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المونديال ينثر السحر على مدار الشهر

الكسندر جولوفان العب خط الوسط الروسي والسعودي محمد السهالوي
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روســيــا والـســعــوديــة يـنــشــــدان الــــــــــ

الحارس السعودي عبدالله المعيوف

موسكو  -أ ف ب :ستكون األنظار شاخصة اليوم الخميس
ال���ى ملعب "لوجنيكي" في موس���كو حيث تتواجه روس���يا
المضيفة مع الس���عودية ف���ي افتتاح نهائيات النس���خة
الحادية والعشرين من كأس العالم.
وعل���ى رغ���م ان المواجه���ة بي���ن المنتخبين ه���ي مجرد
انطالق لمنافس���ات المجموعة األولى ،إال أنها تبدو مصيرية
للفريقين األدنى تصنيفا بين المنتخبات الـ 32المش���اركة
في النهائيات ،الس���يما أن المجموع���ة تضم عمالقة أميركا
الجنوبي���ة األوروغواي ،الفائ���زة باللقب مرتي���ن ،ومصر مع
نجمها محمد صالح.

ويدخ���ل المنتخب الروس���ي الذي يحت���ل المركز  70في
التصنيف العالمي خلف الس���عودية بثالثة مراكز ،المباراة
االفتتاحي���ة هو تح���ت ضغط ألنه مطال���ب بتحقيق نتيجة
على أرضه وبين جمهوره ومحاولة التأهل الى ثمن النهائي
للمرة األولى منذ انحالل عقد االتحاد السوفياتي.
وستسعى روس���يا الى إثبات حضورها الكروي واستغالل
اس���تضافتها للمونديال للعبور الى الدور الثاني ،وتفادي
مالقاة مصي���ر جنوب افريقي���ا عام  ،2010البل���د المضيف
الوحيد الذي لم يعبر الدور األول في تاريخ كأس العالم.
لكن المؤشرات ليست مشجعة ،إذ لم يفز منتخب المدرب

ستانيسالف تشيرتشيسوف سوى مرة واحدة في مبارياته
العشر األخيرة منذ مباراته األولى له في كأس القارات صيف
 2017ضد نيوزيلندا (-2صفر) ،وكان ضد كوريا الجنوبية في
السابع من تشرين األول (.)2-4
وكان���ت التع���ادل ض���د تركي���ا ( )1-1األس���بوع الماضي
ف���ي موس���كو تاريخيا بالمعنى الس���لبي للكلم���ة ،إذ أصبح
تشيرتشيس���وف أول مدرب روسي أو سوفياتي يفشل في
تحقيق أي فوز في سبع مباريات متتالية.
وأنفقت روسيا  13مليار دوالر الستضافة الحدث العالمي
عل���ى أرضها ،وبالتال���ي يأمل الجمهور المحل���ي أن يذهب

منتخب���ه الوطني بعيدا في النهائيات .لكن الفارق شاس���ع
بي���ن األمل والواق���ع وحت���ى أن الرئيس فالديمي���ر بوتين
بدا متش���ائما بقوله "في ما يتعلق بالفريق ،لألس���ف يجب
االعت���راف بواقع بأن فريقنا لم يحقق نتائج هامة في اآلونة
األخيرة".
وتابع "لكننا نتوقع  -جميع مشجعي ومحبي كرة القدم في
روس���يا  -أن يلعب الفريق بكرامة ،أن يقدم كرة قدم حديثة
ومثيرة لالهتمام ،وأن يقاتل حتى النهاية".
ومن جهته ،ش���دد الحارس القائد إيغور اكينفييف على
ضرورة أن يفرض الروس أسلوب لعبهم على الخصم ،مضيفا
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ـــنـجاح في لـــقـــاء االفـــتــتــــــاح
بعد الخس���ارة الش���هر الماضي أمام النمس���ا (صفر )1-في
مباراة لم يس���دد فيها رفاقه أي كرة بين الخشبات الثالث،
"عل���ى الفريق أن يدخل الى الملعب وأن يلعب .إذا لم يفعل
ذلك فالنتيجة لن تتغير".
أما المهاجم أرتيم دزيوبا ،فأشار الى أن "البطولة ستكون
احتف���اال كرويا في البلد ونحتاج الى دع���م الجميع .أتحدث
نياب���ة عن كل الفريق عندما أقول ب���أن البطولة هي الحدث
األهم بالنسبة لمسيرتنا الكروية وفي حياتنا أيضا".
وتطرق مهاجم أرسنال توال الروسي الى الخصم السعودي،
قائال "لقد درسناهم بشكل جيد وسندرسهم أكثر .ال أعرف
األس���ماء ولكن رقم ( 7س���لمان الفرج) هو العب وس���ط جيد
ولديه قدرة على الدفاع".
وواصل بحسب ما نقل عنه موقع االتحاد الدولي "المنتخب
الس���عودي يعتم���د على الهجم���ات المرت���دة ويلعب كرة
س���ريعة .لقد وضعن���ا خطة للمب���اراة ولدين���ا العديد من
الخيارات وسنرى كيف ستسير األمور مساء الخميس".
وفي معس���كر الس���عودية التي تع���ود للنهائيات للمرة
األول���ى منذ  ،2006ال تب���دو األمور أكث���ر ايجابية إذ يدخل
المنتخ���ب الذي يش���رف عليه األرجنتيني خ���وان أنطونيو

بيتزي مباراة االفتتاح على خلفية ثالث هزائم متتالية في
مبارياته االس���تعدادية ضد ايطاليا ( )2-1والبيرو (صفر)3-
والمانيا بطلة العالم (.)2-1
ولم يحظ بيت���زي ( 49عاما) بالوق���ت الكافي مع المنتخب
الس���عودي لتحضيره لمشاركته الخامس���ة في النهائيات.
فهو عين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلفا لمواطنه
إدغاردو باوتسا الذي أمضى شهرين فقط على رأس الجهاز
الفني قبل االس���تغناء عنه بعد نتائ���ج مخيبة في مباريات
ودية.
ويأم���ل بيتزي في ان يقود المنتخب الس���عودي الى ثمن
النهائي على األقل ،وهي أفض���ل نتيجة حققها في تاريخ
مشاركاته في كأس العالم (.)1994
ويدرك بيتزي أن المباراة ضد روس���يا س���تكون مفصلية
ف���ي تحديد وجهة فريق���ه ،لكن "المنتخب الروس���ي ليس
بالس���هل ،يكفي أنه مس���تضيف البطولة" بحسب ما أشار
العب الوس���ط الس���عودي عبدالله عطيف االثنين من سان
بطرس���بورغ ،مضيفا "لذل���ك تركيزنا س���ينصب على ما هو
داخل الملعب فقط ،وأعتقد أن الفريق صاحب األخطاء األقل
والتركيز العالي سيحقق الفوز".

حكم أرجنتيني
يدير اللقاء

م���ن جهته ،وصف العب الوس���ط يحيى الش���هري مباراة
االفتت���اح بالصعب���ة خاصة وأنه���ا أمام المضي���ف ،مؤكدا
جاهزية المنتخب لتحقيق أهدافه وطموحاته في مشاركته
العالمية.
وأضاف "اطلعنا على المنتخب الروسي من خالل المباريات
الودية ،إال أنها ال تعتبر مقياس���ا لنا ،خاصة وأن الظهور في
المباريات الرس���مية يختلف تماما ع���ن المباريات الودية،
ونحن نتطلع لتقديم مس���توى مميز والحصول على النقاط
الثالث".
وتعول الس���عودية هجوميا على فهد المولد الذي سجل
هدف تأهل بالده الى النهائيات في مرمى اليابان (-1صفر)
خالل الجولة األخيرة من الدور الحاس���م لتصفيات آسيا ،كما
تأمل أن يس���تعيد محمد الس���هالوي ،صاحب  16هدفا في
التصفيات اآلٍس���يوية ،شهيته التهديفية بعد صيامه عن
األهداف في المباريات التسع األخيرة.
واستعدادا لمشاركتها في النهائيات ،أرسلت السعودية
تس���عة العبين على س���بيل اإلعارة الى أندية اس���بانية في
النصف الثاني من الموسم بموجب اتفاق مع الهيئة العامة
للرياضة السعودية ،الكتساب خبرة إضافية قبل المونديال.
الحكم االرجنتيني نستور بيتانا

موس���كو  -أ ف ب :يقود الحكم االرجنتيني نستور
بيتان���ا المباراة االفتتاحية لنهائي���ات كأس العالم
في روس���يا بي���ن البلد المضيف والس���عودية اليوم
الخميس في موسكو ضمن المجموعة االولى.
ويمكن ان يكون بيتان���ا اول حكم يلجأ الى تقنية
المس���اعدة بالفيديو في التحكيم "ف���ي أيه آر" في
تاريخ العرس العالمي.
وسيس���اعد بيتانا في مهامه مواطن���اه خوان بابلو
بيالت���ي وهرن���ان ميدانا ،فيما عه���دت مهمة حكم
الفيديو المساعد لاليطالي ماسيميليانو إراتي.
وستعتمد تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم
("في ايه آر") للم���رة االولى في كأس العالم ،ويمكن
اس���تخدامها ف���ي أربع ح���االت مؤث���رة :بعد هدف
مس���جل ،عند احتس���اب ركلة جزاء ،عن���د رفع بطاقة
حم���راء مباش���رة او في حال وقوع خطأ بالنس���بة الى
هوية العب تم انذاره أو طرده.
وب���ات بيتانا ثاني حك���م أرجنتيني يش���ارك في
نسختين للمونديال (شارك عام  2014في البرازيل)،
بع���د انخ���ل نوربرت���و كويريتس���ا (مونديالي 1970
و.)1978

مفكرة المونديال
المباراة االفتتاحية للمونديال
00ر :18روسيا  -السعودية
الحارس الروسي اندريه ليونيف/يسار في وجبة تدريبية

4

الخميس  14حزيران 2018

تاريخ كأس العالم ..البدايات والخواتيم وآفاق المسـتقبـل
الـكـلــب «بيكـلـز» بـطـل قـومـي يحـفـظ مـاء وجـه اإلنـكـلـيـز

الكلب بيكلز الذي عثر على كأس العالم المسروقة

أه���م لحظة في تاريخ أي الع���ب كرة قدم الصعود
الى منص���ة التتويج لرف���ع كأس العالم مع منتخب
ب�ل�اده ،وهناك العديد من الحكاي���ات الغريبة التي
تتحدث عن تلك ال���كأس المرموقة ،فكيف ُصنعت
أول كأس للموندي���ال؟ وم���ن صنعه���ا؟ وم���ا هي
األحداث المحيطة بذلك؟
كانت البداي���ة في أيار الع���ام  ،1928عندما وافق
االتح���اد الدولي لك���رة القدم (الفيف���ا) في اجتماع
تاريخ���ي على إقامة أول بطولة ل���كأس العالم ،وفي
العام  ،1930س���لم الفرنس���ي ،ج���ول ريميه ،كأس
العالم لمنتخب أوروغواي ،والتي كانت تحمل اس���م
"كأس النصر" ،قبل أن تعاد تس���ميتها بعد الحرب
العالمية الثانية لتصبح "كأس جول ريميه" تكريما

للمحامي الفرنس���ي الذي تولى رئاسة الفيفا لمدة
 33عاما.
وكان���ت أول كأس لبطولة العال���م لكرة القدم من
تصميم النحات الفرنسي أبيل الفلور ،وكانت تصور
إله���ة النصر عند اليونان وهي تحمل على رأس���ها
قدرا ذهبي���ا كرمز لتتوي���ج الفري���ق المنتصر في
البطولة ،ويصل طولها إلى  35س���نتيمترا ،ووزنها
إلى  3.8كيلوغراما ومصنوع���ة من الفضة المطلية
بالذهب على قاعدة من الالزورد.
وعلى اللوحات الذهبي���ة الملصقة على كل جانب
ُ
من الجوانب األربعة لقاعدة الكأس ،نقش���ت أسماء
الدول الفائ���زة بكأس العالم منذ العام  1930وحتى
 ،1970وه���ي :أوروغ���واي ( 1930و ،)1950وإيطالي���ا

( 1934و ،)1938وألماني���ا ( ،)1954وانجلت���را (،)1966
والبرازيل ( 1958و 1962و.)1970
واحتفظت البرازيل بكأس ج���ول ريميه لألبد بعد
فوزه���ا بكأس العالم للمرة الثالثة ،في المكس���يك
العام  ،1970وفقا لقواعد الفيفا آنذاك.

ثالث سرقات والكلب بيكلز

ُ
نقلت كأس ج���ول ريميه في رحلته���ا األولى إلى
أوروغواي على متن س���فينة "كونت���ي فيردي" ،عبر
المحيط األطلس���ي الع���ام  .1930ثم انتقلت الكأس
إلى إيطاليا بعد حصولها على لقب المونديال العام
 ،1938وشعر المس���ؤولون بالقلق على تلك الجائزة
القيمة بس���بب التوتر الذي ش���هدته األشهر التي

س���بقت اندالع الح���رب العالمية الثاني���ة ،لذا قرر
رئيس االتحاد اإليطالي لكرة القدم آنذاك ،أوتورينو
باراس���ي ،إخفاء ال���كأس بطريقة تب���دو وكأنها قد
سرقت ،فأخفاها في صندوق أحذية تحت سريره.
وظه���رت ال���كأس للنور م���رة أخرى الع���ام ،1950
ُ
وقدمت لمنتخب أوروغ���واي ،الذي كان أول منتخب
يفوز بلقب كأس العالم بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي  20آذار العام ُ ،1966س���رقت كأس العالم من
انجلترا قبل انطالق المونديال بأربعة أش���هر ،بينما
ُ
كانت تعرض في معرض طواب���ع بالقاعة المركزية
في وستمنستر ،وهو ما آثار حالة من الذعر واالرتباك
ُ
بين مس���ؤولي اللعبة األولى ف���ي العالم ،وأعلن عن
مكاف���آت تصل إل���ى  15ألف جنيه اس���ترليني لمن
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بيليه محموال على االكتاف في اعقاب الفوز بكأس العالم العام 1970

يساعد في العثور على كأس العالم المفقودة.
وسارع المسؤولون البريطانيون في تصميم نسخة
تقليدية للكأس حتى تكون جاهزة أثناء المونديال،
في حال عدم العثور على الكأس األصلية.
وأصبح الكلب بيكلز بطال قوميا بين عشية وضحاها
بعدما ساعد في العثور على كأس العالم المفقودة
في انكلترا.
وساعد كلب اسمه "بيكلز" في العثور على الكأس،
التي وجدها ملفوفة في ورق صحف في جنوب لندن
بينما كان يس���ير مع صاحبه ،ديفيد كوربيت ،الذي
سارع بإبالغ السلطات.
أما النس���خة التقليدية الت���ي صنعتها بريطانيا،
فق���د بيعت بعد ذل���ك في مزاد الع���ام  1997مقابل
 254,500جنيه استرليني.
وأصب���ح الكل���ب بيكل���ز بط�ل�ا قوميا بين عش���ية
وضحاه���ا ،وحصل على ميدالي���ة فضية من الرابطة
الوطنية للدفاع عن الكالب ،في حفل فاخر في فندق
كنس���ينغتون .كما حصل على طب���ق من الفضة به
مبلغ قدره  53جنيها إس���ترلينيا هدية من موظفي

الفن���دق ،باإلضافة إلى منحه م���واد غذائية مجانية
لمدة عام كامل.
ولع���ب بيكل���ز دور البطولة في فيلم س���ينمائي
بعنوان "ذا سباي ويز ذا كولد نوز" أو (الجاسوس ذو
األنف البارد) ،وحصل كوربي���ت على مكافآت مالية
قدرها ستة آالف جنيه استرليني ،في الوقت الذي
حص���ل فيه كل العب في المنتخب اإلنجليزي الفائز
بلق���ب كأس العالم العام  1966عل���ى مكافأة مالية
قدرها  1360جنيها استرلينيا!
ُ
أما بالنسبة لكأس العالم نفسها ،فقد سرقت مرة
ثاني���ة العام  1983من مقر االتح���اد البرازيلي لكرة
الق���دم ،بعد أن احتفظ���ت بها البرازي���ل لألبد بعد
فوزها بالبطولة للمرة الثالثة العام  ،1970ولم ُيعثر
على الكأس مرة أخرى ،وربما يكون السارق قد أذابها
هذه المرة.

كأس جديدة
كان يتعي���ن عل���ى االتح���اد الدولي لك���رة القدم
أن يجد كأس���ا بديل���ة للكأس الت���ي حصلت عليها

البرازي���ل ،لذا دعا إلى تقدي���م تصميمات مقترحة
للكأس ،وبالفع���ل ،تلقى  53تصميم���ا مختلفا من
نحاتين من س���بعة بلدان ،وتقدم النحات اإليطالي
س���يلفيو غازانيغا بتصميمين ،وافق الفيفا على أن
يكون أحدهما هو الشكل الجديد لكأس العالم.
ُ
وصنعت كأس العالم الجديدة من الذهب عيار ،18
ويصل وزنها إلى  6.142كيلوغرامات ،وارتفاعها إلى
 36.8س���نتيمترات .وتصور الكأس ،التي يبلغ قطر
قاعدتها  13سنتيمترا.

العبان يرفعان الكرة األرضية.
وقال غازانيغا" :الالعبان الل���ذان يرفعان يديهما
يرم���زان للفريق ف���ي لحظة فرح وإث���ارة ،بعد الفوز
باللقب .أم���ا الكرة الموجودة عل���ى القمة فتعكس
صور قارات العالم المختلفة".
وتوض���ع الكأس على قاع���دة ذهبية ،تدون عليها
أسماء البلدان الفائزة باللقب باللغة المحلية للدولة،
ُ
مث���ل ( ،Brazil 1994عل���ى أن تكتب أس���ماء الدول
الفائزة في ش���كل دائري صغير حتى تكون هناك

مساحة للفائزين في المستقبل.
وم���ع ذلك ،تش���ير تقارير إلى أنه ل���م تعد هناك
مساحة كافية إال لكتابة أسماء أربع دول فقط  -على
األكثر  -وهو ما يعني أن���ه يجب تغيير الكأس مرة
أخرى بعد الذكرى المئوية النطالق المونديال العام
.2030
ويعتق���د خبراء أن كأس العالم الحالية مجوفة من
الداخل ،ألنها لو لم تكن كذلك لوصل وزنها إلى 70
كيلوغراما ،وهو ما سيجعلها ثقيلة للغاية بطريقة
يصعب على الالعبين حملها واالحتفال بها.
ُ
وقب���ل الع���ام  ،2006كانت كأس العالم تس���لم
للدولة الفائزة بالبطولة ،والتي تحتفظ بها حتى
إقام���ة كأس العال���م التالية ،لكن ل���م يعد األمر
كذلك ،إذ تنص اللوائح الحالي���ة لالتحاد الدولي
لكرة القدم على أن يتس���لم الفريق الفائز باللقب
نس���خة لل���كأس األصلي���ة مصنوعة م���ن البرونز
المطلي بالذهب.
أم���ا الكأس األصلية ،فتوجد من���ذ العام  2016في
متحف االتحاد الدولي لكرة القدم في زيورخ.

6
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أرقـــام قـــيـــاســيـــة محفـــــــــــ

كلوزة

اوزيبيو

من األلق���اب الخمس���ة للبرازيل ال���ى االهداف الـ
 16لأللماني ميروس�ل�اف كلوزه ،من الش���اب نورمان
وايتس���ايد الى "العجوز" روجيه مي�ل�ا ،تحفل كأس
العالم لكرة القدم باألرقام القياسية التي قد يسقط
بعضها في مونديال  2018في روسيا بين  14حزيران
و 15تموز.

األرقام الجماعية

21
 21مشاركة :المنتخب البرازيلي هو الوحيد الذي
يشارك في النسخ الـ  21من كأس العالم ،منذ 1930
وحت���ى  ،2018علم���ا ان نس���ختي 1942 :و 1946من
البطولة العالمية لم تقاما بس���بب الحرب العالمية
الثانية.

5
 5ألق���اب :يحم���ل "السيليس���او" البرازيلي الرقم
القياسي في عدد األلقاب (،1994 ،1970 ،1962 ،1958
.)2002
ألماني���ا هي الوحي���دة القادرة عل���ى معادلة هذا
الرقم في حال احتفاظه���ا بلقبها ،علما انها توجت

أربع مرات اعوام.)2014 ،1990 ،1974 ،1954( :
ايطالي���ا ،أيض���ا ،متوجة أربع مرات اع���وام،1934( :
 ،)2006 ،1982 ،1938اال انه���ا تغي���ب ع���ن مونديال
روسيا.

7
 7مباري���ات بي���ن البرازيل والس���ويد :تحمل هذه
المواجهة الرقم القياس���ي في ع���دد اللقاءات بين
منتخبين ف���ي كأس العالم أبرزها :نهائي -5( 1958
 )2للمنتخب األميركي الجنوبي ،ولم تحقق الس���ويد
أي ف���وز ،واكتف���ت بتعادلين بنتيج���ة  1-1في دور
المجموع���ات الع���ام  1978و 1994ويحتمل ان يلتقي
المنتخبان لمرة ثامنة ف���ي ثمن نهائي  2018حيث
يلعب أول المجموعة الخامس���ة (تضم البرازيل) مع
ثاني السادسة (تضم السويد).

3
 3مباريات نهائية بين ألمانيا واألرجنتين :كان
المنتخبان األكثر تقابال ف���ي المباريات النهائية،
ف���ازت االرجنتين في النهائ���ي األول ( )2-3العام
 ،1986بينم���ا تفوقت ألمانيا ف���ي الثاني (-1صفر)
العام  ،1990والثالث (-1صف���ر بعد التمديد) العام
.2014

9
 9أه���داف ..أكبر ف���ارق في ع���دد األهداف خالل
مب���اراة في كأس العالم ،وس���جل مرتي���ن :في 1974
عندما فازت يوغس�ل�افيا على زائير (-9صفر) ،والعام
 1982عندما تغلبت المجر على السلفادور .1-10
ف���ي االدوار االقصائي���ة ،تحم���ل البرازي���ل الرقم
القياس���ي مرتين :في االولى عندم���ا فازت  1-7على
الس���ويد في نهائ���ي  ،1950وفي الثاني���ة باالتجاه
المعاكس عندما سقطت امام ألمانيا  7-1في نصف
نهائي  2014على أرضها.

«ريمونتادا»
"ريمونت���ادا" :اس���تطاع منتخبان الفوز ف���ي مباريات
كأس العالم بعد تخلفهما بنتيجة صفر 3-وهما :النمسا
على سويسرا ( )5-7في ربع نهائي  ،1954والبرتغال على
كوريا الجنوبية ( )3-5في ربع نهائي  1966بعدما سجل
النجم أوزيبيو "سوبر هاتريك" (أربعة أهداف).

12

 12هدفا :الرقم القياس���ي ألكثر عدد من األهداف
في مباراة واحدة ،سجل في مباراة النمسا وسويسرا
( )5-7في ربع نهائي مونديال .1954

األرقام الفردية

5
 5مش���اركات في كأس العالم :يتقاس���م ثالثة
العبين الرقم القياس���ي في عدد المش���اركات في
الموندي���ال ،بينهم حارس���ان هما :المكس���يكي
انطونيو كارباخال (بي���ن  1950و )1966وااليطالي
جانلويجي بوفون (بين  1998و .)2014االيطالي كان
يحلم بمشاركة سادسة واالنفراد بالرقم القياسي،
اال ان غياب ايطاليا للمرة األولى منذ  60عاما حرمه
هذا االنجاز.
الالع���ب الثال���ث الذي ش���ارك خمس م���رات هو
األلمان���ي لوثار ماتيوس ب���دءا من مونديال 1982
وحتى .1998

25
 25مب���اراة :لوثار ماتيوس هو الالعب الذي خاض
اكبر عدد من المباريات في المونديال ( 25مباراة).
الالع���ب االكثر خوض���ا للمباريات والمش���ارك في
مونديال  2018هو االرجنتيني خافيير ماسش���يرانو
برصيد .16
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7

ـــورة في ذاكـــرة الــمــونــديـــال

بوفون

11
 11ثانية هو الوقت ال���ذي احتاجه التركي هاكان
سوكور لتسجيل أسرع هدف في تاريخ كأس العالم
في مباراة المركز الثالث ضد كوريا الجنوبية مضيفة
مونديال  2002مع اليابان ،وانتهت بفوز تركيا .2-3

42

روجيه ميال

أكبر العب (في كل المراكز) يش���ارك في المونديال
عندم���ا خ���اض غمار مب���اراة كولومبي���ا واليابان في
مونديال  2014وانتهت بفوز منتخب بالده  ،1-4وكان
يبلغ من العمر  43عاما وثالثة أيام.
الرقم مهدد بالس���قوط في حال مشاركة الحارس
المصري عصام الحض���ري مع منتخب الفراعنة ،علما
انه يبلغ من العمر حالي���ا  45عاما (ولد في  15كانون
الثاني .)1973

17

 42عاما :أصبح الكاميروني روجيه ميال أكبر هداف
في كأس العالم عندما س���جل في س���ن الـ  42وشهر
واحد وثمانية أيام ،في المباراة التي خسرتها بالده
 6-1في مونديال  1994ف���ي الواليات المتحدة ،وكان
ميال س���جل أربعة اهداف عندما كان في سن الـ 38
في مونديال ايطاليا .1990

 17عاما :االيرلندي الشمالي نورمان وايتسايد هو
أصغر العب يش���ارك في الموندي���ال وكان يبلغ من
العمر  17عاما وش���هر واح���د و 10ايام عندما تعادل
منتخب بالده سلبا مع يوغوسالفيا في مباراته االولى
ضمن مونديال .1982

43

خماسية

 43عام���ا :الحارس الكولومبي فريد موندراغون هو

خماس���ية :الرقم القياس���ي لعدد األهداف الذي

س���جله العب في إحدى مباريات كأس العالم ،حققه
الروسي أوليغ سالينكو في الدور األول من مونديال
 1994في الواليات المتحدة ضد الكاميرون ،وانتهى
اللقاء .1-6

مونديال .1958
ـ األلمان���ي توماس مولر الذي يش���ارك مع منتخب
ب�ل�اده في  ،2018يحمل في رصي���ده  10أهداف في
كأس العالم.

ثالثية

3

ثالثية" :الملك" البرازيلي بيليه هو الالعب الوحيد
الذي توج باللقب العالمي ثالث مرات في موندياالت:
1970 ،1962 ،1958

16
 : 16أفض����ل هداف باالجم����ال في كأس العالم
هو كلوزه الذي سجل  16هدفا في أربع مشاركات
اع����وام ،2010 ،2006 ،2002( :و ،)2014متقدما على
البرازيل����ي رونال����دو ( 15هدف����ا) ،واأللماني غيرد
مولر ( )14والفرنس����ي جوست فونتين ( ،)13علما
ان األخير يحمل الرقم القياس����ي لعدد األهداف
في بطولة وحيدة ،لكونه س����جل كل أهدافه في

 :3س���جل أربعة العبين حتى اآلن ثالثة أهداف
في النهائ���ي ،ويبقى االنكليزي جيف هيرس���ت
الوحيد الذي س���جل "هاتريك" ف���ي مباراة واحدة
العام  1966عندما توج���ت انكلترا باللقب الوحيد
في مسيرتها.
ـ س���جل ثالثة أهداف ف���ي مونديالين البرازيليان
بيليه ( 1958و )1970وفافا ( 1958و ،)1962والفرنسي
زين الدين زيدان ( 1998و.)2006
ـ الالعب الوحيد الذي سجل في النهائي والمشارك
في مونديال  2018هو االس���باني اندريس انييستا
( ،)2010فيما يغيب ماريو غوتس���ه صاحب الهدف
الوحيد في مرمى االرجنتين في  ،2014عن تش���كيلة
ألمانيا في المونديال الروسي.
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اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ A

روﺳﻴﺎ
ﻣﴫ

اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ B

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
أوروﻏﻮاي

اﻟﱪﺗﻐﺎل
اﳌﻐﺮب

اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ E

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ﻓﺮﻧﺴﺎ

إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
إﻳﺮان

روﺳﻴﺎ  -اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻣﴫ  -أوروﻏﻮاي
15:00
13:00
ﻓﺮﻧﺴﺎ  -أﺳﱰاﻟﻴﺎ
15:00
ﻛﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ  -ﴏﺑﻴﺎ
اﻟﺴﻮﻳﺪ  -ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ 15:00
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ  -اﻟﻴﺎﺑﺎن 15:00
18:00
أوروﻏﻮاي  -اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
18:00

اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ D

أﺳﱰاﻟﻴﺎ

أﻳﺴﻠﻨﺪا
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اﻟﺴﻮﻳﺪ اﳌﻜﺴﻴﻚ

اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ G

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ

ﺑﻨﻣﺎ

ﺗﻮﻧﺲ

إﻧﻜﻠﱰا

دور اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت

اﳌﻐﺮب  -إﻳﺮان

18:00

ﺑﻮﻟﻨﺪا

اﻟﺴﻨﻐﺎل

ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

اﻟﻴﺎﺑﺎن
21:00

16:00

اﻟﱪازﻳﻞ  -ﺳﻮﻳﴪا
ﺑﻮﻟﻨﺪا  -اﻟﺴﻨﻐﺎل
اﻟﱪﺗﻐﺎل  -اﳌﻐﺮب

اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ H

اﻟﱪﺗﻐﺎل  -إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

19:00

15:00

أﳌﺎﻧﻴﺎ  -اﳌﻜﺴﻴﻚ
ﺗﻮﻧﺲ  -إﻧﻜﻠﱰا
روﺳﻴﺎ  -ﻣﴫ
إﻳﺮان  -إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

21:00
18:00
18:00
15:00

22:00
18:00
21:00
21:00
21:00
21:00

18:00

15:00
ﴏﺑﻴﺎ  -ﺳﻮﻳﴪا
اﻟﱪازﻳﻞ  -ﻛﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ
18:00
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ  -ﺗﻮﻧﺲ
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ  -اﳌﻜﺴﻴﻚ  18:00أﳌﺎﻧﻴﺎ  -اﻟﺴﻮﻳﺪ
21:00
15:00
15:00
ﺑﻮﻟﻨﺪا  -ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
اﻟﻴﺎﺑﺎن  -اﻟﺴﻨﻐﺎل
18:00
21:00
أوروﻏﻮاي  -روﺳﻴﺎ  17:00اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  -ﻣﴫ  17:00إﻳﺮان  -اﻟﱪﺗﻐﺎل  21:00إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ  -اﳌﻐﺮب
 21:00أﻳﺴﻠﻨﺪا  -ﻛﺮواﺗﻴﺎ
17:00
17:00
ﴏﺑﻴﺎ  -اﻟﱪازﻳﻞ  21:00ﺳﻮﻳﴪا  -ﻛﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ  21:00اﳌﻜﺴﻴﻚ  -اﻟﺴﻮﻳﺪ  17:00ﻛﻮرﻳﺎ ج  -أﳌﺎﻧﻴﺎ
 21:00إﻧﻜﻠﱰا  -ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ  21:00اﻟﻴﺎﺑﺎن  -ﺑﻮﻟﻨﺪا  17:00اﻟﺴﻨﻐﺎل  -ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
21:00

أدوار ﺧﺮوج اﳌﻐﻠﻮب

ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻦ  16ﻣﺒﺎراة
1

اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ C

اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ F

ﺳﻮﻳﴪا
اﻟﱪازﻳﻞ
ﻛﻮﺳﺘﺎ رﻳﻜﺎ ﴏﺑﻴﺎ

2018

A1
B2

 30ﺣﺰﻳﺮان
 30ﺣﺰﻳﺮان

C1

6

A

اﻟﻔﺎﺋﺰ 1
اﻟﻔﺎﺋﺰ 2

ﻣﺒﺎراة ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ
14

21:00
21:00
17:00
17:00

ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻦ  16ﻣﺒﺎراة

7

اﻟﻔﺎﺋﺰ 5
اﻟﻔﺎﺋﺰ 6

B1
A2

C

D1

5

1
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تشكيالت فرسان المونديال الـ 32
المجموعة األولى
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المجموعة الثالثة
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المجموعة الخامسة
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المجموعة السادسة

املكسيك
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المجموعة السابعة
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المجموعة الثامنة
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17

العبون يشاركون للمرة األولى في كأس العالم
موس���كو – وكاالت :س���يكون م���ن الصعب تصدي���ق بأن هذا
المونديال س���يكون المشاركة األولى لأللماني ماركو ريوس إلى
جان���ب األرجنتيني إيف���ر بانيغا بينما س���يقود فالكاو منتخب
بالده للمرة األولى في المعترك العالمي.
س���تكون هذه النس���خة من كأس العالم خاص���ة للكثير من
الالعبين الذين ستكون مشاركتهم األولى ولكن من الغريب أن
يكون هؤالء مش���اركين للمرة األولى ف���ي تاريخهم الكروي في
هذا المونديال وفي هذا التقرير نس���تعرض أبرز األسماء التي
لن تصدق بأن هذه مش���اركتهم األولى في كأس العالم .جميع
المذكورين في هذا التقرير تخطوا عامهم الس���ابع والعشرين
إلى جانب أن منتخباتهم قد شاركت في نسخة .2014

**ماركو ريوس (ألمانيا)
يمتلك مارك���و ريوس حظًا عاثرًا مع منتخ���ب ألمانيا فبالرغم
من مس���توياته الرائعة التي قدمها مع بوروس���يا دورتموند إال
أنه تعرض لإلصابة قبل مشاركته في كأس عالم  2014بل وغاب
أيضًا عن المشاركة في اليورو األخير بسبب اإلصابة.

**إيفر بانيغا (األرجنتين)
يبل���غ بانيغا من العمر  29عام���ًا وكانت أمامه فرصة لإلنضمام
إلى منتخب األرجنتين س���واء في كأس عالم  2010أو في نسخة
 2014فل���م ينجح في إقناع أي م���ن مدربي منتخب التانغو ولكن
في هذه النسخة فهو جاهز للمشاركة مع منتخب بالده.

				
إيفر بانيغا.

(ا ف ب)

			
راداميل فالكاو.

(ا ب ا)

جيمي فاردي			.

(ا ف ب)

**جيمي فاردي (انكلترا)
بزغ نجم فاردي في موس���م  2016/2015عندما نجح في قيادة
ليس���تر س���يتي نحو التتويج بلقب البريميرلي���غ وكانت هذه
البطولة السبب في ضم الالعب إلى تشكيلة المنتخب اإلنجليزي
بش���كل مس���تمر ومن المتوقع أن يكون لصاحب ال 31عامًا دورًا
مؤثرًا مع منتخب األسود الثالثة في هذا المونديال.

**إلكاي غوندوغان (ألمانيا)
واجه غوندوغان الكثير من المشاكل من أجل المشاركة مع منتخب
ألماني���ا ف���ي كأس العالم فقد غ���اب عن مونديال  2014وفش���ل في
اللحاق بتشكيلة المانشافت في يورو  2016وسيكون هذا المونديال
المشاركة األولى لالعب مانشستر سيتي في البطولة العالمية.

** كايل والكر (انكلترا)
يعتبر كايل والكر أحد أفضل األظهرة اليمنى في هذا الموسم
في البريميرليغ لما قدمه من مس���تويات رائعة مع مانشس���تر
سيتي إال أن هذا المونديال هو مشاركته األولى في كأس العالم
م���ع المنتخب اإلنجليزي حيث أنه لم ينضم لتش���كيلة منتخب
بالده في نسخة .2014

**راداميل فالكاو (كولومبيا)
نجح راداميل فالكاو في تقديم مستويات مميزة طوال مسيرته
اإلحترافي����ة ف����ي مختل����ف البطوالت ولكن����ه غاب ع����ن المنتخب
الكولومبي في نس����خة  2014بسبب تعرضه لإلصابة ولكنه يشارك
هنا للمرة األولى وربما األخيرة مع منتخب بالده في كأس العالم.

				
ريوس.

(ا ف ب)

			
إلكاي غوندوغان .

(ا ب ا)

				
كايل والكر.

(ا ب ا)
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لندن -وكاالت :السؤال الذي لربما يتبادر ألذهان البعض
بين الحين واآلخر كلما مر على المسامع لفظ كأس العالم،
ًل�اً
س���ي ّ
ُ
توج بط� لمونديال روس���يا؟" ..بالتأكيد
وهو َ"من
فإنه عن���د إجراء عملية االس���تبعاد والحصر ،فقد نتمكن
من تس���هيل اإلجابة الت���ي قد تذهب ألح���د ُ
المنتخبات
ُ
المرشحة كإس���بانيا ،ألمانيا ،البرازيل ،األرجنتين ،فرنسا
وبلجيكا.
ُ
لكن ماذا إن أردنا الحصول على معايير محددة لمعرفة
هوي���ة البط���ل من بين ُ
المرش���حين؟ مؤكد أن���ه درب من
الجنون أوافقكم هذا ،ألنه ال أحد يعلم الغيب ،لكن هناك
من وضع عدة مؤش���رات قد نتمكن على إثرها من معرفة
البطل ولو على سبيل اللوغاريتمات وحصص التاريخ.
فالتقرير الذي أعدته صحيف���ة "تليغراف" اإلنكليزية،
ق���ام بوضع ع���دة عوامل مش���تركة بي���ن أبط���ال العالم
الس���ابقين ً
بدء من نس���خة البرازيل  1950وحتى البرازيل
ً
أيضا  ،2014ومن خاللها زعم أننا قد نستطيع التنبؤ ببطل
روسيا  2018إذا ما قمنا بوضع العوامل في ترتيب صحيح.
وجاء بالتقرير  10مؤش���را غير ُم ّرتبين وال ُمحددي الوزن
ّ ًُ
ُ
للقراء كل يقوم بالترتيب
النس���بي ،بل تركا مفتوحتين
وتحدي���د الوزن النس���بي ل���كل عامل وف���ق األهمية من
المنظور الش���خصي ،وم���ن خالله نس���تطيع تحديد بطل
العالم ،ويتم األمر من خالل لعبة ألكترونية.

*اوال :التصنيف العالمي
لم يكن ترتيب االتح���اد الدولي لكرة القدم للمنتخبات
ً
ُمقعن���ا ،فهو نظام غير ع���ادل وبه مغالط���ات ،حيث لجأ
التقرير باالس���تعانة بـتصني���ف " "ELOوهو نظام قديم
توق���ف في ع���ام ُ ،2000ي ّرتب المنتخب���ات بعوامل أكثر
ً
اس���تنادا إلى ّ
معدل الفوز خ���ارج وداخل الديار
منطقية
وقوة المنافس���ين وأش���ياء أخرى ..اإلحصائيات قالت أنّ
ً
المنتخ���ب المتصدر للترتيب لم ينج���ح ُمطلقا في الفوز
بكأس العال���م إال مرة واحدة وكان���ت للبرازيل عام ،1962
لربما هي فال سيء للمنتخب المتصدر للترتيب ً
حاليا.
المنتخبات أصحاب الترتيب األول تم إقصائهم من دور
المجموعات في خمس مناس���بات أشهرهم فرنسا 2002
ُ
وإس���بانيا  ،2014كما فش���ل  6منتخبات ف���ي تجاوز ثمن
النهائي ،ثالثة منتخبات فقط هم من وصلوا للنهائي.
وفي س���ت دورات من نسخة  ،1950فاز بالبطولة أصحاب
الترتي���ب الثاني كإس���بانيا  2010وألمانيا  ،2014وبخمس
مرات كان البطل في الترتيب الثالث والرابع ،أما بنس���خة
ّ
المتوج كان بالترتيب
ألمانيا  2006فإن المنتخب اإليطالي
الـ .13
الترتي���ب العالمي للمنتخبات الفائزة بكأس العالم في
عام حصد اللقبً ..
بدء من نسخة 1950

*ثانيا :المستوى في التصفيات

ُ
تمت���ع بطلي نس���ختي  2014 ،2010بمش���وار مثالي في
التصفيات ،فإسبانيا حققت العالمة الكاملة قبل أن ّ
تتوج

												
المانيا حاضرة بقوة في العرس العالمي.

في جنوب أفريقيا ،ألمانيا فازت بتسع مباريات وتعادلت
بواحدة قبل أن ترفع الكأس في البرازيل.
تلك القاعدة قد تبدو منطقية إال أنها ليس���ت كذلك،
فإيطالي���ا بطلة ّ 2006
ً
مس���تو ً
عاديا بالتصفيات
قدمت
وخس���رت أمام س���لوفينيا ،البرازيل بطل���ة  2002أنهت
التصفيات بالمركز الرابع وانهزمت بـ  6لقاءات (صعدت
بصعوب���ة) ،ألمانيا بنس���خة  1990صعدت كأفضل مركز
ثان وحقق���ت االنتصارات بنص���ف مباريات التصفيات
ٍ
فقط ..األرجنتين بهذه النس���خة قد تحذو حذو ألمانيا
والبرازيل.

*ثالثا :النفوذ في البطوالت
يش���ترك جميع أبطال العالم الس���ابقين بأنهم حققوا
ً
ألقاب���ا قارية ودولية قبل أو بعد الف���وز بالمونديال للمرة
ُ
األولى ،إال المنتخب اإلنكليزي  ،1966والذي لم ينجز سوى
لاً
ه���ذا اللقب طيلة مس���يرته ،فمث فرنس���ا  1998حققت
لاً
الموندي���ال ثم أمم أوروب���ا  ،2000األرجنتين مث حققت
لاً
المونديال للمرة األولى ع���ام  1978لكنها فازت قب بـ 12
ً
لقب لكوبا أمريكا ،وهو ما يعطي البرتغال حافزا بعد الفوز
بأمم أوروبا .2016

*رابعا :متوسط عمر الالعبين

ً
تقريبا ُمنذ نس���خة  1950وهو ً 26
ً
عاما
المتوس���ط ثابتا
ل���كل الفرق البطل���ة ،أعلى معدل أعم���ار كان إليطاليا في
 10( 2006العبين فوق  29أو أكثر بمتوس���ط  28.2س���نة)..
أم���ا الفريق األصغر فكان البرازي���ل  5( 1970العبين بعمر
 20أو أقل بمتوس���ط  24.4سنة) ..بنس���خة روسيا تمتلك
كتيبتي إس���بانيا واألرجنتين معدالت  28عام ،أما إنكلترا
فمعدلها (.)26

*خامسا :خبرات الالعبين الدولية
بالتأكيد فإن عدد المباريات الدولية لالعبي المنتخبات
أم���ر مهم ،فه���و يعطيهم الخب���رات والتجان���س ،فكان
ثمانية العبين من المنتخب اإليطالي في  2006لديه أكثر
من  40مب���اراة دولية ،بينما كان الع���دد  11في المنتخب
اإلسباني بنسخة  ،2010أما ألمانيا  2014فكانوا  10العبين..
األمر الذي لربما يكون نذير ش���ؤم لمنتخبات مثل فرنسا
وبلجيكا.

*سادسا  :قوام المنتخب
من الطبيع���ي أن يحتوي المنتخ���ب الفائز بالمونديال

(ا ف ب)

لاً

ّ
محليين بارزين م���ع أنديتهم ،فمث ألمانيا
على العبين
في نسختي  2014 – 1990تمتعت بقوام قوي بفضل تألق
وقتئذ ،وصول
بايرن ميونيخ بالدوري ودوري أبطال أوروبا
ٍ
ّ
موناكو وب���رزوه في دوري أبطال أوروبا أثر على فرنس���ا بـ
 ،1998س���اوباولو الفائز بال���دوري البرازيلي كان له يد في
تتويج السيليس���او بموندي���ال  ،2002األمر ذاته إليطاليا
 2006ويوفنت���وس ،إس���بانيا  2010وبرش���لونة ..ربما لن
يقف هذا العامل في صف بلجيكا ،فرنسا ،وإنكلترا بهذه
ً
تواليا
النسخة ،فيبدو ريال مدريد الفائز باألبطال  3مرات
لاً
ً
ساعدا لالروخا.
عام ُم

*سابعا :خبرات المدرب
مدرب���و آخر  6منتخب���ات فائزة بكأس العال���م ،تمتعوا
بخبرة أكثر من ً 20
عاما في مجال التدريب قبل أن يحققوا
البطول���ة ،في اإلجمال هناك  4مدربي���ن فقط نالوا اللقب
بخب���رة أقل من  10س���نوات من بينهم فران���ز بينكنباور
 ..1990أما من حيث العمر فإن  10مدربين من أصل  17فازوا
بالبطولة كانت أعمارهم فوق الخمس���ين وأصغرهم كان
البرازيلي ماريو زاغالو بعمر  39نس���خة  ،1970كذلك حقق
جميعهم ً
ألقابا كبيرة قبل تقلد المنصب مع المنتخب إال
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ـــحـــدد بـــطـــل كـــأس الـــعـــالــم

																
مشجع يقتحم تدريبات راقصي السامبا.
ً
بيكنباور أيضا.
وبهذه النسخة يبدو أن األرجنتيني خورخي سامباولي
(ً 58
عام���ا) والفائز بكوب���ا أمريكا مع تش���يلي ،البرازيلي
ً
تيت���ي  26عاما من الخب���رة وألقاب الكوب���ا ليبرتادورس،
يمتل���كان الكثير من الحظوظ وفق ه���ذا العامل ،يواكيم
لوف قد يصبح كذلك أول مدرب يفوز بالكأس مرتين ُمنذ
فيتورو بوزو مع إيطاليا .1938 ،1934

*ثامنا :المدة الزمنية بين التقلد والنجاح
على ما يبدو فإن مس���ألة تحقيق كأس العالم بالنس���بة

لاً

للمدربي���ن الحائزين عليها لم تأت بعد طول انتظار ،فمث
تولى لويس فيليبي س���كوالري تدريب البرازيل قبل الفوز
بمونديال  2002ببضعة أش���هر ،مارش���يلو ليبي وفيثنتي
ديل بوس���كي توليا تدريب منتخبيهما قبل حصد الكأس
لاً
بعامين فقط ،إجما فإنه أقل من نصف المدربين الفائزين
بالمونديال استغرقوا أكثر من  3سنوات ،الباقي مدة أقل..
ربما يشعر ساوثغيت باالرتياح إذا ما قرأ هذا المؤشر.

*تاسعا :ترشيحات المراهنات

ل���م يكن هن���اك ً
أبدا ترش���يحات ألي نس���خة من كأس

العالم ،أس���وأ من اليون���ان في أمم أوروب���ا )150/1( 2004
لاً
والبرتغال بالبطولة ذاتها  ،)20/1( 2016مث إيطاليا 2006
كانت نس���بة المراهنة عليها ( )10/1وهي أسوأ نسبة ألي
بطل عالم ،فيما تراوحت النس���ب لباقي األبطال من ()7/1
لألقل ..أما بنس���خة روس���يا  2018فإن مكاتب المراهنات
ّ
سجلت نسب أقل من ( )10/1لمنتخبات ألمانيا ،األرجنتين،
وإسبانيا.

*عاشرا :عوامل أخرى
هناك بعض العوامل التي غيرت مجرى بعض المباريات

(ا ف ب)
لاً

الهامة بالبطولة ،أو حددت هوية البطل ،نذكر منها مث
قرار حكم الراية بالمبارة النهائية لنس���خة  1966توفيق
ً
بهراموف احتس���اب هدفا لإلنكليزي جيف هيرست رغم
ع���دم تجاوز الكرة لخط المرمى ،مطالبة مارادونا لجماهير
نابولي تش���جيع األرجنتين ضد إيطالي���ا بنصف نهائي
نس���خة  1990وهو ما جع���ل التانجو يف���وز ،إصابة نيمار
بمونديال البرازيل  2014أدت لسقوط منتخب بالده ،بعض
ّ
أك���دت أن رباعي هولندي أقام حفالت
المصادر األلمانية
َ
ّ
جنس قبل نهائي مونديال  1974ومن ثم خسروا البطولة
ضد ألمانيا.
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ّ
مايك المصري يوقع
لـ "بيت ساحور"

األولمبية تشكل لجنة تحقيق
بمشاركة منتخب الدراجات
الهوائية في بطولة النمسا
رام الل���ه – دائ���رة اإلع�ل�ام باللجنة األولمبي���ة :أعلنت
اللجنة األولمبية عن تش���كيل لجنة تحقيق في مش���اركة
المنتخب الوطني للدراجات الهوائية في بطولة النمس���ا
األخيرة ،حيث جاء في ن���ص قرار رئيس اللجنة األولمبية
الفلسطينية التالي:
استنادًا للصالحيات المخولـة لنا ولمقتضيات المصلحة
المهنية والوطنية ،فقد تقرر تشكيل لجنة تحقيق حول
مشاركة المنتخب الوطني لرياضة الدراجات الهوائية في
البطولة األخيرة في النمسا (،)2018 Alpentour Trophy
على أن تتكون اللجنة من السادة التالية أسماؤهم:
منذر مسالمة رئيسًا للجنة ،وعضوية :د .محمد األحمد،
د .مازن الخطيب ،إبراهيم أبو الشيخ.
وتمنح اللجنة كافة الصالحيات في التحقيق واالس���تدعاء
وطنيًا وفنيًا وإداريًا على أن ترفع تقريرها إلى رئيس اللجنة
األولمبية خالل أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

اتحاد ألعاب القوى ينظم لقاء
معايدة لالعبي ومدربي المنتخب
غزة " -األي���ام" :نظم اتحاد ألعاب الق���وى لقاء معايدة
لالعب���ي ومدربي المنتخب واالتحاد لمناس���بة عيد الفطر
الس���عيد بمقر االتحاد ،حضره د .أسعد المجدالوي نائب
رئي���س اللجنة األولمبية ،ومحم���د العمصي األمين العام
المس���اعد ،وتامر العبس���ي نائب رئيس االتحاد المركزي،
وأعضاء االتح���اد ماجد أبو مراحيل ،وأحم���د عبد الهادي،
وسناء بخيت.
وافتتح العبسي اللقاء بكلمة ترحيبية بالحضور ،مقدمًا
ش���كره للدكتور المجدالوي والعمصي على مش���اركتهما
باللق���اء الرياض���ي ال���ذي يجم���ع منظوم���ة اللعب���ة في
المحافظات الجنوبية.
ونقل العبس���ي تحيات د .مازن الخطي���ب رئيس اتحاد
ألعاب القوى ،مقدمًا تهانيه ألسرة ألعاب القوى بمناسبة
اقتراب عيد الفطر.
واس���تطلع العبس���ي االس���تعدادات الت���ي يخوضها
العبو المنتخب من خالل التدريبات المكثفة اس���تعدادًا
لالس���تحقاقات المقبلة ،مش���ددًا على أهمية االستمرار
بالتدريبات خالل الفترة المقبلة.
وكش���ف العبسي عن موعد االختبارات النهائية لالعبي
المنتخب والتي تس���بق بطولة غرب آس���يا ،ودورة جاكرتا
حيث ستقام االختبارات يوم  27الجاري.
من جهته شكر المجدالوي اتحاد ألعاب القوى على إقامة
هذا اللقاء الذي يأتي ف���ي إطار التواصل ما بين منظومة
االتحاد من أعضاء اتحاد والعبين ومدربين وكوادر.
وأكد ضرورة االس���تعداد الجيد لالعبين من أجل تحقيق
نتائج مميزة في البطوالت المقبلة ،وبارك لألعضاء الجديد
الذين انضم���وا لمجلس إدارة االتحاد مؤخرًا ،مؤكدًا ثقته
الكاملة بقدراته���م وإمكانياتهم التي تصب في تطوير
اللعبة.
وفي نهاية اللقاء ق���دم االتحاد هدية معايدة لالعبين
ومدربي المنتخب واالتحاد.

الطفالن مارسيل فواضلة وإسالم مشعل.

انطالق نهائيات برنامج كرة القدم
من أجل الصداقة بمشاركة فلسطينية

موس���كو  -دائرة اإلع�ل�ام باالتحاد :انطلق���ت نهائيات
برنام���ج "ك���رة القدم من أج���ل الصداقة" ،ال���ذي ينظمه
االتحاد الدولي لك���رة القدم "فيفا" على هامش نهائيات
كأس العالم التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو،
بمشاركة وفد االتحاد الفلسطيني لكرة القدم ،المكون من
المدرب محمد شطارة والطفلين مارسيل فواضلة وإسالم
مشعل من أكاديمية جوزيف بالتر.
وبدأت فعاليات البرنام���ج ،يوم الجمعة الماضي ،والتي
تضمن���ت تدريبات وورش���ات مختلفة من أج���ل تهيئة
المش���اركين والتعرف على مهاراته���م المختلفة ،فيما
انطلق���ت المباريات النهائية التابعة للبرنامج وتس���تمر
حتى الخامس عشر من الشهر الجاري.
ويعد البرنامج أحد الفعاليات الدولية االجتماعية التي
أطلقه���ا االتح���اد الدولي لكرة القدم للصغ���ار منذ العام
 ،2013ويه���دف إلى تطوير كرة الق���دم بين الصغار عبر

دعم الفرق لممارسة كرة القدم والعيش في نمط صحي،
إلى جانب تعزيز التس���امح والصداقة بين المش���اركين
من مختلف بلدان العالم وترس���يخ بع���ض القيم ،منها:
الصداقة والمس���اواة والصحة والس�ل�ام والتفاني والروح
الرياضي���ة .ويش���ارك في ه���ذا البرنام���ج  32فريقًا من
جنس���يات مختلفة ويبلغ أعمار الالعبين المش���اركين 12
عام���ًا ،على أن يكون م���درب كل فريق من فئة الش���باب،
علمًا أن القائمين على هذا البرنامج قاموا بتس���مية الفرق
المش���اركة بأس���ماء الحيوانات المهددة باالنقراض من
جميع قارات العالم كمبادرة لدعم البيئة.
ويش���هد برنامج "كرة القدم من أجل الصداقة" تغطية
إعالمي���ة كبيرة وغير مس���بوقة ،وذلك من خ�ل�ال تواجد
حوالى  5000وس���يلة إعالمي���ة من جميع أنح���اء العالم،
إضاف���ة إلى مركز إعالمي دولي خاص بالصغار ،يتألف من
صحافيين صغار يبلغون من العمر  12عامًا من  211بلدًا.

نادر النمس مدربًا جديدًا لخدمات النصيرات
كتب سلطان عدوان:
أعل���ن مجلس إدارة نادي خدمات النصيرات عن تعاقده
مع نادر النمس لتولى قيادة الفريق األول لكرة القدم في
االستحقاقات المقبلة ،خلفًا للمستقيل أيوب زاهر.
وبرز اسم النمس ،وهو أحد أبناء الجيل الذهبي لخدمات
رفح والمنتخب الوطني في التس���عينيات ،نظرًا لكفاءته
وخبرته بعد أن قاد خدمات المغازي والقادس���ية الرفحي
لدوري الكبار قبل عدة مواسم.
وق���ال النمس ل���ـ "أيام المالع���ب" إنه س���يعمل كل ما
بوسعه لضمان ظهور الفريق بشكل الفت يعيده لمكانه
الطبيعي.
ولم يحقق خدمات النصيرات المطلوب واختتم مشواره
ثالث���ًا على الئحة ترتيب دوري الدرجة األولى ،وس���تبقى
الثوان���ي األخيرة من زمن مباراة الفريق أمام خدمات خان
يونس عالقة ،إذ كان قريبًا من التأهل ،لكن هدف مهيب

أبو حيش القاتل صعق كل عشاقه.
وفش���ل الفريق خالل المواس���م الماضي���ة في تحقيق
ه���دف التأهل بعد أن ودع مس���ابقة الكبار موس���م 2014
–  2015برفق���ة خدمات البريج ،لك���ن اإلصرار على العودة
س���يكون حاضرًا في الموس���م الجديد وفق م���ا جاء على
صفحات الالعبين على مواقع التواصل االجتماعي.
واحت���ل الفريق المركز الس���ادس عل���ى الئحة ترتيب
موس���م  ،2016 – 2015بينم���ا خطف أهلي غ���زة والتفاح
بطاقتي التأهل.
وفي موس���م  ،2017 – 2016قدم الفريق عروضًا متفاوتة
واختتم مش���واره سادس���ًا ،في حين أنجز ش���باب جباليا
والقادسية المهمة.
وكان قريبًا من الصعود الموسم المنتهي ،2018 – 2017
لكن حلمه تبدد في الثواني األخيرة ،وابتسم ألهلي بيت
حانون وخدمات خان يونس.

ّ
بيت س���احور" -األيام" :وقع الالع���ب مايك المصري
كشوفات فريق السلة بنادي أرثوذكسي ثقافي بيت
ساحور.
ماي���ك يعتبر م���ن الالعبين الش���باب الواعدين وله
مس���تقبل كبير في كرة الس���لة ،وسيش���كل انتقاله
إضافة نوعية لفريق بيت س���احور لم���ا يتميز به من
مهارات فنية وجماعية .وكان المصري قد قاد فريقه
السابق "العمل" للصعود لدوري الدرجة الممتازة.
ورحب���ت إدارة أرثوذكس���ي ثقاف���ي بيت س���احور
بانضمام المصري متمنية له النجاح والتوفيق.
من جانبه ش���كر المصري أرثوذكس���ي بيت ساحور
عل���ى ضمه ،مؤكدًا أنه س���يقدم أفضل م���ا لديه في
س���بيل رفع���ة النادي ومنافس���ته عل���ى األلقاب في
الدوري المقبل.

ّ
الصداقة يوقع عقدًا مع "جوال"
لتجهيز صالة متعددة األغراض

توقيع االتفاقية.

غزة " -األيام" :أبرم ن���ادي الصداقة اتفاقية رعاية
لتجهي���ز صال���ة وكافتيري���ا لألنش���طة االجتماعية
والثقافية مع شركة "جوال" ،والتي ستنفذها الشركة
الفلسطينية للطباعة واإلعالن.
وجرت مراس���م توقيع االتفاقية بحض���ور الدكتور
س���عيد الغرة رئيس ن���ادي الصداقة ،ورائد حس���ان
مدير الش���ركة الفلس���طينية للطباعة واإلعالن ،حيث
بدأ تنفيذ المش���روع بشكل فوري ،والذي من المتوقع
االنتهاء منه منتصف تموز المقبل.
وستمثل إقامة هذا المشروع نقلة نوعية في البنية
التحتية للنادي ،حيث ستعتبر متنفسًا رائعًا لمحبي
الصداقة وجماهيره ،باإلضافة إلى خدمة الرياضيين
والس���كان المحيطين بالنادي ،ال���ذي يخدم قطاعات
كبي���رة ومختلفة من معس���كر الش���اطئ ،حي النصر،
والشيخ رضوان.
يذكر أن الصداقة يمتلك بنية تحتية رائعة ،حيث
تتضمن صالة رياضية مغطاة ،وملعبًا معشبًا صناعيًا
أعلى مبنى النادي ،وصال���ة لكرة الطاولة ،وعدة غرف
وقاعات لالجتماعات والمناسبات المختلفة.
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«جوال» تطلق حملتها الخاصة بكأس العالم
ّ
تحمل شعار «وين ما تكون شجع بجنون»
رام الل���ه " -االيام" :أطلقت ش���ركة االتص���االت الخلوية
الفلس���طينية جوال حملتها الخاصة بكأس العالم ،2018
وذل���ك قبل يوم واحد على انط�ل�اق مباريات كأس العالم
المقامة في روسيا.
ً
وبدأت الحمل���ة بإطالق أغنية مصورة إه���داء من جوال
لكافة الدول العربية المشاركة في المونديال وهي مصر
وتونس والمغرب والسعودية.
وقد القت األغنية رواجًا وتفاعال كبيرًا في أوساط الشباب
الفلسطيني والعربي.
وتتضمن حملة كأس العالم والتي تحمل ش���عار "وين
ما تكون ّ
شجع بجنون" العديد من الفعاليات المقامة في
ع���دد كبير من الميادين العام���ة والمقاهي واألندية في
كافة مدن الضفة الغربية وقطاع غزة ،تهدف لمش���اركة
الش���ارع الفلس���طيني أجمل اللحظات في تشجيع الدول
العربية المشاركة في المونديال.
كم���ا أطلقت ج���وال حملتها التجاري���ة الخاصة بكأس
العالم والتي تشمل عدد كبير من الجوائز ،التي تتضمن
العدي���د من أجه���زة  BeIN Sportsوباق���ة كأس العالم،
وتذاكر لحضور المباري���ات النهائية ,باإلضافة إلى مئات
الدوالرات.
وتمن���ح الحملة كافة مش���تركي ج���وال العديد من
الفرص للدخول بالس���حب على الجوائز ،بحيث يكون
االشتراك بالحملة تلقائيًا لمشتركي الضفة الغربية
عند ش���راء إحدى ح���زم .3G  فيما يحصل مش���تركو
قطاع غزة عل���ى فرص تلقائية لدخول الس���حب عند

شحن الرصيد بقيمة  10ش���يكل أو أكثر أو عند شراء
إحدى حزم اإلنترنت.
يش���ار إلى أن ش���ركة جوال راعي الرياضة الفلسطينية

وراع���ي المنتخب الفدائي الفلس���طيني لك���رة القدم قد
وفرت الدعم لعدد كبير من الرياضات وأهمها كرة القدم
وكرة السلة وكرة الطائرة خالل األعوام الماضية ،وتعتبر

علي عيسى باق مع الخضر :النادي أمانة في أعناقنا جميعًا
كتب عنان شحادة:
أكد العب الخضر علي يوس����ف عيس����ى انه باق
مع فريق����ه رغم ما يمر به من ظروف صعبة أودت
به ال����ى مصاف دوري الدرج����ة األولى "االحتراف
الجزئي".
وقال عيس����ى ( 20عامًا) وال����ذي بزغ نجمه خالل
الموسم المنصرم وأصبح محط انظار للعديد من
متابعي المستديرة :كنا نطمح للحفاظ على البقاء
ضم����ن دوري المحترفي����ن ،لكن قدر الله ما ش����اء
فعل ،هبطنا ،لك����ن هذا ال يعني ان نترك الفريق
في مثل هذه الظروف بل يتحتم علينا كما اعطانا
النادي وس����اهم في صقل مواهبنا وابداعاتنا ،ان
نكون أوفياء بمعنى الكلمة الى جانب المؤسسة
الرياضية واالبتعاد عن الحسابات الشخصية.
وأشار الى انه اعطى قراره النهائي بالبقاء وعدم

التخل����ي عن نادي����ه الذي هو بحاجة ماس����ة لكل
العب من أبناء النادي ،مؤك����دا ان االمر ال يتعدى
س����حابة صيف عابرة ،وان األيام القادمة ستكون
ف����ي مصلحة النادي إذا تضاف����رت كافة الجهود
وانصبت في هدف واحد وهو المصلحة العامة.
ولم يخف عيس����ى حقيق����ة ان النادي في هذه
الفترة التي تعتب����ر الحالكة في تاريخه ،يتطلب
من كل انس����ان غيور وحريص على المؤسسة من
الش����ارع الرياضي والعبين واداريي����ن ان يلتفوا
حول المؤسسة وعدم تركها لوحدها وتقديم كل
اشكال العن والمساعدة.
واك����د ثقته الكبيرة بالعبي أبن����اء النادي وعلى
القائمين بان يأخذوا بيد الفريق األول الى مساره
الحقيق����ي نحو العودة ل����دوري المحترفين وهذا
ليس بالمستحيل في ظل تقارب مستويات الفرق،
لكن االمر يتطلب وض����ع النقاط على الحروف من

خالل وضع خطة رياضية شاملة تتضمن الهدف
المنشود وبناء على ذلك ،سيتحقق.
وأضاف عيس����ى ان اندية عدة تعرضت لهزات
وكان لها اس����ما كبيرا مثل االمعري المتوج بلقب
المحترفي����ن ،فقد مر بظروف وغ����ادر المحترفين
وعاد ،وأيضا مؤسسة البيرة ،وعليه انا أوجه رسالة
لكل العبي الخضر من أبناء النادي بانتظار العبي
التعزي����ز ،علين����ا ان نلعب من اجل اس����م النادي
انطالقا من الروح القتالية ،وان نرد االعتبار له وان
نكون أوفياء في تحمل المسؤولية التي ستكون
عبئًا ثقيال على الجميع من العبين وأصحاب قرار.
ووجه رسالة لجماهير الخضر بعدم التخلي عن
الفري����ق والوقوف الى جانب����ه النهم الالعب رقم
 12ولهم الدور الكبير في تغيير الحال س����واء من
حيث الدعم المعنوي او المادي ،وسيبقى النادي
امانة في اعناقنا جميعا في بلدة الخضر.

ّ
الس���باقة بين ش���ركات القط���اع الخاص ف���ي مبادراتها
ورعاياته���ا التي قوبل���ت بالرضى والترحاب من الوس���ط
الرياضي الفلسطيني.

أهلي النصيرات يعزز
صفوفه بخمسة العبين جدد
كتب سلطان عدوان:
كش���ف أهلي النصي���رات ،أحد أندي���ة الدرج���ة الثانية في
المحافظات الجنوبية ،عن صفقاته الجديدة استعدادًا للموسم
المقبل الذي يبحث خالله عن العودة لدوري الدرجة األولى.
وع���زز الفريق األول لكرة القدم صفوفه بخمس���ة العبين هم:
خليل جربوع وراجي عاشور ومحمود الغول وعماد شنينو وناجي
النحال ،بعد انتهاء عقودهم م���ع خدمات خان يونس وخدمات
دير البلح والصالح والشوكة.
ويعتب���ر جربوع وراجي من الالعبي���ن البارزين أصحاب الخبرة،
حيث س���بق لهما التتويج مع ش���باب وخدمات رفح بعدة ألقاب
رس���مية وودية وخاضا أكثر من تجربة خارج أس���وار القلعتين
الزرقاء والخضراء ،وس���اهما في صعود الذئاب إلى دوري الدرجة
الممتازة.
ّ
وق���دم المدافع محمود الغ���ول أوراق اعتماده مع خدمات دير
البلح ،وبرز العب خط الوس���ط عماد ش���نينو مع الصالح ،في حين
قاد ناجي النحال فريقه السابق إلى دوري الدرجة الثانية.
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الحصان األسود  ..لقب مرشح
لصراع محموم على حلبة المونديال
موس���كو – وكاالت :من يمكنه نيل لقب الحصان األسود
ف���ي موندي���ال روس���يا ..احتم���االت كثيرة عل���ى طاولة
المونديال.
م���ن يحص���ل عل���ى لق���ب الحص���ان األس���ود ف���ي
المونديال؟هن���اك الكثير من المرش���حين للحصول على
هذا اللقب من خالل المنافسات داخل كأس العالم السيما
أن الكثير من المنتخبات تمل���ك الكثير من األوراق التي
تسمح لها بالمنافسة.
وعادة ما تس���نح الفرص���ة لبعض المنتخب���ات من غير
المرش���حين لالنطالق بقوة في البطوالت الكبرى مثل ويلز
في بطول���ة يورو  2016التي اس���تضافتها فرنس���ا حيث
ذهب���ت إلى الدور نصف النهائي م���ن البطولة ولكن هي
غائبة حاليا عن األس���ماء المؤهلة لمونديال روسيا بعدما
اخفقت في التصفيات.

**بلجيكا
ال يمكن تجاهل اس���م المنتخب البلجيكي باعتباره أحد
العناصر المؤهلة للفوز بالمونديال لما يملكه من أس���ماء
مميزة قادرة على صناعة الفارق بفضل المجموعة الكبيرة
من النجوم الذين يؤدون بقوة مع أنديتهم.
وأصي���ب جمهور كرة القدم بصدم���ة حين أعلن روبرت
مارتيني���ز المدير الفن���ي لمنتخب بلجي���كا أنه لن يضم
النجم األبرز في وسط الملعب رادجا ناينغوالن ألن أسلوب
لعبه ال يناس���ب الفريق مفضال عليه العبين مثل إكسيل
فيتسيل وكيفن دي بروين وديمبلي.
ويملك مارتينيز الشجاعة من أجل التأكيد على أهمية
ضم استبعاد الالعبين في الوقت الذي يملك فيه الكثير
من النجوم في مختلف الخطوط.
ول���دى بلجيكا الكثير من النجوم مثل إدين هازارد نجم
تشيلس���ي وكيفن دي بروين الذي يعد سببا رئيسيا في
فوز فريقه مانشس���تر س���يتي بالدوري اإلنجليزي كذلك
لدي���ه المهاجم العمالق روميلو لوكاك���و والجناح الخطير
يانيك كاراسكو ودرايس ميرتينيز.
وحظيت بلجيكا بقرعة مناس���بة ضم���ت كل من إنجلترا
وتونس وبنم���ا مما يعني إمكانية الحص���ول على أي من
بطاقتي التأهل إلى دور الـ 16من كأس العالم.

**كرواتيا
يعد ثالثي الليغا اإلس���بانية هو األب���رز داخل منتخب
كرواتيا بس���بب القدرات الكبيرة التي يتميز بها الثالثي
إيفان راكيتيتش "برش���لونة وثنائي ري���ال مدريد "لوكا
مودريتش" و "ماتيو كوفاسيتش".
ونج���ح إيفان راكيتيتش في الفوز مع فريقه برش���لونة
بمسابقة الليغا اإلس���بانية إضافة إلى كأس ملك إسبانيا

												
جانب من تدريبات المنتخب الكرواتي.

فيما حقق ثنائي ريال مدريد مس���ابقة دوري أبطال أوروبا
وهو ما يعني تحقيق الثالثي لنجاحات كبيرة.
ونس���بت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الفوز الذي حققه
البلوغرانا بمس���ابقة الليغا للثالثي ليونيل ميسي ومارك
أندري تير ش���تيغن وحل إيف���ان راكيتيتش في المركز
الثالث ضمن أهم العبي برش���لونة في الموس���م الماضي
وهو ما يؤكد تطور الالعب.
وحسم ريال مدريد مس����ابقة دوري ابطال أوروبا في
ظل تواجد لوكا مودريتش وزميله ماتيو كوفاسيتش
حيث انطلق أداء الفريق بقوة في المسابقة االوروبية
حت����ى حص����ل عليها عق����ب التغل����ب عل����ى ليفربول
اإلنجليزي .1-2

وتدرك كرواتيا أنها مهم���ا أدت بقوة فإنه من الصعب
الوص���ول إلى ما حققه جي���ل  1998حين حقق جيل دافور
سوكر المركز الثالث في المونديال ولكن يبقى كل شيء
وارد أم���ام أحد المنتخبات المرش���حة للحصول على لقب
الحذاء الذهبي.

**كولومبيا
لدى كولومبيا الكثير من األس���ماء السيما أن المنتخب
الالتيني بل���غ دور الثماني���ة في النس���خة الماضية من
كأس العالم التي استضافتها البرازيل خاصة مع تواجد
خاميس رودريغيز إضافة إلى خوان كوادرادو.
ولدى خوسيه بيكرمان المدير الفني المخضرم لمنتخب

(ا ف ب)

كولومبيا الكثي���ر من األوراق والخطط م���ن أجل الوصول
إلى نقطة مناس���بة في الصراع المونديالي تمنح منتخب
"لوس كافيتيروس" لقب الحصان الذهبي.
وتظهر الكثير م���ن المنتخبات الت���ي يمكن أن تصبح
المهر األس���ود ف���ي مونديال روس���يا  2018مثل منتخب
أوروغواي بكل ما لديه من أس���ماء كبيرة كذلك بيرو التي
تؤدي بش���كل جماهي ونفس األمر بالنس���بة إلى منتخب
سويس���را الذي حصل على تعادل مميز أمام إسبانيا وديا
وال يزال المونديال مس���رحا لظهور الكثير من المنتخبات
في الصورة..ومن قارة أفريقيا يمكن أن تحقق الس���نغال
مفاج���أة من العي���ار الثقيل وتذهب بعي���دا هي األخرى
مثلما حدث في عام .2002
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 12استادا تستضيف فعاليات كأس العالم 2018
موسكو (-د ب أ) :تستضيف روس���يا فعاليات بطولة كأس
العالم بدءا من الخميس على  12استادا موزعة على  11مدينة
حيث تضم العاصمة موسكو اثنين من هذه االستادات.
وحرصت روس���يا على تشييد أو تجديد هذه االستادات
في غرب ووسط البالد استعدادا لهذه البطولة التي بلغت
ميزانية االستعدادات لها نحو  11مليار دوالر أمريكي.
وفيما يلي لمحة مختصرة عن االس���تادات التي تشارك
في استضافة مباريات البطولة :

استاد لوجنيكي :
االستاد الرئيسي في العاصمة موسكو  ،ويستضيف المباراتين
االفتتاحية والنهائية .وتبلغ سعة االستاد  80ألف مقعد.
وعلى مدار س���تة عقود  ،كان اس���تاد لوجنيكي  ،الذي
يعني اسمه "المروج الخضراء"  ،هو االستاد األكثر شهرة
في روس���يا كما كان االس���تاد الرئيسي عندما استضافت
موسكو دورة األلعاب األولمبية عام . 1980
اس���تاد أوتكريتي :االس���تاد الثاني في موس���كو وهو
معقل فريق سبارتاك موسكو  ،وسبق له استضافة بعض
مباري���ات المنتخب الروس���ي لكرة الق���دم .وافتتح هذا
االستاد في  2014وتبلغ سعته  45ألف مقعد.

استاد سان بطرسبرج :
يقع هذا االستاد بمدينة سان بطرسبرج ثاني أكبر المدن
الروس����ية  ،واس����تضاف المباراتين االفتتاحية والنهائية
لبطول����ة كأس الق����ارات  . 2017وافتتح هذا االس����تاد قبل
بطولة كأس القارات مباش����رة وبلغت تكلفة تش����ييده نحو
مليار دوالر .وتبلغ سعة االستاد  64ألف مقعد.

استاد كاليننجراد :
ش���يد هذا االستاد في أقصى الغرب الروسي استعدادا
لكأس العالم كما س���يصبح معقال لفريق بالتيكا الروسي.
وتبلغ سعته نحو  35ألف مقعد.

استاد كازان :
يقع بمدينة كازان في وسط روسيا .وافتتح هذا االستاد
ف���ي  2013وتبلغ س���عته  45أل���ف مش���جع .ويعتبر هذا
االستاد معقال لنادي روبن كازان.

استاد فولجوجراد :
تبلغ سعته  45ألف مقعد ومن المقرر أن يصبح معقال لفريق
روتور بمدينة فولجوجراد الواقعة في الجنوب الغربي بروسيا.

استاد روستوف آرينا :
يقع بمدينة روس���توف في جنوب غرب روس���يا .وشيد
هذا االس���تاد أيضا م���ن أجل المونديال الروس���ي .وتبلغ
سعته  45ألف مقعد كما سيكون معقال لفريق روستوف.

استاد فيشت :
ويقع هذا االستاد في منتجع سوتشي جنوب غرب البالد ،
وشيد هذا االستاد من أجل دورة األلعاب األولمبية الشتوية

الماضية (سوتش����ي  ، )2014وأطلق عليه هذا االس����م نسبة
إلى جبل "فيش����ت" المتاخم له .وتبلغ سعة هذا االستاد 40
ألف مقعد.

استاد نيجني نوفجرود :
يقع هذا االستاد بمدينة نوفجرود بوسط روسيا وشيد
هذا االس���تاد من أجل كأس العالم وتبلغ س���عته  45ألف
مقعد  ،وسيصبح معقال لفريق أولمبايتس.

استاد موردوفيا :
ويقع هذا االس���تاد بمدينة سارانس���ك بوسط روسيا.
وش���يد هذا االس���تاد أيضا من أج���ل كأس العالم .وتبلغ
س���عته نحو  45ألف مقعد أيضا .وس���يصبح معقال لفريق
موردوفيا سارانسك.

استاد يكاترينبورج آرينا :

يقع هذا االس���تاد بمدينة يكاترينبورج وس���ط روسيا.
وشيد هذا االستاد في الخمس���ينيات من القرن الماضي

وج���رى تحديثه من أج���ل الموندي���ال .وتضمنت عملية
التحديث زيادة س���عته إلى  35أل���ف مقعد .ويمثل هذا
االستاد معقال لفريق أورال يكاترينبورج.

استاد سامارا آرينا :

ويقع هذا االس���تاد في مدينة س���امارا بوس���ط روسيا.
وشيد هذا االستاد من أجل كأس العالم  ،وتبلغ سعته 45
ألف مقعد .وسيكون معقال لفريق كريليا سوفيتوف الذي
يعني اسمه "أجنحة السوفييت".

ُ َّ
مـجـنـســون نـــادمـــون بــعــد حــ
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كريم بنزيمة(.ارشيف)

موسكو  -وكاالت :يتضمن كأس العالم بروسيا 2018
العديد من الالعبين المجنسين ،فكل مجموعة تحوي
منتخ���ب واحد على األقل قام بالتجنيس ،ألس���باب أو
ألخرى فإن عملي���ة تجنيس العبي ك���رة القدم القت
ً
تباينا في ردود األفعال بين ناقم ُ
ومناصر ،سنشرحها
بطريقة ُمختصرة (ربما ألنها ليست موضع الحديث)
مع اإلف���ادة بش���روط التجنيس التي أقره���ا االتحاد
الدولي لكرة القدم.
وتعددت عل���ل التجنيس في ك���رة القدم ،فبعض
الالعبين وجدوا في المنتخبات الكبرى فرصة للظهور
في البطوالت العالمي���ة والتي ال تتوافر في بلدانهم
ً
األصلية كنبيل فقير الذي اختار تمثيل فرنسا عوضا
عن الجزائر ،البعض اآلخر لم يلق االهتمام من منتخب
ب�ل�اده األصلي ليتحول لجنس���ية أخ���رى مثل إيدير
ً
إيطاليا ،فيما تسعى
مارتينيز البرازيلي والذي أصبح
بعض الب�ل�اد التي تعاني من قلة ف���ي المواهب إلى
التجنيس أو المواطنة ،مثل بلجيكا وقطر.
للتجني���س الرياضي كذلك ُبعد سياس���ي ،فنجوم
مثل ري���كارد ،خولييت ،وكالرينس س���يدورف ولدوا
بس���ورينام ُ
المحتلة من ِقبل هولن���دا والتي نقلتهم

شعراوي(.ارشيف)

وأعطته���م الجنس���ية ،كذلك ّأدى احت�ل�ال البرتغال
للرأس األخضر إلى تجنيس ريناتو سانش���يز ،لويس
ًل�اً
نان���ي ،وإيدير ،فض� عن احتالله���ا لموزمبيق التي
أنجبت األسطورة أيزيبيو ..البعد االجتماعي تمثل في
الفقر الذي دفع بعض الالعبين للهروب من بلدانهم
األصلي���ة تجاه األغنياء كعمر س���يفوري األرجنتيني
ّ
األصل والذي مثل إيطاليا.
وقد حدد االتحاد الدولي لكرة القدم أربعة ش���روط
يس���تطيع من خالله���ا الالعب التحول من جنس���ية
ً
ً
واحدا منهم.
ألخرى ،إذا ما استوفى شرطا
نصف قوام المنتخب اإلنكليزي ُ
المش���ارك بروسيا
 2018أصول���ه غي���ر إنكليزي���ة ،ديل���ف ،يون���غ ،روز،
ستيرلينغ ،ووكير ،آلي وغيرهم
ً
ً
الحقا تم تعديل البند الرابع نظرا لإلقبال الشره من
ً
استنادا لهذا
بعض البلدان كإنجلترا على التجنيس
صعبا ً
ً
أبدا ،ليتم تعديله إلى
األس���اس والذي لم يكن
(قد عاش خمس سنوات بعد بلوغه سن الـ .)18
ونس���تعرض ً
معا أبرز الالعبين ُ
المجنس���ين والذين
لم يس���عفهم الحظ للعب في نسخة روسيا  ،2018إما
لعدم صعود منتخبهم ،أو عدم تضمنهم في القائمة

النهائي���ة لمنتخب بالده���م ،أو الخيار األصعب وهو
عدم تأهل بالدهم مع تأهل البلد األصلي لهم..

**ليروي ساني (المانيا)
دهش���ة كبيرة انتابت مش���جعي ك���رة القدم حول
العالم باس���تبعاد مدرب المنتخب األلماني ،يواكيم
لوف ،لالعب مانشس���تر س���يتي ليروي س���اني ،من
القائمة النهائية للناسيونال مانشافت ،السبب الذي
ً
واضحا ه���و كثرة مراوغات س���اني والتي ال
ق���د يبدو
تتناسب مع الطريقة الصارمة الجماعية لأللمان.
ليروي كان بإمكانه تمثيل منتخب الس���نغال ،كون
والده سليمان ساني أحد الالعبين الدوليين للمنتخب
الس���نغالي (لع���ب  55مب���اراة دولية) وه���و المولود
ًل�اً
بالعاصم���ة داكار ،فض� عن إمكانية س���اني اللعب
بقميص المنتخب الفرنس���ي ً
نظرا لترعرع س���ليمان
بفرنسا وحصوله على الجنسية ،والتي تنتقل تلقائياً
لإلبن ،لربما ه���و نادم اآلن للحصوله على الجنس���ية
األلمانية كون السنغال وفرنسا في المونديال.
**وسام بن يدر (اسبانيا)

رفض مهاجم إش���بيلية اإلس���باني عديد الدعوات من
االتحاد التونس���ي لكرة القدم من أجل الدفاع عن ألوان
منتخب نسور قرطاج ،بن يدر قال في تصريحات متلفزة
"أحلم باللعب مع المنتخب الفرنس���ي ،إنه حلم بالنسبة
لي وأريد أن ألعب مونديال روسيا  .."2018الالعب البالغ
من العمر ً 28
عاما لم تتس���ن ل���ه الفرصة بعد للعب أي
مب���اراة للديك���ة ،وقال نبي���ل معلول م���درب المنتخب
التونس���ي أنه اتفق مع مس���ئولي اتح���اد الكرة بعدم
توجي���ه الدعوى إلي���ه ُم ً
جددا ،بالتأكيد ف���إن الندم هو
الشعور الطاغي عليه بعد تأهل تونس للمونديال وعدم
توجيه مدرب فرنسا ديديه ديشامب أيه دعوات له.

**ستيفان شعراوي (ايطاليا)
اإلس���م الحقيقي هو كري���مُ ،ول���د بإيطاليا من أب
مصري (صبري الش���عراوي) ومن أم إيطالية (لوس���يا
الشعراوي)
الالع���ب المصري األص���ل اإليطالي الجنس���ية كان
بإمكان���ه تمثي���ل منتخ���ب الفراعن���ة ،إال أن تباطؤ
مس���ئولي االتحاد المحل���ي في مص���ر ورغبة الالعب
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ساني (.ارشيف)

نفس���ه حالت دون األمر حيث قال في العام " 2010ال
أش���عر بالرغبة في اللعب لمصر ،فإنا ال أعلم أي شىء
عن مصر وال أتحدث اللغة العربية ،كما لم يس���بق لي
زيارة مص���ر ،وبالتالي فال يوج���د أي دافع لدي للعب
لهم" ،س���تيفان والذي تدرج بجميع الفئات السنية
لمنتخب���ات إيطاليا ،ل���م يلق المكان���ة المنتظرة مع
ً
نظ���را لكم النج���وم بمركزه وه���و ما جعله
اآلت���زوري
يخ���وض  23مب���اراة دولية فقط م���ع المنتخب األول
وهو بسن الخامسة والعشرين ،اآلن وقد تأهلت مصر
للنهائي���ات بعد غياب  28ع���ام ،وغابت إيطاليا للمرة
األولى منذ ً 60
عاما ،هو لس���وء طال���ع بالتأكيد لالعب
الشاب.

**جورجينيو (ايطاليا)
متوس���ط ميدان نابول���ي اإليطالي وال���ذي غدا في
الوقت الراهن أحد أفضل العب���ي مركزه بالعالم ،كان
قد اختار بإرادته تمثي���ل المنتخب اإليطالي ورفض
ً
موضوع���ا اللعب للبرازيل (بل���ده األصلي) ،جورجينيو
قال في العام " 2014أرى أن قميص اآلتزوري هو األكثر

جورجينيو(.ا ف ب)

قربا لي ،سأوافق ً
ً
فورا دون أي تردد أو تفكير في حالة
استقبالي مكالمة من مسئوليه" ،جورجينيو المولود
بمدينة إيمبتوبا البرازيلية لعب أول مباراة مع إيطاليا
بتاريخ  24مارس  2016ضد إس���بانيا بإحدى الوديات
ًل�اً
بعدم���ا حل بدي� لمارك���و بارولو ف���ي الدقيقة ،90
جورجي كان بإمكانه أن يصبح أحد الدعائم األساسية
للسامبا لكن يبدو أنه تيقن باختياره الدرب الخطأ.

**كريم بنزيمة (فرنسا)
اعترف بنزيمة في مقابل���ة صحفية أنه يكن الحب
األول للجزائر أرض أجداده ،وأن اختياره لفرنس���ا جاء
ُ
ألسباب رياضية لم تكن لتحقق مع الجزائر ،المهاجم
البال���غ من العم���ر ً 30
عاما والذي حق���ق المجد رفقة
ريال مدريد اإلس���باني ،كان حاله عل���ى النقيض مع
الديكة بعدما تم استبعاده منذ  3أعوام من تشكيلة
ُ
المنتخب الفرنس���ي ،وترجع آخر مب���اراة لعبها للزرق
إلى تاريخ الثامن من أكتوبر عام .2015
ُرغ���م خوضه لنس���ختين من كأس العال���م (– 2010
 )2014ومثلهما لليورو ( )2016 – 2012إال أن المش���وار

الذي ب���دأه عام  2007ل���م ُيكلل بالنج���اح ويبدو أنه
ً
فعليا ،ففي حملة عنصرية استبعد ديشامب
انتهى
معظ���م الالعبين ذوي األصول العربية أمثال س���مير
نصري وحاتم بن عرفه.

**أوغبونا (ايطاليا)
ُ
المداف���ع اإليطال���ي والع���ب ويس���تهام يونايتد
اإلنكلي���زي كان بإمكانه تمثي���ل المنتخب النيجيري
كونه ُولد م���ن أبوين نيجيريين هاج���را إليطاليا عام
 ،1983أنغيلو تحصل على الجنس���ية اإليطالية بعدما
ُولد وترب���ى في مدينة كاس���ينو ،ولع���ب أول مباراة
دولية م���ع المنتخب األول بتاريخ ممي���ز 2011-11-11
ضد هولن���دا بمباراة ودية ،اآلن وم���ع تأهل نيجيريا
للنهائيات وع���دم تأهل إيطاليا فإن أوغبونا قد يبدو
ً
نادما.

ّ
**مغاربة فضلوا حمل ألوان أوروبية
العديد م���ن الالعبي���ن المغاربة رفض���وا تمثيل

ّ
منتخبه���م ،وفضل���وا حمل أل���وان أوروبي���ة ولربما
ه���م اآلن نادمون ،على غرار زكري���ا بقالي (  22عام)
والمول���ود ببلجي���كا ألبوي���ن مغربيي���ن ،حيث قال
ً
متأكدا حول ق���راري النهائي
ع���ام " " 2013لم أكن
ُ
فالمغرب تجري في جيناتي ،إال أن بلجيكا أدين لها
بما وصلت له كالع���ب" ،بالتأكيد لم تتضمنه قائمة
بلجيكا لمونديال روس���يا ..مغرب���ي األبوين ً
آخرا هو
أنور الغازي ّ
(خريج مدرس���ة أياكس  23عام) والذي
ُ لاً
اختار المنتخ���ب الهولندي قبل ع���دة أعوام معل
ذلك أن���ه تلقى نصيح���ة من كريس���تيانو رونالدو
بتمثي���ل الطواحين ،ولس���وء حظه ف���إن هولندا لم
تتأهل وفعلت المغرب.
األمثل���ة المغربية ربما هي األكث���ر ،فكريم بلعربي
ّ
الذي رفض صراح���ة المغرب وفضل ألمانيا لم يخض
سوى  11مباراة منذ الظهور األول عام  2014ولم يلعب
اي بطولة كبيرة ،مثال آخر لمحمد اليونس���ي المولود
بالحس���نية بالمغ���رب ُ
ورغم ذلك أدار ظهره ألس���ود
ّ
األطلس وفض���ل النرويج ،إضافة إلى إبراهيم أفيالي،
ومنير الح���دادي الذي باءت محاولت���ه األخيرة للعب
بقميص المغرب بالفشل.
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نجوم عربية ننتظر بزوغها في سماء روسيا

محمد صالح .

حكيم زياش.

الدوسري.

وهبي الخرزي.

القاهرة – وكاالت :للمرة األولى نجحت  4منتخبات عربية
في التأهل لكأس العالم  2018في روسيا مع أحالم كبيرة
على أمل التأهل لدور الـ 16من المونديال الروسي.
وينتظر عش���اق الكرة العربي���ة العديد من النجوم على
أحر من الجمر على أمل تألقهم في روسيا  2018وهم:
 -1محمد صالح:
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة أداء الالعب المصري
محم���د صالح أحد أب���رز نجوم الكرة العالمي���ة في الوقت

الحالي م���ع منتخب ب�ل�اده مصر في المونديال الس���يما
بعدما قاد ناديه ليفرب���ول للتأهل لنهائي دوري األبطال
األوروبي في الموسم الماضي.
 -2سالم الدوسري:
يعد س���الم الدوس���ري أحد أبرز نج���وم األخضر خطورة
بس���بب قدراته المهارية والتهديفي���ة الكبيرة وتميزه
بالس���رعة والمراوغ���ات الناجحة وهو الالع���ب القادر على
صناعة الفارق في صفوف فريق المدرب خوان بيتزي.

من دون ش���ك الدوس���ري اكتس���ب الكثير من الخبرات
باللعب لصفوف فياريال في الموسم الماضي وإن كان لم
يشارك سوى لقرابة الـ  35دقيقة فقط في مواجهة ريال
مدريد األخيرة من الدوري اإلسباني.
 -3وهبي الخرزي:
تحسن أداء وهبي الخرزي كثيرًا بعد عودته إلى الدوري
الفرنس���ي من بوابة رين الفرنس���ي حيث أنه ش���ارك مع
فريق���ه في  24مب���اراة في الدوري الفرنس���ي وتمكن من

تسجيل  9أهداف إلى جانب صناعته لهدفين آخرين.
 -4حكيم زياش:
العب أياكس أمستردام الهولندي تألق بشكل رائع في
الموس���م الماضي مما دفع نادي روم���ا للتفكير بقوة في
الف���وز بخدماته في صفقة ينتظ���ر أن تصل قيمتها إلى
 30مليون يورو.
زياش ش���ارك في  39مباراة مع أياكس هذا الموس���م،
وتمكن من إحراز تسعة أهداف ،وقدم  18تمريرة حاسمة.

«نسور قرطاج» ترفض االعتراف بالترشيحات
برلي���ن  -د ب أ :بع���د غي���اب دام  12عاما ،يع���ود المنتخب
التونس���ي لكرة القدم إلى الظهور في بط���والت كأس العالم
من خالل النسخة الجديدة التي تستضيفها روسيا على مدار
األسابيع القليلة المقبلة.
ورغ���م كونه الفريق األفض���ل ترتيبا بين جمي���ع منتخبات
القارة األفريقية وكذلك على مس���توى المنتخبات العربية في
التصنيف العالم���ي الصادر عن االتحاد الدول���ي لكرة القدم
(فيفا)  ،ال يحظى المنتخب التونس���ي بترشيحات كبيرة قبل
خوض فعاليات المونديال الروسي.
ولكن المنتخب التونس���ي (نس���ور قرطاج) ال يعير اهتماما

كبيرا إلى هذه الترشيحات السيما وأن المهم هو األداء داخل
الملعب.
وربما يس���تمد نسور قرطاج هذه الرؤية مما قدمه المنتخب
الجزائ���ري في بطول���ة كأس العالم  2014بالبرازيل حيث ش���ق
الفريق طريقه بج���دارة رغم صعوبة مجموعته في الدور األول
للبطولة وبلغ دور الستة عشر لكنه سقط أمام نظيره األلماني
 2/1في الوقت اإلضافي.
ويطمح المنتخب التونس���ي إلى التخل���ص أخيرا من لعنة دور
المجموعات التي الزمته في مش���اركاته السابقة في المونديال
والعبور للدور الثاني (دور الستة عشر) للمرة األولى في تاريخه.

ويخ���وض المنتخب التونس���ي فعالي���ات المونديال للمرة
الخامسة في تاريخه لكنها األولى منذ نسخة  2006بألمانيا.
ورغم هذا ،حقق المنتخب التونسي (نسور قرطاج) انتصارا
واحدا فقط في المباريات التي خاضها على مدار مش���اركاته
األرب���ع الس���ابقة وهو ما يأم���ل في تغييره خ�ل�ال المونديال
الروس���ي رغم صعوبة مهمته في هذه المجموعة (الس���ابعة)
التي تضم معه منتخبات بلجيكا وإنكلترا وبنما.
وتولى نبيل معلول ،نجم خط وسط الفريق سابقا ،تدريب نسور
قرطاج في نيسان  2017خلفا للمدرب البولندي هنري كاسبرجاك
ال����ذي أقيل عقب الخروج صفر اليدي����ن من دور الثمانية لبطولة

كأس األمم األفريقية الماضية عام  2017بالجابون.
ويعتمد المنتخب التونسي بش���كل كبير على مجموعة من
الالعبين المحترفي���ن في أوروبا وخاصة باألندية الفرنس���ية
إضافة لعدد من الالعبين المحترفين باألندية العربية.
ويبرز من هؤالء الالعبين وهبي الخزري نجم رين الفرنس���ي
وفرجاني ساسي نجم خط وسط النصر السعودي وعلي معلول
ظهير أيسر األهلي المصري.
ويفتق���د الفريق في هذه البطولة أب���رز نجومه على االطالق
وهو يوسف المساكني الذي أصيب في الرباط الصليبي خالل
مشاركته مع فريق الدحيل القطري.
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األفيال لمكافحة المراهنات في المونديال !
أيوتاي���ا  -بانك���وك  -رويترز :انطلقت حم���ى كأس العالم في
مدين���ة أيوتاي���ا العاصمة القديم���ة لتايالن���د عندما خاضت
مجموع���ة من األفيال مب���اراة لك���رة القدم لزي���ادة الوعي ضد
المراهنات غير القانونية.
مررت تسعة أفيالُ ،رس���م عليها بالطالء أعالم عدد من الدول
المش���اركة ف���ي نهائي���ات كأس العالم لكرة الق���دم  2018في
روس���يا ،الكرة فيما بينها وجابت الملعب في مباراة اس���تغرقت
 15دقيقة ضد تالميذ مدرس���ة محلي���ة .وكان يمتطي ظهورها
ويوجهها مدربو أفيال.
وقال منظمو الحملة إنهم أرادوا أن يظهروا للتالميذ إن بطولة
كأس العالم تتعلق باالس���تمتاع بالرياض���ة أكثر من المراهنة
على المنتخبات المشاركة.
وق���ال ريانجتونجب���ات ميبهان نائب رئي���س قرية مخصصة
لرعاية األفي���ال في أيوتايا "إنهم (األفي���ال) هنا لجلب األلوان
والفرح والتوعية بأننا نس���تطيع االستمتاع بكأس العالم بدون
المراهنة وبتشجيع العبي كرة القدم فقط".
وتنتشر المراهنات غير القانونية حول مباريات كأس العالم
في بلدان مثل تايالند وماليزيا ،حيث تحظى كرة القدم بشعبية

كبيرة .وال توجد بهذه الدول بدائل قانونية للمراهنات.
وتعد المراهنات أو الترويج للمراهنات على كرة القدم جريمة
جنائية ف���ي تايالند ،لكن الذين يلقى القب���ض عليهم غالبا ما
يواجهون غرامة صغيرة تبلغ ألف بات تايالندي ( 31.17دوالر).
وإذا شارك أطفال في المراهنات يمكن أن يواجه آباؤهم غرامة
قدره���ا  100ألف ب���ات ( 311.72دوالر) أو الحبس لثالثة أش���هر.
والمراهنات على كرة القدم نشاط تجاري كبير في تايالند.
وتوقع مس���ح أجرته جامعة غرفة التج���ارة التايالندية إنفاق
 59ملي���ار بات ( 1.84ملي���ار دوالر) على مراهن���ات كأس العالم
في تايالند هذا العام وهو م���ا يمثل  0.2بالمئة من حجم النمو
االقتصادي.
وتقول األجهزة األمنية في آس����يا إنها تستعد لمحاربة شركات
المراهنة غير القانونية قبل نهائيات كأس العالم .وفي بانكوك،
قالت الش����رطة إنها ألقت القبض على  763شخصا في  681واقعة
مراهنة غير قانونية على كرة القدم منذ األول من أيار.
وقالت بانورات الكون ،نائب مفوض الش���رطة في بانكوك ،إن
الشرطة تراقب أكثر من  300موقع للمراهنة على اإلنترنت لكن
يصعب إغالق العديد منها ألن خوادمها توجد خارج تايالند.

األفيال تلعب كرة القدم.

الدور األول على موعد مع خمس محطات بارزة
موس���كو  -أ ف ب :تنطلق الخميس نهائيات كأس العالم في
كرة القدم  2018التي تستضيفها روسيا حتى  15تموز ،والتي
يش���هد دورها األول اقامة  48مباراة أولها بين البلد المضيف
والس���عودية على ملع���ب لوجنيكي في موس���كو .في ما يأتي
بعض المحطات البارزة التي يتوقع ان تكون محط اهتمام في
دور المجموعات للبطولة التي يشارك فيها  32منتخبا:

االفتتاح األدنى مستوى

صافرة البداية لشهر من منافسات كرة القدم التي سيتابعها
مئات الماليين ح����ول العالم .المفارق����ة ان مونديال  2018الذي
تش����ارك فيه نخبة من أبرز المنتخبات العالمي����ة وأبطال العالم
السابقين والمحتملين ،س����ينطلق بمباراة تجمع بين المنتخبين
األدن����ى ترتيب����ا (بين المنتخب����ات الـ  )32ف����ي تصنيف االتحاد
الدولي للعبة (فيفا) :روسيا والمملكة العربية السعودية.
يدخل المنتخب الروس���ي ملعب لوجنيكي الذي يتسع لـ 80
أل���ف متفرج ،وهو في المركز الس���بعين عالمي���ا ،أدنى بثالثة
مراكز من ضيفه "األخضر" ،في أولى مباريات المجموعة األولى
التي تضم أيضا األوروغواي ومصر.
اال انه بالنس���بة الى روسيا ورئيس���ها فالديمير بوتين الذي
أنفق نحو  13مليار دوالر الس���تضافة ثاني حدث رياضي كبير
بعد أولمبياد سوتشي الشتوي عام  ،2014كأس العالم هي كرة
قدم وما عداها :بالدرجة األولى ،يريد من منتخب بالده ان يقدم
أداء مشرفا على المس���تطيل األخضر ،ويتفادى االحراج في ان
يكون ثان���ي منتخب مضيف يخرج من ال���دور األول في تاريخ
المونديال ،وذلك بعد جنوب افريقيا .2010
أما أبعد م���ن الواجهة الرياضية ،فالمونديال بالنس���بة الى

بوتين هو فرصة إلظهار قوة موس���كو وحضورها على الساحة
العالمية ،في خضم التوترات واألزمات مع الدول الغربية.

السؤال األكبر!

صنع النجم المصري مكانة كبيرة لنفس���ه على س���احة كرة
القدم في الموسم المنصرم .أفضل العب في الدوري االنكليزي
الممت���از ،هدافه المتفوق على الدول���ي االنكليزي هاري كاين،
والجناح السريع الذي سجل  44هدفا (في مختلف المسابقات)،
وقاد فريقه ليفربول الى نهائي دوري أبطال أوروبا.
كانت هذه المباراة الموعد المنتظر ،لكنها تحولت الى مصدر
القلق األكبر .س���قط صالح أرضا بعد احت���كاك قاس من مدافع
ريال مدريد س���يرخيو راموس .أصيب في الكتف األيسر ،وخرج
من أرض الملعب باكيا ومتألما.
بات الس���ؤال األكبر :هل س���يكون صالح أمام فرصة تقديم
عروض���ه في المونديال؟ تخوض مص���ر مباراتها األولى في 15
حزيران ضد األوروغواي ،وبحس���ب طبي���ب المنتخب محمد أبو
العال ،قرار مشاركة صالح من عدمه هو رهن "الدقيقة األخيرة".
ع���اود النج���م الذي يحتفل ف���ي يوم المب���اراة األولى بعي���د ميالده
الس���ادس والعشرين ،التمارين بشكل منفرد بدءا من االثنين ثم شارك
األربعاء جزئيا بالتمارين الجماعية .اآلمال المصرية تتعلق بقدرته على
العودة" .الفراعنة" في حاجة ماسة اليه في ثالث مشاركة لهم في كأس
العالم ،واألولى بعد انتظار طويل امتد  28عاما.

المواجهة "االيبيرية"

الموعد األبرز في الدور األول س���يكون المواجهة "االيبيرية"
المنتظ���رة بين الجارتين اس���بانيا (بطلة العال���م  2010وأوروبا

 2008و )2012والبرتغ���ال بطل���ة أوروب���ا  .2016أوقعت القرعة
المنتخبين ف���ي المجموعة الثانية التي تض���م أيضا المغرب
وإي���ران ،ومنحت عش���اق اللعبة مباراة من العي���ار الثقيل منذ
اليوم الثاني (مساء الجمعة  15حزيران).
ستكون هذه المباراة الرابعة بين المنتخبين في بطولة كبرى
خ�ل�ال األعوام الـ  14األخيرة ،علم���ا ان األخيرة كانت في نصف
نهائي كأس أوروبا  ،2012والتي انتهت بفوز اس���بانيا بركالت
الترجيح في نصف النهائي.
مب���اراة واح���دة بحس���ابات كثي���رة :مواجه���ة البرتغال���ي
كريس���تيانو رونالدو مع زمالء له في ريال مدريد مثل سيرخيو
راموس وداني كارفاخال وناتش���و فرنانديز ،لقاء بين عمالقين
أوروبيين وعالميين ...حس���اب جديد أضيف بش���كل مفاجىء
الثالثاء :جولن لوبيتيغي مدرب المنتخب االس���باني ،سينتقل
الى تدريب ري���ال مدريد بعد المونديال خلفا للفرنس���ي زين
الدين زيدان.
لك���ن هذه الخطوة التي حصلت دون علم مس���بق من االتحاد
االس���باني ،دفع���ت باألخير الى اتخ���اذ القرار الصع���ب باقالة
لوبيتيغي قبل يومين من المواجهة "االيبيرية" ،دون أن يعلن
مباشرة عن هوية الذي سيخلفه في المونديال الروسي.

مواجهة اليوم األخير!

مس���اء اليوم األخير م���ن الدور األول ( 28حزيران) ،س���يكون
متابع���و كرة القدم على موعد مع مب���اراة أخرى بارزة في الدور
األول ،هي لقاء انكلترا وبلجيكا ضمن المجموعة الس���ابعة في
كالينينغراد.
يتوقع ان تكون المباراة حاس���مة لصدارة المجموعة التي

تضم أيضا تونس وبنما ،وس���تجمع بين منتخبين من األبرز
في ال���دور األول .المنتخ���ب البلجيكي الذي يش���رف عليه
االس���باني روبرتو مارتينيز ،يضم العديد من العبي الدوري
االنكليزي الممتاز ،الس���يما نجم مانشس���تر س���يتي كيفن
دي بروي���ن ومهاجم غريمه يونايت���د روميلو لوكاكو والعب
تشلسي إدين هازار.
هؤالء يعرفه���م العبو المدرب االنكليزي غاريث س���اوثغيت
جي���دا ،كما يع���رف البلجيكي���ون زمالءهم االنكلي���ز .منتخب
"األس���ود الثالثة" يش���ارك في مونديال  2018بتشكيلة تقوم
على العنصر الش���اب ،في "ثورة" أحدثها س���اوثغيت الذي لم
يجد حرجا في اس���تبعاد أس���ماء كبيرة كالحارس جو هارت أو
المهاجم واين روني .الرهان سيكون تحت االمتحان األكبر في
كأس العالم.

التحكيم بالفيديو

س���تكون كأس العال���م على موع���د للمرة األول���ى مع تقنية
مس���اعدة التحكي���م بالفيدي���و ("في اي���ه آر") ،المس���تخدمة
لتفادي أخطاء في بعض الحاالت المحددة ،اال انها كانت محط
انتقادات واسعة من الالعبين والمشجعين.
اختب���رت التقنية في عدد من مس���ابقات الفيفا ،اضافة الى
بطولت���ي ألمانيا وايطاليا .يعد المش���روع المثي���ر للجدل من
االقتراحات التي دفع رئيس الفيفا السويسري جاني انفانتينو
بقوة نحو اعتمادها.
س���تقوم التقنية ف���ي مونديال روس���يا عل���ى غرفة تحكم
اساسية في موسكو ،وس���تعرض الحاالت المثيرة للجدل على
شاشة عمالقة في المالعب.
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وجوه واعدة أمام فرصة التحول الى نجوم
موسكو(-أ ف ب) :تعج صفوف المنتخبات المشاركة
في مونديال روسيا  2018بنجوم من ذوي الخبرة التي
يع���ول عليها لتحقيق نتائج جي���دة ،بيد انها تضم
أيض���ا العبين واعدي���ن ينتظ���رون فرصتهم أبرزهم
االلمان���ي تيمو فيرنر ،الفرنس���ي عثم���ان ديمبيلي
والكولومبي دافينسون سانشيز.
 13مب���اراة دولية 7 ،أهداف .أي مهاجم يحلم بمثل
هذه البداية مع المنتخب الوطني؟ لكن بالنسبة الى
العب فريق اليبزي���غ ،فثالثة أه���داف في تصفيات
كأس العالم ،ومثلها في كأس القارات ،جعلته ركيزة
أساسية في خط هجوم تش���كيلة المنتخب االلماني
بطل العالم.
وعلى رغم تعرضه للس���خرية لعدم تحمله األجواء
الصاخبة في ملعب بشيكتاش التركي خالل مواجهة
الفريقين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ،يبدو ان
الضغ���ط ليس له أي تأثير على المهاجم المولود عام
 ،1996والذي قال مؤخرا لصحيفة دي فيلت االلمانية،
"ربما أحتاج إلى اللعب مع ناد آخر ألصبح العبا كبيرا".
قد يك���ون باي���رن ميوني���خ مهتما بالحص���ول على
خدماته في ح���ال رحيل مهاجم���ه الدولي البولندي
روبرت ليفاندوفس���كي .وتقدر وسائل االعالم قيمته
بنحو مئة مليون يورو.
بالنس���بة لصديقه كيليان مبابي ،هو "أفضل العب
ش���اب في العالم" .قدم عثمان ديمبيلي العديد من
المواس���م على المستوى األعلى ،على رغم انه يبلغ 21
عاما ويملك بنية جسدية نحيلة .دافع عن ألوان ثالثة
أندية مختلفة هي رين الفرنسي ،بوروسيا دورتموند
االلماني وبرشلونة االسباني.
أصبح الصيف الماضي ثاني أغلى العب فرنسي في
التاريخ ( 105ماليين ي���ورو باإلضافة إلى المكافآت)،
خلف مبابي لكن أم���ام زين الدين زيدان ،لكن "أوس"
(لقب ديمبيلي) لم يقدم الموسم الذي كان يأمل فيه
بانضمامه إلى برش���لونة .تعرض الصابة خطيرة في
بداية الموس���م ابعدته لفترة ع���ن المالعب وبالتالي
وجد صعوبة في فرض نفسه بعد تعافيه ولم يمنحه
المدرب إرنستو فالفيردي وقتا كبيرا .مهاجم طموح
يملك مواه���ب فنية خارقة ومبهرة ،وس���يكون أحد
العناص���ر الهجومية التي س���يعول عليها المنتخب
الفرنسي.
تم تمدي���د عقده (حتى ع���ام  )2024بعد عام واحد
من انضمامه الى توتنه���ام االنكليزي :قدم المدافع
الكولومبي دافينس���ون سانش���يز موس���ما رائعا مع
الفريق اللندني الذي انتقل الى صفوفه في الموسم
الماضي قادما من أياكس أمستردام الهولندي مقابل
نحو  45,5مليون يورو.
قوي وس���ريع ،المدافع المولود ف���ي كالوتو احتفل
الثالثاء في روسيا بعيد ميالده الثاني والعشرين .مع
المنتخب الكولومبي ،لعبه الى جوار العب ش���اب آخر
هو مدافع برش���لونة االس���باني ييري مينا ( 23عاما)،

الفرنسي عثمان ديمبيلي خالل التدريبات.

(إ.ب.أ)

س���اهم بش���كل كبير في إنهاء كولومبيا التصفيات
االميركية الجنوبية كثالث أقوى خط دفاع ( 19هدفا)
خل���ف البرازيل ( )11واالرجنتي���ن ( ،)16وبفارق هدف
واحد أمام االوروغواي بقيادة قائدها دييغو غودين.
جعل البلجيكي ي���وري تيلمانز كل الفرق األوروبية
تحل���م باالس���تفادة م���ن خدمات���ه بس���بب نضجه
ومؤهالته الفنية ورؤيته الثاقب���ة للعب ،عندما كان
القائد االصغر في تاريخ أندرلخت .لكن العب الوسط
الدولي عاش موس���ما صعب���ا  2018-2017مع موناكو
الفرنس���ي ،حيث غالب���ا ما منحه الم���درب البرتغالي

ليوناردو جارديم دور البديل.
ول���د عام  ،1997وال يزال أمام الالعب الش���اب الوقت
الكاف���ي لتأكي���د التطلعات المنتظ���رة فيه ،ويمكن
أن يحص���ل عل���ى فرص أكث���ر مع فريق االم���ارة بعد
رحي���ل البرازيلي فابيني���و الى ليفرب���ول االنكليزي.
لك���ن نهائيات كأس العالم س���تكون فرصة تيلمانز
لتحسين صورته ،بشرط أن يحصل على وقت للعب.
أصغر س���نا من النجم الواعد لكرة القدم الفرنسية
مباب���ي .العب الوس���ط المهاجم والجناح االس���ترالي
ولد ف���ي جبال زاغروس في إيران ،وهو الالعب الوحيد

المولود عام  4( 1999كانون الثاني ،أي أصغر من مبابي
بـ  15يوما) ،ودع���ي لخوض نهائيات كأس العالم في
روسيا.
جناح نش���يط وبارع ،خاض مبارات���ه الدولية االولى
مطلع حزي���ران ولمدة  6دقائق ف���ي المباراة الدولية
الودية ضد تش���يكيا .قلة خبرت���ه الدولية قد تحرمه
م���ن الحصول عل���ى الوقت الكافي للعب في روس���يا،
لكن وجوده في تش���كيلة فريق ملبورن سيتي ،الذي
ينتم���ي لمالك نادي مانشس���تر س���يتي اإلنكليزي،
ً
يجب أن يضمن له مستقبال مشرقًا.
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المغرب يخسر ملف استضافة مونديال 2026
موسكو -وكاالت :فاز الملف الثالثي المشترك للواليات
المتحدة وكندا والمكس���يك ،بحق استضافة كأس العالم
في كرة القدم  2026على حس���اب الملف المغربي ،وذلك
بحس���ب تصويت كونغرس االتح���اد الدولي للعبة (فيفا)
الذي أجري امس األربعاء.
وقال رئيس االتح���اد الدولي للعبة السويس���ري جاني
إنفانتينو بعد نهاية عملي���ة التصويت "لدينا فائز ()...
تم اختيار المكس���يك ،كندا ،الوالي���ات المتحدة من قبل
كونغرس الفيفا الستضافة كأس العالم ."2026
ونال الملف المشترك  134صوتا مقابل  65صوتا لملف المغرب.
وبذل���ك تحول حلم المغ���رب الس���تضافة بطولة كأس
العالم لكرة القدم في نس���ختها لعام  ،2026إلى كابوس
بعدم���ا أدارت دول كان���ت تعتبره���ا المملك���ة صديقة
وشقيقة ظهرها ،لترجح كفة الملف الثالثي األمريكي.
وج���اءت الصدم���ة األولى من ال���دول اإلفريقي���ة التي
تجمعها بالمغرب روابط قوية وعالقات متينة ،ويتقاسم
المغ���رب معها وحدة التص���ور للقارة الس���مراء .فبعدما
كان���ت كل المؤش���رات تقول إن جل األص���وات اإلفريقية
س���تذهب لصالح المل���ف المغرب ،تراجع���ت دول القارة
الس���مراء عن دع���م ملفه ،في وقت حاس���م وقاتل ،لتمنح
أصواته���ا للملف األمريكي ،ربما مجب���رة أو خوفا أو طمعا.
ولك���ن البعض ال يلتمس األعذار لهذه الدول ،التي تخلت
عن جار كان يصارع ويقاتل ليمنح القارة الس���مراء شرف
تنظيم المونديال للمرة الثاني���ة في عام ( ،2026أي قبل
 4س���نوات من مرور قرن من الزمن عل���ى إقامة أول بطولة

لكأس العالم).
الصدمة الثانية كانت أقوى وقاس���ية في نفس الوقت،
ألنه���ا جاءت من بل���دان تتقاس���م مع المغ���رب العروبة
والثقاف���ة وربم���ا حت���ى التقاليد والعقي���دة ،فعوض أن
يصطف الع���رب إلى جهة المغ���رب ،خرجت مجموعة من
الدول عن الس���رب ،وس���ارت عكس التيار ،لتصوت للملف
الثالث���ي األمريك���ي ،وتتخلى عن ش���قيقها ف���ي أحلك
الظروف وحيدا الحول له وال قوة.
وبخس���ارته الرهان للمرة الخامس في تاريخه ،استحوذ
المغ���رب عل���ى لق���ب البلد صاح���ب الح���ظ التعيس في
استضافة المونديال ،إذ أخفق  5مرات في كسب الرهان،
وهو رقم قياسي غير مسبوق ،وربما لن يحطم أو يتكرر.
انت���كاس آمال المغرب في اس���تضافة المونديال ،هي
حقيق���ة ال يمكن إنكارها أو تغييرها ،ولكن من محاس���ن
ترش���حه في محاولته الخامسة ،هو " الوضوح " في عملية
التصوي���ت ،وبالتالي تس���تطيع بس���هولة أن تعرف من
صوت لك ومن صوت ضدك ،وربما كش���فت هذه العملية
مجموع���ة من الخبايا واألس���رار حول عالق���ات المغرب مع
الدول "الصديقة والشقيقة والجارة".
وكانت س���بع دول عربي���ة تتقدمها المملك���ة العربية
الس���عودية ودول خليجي���ة ،ق���د صوت���ت لصال���ح ملف
الترشيح المش���ترك للواليات المتحدة وكندا والمكسيك
الستضافة كأس العالم في كرة القدم  ،2026في مواجهة
الملف المغربي.
وفي عملية التصويت نال الملف المشترك  134صوتا،

رئيس لجنة الترشيح المغربي لتنظيم مونديال  ، 2026موالي حفيظ العلمي في حالة من خيبة االمل (.ا ب ا)

مقابل  65صوت���ا للمغرب ،من أصل أص���وات  203أعضاء
يحق لهم التصويت.
ونال الملف المش���ترك سبعة أصوات من أصل  21صوتا
لل���دول العربية (ال يح���ق للمغرب التصوي���ت لكونه من
المرش���حين) ،وذلك بحس���ب النتائج التي نشرها الفيفا
كاملة على موقعه االلكتروني.

وفي ما يأتي توزيع األصوات العربية:
 المل���ف المش���ترك :البحري���ن ،العراق ،الس���عودية،االمارات ،الكويت ،األردن ،لبنان.
 مل���ف المغرب :الجزائ���ر ،مصر ،ليبيا ،س���لطنة عمان،فلسطين ،السودان ،سوريا ،تونس ،موريتانيا ،دجيبوتي،
الصومال ،جزر القمر ،قطر ،اليمن.

مدرب «الماتادور» اإلسباني أول ضحايا المونديال بسبب ريال مدريد!..
كراسنودار  -روسيا  -أ ف ب :قرر االتحاد اإلسباني لكرة
القدم وقبل يوم من افتتاح مونديال روس���يا  ،2018إقالة
جول���ن لوبيتيغي من تدريب المنتخب الوطني في خطوة
تأتي غداة االعالن عن تولي���ه مهمة تدريب ريال مدريد
في الموسم المقبل.
وق���ال رئيس االتحاد اإلس���باني لوي���س روبياليس من
مدينة كراسنودار الروسية قبل يومين من المباراة األولى
ضد الج���ارة البرتغال" ،وجدنا أنفس���نا مضطرين للتخلي
عن الم���درب" ،مضيفا "المنتخب الوطن���ي ينتمي لجميع
اإلسبان ( )...هذا قرار كان علينا اتخاذه".
وأش���ار الى أن كشف اسم البديل سيتم قريبا مع األخذ
ف���ي االعتبار التأثير "بأقل قدر ممكن" على الجهاز الفني
الحالي ،مضيفا "ادرك أنه ستكون هناك انتقادات مهما
كان القرار (ابقاء لوبيتيغ���ي أو اقالته) ،لكن قيم االتحاد
اإلسباني لكرة القدم فوق كل اعتبار".
ولم يكن قرار اقالة لوبيتيغي مفاجئا ،إذ أوردت وسائل
االع�ل�ام االس���بانية صباح ي���وم امس األربع���اء ان مصير
المدرب البالغ من العمر  51عاما بات مهددا بعد موافقته
على خالفة الفرنس���ي زين الدين زيدان في تدريب ريال
مدريد ،وهو ما أعلنه النادي الملكي بش���كل مفاجىء بعد
ظهر يوم اول من امس الثالثاء.

واعتبر هذا االعالن بمثابة مفاجأة ألن لوبيتيغي كان قد مدد
في أيار الماضي عقده مع االتحاد االسباني حتى العام .2020
واش���ارت وس���ائل االعالم اإلس���بانية يوم ام���س الى أن
روبياليس غير راض بتاتا على هذه الخطوة ،وكتبت صحيفة
"ماركا" أن "مس���تقبل جولن لوبيتيغي كم���درب للمنتخب
الوطن���ي اإلس���باني في مه���ب الري���ح" ،مضيفة "يش���عر
روبياليس بالخيانة وتضاعف غضبه مع تقدم الساعات".
وفي مؤتم���ره الصحافي يوم امس ،ق���ال روبياليس "ال
يمكن لالتحاد االس���باني لكرة القدم أن يكون مهمشا في
مفاوض���ات مع أحد موظفيه ومن ث���م يعلم باالتفاق (بين
ريال والم���درب) قبل  5دقائق من البيان الرس���مي (الذي
صدر عن ريال)".
وواصل "المدرب األفض���ل للمنتخب الوطني كان جولن
لوبيتيغ���ي وبالنس���بة لنا هو محترف ال غب���ار عليه .لكن
طريقة القيام باألمور مهمة".
وتولى لوبيتيغي قيادة "ال روخا" بعد كأس أوروبا 2016
خلفا لفيس���ينتي دل بوسكي ،وحقق المنتخب في عهده
س���جال الفتا ،اذ خ���اض  20مباراة حقق فيه���ا  16انتصارا
وأربعة تعادالت ،ومن دون أي خسارة.
يذك���ر أن اتحاد الكرة االس���باني اخت���ار «هييرو» بديال
لـ«لوبيتيغي».

المدرب االسباني لوبيتيجي
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مشجعون ايرانيون
يلتقطون الصور
التذكارية في الساحة
الحمراء في موسكو.

يكتبها :محمود السقا

(ا ف ب)

أجويرو :صورتي األفضل
ستكون برفقة كأس المونديال
موسكو (-د ب أ) :تعهد المهاجم األرجنتيني سيرخيو أجويرو
بأن مشاركته الثالثة في المونديال هي الحاسمة والفاصلة في
مش���واره في هذه البطولة الكبيرة بعد أن اس���تعاد عافيته من
اإلصابة التي لحقت ب���ه مؤخرا وأصبح أمام فرصة كبيرة للتأهل
في مونديال  2018عقب ظهوره الباهت في بطولتي  2010و2014.
وأكد الجهاز الطبي للمنتخ���ب األرجنتيني أن أجويرو تعافى
تماما من إصابته ،ليشغل مركز رأس الحربة في الخط الهجومي
للفريق ،وهو المركز الذي يتنافس بقوة على الفوز به مع زميله
جونزالو هيجواين.
ووصل أجويرو إلى مونديال روس���يا  2018وهو في حالة جيدة
للغاي���ة ،حيث بات يتمتع بنضج كبير م���ع وصوله إلى الثالثين
م���ن العمر جعله أبرز نجوم وهدافي نادي مانشس���تر س���يتي
اإلنكليزي .وق���ال أجويرو الذي بدأ مس���يرته بين صفوف نادي
اندبيندينتي األرجنتيني في الخامس���ة عشرة من العمر" :هذا
هو المونديال الثالث لي وأشعر بالقلق أكثر من البهجة".
وأض���اف من خ�ل�ال مقطع مص���ور "فيدي���و" نش���ره االتحاد
األرجنتيني لكرة القدم قائال" :علي أن أحاول استغالل كل هذه
الخبرة التي اكتسبتها في بطوالت كأس العالم ونقلها إلى هذا
المونديال".
وخضع أجوي���رو لعملية جراحية في نيس���ان الماضي ولكنه
اس���تعاد لياقته البدني���ة س���ريعا وكان أول الالعبي���ن الذين
اس���تدعاهم خورخ���ي س���امباولي ،المدير الفن���ي لألرجنتين،
استعدادا لخوض منافسات المونديال.

سحر على مدار شهر

مشجعة وحيدة في استقبال
المنتخب السويدي
جيليندزيك ( -د ب أ) :وصل المنتخب السويدي
األول لكرة القدم إلى روسيا من أجل المشاركة في
كأس العالم ،وتم الترحيب بالمنتخب الس���ويدي
خالل حفل استقبال أقامه مطار جيليندزيك.
وأفادت صحيفة "أفتونبالديت" الس���ويدية أن
فت���اة تدعى مارجوت في الـ 15م���ن عمرها تحمل
العلم الس���ويدي كانت هي المش���جعة الوحيدة
التي وقفت في انتظار الفريق الذي وصلت متأخرا
 35دقيقة.
ولم تحظ مارجوت بفرصة مقابلة الالعبين الذين
توجهوا سريعا إلى فندق اإلقامة قبل أن يخوضوا
مرانهم المفتوح.
ومع ذلك ،استبعدت الصحيفة أن تكون مارجوت
قد غضبت مما حدث.
ونقلت الصحيفة تصريحات لها قائلة ":أنا أحب
السويد ألجل المؤلفة أستريد ليندجرين .ولكنني
ال أعلم كثيرا عن كرة القدم".
ويلتق���ي المنتخ���ب الس���ويدي ي���وم االثنين
م���ع نظيره الك���وري الجنوبي عل���ى ملعب نيزني
نوفجورود ف���ي مباراتهما االفتتاحية بالمونديال
ثم يلع���ب المنتخب الس���ويدي م���ع المنتخبين
األلماني والمكسيكي في دور المجموعات.

فريق أمني سري لحماية زوجات
وصديقات العبي انكلترا
لن���دن -وكاالت :ذك���رت صحيف���ة “ديل���ي ميل”
البريطاني���ة أن���ه وبع���د حالة الخ���وف والقلق بين
صديقات وزوجات العب���ي المنتخب اإلنكليزي لكرة
الق���دم خالل حضور مباريات الفري���ق فيالمونديال
الروس���ي انه س���يكون برفقتهن فريق أمني سري
لحماي���ة تحركاتهن من أي تهديد طوال س���فرهن
لمتابعة المونديال.
جاء هذا بع���د تأكيد من االتح���اد اإلنكليزي لكرة
القدم ،على أن عائالت العبي الفريق سيكونوا تحت
حمايته ،بعد توفير اجراءات أمنية لهم.
وكان تم فتح باب الس���فر ضمن البعثة الرس���مية
لالتح���اد اإلنكليزي لك���رة القدم إلى روس���يا ،أمام
الصديقات والزوجات وعائالت العبي إنكلترا ،ليكون
هناك نوع من األمان أكثر.
بعض العبي إنكلترا ،اتفقوا مع شركات أمن خاصة
لمرافقة عائالتهم أثناء التواجد في روس���يا ،خاصة
ف���ي ظل المخاوف من أعمال ش���غب ض���د الجمهور
اإلنكليزي ،بسبب الحساسيات السياسية بين روسيا
وإنكلترا ،بسبب عملية محاولة قتل جاسوس مزدوج
بواسطة غاز سام داخل إنكلترا ،وتم توجيه االتهام
إلى روسيا.
وتلع���ب إنكلترا ف���ي المجموعة الس���ابعة برفقة
منتخبات بلجيكا وبنما وتونس.

"المونديال ينثر السحر على مدار الشهر"،
هذا هو العنوان ،الذي اخترناه كـ "مانشيت"
للصفح����ة االول����ى ،م����ن "اي����ام المونديال"،
المق����رر ان يكون في متناول الس����ادة القراء
صباح هذا اليوم ،إن ش����اء الله ،وفي تقديري
أنه س����ينطبق ،بوضوح ،من خالل شدة وطأة
المنافس����ات ،والس����باق المحم����وم والمثير
س����عيًا لخطف ذهب المونديال ،وتبرز ،هنا،
منتخبات بعينه����ا وهي :البرازيل وفرنس����ا
واالرجنتين والمانيا واس����بانيا ،رغم ان االخير
تع����رض الى ه����زة عنيفة ،اطاح����ت بمدربه
األحمق "لوبيتيغي" ،بس����بب توقيته السيء
عندما انتصر لفريق ريال مدريد على حساب
منتخب الوطن.
اليوم أنظار العالم ،تنص���رف صوب العاصمة
الروسية ،موسكو ،من اجل متابعة الحدث الكوني
األبرز ،حفل افتتاح المونديال رقم  21يعقبه لقاء
أصحاب الضيافة ،واالخضر السعودي.
لق����اء ضرب����ة البداي����ة على ق����در كبير من
االهمي����ة ،خصوص����ًا للمنتخب ال����ذي يرنو
للتأهل للدور ثمن النهائي.
قلوبنا مع منتخب األشقاء ،وأرى ان فرصته
س����انحة لحص����د نقاط روس����يا ال س����يما اذا
لعب بنف����س اآلداء والج����ودة ،وبنفس الروح
الوثابة والقتالية ،التي رسخها امام العمالق
األلماني.
المنتخب الروسي عادي ،بدليل ان تصنيفه
السبعين على سلم الفيفا ،يؤكد على سالمة
هذا المنطق ،فهو يعاني من قصور في خط
الوسط ،مقابل توفر القوة في حراسة المرمى،
وهذا في تقديري سوف يساهم في صالبة
خط الظهر.
تفوق الس����عودية وارد ومتوقع بالنظر الى
األس����ماء ،التي تم الزج به����ا الى حيث دوري
"الليغا" االسباني ،وبلغ عددها تسعة العبين،
وت����م حقنها بالخب����رة واالعتي����اد على اجواء
اللقاءات الصاخبة.
تك����رار انجاز موندي����ال  1994في المتناول،
حينما تأهل "اخضر السعودية" للدور الثاني
متفوقًا على بلجيكا بهدف الثنيان والمغرب..
امنيات التوفيق لسفراء العرب االربعة.
newsaqa@hotmail.com

