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االسبوع االخير للتحضيرات لنهائيات كاس العالم وترقب شديد في انحاء املعمورة
تستضيف روسيا بطولة كأس العالم لكرة القدم ،ألول مرة في تاريخها،
في الفترة املمتدة من  14حزيران اجلاري ،لغاية  15متوز القادم ،وستقام
مباريات البطولة على  12ملعبا ،في  11مدينة ،هي :موسكو ،بطرسبورغ،
ك��ال �ي �ن �ي �ن �غ��راد ،ف��ول �غ��وغ��راد ،ق�� ��ازان ،س� �م ��ارا ،س��اران��س��ك ،س��وت�ش��ي،
يكاترينبورغ ،نيجني نوفغورود ،إضافة ملدينة روستوف على نهر الدون.

تخلفهما بنتيجة  .3-0النمسا على سويسرا ( )5-7في ربع نهائي ،1954
والبرتغال على كوريا اجلنوبية ( )3-5في ربع نهائي  1966بعدما سجل
النجم أوزيبيو "سوبر هاتريك" (أربعة أهداف).
 12هدفا :الرقم القياسي ألكثر عدد من األهداف في مباراة واحدة ،سجل

املونديال في ارقام:

 21مشاركة :املنتخب البرازيلي هو الوحيد ال��ذي يشارك في النسخ
الـ 21من كأس العالم ،منذ  1930وحتى  ،2018علما أن بطولتي 1942
و 1946من البطولة العاملية توقفت بسبب احلرب العاملية الثانية.
 5ألقاب :يحمل "السيليساو" البرازيلي الرقم القياسي في عدد األلقاب
( .)2002 ،1994 ،1970 ،1962 ،1958أملانيا هي الوحيدة القادرة
على معادلة هذا الرقم في حال احتفاظها بلقبها ،علما أنها توجت أربع
مرات ( .)2014 ،1990 ،1974 ،1954إيطاليا أيضا متوجة أربع مرات
(.)2006 ،1982 ،1938 ،1934
 7مباريات بني البرازيل والسويد :حتمل هذه املواجهة الرقم القياسي
في ع��دد اللقاءات بني منتخبني في ك��أس العالم .أبرزها نهائي 1958
( )2-5للمنتخب األمريكي اجلنوبي .لم حتقق السويد أي فوز ،واكتفت
بتعادلني بنتيجة  1-1في دور املجموعات عام  1978و .1994يحتمل أن
يلتقي املنتخبان ملرة ثامنة في ثمن نهائي  2018حيث يلعب أول املجموعة
اخلامسة (تضم البرازيل) مع ثاني السادسة (تضم السويد).
 3مباريات نهائية بني أملانيا واألرجنتني :كان املنتخبان األكثر تقابال
في املباريات النهائية .ف��ازت األرجنتني في النهائي األول ( )2-3عام
 ،1986بينما تفوقت أملانيا في الثاني ( )0-1عام  ،1990والثالث (0-1
بعد التمديد) عام .2014
 9أهداف :هو أكبر فارق في عدد األهداف خالل مباراة في كأس العالم،
وسجل مرتني :في  1974عندما فازت يوغسالفيا على زائير (الكونغو
ال��دمي�ق��راط�ي��ة ح��ال�ي��ا) ،)0-9( ،وع��ام  1982عندما تغلبت امل�ج��ر على
السلفادور  .1-10في األدوار اإلقصائية ،حتمل البرازيل الرقم القياسي
م��رت�ين :ف��ي األول��ى عندما ف��ازت  1-7على السويد ف��ي ال��دور النهائي
ملونديال  ،1950وفي الثانية باالجتاه املعاكس عندما سقطت أمام أملانيا
 7-1في نصف نهائي  2014على أرضها.
"رمي��ون�ت��ادا" :استطاع منتخبان الفوز في مباريات ك��أس العالم بعد

ليونيل ميسي العب منتخب االرجنتني
محمد صالح العب منتخب مصر
تصوير gettyimages :

في مباراة النمسا وسويسرا ( )5-7في ربع نهائي .1954
هل يحطم احلارس عصام احلضري رقم روجيه ميال الكاميروني?
في نهائيات كاس العالم املختلفة يبحثون دائما عن اصغر العب سيشارك
في البطولة واكبر الالعبني سنا ،فبعد ان مت اغالق باب تسجيل الالعبني
قبل ايام قليلة تبني ان اصغر العب سيشارك في البطولة الالعب االسترالي
دانئيل ارزاني من اصول ايرانية ،والذي شارك ألول مرة مع منتخب بالده
الذي فاز على منتخب جمهورية التشيك ،وهو من مواليد العام .1999
اما بالنسبة الكبر الالعبني سنا  ،فال بد من التذكير بان صاحب هذا اللقب
هو العب منتخب الكاميرون روجيه ميال الذي شارك في مونديال .1994
ف��ي نهائيات ك��اس العالم ف��ي روس�ي��ا ه��ذا ال�ع��ام ,يلفت االنتباه ح��ارس
منتخب مصر عصام احلضري ( 45عاما) ،ال��ذي كان شريكا في تاهل
منتخب بالده الذي كانت مشاركته االخيرة في العام .1990
ورصيد عصام احلضري وافر من املشاركات في املنتخب املصري حيث
سجل  157مشاركة ـ وشارك في حصول بالده على اربع بطوالت للقارة

هبوعيل ام الفحم يحتضن ثالثة العبني
محليني ويوسف عوضي يوقع من جديد

من شاكر مواسي

مت االع �ل��ان م��ؤخ��را
ع�� ��ن ع � � � ��ودة ث�ل�اث ��ة
العبني من ام الفحم
ل��ع��ب��وا ف� ��ي امل��وس��م
امل� ��اض� ��ي ف� ��ي ف ��رق
اخ� ��رى  ،ب��االض��اف��ة
ال� ��ى اع� � ��ادة ال�ظ�ه�ي��ر
االمي� � � � � � ��ن ي� ��وس� ��ف
ع � � � ��وض � � � ��ي الع � � ��ب
ه �ب��وع �ي��ل ب��اق��ة ب�ن��اء
من اليمني محمد محاميد  ،محمد علي سليم محمد ابو الشاكر ويوسف عوضي
الالعب سراج نصار
ع �ل��ى رغ� �ب ��ة امل� ��درب
موريس اوزان.
م��ن ع�ي��رون��ي ط�ب��ري��ا ،ب��االض��اف��ة ال��ى جت��دي��د ات�ف��اق�ي��ة تيمور
ال�ل�اع� �ب ��ون ال �ث�لاث��ة
افيطان",.
هم محمد محاميد(اجلنجي) الذي لعب في املوسم الفائت في
سراج نصار يرفض اللعب في الدرجة االولى
صفوف هبوعيل اسي غلبواع ومحمد محاجنة (ابو الشاكر)
من الذين رغب الطاقم االداري في هبوعيل ام الفحم التوقيع
الذي عاد من فريق الدرجة االولى مكابي يافا ،واملدافع محمد
معهم العب هبوعيل عكا سراج نصار  ،الذي رفض العرض
علي سليم قلب دفاع النادي الرياضي الطيرة.
الفحماوي بادعاء انه سيواصل اللعب في الدرجة العليا.
احمد ابو العم مدير الفريق عقب على ذلك قائال ":كما يالحظ
عن ذل��ك ق��ال احمد اب��و ال�ع��م ":نحن سنعرض على الالعبني
اجلميع ف��ان التوجهات في املوسم ال�ق��ادم ستكون مختلفة ،
الذين بامكانهم دعم مسيرة هبوعيل ام الفحم االنضمام ،ان
وسنهتم كثيرا بالالعبني احملليني ودع��م مكانتهم في الفريق
كان الالعب من الدرجة العليا او الدرجة املمتازة ،ولن جنبر
 .وسنعلن على اسماء العبي التعزيز الذين سينضمون الى
اح��دا على التوقيع ،ونحترم ق��رارات�ه��م .بالفعل توجهنا الى
القادم من عيروني اشدود عيدان مكداش .وضعنا نصب اعيينا
س��راج نصار ال��ذي اعلمنا ان��ه ل��ن يلعب ف��ي ال��درج��ة االول��ى
ايضا التعاقد مع مهاجم قدير مثل يوسي اسياغ العب نيس
ونرجو له التوفيق والنجاح في الفريق الذي سيختاره".
تسيونا ومعمر قراقرة العب هبوعيل اكسال وليرون اليميلخ

االفريقية  .وال�س��ؤال هل سيدفع به امل��درب االرجنتيني هكتور كوبر
الى التشكيلة االساسية  ،ام سيجلس على دكة االحتياط  ،وهو يشاهد
احلارس الشاب شريف اكرامي يذود عن منتخب مصر؟.

ميسي :ثالثة منتخبات افضل من منتخب االرجنتني

اع��رب جنم منتخب األرجنتني ،ليونيل ميسي ،عن تفاؤله بامكانية فوز
منتخب ب�لاده بكأس العالم ال��ذي سينطلق في ال��راب��ع عشر من الشهر
اجلاري في روسيا ،لكنه في الوقت نفسه ،حذر زمالءه من أن منتخبات
أخرى تتفوق على منتخب بالده.
وقال ميسي في مقابلة لتلفزيون ارجنتيني" :لدينا أمل .نحن في مستوى
جيد ونعمل كثيرا وبهدوء .يجب أن يعرف الناس أننا ال نذهب إلى روسيا
كمرشحني ،لكن لدينا مجموعة من الالعبني اجليدين جدا وسنقاتل".
وعما إذا كان منتخب االرجنتني قادرا على الفوز بكأس العالم للمرة الثالثة
في تاريخه ،قال ميسي" :أعتقد ذلك ،لدي ثقة بهذا الفريق ،لدينا العبون
يتمتعون باملوهبة واخلبرة ،لكن ال ميكننا توجيه رسالة بأننا األفضل ألن
هذا ليس صحيحا".
واعتبر جنم نادي برشلونة اإلسباني أن "العديد من املنتخبات أفضل من
األرجنتني" ،وحتديدا البرازيل وإسبانيا وأملانيا حاملة اللقب.

طبيب ليفربول يرافق محمد صالح
واحتمال مشاركته ضد منتخب روسيا

طبيب ف��ري��ق ليفربول اإلجن�ل�ي��زي سيرافق النجم محمد ص�لاح خالل
تواجده مع املنتخب املصري للمشاركة في نهائيات ك��أس العالم لكرة
القدم  2018بروسيا.
وعلم ان محمد صالح يتلقى عناية خاصة من فريق طبي متخصص حتى
يكون جاهزا للمونديال ،وان طبيب ليفربول سيرافقه خالل فترة تواجده
في روسيا لضمان كونه في كامل لياقته البدنية".
وعلم ايضا ان حالة محمد ص�لاح النفسية مرتفعة ج��دا ،وك��أن شيئا لم
يحدث ,أن الالعب واثق جدا من تواجده مع منتخب مصر في كأس العالم.
وكشف مدير املنتخب املصري لكرة القدم ،إيهاب لهيطة ،أن غياب جنم
ليفربول اإلجنليزي سيدوم أسبوعني إلى ثالثة أسابيع ،وأنه سيكون قادرا
على املشاركة مع املنتخب املصري في املباراة الثانية مع منتخب روسيا.

امين علي  :اعتبر هبوعيل مرمورك
محطة اخرى مبشواري الرياضي

من شاكر مواسي

بعد ان امضى موسما واح��دا
ف� ��ي ف ��ري ��ق ال� ��درج� ��ة االول � ��ى
النادي الرياضي شابيرا حيفا
 ،وقع الالعب الشاب امين علي
من قرية عسفيا على اتفاقية مع
فريق الدرجة املمتازة هبوعيل
مرمورك للموسم القادم.
امي� ��ن ع �ل��ي اب � ��دى رض � ��اه من
االتفاقية اجل��دي��دة ق��ائ�لا ":انا
بخالف العبني اخرين وصلت
ال� ��ى ف ��ري ��ق ال� ��درج� ��ة االول� ��ى
شابيرا حيفا من فريق هبوعيل
ع�س�ف�ي��ا م��ن ال ��درج ��ة ال�ث��ال�ث��ة،
ورغ � � ��م ع�� ��دم جن�� ��اح ف��ري �ق��ي
باالرتقاء للدرجة املمتازة ،اال
ان �ن��ي ق��دم��ت م��وس �م��ا ن��اج�ح��ا
على الصعيد الشخصي  ،وهذا
االم ��ر دع��ا ف��رق اخ ��رى ترغب
بخدماتي .وكان افضل عرض
الالعب امين علي عند التوقيع
م ��ن ف��ري��ق ال ��درج ��ة امل �م �ت��ازة
هبوعيل مرمورك  ،وانا اعتبره
محطة اخرى في مشواري الرياضي .وكل ما ارج��وه ان اكون عند حسن ظن اجلميع
هناك ،وان اواصل التقدم في مجال لعبة كرة القدم".

