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رياضة

بلجيكا تفوز برباعية والسنغال تهزم كوريا استعدادا للمونديال
مارك فيلموتس.
وخرجت بلجيكا من دور الثمانية في
كأس العالم  2014وبطولة أوروبا 2016
في فرنسا.
وح��دث ارتباك كبير حول مباراة ودية
أخ���رى ب�ين منتخبني مشاركني ف��ي كأس
العالم بعدما أقيمت املواجهة بني السنغال
وكوريا اجلنوبية بدون حضور مشجعني
ف��ي ملعب ف��ري��ق ينتمي ل���دوري ال��درج��ة
الثالثة في النمسا بالقرب من سالزبورج.
ول��م يتم الكشف عن معلومات تتعلق
باملباراة على مواقع املراهنات ،التي عادة
ما تعلن نتائج كل املباريات املقامة حتى بني
الفرق املغمورة ،وشعر كثيرون باالستياء
على مواقع التواصل االجتماعي خاصة من
املشاركني في املراهنات على النتيجة.
وب��دا أن انطالق املباراة قد تأخر نصف
ساعة وذكرت تقارير إعالمية أن السنغال
ف��ازت - 2صفر بعدما سجل كيم ي��اجن-
ج��وون بطريق اخلطأ في مرماه وموسى
كوناتي في الدقيقة .90
ولم يعلن أي احتاد محلي نتيجة املباراة
بعد ساعات من انتهائها رغ��م أن االحت��اد
السنغالي أعلن التشكيلة األساسية ملنتخب
بالده.
ول��م يتسن احل��ص��ول على تعليق من
االحت��اد الدولي (الفيفا) بخصوص إذا ما
كان سيعتبر املباراة دولية.
وتنطلق منافسات ك��أس العالم يوم
اخلميس حيث تلعب روسيا صاحبة األرض
مع السعودية في املجموعة األول��ى التي
تضم أيضا مصر وأوروجواي.

سجل روميلو لوكاكو هدفني في فوز
بلجيكا  1-4على كوستاريكا وديا االثنني
في لقاء بني منتخبني مشاركني في نهائيات
كأس العالم لكرة القدم بينما بدا أن السنغال
تفوقت 2-صفر على كوريا اجلنوبية في
مباراة أقيمت وسط غموض كبير في ملعب
فريق مغمور بالنمسا.
ك��م��ا س��ج��ل دري����س م��ي��رت��ن��ز وميشي
باتشواي هدفني وأظهر إيدن هازارد مهارته
العالية وسرعته مع أصحاب األرض لتشعر
بلجيكا باالطمئنان قبل أن تبدأ مشوار
كأس العالم أمام بنما يوم االثنني املقبل في
سوتشي.
وتقدمت كوستاريكا ،التي بلغت دور
الثمانية في كأس العالم منذ أربع سنوات
وستواجه البرازيل وصربيا وسويسرا في
املجموعة اخلامسة ،بهدف على عكس سير
اللعب عن طريق القائد برايان روي��ز في
الدقيقة .24
وانتفض أصحاب األرض ليدرك ميرتنز
التعادل بعدها بسبع دقائق مستغال متريرة
دقيقة من هازارد.
وقبل انتهاء الشوط األول وضع لوكاكو
هداف بلجيكا فريقه في املقدمة من متابعة
لتمريرة ميرتنز العرضية .وف��ي الشوط
الثاني أض��اف لوكاكو هدفا ثالثا قبل أن
يختتم ميشي باتشواي الرباعية.
وي��أم��ل اجل��ي��ل احل��ال��ي لبلجيكا في
حتقيق املجد في وجود هازارد ولوكاكو
وكيفن دي بروين ومحو آثار االخفاق
في نسخة البرازيل قبل أرب��ع سنوات
وفي بطولة أوروبا قبل عامني مع املدرب

فرحة العبي بلجيكا

كولومبيا حتلم بإجناز تاريخي ووداع مشرف لبيكرمان
قبل  4سنوات فقط ،جنح املنتخب الكولومبي إلى تعويض
غيابه عن بطوالت كأس العالم على مدار  16عاما من خالل
مشاركة فعالة وناجحة في مونديال  ،2014إذ حقق الفريق
في املونديال املاضي أفضل نتائجه على اإلطالق في بطوالت
كأس العالم.
وترك املنتخب الكولومبي بقيادة مديره الفني األرجنتيني
خوسيه بيكرمان بصمة رائ��ع��ة ف��ي امل��ون��دي��ال البرازيلي
عندما بلغ دور الثمانية للمرة األول��ى في تاريخ مشاركاته
باملونديال.
واآلن يخوض املنتخب الكولومبي النهائيات للمرة الثانية
على التوالي والسادسة له في بطوالت كأس العالم بعدما
قدم مسيرة جيدة في تصفيات قارة أمريكا اجلنوبية املؤهلة
للمونديال.
ويعتمد املنتخب الكولومبي ومديره الفني األرجنتيني
خوسيه بيكرمان على خط هجوم رائع بقيادة اخلطير راداميل
فالكاو غارسيا مهاجم موناكو الفرنسي وكارلوس باكا جنم
فياريال اإلسباني.
ويطمح فالكاو ( 32عاما) إلى تعويض غيابه عن املونديال
البرازيلي بسبب اإلصابة.
ويعتمد الفريق على خط دفاع رائع أيضا بقيادة املخضرمني
كريستيان زاباتا وأوسكار موريلو وحارس املرمى العمالق
ديفيد أوسبينا جنم آرسنال اإلجنليزي.

كلويفرت ينضم
إلى روما

أع���ل���ن روم������ا امل��ن��ت��م��ي ل�����دوري
ال��درج��ة األول��ى اإليطالي لكرة القدم
أم��س ال��ث�لاث��اء أن جاسنت كلويفرت،
اب��ن باتريك كلويفرت مهاجم هولندا
السابق ،سيخضع للفحص الطبي قبل
إمتام انتقاله إلى النادي.
ون��ش��ر روم���ا ص���ورة لكلويفرت وق��ال
مبوقعه على اإلنترنت إن الالعب البالغ عمره
 19عاما وصل إلى املطار بعد رحلة طيران
قصيرة .وسجل كلويفرت عشرة أهداف في
 30مباراة بالدوري الهولندي مع أياكس
امل��وس��م امل��اض��ي وخ��اض مباراته الدولية
األولى في مارس آذار .وذكرت تقارير إعالمية
إيطالية أن كلويفرت سينتقل إلى روما مقابل
 20مليون يورو ( 23.51مليون دوالر).

لكن يظل النجم األبرز في صفوف الفريق هو العب الوسط
خاميس رودريغيز الذي صال وجال في صفوف بايرن ميونخ
األملاني خالل املوسم املاضي.
وم��ع وج��ود فالكاو ورودري��غ��ي��ز ،ال��ذي ف��از بلقب هداف
امل��ون��دي��ال ال��ب��رازي��ل��ي برصيد  6أه���داف ،ميتلك املنتخب
الكولومبي فرصة رائعة للعبور من املجموعة الثامنة التي
تضم معه منتخبات السنغال وبولندا واليابان ليبلغ الفريق
الدور الثاني (دور الـ )16كخطوة نحو حتقيق حلم الوصول
للمربع الذهبي على األقل.
ويستطيع املنتخب الكولومبي ،مع مشاركة فالكاو ،هذه
املرة في حتقيق إجناز يفوق أفضل نتيجة له في مشاركاته
السابقة باملونديال.
ويعلق الكولومبيون آماال عريضة على بيكرمان ( 68عاما)
نفسه والذي قاد املنتخب األرجنتيني في الفترة من  2004إلى
 2006ووصل به لدور الثمانية في مونديال  2006بأملانيا.
كما يتطلع الفريق إلى إهداء بطولة ناجحة لبيكرمان في
ختام مسيرته مع الفريق حيث يرحل عن تدريب الفريق بعد
املونديال الروسي.
ويعتمد املنتخب الكولومبي على مزيج من الشباب واخلبرة
مع وج��ود أسماء ب��ارزة مثل خاميس رودريغيز وفالكاو
وخوان ك��وادرادو (جنم وسط يوفنتوس اإليطالي) وجنوم
صاعدين مثل دافينسون سانشيز مدافع توتنهام اإلجنليزي.

خاميس رودريغيز النجم األبرز في صفوف كولومبيا

كني  :إجنلترا ستلعب «بشجاعة وشراسة» في روسيا

هاري كني

قال هاري كني قائد اجنلترا إن منتخب
ب�لاده سينتهج أسلوبا يتسم بالشراسة
خالل مبارياته في كأس العالم لكرة القدم
مع سعي تشكيلة املدرب جاريث ساوثجيت
الشابة لترك بصمة في روسيا.
ويأمل مهاجم توتنهام هوتسبير البالغ
من العمر  24عاما أن يحفز اللعب في كأس
العالم ،التي حقق فيها املنتخب االجنليزي
نتائج مخيبة لآلمال منذ اح��راز اللقب عام
 ،1966التشكيلة التي ال تتمتع باخلبرة.
وأب��ل��غ ك�ين وس��ائ��ل اع�ل�ام بريطانية
”الهدف هو اللعب بشراسة وشجاعة عند
االستحواذ على الكرة.
”ستكون هناك حلظات صعبة وأوقات
صعود وهبوط .في بعض األحيان املشاركة

في بطولة كبيرة تتعلق بعدم اخلسارة وأن
تلعب بأسلوب سلبي لكن بالنسبة لنا فإن
كل ش��يء يتعلق بكرة القدم الهجومية“.
وأض��اف ”نسعى للفوز باملباراة األول��ى
ثم سنتطلع إلى الثانية ،وسنتعامل بهذه
الطريقة في كأس العالم“.
كما يأمل ك�ين ،ال��ذي أح��رز  41هدفا مع
توتنهام بجميع املسابقات املوسم املاضي،
أن يهز الشباك ألول مرة في بطولة كبيرة.
وك��ان مستواه متواضعا خ�لال مشوار
اجنلترا السيء في بطولة اوروب��ا 2016
عندما خرجت من دور الستة عشر على يد
أيسلندا .وتابع كني ”بشكل شخصي ،هذا
السجل التهديفي أرغب في تغييره وأمتنى
أن يحدث ذلك هذا الصيف“.

أهداف ليفاندوفسكي سالح بولندا الوحيد
بعد الفشل في التأهل لبطولتي كأس العالم
 2010بجنوب أفريقيا و 2014بالبرازيل ،قدم
املنتخب البولندي بقيادة املدرب آدم ناوالكا
عروضا رائعة ونتائج جيدة في التصفيات
األوروبية املؤهلة لكأس العالم .2018
وح��ج��ز ال��ف��ري��ق لنفسه مكانا ب�ين فرق
امل��س��ت��وى األول ال��ت��ي وزع���ت على رؤوس
املجموعات بفضل ترتيبها ف��ي التصنيف
العاملي الصادر عن االحتاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) قبل إجراء القرعة.
ول��ك��ن وج���ود املنتخب ال��ب��ول��ن��دي على
رأس املجموعة الثامنة لم ينقذه من مواجهة
مجموعة صعبة للغاية في النهائيات حيث
أوق��ع��ت��ه ال��ق��رع��ة م��ع منتخبات كولومبيا
والسنغال واليابان.
وخالل مسيرته بالتصفيات ،قدم الفريق
نتائج رائعة حيث حقق الفوز في ثماني من
املباريات العشر التي خاضها مبجموعته
في التصفيات والتي ضمت منتخبات كبيرة
مثل الدمنارك ومونتنغرو (اجلبل األس��ود)
ورومانيا.
واآلن ،يحتاج الفريق إلى الظهور مبستوى
أفضل كثيرا مما كان عليه في التصفيات إذا

أراد العبور م��ن ه��ذه املجموعة القوية في
النهائيات.
وع��ل��ى م����دار  7م��ش��ارك��ات س��اب��ق��ة في
امل��ون��دي��ال ،حقق املنتخب البولندي أفضل
نتائجه خالل نسختي  1974و 1982عندما
حل ثالثا في كل منهما.
ويعتمد ناوالكا بشكل كبير على مجموعة
متميزة من النجوم في مختلف املراكز لكن
يظل املهاجم روبرت ليفاندوفسكي هو الالعب
األبرز في صفوف الفريق.
وت��ص��در ليفاندوفسكي مهاجم بايرن
ميونخ األمل��ان��ي واملنتخب البولندي قائمة
هدافي التصفيات برصيد  16هدفا ليلعب
دورا بارزا في مشاركة املنتخب البولندي في
املونديال للمرة الثامنة في تاريخ الفريق.
وإلى جانب ليفاندوفسكي ،يضم املنتخب
البولندي مجموعة متميزة م��ن الالعبني
احملترفني بأندية أوروبية بارزة مثل حارس
امل��رم��ى فوجيتش تشيسني (يوفنتوس
اإليطالي) ول��وك��اس بيزتشيك (بوروسيا
دورمتوند األملاني) وغريغور كريتشوفياك
(وي��س��ت بروميتش أل��ب��ي��ون اإلجن��ل��ي��زي)
وأركاديوز ميليك (نابولي اإليطالي).

ليفاندوفسكي ورقة بولندا الرابحة

بيرهوف :أملانيا تسعى
للحفاظ على اللقب
انضم املنتخب األملاني حامل اللقب أمس الثالثاء إلى الواصلني لروسيا
للمشاركة في كأس العالم  2018التي تنطلق اخلميس ،غ��داة توجيه
املنتخب البلجيكي رسالة قوية ملنافسيه بأداء هجومي مميز في آخر لقاء
استعدادي له.
كما وصل الثالثاء إلى روسيا منتخب انكلترا ،قبل يومني من افتتاح
النسخة الـ 21اخلميس بلقاء روسيا املضيفة والسعودية ضمن املجموعة
األولى.
وقبل انطالق السباق احملموم على بطاقتي التأهل عن كل من املجموعات
الثماني ،سيكون على االحتادات األعضاء في االحتاد الدولي للعبة (فيفا)
ان يختاروا األربعاء هوية البلد الذي سيستضيف نهائيات  2026حيث
يتنافس املغرب مع امللف الثالثي األميركي-املكسيكي-الكندي.
ويتطلع املنتخب األملاني الذي توج باللقب العاملي قبل أربعة أعوام على
حساب األرجنتني وجنمها ليونيل ميسي ،للحاق بالبرازيل ورفع رصيده
الى  5ألقاب ،في لن تكون سهلة السيما إذا قدم العبو املدرب يواكيم لوف
املستوى نفسه الذي ظهروا به في مبارياتهم االستعدادية.
وعجز «مانشافت» عن حتقيق الفوز في خمس مباريات متتالية قبل أن
يعاني اجلمعة في ليفركوزن لتخطي السعودية  .1-2لكن األملان الذين
استعادوا خدمات حارسهم مانويل نوير في الوقت املناسب ،يعرفون
بقدرتهم على التعامل مع األحداث الكبيرة وأبرز دليل وصولهم أقله الى
نصف النهائي في النسخ األربع األخيرة.
ويفتتح أبطال العالم مشوارهم في املجموعة السادسة ضد املكسيك
األحد على ملعب «لوجنيكي» في موسكو ،قبل مواجهة السويد وكوريا
اجلنوبية في  23و 27احلالي تواليا.
ويعكس مدير املنتخب أوليفر بيرهوف مقاربة األمل��ان للبطوالت
الكبرى ،مشددا ً بأن «مانشافت» يأتي إلى روسيا «للفوز بالبطولة» ،وهو
أمر لم يحقق أي منتخب لنسختني على التوالي منذ البرازيل عامي 1958
و.1962
ويحل الثالثاء في روسيا املنتخب اإلنكليزي الذي لم يدخل على الورق
في حسابات املرشحني للفوز باللقب ،لكن ثالث أصغر تشكيلة تشارك في
النهائيات في تاريخ «األسود الثالثة» تضم في صفوفها العبني مميزين
مثل قائد املنتخب هاري كاين وديلي آلي ورحيم ستيرلينغ.
وخلص آلي طموحات أبطال  1966بالقول «منلك فريقا شابا ً ،متعطشا ً
يريد حتقق العظمة .نريد أن جنمع البالد معا ً وحتقيق شيء رائع».
من جهته قال كاين «نحن فخورون بأننا هنا ،سنعمل بجهد وطاقة لدينا
العديد من القدرات الهجومية القادرة على التسبب بضرر» للمنافسني.
وتشكل بلجيكا التهديد األكبر لإلنكليز في املجموعة الثامنة التي
تضم تونس وبنما ،وق��د أظهر «الشياطني احلمر» ذل��ك اإلثنني عندما
أنهوا استعداداتهم للنهائيات بفوز كبير على رفيق املونديال املنتخب
الكوستاريكي  1-4بفضل ثنائية ملهاجم مانشستر يونايتد االنكليزي
روميلو لوكاكو.
وكانت النقطة السلبية الوحيدة في مباراة اإلثنني إصابة صانع ألعاب
تشيلسي اإلنكليزي ادين هازار وخروجه قبل  20دقيقة على النهاية ،لكن
زمالءه ليسوا قلقني حيال اإلصابة وبينهم لوكاكو الذي قال «لست قلقاً
بشأن إدين ،إنه شخص قوي .يتعرض للركل طيلة الوقت ،لكنه يتعافى
سريعا».

مباراة مصر األكثر أهمية
بالنسبة ألوروغواي

اعتبر مدافع املنتخب األوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيز االثنني أن
مباراة القمة ضد مصر هي «األكثر أهمية» بالنسبة ملنتخب بالده ،وذلك
قبل  4أي��ام على مواجهتهما في اجلولة األول��ى من منافسات املجموعة
األولى ملونديال روسيا .2018
وقال مدافع أتلتيكو مدريد اإلسباني في تصريح من معسكر األوروغواي
في نيجني نوفغورود أن املباراة املقررة في إيكاترينبورغ ستكون «األكثر
أهمية ألنها ستكشف عما سيحدث ف��ي امل��ب��اري��ات املقبلة» .وت��درّب��ت
األوروغواي بقيادة مديرها الفني املخضرم أوسكار تاباريز غداة وصولها
إلى روسيا وذلك ملدة ساعة في حصة مكثفة وبتشكيلتها الكاملة.
من جهته ،قال فرناندو موسليرا حارس مرمى األوروغواي التي بلغت
ثمن نهائي مونديال « :2014نحن ال نفكر في أن نكون أكبر املرشحني ليس
هناك شيء محدد قبل الدقائق الـ  90للمباراة».
وبخصوص مشاركة جنم مصر وليفربول اإلنكليزي محمد صالح الذي
يأمل التعافي من االصابة في الوقت املناسب ،أضاف حارس مرمى غلطة
سراي التركي «أتفق مع لويس سواريز .أحب اللعب ضد األفضل ،فأنا
أتدرب مع األفضل وأريد أن يلعبوا ضد األفضل».
وعاد صالح إلى التدريبات االثنني بخوض متارين منفردة خالل احلصة
التدريبية ملنتخب بالده في غروزني ،وذلك للمرة األولى منذ تعرضه في
 26مايو إلصابة قوية في الكتف األيسر بعد احتكاك مع قائد ريال مدريد
اإلسباني سيرخيو راموس خالل نهائي دوري أبطال أوروبا.

