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كأس القارات لكرة القدم
١٧ يونيو - ٢ يوليو ٢٠١٧

حرمان رئيس رابطة املشجعني

وارد يحتفظ بلقب »نصف الثقيل« فيلبس يتبارز مع قرش أبيض ڤيا يتجاوز 5٠ هدفاً في »األميركي«

منع رئيس رابطة املشجعني الروس املتطرف ألكسندر 
تشــبريغني من حضور املبــاراة االفتتاحية في كأس 

القارات بني منتخب بالده ونيوزيلندا.
وفي تصريح لوكالة »فرانس برس« قال تشبريغني 
»قبل ساعتني من موعد املباراة تلقيت رسالة الكترونية 
تشير الى إلغاء بطاقتي كمشجع، ما يعني أنني منعت 
من دخــول امللعب«. وتابع غاضبــا »قطعت 5٠٠ كلم 
بالسيارة حلضور املباراة، ودفعت )١٢3 يورو( لتذكرة 
لم أســتخدمها«. وكان املشــجع املشاغب قد أوقف في 
سبتمبر املاضي من قبل القوات اخلاصة بتهمة املشاركة 
في عراك كبير بني مشجعي سسكا موسكو وسبارتاك 
الناديني األكثر شعبية في العاصمة، وأوقفت السلطات 

التعاون مع الرابطة التي يقودها.

احتفــظ املالكم األميركي اندريــه وارد بألقابه بطال للعالم 
في وزن نصف الثقيل بفوزه على متحديه الروســي سيرغي 
كوفاليف بالضربة الفنية القاضية في اجلولة الثامنة في الس 

فيغاس بوالية نيفادا األميركية.
وسجل وارد )33 عاما(، بطل العالم حسب تصنيف اجلمعية 

العاملية واملنظمة العاملية 
الدولي، فوزه  واالحتاد 
الثاني والثالثني في 3٢ 
مباراة، والسادس عشر 
بالضربــة القاضية، في 
حني مني كوفاليف )34 
عاما( بخسارته الثانية 
بعد األولى أمام األميركي 

نفسه في 33 مباراة.
والتقى املالكمان في 
نوفمبر املاضي، وأعلن 
القضــاة الثالثــة فــوز 
بالنقــاط ١١4-١١3  وارد 
و١١4-١١3  و١١4-١١3 
وسط دهشــة اجلميع، 
لكن املبــاراة الثأرية لم 

تفض إلى أي جدل.

ســيختبر أسطورة السباحة األميركية مايكل فيلبس سرعته 
مع ســمكة قرش بيضاء في إطار برنامج »شــارك ويك« )أسبوع 
القرش( الذي ستبثه شبكة ديسكافري في يوليو. وفي حلقة بعنوان 
»فيلبس ضد القرش: الذهبي الكبير ضد األبيض الكبير«، سيواجه 
فيلبس »حتديا من أكبر احليوانات املفترسة في احمليط«، بحسب 
ما روجت الشــبكة. واعتزل فيلبس )3١ عاما( مسابقات السباحة 
في أغسطس املاضي بعد أوملبياد ريو دي جانيرو ٢٠١6 حيث أحرز 
5 ذهبيات وفضية رافعا رصيده اخلارق إلى ٢8 ميدالية أوملبية، 

بينها ٢3 ذهبية في أربع نسخ من األلعاب األوملبية.

جتاوز الدولي اإلسباني السابق داڤيد ڤيا عتبة الـ5٠ هدفا 
في دوري كرة القدم األميركي للمحترفني بتسجيله هدفي فريقه 
نيويورك ســيتي في مرمى سياتل البطل )٢-١(. وخاض ڤيا 
املباراة رقم ٧8 في الدوري األميركي، وبات الالعب رقم 53 في 
تاريخ البطولة الذي يســجل أكثر من 5٠ هدفا، لكن األميركي 
الندون دونوفان هو افضل املسجلني برصيد ١45 هدفا في 34٠ 
مباراة. ويحتل نيويورك سيتي الذي يدربه الدولي الفرنسي 
السابق باتريك فييرا املركز الثالث في املنطقة الشرقية برصيد 
٢٧ نقطــة بفــارق نقطتني عن تورونتو املتصــدر الذي يلعب 

الحقا مع دي سي يونايتد.

ملاذا متنعوني؟

األميركي اندريه وارد

حتد من نوع خاص بني األسطورة مايكل فيلبس والقرش
االسباني دافيد فيا

»شبان لوف« يختبرون »الكنغرو«
تخوض أملانيا بطلة العالم 
أول اختبار في مســابقة كأس 
القارات لكــرة القدم اليوم ضد 
اســتراليا في سوتشــي بختام 
اجلولــة األولى من منافســات 

املجموعة الثانية.
وآثر املدرب االملاني يواكيم 
لــوف املشــاركة مبنتخب من 
الصــف الثانــي طعمــه بثالثة 
العبــني فقــط مــن املتوجــني 
بكأس العالم ٢٠١4 في البرازيل 
هــم املدافعان ماتيــاس غينتر 
وشــكودران مستافي واملهاجم 

دراكسلر.
وجلأ لوف الى عدة جتارب 

وتبديــالت خــالل املباريــات 
االســتعدادية للبطولــة، لكنه 
لم يكشف تشكيلته باستثناء 
احلــارس بيرنــد لينــو )باير 

ليڤركوزن(.
وكان لــوف اشــرك حارس 
باريس سان جرمان كيفن تراب 
ضد الدمنارك )١-١ وديا( وحارس 
برشلونة تير شتيغن ضد سان 
مارينــو )٧-٠ فــي تصفيــات 

واعتبر مدير املنتخب النجم 
الســابق اوليفر بيرهــوف، أن 
»األولويــة االولى هي لتطوير 
املنتخــب والثانيــة لتحقيــق 

الفوز«.
من جانبه، أعرب تيمو فيرنر 
افضل هداف أملاني في الدوري )٢١ 
هدفا( مع اليبزيغ عن خشيته 
من ان تلعب اللياقة البدنية دورا 
مهمــا في املبــاراة. من جانبها، 
ستحاول استراليا إثبات وجودها 
في هذه البطولة في أول مشاركة 
منذ ٢٠٠5، وألول مرة بصفتها 
بطلة آلســيا بعد تتويجها في 
البطولة التي نظمتها على ارضها 

مونديال ٢٠١8(.
واعتبــر املدافــع انطونيو 
روديغــر ان خــوض البطولة 
مبنتخب مــن الصف الثاني قد 
يشــكل امتيازا للماكينات ألن 
اآلخرين قد »يسيئون التقدير«.
وتابــع مدافع روما »لم نأت 
بأفضل منتخب وهذا قد يشكل 
امتيازا لنا ألن البعض سيسيء 

التقدير«.

عــام ٢٠١5. وأعاد املعدن »الذي 
ال يصدأ ابدا« تيــم كاهيل )3٧ 
عاما( منتخب »السوكيروس« الى 
البطولة العاملية بعد الفوز على 
كوريا اجلنوبية في نهائي كأس 
آســيا ٢-١ بعد التمديد، لتكون 

املشاركة الرابعة له.
وميزة املنتخب االســترالي 
احلالي الذي يعرف أيضا باسم 
»الكنغرو«، انه غير معروف ما 
يجعله »اكثر خطورة« بالنسبة 
الى منافسيه في املجموعة التي 
تضــم أيضا الكاميــرون بطلة 
افريقيا )٢٠١٧( وتشيلي بطلة 
أميركا اجلنوبية )٢٠١5 و٢٠١6(.

وكان املنتخب السابق الذي 
حل في مشاركاته الثالث وصيفا 
عام ١٩٩٧ واحتل املركز الثالث في 
٢٠٠١ يضم العبني تقاطعوا كثيرا 
في البطوالت األوروبية على غرار 
احلارس مارك شفارتسر ومارك 
فيدوكا وجون الويزي وهاري 

كيويل.
ولم يبق من اجليل السابق 
إال كاهيل النجم املطلق والهداف 
التاريخي )48 هدفا في ٩٧ مباراة( 
والذي اصبح قريبا من معادلة 
الرقم القياسي في عدد املباريات 
الدولية للحارس شفارتسر )١٠٩ 

مباريات(.

املجموعات
A املجموعة

النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالفرق
3-٢--١١روسيا

٢٢١-١-١البرتغال
٢٢١-١-١املكسيك

-٢-١--١نيوزيلندا

B  املجموعة
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالفرق
أملانيا
تشيلي

الكاميرون
أستراليا

جدول املباريات
السبت ١٧ يونيو

٢ - ٠نيوزيلندا6روسيا١
األحد ١8 يونيو

٢ - ٢املكسيك6البرتغال٢
تشيلي٩الكاميرون3

االثنني ١9 يونيو
أستراليا6أملانيا4

األربعاء ٢١ يونيو
البرتغال6روسيا5
املكسيك٩نيوزيلندا6

اخلميس ٢٢ يونيو
أستراليا6الكاميرون٧
تشيلي٩أملانيا8

السبت٢4 يونيو
نيوزيلندا6البرتغال٩
املكسيك6روسيا١٠

األحد ٢5 يونيو
الكاميرون6أملانيا١١
تشيلي6أستراليا١٢

نصف النهائي
األربعاء ٢8 يونيو

١3A ٩أول املجموعةB ثاني املجموعة
اخلميس ٢9 يونيو

١4B ٩أول املجموعةA ثاني املجموعة
األحد ٢ يوليو

حتديد املركز الثالث
اخلاسر من 3١4اخلاسر من ١5١3

النهائي
الفائز من ٩١4الفائز من ١6١3

أسترالياأملانيا
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حضور الجوهرة السوداء.. وغياب الجماهير أبرز مشاهد االفتتاح

بوتني: روسيا »بلد مفتوح للجميع«
بــدأت بطولة كأس القــارات بحفل افتتاح رائع على 
ملعب ســان بطرســبرغ الذي افتتح مؤخرا ويتسع لـ 
68 ألــف متفرج. وعزز األمــن تواجده في البطولة ومت 
إغالق منطقة ملعب جزيرة كريستوفسكي أمام حركة 
املرور املعتادة استعدادا للمباراة االفتتاحية بني روسيا 
ونيوزيلندا. وأعلن الرئيس الروســي فالدميير بوتني 

افتتاح البطولة رسميا من ملعب املباراة.
ووعد بوتني خالل كلمته بأن تكون روسيا »بلدا مفتوحا 
للجميع«، وأقر بأن »الرياضة هي التي توحد الدول«.

وتابع: »تهدف كرة القدم إلى توحيد الشعوب والقارات، 
وتؤكد قيم الصدق واللعب النظيف«، وقال للجماهير: 
»متأكد أن الضيوف سيجدون أن روسيا مفتوحة للجميع«.

مشاهد خطفت األضواء في اليوم األول
اتســم حفل افتتــاح البطولة بالبســاطة والتنظيم 
وهو ما جعله ناجحا ومتميزا بشــكل كبير، حيث ظهر 
خالله بعض املطربني الروس إلى جانب بعض الالعبني 
االستعراضيني في كرة القدم، مع عرض للوحات فنية 

تعكس حضارة روسيا ومعاملها املميزة.
وكانــت مدة احلفل متوســطة وصلــت إلى نحو 36 
دقيقة، وإن كان مشهد غياب اجلماهير في حفل االفتتاح 

صادما للمتابعني، مقارنة بأغلب البطوالت السابقة.
ويبقى مشهد حضور األسطورة البرازيلية بيليه حفل االفتتاح من األمور التي خطفت 
األضواء في اليوم األول للبطولة. ونال بيليه حفاوة كبيرة من جانب رئيس االحتاد الدولي 
»فيفا«، جياني إنفانتينو وكذلك الرئيس الروسي خاصة بعد غيابه لفترات بسبب ظروف 
املرض. املشــهد الالفت أيضا متثل في لغز الغياب اجلماهيري عن احلفل، وهو أمر أصاب 
الكثيرين بالصدمة، خوفا من عدم جناح البطولة والتي ستكون مؤشرا لبطولة كأس العالم 
٢٠١8. وتوافــدت اجلماهير الروســية مع انطالق مباراة نيوزيلنــدا، حتى وصل احلضور 
اجلماهيري ملا يزيد على 5٠ ألف مشــجع، ولم تكتمل سعة ملعب اللقاء »كريستوفسكي« 

)أ.پ(الذي يتسع لـ 68 ألف متفرج. افتتاح رائع 

الرئيس الروسي وبيليه

كريستيانو رونالدو يحاول املرور من قائد املكسيك اندريس غواردادو

بداية مثالية لـ »الدب الروسي« على حساب نيوزيلندا

املكسيك تُبر البرتغال على التعادل
انتزعت املكســيك التعادل ٢-٢ في الوقت 
بــدل الضائع مــن البرتغال بطلــة اوروبا في 
قــازان ضمن منافســات املجموعة االولى من 

بطولة القارات.
وسجل ريكاردو كواريسما )34( وسيدريك 
ســواريس )86( هدفــي البرتغــال، وخافيير 
هرنانديز )4٢( وهيكتور مورينو )٩١( هدفي 
املكسيك. وتصدرت روسيا الترتيب برصيد 3 
نقاط مقابل نقطة لكل من املكسيك والبرتغال 

وال شيء لنيوزيلندا.
وكانــت البرتغال احرزت باكــورة ألقابها 
الكبرى عندما توجت ببطولة اوروبا الصيف 
املاضي في باريس ودخلت كأس القارات مرشحة 
الحراز اللقب السيما ان املانيا تخوض البطولة 

بتشكيلة تخلو من جنوم الصف األول.
وألغى حكم املباراة هدفا للبرتغال سجله 
بيبــي فــي الدقيقة )٢٢( بعــد مراجعة تقنية 
اإلعــادة بالڤيديــو التي اثبتت وجود تســلل 
على احد العبي البرتغال في اإلعادة البطيئة.

وحققت روسيا املضيفة بداية جيدة، بفوزها 

املستحق واملريح على نيوزيلندا ممثلة أوقيانيا 
٢-٠ ضمن املجموعة ذاتها بسان بطرسبورغ.

وبسط »الدب الروسي« سيطرته في الشوط 
االول وتقدم بهدف مايكل بوكسال عن طريق 
اخلطأ بعد مجهود من دينيس غلوشاكوف )3١(. 
وفي الثاني اســتمرت هيمنة أصحاب األرض 
فعزز املهاجم فيودور سمولوف أفضل العب 

في املباراة النتيجة من مسافة قريبة )6٩(.
وكانت املباراة األولى للروس حتت إشراف 
احلارس الســابق تشيرتشيسوف )53 عاما( 
والذي تســلم مهامه في أغسطس بعد مشوار 
مخيب بيورو٢٠١6 لم حتقق فيه أكبر دولة في 

العالم اي انتصار في الدور األول.
وقــال تشيرتشيســوف »أحببت منتخب 
نيوزيلندا، لكننا جنحنا في شل قدراتهم وإبراز 

قوتنا، وهذا كان مفتاح الفوز«.
بــدوره، قــال مــدرب نيوزيلنــدا انطوني 
هادســون »من الواضــح أننا كنــا نرغب في 
نتيجة أفضل فــي مباراة افتتاحية. رغم ذلك 

أظهر املنتخب روحا جيدة«.


