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صعـد املنتخـب الفرنـي عـى منصـة املجد 
العاملـي يف كـرة القـدم للمـرة الثانيـة بعد أن 
األول يف  للنهـايئ  املتأهـل  تخطـى كرواتيـا، 
تاريخـه، بأربعـة أهـداف مقابـل هدفـن، يف 
لقـاء كان باملوعد بالنسـبة ملشـجعي ومتابعي 

"السـاحرة املسـتديرة".
وعـى الرغـم مـن سـيطرة املنتخـب الكروايت 
عى مجريات اللعب يف شـوطي املبـاراة، إال أن 
مهاجمي املنتخـب الفرني كانـوا أكرث فعالية 
أربعـة  املرمـى ومتكنـوا مـن تسـجيل  أمـام 

أهداف يف شـباك سوباسـيتش.
"الديـوك"  لــ  األول  املبـاراة  وسـجل هـدف 
الكـروايت ماندزوكيتش خطـأً يف مرمى فريقه 
املبـاراة، وعـادل  18 مـن عمـر  الدقيقـة  يف 
بريسـيتش الكفـة لصالـح كرواتيـا بعـد عرش 

. ئق قا د
أتلتيكـو مدريـد  الفرنـي مهاجـم  وأضـاف 
أنطـوان كريزمـان هـدف بـاده الثـاين مـن 
عامـة الجـزاء يف الدقيقـة 38 مـن الشـوط 
األول، بعـد أن عـاد الحكـم إىل تقنيـة الفيديو 

.)VAR( املسـاعد 
وكان هـدف كريزمـان هـو الهـدف األول يف 
تاريـخ املسـابقة الـذي تسـتخدم فيـه تقنيـة 

."VAR"
وأضـاف هـديف فرنسـا اآلخرين كل مـن بول 
عـى  و65   59 الدقيقـة  يف  ومبـايب  بوغبـا 
التـوايل، قبـل أن يقلـس ماريـو ماندوزكيتش 
بعـد  هـدف  ويسـجل  النتيجـة  للكـروات 
اسـتغاله خطـأ ارتكبـه الحـارس الفرنـي 

لوريـس. هوغـو 
وخـاض املنتخـب الفرنـي مباراتـه النهائية 
الثالثـة يف كأس العامل، إذ انترص يف مسـابقة 
1998 أمام الربازيل، وهـزم يف مونديال أملانيا 
عـام 2006 بـركات الرتجيـح مقابـل إيطاليا، 
ووصـل إىل مباريات نهائية يف املنافسـة أكرث 

مـن أي منتخب آخـر خال العقديـن املاضين.
وبوصـول الكـروات إىل أول مبـاراة نهائية يف 
كأس العـامل، أصبـح املنتخـب الجديـد الثالث 
عـرش، واملنتخب األورويب العـارش، الذي يصل 

الختام. إىل 
وآخـر منتخبـن حققـا الفـوز بالبطولـة يف 
وصولهـم األول للنهـايئ هـا فرنسـا 1998 

.2010 وإسـبانيا 
وتأهـل املنتخـب الكـروايت إىل املواجهة النهائية 
بعـد أن حسـم مواجهاتـه اإلقصائيـة الثاثـة 
يف املونديـال بعـد  الوقـت اإلضـايف أو ركات 
الرتجيـح، فيا أصبـح املهاجـم الفرني كيليان 
إمبايب )19 عاًما( ثاين العب يسـجل تحت سـن 

العرشيـن بعـد بيليـه )17 عاًما( عـام 1958.
كـا أصبـح ماريـو مادزوكيتـش ثـاين العب 
يسـجل هدفًـا ملنتخب بـاده وآخـر يف مرماه، 
خـال مبـاراة واحـدة بعـد الهولنـدي إيـرين 

برانتـس لهولنـدا أمـام إيطاليا عـام 1978.
وأصبـح الفرنـي ديديـه ديشـامب ثالث من 
العـامل كاعـب ومـدرب بعـد  يتـوج بـكأس 
الربازيـي ماريـو زاغالـو واألملـاين فرانتـس 

بينكبـاور.
وكان املديـر الفنـي للمنتخـب الفرنـي تـوج 
كاعـب بـكأس العـامل عـام 1998 بعـد فوز 
منتخـب بـاده بثاثـة أهـداف دون رد عـى 
الربازيـل، وعـاود ديشـامب الكـرة يف الذكرى 
العرشيـن للتتويج األول، ليحمـل الكأس األغى 

كمدرب.
ونجـح املـدرب الفرنـي مـع العبيـه، رغـم 
"الديـوك"  أداء  عـى  الكثـرية،  االنتقـادات 
بقيـادة  بامتيـاز  والدفاعـي  فنيًـا،  الضعيـف 
املنتخـب للنجمة الثانيـة، بينا فشـل الكروات 
عـى الرغـم مـن أدائهم املقنـع طيلـة البطولة 
يف حمـل الذهب األغـى يف تاريخ مسـابقات 

القدم. كـرة 

 الديوك الفرنسية 

تعود بالذهب

بإنجاز تاريخي..

بلجيكا تتطلع للمستقبل
مشـاركته  البلجيـي  املنتخـب  أنهـى 
يف كأس العـامل روسـيا 2018، بفـوزه 
عـى إنكلرتا بنتيجة هدفـن دون رد يف 
ختـام مواجهـات الفريقـن بالبطولـة، 
يف مبـاراة تحديـد املركز الثالـث والتي 
أقيمـت عـى ملعب سـانت بطرسـربغ، 

14 مـن متوز. السـبت 
أفضـل  البلجيـي  املنتخـب  وحقـق 
نتيجـة يف تاريـخ مشـاركاته بالبطولة 
العامليـة، متفوقًـا عـى الجيـل الذهبـي 
1986، والـذي  املكسـيك  يف مونديـال 
احتـل املركـز الرابع، بالوقت الذي فشـل 
فيـه املنتخـب اإلنكليـزي بالعـودة إىل 
ديـاره بانتصار رشيف بعـد األداء املقنع 

الـذي قدمـه يف روسـيا.
وعـى الرغـم مـن عـدم مشـاركته يف 
فنسـان  رصخ،  النهائيـة  املواجهـة 
بعـد  مـن مشـاعر”  “يالهـا  كومبـاين 

نزولـه مـن أول منصـة تتويـج يصعـد 
إليهـا منتخـب “الشـياطن الحمر” يف 

العـامل. كأس  تاريـخ 
حققـت كتيبة املـدرب اإلسـباين خافيري 
مارتينيـز انتصارها السـادس يف سـبع 
مباريـات واختتمت مشـوارها التاريخي 

عى األرايض الروسـية.
كومبـاين  البلجيـي  املدافـع  وقـال 
املشـاعر  بنجـاح،  املهمـة  “أنجزنـا 
اإليجابيـة طغت عـى مشـاعر اإلحباط 
التـي تلـت خسـارتنا يف الـدور نصف 
النهـايئ، نحـن فخـورون أواًل قبـل كل 
روسـيا  سـنغادر  حققنـاه،  مبـا  يشء 
بنيـة بذل جهـود إضافية لنكـون أفضل 

املسـتقبل”. يف 
ترصيحاتـه  يف  كومبـاين،  وأضـاف 
القـدم  لكـرة  الـدويل  االتحـاد  ملوقـع 
)فيفـا(، “شـهد أداؤونا منـًوا مطرًدا يف 

اآلونـة األخرية بفضـل منهجيـة ناجحة 
النتائـج  وكانـت  مبارياتنـا،  إلعـداد 

روسـيا”. يف  واضحـة 
وتطلـع نجـم خـط الوسـط البلجيي 
إيديـن هـازارد إىل املسـتقبل، بعـد أن 
باملبـاراة  أفضـل العـب  حمـل جائـزة 

للمـرة الثالثـة يف البطولـة.
وقـال، “يف غضـون عامـن سـنكون 
كأس  يف  مشـوارنا  أن  الشـك  أقـوى، 
ولكننـي  جـًدا،  ناجًحـا  كان  العـامل 
سـيكون  مسـتقبلنا  بـأن  متأكـد 

. أفضـل”
وبعـد تسـجيل تومـاس مونييـه هدف 
عـادل  إنكلـرتا،  أمـام  األول  بـاده 
الـذي  الرقـم  الحمـر”  “الشـياطن 
حققـه منتخـب فرنسـا 1982 ومنتخب 
األهـداف  بتسـجيل   2006 إيطياليـا 
بأقـدام عرشة العبـن مـن ذات الفريق.

وقـال النجـم اإلنكليـزي هـاري كـن، 
هـداف البطولـة، “كانت بطولـة صعبة، 

واجهنـا منافسـن جيدين جـًدا”. 
وأضـاف، “نشـعر بخيبـة أمـل لعـدم 
تحقيقنـا الفـوز، ولكنها وسـيلة للتعلم، 

. ” م للتقد
وشـدد نجـم نـادي توتنهـام اإلنكليزي 
عـى التقـدم باتجاه الوصـول والتتويج 
يف كأس أمـم أوروبـا، يف البطولة التي 
سـتقام بالعاصمـة لندن، مشـريًا إىل أن 
الفريـق سـحافظ عـى املسـتوى الذي 

هـو عليه.
منتخـب  خـروج  مـن  الرغـم  وعـى 
“األسـود الثاثة” من املونديال والفشـل 
أن العبيـه  إال  الثالـث،  املركـز  بتحقيـق 
متكنـوا مـن كـر عقـدة ربـع النهايئ 
ورضبـات الرتجيـح التـي كان يعـاين 

منهـا املنتخـب خـال العقـد األخـري.
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روميلو لوكاكو
4 أهداف

دينيس تشيريشيف
4 أهداف

كريستيانو رونالدو
4 اهداف

كليان مبامبي
أفضل العب صاعد

 لوكا مودريتش
أفضل العب في كأس العالم

الذي أعاد كتابة تاريخ كرواتيا الكروي
داليتش.. “المغمور” 

قلب مدرب المنتخب الكرواتي “المغمور”، زالتكو داليتش، طاولة 
التوقعات في كأس العالم، عندما أوصل منتخب بالده إلى المباراة 

النهائية التي لعبها أمام فرنسا.

داليتـش مل يكـن معروفًـا يف السـاحة 
الكرويـة، إذ اعتـزل لعـب كرة القـدم مع 
 ،2000 عـام  الكـروايت  فارتيكـس  فريـق 
قبـل أن يصبـح مسـاعد املـدرب، وبعـد ثاثة 
أعـوام نجـح العب الوسـط املعتزل بنيل شـهادة 
تدريبيـة مقدمة مـن االتحـاد األورويب وانطلقت 

كمدرب. مسـريته 
مـن الفيصـي السـعودي إىل الهال السـعودي 
املـدرب  تنقـل  اإلمـارايت،  العـن  قيـادة  إىل 
الكـروايت قبـل تعيينه مدربًـا للمنتخب الكروايت 
خلًفـا ألنتـي شاشـيتش يف أثناء سـري تصفيات 
كأس العـامل 2018، ليبدأ يرسـم خطـوط الفوز 
مـع الاعبـن وينتـزع بطاقـة امللحـق املؤهـل 

للمونديـال.
املؤهلـة  املنتخبـات  مـن  تكـن  مل  كرواتيـا 
للوصـول إىل النهـايئ، لكـن بالرغـم مـن قلة 
خربتـه يف التعامـل مـع البطـوالت الكـربى 
قياًسـا مـع بقيـة املدربـن املوجوديـن يف 

كأس العـامل، متكـن داليتـش من تجـاوز الخصوم 
النهائيـة. املبـاراة  والوصـول إىل 

تكتيك ومرونة
أظهـر املـدرب الكـروايت مرونـة تكتيكيـة رائعة، 
مبـاراة،  مـن  أكـرث  قيادتـه يف  مهـارة  وظهـرت 
فقـد اعتمـد عـى االسـتحواذ يف أول مبـاراة أمام 
نيجرييـا، ليحقـق املنتخـب الفوز، بينـا لعب ضد 
األرجنتـن بأسـلوب مختلـف، إذ أتـاح االسـتحواذ 
املرتـدة  بالهجـات  الفـوز  وخطـف  ملنافسـه، 

املنظمـة.
ويف مواجهتـي روسـيا وإنكلـرتا يف ربـع ونصـف 
النهايئ، أجرى تغيريات عدة عى مسـتوى التشـكيل 
ومراكـز الاعبن للرتكيز عـى األطـراف، إلدراكه أن 
فريقـي الخصم يعتمـدان عـى إغاق العمـق، وهو 
مـا نجـح يف تجـاوزه أيًضـا، ليسـجل فريقـه مـن 

أطـراف امللعب، ويصـل إىل نصـف النهايئ.
خصوصيـة  عـى  حفاظـه  للمـدرب  ويحسـب 

متقاربـة  كتلـة  بشـكل  اللعـب  يف  الكـروات 
بالـدور  وااللتـزام  وهجوميًـا،  دفاعيًـا  الخطـوط 
الدفاعـي والهجومي مع خط وسـط نـاري بوجود 

وبرييزيتـش. وراكيدتـش  مودريتـش 
كـا نجـح يف فـرض شـخصيته اإليجابيـة عـى 
بصـورة  وقدراتهـم  إمكاناتهـم  وسـّخر  العبيـه، 
جاعية، وكأنـه يريد أن يقول للجميـع إن الكروات 
هنـا إلظهار أفضـل ما لديهـم، طاملا أنهـم ميلكون 
املعطيـات اإليجابيـة التي تسـاعدهم عـى تجاوز 
التحـدي مـن دون قلـق مـن مواجهـة أي منتخب.

ومتيّـز املـدرب بالعاقـة التـي تربطـه مـع الاعبن 
والجاهـري، إىل جانـب الـدور النفي الـذي يقوم به 
مـع العبيـه، وهو مـا منحه فرصـه التفـوق، وتحقيق 
أفضل النتائـج أمام كبار املدربن عى مسـتوى العامل.

كان نجـاح زالتكـو يف قيـادة منتخـب بـاده إىل 
املبـاراة النهائيـة دليـًا عـى قدراتـه العاليـة يف 
التعامـل مـع املباريـات الصعبـة، مـا جعـل منـه 

حديـث العـامل يف مونديـال روسـيا.

إحصائيات البطولة 
64/64 مباراة

إحصائيات الفرق

إحصائيات الالعبين 

169 هدفًا مسجًا 
متوسط األهداف

2.6 يف كل مباراة

4 بطاقات حمراء 
معدل البطاقات الحمراء 0.06

49647 متريرة صحيحة 
متوسط التمريرات الصحيحة 

775.7

أكرث الالعبني محاوالت بالهجوم 
البرازيلي

نيمار دا سيلفا
27 محاولة

بلجيكا 16 هدًفا
أكرث املنتخباتلألهداف

إنجلترا 3336 تمريرة
ً أفضل املنتخبات متريرا

كرواتيا 352 هجمة 
أفضل هجوم

كرواتيا 301
أفضل دفاع  تصديًا 

أكرث الاعبن قطًعا للمنافسات
اإلنجليزي

جون ستونز
 69 كيلو متر 

أكرث الاعبن متريرًا
اإلسباني

سيرجو راموس
485 تمريرة صحيحة

أفضل حارس تصديًا
البلجيكي

تيبو كورتوا
 27 تصدًيا

219 بطاقة صفراء
معدل البطاقات الصفراء 

لكل مباراة 3.5 

كليان مبامبي
   4 أهداف
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روسيا 2018..
منعطف االنتقاالت 

الصيفية

عـى الرغـم مـن عـدم ارتباط 
رونالـدو  كريسـتيانو  رحيـل 
مدريـد  ريـال  عـن  “املـدوي” 
باملونديال،  يوفنتـوس  باتجـاه 
أسـهم بشـكل كبـر بتشـجيع 
للذهـاب  األنديـة  مـن  الكثـر 
مـع  كبـرة  صفقـات  وعقـد 
يف  ومؤثريـن  كبـار  العبـن 

أنديتهـم.
يقولـون  القـدم  كـرة  خـراء 
التوقيـع  الخطـر  مـن  إنـه 
مـع العب مـا بناًء عـى األداء 
العـامل  كأس  يف  قدمـه  الـذي 
فقـط، ولكـن ال ميكـن إنـكار 
القدم  حقيقـة أن العبـي كـرة 
ووكالءهـم يـرون يف البطولة 
فرصـة  الكـرى  الدوليـة 
مواهبهـم  إلظهـار  مثاليـة 

كبـر. جمهـور  أمـام 
منـذ  مدريـد،  ريـال  وسـعى 
إىل  خلـت،  سـنوات  أربـع 

الكولومبـي  مـع  التعاقـد 
وجعـل  رودريفـوز  خاميـس 
تشـكيلته،  نجـوم  أحـد  منـه 
وذلـك عقـب األداء املذهل الذي 
قدمـه الالعـب بألـوان منتخب 
 2014 العـامل  كأس  يف  بـالده 

بالرازيـل.
املليك  النـادي  توقيع  ويعتـر 
الكولومبـي خر  مـع الالعـب 
أداء  تقديـم  أن  عـى  دليـل 
كفيـل  املونديـال  يف  جيـد 
كـرة  العـب  مسـرة  بتغيـر 

القـدم.
كأس  مونديـال  انتهـاء  وبعـد 
هنـاك  أن  جلًيـا  بـدا  العـامل، 
الكثـر من املواهـب والجواهر 
التـي بـرزت ووجـدت نفسـها 
يف  املتنافسـن  لوائـح  عـى 
األوروبيـة  الكرويـة  السـوق 
بذلـك عـى  لتسـر  والعامليـة، 

رودريغـز. خطـى 

مع انتهاء بطولة كأس العالم يفتح باب االنتقاالت الصيفية على 
مصراعيه في الدوريات األوروبية والعالمية، ومن المؤكد أن للمونديال 

أثًرا كبيًرا على وجهات الالعبين وتوجه األندية في “الميركاتو” الحالي، 
بعد تصدر الكثير من الالعبين المشهد في المحفل الكروي في حين 

خابت اآلمال بآخرين.

كأس العالم..
“دبغة” النجومية

في سوق االنتقاالت
ما بين مونديالي فرنسا 9819 والبرازيل في 2014، لم تنس الجماهير 

كيف صنع كأس العالم من زين الدين زيدان بطاًل قومًيا في بالده، بعدما 
حقق لقب البطولة األول لفرنسا بتسجيله هدفين بالرأس في المباراة 

النهائية لمونديال 1998، التي جمعت الديوك أمام السامبا البرازيلية.

العبون شباب 
برزوا خالل النهائيات

إىل  واالنتقـال  املجموعـات  دور  انتهـاء  بعـد 
األدوار اإلقصائيـة حتـى املرحلـة النهائيـة برز 
عـدد مـن الاعبـن الشـبان خـال النهائيـات 
العامليـة مـا جعل الكثـري من التوقعـات تدور 
حـول ملعـان نجمهـم يف املسـابقات الكرويـة

ومل يفاجـئ خـرب انضـام العـب املنتخب 
الكولومبـي خاميـس رودريغيس إىل ريال 
مدريـد متابعي كـرة القـدم، مبوجب األداء 
خـال  الاعـب  قدمهـا  التـي  والجاليـة 
كأس العـامل رغـم صغـر سـنه، وتحصيله 
لقـب هـداف البطولة بسـتة أهـداف، دون 
املسـابقة  قبـل  معروفًـا  اسـمه  يكـون  أن 
العامليـة، يف وقـت كانـت العيـون تراقـب 

مرشـحن آخريـن.
فكانـت   ،2010 العـامل  كأس  يف  أمـا 
السـيطرة إسـبانية متاًمـا، وضـم الفريـق 
املثـايل للبطولـة سـتة العبن من إسـبانيا، 
الريـال  القمـة  فريقـي  مـن  خمسـة 
مـن  فيـا  ديفيـد  إىل  إضافـة  وبرشـلونة، 
إىل  انضامـه  النتيجـة  وكانـت  فالنسـيا، 

البطولـة. نهايـة  بعـد  برشـلونة 
يف مونديـال أملانيا 2006، حققـت إيطاليا 
فابيـو  إيطاليـا  مدافـع  فذهـب  اللقـب، 
كانافـارو إىل ريـال مدريـد وجـان لـوكا 
يعـودا  أن  قبـل  برشـلونة،  إىل  زامربوتـا 
مـا  تحقيـق  دون  اإليطـايل  الـدوري  إىل 

كان متوقًعـا منهـا، باملقارنـة مـع أدائها 
العـامل. خـال كأس 

التـي  الضخمـة  املفاجـآت  حزمـة  ورغـم 
 ،2002 واليابـان  كوريـا  مونديـال  حملهـا 
)الظاهـرة  رونالـد”  “عـودة  عنـوان  أن  إال 
لرونالـدو”  ثانيـة  “والدة  أو  الربازيليـة( 
كان أبـرز مـا طغـى عليـه، يف ظل سلسـلة 
اإلصابـات التـي أنهكـت الاعـب وكادت أن 
تـؤدي بـه لاعتـزال، قبـل أن يعـاود التألق 
ولقـب  الخامـس،  الربازيـل  لقـب  ويحقـق 
هـداف كأس العامل متصدًرا قامئـة الهدافن 
عـرب التاريـخ، قبـل أن يكـر رقمـه الحًقا 
األملاين مريوسـاف كلـوزه خـال مونديال 

.2014
بطلهـا  كان  أخـرى  مفاجـأة  إىل  إضافـة 
السـنغايل الحاج ضيـوف، الذي قـدم أداء 
جيـًدا للغاية ولفـت األنظار نحـوه، لينتزع 
ليفربـول اإلنكليـزي خدماتـه، لكنه فشـل 
بشـكل واضـح يف اآلنفيلـد، ورمبـا هذا ما 
جعـل نـادي ليفربـول اإلنكليـزي ال يغامر 
بـرشاء لويـس سـواريز بعـد كأس العـامل 

ألكسندر غولفين
المنتخب الروسي

الالعب الكولومبي خامس رودريجز
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السويسري شيردان شاكيري 
 قـدم العب الوسـط الـدويل السـويري 
شـريدان شـاكريي أداء مميزًا مـع منتخب 
بـاده يف النهائيـات جعلـه محـط أنظار 
أهمهـا  اإلنكليزيـة،  األنديـة  مـن  الكثـري 

ليفربـول ومانشسـرت يونايتيـد.
شـاكريي من مواليـد 1991 بدأ مسـريته 
االحرتافيـة يف نـادي بـازل السـويري 
ميونيـخ  بايـرن  إىل  انتقـل  ثـم   ،2009
األملـاين قبـل أن ينضم إىل سـتوك سـيتي 

اإلنكليـزي.
وبعـد أدائـه يف روسـيا دار رصاع بـن 
لضمـه،  وليفربـول  الحمـر  الشـياطن 
لتنتهـي املفاوضـات بالتوقيـع ملدة خمس 

سـنوات مـع نـادي ليفربـول.
وأعـرب يورجـن كلـوب، املديـر الفنـي 
بشـاكريي  إعجابـه  عـن  للنـادي، 
بالقـول، “إنـه ميتلـك الرعـة والقـوة 

امللعـب،  يف  الصحيـح  والتمركـز 
قدراتـه  مبثـل  العـب  يصبـح  وعندمـا 
إلمتـام  نسـارع  أن  علينـا  متاًحـا، 

تفكـري”. دون  الصفقـة 

األوروغوياني لوكاس تيريرا 
األضـواء  سـلطت  الذيـن  الاعبـن  مـن 
األوروغـواي  وسـط  العـب  كان  عليهـم 
قـدم مسـتويات  الـذي  لـوكاس ترييـرا، 
جيـدة أسـهمت يف تأهـل منتخـب بـاده 
إىل ربـع النهـايئ قبـل أن يخـر أمـام 

مقابـل. دون  بهدفـن  فرنسـا 
يلعـب يف صفـوف  كان  الـذي  ترييـرا، 
سـامبدوريا اإليطـايل، وقـع عقـًدا مـع 
مليـون   25 مقابـل  اإلنكليـزي  أرسـنال 
جنيـه إسـرتليني، وذلـك لدعـم صفوف 
ووصفـه  الوسـط،  خـط  يف  الفريـق 
أونـاي  آرسـنال،  لفريـق  الفنـي  املديـر 

إميـري، بأنـه “شـاب وموهـوب للغاية، 
كـا أنـه ميتلـك جـودة عاليـة”.

هيرفينغ لوزانو.. المكسيكي الصغير
آيندهوفـن  نـادي  املكسـيك  ظهـر العـب 
مبسـتوى  لوزانـو  هريفينـغ  الهولنـدي 
رائـع يف منتخب بـاده وقـدم أداء جيًدا، 
ليطلـق عليه نجـم املونديال، لتبـدأ األندية 

بالـرصاع عليـه لضمـه إىل صفوفهـا.
برشـلونة وريـال مدريد اإلسـبانيان دخا 
بـرصاع لضـم الاعـب، يف حـن اقتحـم 
مانشسـرت يونايتيـد دائرة الـرصاع، وقدم 
عاًمـا،   22 الــ  صاحـب  لاعـب  عرًضـا 

مقابـل 40 مليـون يـورو.

 صراع على بنيامين بافارد
الفرنـي  البارزيـن  الاعبـن  ومـن 
بنيامـن بافارد الـذي يلعـب يف صفوف 

شـتوتغارت األملـاين، وتوجهـت األنظـار 
باريـس سـان جريمـان  قبـل  مـن  إليـه 

األملـاين. ميونـخ  وبايـرن  الفرنـي 
الذيـن  الجـدد  الاعبـن  جانـب  وإىل 
بـروزا خـال املونديـال، زاد الرهان عى 
أثبتـوا  الـذي  الاعبـن  آخـر مـن  عـدد 
ومنهـم  النهائيـات  خـال  جدراتهـم 
حـارس منتخـب بلجيـكا تيبـو كورتـوا، 
التوقيـع مـن نـادي  وهـو عـى وشـك 
ريـال مدريـد اإلسـباين، وفـق تقاريـر 

إسـبانية. صحفيـة 
كـا أثبـت الربازيي ويليـان مهارتـه التي 
أطلقها يف صفوف تشلي سـابًقا، ليكون 
محـط أنظـار برشـلونة اإلسـباين، إضافة 
إىل الفرنـي نبيل الفقري والكـروايت أنتي 
ريبيتـش والكولومبـي خـوان كوينتـريو، 
الـذي ميتلك قدرة عـى املراوغة والتسـديد، 

وزميلـه املدافع يـاري مينا.

المونديال الحالي في روسيا كان على غرار المسابقات السابقة باكتشاف 
مواهب جديدة وبزوغ نجوم جدد على الساحة الكروية، ومن أهمهم:

عزز مواهب سابقة واكتشف 
مهارات جديدة

2010، بـل تركـه عاًمـا آخـر مـع أياكس 
الهولنـدي، للتأكـد مـن مسـتواه وخشـية 

ضيوف. تجربـة  تكـرار 
وحقـق منتخـب تركيـا إنجـازًا بـات أشـبه 
بلقـب البطولة لـدى األتـراك، بحصوله عى 
املركـز الثالـث يف مونديـال 2002، إنجـاز 
مـا كان ليتحقـق لـوال تألـق حـارس املرمى 
الـذي كان غـري مرتبـط بفريـق  روسـتو، 
قبـل البطولة، فانتقـل إىل برشـلونة بعدها 
وشـارك يف أربـع مباريـات فقـط، ثـم عاد 

إىل الـدوري الـرتيك.
وبالعـودة إىل مونديال فرنسـا 1998، الذي 
أظهـر األثـر األكـرب للمونديـال يف تقلـب 
خـال  مـن  الاعبـن،  انتقـاالت  بورصـة 
واقعـة الاعـب الكـروايت روبـرت يـارين 
الـذي وقع قبـل كأس العـامل مبـارشة عقًدا 
جديـًدا مع نـادي كوفنرتي سـيتي، ثم أبدع 
خـال البطولـة العامليـة مع منتخـب باده 
كرواتيـا، ما دفـع بنـادي ريـال مدريد إىل 
جلبـه دون أن يشـارك مع فريقـه اإلنكليزي 

يف أي مبـاراة.

هيرفينغ لوزانو
المنتخب المكسيكي 

أندريه كارييو
المنتخب البيروفي

خوان فرناندو كوينترو 
المنتخب الكولومبي

إيفر بانيغا
المنتخب األرجنتيني

هيرفينغ لوزانو
22 سنة

لوكاس تيريرا
22 سنة

شيردان شاكيري
26 سنة

بنيامين بافارد
22 سنة

ومانشسـر  أرسـنال  أندية  تعتر 
اإلنكليزيـة،  وليفربـول  يونايتـد 
مدريـد  ريـال  جانـب  إىل 
أبـرز  اإلسـبانين،  وبرشـلونة 
أنظارهـا  تتجـه  التـي  األنديـة 
إىل املسـابقات الدوليـة ال سـيام 
املواهـب  الكتشـاف  املونديـال 
تلـك  يف  تـرز  التـي  الشـابة 

. ت بقا ملسـا ا
األنديـة  لتلـك  ذلـك  ويضمـن 
انتـداب العبن شـباب أقـل تكلفة 
التـي  االنتقـاالت،  صفقـات  مـن 
األخريـن  املوسـمن  شـهدت يف 
بالنسـبة  تاريخًيـا  تضخـاًم 
ألسـعار الالعبن، كصفقـة نيامر 

والفرنـي  الرازيـي،  سـيلفا  دا 
كيليـان إمبـايب وعثـامن دميبـي 

وغرهـم.
ويعـد نـادي العاصمـة اإلنكليزية 
مـع  املتعاقديـن  أول  أرسـنال 
يف  بـرزوا  الذيـن  الالعبـن 
مـع  تعاقـد  أن  بعـد  املونديـال، 
تريـرا  لـوكاس  األوروغويـاين 
العـب نادي سـامبدوريا اإليطايل.

بعـد  الكـرى  األنديـة  وتنطلـق 
لتعزيـز  النهائيـة  املواجهـة 
صفوفهـا وترميـم مراكزهـا بضم 
ال  قـد  التـي  الصغـرة،  املواهـب 
بالعبـن  مقارنـة  كثـرًا  تكلفهـا 
األوروبيـة. الكـرة  يف  بارزيـن 

أندية تتغذى 
على المونديال

الالعب المكسيكي هيرفينغ لوزانو
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معلقون 
سوريون

اشتهروا 
عربًيا

كيف تطورت "الكرة" 
في نهائيات كأس العالم

األمـر بالفعـل يعـود بالدرجـة األوىل ملهارة 
لكنـه  للكـرة،  تسـديده  وطريقـة  الاعـب 
يخضـع أيًضـا للقوانـن العلميـة، وخاصـة 

الفيزيـاء. قوانـن 

بدايات صناعة كرة القدم
كانـت كرة القـدم مختلفة متاًما عـا هي عليه 
اآلن، إذ كانـت تصنـع مـن جلـود الحيوانات، 
ومل تكن هنـاك مواصفات ثابتـة، وعى الرغم 
مـن تحديـد االتحـاد اإلنكليـزي لكـرة القـدم 
يف عـام 1872 مواصفـات معينـة للكرة، كأن 
تكـون كرويـة الشـكل، وأن يـرتاوح محيطها 
بـن 27 و28 إنًشـا، وقطرهـا بـن 8.6 و9 
إنـش، ووزنهـا بـن 400 و450 غراًما )وهذه 
املواصفـات ال تـزال معتمدة إىل اليـوم( إال أن 
الكـرة مل تكـن كـا هـي عليـه اآلن، ومل تكن 
تسـقط وترتد بانتظام بسـبب وجـود نتوءات 
فيهـا، واختـاف طـرق خياطتهـا وطريقـة 

تركيـب القطـع مـع بعضها.
وكانـت العقبـة األبرز هـي اسـتخدام نوعيات 
مختلفـة مـن جلـود الحيوانـات يف صناعـة 
حيـث  مـن  تنوعهـا  إىل  أدى  مـا  الكـرات، 
السـاكة والوزن والجـودة، وسـبّب يف كثري 
مـن األحيـان االختـاف عـى نوعيـة الكـرة 

خـال املبـاراة، ومن أشـهر الخافـات ما وقع 
يف املبـاراة النهائية يف كأس العامل األوىل عام 
1930 بـن األرجنتن واألوروغـواي، وعندها 
مل يوافـق أي من الفريقن عى اسـتخدام كرة 
الفريـق اآلخـر، ويف النهايـة تـم االتفاق عى 
اسـتخدام كرة القـدم األرجنتينية يف الشـوط 
األول، وكـرة القـدم التـي قدمتهـا أوروغـواي 
يف الشـوط الثاين، وكانـت األرجنتن متقدمة 
مقابـل  بهدفـن  األول  الشـوط  نهايـة  يف 
هـدف واحـد باسـتخدام كرتهـا، ومـع ذلـك 
يف  املبـاراة  يف  للفـوز  األوروغـواي  عـادت 
الشـوط الثاين بأربعـة أهـداف مقابل هدفن 
باسـتخدام الكـرة الخاصـة بها، لتثـري املباراة 
جـداًل كبريًا يف مدى تسـبب نوعية كـرة القدم 
يف تحقيـق الفوز لألوروغـواي، وتفتح املجال 

لتطويـر كـرة القدم.

تطور الصناعة واإلسهام بتطوير الكرة
الظـروف مل تتغـري حتـى عـام 1960، عندما 
تـم اسـتخدام الجلـد الصناعـي يف صناعـة 
الكـرات، وكان يحـايك نظام الجلـد الطبيعي 
مـع امتصاص أقـل بكثري للميـاه، وراحة أكرث 

لألقـدام، ورسعـة ارتـداد أعى. 
إيجـاد  عـى  الصناعيـة  الجلـود  وسـاعدت 

تراجعت بشكل واضح نسبة األهداف المسجلة 
من تسديدات قوية من خارج منطقة الجزاء 

في بطولة كأس العالم األخيرة، وهو شيء لم 
يعتد عليه عشاق كرة القدم، وسط تساؤالت عن 

السبب وهل األمر يتعلق بمهارات الالعبين فقط 
وال يتأثر بأي عوامل أخرى؟

ياسر علي ديب أيمن جادةعدنان بوظو

التشكيلة األفضل
في كأس العالم

من 13 حزيران إلى 16 تموز

بحسب موقع
"هوسكورد"

بحسب موقع هوسكورد

كاسبر شمايكل
 )ترتيب 7.7(البرازيل

مارسيلو
 )ترتيب 7.2(البرازيل

نيمار دا سيلفا
 )ترتيب 8.3( البرازيل

ماريو فرناندز
 )ترتيب 7.3( روسيا

كيران تريبير
 )ترتيب 8.0( إنكلترا

ياري مينا
 )ترتيب 8.4( كولومبيا

لوكا مودريتش
 )ترتيب 7.7( كرواتيا

أندرياس غرانكفيست  
)ترتيب 7.6( السويد

كيفين دي بروين 
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تصميـم جديد لكـرة القدم، إذ قـام املهندس 
املعـاري األمريـي ريتشـارد بوكمينسـرت 
فولـر بإعـداد تصميـم لكـرة القـدم، عندما 
كان يحـاول العثور عـى طريقة لبناء املباين 
باسـتخدام الحـد األدىن من املواد، والشـكل 
الـذي توصـل إليـه هـو عبـارة عن سلسـلة 
مـن الشـكل خـايس األضـاع وسـدايس 
األضـاع التـي ميكـن تركيبها مًعـا لتكوين 

كروي. سـطح 
ويف نسـخة 1970 يف املكسـيك، استخدمت 
كـرة قـدم سـميت باسـم "تيليسـتار"، من 
رشكـة أديـداس، وتم تطبيق شـكل التصميم 
املعـاري  املهنـدس  إليـه  توصـل  الـذي 
عـى الكـرة، وتكونـت مـن 12 جـزًءا مـن 
خـايس األضـاع و20 جـزًءا من سـدايس 
األضـاع، ومتـت خياطتهـا مًعـا، ونفخهـا 
بالهـواء لتحقق الشـكل الدائري، باسـتخدام 
اللونن األبيض واألسـود يف الكرة ملسـاعدة 
املشـاهدين، الذين يعتمدون عـى التلفزيون 
األبيض واألسـود آنذاك، عى مشـاهدة الكرة 

بوضوح.

الفيزياء وتطوير كرة القدم
يف عـام 1950 طـرح أحد الباحثـن نظرية 

اسـمها The Magnus effect، وهـي عبـارة 
عـن القـوة املؤثرة عى كـرة تـدور وتتحرك 
إىل األمـام، وقالت النظريـة إن هذه الخاصية 
هـي السـبب يف أن املهاجـم يـرب الكـرة 
يف خط مسـتقيم ومـن ثم تنحـرف وتلتف. 
ويف ذلـك الحـن مل يتعاط "فيفـا" مع تلك 
النظريـة كثـريًا، ومل يسـتخدمها يف تطوير 

القدم. كـرة  لعبة 
يف وقـت الحـق، وتحديًدا، بعـد كأس العامل 
2006، قـرر "فيفـا" تطويـر كـرة القـدم 
بحيـث  الخاصيـة،  هـذه  مـن  واالسـتفادة 
تطبـق هـذه القـوة بشـكل أكـرب، وبالتايل 
تسـتطيع الكـرة أن تلتـف بطريقـة أسـهل.

عند بدء الدراسـة، عرّف الباحثون الديناميكا 
الهوائيـة بأنهـا عبارة عـن طريقة انسـياب 
وبالنسـبة  املتحـرك،  الجسـم  الهـواء عـى 
للكـرة، عنـد انطاقها بعد تسـديدها يحصل 
للهـواء خلفها نـوع من الفـوىض، والحظوا 
أن هـذه الفـوىض تتناقص كلا كان سـطح 
الكـرة أملـس وخاليًا من النتـوءات، وبالتايل 
عـى  املوجـودة  النتـوءات  مـن  التخفيـف 
الكـرة، والناتجـة عـن خطـوط الربـط بن 
القطـع املكونـة منهـا يخفف مـن الفوىض، 
مـا يعطـي الهواء خلـف الكرة فـوىض أقل، 

ويعطـي الكـرة قـوة أكـرب، وميكنهـا مـن 
الوصـول إىل مسـافات أبعد.

تصميم جديد للكرة
كانـت الكـرة مكونة مـن 32 قطعـة لوحية 
متصلـة مع بعضهـا، فقام مطـورون بإنتاج 
كـرة مكونـة مـن مثـاين لوحـات مصبوبة 
حراريًا، بهدف تحسـن الديناميكا الهوائية.

اسـم  عليهـا  أطلـق  الجديـدة  والكـرة 
قبـل رشكـة  مـن  وُصنعـت  "جابـوالين"، 
بالتعـاون مـع  أديـداس، ومتـت دراسـتها 
األكادمييـن يف جامعة "لوبـورو"، وكانت 

الكـرة الرسـمية لنهائيات كأس العـامل لكرة 
إفريقيـا. جنـوب  يف   2010 القـدم 

ومل تقـف محاوالت التطوير عنـد ذلك الحد، 
إذ اعتمـد "فيفـا" يف كأس العـامل الحـايل، 
2018، كـرة مؤلفة من سـت لوحـات فقط، 
ويعتربهـا االتحـاد الـدويل أنهـا "األفضل" 

لسـهولة انطبـاق قوانـن الفيزيـاء 
. عليها

عليهـا  أطلـق  الجديـد  الكـرة 
اسـم " Telstar 18"، وهـي 
تـم  التـي  الكـرة  تحـايك 
 ،1970 عـام  يف  اعتادهـا 

تيلسـتار. اسـمها  وكان 
تأثري التغيـري الحاصل يف الكـرة عى الاعبن 
محدود وغري كبري عموًما، إذ يسـتطيع الاعبون 
تسـجيل أهـداف مـن كـرات مسـددة بشـكل 
مستقيم، برشط أن تكون الركلة قوية جًدا بحيث 
يقـل دوران الكرة حول نفسـها، لكن إن اسـتفاد 
الاعب من التقنيـة الفيزيائية فيمكنه جعل 
الكرة تدور حول نفسـها بشـكل أكرب، 
وبالتـايل جعلها تلتف عـن محورها 
األسـايس مبقدار يصـل إىل نصف 
مرت ومن ثم تعـود ملحورها وتصيب 

هدفها. 

القـرن  وتسـعينيات  مثانينيـات  خـال 
املعلقـن  مـن  عـدد  صعـد  املـايض، 
السـورين، وملع اسـمهم، كالراحل عدنان 
بوظـو، إذ ال يوجـد سـوري عـارص تلـك 
الحقبـة، ومل يسـمع بجملتـه املشـهورة: 
لـــــــــــــسوريا..!"،  "جـووول 
األوملبيـة،  املتوسـط  ألعـاب  دورة  خـال 
والتـي أصبحت متيمـة التعليق السـوري.

أسـاس  كحجـر  بوظـو،  عـى  وعطًفـا 
ملدرسـة التعليق السـوري، وجـد عندليب 
العـرب  صحيفـة  وصفتـه  كـا  الكـرة، 
ومقرهـا لنـدن، يـارس عـي ديـب، الذي 
نافـس يوًمـا كوكبـة الـرشق، أم كلثـوم، 
وعندليـب مـرص عبـد الوهـاب، مبعـدل 
االسـتاع املسـايئ، مطربًـا الجمهور يف 

سـهرات مسـائية كرويـة. 
يف  سـوريا  ُعرفـت  الحـن  ذلـك  ومنـذ 
تصديـر معلقـن وضعوا بصمـة واضحة 
العربيـة،  الرياضـة  عـامل  ضمـن  لهـم 

منطلقـن مـن بوابـة التعليـق.

ياسر علي ديب
بـدأ يارسعـي  ديـب، مـن مواليـد حـي 
 ،1959 عـام  الدمشـقي  كفرسوسـة 
طريقـه يف التعليـق خـال دورة املعلقن 
الرياضيـن الهـواة التـي نظمهـا االتحاد 
ليبـدأ   ،1977 عـام  السـوري  الريـايض 
مسـريته الحقيقية يف مونديال 1978 يف 
األرجنتـن عندما علق عـى املباريات بداًل 

بوظو. مـن عدنـان 

وعمل عي ديـب محررًا ومراسـًا لعدد من 
الصحـف الرياضية العربيـة والعاملية، قبل 
أن يلتحـق بفريـق العـريب املوحـد التحاد 
إذاعـات الدول العربيـة )أوربت( ومتكن من 
تغطيـة مونديال أمريـكا 1994، وعلق عى 
مبـاراة االفتتـاح بن أملانيـا وبوليفيا ليصل 

صوته إىل العـامل العريب.
ويقـول عي ديـب يف مقابلة مـع جريدة 
العرب عـام 2017، إنه "علـق عى 1500 
مبـاراة خال حقبـة 21 عاًمـا قضاها وما 

زال يقضيهـا يف أوربت".

أيمن جادة
يعتـرب أميـن جـادة مـن أبـرز الوجـوه 

عـى  املوجـودة  السـورية  الرياضيـة 
السـاحة العامليـة يف الوقت الحـايل، عرب 
عملـه كمذيـع ريايض يف قنـوات "يب إن 

العامليـة. سـبورت" 
جـادة مـن مواليـد 1960، وبـدأ عملـه 
يف التلفزيـون السـوري كمذيـع ومقدم 
برامـج، وعلـق عى عـدد مـن املباريات 
يف  آسـيا  كأس  نهـايئ  منهـا  املهمـة 
 1994 1992 ونهـايئ كأس العـامل يف 

و1998.
مـدة  القطـري  التلفزيـون  يف  وعمـل 
عـرش سـنوات وقـدم خالهـا العديد من 
الربامـج الرياضية، وشـارك يف تأسـيس 
قسـم الرياضة يف قنـاة الجزيـرة وتوىل 
إدارتـه منـذ انطاقتهـا يف 1996 وحتى 
2003، قبل أن يتحـول إىل قنوات "يب إن 
سـبورت" وتـوىل إدارتهـا يف 2004 قبل 
الخليفـي يف  نـارص  اسـتقالته وتعيـن 
2008، ليتحـول إىل معـد ومقـدم برامج 
رياضيـة يف اسـتديوهات تحليلية لكربى 

العاملية. البطـوالت 

مضر اليوسف
يعترب املعلق السـوري الوحيد عى السـاحة 
الرياضيـة العربيـة حاليًـا، إذ بدأ مسـريته 
من خال فـوزه يف برنامج مـرشوع معلق 
الـذي بث عى قنـاة الجزيـرة الرياضية يف 
2008، لتوقـع القنـاة عقـًدا معـه ويصبح 

معلًقا يف قنـوات يب إن سـبورت الحالية.
عـى  تعليقـه  يف  اليوسـف  ويشـتهر 
مباريـات املنتخـب السـوري يف قنـوات 
يب إن سـبورت، وخاصـة تصفيـات كأس 
العـامل األخـرية التي خـرج منهـا املنتخب 

مـن امللحـق بخسـارة أمـام أسـرتاليا.

من "الملهم" إلى "العندليب"..

التعليق العربي هواه سوري

عدنان بوظو

 ،1995-1936  دمشق 
بدأ العًبا يف نادي بردى 
انتقل إىل  الدمشقي، ثم 

التحكيم، وحاز عى 
قبل  الدولية  الشهادة 
يف  التحكيم  اعتزاله 

1980، وأسس صحيفتي 
الريايض  املوقف 

الريايض. واالتحاد 

تلقى كل من أيمن جادة 
وياسر علي ديب تدريًبا في 

التعليق الرياضي على يد 
الراحل عدنان بوظو

خفيفة على السـمع، ومفهومة، تجذبك بسـاطتها وسالسة سردها، 
ميزات اللهجة السـورية- الشـامية، التي صنعت من معلقيها 

مدرسـة لها مكانتها بين مدارس التعليق العربي وفنونه.

وجيه شويكيجوزيف بشورإياد ناصرمضر اليوسف

 ال يختلـف التعليـق الريايض عـن الرياضة 
ألجـل  املوهبـة  وجـود  رضورة  يف  ذاتهـا 
تنميتهـا، إذ يحتاج املعلـق إىل موهبة عملية 
وحـب للتعليـق، إضافـة إىل ميـزة سـحر 
املشـاهد ونقله ضمـن تفاصيل املبـاراة كا 

يتناقـل الاعبـون الكرة.
املحليـن  املعلقـن  بعـض  تكفـي  كانـت 
دقائـق قليلـة مـن سـنوات عملهـم الطويلة 
ضمـن مجـال التعليـق، ليقحمـوا أنفسـهم 
يف قلـوب وذاكـرة املشـاهدين السـورين، 
عـرب صيحـة أو رصخة، تفيض مـن خالها 
مشـاعره يف لحظـة فرحـة نـرص أو هدف.

إياد ناصر
مـن مواليـد 1969 وهو خريـج كلية اإلعام 
بجامعـة دمشـق، التحـق بدائـرة الربامـج 
حقبـة  مـن  وكان   ،1993 عـام  الرياضيـة 

بوظو. عدنـان  "امللهـم" 
علـق النارص عـى مباريـات عديـدة وعمل 
لسـنوات يف أروقـة الرياضية سـوريا، ويف 
موسـم اسـتثنايئ لنادي الكرامة الحميص، 
خـال تألقـه يف البطولة اآلسـيوية "دوري 
حـن   ،2006 موسـم  يف  أسـيا"  أبطـال 
تفلتـت مشـاعر إيـاد نـارص، لتخـرج عـن 
املألـوف مع كل هـدف، وانطلق يف أسـلوب 
مغايـر يف التعليـق، ما أكد مدى تأثري شـدة 

اندمـاج املعلـق يف املبـاراة عـى تعليقه.
وعـى إثرها بـدأ النارص تعليقه عـى الدوري 
السـوري، مـن خـال شاشـة شـبكة راديـو 
حصلـت  حـن   ،)art( العـرب  وتلفزيـون 
القناة عى حقـوق البث التلفزيـوين للدوري 

السـوري يف عـام 2007.

وجيه شويكي
"زميـل وجيـه: نعم زميـل جوزيـف"، هذا 
اسـم صفحـة سـاخرة يف "فيـس بـوك"، 
تغطي األحـداث الرياضيـة بطريقة تهكمية 
عـى طريقـة الربنامـج اإلذاعـي السـوري 
"ماعبنـا الخـراء"، لتعيـد بذلـك أجـواء 
"عربـة البـث" )البـس( التي تعاقـب عليها 
ثلـة مـن املعلقـن واملراسـلن الرياضين، 

ومـن أبرزهـم وجيه شـويي.
مـع  مسـريته  بـدأ  الـذي  شـويي 

التعليـق  يف  الثانينيـات،  مطلـع  بوظـو 
واسـتديوهات التحليـل، يرفض مـا يصفها 
بحمـات تشـويه تطالـه، وأبرزهـا إلصـاق 
عبـارة "أرضيـة زاحفـة تعلـو املرمـى" به، 
مطالبًـا بالتسـجيل الـذي يثبتهـا، بحسـب 
اإلعامـي  معـه  أجراهـا  رسيعـة  مقابلـة 

.2017 عـام  األسـطواين  لطفـي 
اإلعامـي  الظهـور  عـن  شـويي  انقطـع 
عـن  التخـي  عـن  أنبـاء  وسـط  الرسـمي 
قـرار  مبوجـب  تقاعـده،  بعـد  خدماتـه 
مـن وزيـر اإلعـام السـابق، محمـد رامـز 
ترجـان، ليضـاف هذا القـرار إىل مجموعة 
مـن الظـروف التـي كانـت تحكـم املعلـق 
السـوري، وأبرزها فقر الخدمات اللوجستية 
واإلحصائيـة املقدمة له، والتـي كان لها دور 
كبـري يف تراجـع مسـتوى املعلقـن محليًا 

ونشـاطهم عربيًـا.

جوزيف بشور
"إي برافـو يا شـباب"... ترتبـط الكثري من 
جوزيـف  للمعلـق  املعروفـة  املصطلحـات 
بشـور بالذاكرة الجمعية للجمهور السـوري 
االنتقـادات  ورغـم  القـدم،  لكـرة  املتابـع 
املوجهـة ألدائـه إال أن كلاتـه وتفاعله يبقى 

محفـورًا يف األذهـان.
"فيـس  أو  لـ"يوتيـوب"  بتصفـح رسيـع 
بـوك" قد تجـد كًا هائـًا من التسـجيات 
طريقـة  عـى  تتهكـم  التـي  واملنشـورات 
بشـور، لكنـه يقابـل ذلـك بصدر رحـب، إذ 
قـال، يف مقابلة عرب إذاعـة "املدينة إف إم" 
يف 2015، إنـه ليـس منزعًجـا مـن صفحة 
"زميـل وجيـه: نعم زميـل جوزيـف" التي 
تسـتخدم طريقتـه يف التعليـق للسـخرية، 
ولفـت إىل أنهـا تذكـره بصـوره وبذكريات 

املباريات. عـى  تعليقـه 
وعن تحليلـه "غري املنطقـي" أحيانًـا لنتائج 
وراء  انجـراره  بشـور  يخـف  مل  املباريـات 
مشـاعره، إذ قـال، "نربر يف بعـض األحيان، 
حتـى نرتـاح"، مشـريًا إىل ارتباطـه الوثيـق 
بنتائج املباريات كمشـجع للمنتخب السـوري 
قبـل أن يكـون معلًقـا، وإىل تأثـري ذلك عى 
صحتـه، إذ أجـرى يف وقـت سـابق عمليـة 
للقلـب املفتوح متأثـرًا بتفاعله مـع املباريات.

معلقون في الذاكرة المحلية
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عروة قنواتي
فعلها ديشامب أخرًا.. فعلها وترك الدموع 
للجوقة الكرواتية التي نالت احرام ومحبة 

شعوب العامل وعشاق كرة القدم يف كل 
القارات. 

فعلها ديشامب وأطلق صيحة الفوز بلقب 
املونديال مجدًدا، ضمن السجالت الفرنسية بعد 
مجد العام 1998، حن كان املدرب املاكر العًبا 
مهاًم وقائًدا للفريق الفرني، يومها تعطلت 

مهارات السامبا بكل أسامء الجيل الذهبي من 
أن تسجل هدًفا يف الشباك الفرنسية.

اليوم سجل الكروات.. ومرتن أيًضا، ولكنهم 
وقعوا يف مصيدة الديك الفرني. لثاين مرة 

يف تاريخ املونديال يخرج الديك بأنياب قاتلة، 
فمن خطأ ماندزوكيتش وهديته للفرنسين، 
إىل ثقة غريزمان بتسديد أغى ركالت الجزاء 

عى اإلطالق، وصواًل إىل اندفاع بوجبا ومبايب 
وتعميق الجرح الكروايت.

هذا املساء ال مكان لضيوف الرشف وال 
للمستوى الرسمي إال عى املنصة، بعيًدا عن 
العشب األخرض، بعيًدا عن مساحات امللعب 
التي دارت عليه معركة من 90 دقيقة، نجح 

فيها الكروات مبتابعة اإلثارة واملتعة، ونجح 
ديشامب ورفاقه أن يكونوا أبطال التكتيك 

واملهارة والرسعة.
العطور الفرنسية التي انطلقت يف مربع الكبار 

كانت تشر إىل مكان الكأس األغى.. إىل أياد 
تشبه أيادي زيدان وهرني وبارتيز يف مونديال 

.1998
الحلم الكروايت املؤجل مع الجيل األجمل ال بد 

أن يكمل وال بد له من أن يحصد أول األلقاب 
يف املسابقات املقبلة. مودريتش ماندزوكيتش 

راكتيتش ايفان سربيتش، وعى ميينهم 
املدير الفني الرائع زالتكو داليتش، الذي عرف 

كيف يقسم جهد العبيه يف مغامرة املونديال، 
وعرف كيف يصل إىل النهايئ. كانت التفاصيل 

الصغرة التي رجحت كفة فرنسا عى حلم 
كرواتيا.

إىل عشاق املونديال والكرة العاملية، مربع 
للكبار تغادره الكرة الالتينية.. أبطال العامل 
يسقطون الواحد تلو اآلخر.. نجوم تسحر 

الكرة األرضية تغادر وتصبح رقاًم بعيًدا يف 
أخبار املونديال.. إنها الفوىض الرائعة كل أربع 

سنوات، واليوم تربع عى عرش الفوىض 
والجامل الكروي منتخب فرنسا.

مروك لعشاق فرنسا، وهاردلك من القلب 
ألساطر املهارة واملتعة الكروية، املنتخب 

الكروايت.
وحتى يحن املوعد الجديد يف مونديال 2022، 

يف الدوحة، يف أول دولة عربية تستضيف 
املونديال.. إىل اللقاء ومع أطيب األمنيات 

بالسعادة والفرح لكل عشاق كرة القدم يف 
العامل. 

الديك يطلق صيحة الفوز

العطر 
الفرنسي

يفتك بالشجاعة 
الكرواتية

حمل علم الثورة
وأسرف في حب األسد وروسيا

فراس الخطيب..

"لـن ألعـب يف صفوف املنتخـب طاملا هناك 
سـوريا"،  يف  مـكان  أي  يقصـف  مدفـع 
تحـٍد أطلقـه مهاجـم منتخب سـوريا لكرة 
مهرجـان  يف  الخطيـب،  فـراس  القـدم 
نظّمـه معارضـون سـوريون يف الكويـت 
يف 2012، حامـاًل علـم الثورة السـورية 
بنجامتـه الثالثة، ليكون إعالنًا رسـمًيا 
بانضاممـه إىل صفـوف الثـورة، عى 
غرار عدد من املشـاهر والشـخصيات 

الشـعبية املعروفـة يف سـوريا.
لكـن الخطيـب، مـن مواليـد حمـص 
1983، تراجـع عـن هذا املوقـف، وقرر 
كـام  الوطـن"،  "حضـن  إىل  العـودة 
بـاب  مـن  السـوري،  النظـام  يسـميه 
مطالًبـا  املنتخـب،  صفـوف  يف  اللعـب 
بفصـل السياسـة عـن الرياضة، لينقسـم 
مؤيـد  بـن  املعـارض  الريـايض  الشـارع 
اتهامـه  لـه وسـط  رافـض  لقـراره وبـن 

بالتخـي عـن مبادئـه.
عـودة الخطيـب إىل سـوريا مـرت مبراحل 
متعـددة بدأهـا بربـط عودتـه فقـط للعب 
يف صفـوف املنتخـب السـوري، ثـم انتقـل 
إىل رفـع علـم النظام السـوري تحت صورة 
رئيـس النظام السـوري، بشـار األسـد، بعد 
عودتـه بأسـبوع إىل سـوريا يف آب 2017.

النظـام  علـم  برفـع  الخطيـب  يكتـف  ومل 
وإمنـا قابـل رئيـس النظام، بشـار األسـد، 
صـدره،  عـى  ووقـع  اسـمه  كتـب  الـذي 
األول  الجمهـوري يف ترشيـن  القـر  يف 

املـايض.
لجمهـور  بالنسـبة  املفاجـأة  لكـن 
ظهـر  عندمـا  كانـت  السـورية  املعارضـة 
"روسـيا  قنـاة  شاشـة  عـى  الخطيـب 
اليـوم"، كمحلـل ريـايض ملباريـات كأس 
العـامل املقامـة حالًيـا يف روسـيا، وهـو 
األيـرس  خـده  عـى  روسـيا  علـم  يرسـم 
مباراتـه  يف  الـرويس  للمنتخـب  تأييـًدا 
أمـام كرواتيـا يف نصف نهـايئ املونديال، 

املـايض. األسـبوع 
ومل يجـد جمهـور املعارضـة مـرًرا ألفعال 
الخطيب سـوى تخليـه عن املبـادئ الثورية 
أجـل  مـن  وروسـيا  األسـد  إىل  والعـودة 
الحفـاظ عى مصالحـه املادية داخـل البلد، 
كونـه ميتلـك أمـوااًل وعقـارات بحسـب ما 
قـال الالعـب السـابق جهـاد أرشيف، لعنب 

بلـدي، يف وقـت سـابق.
املصالـح  أن  منتقـدوه  يعتـر  ذلـك  ومـع 
املاديـة ليسـت مـرًرا إلرساف الخطيـب يف 
آالف  قتـال  اللذيـن  وروسـيا،  األسـد  حـب 

املاليـن. ورشدا  السـورين 

لن ألعب في صفوف المنتخب 
طالما هناك مدفع

يقصف أي مكان في سوريا
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