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رياضة

دوري األمم األوروبيّة

ّ
ّ
ّ
الدولية ّ
الودية ،التي
األوروبية» التي حلت مكان المباريات األوروبية
الثالثة من بطولة «دوري األمم
تنطلق اليوم الجولة ّ
ُ
كانت تلعب في فترة توقف الدوريات أو ما يعرف بـ«فترة التوقف الدولي ّوأسبوع الفيفا» .هذه الجولة تحمل معها
مباريات مثيرة ،حيث يستضيف المنتخب البولندي نظيره البرتغالي ،في ظل غياب نجم «برازيل أوروبا» األول كريستيانو
رونالدو .من جهتها ،ستستقبل روسيا الحصان األسود في المونديال األخير المنتخب السويدي في مباراة هي الثانية لكال
المنتخبين في البطولة .وستلعب بعض المباريات األخرى في الدرجتين الثالثة والرابعة ،حيث سيستضيف منتخب الجبل
األسود نظيره المنتخب الصربي في أبرز مباريات المستوى الثالث

ّ
مباريات حاسمة في الجولة األوروبية الثالثة

البرتغال تواجه بولندا من دون رونالدو
حسين فحص
يــواجــه املنتخب البرتغالي منتخب
ٌ
بــول ـنــدا .م ـب ــاراة يـسـعــى مــن خاللها
امل ـ ـ ّ
ـدرب ـ ــان إلـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ال ـ ـتـ ــوازن
ّ
ع ـق ـ ّـب املـ ـش ــاك ــل الـ ـت ــي تـ ـع ــرض ــا لـهــا
مؤخرًاّ .أيـ ٌ
ـام عصيبة تعيشها الكرة
ال ـب ــرت ـغ ــال ـ ّـي ــة ،امل ـن ـت ـخــب ال ـ ــذي شـهــد
خياليًا في  ،2016بعد أن ّ
ّ
توج
عامًا
ّ
ب ـل ـقــب أوروب ـ ـ ــا ف ــي ف ــرن ـس ــا ،ت ـب ــددت
أحــامــه فــي مــونــديــال روس ـيــا ،حيث
منيت البرتغال بهزيمة كبيرة أمام
م ـن ـت ـخ ــب األوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي أخ ــرج ـت ـه ــا

قضايا الفساد والتالعب
ّبالنتائج في الدوري البرتغالي
أثرت على المنتخب
مــن الـ ـ ّـدور ال ـ ــ ،16فــي صــدمــةٍ ضربت
الــوســط ّالبرتغالي ،بعد أن كــان من
أب ــرز املــرشـحــن للقتال حتى الـ ّـرمــق
األخير في البطولة.
ّ
في ظل املستوى املتذبذب للمنتخب،
يـسـتـكـمــل ه ــذا األخ ـي ــر مـ ـش ــواره في
دوري األم ـ ـ ـ ــم األوروب ـ ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ـ ــة ب ـغ ـي ــاب
نجمه ّ
األول كريستيانو رون ــال ــدو.
ٌ
غياب جاء بعد استبعاد نجم نادي
يــوف ـن ـتــوس اإلي ـط ــال ــي ع ــن م ـبــاراتــي
بـ ــول ـ ـنـ ــدا الـ ــرس ـ ـمـ ـ ّـيـ ــة فـ ـ ــي ال ـب ـط ــول ــة
األوروبـ ـ ـ ـ ّـيـ ـ ـ ــة ،واس ـك ـت ـل ـن ــدا ال ـ ـ ّ
ـودي ـ ــة،

عـ ـل ــى إثـ ـ ــر ت ـه ـم ــة االغ ـ ـت ـ ـصـ ــاب ال ـت ــي
ّ
وج ـه ــت ل ــاع ــب .وق ــد أع ـف ــي مـهــاجــم
ي ــوف ـن ـت ــوس م ــن واجـ ـ ــب الـ ــدفـ ــاع عــن
ألــوان منتخب بالده الشهر املاضي،
عندما تعادلت البرتغال مع كرواتيا
 1-1في املـبــاراة الـ ّ
ـوديــة التي جمعت
الفريقني ،وعندما فازت على إيطاليا
ف ــي إط ـ ــار ب ـطــولــة األم ـ ــم األوروبـ ـي ــة،
وف ــي امل ـبــاراتــن ك ــان ق ــرار استبعاد
رونــالــدو صــادرًا عن مــدرب املنتخب
ف ــرن ــان ــدو س ــان ـت ــوس .ارت ـ ــأى املـ ـ ّ
ـدرب
وقـتـهــا ضـ ــرورة مـنــح الــاعــب املــزيــد
م ــن ال ــوق ــت ل ـلــراحــة ،وتـمـضـيــة وقــت
إضافي مع ناديه الجديد في مدينة
تــوريـنــو اإليـطــالـ ّـيــة .بعد االستبعاد
األخير ،سيكون الالعب قد ابتعد عن
املنتخب منذ دور الـ 16لكأس العالم،
ً
وص ـ ـ ــوال إل ـ ــى الـ ـبـ ـط ــوالت الــرس ـمـ ّـيــة
ّ
ّ
املقررة عام  ،2019ما سيشكل ضربة
للمنتخب البرتغالي بغياب ّ
هدافه
التاريخي ،الــذي ّ
سجل  85هدفًا في
 154مباراة مع منتخب بالده.
م ـشــاكــل ك ـث ـيــرة ع ــان ــى مـنـهــا الـنـجــم
الـبــرتـغــالــي بـعــد خ ــروج ــه م ــن ن ــادي
ريـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــدريـ ـ ــد اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي ،بـ ـ ــدأت
بصعوبة تأقلمه في مبارياته األولى
مع يوفنتوس في الدوري اإليطالي،
ث ـ ـ ّـم ط ـ ـ ــرده فـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة األولـ ـ ـ ــى مــن
دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ،وتـضــاعـفــت
ب ـعــد أن ّ
وج ـه ــت ل ــه تـهـمــة اغـتـصــاب
من «كاثرين مويورغا» التي أعادت
الـ ـح ــادث ــة إل ـ ــى  2009ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة األمـيــركـ ّـيــة .أم ـ ٌـر نـفــاه أفضل

الع ـ ــب فـ ــي الـ ـع ــال ــم  5مـ ـ ـ ـ ّـرات بـ ـش ـ ّـدة،
ّ
بشكل
متوعدًا بعودته إلــى املــاعــب
ٍ
أقوى.
وأوض ــح امل ـ ّ
ـدرب البرتغالي ،مؤخرًا،
ّ
أن ق ـ ـ ـ ــرار اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد ال ـ ــاع ـ ــب ج ــاء
بالتراضي بعد الحديث مع رونالدو
نفسه ،ومع رئيس االتحاد البرتغالي
ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم ،فـ ـي ــرن ــان ــدو غ ــوم ـي ــز،
ّ
حيث ارت ــأى الثالثي أن مــن األنسب
ّ
للعب ولغرفة املالبس غياب النجم
ّ
البرتغالي هــذه الفترة .وأكــد املـ ّ
ـدرب
ّ
أنه سيعود في املستقبل القريب بعد
ّ
أن ت ـحــل امل ـشــاكــل ،مـعــربــا ع ــن دعـمــه
ّ
الـكــامــل لــاعــب على إثــر التحقيقات
ّ
معه في الواليات املتحدة.
مـ ـش ــاك ــل أخ ـ ـ ـ ــرى عـ ـصـ ـف ــت ب ــالـ ـك ــرة
ّ
ّ
البرتغالية مؤخرًا ،تجلت في قضايا
ّ
ال ـف ـس ــاد ال ـت ــي وجـ ـه ــت ل ـب ـعــض فــرق
الـ ــدوري املـحـ ّـلــي ،حـيــث ت ـ ّ
ـورط نــادي
بـنـفـيـكــا ف ــي ق ـض ــاي ــا ج ــرا ًئ ــم رش ــوة
واس ـت ـغ ــال ن ـف ــوذ ،إض ــاف ــة إل ــى دفــع
رشــى لبعض العبي أنــديــة فيتوريا
سيتوبال ،وديبورتيفو داس آفيس،
وب ــاك ــوس دي ف ـي ــري ــرا ،بـغـيــة ال ـفــوز
عـ ـل ــى الـ ـغ ــري ــم ال ـ ـل ـ ــدود ب ـ ــورت ـ ــو ،مــا
ّ
ه ــز أوسـ ــاط ك ــرة ال ـقــدم الـبــرتـغــالـ ّـيــة.
داه ـ ـمـ ــت الـ ـش ــرط ــة م ـل ـع ــب ب ـن ـف ـي ـكــا،
بــاإلضــافــة إل ــى مـنـشــآت ثــاثــة أنــديــة
برتغالية أخ ــرى مــن الــدرجــة األولــى
في لشبونة وسيتوبال وفي العديد
ـزء من
مــن مــدن شـمــال الـبــرتـغــال كـجـ ٍ
التحقيق .ويسعى املنتخب على إثر
هــذه املـشــاكــل إلــى أن يظهر بصورة

كريستيانو رونالدو

أندريه سيلفا

أركاديوش ميليك

ّ
جيدة في دوري األمم األوروبية ،كي
ّ
يـمـحــو ال ـص ــورة الـســيـئــة ال ـ ّتــي ظهر
عـلـيـهــا ب ـعــض الع ـب ـيــه م ــؤخـ ـرًا على
غرار كريستيانو رونالدو ،وقضايا
الفساد التي وجهت لألندية.
على الجانب اآلخ ـ ّـر ،يــدخــل منتخب
بولندا اللقاء متمنيًا صحوة نجمه
ّ
األول روبـ ـي ــرت لـيـفــانــدوفـسـكــي في
م ـبــاراتــه امل ـئـ ّ
ـويــة مــع املـنـتـخــبّ .أي ــامٌ
عصيبة يعيشها النجم البولندي،
ّ
حيث إن ه ـ ّـداف ال ــدوري األملــانــي في
ّ
ّ
امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،ل ــم يـتـمــكــن م ــن هــز
ّ
ال ـش ـبــاك ف ــي امل ــوس ــم ال ـحــالــي إل في
 3مـنــاسـبــات فـقــط .تــراجـ ٌـع كبير في
أداء ّ ليفا ،جــاء وليد عــدم االستقرار
ال ـفــنــي ف ــي ال ـن ــادي ال ـب ــاف ــاري ،حيث
يـعـيــش ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ أح ــد أس ــوأ
م ــواس ـم ــه ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق م ــع املـ ــدرب
الـ ـك ــروات ــي ن ـي ـكــو ك ــوف ــات ــش ،قــابـعــا
ف ــي امل ــرك ــز الـ ـس ــادس ب ـعــد  7ج ــوالت
م ــن عـمــر مـســابـقــة ال ـ ــدوري األمل ــان ــي،
خـلــف املـتـصــدر بــروسـيــا دورتـمــونــد
ّ
ويعول أنصار منتخب
بأربع نقاط.
ّ
بــول ـنــدا ع ـلــى ت ــأل ــق نـجـمــي نــابــولــي
امل ـهــاجــم أرك ــادي ــوس مـيـلـيــك والع ــب
الـ ـ ــوسـ ـ ــط ب ـ ـيـ ــوتـ ــر زي ـل ـي ـن ـس ـك ــي فــي
بطولتي الـ ــدوري اإليـطــالــي ودوري
أبـطــال أوروب ــاٌ .
أداء رائ ــع ثـ ّـبــت أقــدام
الالعبني في تشكيلة اإليطالي كارلو
أن ـش ـي ـلــوتــي ،ل ـي ـقــودا نــابــولــي بفعل
أدائهما الالفت إلــى وصافة الــدوري
ّ
املتصدر
اإليطالي بـ  18نقطة ،خلف
ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس بـ ـ ـ ــ 6ن ـ ـق ـ ــاط ،وص ـ ـ ـ ــدارة
مـجـمــوعــة فــي دوري أب ـطــال أوروب ــا
ت ـضــم ك ــل م ــن ل ـي ـفــربــول اإلن ـك ـل ـيــزي
وباريس سان جيرمان الفرنسي.
ي ــدخ ــل امل ـن ـت ـخــب ال ـب ــول ـن ــدي ال ـل ـقــاء
وع ـي ـنــاه مـنـصـ ّـبـتــان عـلــى ال ـف ــوز وال
ّ
خاصة بعد التعادل في
شيء غيره،
املواجهة األولــى أمــام إيطاليا .هدف
بيوتر زيلينسكي في الدقيقة الــ،40
ّ
ّ
ظــل صــامـدًا حتى الدقيقة ال ــ ،78إلى
أن جــاء هــدف العــب وســط تشيلسي
ج ــورج ـي ـن ـه ــو ،ل ـي ـن ـقــذ امل ـن ـت ـخــب مــن
الهزيمة على ملعب ريناتو دال آرا في
مدينة بوبونيا ،فــي أولــى مباريات
املجموعة الثالثة من املستوى ّ
األول
في دوري األمم األوروبية.
ٌ
ّ
مخيب لبولندا في كأس العالم
أداء
ّ
على األراض ــي الــروســيــة ،أنـهــى حلم
ّ
البولنديني باكرًا بعد أن خرجوا من
ّ
دور املجموعات ،حيث حل املنتخب
البولندي رابـعــا فــي املجموعة التي
ًّ
ضـ ّـمــت ك ــا مــن كولومبيا ،السنغال
ّ
والـ ـي ــاب ــان ،م ــن دون أن ي ـت ـمــكــن من
العبور إلى دور الـ .16وهو ما يسعى
ّ
البولنديون لتجاوزه عندما يقابلون
ً
البرتغال فــي ش ــورزوف ،فـضــا عن
ّ
رد االعـتـبــار بعد أن خــرجــت بولندا
أمــام البرتغال مــن ربــع نهائي كأس
أمم أوروبا .2016

تأمل الجماهير
البولندية أن
يستعيد روبيرت
ليفاندوفسكي
مستواه
(كريستوف
ستاش ــ أ ف ب)
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أحفاد «الفايكينغ» في موسكو

السويد تالقي روسيا بذكريات المونديال
حسن رمضان
يلتقي في الجولة الثالثة من البطولة
األوروبـ ـ ّـيـ ــة ال ـج ــدي ــدة ،وال ـت ــي عــرفــت
ب ــاس ــم «دوري األم ـ ـ ــم األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة»،
منتخبان أبهرا العالم في املونديال
الـ ــروسـ ــي األخ ـ ـيـ ــر .ي ـس ـت ـعــد كـ ــل مــن
املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـ ـس ـ ــوي ـ ــدي واملـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
الـ ـ ــروسـ ـ ــي ل ـ ـخـ ــوض غ ـ ـمـ ــار املـ ـ ـب ـ ــاراة
الثانية لهما في بطولة دوري األمم.
م ـبــاراة يصعب الـتـكـ ّـهــن بنتيجتها،
وذل ــك نـظـرًا إل ــى املـسـتــوى املـتـقــارب،
عـلــى الــرغــم مــن تـقــديــم روس ـيــا على
أرضـهــا فــي حزيران/يونيو املاضي
ّ
أداء مميزًا فــاجــأت بــه العالم .يحتل
«ال ـ ـ ــدب الـ ــروسـ ــي» امل ــرك ــز األول فــي
صدارة املجموعة الثانية من الدرجة
الثانية « »GROUP Bبرصيد ثالث
نقاط من مباراة واحــدة خاضها في
ال ـب ـطــولــة ،وال ـت ــي ح ـقــق فـيـهــا ال ـفــوز
على املنتخب الثالث في املجموعة،
وهـ ــو مـنـتـخــب ت ــرك ـي ــا .األخـ ـي ــر ،هو
الوحيد فــي املجموعة الثانية الــذي
لـعــب م ـبــاراتــن أم ــام كــل مــن روسـيــا
ّ
وال ـســويــد ،حـيــث تـمــكــن مــن تحقيق
ع ـ ـ ــودة مـ ـم ـ ّـي ــزة فـ ــي ال ـن ـت ـي ـج ــة أمـ ــام
املنتخب السويدي ،إذ قلب النتيجة
من  1-2إلى  2-3في الدقائق األخيرة
مــن امل ـبــاراة الـتــي أقيمت على ملعب
ّ
«فريندز» في السويد .إال أن املنتخب
ال ـتــركــي ُم ـن ــي بـهــزيـمـتــه األول ـ ــى في
البطولة األوروبـيــة عندما خسر في
املـ ـب ــاراة االف ـت ـتــاح ـيــة أمـ ــام املـنـتـخــب
الروسي.
ّ
الروسية
تـطـ ّـور كبير شهدته الـكــرة
خ ـ ــال ب ـط ــول ــة ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم ،كـيــف
ذلـ ـ ــك؟ ق ـب ــل ب ــداي ــة ال ـب ـط ــول ــة األغ ـل ــى
ّ
يتذيل
واألهم ،كان املنتخب الروسي
ترتيب تصنيف املنتخبات املتأهلة
ّ
ل ـكــأس ال ـع ــال ــم ،إال أن رجـ ــال امل ــدرب
ستانيسالف شيرشيزوف كــان لهم

يعتبر صانع ألعاب المنتخب السويدي فورسبيرغ القلب النابض للفريق ( إيفرم لوكاتسكي  -أ ب)

رأي آخ ــر ،ب ــل إن ه ــذا الـتـصـنـيــف لم
يكن له أي عالقة بما ّ
قدمه أصحاب
األرض ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة .ف ـ ـ ــوز أم ـ ــام
املنتخب السعودي بخماسية نظيفة
ف ــي املـ ـب ــاراة االف ـت ـتــاحـ ّـيــة ،ت ــاه فــوز
آخــر أم ــام املنتخب امل ـ ّصــري .استمر
ال ـح ـلـّـم ال ــروس ــي ،ب ــل إنـ ــه خــالــف كل
الـتــوقـعــات وك ــل معايير املـنـطــق في
ّ
عــالــم ك ــرة ال ـقــدم ،حـيــث تـمــكــن زمــاء
دينس تشيريشيف ،العــب فالنسيا
االس ـبــانــي ،مــن ال ـفــوز أم ــام املنتخب
اإلسباني .وخرج املنتخب من الدور
ربــع النهائي أم ــام كــرواتـيــا بركالت
ال ـج ــزاء اي ـض ــا .وخـ ــال ه ــذه امل ـب ــاراة
أمــام السويد ،ستعتمد روسيا على
الع ــب الــوســط ديـنـيــس تشيريشيف
بهدف تمويل خط املقدمة بالكرات،

إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ألـ ـكـ ـسـ ـن ــدر غ ــول ــوف ــن
املوهوب ،واملطالب بتقديم مستوى
افضل من الذي قدمه في كاس العالم.
كـ ــذلـ ــك سـ ـيـ ـج ــري ف ـ ــي خ ـ ــط امل ـق ــدم ــة
االعتماد على املهاجم ارتيم دزيوبا.

ّ
يحتل المنتخب الروسي صدارة
المجموعة الثانية بعد الفوز على
تركيا في المباراة األولى
وف ــي مـعــرض الـحــديــث عــن الالعبني
ال ـ ــروس ،ت ـ ّـم تــأكـيــد غ ـيــاب نـجــم خط
الوسط ألكسندر أروخني عن منتخب
بالده للمواجهتني املقررتني أمام كل
من منتخب السويد وتركيا ،بداعي

اإلص ــاب ــة .وذك ــرت تـقــاريــر صحافية
روس ـ ـ ـيـ ـ ــة أن أروخـ ـ ـ ـ ـ ــن لـ ـ ــن ي ـت ـم ـكــن
مـ ــن الـ ـلـ ـح ــاق ب ـب ـع ـث ــة امل ـن ـت ـخ ــب فــي
املواجهتني املقبلتني ،بسبب إصابة
تـ ـع ــرض ل ـه ــا خـ ـ ــال مـ ـ ـب ـ ــاراة فــري ـقــه
زينيت ســان بطرسبورغ أمــام فريق
ّ
فعاليات الــدوري
كــراسـنــودار ضمن
ال ــروس ــي .وق ـب ــل ّأي ـ ــام ك ــان ق ــد أعـلــن
نجم حراسة املرمى الروسي إيجور
أك ـي ـن ـف ـيــف اع ـ ـتـ ــزال ال ـل ـع ــب ال ــدول ــي،
والتركيز على مواصلة مشواره مع
فريق سيسكا موسكو.
وسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــواج ـ ـ ــه امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب الـ ـ ــروسـ ـ ــي
مـنـتـخــب ال ـس ــوي ــد ،ال ـ ــذي بـ ـ ــدوره لم
يـكــن لـقـمــة ســائـغــة فــي بـطــولــة كــأس
ّ
الـ ـع ــال ــم األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة .ت ـم ــك ــن م ـح ــارب ــو
ّ
«الفايكينغز» من التأهل إلــى الــدور

ال ـث ــان ــي ،ف ــي مـجـمــوعــة خ ــرج حــامــل
ال ـل ـقــب ف ــي  2014امل ـن ـت ـخــب األمل ــان ــي
منها برصيد ثــاث نقاط فــي املركز
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر .إنـ ـ ـج ـ ــاز ك ـب ـي ــر لـلـمـنـتـخــب
السويديّ ،
توجه بالتأهل إلى الدور
ّ
رب ــع ال ـن ـهــائــي أي ـض ــا ب ـعــد أن تـمــكــن
من الفوز على املنتخب السويسري
فــي دور ال ــ 16بهدف مــن دون رد .لم
يستطع زمالء نجم اليبزيغ األملاني
ايـمـيــل فــورسـبـيــرغ م ـجــاراة منتخب
األس ــود الثالثة املنتخب اإلنكليزي
في دور الربع نهائي ،ليخرجوا من
هــذا الــدور مرفوعي الــرأس ورافعني
اسـ ــم ب ــاده ــم عــال ـيــا ف ــي امل ــون ــدي ــال.
يـ ـعـ ـتـ ـب ــر ص ـ ــان ـ ــع أل ـ ـ ـعـ ـ ــاب امل ـن ـت ـخ ــب
السويدي فورسبيرغ القلب النابض
ل ـل ـف ــري ــق ،ح ـي ــث إن ج ـم ـي ــع الـ ـك ــرات
وال ـه ـج ـمــات تـنـطـلــق م ــن قــدمــي هــذا
الــاعــب امل ـهــاري ،ال ــذي ارتـبــط اسمه
بعدة فرق اوروبية من بينها الكبير
اإليطالي ميالن في فترة االنتقاالت
ّ
ال ـص ـي ـف ـيــة األخ ـ ـيـ ــرة ،إال أنـ ــه اخ ـت ــار
ّ
ال ـب ـق ــاء ف ــي اليـ ـب ــزي ــغ ،ربـ ـم ــا ل ــزي ــادة
خبرته وليصبح جاهزًا في امليركاتو
املـقـبــل ليحمل شـعــار فــريــق ينافس
عـلــى ال ـب ـطــوالت األوروب ـ ّـي ــة .امل ـبــاراة
س ـت ـك ــون ع ـلّــى األراضـ ـ ـ ــي ال ــروس ـي ــة،
وم ـ ــن املـ ـت ــوق ــع أن تـ ـك ــون ال ـس ـي ـطــرة
ألب ـن ــاء ش ـيــرش ـيــزوف ،ن ـظ ـرًا إل ــى ما
ّ
قدمه املنتخب في بطولة كأس العالم
ّ
األخيرة ،معلنني هوية فريق يصعب
التغلب عليه .ما يمكن أن يكون في
صالح املنتخب الــروســي ،فــوزه امام
املنتخب التركي «العنيد» في الجولة
ّ
األولى ،املنتخب عينه الذي تمكن من
قلب الطاولة على املنتخب السويدي
في أرضه وبني جماهيره ،ما يعطي
ّ
معنوية
املنتخب الــروســي «دف ـعــة»
ّ
يتسلح بها قبل أن يستضيف إحدى
أصـ ـع ــب ال ـ ـ ــدول االس ـك ـن ــدن ــاف ـي ــة فــي
الفترة األخيرة ،السويد.

أخبار دولية
◄ روني يدافع عن مورينيو

◄سامباولي يكشف سبب معاناة ميسي
اعترف خورخي سامباولي ،املدير الفني السابق ملنتخب األرجنتني ،أن
«األلبيسيليستي» كان «يعاني في كل مباراة في مونديال روسيا ،نظرًا إلى
حتمية الفوز التي كانوا مطالبني بها» .وأوضح سامباولي ،في أول حوار له
بعد اإلقالة من تدريب األرجنتني« ،أعتقد أننا استعددنا جيدًا للمونديال،
ولكن األداء في البطولة نفسها لم يكن جيدًا .كان يجب أن نلعب بتوازن
أكبر حتى ال تأتي حتمية الفوز لالعبي األرجنتني بمزيد من الضغوطات،
كل مباراة كانت بمثابة املعاناة».
وأضاف ابن الـ 58عامًا ّأن تجربة تدريب العب بحجم ليونيل ميسي كانت
«مذهلة» ،مشيدًا في الوقت ذاته بالتزامه واحترافيته« ،ليو عانى أكثر من أي
العب لعدم ظهوره باملستوى املطلوب ،املسؤولية امللقاة على عاتقه كانت
ثقيلة للغاية ،ال سيما مع تراجع األداء على صعيد املجموعة ككل» .وأشار
سامباولي إلى أن الفريق ّ
مر بعام عاصف ومليء بالتحديات ،وكان على
ّ
الجهاز الفني والالعبني الفوز في كل مـبــاراة ،حيث يــرى أن تركة تدريب
منتخب بحجم األرجنتني ثقيلة للغاية ،ولهذا كــان من الصعب أن يكون
هناك دور للموهبة.

دافع الهداف التاريخي ملانشستر يونايتد اإلنكليزي واين روني ،الذي يلعب
حاليًا مع دي سي يونايتد األميركي ،عن املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو،
رغم أن األخير كان السبب في رحيله عن «الشياطني الحمر» ،وطالب العبي
ّ
وتحمل مسؤولياتهم.
الفريق بالنهوض
ونقلت صحيفة دايلي تلغراف البريطانية عن روني الذي سجل  253هدفًا
بقميص اليونايتد قوله« :الــوضــع صعب .بالنسبة إلــى الالعبني واملــدرب،
كانت بداية موسم صعبة للغاية» .وواصــل «أعلم بـ ّ
ـأن الكثيرين يلومون
ّ
جوزيه ،لكني قلت قبل أسبوعني ،على الالعبني أن ينهضوا .عليهم تحمل
مسؤولياتهم واالرتقاء بمستواهم».
ورأى روني ( 32عامًا) أنه مهما قام املدرب بمجهود جبار ،فاألمر «يتعلق
بالالعبني املــوجــوديــن على أرض امللعب للتطبيق ،واألغ ـلــب على صعيد
جماعي» ،معتبرًا ّأن ما يمر به فريقه السابق ناجم عن عدة عوامل مجتمعة،
لكن «جوزيه هدف سهل .على بعض الالعبني أن يلعبوا بشكل أفضل».

◄ العبان روسيان يعتديان على مسؤول حكومي
يــواجــه العـبــا كــرة الـقــدم الــروسـيــان بــافــل مــامــايــف وألـكـسـنــدر كوكورين
احتمال السجن لفترة قد تصل إلى خمسة أعوام ،العتدائهما على مسؤول
حكومي في أحد مقاهي موسكو ،في قضية أثارت ضجة كبيرة في البالد.
ودفع االعتداء من قبل الالعبني الدوليني السابقني وزارة الداخلية إلى فتح
تحقيق ،بينما اعتبر الكرملني أن االعتداء «بغيض».
وقام مامايف ،العب خط وسط فريق كراسنودار ،وكوكرين ،مهاجم زينيت
ســان بطرسبورغ ،باإلعتداء بالضرب على مسؤول في وزارة التجارة في
مقهى فــي العاصمة الــروسـيــة .وأظ ـهــرت أشــرطــة كــامـيــرات املــراقـبــة ّأن أحد
الالعبني ضرب املسؤول دينيس باك بكرسي أثناء جلوسه في املقهى ،ليقوم
بعدها الالعب الثاني بتوجيه صفعات له ،قبل أن يتدخل موظفو املقهى وعدد
الالعبني ّ
َ
وجها
من مرتاديه إلبعاد الالعبني عنه .وأفادت تقارير صحافية بأن
أيضًا إهانات عنصرية وعرقية بحق املسؤول ذي األصول الكورية.

بوغبا :هؤالء يستحقون الكرة الذهبية أكثر مني

اعتبر الفرنسي بول بوغبا ّأن مواطنيه أنطوان غريزمان وكيليان مبابي
ورافايل فاران يستحقون أكثر منه نيل جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب
كرة قدم في العالم ،والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول.
وقــال بوغبا عن زمالئه املرشحني للكرة الذهبية« :ال يمكنني أن أسمي
أحدًا منهم .لكن آمل من كل قلبي أن يكون (الفائز) أحد هؤالء الثالثة» ،أي
غريزمان وفاران ومبابي ،معتبرًا ّأن مواطنه نغولو كانتي يستحقها أيضًا.
وأضاف الالعب البالغ من العمر  25عامًا ،والذي خاض  62مباراة دولية مع
منتخب بالده« ،هذا كل ما آمله في أي حال (نيل أحد زمالئه الكرة الذهبية)
ّ
ألن الكثيرين يستحقونها .أنا ال أضع نفسي في هذه الخانة».
ووردت أسماء ستة العبني فرنسيني من التشكيلة التي أحرزت لقب كأس
العالم  2018في روسيا ،ضمن املرشحني الثالثني للكرة الذهبية ،والتي من
املقرر أن تعلن املجلة اسم الفائز بها في الثالث من كانون األول/ديسمبر
املقبل.

