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روسيا على أهبة االستعداد لضربة البداية في مهرجان اإلثارة الكروية
موسكو ( -د ب أ) :مع اكتمال كافة االستعدادات ووصول
معظم المنتخبات المشاركة في البطولة  ،أصبحت روسيا
مهي���أة لتقديم مهرجان كروي رائع على مدار األس���ابيع
األربعة المقبلة من خالل النسخة الحادية عشر
لبطولة كأس العالم لكرة القدم.
وتنطلق فعاليات هذه النسخة بالمباراة االفتتاحية غدا
الخميس بين المنتخبين الروس���ي والسعودي على استاد
"لوجنيكي" الش���هير بالعاصمة موس���كو  ،وتختتم على
نفس الملعب في  15تموز المقبل.
وانش���غل العمال ف���ي األيام الماضية بتهيئة اس���تاد
"لوجنيكي" من أجل المباراة االفتتاحية.
ولكن  ،على عكس ما كان علي���ه الحال في البرازيل قبل
أربع س���نوات  ،لم يكن هذا العم���ل بمثابة الجهد الضخم
والضروري للغاية في اللحظة األخيرة من أجل االنتهاء من
إعداد االس���تادات والبنية األساسية في الوقت المناسب
ولكنها كانت مجرد تركيب بعض األكش���اك من أجل بيع
بعض المنتجات في حيز االستاد.
ويرى االتحاد الدولي لكرة الق���دم (فيفا) أن المونديال
المقبل في روس���يا بأيد أمينة مع اقت���راب ضربة البداية
في هذه البطولة.
وأصبحت كل االس���تادات الـ 12المضيف���ة للبطولة على
أهبة االس���تعداد علما بأن بعضها ش���يد حديثا من أجل
البطول���ة فيم���ا خضع البع���ض اآلخر لعملي���ات تحديث
وتطوير فحسب.
وال تعاني أي من هذه االس���تادات من مشاكل تنظيمية
أو تشغيلية تثير القلق أو الصداع للمسؤولين في روسيا
أو الفيف���ا على عك���س ما كان عليه الح���ال في المونديال
البرازيلي عام . 2014
وقال السويس���ري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا  ،في
مقابلة مصورة " : ،روس���يا جاه���زة  100بالمائة  ،والعالم

كله سيش���اهد هذا عندما تنطلق فعاليات البطولة في 14
حزيران بمباراة المنتخبين الروسي والسعودي على استاد
لوجنيكي".
كم���ا يعتق���د إنفانتين���و أن نظ���رة العالم إلى روس���يا
ستتغير أيضا.
وقال إنفانتينو " :س���يرى الناس روس���يا كبلد مختلف :
كبلد يس���تقبل ويرحب بالعالم .كبل���د بهيج ومهرجاني
يرغب في االحتفال ويرغب في االنفتاح".
وهذه هي النس���خة األولى من بطوالت كأس العالم في
عه���د إنفانتينو الذي تولى رئاس���ة الفيفا في  2016بعد
رحيل مواطنه جوزي���ف بالتر عن هذا المنصب في كانون
األول  2015بعد فضائح الفساد التي حاصرت الفيفا.
وكانت عملي���ة التصويت  ،التي جرت ف���ي  ، 2010على
حق اس���تضافة بطولتي كأس العال���م  2018و 2022أثارت
ادعاءات بوجود ش���راء ألصوات أعض���اء اللجنة التنفيذية
بالفيف���ا كما جرت تحقيقات موس���عة في األعوام الثالثة
الماضية
بش���أن هذه االدعاءات وفضائح فس���اد حاصرت الفيفا
وأدت لتنحي بالتر عن منصبه.
كما واجهت روس���يا عمليات تدقيق وفحص هائلة في
قضايا أخ���رى مثل المنش���طات واألم���ن والعنصرية في
المباريات.
ويأمل إنفانتينو والمنظمون في روس���يا أال تفسد هذه
األمور البطولة التي يتردد أن تنظيمها كلف روسيا أكثر
من عشرة مليارات يورو (8ر 11مليار دوالر) .
وع���ن مخاط���ر تع���رض البطول���ة لعنف المش���جعين
المشاغبين (هوليجانز)  ،بعد تورط المشجعين الروس في
أعم���ال عنف خالل بطولة كأس األم���م األوروبية الماضية
(يورو  )2016بفرنسا  ،قال إنفانتينو " :كل مشجع سيأتي
إلى روس���يا  ،سيتم استقباله في بيئة آمنة لالحتفال .إذا

اعتقد أي ش���خص أنه سيأتي لروس���يا من أجل إثارة المشاكل  ،من األفضل له
أن يظل في بلده".
وس���تكون اإلجراءات األمنية على أعلى مس���توى في الم���دن الـ 11المضيفة
للبطولة علما بأن المنظمي���ن يضعون صوب أعينهم دائما احتماالت التعرض
لهجوم إرهابي.
وما من ش���ك في أنه مشروع مهيب للرئيس الروسي فالديمير بوتين  ،الذي
طلب من الشرطة في بالده أن تعمل "بلباقة وحذر" خالل البطولة.
واستقبلت روسيا المشجعين بطريقتها حيث وضعت نظاما يقضي بضرورة
حصول كل مش���جع على بطاقة "مشجع" تكون بمثابة تأشيرة الدخول لألراضي
الروسية.
وتس���مح بطاقة المش���جع  ،بش���رط توافر تذكرة المباراة مع المشجع أيضا ،
باالنتقال المجاني بوسائل النقل العام بين المدن المضيفة لهذه المباريات.
كم���ا افتت���ح المنظمون مناطق الحتفاالت المش���جعين ف���ي كل المدن الـ11
المضيفة للبطولة.
وأك���د المنظمون أن هذه األماكن ش���هدت حضور نحو  40ألف مش���جع لدى
افتتاحها األحد.
وعلى أرض الملعب  ،ينتظر أن تكون بداية اس���تخدام نظام حكم الفيديو
المس���اعد (فار) للم���رة األولى في بطوالت كأس العال���م بمثابة نقطة مثيرة
للج���دل بعد الج���دل واالرتباك ال���ذي صاحب هذه التجربة ف���ي العديد من
البطوالت األخرة.
ومع وصول معظم الالعبين الـ 736المشاركين في البطولة  ،بداية من حارس
المرم���ى المصري المخضرم عص���ام الحضري أكبر العب ف���ي البطولة ( 45عاما
وخمس���ة شهور) ووصوال إلى األسترالي دانيال أرزاني أصغر العبي البطولة (19
عاما وخمسة شهور)  ،إلى روسيا بالفعل  ،تتزايد حدة اإلثارة مع اقتراب ضربة
البداية.
ويش���هد حفل افتتاح البطولة ،الخميس ،مشاركة نجم البوب الشهير روبي
وليامز والسوبرانو الروسية عايدة جاريفولينا.
ويأم���ل المنتخب األلماني (مانش���افت) في الدفاع ع���ن اللقب العالمي الذي
أحرزه قبل أربع س���نوات ف���ي البرازيل ليعادل الرقم القياس���ي في عدد مرات
الفوز بلقب البطولة والمسجل باسم المنتخب البرازيلي برصيد خمسة ألقاب.

			
شاب يقف اللتقاط الصور التذكارية بجانب تميمة للمونديال نصبت امام استاد سوتشي.

وف���ي المقابل  ،يحلم المنتخ���ب البرازيلي بإحراز اللقب
العالمي الس���ادس له والذي طال انتظاره منذ الفوز بلقبه
الخامس في نسخة  2002بكوريا الجنوبية واليابان.
كما تحظى منتخبات فرنس���ا وإس���بانيا والبرتغال بطل
أوروب���ا بقيادة كريس���تيانو رونال���دو واألرجنتين بقيادة
ليونيل ميس���ي بيقدر هائل من الترشيحات للتواجد في
المباراة النهائية المقررة يوم  15تموز المقبل على استاد
"لوجنيكي" في العاصمة موسكو.
ويتمن���ى المراقبون لهذه النس���خة م���ن المونديال أن

(ا ف ب)

يقدم المنتخب الروسي صاحب األرض أداء جيدا يساهم
في نجاح البطولة على المستوى الجماهيري.
كما ينتظر المتابعون للبطولة بعض المفاجآت في هذه
النسخة وقد يكون للمنتخبين األيسلندي والبنمي نصيب
من هذه المفاجآت في أول مش���اركة لهما ببطوالت كأس
العالم.
وق���ال إنفانتين���و " :م���ا أتطل���ع إليه بش���كل هائل هو
المباريات وأن أرى الكرة تتحرك وتدور وأرى المش���جعين
يحتفلون وأن أرى أروع شيء في العالم".

مشاركة تاريخية للكرة العربية  ..من يكون الحصان األسود للمونديال؟
س���ان بطرسبرج (روس���يا) (-د ب أ) :هل ينجح أحد المنتخبات العربية في أن يكون
الحص���ان األس���ود لبطولة كأس العالم ؟  ..س���ؤال يت���ردد كثيرا حالي���ا بين أنصار
المنتخبات العربية األربعة التي تشارك في بطولة كأس العالم  2018بروسيا.
ومع اقتراب ضربة البداية في هذه النسخة من بطوالت كأس العالم  ،يترقب عشاق
كرة القدم العربية في كل مكان ما س���تقدمه منتخبات الس���عودية ومصر وتونس
والمغرب في هذه المونديال الذي يشهد مشاركة قياسية عربية.
وكانت التصفيات المؤهلة في كل من القارتين األسيوية واألفريقية منحت الكرة
العربي���ة أربعة مقاعد ف���ي المونديال للمرة األولى في التاري���خ ولكن فرص كل من
المنتخبات األربعة تبدو متفاوتة في الصراع العالمي طبقا الستعدادات وإمكانيات
كل فري���ق وخبرت���ه واألهم من هذا كله ه���و المجموعة التي يس���تهل بها الفريق
مسيرته في البطولة.
وعلى مدار العقدين األخيرين  ،ش���هدت البطوالت الكبيرة ظهور أكثر من حصان
أس���ود إضافة للعديد من المفاجآت الكبيرة لمنتخبات لم تكن مرشحة لتفجير هذه
المفاجآت.
وف���ي مونديال  2002بكوريا الجنوبية واليابان  ،فاجأ المنتخب الس���نغالي الجميع
ببلوغه دور الثمانية.
وبعدها بعامين فقط  ،فجر المنتخب اليوناني واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ
ك���رة القدم وأحرز لقب كأس األمم األوروبية (يورو  )2004بالبرتغال بعدما تغلب على
أصحاب األرض في المباراة النهائية للبطولة.
وتع���ددت المفاجآت في البطوالت األخرى ف���ي كل من البطوالت العالمية والقارية
على مس���توى العالم وكان أحدثها هو بلوغ منتخب كوس���تاريكا لدور الثمانية في
مونديال  2014بالبرازيل ومنتخب أيسلندا لنفس الدور في يورو  2016بفرنسا.
واآلن  ،ينتظ���ر كثيرون من المنتخب���ات العربية مفاجآت مماثل���ة في المونديال
الروس���ي رغم صعوبة المهمة التي تنتظر كل منهم وتفاوت نس���ب نجاح كل فريق
عن اآلخرين.
وتبدو فرص نجاح كل من المنتخبين الس���عودي والمصري متشابهة إلى حد كبير
ولكن قدرة أحدهما على تفجير المفاجأة يرجح أن يكون على حساب اآلخر.
وأوقعت قرعة البطولة المنتخبين السعودي (األخضر) والمصري (أحفاد الفراعنة)
ف���ي المجموعة األولى بال���دور األول للمونديال والتي تضم معهما منتخبي روس���يا
وأوروجواي.
ويحظى منتخب أوروجواي بترش���يحات قوية لصدارة المجموعة ما يعني أن تأهل
أي من المنتخبين العربيين للدور الثاني (دور الستة عشر) سيكون من خالل مفاجأة

على المنتخب الروسي صاحب األرض إضافة للتأهل على حساب المنتخب اآلخر.
وكان حارس المرمى العماني المخضرم علي الحبسي أعرب  ،في تصريحات إعالمية
مؤخرا  ،عن اعتقاده بصعود أحد المنتخبين المصري والسعودي إلى الدور الثاني.
كما أعرب عن توقعه في مش���اركة متميزة م���ن المنتخبات العربية في المونديال
الروس���ي وذلك في ظل الخبرة الكبيرة لالعبي ه���ذه المنتخبات واإلمكانيات العالية
التي تتمتع بها هذه الفرق األربعة السيما على المستوى الفني.
ويواجه المنتخب المغربي االختبار األصعب على االطالق من بين جميع المنتخبات
العربية األربعة في الدور األول للمونديال الروس���ي حيث يخوض فعاليات هذا الدور
ضمن المجموعة الثانية (مجموعة الموت) التي تضم معه
منتخبات إسبانيا والبرتغال وإيران.
ويس���تهل المنتخب المغربي (أسود األطلسي) مس���يرته في البطولة بلقاء نظيره
اإليراني يوم الجمعة المقبل ولكنه لن يكون بحاجة إلى الفوز فقط في هذه المباراة
وإنما إلى تحقيق مفاجأة كبيرة أمام أي من المنتخبين اإلسباني والبرتغالي.
وأكد أحمد رضا التكناواتي نجم المنتخ���ب المغربي  ،في تصريحات إعالمية بعد
وصول الفريق إلى روس���يا  ،أن فريقه لن يتنازل عن حلم العبور من دور المجموعات
رغم صعوبة مجموعته.
وق���ال التكناوت���ي  ،على هامش تدريب���ات الفريق " ،هدفنا ه���و العبور إلى الدور
الثان���ي ومباراتنا أمام إي���ران مهمة مثل البرتغال وإس���بانيا ألن جميع المواجهات
مهمة في كأس العالم".
وق���ال الصحفي المغربي يوس���ف الش���افعي  ،ف���ي تصريحات إل���ى وكالة األنباء
األلمانية (د.ب.أ) " : ،لكي نكون واقعيين  ،المنتخب المغربي وقع في مجموعة صعبة
للغاي���ة .يمكن القول بأنها أصعب مجموعة في المونديال .ولكن المنتخب المغربي
يمل���ك من المؤهالت م���ا يجعله بمثابة الحصان األس���ود في تل���ك المجموعة ..كل
ش���يء يمر عبر مباراة إيران  .الفوز بمباراة إيران سيساعد الفريق كثيرا وإال ستكون
العواقب وخيمة".
وأوضح " :التعادل أو الهزيمة يعنيان معاناة المنتخب المغربي في هذه المجموعة.
ولكننا شاهدنا منتخب إسبانيا في المقابلة الودية أمام المنتخب التونسي لم يكن
بتل���ك القوة التي تعودنا عليها .وقدم منتخب تون���س أداء رائعا وصنع العديد من
الفرص .كما شاهدنا منتخب البرتغال أمام الجزائر..يجب علينا أال نخاف هذه األسماء
الكبيرة".
ويواجه المنتخب التونس���ي (نس���ور قرطاج) اختبارا صعبا أيض���ا في الدور األول
للمونديال حيث يخوضه ضمن المجموعة السابعة التي تضم معه منتخبات إنجلترا

							
جانب من تدريبات المنتخب المغربي.

وبلجيكا وبنما.
ويحت���اج المنتخب التونس���ي أوال إلى تحقي���ق نتيجة جيدة ف���ي مباراته األولى
بالبطولة أم���ام المنتخب اإلنجليزي إضافة لضرورة الفوز عل���ى منتخب بنما الطموح
الذي يش���ارك في البطولة للمرة األولى فيما تبدو المواجهة أمام المنتخب البلجيكي
هي األصعب لنسور قرطاج.
وأش���اد اإلس���باني روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخ���ب البلجيكي بالمنتخب

			

(ا ف ب)

التونس���ي واإلمكانيات التي يمتلكها الالعبون مشيرا إلى أن نسور قرطاج فريق قوي
والتغلب عليه لن يكون سهال.
وأكد مارتينيز  ،في تصريحات إعالمية " ،شاهدت مباراة تونس وإسبانيا ،وتأكدت
أنه���م يملكون إمكانيات كبيرة وكانوا يس���تحقون الفوز ،وتس���جيلهم ثنائية أمام
البرتغ���ال خي���ر دليل على قوته���م .لديهم العب���ون متميزون م���ن الناحية الفنية
ويتحركون كثيرا وقد يكونون من مفاجآت كأس العالم".

روســيــا الحـلـيـفــة تحظى بنصـيـبـهـــا مـــن المشجــعــين فــي دمشـق
دمش���ق(-أ ف ب)  :في ش���ارع ش���عبي بدمش���ق القديمة ،يبرز العلم
الروسي بين أعالم منتخبات مشاركة في مونديال  ،2018في مشهد لم
تعتده سوريا قبل تدخل موسكو في النزاع الى جانب القوات الحكومية،
إذ لطالما طغت المنافسة بين مشجعي البرازيل واألرجنتين.
وقبيل انط��ل�اق المونديال غدا ،يزهو حي القيميرية الدمش����قي
بأعالم معلقة على حبل يتدلى وسط شارع تصطف المحال التجارية
على جانبيه وتزين س����ماءه زينة مضاءة قبل أيام من االحتفال عيد
الفطر.
ويق���ول أحم���د المضرمان���ي المنش���غل بمتابع���ة آخ���ر التعليقات
والمنش���ورات على مجموعة تعنى باألخبار الرياضية أنشأها على موقع
فيس���بوك ،لوكالة فرانس برس" ،قبل األحداث في س���وريا ،لم يكن أحد
ّ
ليشجع المنتخب الروس���ي ،فهو منتخب عادي وليس قويًا" مقارنة مع
المنتخبات التقليدية الكبرى.
يضيف الشاب الثالثيني الذي باتت مجموعته تضم أكثر من سبعين
ألف متابع "لكن حاليًا وبعد التدخل الروسي ،هناك من يتعاطف معها".
منذ أيام ،يتابع أحمد بحماس ازدي���اد وتيرة التعليقات والتعليقات
المضادة مع تبادل المش���جعين لمنتخبات ع���دة التوقعات واآلراء ،في
نقاش���ات قد تتط���ور أحيانًا الى مش���ادات افتراضية ح���ول تميز هذا
الفريق أو ذاك.
ّ
ويش���رح أن الميل العام للتعليقات يذهب باتجاه "تشجيع فرق قوية
كالبرازيل واألرجنتين ،ولكن رغم ذلك ،يتردد اس���م المنتخب الروسي
في التعليقات والتصويت".
قبل اندالع النزاع في س���وريا في آذار  ،2011لم يكن تش���جيع منتخب
روس���يا أو رفع علمها ش���ائعًا في العاصمة أو أي م���دن أخرى .لكن األمر
تغير كليًا منذ بدأت موس���كو تدخلها العسكري الى جانب دمشق في
أيلول  ،2015بعد سنوات من دعمها سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا.
ويتحدث أحمد عن ّ
تغير الظروف األمنية في س���وريا راهنًا مقارنة مع
ما كانت عليه خالل مونديال البرازيل .2014
ويقول "الناس اليوم مرتاحة ،يمكنها أن تتابع المونديال بشغف وبال
خ���وف ،أما في مونديال  ،2014فقد كانت الحرب في أوجها في دمش���ق
وكان الناس مشغولين بأنفسهم وبأمنهم الشخصي".

على كرسيه الخشبي أمام محله المتواضع المخصص لبيع األعالم وكل
ما قد يس���تخدم لتشجيع المنتخبات المتنافسة ،يجلس حمود خميس
( 37عامًا) ويجيب مع ابتسامة عريضة على أسئلة المارة والزبائن بشأن
األسعار.
ويقول لفرانس برس بينما تتصدر محله شاشة كبيرة سيشاهد كأس
العالم عبرها "كنا نبيع األعالم الروس���ية عشية جلسات مجلس األمن ،أو
عند االستحقاقات السياسية الكبرى".
أم���ا اآلن "وبعدما هدأت مباحثات السياس���ة ،يش���تري البعض العلم
الروسي لتسجيل موقف سياسي من خالل الرياضة" كما يشرح حمود.
ً
وف���ي األيام األخيرة ،ش���هد متجره إقب���اال متزايدًا على ش���راء أعالم
المنتخبات المش���اركة في المونديال بعدما كانت مبيعاته في الفترة
الماضية تقتصر على أعالم الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا.
في سوق السويقة المخصص لبيع األدوات اإللكترونية ،ترتفع أصوات
أغان صاخبة من بعض المحال بينما ينهمك محمود أبو مالك ( 50عامًا)
بتس���لم دفعة جديدة من أجهزة "فك التشفير" في محله الذي بالكاد
يتسع لشخصين.
ّ
يك���دس محمود العلب ف���وق بعضها البعض ،بينم���ا يطلب من تاجر
جملة عبر الهاتف أن يكون مس���تعدًا لتوفير كميات إضافية مع ازدياد
الطلب.
ويتوقع ف���ي تصريحات لفرانس برس أن "يكون اإلقبال هذه الس���نة
كبي���رًا لمتابعة المونديال" ،مميزًا بين "ف���رق قوية وفرق عربية وأخرى
حليفة" في إش���ارة لروسيا ،لكنه يرى أن "التشجيع سيكون حتمًا للفرق
القوية".
ويقبل العديد من السوريين على ش���راء هذه األجهزة ليتسنى لهم
متابع���ة المباريات التي تبثها قنوات تلفزيونية مش���فرة مقابل مبالغ
مرتفعة للغاية .وتتراوح كلفة هذه األجهزة بين  5000ليرة ( 12دوالرًا)
ً
لالش���تراك األس���بوعي وصوال الى  500ألف (نحو  1100دوالر) لالشتراك
الس���نوي ،وه���و مبلغ يصع���ب على كثيري���ن دفعه في ظ���ل الظروف
االقتصادية الصعبة.
على بعد عشرات األمتار ،يبادر باسم الرز ( 33عامًا) الى سؤال الزبائن،
فور دخوله���م المحل المخصص لبيع األحذية حي���ث يعمل ،عن هوية

				
اعالم الدول المشاركة في المونديال معروضة في احد اسواق دمشق القديمة.

الفريق الذي يش���جعونه .وفي حال كانت إجابته���م األرجنتين ،يقدم
لهم حسمًا خاصًا.
ويقول الش���اب ،الذي قرر أن يأخذ إجازة حين يلعب منتخبه المفضل،
ً
بحماس���ة لفرانس برس "األرجنتين أوال ،لكن روس���يا دولة حليفة ،نحن
حلفاء في الحرب والسلم ،وسنكون حلفاء في الرياضة أيضًا".

				

(ا ب ا)

وتخ���وض روس���يا المب���اراة االفتتاحي���ة للمونديال ضد الس���عودية
الخميس ،وذلك ضم���ن المجموعة األولى التي تض���م أيضا األوروغواي
ومصر.
ويضيف الرز بنبرة حاس���مة "المنتخب الروسي حليف وشريحة كبيرة
من الشعب السوري ستشجع المنتخب الروسي ..فوزه يعني فوزنا".

