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ــب اإلنجليزي ملواجهة  ــتعدادات املنتخ ــاح أمس الجمعة األضواء  عىل اس ــف اإلنجليزية الصادرة صب ــلطت الصح س
السويد اليوم السبت، يف ربع نهائي بطولة كأس العالم 2018.

ــب اإلنجليزي جاريث  ــارة إىل ترصيحات مدرب املنتخ ــة الحقيقة"، يف إش ــن" بعنوان "لحظ ــت صحيفة "ذا ص وخرج
ــا، ومدى جاهزّيتهم  ــؤالهم حول اإلصابات التي يعانون منه ــا فيها العبيه للتحّيل بالرصاحة عند س ــاوثجيت التي دع س

للمباريات املقبلة.
أّما صحيفة "دييل ستار"، فخرجت بعنوان: "دعونا نستثمر اللحظة، ترصيحات ساوثجيت التي أّكد فيها أهمّية تركيز 

العبيه عىل الهدف الذي يتمّثل يف اجتياز السويد".
من ناحيتها، أشارت صحيفة "دييل إكسربيس"، بعنوان "رحلة العمر"، إىل وقوف نجم املنتخب اإلنجليزي كريان تريبري 

إىل جانب الربازييل نيمار والبلجيكي كيفن دي بروين كأفضل 3 صانعي الفرص يف كأس العالم حتى ما قبل دور الـ8.
الصحف اإلنجليزية .docx/أبو قيس/ج6

الصحف اإلنجلزيية تسلط األضواء على لحظة الحقيقة

ــاركة يف دورة  ــة املش ــا الوطني ــل منتخباتن تواص
ــة  العاصم يف  ــا  إقامته ــرر  املق ــيوية  اآلس ــاب  األلع
ــطس  - 2  ــية جاكرتا خالل الفرتة 14 أغس اإلندونيس
سبتمرب املقبلني استعداداتها لخوض منافسات دورة 
ــم محفل عىل  ــد أكرب وأه ــيوية التي تع ــاب اآلس األلع
ــاركة العبني والعبات  ــهد مش صعيد القارة حيث تش

من 45 دولة يتنافسون يف قرابة 40 لعبة مختلفة.
ــذا املحفل عرشة ألعاب هي كرة  وتمثل بالدنا يف ه
ــو (كونغ فو) والجودو والجيجستو  الطاولة والووش
ــوى والكاراتيه  ــباحة وألعاب الق ــدو والس والتايكوان

والكوراش واملصارعة.
ــة األوملبية  ــام اللجن ــد أمني ع ــدد أك ــذا الص ويف ه
الوطنية محمد األهجري أن اللجنة تحرض للمشاركة 
منذ فرتة طويلة ولكن وفق اإلمكانات املتاحة لها ووفق 
ــاً أن اللجنة وضعت  ــا، موضح ــروف التي تمر به الظ
ــاركة برنامج متكامل  ــات املش ــار إعداد املنتخب يف إط
ــكرين خارجيني يف كل من مرص وماليزيا  يشمل معس
ــكر بعض األلعاب يف مرص والبعض اآلخر  بحيث تعس
ــة باعتذار املاليزيني  ــا، ولكن تفاجأت اللجن يف ماليزي
ــباب مختلفة،  ــكرات منتخباتنا ألس ــة معس عن إقام
ــرياً إىل أنه ونظراً لذلك فقد تم تحويل املعسكرات  مش
ــريات يف  ملرص لعدم وجود إمكانية الحصول عىل تأش
ــهل  ــرى وكون مرص الدولة الوحيدة التي يس دول أخ
ــرب تصاريح  ــريات وإنما ع ــدون تأش ــا ب ــول إليه الدخ
طبية تم تجهيزها بما يضمن إقامة املعسكرات فيها.

ــداد الداخيل فلم  ــبة لإلع ــري: بالنس ــال األهج وق
ــوح منذ  ــداد مفت ــق وإنما إع ــداد مغل ــاك إع ــن هن يك
ــاب محددة  ــداد الالعبني يف ألع ــنوات حيث يتم إع س
ــج الواعدين  ــرب برنام ــواًء ع ــة األوملبية س ــرب اللجن ع
ــتوى  ــوالت مختلفة عىل املس ــم يف بط ــرب إرشاكه أو ع
ــة إعداد  ــتطع إقام ــاري والدويل ولم نس ــي والق العرب
ــن توفري  ــي تمكننا م ــيولة الت ــر الس ــدم توف ــق لع مغل
ــكرات الداخلية، وبالنسبة لإلعداد  مستلزمات املعس

ــن اآلن نحرض لكل ما يتطلبه ذلك من  الخارجي فنح
ــاح لنا  ــب ما يت ــن تذاكر طريان حس ــالل البحث ع خ
ــتغادر مبارشة إلقامة  وأي لعبة نجد لها حجوزات س

املعسكرات الخارجية.
ــاركة تأتي  ــد أمني عام اللجنة األوملبية أن املش وأك
ــا أثر عىل  ــه بالدنا م ــداً تعيش ــل وضع صعب ج يف ظ
ــبابي  ــب الحياة يف بالدنا ومنها الجانب الش كل جوان
ــة يف إطاره  ــة األوملبي ــي تندرج اللجن ــايض والت والري
ــه صعوبات بالغة  ــر بظروف صعبة للغاية وتواج وتم
ــتخراج مخصصاتها املالية لإليفاء بالتزاماتها  يف اس
ــتعداداتهم  ــرون اس ــني والالعبني يج ــل املدرب ما جع
ــدون أي تكاليف، موضحاً أنه تم الحرص عىل إقامة  ب
ــدة أهداف  ــني من أجل ع ــة لالعب ــكرات خارجي معس
ــه الالعبني  ــذي يعاني ــيس ال ــري الجو النف ــا تغي أهمه
ــكاك بالعبني  ــرون به وكذاً لالحت ــبب ما يم حالياً بس

أفضل بما يضمن تهيئة أفضل للمشاركة.
ــة اليمنية يف هذا  ــتحققه البعث ــن توقعاته ملا س وع
ــة بما يمر  ــر الحركة الرياضي ــيوي وتأث ــل اآلس املحف
ــام يؤثر تأثري  ــري: "الوضع الع ــن قال األهج به الوط
ــل يف تحقيق نتائج  ــتويات ولكن نأم ــارش عىل املس مب
ــي الذي  ــار اليمن ــباحة مخت ــا العب الس ــة لدين طيب
ــتواه وإعداده جيد وأيضاً العبة  يعيش يف أمريكا مس
السباحة التي تعيش يف أمريكا نوران محمد بامطرف 
ــتعدادها جيد ولكن ليست بمستوى اليمني  أيضاً اس
ــو الالعب  ــا ه ــه يف فرنس ــب كاراتي ــا الع ــاً لدين وأيض
ــة  ــا بقي ــد أم ــتعداده جي ــائف واس ــد ش ــان محم عدن
الالعبني فهم يف الداخل ويعانون من ما يعانيه الوطن 
ــر عليهم ولكن بإذن الله نعول عىل  بأكمله والوضع أث
ــبة لتأثري ما  ــا بالنس ــن، أم ــف الوط ــهم بترشي حماس
ــلباً  ــدث عىل الحركة الرياضية فاألوضاع أثرت س يح
ــن الحركة الرياضية حافظت عىل وحدتها بفضل  ولك
أبنائها من العبني ومدربني وإداريني وأعضاء اللجنة 
ــيات يف هذا  ــة أيضاً ولم تكن هناك أي حساس األوملبي

ــع املحافظات  ــل اليمن هم من جمي ــب فمن يمث الجان
ــاركني  ــابات وما يحكم املش دون أي اعتبارات أو حس

هو املستوى العام فقط وال يشء غريه".
ــاركة يف دورة األلعاب اآلسيوية لها  وأضاف: "املش
ــدول فالنظام  ــة لجميع ال ــة كونها ملزم ــة خاص أهمي
ــدورات وليس  ــاركة يف مثل هذه ال ــي يلزم املش األوملب
ــاس  ــم يقدم عىل أس ــة فالدع ــألة اختياري ــاك مس هن
ــد بالدنا  ــدورات، ولذا تواج ــذه ال ــاركة يف مثل ه املش
ــاركة 45 دولة  ــهد مش ــذا املحفل الكبري الذي يش يف ه
ــدورات  ــد ال ــي بع ــل عامل ــي محف ــد ثان ــيوية ويع آس
ــة تركز  ــرية، واللجن ــة كب ــه أهمي ــة ل ــة الدولي األوملبي

ــيس، فعىل عكس  ــكل رئي ــيوية بش عىل الدورات اآلس
املشاركة يف الدورات األوملبية الدولية تقترص مشاركة 
ــني ألن فيها نظام  ــة العب ــىل أربعة أو خمس ــا ع بالدن
ــارك بأكرب عدد  ــيوية فنش ــدورات اآلس ــيل أما ال تأهي
ــيصل قوام بعثتنا  ممكن لعدم وجود نظام تأهييل وس

يف هذه املشاركة إىل 40 العب ومدرب".
ــهم  حماس ــالل  خ ــن  وم ــني  الالعب أن  إىل  ــار  وأش
ــاركات رغم  ــذه املش ــل ه ــم يف مث ــم وتفانيه وإرصاره
عدم وجود إمكانات يوجهون رسالة للجميع لتجعل 
ــاركة،  ــىل إنجاح املش ــون ع ــم يحرص ــني عليه القائم
ــا من  ــها وإرصاره ــتمد حماس ــة تس ــاً أن اللجن منوه

ــون لها حافز كبري إلنجاح  هؤالء الالعبني الذين يمثل
املشاركة رغم الظروف الصعبة التي تعيشها اللجنة، 
ــم  ــات يف التنظي ــه صعوب ــة تواج ــاً أن اللجن موضح
والرتتيب أبرزها صعوبات كبرية يف حجوزات الطريان 
ــريان اليمنية وأيضاً  ــبب محدودية املقاعد عىل ط بس
كونهم يطالبون باملبالغ الخاصة بالتذاكر نقداً وهو ما 
ال يتوفر للجنة، إضافة إىل صعوبات يف توفري تكاليف 
املعسكرات الخارجية وتكاليف املشاركة وبدل السفر 
ــاركة  ــذي يصعب من املش ــو ال ــة وه ــف اإلقام وتكالي
ــة التي تمر بها اللجنة  خاصة يف ظل الظروف الصعب

ولكنها تبذل جهود كبرية من أجل إنجاح املشاركة.

تواجد بالدنا يف الدورة اآلسيوية له أهمية كبرية وسنشارك بـ١٠ ألعاب
أمني عام اللجنة األولمبية لـ"الثورة":
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موندياليات

ــة  ــات الكروي ــج املواجه ــع نتائ ــد يتوق ــن أح ــم يك ل
ــاركة باملونديال الحايل يف روسيا بما  للمنتخبات املش
فيهم أولئك املعنيون بشؤون اللعبة واملعروفون بسرب 
ــات األوىل لدوري  ــم أرسارها فمنذ البداي أغوارها وفه
ــب الكثري  املجموعات توالت النتائج غري املتوقعة حس
ــاق واملنارصين الذين  ــح العش ــني أو باألص من املتابع
ــادرة منتخباتهم  ــعروا بكثري من الحرسة والندم ملغ ش
املفضلة بعد أن كانوا يعتقدون بفعل عشقهم الجنوني 
ــول إىل املحطات الختامية  ــا بأنها قادرة عىل الوص له
ــج الصاعقة واملذهلة  ــة. وبرغم كل تلكم النتائ للبطول
ــون بتحيز غريب  ــن ظلوا يراهن ــض املنارصي إال أن بع
ــن يتعظوا بما  ــي املنتخبات التي يحبونها ول عىل باق
حدث للمنتخبات األخرى وآخرها املنتخب الربازييل 
ــورة ليس لها كبري وهي لم  ــا ال بد من القول أن الك وهن
ــتحقه ولهذا وذاك غادر البطولة  تعط الفوز إال ملن يس
أكرث من منتخب كان مرشحاً إلحرازها وبعدين الكورة 

أجوال مش سيطرة وانتشار.
لعيل قد ال أُذيع رساً إن قلت بأني ربما أكون الوحيد 
د حتى  ــاه ــني لم أش ــني الرياضي ــرش اإلعالمي ــن مع م
ــطور خالل اللقاء الذي جمع املنتخب  كتابة هذه الس
ــرويس مع نظريه الكرواتي أياً من مباريات املونديال  ال
ــاهدة العرش  ــنحت يل ملش ــة الوحيدة التي س والفرص
ــيك كانت يف  ــاء الربازيل واملكس ــق األخرية من لق دقائ
ــوع مديرية املقاطرة  ــائلة هيجة العبد بمنطقة الرب س
ــن مدينة  ــز لكرة القدم م ــع منتخب تع ــد عودتي م عن
عدن يومها آثر رئيس البعثة نائب مدير مكتب الشباب 
ــبق نيل مكرم إال أن  والرياضة النجم الصقراوي األس
ــاهد الوقت املتبقي من اللقاء يومها كانت الفرحة  نش
ــيل الذي  ــوز املنتخب الربازي ــاه بف ــة عىل محي واضح
يعشقه النبيل وهارد  لك ملحبي السامبا، يذكر أن تلك 
الشاشة يعود الفضل يف توفريها ملدير املديرية جمال 
ــغل لها الريايض الشاب  شمسان املعيقي حسب املش

مأمون جواد.
ــات لوحظ االنتشار الكثيف  وعىل ذكر تلكم الشاش
ــة عدن  ــة بمدين ــاحة رياضي ــاد وس ــرث من ن ــا يف أك له
ــكل  ــة تعز التي تش ــة فيما محافظ ــام مختلف وبأحج
ــكان الجمهورية لم تحظ إال بالنزر اليسري  ــديس س س
ــراع يف  ــة فلم ي ــات املدين ــا ملديري ــة منه ــا املخصص أم
ــون قريبة من منازل الكلفني  ــار مواقعها إال أن تك اختي
بتوزيعها دون أي مراعاة لعرشات اآلالف من املتابعني 
ــاه تناقلت قنوات التواصل  والرياضيني ويف هذا االتج
ــاخرة واالتهامات  ــد االنتقادات الس االجتماعي عدي
املبارشة بالرسقة والفساد للمعنيني بتلك العملية ويف 
ــارشة لرئيس  ــت أصابع االتهام مب ــياق ذاته وجه الس

فرع اتحاد الكرة محمد القديس.
ــي وبعد ان  ــل االجتماع ــوات التواص ــل ذكر قن وع
كنت قد اعتمدت عىل معرفة أخبار املونديال كلية بعد 
ــزيل من خالل  ــاز تلفزيون من ــل الذي أصاب جه الخل
التواصل عرب الهاتف مع بعض النجوم واألصدقاء ويف 
مقدمتهم أريج الرياضة اليمنية اللواء عيل الصباحي 
ــن أجمل  ــال الحايل م ــأن املوندي ــت معه ب ــذي اتفق ال
ــيكون جديداً  املوندياالت وبأن الحائز عىل بطولته س
ــطوري  ــذا التواصل مع مهاجم وحدة صنعاء األس وك
ــال  ــم للموندي ــف التنظي ــذي وص ــرادي ال ــرص الج ن
ــام بمتابعة  ــه توجه االهتم ــل بعد ذلك كل ــع أج بالرائ
ــم الصقراوي  ــة إىل مجموعة النج ــار املونديالي األخب
ــا زميله  ــي إليه ــد أن أضافن ــارص بع ــد ن ــل أحم الراح
ــذه املجموعة الرائعة وجدت  النجم نبيل مكرم، ويف ه
ضالتي املفقودة عرب ملخصات كافية وشافية ومعززة 

باألهداف أجملها ما جاء بعد كتابة هذا العمود.
ــوات التواصل ومن ضمنها مجموعة الراحل  ويف قن
ــردود عليها  ــدني عديد املداخالت وال ــد نارص ش أحم
ــاء الناس  ــجرة املثمرة- إرض ــذف إال الش ــل.. ال تق مث
ــف – الرياضة  ــم رياضيني وإال كي ــدرك – انت ــة ال ت غاي
ــتفاد منها عكس  ــا سيس ــة أملاني ــالق – نكس ذوق وأخ
ــي  أوروب ــي  رباع ــاوية-   فرنس ــة  البطول  – ــل  الربازي

واستمرار السيطرة األوروبية.
ــارك البعض  ــة أخرى ب ــر ومجموع ــع آخ  ويف موق
ألكرث من دولة إفريقية بوصولها إىل املربع الذهبي عرب 
ــني ذلك بأن معظم الديوك من  املنتخب الفرنيس معلل
أصول إفريقية وعموماً مبارك ألطراف املربع الذهبي 
ــادم الذي نأمل أن يكون جديداً كما يتوقع  وللبطل الق

الشاب عمر أحمد غالب الحزمي...
سألني أحدهم.. قائًال من سيحرز كأس العالم قلت 
ــا فربما تكون بلجيكا أو  له إن لم تكن إنجلرتا أو فرنس

أوكرانيا.. أيش رأيكم!؟.

ــتار عىل مباريات الدور ربع  أسدل الس
ــن بطولة  ـــ 21 م ــخة ال ــن النس ــي م النهائ
كأس العالم 2018، املقامة حاليا يف روسيا.

ــظ النجم اإلنجليزي هاري كني،  واحتف
ــة" بعرش  ــود الثالث ــب "األس ــد منتخ قائ

صدارة الهدافني بعد انتهاء هذا الدور.
ــم منتخب  ــني، مهاج ــدر هاري ك ويتص
ــة الهدافني  ــق توتنهام، قائم ــرتا وفري إنجل
ــن  ع ــني  هدف ــارق  بف ــداف،  أه  6 ــد  برصي
ــو لوكاكو، وال  ــي روميلي ــم البلجيك املهاج
ــا كل  ــة، ويليهم ــرة املنافس ــزاالن يف دائ ي
ــيف، والنجم  ــرويس دينيس ترشيش من ال
ــد  ــدو، برصي ــتيانو رونال ــايل كريس الربتغ
ــا ولكنهما خرجا  ــداف لكل منهم أربعة أه

من دائرة املنافسة.
ــني األربعة  ــب الهداف ــا يأتي ترتي وفيم

ــل النهائي  ــدور قب ــل بداية ال ــل، قب األوائ
ملونديال روسيا 2018:

1 - هاري كني (إنجلرتا) – 6 أهداف

2 - روميلو لوكاكو (بلجيكا) – 4 أهداف
3 - دينيس تشرييشيف (روسيا) – 4 أهداف 
4 - كريتسيانو رونالدو (الربتغال) – 4 أهداف

كني يحتفظ بصدارة هدايف املونديال

ــا، بالفوز املثري عىل  ــت الجماهري يف جميع أنحاء كرواتي احتفل
روسيا 4 ـ 3 بركالت الرتجيح، يف دور الثمانية لكأس العالم، مساء 

السبت.
ــا إىل املربع الذهبي  ــة يف تاريخه ــا للمرة الثاني ــت كرواتي وتأهل

للمونديال.
ــوة،  ــة "إيندكس" اإلخبارية: "كرواتيا تعيش النش وكتبت بواب

األلعاب النارية مشتعلة يف جميع أنحاء البالد".
واحتشد حوايل 15 ألف مشجع يف جيالسيكا، امليدان الرئييس 
لزغرب، ملشاهدة املباراة عىل الشاشات، كما أن املقاهي واملطاعم 

يف املدينة كانت مكتظة باملشجعني.
ــيا وعلقت عىل الفوز  واحتفلت الصحف بالفوز املثري عىل روس

بالقول: "رضبات جزاء الروليت" و"دراما رضبات الجزاء".
وكتبت صحيفة "جوتارني ليست": "الحلم مستمر، كرواتيا يف 
املربع الذهبي بعد اإلثارة، الفريق لعب بقلبه واآلن العقبة ستكون 
إنجلرتا يف موسكو، يف خامس مشاركة يف املونديال وصلت كرواتيا 

للمربع الذهبي للمرة الثانية".
ــاتا" "فيفا ال فيدا وراكيتا" يف إشارة  وأوضحت صحيفة "24 س

إىل دوماجوي فيدا وإيفان راكيتيتش.
ــريني ليست" "كرواتيا يف املربع الذهبي  وذكرت صحيفة "فيس

حيث ستخوض مباراة أخرى تاريخية أمام إنجلرتا".
ــل أزاح مؤقتا الغمة  ــا عىل األق ــوي ملنتخب كرواتي ــرض الق الع
التي تعيشها الكرة الكرواتية بسبب فضيحة الفساد التي رضبت 
البالد والتي طالت القائد لوكا مودريتش الذي يخضع للمحاكمة.
وكتبت صحيفة "إيندكس": "ليس من قبيل الصدفة أن كرواتيا 

بدأت تلعب بشكل جيد بعد انتهاء عرص ماميتش".

احتفاالت عارمة يف كرواتيا

ــب كرواتيا لوكا  ــل قائد منتخ واص
ــم  العال كأس  يف  ــه  تألق ــش  مودريت
ــاد منتخب بالده إىل الصعود  2018 وق
ــرة يف تاريخ  ــع الذهبي لثاني م للمرب
ــد املضيف  ــاب البل ــا عىل حس كرواتي

روسيا بركالت الجزاء.
أن  ــات  اإلحصائي ــرت  وأظه
ــن 100 تمريرة  ــش قام بأكرث م مودرتي
ــيا أمس والتي فاز فيها  يف مباراة روس
ــزاء  ــركالت الج ــي ب ــب الكروات املنتخ
ــت  الوق يف   ،1-1 ــا  تعادلهم ــد  بع  4-3
األصيل للمباراة وبالنتيجة ذاتها بعد 

الشوطني اإلضافيني.
ــدد من التمريرات أصبح  وبهذا الع
مودرتيش أول العب كرواتي يمرر هذا 

العدد يف مباراة واحدة.
ــي  ثان ــا  كرواتي ــب  منتخ ــات  وب
ــركالت الرتجيح مرتني  منتخب يربح ب
يف نسخة واحدة من كأس العالم، بعد 

األرجنتني يف 1990.
ــت خامس  ــا أن كرواتيا أصبح كم
ــل إىل نصف نهائي كأس  منتخب يص
ــذ 1998، بعد  ــرة من ــم أكرث من م العال
ــا  أملانيا أربع بطوالت، الربازيل وفرنس
ــا  ــوالت وكرواتي ــالث بط ــدا يف ث وهولن

مرتني.

مودريتش ..
 سر تألق كرواتيا

¶أعددنا الالعبني وفق المتاح 
ونسعى إلقامة معسكر خارجي 

واألوضاع أثرت بشكل سلبي


