2012. ويفتتح رينجرز مشواره في الدوري املمتاز، عندما 

يحل ضيفا على أبردين، في اخلامس من أغسطس املقبل.

املالي بيسوما من ليل إلى برايتون
انتقل العب الوسط املالي الشاب إيف بيسوما من ليل الفرنسي 

إلى برايتون االنكليزي بحسب ما أعلن األخير أمس األربعاء.
وقال بيسوما )21 عاماً( الذي وقع عقداً خلمسة أعوام »اللعب 
في البرمير ليغ حلم لي. كي تصبح العباً كبيراً يجب أن تثبت 
ما ميكنك القيام به في البطوالت الكبرى. هذا ما دفعني للقدوم 
الى هنا«. ولم يتم اإلع��الن عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعالم 
بريطانية ذكرت أنها تناهز 20 مليون ي��ورو. ولد بيسوما في 
كوت ديفوار ونشأ في مالي قبل االنتقال إلى ليل في 2016. وفي 
غضون موسمني، خاض 55 مباراة مع الفريق الشمالي، بينها 47 

مباراة في دوري الدرجة االولى، سجل فيها اربعة اهداف.
وف��ي 13 م��ب��اراة دولية مع منتخب مالي منذ 2015، بلغ 
بيسوما نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليني 2016. وسجل هدف 
التأهل الى املباراة النهائية في الدقيقة قبل االخيرة من مواجهة 
ب��الده االم  ك��وت دي��ف��وار. واستقدم برايتون صاحب املركز 
اخلامس عشر في الدوري االنكليزي املوسم املاضي ستة العبني 

في فترة االنتقاالت احلالية لتدعيم صفوفه.
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الواعد بروستر يوقع على أول 
عقد احترافي مع ليفربول

 وافق ريان بروستر مهاجم ليفربول الواعد على ارتباط مستقبله 
بناديه احلالي املنتمي للدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم بعدما 

وقع على أول عقد احترافي خلمس سنوات.
وفاز مهاجم إجنلترا حتت 18 عاما بجائزة احلذاء الذهبي لهداف 
كأس العالم حتت 17 عاما بعدما سجل ثمانية أه��داف وق��اد بالده 

إلحراز اللقب في الهند.
وق��ال بروستر ملوقع ليفربول على اإلنترنت ”يبدو وكأني بكل 
أمانة قد قضيت مسيرتي كلها هنا. أنا في خامس موسم لي اآلن وال 

أزال أتذكر مراني األول. هذا مذهل وال ميكنني االنتظار حتى أبدأ“.
ولم يشارك بروستر مع الفريق األول لكنه تألق مع فريق الشباب 

وسجل خمسة أهداف في 11 مباراة بالدوري املوسم املاضي.
ويخضع الالعب الشاب حاليا لعالج بسبب معاناته من إصابة في 

أربطة الكاحل.
وسبق لبروستر أن انضم لتشكيلة ليفربول أمام كريستال باالس 

في الدوري في أبريل نيسان 2017 لكنه جلس كبديل ولم يشارك. 

ريان بروستر


