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مواهب
شابة

فرانسيس أوزهوبرزت في المونديال
حارس مرمى نيجيريا

لوكاس هيرنانديز
ظهير المنتخب الفرنسي 

ياري مينا 
مدافع منتخب كولومبيا

اعتـر كثـرون مـن متابعـي كـرة القدم 
واملواقـع املختصـة بالشـأن الريـايض أن 
النسـخة الـ 21 من مسـابقة كأس العامل، 
التـي أقيمـت يف روسـيا مـا بـن 14 من 
حزيـران و15 مـن متوز، هـي األقوى يف 

جديدة. األلفيـة 
وشـهد املونديـال العديـد مـن املفاجـآت، 
مبا يشـابه االنقـاب الكروي مـن الصغار 
عـى الكبـار، بعـد أن ودعـت منتخبـات 
مرشـحة وقويـة البطولـة مبكـرًا، كأملانيا 
التـي ودعـت مـن الـدور األول، وإسـبانيا 

يف الـدور 16.
كـا وصـل منتخبـان جديـدان إىل املربع 
الذهبـي يف البطولـة، هـا بلجيـكا التـي 
حملـت امليداليـة الرونزيـة ألول مـرة يف 
تاريخهـا، بعـد أن فـازت عـى إنكلرتا يف 
مواجهـة تحديد املركـز الثالـث، واملنتخب 
الكـروايت الـذي حمـل امليداليـة الفضيـة 
ألول مـرة يف تاريخه، بعد خسـارته أمام 
فرنسـا يف النهايئ بأربعـة أهداف مقابل 

. فن هد
كا حمـل املونديال الـرويس الكثر من 
الحقائـق التـي أصبحت تشـبه الثوابت 
يف العـرس الكروي، فبعد فوز روسـيا 
عى السـعودية يف املواجهـة االفتتاحية 
أكـدت من خـال ذلك أن الـدول املضيفة 
ال تخـر يف أي مبـاراة افتتاحيـة بتاريخ 
كأس العـامل، وانتهـت املواجهـات األوىل 
منـذ انطـاق البطولـة حتـى اليـوم بفوز 
أصحـاب األرض 16 مـرة مقابـل خمسـة 

تعادالت.
وخـرج املنتخب املكسـييك يف الـدور 16 

للمـرة الثامنـة، وهـي أطـول سلسـلة يف 
تاريـخ املسـابقة، بعـد أن خـر عـى يد 
الرازيـل بهدفـن دون رد، كـا مل تفـز 
سـويرا أبـًدا يف مراحـل خـروج املغلوب 

بـكأس العـامل يف تاريـخ مشـاركاتها.
وأقصيـت الرازيـل من قبل دولـة أوروبية 
كأس  مـن  األخـرة  األربـع  النسـخ  يف 
العـامل، بعدمـا خرجـت عـى يـد فرنسـا 
يـد  وعـى   ،2006 أملانيـا  مونديـال  يف 
هولنـدا بجنـوب إفريقيـا 2010، وخرجت 
عـى يـد أملانيـا يف املسـابقة التـي أقيمت 
عـى أرضهـا، لتخرج هـذا املوسـم بأقدام 
املنتخـب البلجيـيك )الشـياطن الحمـر(.

وعى صعيـد األرقـام الجديـدة واملتجددة 
أصبحـت كرواتيـا ثـاين منتخـب يتأهـل 
مرتـن عـى التـوايل يف مراحـل خـروج 
املغلـوب بركات الرتجيـح يف بطولة كأس 
العـامل، بعـد األرجنتـن عـام 1990 التي 

وإيطاليا. يوغسـافيا  تخطـت 
ويف املواجهـة التـي جمعـت "الشـياطن 
األزرق"  "السـاموراي  مـع  الحمـر" 
)اليابـان( أصبـح املنتخـب البلجيـيك أول 
منتخب يحـول تأخره بفـارق هدفن لفوز 
الوقـت  يف  املغلـوب  خـروج  مرحلـة  يف 
األصـي، منـذ فـوز الرتغـال عـى كوريا 
الشـالية بخمسـة أهداف مقابل ثاثة يف 

.1966 الثانيـة عـام  دور 
األرقـام  بتلـك  العـامل  كأس  وأصبـح 
والحقائـق بطولـة املفاجـآت التـي عودت 
أن  القـدم  كـرة  متابعـي  خالهـا  مـن 
وأن  مـرة  كل  يف  تصيـب  ال  التوقعـات 

دورهـا. للمفاجـآت 

معلومات وحقائق 
وأرقام جديدة

أرقام قياسية في مونديال 2018

عـى 9 أهداف90:00 السـتار  إسـدال  مـع 
مونديـال روسـيا، الـذي أقيم 
خـال الفرتة املمتـدة بن 14 
مـن حزيـران و15 مـن متوز 
املسـابقة  خرجـت  الحـايل، 
بالكثـر من األرقام القياسـية 
الوصـول  يسـبق  مل  التـي 
إليهـا، أو مـر عـى تحقيقها 

فـرتة زمنيـة طويلـة.
املشاركة  املنتخبات،  وسـجلت 
يف 64 مبـاراة خال مشـوار 
أهـداف  تسـعة  النهائيـات، 
بالدقيقة تسـعن ومـا بعدها 
األهـداف  احتسـاب  دون 
املسـجلة باألشـواط اإلضافية 
معـدل  أعـى  كان  وذلـك 
تهديـف منـذ نشـأة البطولـة 
وحتـى اليـوم، مـا يؤكـد أن 

جميـع الفرق حاولـت تحقيق 
اللحظـات األخرة  الفـوز يف 
مـن املباريات وهـذا ما حدث 

فعـًا يف أكـر مـن لقـاء.
النهائيـة  املبـاراة  وشـهدت 
سـتة  تسـجيل  للبطولـة 
أهـداف، وهـو العـدد األكـر 
العـامل  كأس  نهائيـات  يف 
 ،1966 عـام  نسـخة  منـذ 
عـى  إنكلـرتا  فـازت  عندمـا 
أملانيـا بأربعـة أهـداف مقابل 

. فـن هد
الثابتـة  للـركات  كان  كـا 
كلمتهـا يف تسـجيل األهداف، 
وسـجل 73 هدفًـا مـن أصل 
169 هدفًـا تـم إحرازهـا يف 
الكـرات،  تلـك  مـن  البطولـة 
وبنسـبة %47 وهـي األعـى 

منـذ عـام 1966.
وكان هـدف الكـروايت ماريو 
ماندزوكيتـش داخـل شـباكه 
بالخطـأ الهـدف رقـم 12 يف 
املونديـال بالنـران الصديقة، 
بأقـدام  األول  الهـدف  وكان 
املغـريب بوحـدوز يف مرمى 
منتخـب باده خـال مواجهة 

يران. إ
والدمنارك  لقاء فرنسـا  شـهد 
األخـرة  الجولـة  يف 
بالـدور  الثالثـة  للمجموعـة 
السـلبي  التعـادل  التمهيـدي 
 ،2018 بنسـخة  الوحيـد 
وهـذه أقل بطولـة بالتعادالت 
السـلبية بعـد بطولـة 1954 
التـي مل تنتـه فيهـا أي مباراة  

سـلبي. بتعـادل 

بطولة 
المفاجآت

سجل 73 هدًفا من 
أصل 169 هدف تم 

إحرازه في البطولة من 
كرات الركالت الثابتة 

وبنسبة %47 وهي 
األعلى منذ عام 1966
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خوسيه خيمينز 
جناح منتخب أوروغواي

مانويل أكانجي
مدافع المنتخب السويسري

بنيامين بافارد
ظهير المنتخب الفرنسي 

ترتيب 
الهدافين

لوكاس تيريرا
العب منتخب األوروغواي 

هاري كين
 6 أهداف 

روميلو لوكاكو
4 أهداف

أنطوان جريزمان
4 أهداف

تيبو كورتوا
27 تصدًيا إسبانيا

169 هدًفا مسجاًل 
متوسط األهداف
2.6 في كل مباراة

4 بطاقات حمراء 
معدل البطاقات الحمراء

0.06  في كل مباراة

49651 تمريرة صحيحة 
متوسط التمريرات 

الصحيحة 775.8

219 بطاقة صفراء
معدل البطاقات الصفراء لكل 

مباراة 3.5 

إحصائيات 
البطولة 

إحصائيات الالعبين

 FIFA جائزة
للعب النظيف

نيمار دا سيلفا
27 محاولة تسجيل 

إيفان بيريسيتش
قطع 72 كم 

سيرخو راموس
485 تمريرة ناجحة
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أن تفوز بأداء غير مقنع خير
من أن تخسر بلعب جميل 

“تيكي تاكا” تفقد فعاليتها 

وسـقطت “تييك تاكا” أمام األسـاليب 
التـي تعتمد باملقـام األول عـى اللياقة 

والقـوة البدنية والحـذر الدفاعي.

توصيف المشكلة وانعدام 
الحلول 

يف املواجهـة التـي خاضتها آيسـلندا 
أمـام املنتخـب األرجنتينـي بالجولـة 
األوىل مـن الـدور األول لبطولة كأس 
إغـاق  اآليسـلنديون  قـرر  العـامل، 
عـى  واللعـب  الدفاعيـة  املسـاحات 
املرتـدات، ومتكنـوا بذلـك من خطف 

نقطـة التعـادل مـن زمـاء مييس.
وكـرر املكسـيكيون األمـر ذاتـه مع 
الئحـة  متصـدر  أملانيـا،  املنافـس 
العاملـي، ومتكنـوا بالفعل  الرتتيـب 

مـن الفـوز بهـدف نظيـف.
يف هذيـن املوقفـن، وغرهـا أمثلة 
كثرة، أصبـح التكتـل الدفاعي وغلق 
املسـاحات، قـرارًا واقعيًـا، تلجـأ إليه 
الفـرق الضعيفـة، والتي ليـس لديها 
العبـون قـادرون عى خلـق الفرص 

للفـوز أو كسـب نقطة عـى األقل.
ومـن خـال هـذه القراءة، بـات من 

الواضـح أن الحلـول الفعالـة للفرق 
التـي تعتمد عـى الكـرات القصرة 
والريعـة غابـت، وأصبحـت هـذه 
الطريقـة اسـتحواًذا سـلبيًا ال معنى 

. له
كـا بـات مـن الجـي أن الفلسـفة 
تواجـه  القـدم  كـرة  يف  الجاعيـة 
مشـكلة كبـرة، إذ تصبـح مرهونـة 
بتناغـم مجموعـة معينـة لجيـل 
بعضـه  مـع  لعـب  واحـد 
لفـرتة طويلـة، وهـذا مـا 
بدايـة  مـع  أنـه  يعنـي 
املجموعـة  تلـك  بلـوغ 
واعتـزال  الثاثينيـات 
البعـض وفقـدان آخرين 
أو  وكفاءتهـم،  لرعتهـم 
حتـى مبجـرد أن يسـوء يوم 
أحـد الاعبـن، يـؤدي كل ذلك إىل 
مفاجـئ  بشـكل  الفريـق  هبـوط 

توازنـه. واختـال 

مونديال روسيا ونهاية عصر 
الكرة الشاملة

نهايـة  روسـيا  مونديـال  أعلـن 
وأسـلوب  الشـاملة  الكـرة  سـيطرة 
الــ ”تييك تـاكا” يف الوقـت ذاته، 
التـي تعتمـد  املنتخبـات  إذ فشـلت 
جيـدة،  نتائـج  بتحقيـق  عليـه 
وخاصـة منتخبـات أملانيا وإسـبانيا 

واألرجنتـن.
ويعـود انهيـار األسـلوب إىل عـدد 
مـن األسـباب املوضوعيـة، وأبرزها 
انخفـاض جودة الاعبـن أو اعتزال 
مـن أتقنـوا فـن اللعب هـذا، فيا مل 
يكـن البـدالء بـذات املسـتوى، األمر 
الـذي مل يسـمح لهم بتطبيـق الكرة 
ذاتهـا بالنتائـج ذاتهـا، فضـًا عـن 

املتبعة لدى  الدفاعيـة  االسـرتاتيجية 
الكثـر مـن املنتخبات والتـي عملت 
الدفاعـي ضـد  النهـج  تبنـي  عـى 
الفـرق الكـرة املعتمـدة عـى الكرة 
سـبب  مـا  والقصـرة،  الريعـة 
يف  العمـق  اخـرتاق  أمـام  عائًقـا 

الهجـات.
وشـكل االنخفـاض الكبر مبسـتوى 
مركز املهاجـم الرصيح )رأس الحربة( 
بشـكل عـام عائًقا كبـرًا أمـام الفرق 
التـي متتلك خط وسـط قويًـا، إذ كان 
مـن املسـلم بـه أنـه ال ميكـن الفـوز 
باملواجهـات دون مهاجمـن جيدين، 
ليـؤدي ذلك أيًضـا إىل انخفاض الكم 

للفريق. التهديفـي 

هل ينتهي أسلوب الكرة 
الشاملة؟

وتبـدل  املـدارس  اختـاف  مـع 
األسـاليب مـن مـدرب آلخـر ومـن 
مدرسـة ألخـرى، ال يندثـر أي منهـا 
أن  تاريخيًـا  الثابـت  لكـن  متاًمـا، 
هناك مـدارس تسـيطر يف فرتة من 
الفـرتات بينـا تخمد ثـورة مدارس 
بالنسـبة  الحـال  أخـرى، كـا هـو 
ألسـلوب الـ “كاتيناتشـو” اإليطايل 
)القفـل(، الـذي عـاد للظهـور بقوة 

األخريـن. العامـن  خـال 
أن  إىل  اتجهـت  كثـرة  آراء  لكـن 
سـيجر  الشـاملة  الكـرة  انتهـاء 
اللعـب  عـى  واألنديـة  املنتخبـات 
بطـرق جاعيـة أكـر، مـا يضمـن 
لخدمـة  الفرديـة  املهـارة  توظيـف 
الفريـق واألداء الجاعـي، وهـذا ما 
نجح بـه مـدرب املنتخـب الكروايت 
زالتكـو داليتش مع فريـق باده يف 

روسـيا. مونديـال 

بعد أن فرض أسلوب الـ”تيكي تاكا” هيمنته على كرة القدم األوروبية في السنوات األخيرة، أتت 
بطولة كأس أمم أوروبا 2016 )يورو 2016( لتضع حًدا بعض الشيء لتلك الهيمنة. ولكن كأس 

العالم 2018 أعلن رسمًيا، كما يرى كثير من متتبعي كرة القدم، نهاية حقبة هذا األسلوب، الذي 
عجز كبار المدربين عن فك شيفرة األندية والمنتخبات التي تتقنه.

بيب غوارديوال 
مدرب مانشستر سيتي

مدربون اشتهروا بأسلوب

الكرة الشاملة

لويس 
أراغونيس

تشكيلة األرجنتين VS آيسلندا

يجب أن تلعب بفلسفتك، بالطريقة التي تحب 
اللعب بها، أكره مصطلح تيكي تاكا، ألنه أصبح 

يعني تمرير الكرة دون جدوى، التصدقوا كالم 
الصحف بالبارسا لم نكن نلعب تيكي تاكا كما 
يقولون نحن نقوم بإجبار الخصم على العودة 

للدفاع لكي نهاجمه كما نشاء
بيب غوارديو، مدرب مانشستر سيتي
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تشكيلة المكسيك VS ألمانيا

املديـر  ديشـامب،  ديديـه  واجـه 
الفنـي للمنتخـب الفرنيس، الكثر 
مـن االنتقـادات عـى الصعيدين 
وتحدثـت  والعاملـي،  املحـي 
رياضيـون  ومحللـون  صحـف 
عـن أسـلوب لعب فريقـه “اململ” 
والدفاعـي، إال أنه بالرغـم من كل 
ذلـك وضـع النجمـة الثانيـة عى 
قميـص منتخـب بـاده كمـدرب، 
بعـد أن وضعهـا كقائـد والعـب.

ينتهج ديشـامب أسـلوب التحفظ 
سـواء  الفعـل،  رد  وانتظـار 
واجـه خصـًا قويًـا أو أضعـف 
منـه )دفاعيًـا كان أو هجوميًـا(، 
لذلـك وضـع ثقتـه يف املنظومـة 
الدفاعيـة التـي ميتلكهـا وتراجع 

.1-5-4 بخطـة  للخلـف 
الثنـايئ  عـى  بذلـك  واعتمـد 
وصامويـل  فـاران  رافائيـل 
أومتيتـي، أفضـل ثنـايئ دفاعـي 

مفاجـأة  مـع  املونديـال،  يف 
بنيامـن  الظهريـن  البطولـة 
هرنانديـز  ولـوكاس  بافـارد 
الوسـط  وأمامهـم كانتـي بخـط 
بوغبـا  ويسـانده  الدفاعـي 
وسـط  مبهمـة  يقـوم  الـذي 
امللعـب صاحـب املهـام الدفاعيـة 
ميينهـم  وعـى  والهجوميـة، 
ويف  الطائـر  الجنـاح  مبـايب 
اليسـار بايـز ماتويـدي كاعـب 
تحـوالت يقـدم الدعـم لـكل خط 
احتاجـه ويحـاول الحفـاظ عـى 
مـع  الفريـق،  خطـوط  تـوازن 
كريزمـان صانـع األلعـاب خلـف 

جـرو. املهجـم 
هـي  النهائيـة  املواجهـة  ولعـل 
أسـلوب  عـى  األكـر  الدليـل 
إىل  أوصلـه  الـذي  ديشـامب 
دون  تكلفـة  بأقـل   90 الدقيقـة 
للوقـت  اللجـوء  إىل  االضطـرار 

الرتجيـح. ركات  أو  اإلضـايف 
يف  الكـروايت  املنتخـب  ومتكـن 
اللقـاء النهايئ من السـيطرة عى 
طويلـة،  لفـرتات  امللعـب  وسـط 
واخرتق الوسـط الكروايت وسـط 
يف  بسـهولة  الفرنـيس  املنتخـب 
كل مـرة يسـتلم فيهـا مودريتش 
أسـفل  الكـرة  راكيتيتـش  أو 
خـط  فيسـتدرجان  األطـراف، 
ويفتحـان  الفرنـيس  الضغـط 
األميـن  للظهـر  املسـاحة  بذلـك 
سـبب  مـا  والجنـاح،  املتقـدم 
إزعاًجـا كبـرًا ملـدرب يعتمد عى 
املنظومـة الدفاعيـة. لكـن هنـاك 
عوامـل كبرة سـاعدت ديشـامب 
رأسـها  وعـى  التقـدم،  عـى 
رسعة جنـاح الفريـق إمبايب، إىل 
جانـب ضعـف املسـتوى البـدين 
 360 خاضـت  التـي  لكرواتيـا، 
دقيقـة لعـب خـال عـرة أيام.

عـام  األوروغـواي  منتخـب  سـافر 
1924 إىل العاصمـة الفرنسـية باريـس 
األوملبيـة،  األلعـاب  دورة  يف  للمشـاركة 
القصـرة،  التمريـرات  بأسـلوب  ولعـب 
الـذي كان مختلًفا عن األسـلوب األورويب 
املباريـات  آنـذاك، وفـاز يف كل  السـائد 
حتى وصـل إىل املبـاراة النهائيـة، وتوج 
بامليداليـة الذهبية عى حسـاب سـويرا، 
بنتيجـة ثاثـة أهـداف مقابـل هدفـن.

عـى  يطلـق  مصطلـح  الشـاملة  الكـرة 
طريقـة تكتيكيـة غزت عـامل كـرة القدم 
أي العـب يف  أن  مفهومهـا عـى  يقـوم 
امللعـب يسـتطيع تغطية مركـز العب آخر 

الفريق. نفـس  مـن 
وعـى الرغم من أن األوروغـواي هي أول 
مـن لعـب بهـذا األسـلوب، إال أن النظرية 
الـذي  ميخلـز  رينـوس  اخرتعهـا  هـذه 
أمسـرتدام  أياكـس  لنـادي  مدربًـا  كان 
سـبعينيات  يف  الهولنـدي  واملنتخـب 

القـرن املـايض.
ومتكـن ميخلـز مـن الوصـول إىل نهايئ 
بهـذ  اللعـب  خـال  مـن  العـامل،  كأس 
الطريقـة، إال أنـه مل يتمكـن مـن إحـراز 

اللقـب حينهـا.
أسـلوب  االعتـاد عـى  تواصـل بعدهـا 
أن  إىل  الشـاملة، وتطـور كثـرًا،  الكـرة 

الثالثـة  األلفيـة  بدايـات  يف  عنـه  نتـج 
أسـلوب الـ “تييك تـاكا”، الـذي انتهجه 
املنتخـب اإلسـباين، وهيمـن مـن خالـه 

عـى البطـوالت العامليـة.
أراجونيـس  اإلسـباين  املـدرب  يعتـر   
“تيـيك  ألسـلوب  الحقيقـي  املؤسـس 
 3-3-4 خطـة  اعتمـد  والـذي  تـاكا”، 
كتكتيـك  الكـرة  عـى  االسـتحواذ  مـع 
بحـد ذاتـه، وذلـك بتمريرهـا برعة يف 
متريـرات قصـرة تزحف بعـرض امللعب 
بـن مجموعـة العبـن ال تقـل أبـًدا عـن 
نحـو  بـدأب  التقـدم  ثـم  ومـن  ثاثـة، 
مرمـى الخصـم بشـكل جاعـي، وليـس 
النجـم”،  “الاعـب  مبهـارة  بالـرورة 
عـى أن يسـجل أي واحـد مـن الاعبـن 

حـن يتسـنى لـه ذلـك.
رحـل أراجونيـس بعـد تتويـج إسـبانيا 
موقعـه  يف  وخلفـه   ،2008 بيـورو 
فيسـنتي ِدل بوسـيك، وُرغـم االختـاف 
الواسـع بـن الرجلن، إال أن ِدل بوسـيك 
عـدة  يف  أراجونيـس  درب  عـى  سـار 
أمـور أتاحت لـه إكـال املسـرة الذهبية 
لإلسـبان، مـع إدراكـه أن “تيـيك تـاكا” 
التـي  االسـتثنائية  املسـرة  مفتـاح  هـي 
تغـّرت  وإن  أراجونيـس،  اسـترفها 
التفاصيـل التكتيكيـة من مبـاراة ألخرى.

املـدرب اإلسـباين بيـب غوارديـوال يعتر 
تطبيـق  عـى  حرًصـا  األكـر  املـدرب 
“التيـيك تـاكا”، إذ اسـتفاد من أسـلوب 
وإدخـال  بتطويـره  وقـام  أراجونيـس 
مـع  عليـه،  التعديـات  مـن  العديـد 
االحتفـاظ بأسـاس األسـلوب املعتمد عى 
االسـتحواذ الكامـل وعدم إتاحـة الفرصة 
للخصم للمبادرة والسـيطرة عـى اللعب، 
وقـد نجح مـن خـال االعتاد عـى هذا 
األسـلوب بالفوز بلقب الدوري اإلسـباين 
مـع  األملـاين  والـدوري  برشـلونة،  مـع 
بايـرن ميونيـخ، والـدوري اإلنكليزي مع 

مانشسـرت سـيتي. 
بيـب  الحديثـة  الكـرة  فيلسـوف  يقـول 
غوارديـوال عـن األسـلوب الـذي انتهجـه 
بالطريقـة  بفلسـفتك،  تلعـب  أن  “يجـب 
التـي تحـب اللعـب بهـا، أكـره مصطلح 
تيـيك تـاكا، ألنـه أصبـح يعنـي متريـر 
كام  التصدقـوا  جـدوى،  دون  الكـرة 
الصحـف، بالبارسـا مل نكـن نلعب تييك 
تـاكا كـا يقولـون، نحـن نقـوم بإجبار 
لـيك  للدفـاع  العـودة  عـى  الخصـم 

نشـاء”. كـا  نهاجمـه 
سـيتي  مانشسـرت  مـدرب  ويقصـد 
الحـايل، غوارديـوال، بكامه أن األسـلوب 
الـذي تلعـب بـه هـو مـا يجعلـك تفوز، 

لرمبـا  خاصـة،  فلسـفة  مـدرب  فلـكل 
كانت مسـتمدة مـن األسـاليب القدمية أو 
الحديثـة، أو هـي دمـج بـن االثنتن، أو 
قـد يكون أسـلوبًا جديـًدا ابتكـره املدرب 

ولعـب فيـه أمـام خصومـه.

أو  الشاملة  الكرة  مفهوم 
"Total Football" كانت 
قبلها  البوادر  لديه بعض 
يف فرق مثل ريال مدريد 
وسانتوس  الخمسينيات 
الستينيات  يف  الربازييل 
اإلنكليزي  برينيل  وأيًضا 
الخمسينيات  أواخر  يف 
التجارب  ولكن كل تلك 

الشاملة  الكرة  مل تطبق 
كام  الكامل  مبفهومها 

القوة  ببعض  اتسمت  أنها 
الدفاعي، فبعد  اللعب  يف 

اعتمدت فيها كرة  سنوات 
الهجوم بأكرب  القدم عىل 

عدد ممكن آن األوان لتتغري 
تلك الفلسفة ملا هو أحدث 

وبالتأكيد  واقعية  وأكرث 
امتاًعا. أكرث 

كيف حمل ديشامب
الكأس بأداء

"غير مقنع"؟

نظرة تاريخية على "تيكي تاكا"

يوهان كرويف
مدرب برشلونة السابق

فينسينتي ديل بوسكي
مدرب المنتخب اإلسباني السابق

رينولس ميتشلز 
مدرب أياكس أمستردام

لويس أراجونوس
مدرب المنتخب اإلسباني

تشكيلة كرواتيا VS فرنسا



06
كأس العالــم
العـــدد السابــــع
22 تـمـــوز 2018

enabbaladi.net

أفضل 
العبين

في آخر
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الالعب الذهبي والشاب الذهبي والحذاء الذهبي والقفاز الذهبي

حاملو الجوائز الفردية األغلى في المونديال
فـي زحمـة المفاجآت التي حدثت في مونديال روسـيا، حقق العبون أرقاًمـا جديدة وبرزوا من بين العبي المنتخبات 

المشـاركة، فنالوا الجوائز الفردية التي يتسـابق الالعبون إليها إلى جانب سـباق منتخباتهم على حمل الكأس األغلى.

لوكا مودريتش
أفضل العب

حمـل لـوكا جائـزة الكـرة الذهبيـة 
يف املونديـال، ولكنـه مـا زال ينتظر 
الكـرة التي تعطيه األفضليـة العاملية، 
إذ بـات مودريتـش أبـرز املرشـحن 
األداء  بعـد  العامليـة  الذهبيـة  للكـرة 
القـوي الـذي قدمه، فكان مثـااًل لكرة 
القـدم الجميلـة الخاليـة من الشـحن 
واملشـاحنات والتعصـب، تلـك الكرة 

التـي أحبهـا كل مـن تابعها.
ويأمـل كثـرون أن يكـون لـوكا هو 
مـن يكر احتكار الدون كريسـتيانو 
واألسـطورة الكاتلونيـة ميـيس لتلك 

الجائزة.
مودريتـش الكـروايت بات مـن أبرز 
يف  األخـرة  السـنوات  يف  املواهـب 

الكـرة األوروبيـة.
مل يخـرته الفريـق املحي ملدينـة زادار 
ألنـه كان نحيًا، قبل أن يتـدارك رئيس 
أكادميية الشـباب باملنطقة توميساف 
باسـيك املوقـف، والذي آمـن مبوهتبه 
وأرشف عـى تدريبـه، والحـظ عندها 
نـادي العاصمـة دينامو زغـرب، وهو 
األشـهر يف كرواتيـا، موهبتـه ووقـع 

معه عقـًدا عـام 2001.
الـدوري  إىل  مودريتـش  انتقـل 

اإلنكليـزي املمتـاز عـام 2008 مـن 
هوتسـبر  توتنهـام  نـادي  بوابـة 
واسـتمر معـه حتـى 2012، ليوقـع 
بعدها مع نـادي العاصمة اإلسـبانية 
ريـال مدريد، وحقق معـه كل األلقاب 
املمكنـة، فحمـل كأس دوري األبطال 
يف أربـع مناسـبات إىل جانـب كأس 
السـوبر األورويب والدوري اإلسباين 
وكأس  اإلسـباين  السـوبر  وكأس 

العـامل لألنديـة.
وتألـق يف نهائيـات روسـيا بشـكل 
الفـت، ورشـحته الكثر من األسـاء 
لجائـزة أفضـل العب يف العـامل لهذا 
اإليفـواري  الاعـب  وقـال  املوسـم، 
السـابق  تشـيليس  نـادي  مهاجـم 
مودريتـش،  عـن  دروغبـا  ديديـه 
"ميكـن لكرواتيـا التـي يبلـغ عـدد 
سـكانها أربعة مايـن فقط أن تفخر 
بهـذه النتيجة. لوكا مودريتش أسـهم 
يف تأهـل كرواتيـا إىل نهـايئ كأس 
العـامل، وهـذا إنجـاز كبر بالنسـبة 
لـه، لقـد كان بأعـى مسـتوى ملـدة 
إذا فـاز مودريتـش  عـر سـنوات، 
بالكرة الذهبية، سـيكون األمـر رائًعا، 

ذلك". يسـتحق  إنـه 

الجديـد"  هيـري  "تـري 
السـوداء  "الجوهـرة  أو 
الفرنـيس"  الجديدة"،"بيليـه 
عـن  قيلـت  كثـرة  وألقـاب 
الجنـاح  إمبـايب  كيليـان 
الفرنـيس  للمنتخـب  الطائـر 
"باريـس  العاصمـة  ونـادي 

جرمـان". سـان 
يقـارن  مبـايب  وبـات 
بيلـه  الرازيـي  باألسـطورة 
نظـرًا لصغر سـنه، فهو ثاين 
أصغـر العب يسـجل هدفًا يف 
املبـاراة النهائيـة بعـد بيليـه 
مبـاراة  وهدفـن يف  نفسـه، 

كأس  نهائيـات  يف  واحـدة 
العـامل يف املبـاراة التـي واجه 
فيها منتخب بـاده األرجنتن.

الشـاب  نجـم  سـطع  وقـد 
الفرنـيس يف وقـت قيـايس 
النجوميـة  مراحـل  وقطـع 
يف عـامل كـرة القـدم برعة 
لـه  جنونيـة. ولطاملـا توقـع 
متابعـو السـاحرة املسـتديرة 
مسـتقبًا باهـرًا بعـد تألقـه 
يف موناكـو ثـم انتقالـه إىل 
باريس سـان جرمـان، مطلع 
الصيـف املـايض، يف صفقة 
قـدرت قيمتها بــ 180 مليون 

يـورو، لكنـه حقـق األفضـل 
من خـال تفـوق رسعته عى 
أرضيـة املاعـب، وهـو حلـم 
التتويج بلقـب كأس العامل يف 

عمـر 19 عاًمـا فقـط.
األسـطورة  عنـه  وقـال 
الرازيليـة بيليه، "إذا اسـتمر 
كيليان يف مطابقة سـجايت 
مبثـل هذا الشـكل، سـأضطر 
الريـايض  حـذايئ  النتعـال 
مبـايب  ليجيـب  القديـم"، 
عـر "تويـرت" بـكل تواضع 
بقولـه، "امللـك سـيظل دامئًا 

امللـك".

بـاده  يف  عليـه  أطلـق 
األمـن"  "الحـارس  بلجيـكا 
أو "حامـي الحمـى"، بعدمـا 
أثبـت حارس نادي تشـيليس 
وقوتـه  جدارتـه  اإلنكليـزي 
التـي  املواجهـات  خـال 
بـاده يف  منتخـب  خاضهـا 
مونديـال روسـيا، وال سـيا 
تلـك املواجهـة التـي جمعتـه 
إذ  الرازيـل،  مـع 
العمـاق  تصـدى 
محققـة  لكـرات 
الشـباك،  مكانهـا  كان 
وتألقـه  تصديـه  وبفضـل 
تأهلـت بلجيـكا إىل دور ربع 
النهـايئ قبـل أن تخـرج يف 
يـد  عـى  النهـايئ  نصـف 

. فرنسـا

الرازيـي  املـدرب  وأشـاد 
البلجيـيك،  بالحـارس  تيتـي 
وقـال، "كورتوا صنـع الفارق 
يف املبـاراة، وكانـت املواجهة 
مثـرة لإلعجـاب بخصائـص 

رائعة". فنيـة 
األنديـة  مـن  الكثـر  تهتـم 
يف  تيبـو  مـع  بالتعاقـد 
سـيا  ال  الحـايل  الصيـف 
نـادي ريال مدريد اإلسـباين، 
الـذي اقـرتب مـن ذلـك وفق 
اإلسـبانية،  الصحافة  تقاريـر 
بيـد أن ناديه تشـيليس رفض 
إمتـام الصفقـة قبـل أن يجد 

بديـًا عنـه.
آر  يك  لنـادي  كورتـو  لعـب 
يس جينيـك البلجيـيك عـام 
2009، وشـارك يف 21 لقـاء 

نـادي  إىل  بعدهـا  لينتقـل 
إىل  أعـاره  الـذي  تشـيليس، 
أتلتيكـو مدريد فخـاض معه 

مبـاراة.  111
للمنتخـب  كورتـوا  انضـم 
 ،2011 البلجيـيك األول عام 
أتلتيكـو  الحـارس  وقـاد 
مدريـد مـع زمائـه لتحقيق 
أربـع بطـوالت أولهـا بطولة 
وكأس  اإلسـباين  الـدوري 
وبطولـة  إسـبانيا  ملـك 
وبطولـة  األورويب  الـدوري 
قبـل  األورويب،  السـوبر 
تشـيليس  إىل  يعـود  أن 
بـات  ولكنـه  اإلنكليـزي، 
للعاصمة  العـودة  قريبًا مـن 
اإلسـبانية مـن بوابـة املليك 

املـرة. هـذه 

هاري كين الذهبي

تيبو كورتوا أفضل حارس 

إمبابي أفضل العب شاب

حقـق مهاجم وقائـد املنتخب 
الذهبي يف  الحـذاء  اإلنكليزي 
كأس العـامل، بتسـجيله سـتة 
أهـداف يف املسـابقة يف أول 

له. مشـاركة 
مـن  عـدًدا  الاعـب  وحقـق 
خـال  القياسـية  األرقـام 
موسـمه املـايض مـع ناديـه 
تحطيمـه  أولهـا  توتنهـام، 
شـرينغهام  تيـدي  لرقـم 
97 هدفًـا، ليصبـح  صاحـب 
التاريخـي  الهـداف  كـن 

. ز تسـبر للهو
كـا أصبـح ثالـث العـب يف 
يتمكـن  الرميرليـغ  تاريـخ 
أو  هدفًـا   20 تسـجيل  مـن 
مواسـم  أربعـة  يف  أكـر 

متتاليـة، بعدمـا فعلهـا قبلـه 
تـري هيـري وآالن شـرار.

وقـال شـرار يف ترصيحات 
كـن  كـر  عـن  صحفيـة 
لرقمـه، "إنـه سـيفعلها. أنـا 
واثـق مـن ذلك، فلديه شـغف 
األهـداف  لتسـجيل  كبـر 
ويتمتـع بثقـة كبـرة أيًضـا، 
الطـراز  مـن  مهاجـم  إنـه 

األول".
وأصبـح كـن أول العـب يف 
يسـجل  اإلنكليـزي  الـدوري 
سـت ثاثيات يف عـام واحد.

كـا سـجل مثـاين ثاثيـات 
الـدوري  يف  )هاتريـك( 
اإلنكليـزي، وهـو مـا سـجله 
قبلـه تـري هـري، ومايكل 

يف  عليـه  ويتفـوق  أويـن، 
عـدد الثاثيـات آالن شـرار 
ثاثيـة،   11 سـجل  الـذي 
بتسـع  فاولـر  ورويب 

. ت ثيـا ثا
مـن  كـن  إدوارد  هـاري 
1993 يف العاصمـة  مواليـد 
اإلنكليزيـة لندن، بدأ مسـرته 
الكرويـة مع نـادي ريدجواي 
ينتقـل  أن  قبـل  روفـرز، 
ويعـود  أرسـنال  نـادي  إىل 
األول  ناديـه  إىل  بعدهـا 
ومـن ثـم إىل ناديـه الحـايل 
إىل  أعـاره  الـذي  توتنهـام، 
ميلـوول ونورويتـش سـيتي 
إىل  ليعـود  سـيتي  وليسـرت 

.2014 عـام  الهوتسـبرز 

دييغو فورالن
2010

ليونيل ميسي
2014

لوكا مودريتش
2018
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أرباح مونديال روسيا تغطي نفقاته

كابـن  ديشـامب  ديديـه  وكان 
وضـع  حـن  الفرنـيس  املنتخـب 
يف  قميصـه  عـى  األوىل  النجمـة 
1998، إىل  مونديـال فرنسـا عـام 
وبـرز،  وتـوران  زيـدان  جانـب 
عـى  فـازوا  أن  بعـد  وغرهـم 

الرازيـي. املنتخـب 
وسـبقه إىل هذا اإلنجاز األسـطورة 
إذ فـاز  األملانيـة فرانـز بيكنبـاور، 
مـع منتخـب بـاده كاعـب بكأس 
أمـام   1974 مونديـال  يف  العـامل 
هولنـدا، ليعـود ويحـرز اللقـب مع 
.1990 املانشـافت كمدرب يف سنة 

الرازيليـة  األسـطورة  دون  كـا 
مـن  كأول  اسـمه  زاغالـو  ماريـو 
يحقـق هـذا اإلنجـاز بعـد أن فـاز 
كاعـب  الرازيـل  منتخـب  مـع 
 1958 ببطولتـي كأس عـامل عامي 
اللقـب  ويحقـق  ليعـود  و1962، 
الرازيـي  املنتخـب  مـع  كمـدرب 

.1970 عـام  يف  أيًضـا 
هنـأ  بيكنبـاور  األملـاين  القيـرص 
فرنسـا  إحـراز  بعـد  ديشـامب 
يف  بـك  "أهـًا  بالقـول،  اللقـب، 

يف  بكنبـاور  وكتـب  النـادي!"، 
ثاثـة  اآلن  "نحـن  بيلـد،  صحيفـة 
نلتقـي". أن  علينـا  ورمبـا  فقـط. 

وأضـاف بيكنباور، "كان ديشـامب 
قائـًدا لفرنسـا يـوم فوزهـا بلقبهـا 
وهـذا   ،1998 يف  األول  العاملـي 
يسـاعد عـى جعـل الاعـب قـادًرا 
عـى إدارة أي فريق يتوىل اإلرشاف 
حصـل  مـا  وهـذا  الحًقـا،  عليـه 

معـي".
ورأى القيـرص األملـاين أنـه "مـن 
مـرات  ذلـك  يحـدث  أن  املدهـش 
قليلـة يف التاريـخ الطويـل لكأس 
كثـرون   ،1930 منـذ  العـامل 
ومل  األمـر  تحقيـق  حاولـوا 

. " ا ينجحـو
ومـع نهايـة النسـخة الحاليـة مـن 
ديشـامب  يعـود  هـل  املونديـال، 
مـع املنتخـب الفرنـيس إىل منصـة 
التتويـج مـرة أخرى، ويحـرز رقًا 
قياسـيًا جديـًدا، أم سـيكون للعنـة 
املسـابقة )خـروج حامـل اللقب من 
مونديـال  يف  كلمـة  األول(  الـدور 

قطـر عـام 2022.

حقق المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديديه 
ديشامب إنجازًا على صعيد المدربين، بعد أن 

حمل لقب كأس العالم في روسيا 2018، ليصبح 
بذلك ثالث شخص خالل تاريخ المسابقة يحمل 
الكأس كالعب ومدرب بعد أن فاز على منتخب 

كرواتيا في المواجهة النهائية.

اثنان وديشامب ثالثهما..

أساطير حققوا كأس العالم
كالعبين وكمدربين

أعلنـت روسـيا عن قيمة أرباح تنظيمهـا لنهائيات كأس العالم التي اختتمت 
فعالياتهـا، األحد 15 من تموز، بتتويج المنتخب الفرنسـي باللقب.

وكالء  رابطـة  رئيسـة  وكشـفت 
مايـا  الروسـية،  السـياحة 
متـوز  مـن   18 يف  لوميـدزه، 
إيـرادات  تجـاوز  عـن  الحـايل، 
االقتصـاد الـرويس مـن البطولة 
مليـار   13.5( روبـل  مليـار   850

أمريـي(. دوالر 
البطولـة  إن  لوميـدزه  وقالـت 
املحـيل  الناتـج  يف  أسـهمت 
 ،1% بنسـبة  لروسـيا  اإلجـاميل 
املونديـال  إسـهام  إىل  إضافـة 
بتوفـري 220 ألـف فرصـة عمل يف 

البـالد.
الروسـية،  املـدن  واسـتقطبت 

قرابـة  لوميدزيـه،  بحسـب 
نصفهـم  مشـجع،  ماليـن   5.7
أجانـب، يف حـن أعلـن مـرف 
“سـبريبنك” الـرويس، أن إنفـاق 
السـياح األجانـب خـالل املونديال 
أكرثهـم  دوالر،  مليـار   5.1 بلـغ 
 90 بــ  األمريكيـون  كان  إنفاًقـا 

دوالر. مليـون 
الرقـم  أن  إىل  أشـارت  لوميـدزه 
املحقـق غطـى نفقـات البطولـة 
التـي بلغـت مـا يقـارب حـوايل 
بحسـب  دوالر،  مليـار   13.2
“روسـيا اليـوم”، وهـو املونديال 
تكلفـة يف  األغـىل  يعتـرب  الـذي 

العـامل، إىل جانـب دورة الربازيـل 
والتـي  السـابقة،  النسـخة  يف 
بلغـت تكاليفهـا 13 مليـار دوالر، 
يف حن سـتكون تكلفة النسـخة 
املقبلـة يف قطـر األعـىل، إذ مـن 
املتوقـع أن تصـل إىل 200 مليـار 

دوالر.
للتصنيف  وكانت وكالـة “موديـز 
أيـار  يف  أكـدت  االئتـامين”، 
العـامل  كأس  نتائـج  أن  املـايض، 
الـرويس  االقتصـاد  عـىل 
لـن  وأنهـا  محـدودة،  سـتكون 
للنمـو  تقـدم مسـاهامت كبـرية 

الـرويس. االقتصـادي 

زين الدين زيدان
 2006

أوليفر كان
2002

رونالدو 
1998

روماريو
1994
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World Cup Russia 2018 

تفتقر كرة القدم الحديثة 
إىل املهاجم الهداف الذي 
كانت مهمته أن يقف داخل 

منطقة جزاء الخصم، لي 
يحصل عىل الكرة ويسجل هدًفا، 

ليصري رأس الحربة من املايض أو 
من األساطري السابقة كاألملاين 

جريد مولر، ولينكر اإلنكليزي، 
وإنزاغي اإليطايل.

اختفى مهاجم الصندوق ومل 
يبق مهاجمون من طينة هؤالء، 

وانتهى مفهوم الالعب الذي 
مهمته تسجيل األهداف فقط، 

ولكن تكتيكًيا حل محله رجل ذو 
حلول أكرث، ليس لنفسه وإمنا 

للفريق بشكل عام.
الالعب الذي يتحرك باتجاه 

األروقة واألجنحة ويعود إىل 
الوسط، ولكنه عىل الورق رأس 
الحربة، وهذا ما ميثله مهاجم 

ريال مدريد الفرنيس كريم بنزميا، 
وكذلك مثله أوليفر جريو رأس 

حربة املنتخب الفرنيس، الذي لعب 
545 دقيقة، دون أن يسدد عىل 

مرمى املنافسن.
وظف سباليتي فرانشيسكو تويت 

يف مركز املهاجم الوهمي وكرر 
تجربته بيب غوارديوال مع ليونيل 

مييس، فكانت مختلفة وأكرث 
نجاعة.

وبالعودة إىل جريو الذي تغري 
دوره من التسجيل وتسديد الكرات 

إىل فتح املساحة لكريزمان 
وإمبامبي وبوغبا، أو الالعبن 

املنطلقن من األطراف ليسجلوا، 
وهذا ما حدث، ليكون جريو، 

بعقمه التهديفي، إحدى الركائز 
األساسية للمدرب ديديه ديشامب.

كذلك األمر بالنسبة لبنزميا الذي 
امتلك قدرة عىل فتح مساحة 

لألجنحة أو للمهاجم الثاين 
ليكون قريًبا للمرمى، وكان له 

دور كبري يف تسجيل الكثري 
من األهداف، وعىل الرغم من 

كل ذلك تعرض ملوجة كبرية من 
االنتقادات، إال أن تهافت األندية 
وعىل رأسهم مانشسرت يونايتد 
عليه يف فرتة من الفرتات جعل 
حالة بنزميا محل استغراب من 
املتابعن، وزيادة عىل ذلك كان 

السري فريغسون يفضل رقم تسعة 
املدريدي عىل إيتو وفيا يف فرتة من 
الفرتات. الرس هو أن بنزميا مل يكن 

يلعب ليسجل بل ليشغل املدافعن.
الواضح أن رأس الحربة الوهمي 

أو فاتح املساحة أصبح مركزًا 
أساسًيا لدى الكثري من املدربن، 

ولكن كرة القدم ال تتوقف عن 
التطور والنمو، فال نستغرب 

مستقباًل إذا ظهرت مراكز جديدة 
يف خطط املدربن الذين يضفون 

عىل الخطط واألفكار التقليدية 
تعديالت جديدة أو إضافات تعطي 
القوة لخططهم وتربك خصومهم.

المهاجم 
المتحرك بداًل 

من رأس الحربة

برزت خـالل نهائيات العالم، 
التي أسدل السـتار عليها 
األحد 15 مـن تموز بتتويج 

المنتخب الفرنسـي 
باللقب، أسـماء مدربين لم 
يكونوا بارزين على السـاحة 

التدريبيـة قبل العرس 
الكروي.

ولعل المدرب الكرواتي، زالتكو 
داليتش، الذي كان "مغمورًا" 

قبل المونديال، في مقدمة 
المتفوقين، بعد ما قاد 

منتخب بالده إلى المباراة 
النهائية ألول مرة في تاريخه.

نيران إقالة المدربين

لكـن باملقابـل كان املونديـال نكبة 
سـخط  نتيجـة  مدربـن  عـىل 
الجامهـري الرياضيـة عليهـم بعـد 
النتائج السـلبية التـي قدموها مع 
منتخباتهـم، مـا أدى إىل رحيلهـم 

إقالتهـم. أو 

سامباولي الكارثي
الذيـن القـوا  املدربـن  أبـرز  ومـن 
املنتخـب  مـدرب  كبـريًا  سـخطًا 
األرجنتينـي، خورخـي سـامباويل، 
خاصـة بعـد خـروج التانغـو مـن 
دور 16 بعـد أداء باهـت، بالرغم من 
وجود نجـوم عامليـن يف صفوفه، 

يف مقدمتهـم ليونيـل ميـيس.
األرجنتينـي  االتحـاد  وأعلـن 
اسـتقالة سـامباويل، يف 16 مـن 
متـوز الحايل، بعـد اتفـاق تم بن 
التعاقـد. فـرتة  إلنهـاء  الطرفـن 

الجـدل  سـامباويل  وأثـار 
للتشـكيلة،  بانتقاءاته  واالنتقادات 
وإبقائـه نجوًمـا عىل دكـة البدالء 

مصرييـة. مباريـات  يف 
ومـن املدربـن الذيـن غـادروا مع 
هيـريو  فرينانـدو  منتخباتهـم 
املديـر الفنـي للمنتخب اإلسـباين، 
بعـد الخـروج املخيب أمام روسـيا 

البلـد املضيـف مـن دور 16.
لالتحـاد  اسـتقالته  قـدم  هيـريو 
اإلسـباين، يف 8 مـن متـوز، بعـد 
أقـل مـن شـهر مـن تعيينـه خلًفا 
وقـع  الـذي  لوبيتيجـي،  لجولـن 
مع نـادي ريـال مدريد اإلسـباين، 
مـا أزعج االتحـاد اإلسـباين وقرر 

إقالتـه.
اليابـاين  االتحـاد  أعلـن  أيًضـا، 
الفنـي  املديـر  تجديـد عقـد  عـدم 
للمنتخـب اليابـاين، كريا نيشـينو، 

عقب خـروج السـاموراي من دور 
أمـام  مفاجئـة  هزميـة  بعـد   16
بلجيـكا باللحظات األخـرية، بثالثة 
اليابـان  كانـت  بعدمـا  أهـداف، 

البدايـة. يف  بهدفـن  متقدمـة 

مدربو الدور األول
وإىل جانـب ذلـك، مل يعرب مدربون 
األول  الـدور  منتخباتهـم  مـع 
العبـور،  عـدم  نتيجـة  وأقيلـوا 
ومنهـم البولنـدي آدم نافـاوكا، إذ 
أعلـن االتحـاد البولنـدي إقالته من 
تدريـب املنتخـب بعـد إخفاقه يف 
النهائيـات وعدم التأهـل إىل الدور 

الثـاين.
وبعـد سـبع سـنوات قضاهـا مع 
إيصـال  مـن  ومتكنـه  املنتخـب 
املنتخـب اآليسـلندي للمـرة األوىل 
االتحـاد  أعلـن  النهائيـات،  إىل 

هيمـري  املـدرب  أن  اآليسـلندي 
يف  يسـتمر  لـن  هالجرميسـون 

. منصبـه
املنتخبـات العربيـة مل تكـن بعيدة 
املدربـن،  إقـاالت  نـريان  عـن 
منتخـب  مـع  كانـت  والبدايـة 
أعلـن  الـذي  املـري،  الفراعنـة 
إقالـة مدربـه األرجنتينـي هيكتور 
الـذي  السـيئ  األداء  بعـد  كوبـا 

روسـيا. نهائيـات  يف  قدمـه 
كام أعلـن االتحاد التونيس فسـخ 
عقـده مـع املديـر الفنـي لنسـور 
قرطـاج، نبيـل معلـول، بالرتايض. 
هـؤالء  حـال  خـالف  عـىل 
األملاين  املـدرب  حافظ  املدربـن، 
منصبـه،  عـىل  لـوف  يواخيـم 
مـن  الـكاريث  الخـروج  رغـم 
الـدور األول، ليبقـى قائـًدا لدفة 
.2006 عـام  منـذ  املانشـافت 

تشتعل في نهائيات روسيا


