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موسكو - د ب أ

إضافــة للقلــق والحمــاس فــي كل مــكان بالعالم، 

حققــت بطولــة كأس العالــم أرقامــاً خيالية 

من االســتثمارات وكذلك أعــداداً هائلة من 

المشجعين، إضافة ألرقام أخرى عدة.

أكثر مــن 10 مليارات حجــم التكلفة التي 

تحملتها روســيا الســتضافة البطولة، طبقاً 

للتقديرات الرسمية. وتشير تقديرات أخرى 

إلى ضعف هذا المبلغ ما يجعل مونديال 

2018 أغلــى مونديال فــي التاريخ حتى 

اآلن.

81 ألفــاً: عــدد المشــجعين 

الذيــن يمكن حضورهم 

في مدرجات اســتاد 

»لوجنيكي« 

الشهير 

بالعاصمة 

الروسية 

موسكو الذي يستضيف المباراتين االفتتاحية والنهائية للبطولة 

وبعض المباريات األخرى.

64: عــدد مباريــات البطولــة التــي تقــام بداية مــن المباراة 

االفتتاحيــة حتى المباراة النهائية التي تقام في 15 تموز/  يوليو 

المقبل.

736: إجمالي عدد العبي المنتخبات الـ32 المشــاركة في 

البطولة.

2: عدد المنتخبات التي تشــارك في هذه النسخة للمرة 

األولــى في تاريخ بطــوالت كأس العالم،وهما أيســلندا 

وبنما.

35: عــدد الحكام الذين يديرون مباريــات البطولة بداية 

من األرجنتيني نيســتور بيتانا الذي يدير المباراة االفتتاحية 

للبطولة بين المنتخبين الروسي والسعودي.

33: عــدد الكاميــرات المســتخدمة في نظام حكــم الفيديو 

المساعد )فار( والذي ســيطبق في البطولة الحالية لتكون أول 

نسخة في بطوالت كأس العالم تشهد تطبيق هذا النظام.

7342: إجمالــي عدد الالعبين الذين شــاركوا في 

بطوالت كأس العالم منــذ مونديال 1930 

 2014 مونديــال  حتــى  بأوروغــواي 

بالبرازيل.

عــدد  إجمالــي  مليونــاً:   37

حضــروا  الذيــن  المشــجعين 

منــذ  العالــم  مباريــات كأس 

بأوروغــواي   1930 مونديــال 

حتى مونديال 2014 بالبرازيل.

و116:  آالف  و403  مليونــان 

لمباريات  المباعة  التذاكر  عدد 

بطولــة كأس العالم 2018 حتى 

قبــل أســبوع واحــد علــى انطالق 

البطولة. وال تزال عملية بيع التذاكر جارية.

3 مليــارات و200 مليــون: عدد المشــجعين الذين 

تابعــوا المونديال البرازيلي فــي لحظة ما عبر التلفزيون. 

وقد يزداد العدد في المونديال الروسي.

11: عدد المدن المضيفة لبطولة كأس العالم بروسيا.

12: عدد االســتادات المضيفة لبطولــة كأس العالم 

بروسيا.

1290: عدد الســيارات التــي أعدها المنظمون 

في المونديال الروســي النتقاالت المشاركين 

فــي البطولة. إضافة إلــى 657 حافلة مهيأة 

لنفس الغرض.

39 ألفاً: عدد الغرف الفندقية المحجوزة من 

قبل منظمي كأس العالم.

17 ألفاً و440: عدد أفراد القوات التي تســتعين بها روســيا 

لتأمين المونديال.
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يشــارك أفراد من مقاتلي القوزاق الذين لعبوا دوراً 

في حمالت ســرية في أوكرانيا وسوريا نددت بها 

كييف وواشنطن باعتبارها تحظى بدعم موسكو 

ضمن الوحدات الروســية شــبه العسكرية التي 

ستوفر األمن لمباريات كأس العالم.

وقالت قيادات من القوزاق ومسؤولين محليين 

إن أكثــر مــن 800 فرد ينتمون لســت منظمات 

محلية على األقل من القوزاق ســيجوبون الشوارع 

ومناطــق تحــرك المشــجعين ومقار إقامــة الفرق 

المشاركة في البطولة.

وقال قادة القوزاق إنهم سيعملون في بعض المناطق 

في روسيا في أيام المباريات كمضيفين ومتطوعين.

وقــد توصلت رويترز إلى أن 19 فــرداً على األقل من 

هذه المنظمات شاركوا إلى جانب متمردين انفصاليين 

تدعمهم موســكو في شــرق أوكرانيا أو بصفتهم مرتزقة 

عســكريين يحظون بمساندة موســكو في حروب خارج 

روسيا.

وتأكــدت رويترز مــن هويــات المقاتليــن وانتمائهم 

للمنظمــات شــبه العســكرية مــن خــالل أقاربهم 

وأصدقائهم وزمالئهم من القوزاق.

ويعتبــر االتحــاد األوروبــي وأميــركا االنتفاضــة 

وارسو - رويترز االنفصالية غير مشروعة.  

أصدرت بولندا طابعاً بريدياً يحمل اسم هدافها 

روبرت ليفاندوفسكي، أمس، في خطوة قام بها 

بريــد بولندا الوطني، تزامناً مع افتتاح مونديال 

روسيا 2018.

بولندا  بريــد  وقــال 

المهاجــم  إن 

»هــو  عامــاً(:   29(

أحد  عدة  لســنوات 

المهاجمين  أفضــل 

فــي العالــم، ومثال 

الشــبان  لالعبيــن 

اللعبــة«،  وأنصــار 

أنــه  إلــى  مشــيراً 

أصدر خمسة ماليين 

نسخة من الطابع البريدي.

ويظهر على الطابع البريدي وجه واســم وعالمة 

»آر الـ9«، وهما الحرفان األوالن من اسمه ورقم 

قميصــه الوطني. وتبلغ قيمــة كل طابع بريدي 

ســتة زلوتني )1.4 يورو(، وسجل ليفا 16 هدفاً 

خالل مشوار بولندا في تصفيات المونديال.

وارسو - أ ف ب   

انتقــد النجم األرجنتيني دييغــو مارادونا اختيار 

الملف الثالثي المؤلــف من الواليات المتحدة 

وكندا والمكسيك لتنظيم مونديال 2026، مشيراً 

إلى »عدم شــغف« دولتين مــن الدول الثالث 

بكرة القدم، وذلــك خالل حلقة تلفزيونية على 

شبكة »تيليسور«.

مارادونــا:  وقــال   

»الكنديون يملكون 

جيدين  متزلجيــن 

أدنــى  دون  مــن 

األميركيون  شــك.. 

)خــالل  أرادوا 

 )2014 مونديــال 

المباراة  نخوض  أن 

علــى مــدى أربعة 

أشــواط مــن 25 دقيقــة من أجــل الترويج 

لإلعالنات«.

أما بالنســبة إلى للمكســيكيين فأضاف بتهكم: 

»ال يستحقون ذلك«.

 وتابــع: »هذا األمر ال يعجبني إطالقاً، ال وجود 

للشــغف« في هذه الدول، في ما يتعلق بكندا 

بوينوس آيرس - أ ف ب والواليات المتحدة. 

أعرب ستانيســالس تشيرتشيســوف، مدرب منتخب روســيا لكــرة القدم، عن 

ســعادته البالغة بفــوز فريقه الكبير 5/صفر على نظيره الســعودي في المباراة 

االفتتاحية لنهائيات كأس العالم بروســيا. وقال تشيرتشيســوف لشــبكة )أيه آر 

دي( التلفزيونية األلمانية عقب المباراة: »أعددنا أنفســنا جيداً لهذا اليوم.. كان 

هذا هو الوقت المناسب. االنتصار في المباراة االفتتاحية أمر هام«.

وأوضــح مدرب المنتخب الروســي: »حصلنا على ثالث نقــاط، )لكننا( نخوض 

بطولة. األمر لم ينته بعد تلك المباراة«. ويلتقي المنتخب الروســي في الجولة 

المقبلــة مع نظيره المصري يوم الثالثــاء القادم في الجولة الثانية بالمجموعة، 

في حين يلتقي منتخب الســعودية مع منتخب أوروغواي يوم األربعاء المقبل 

بالجولة ذاتها. يذكر أن هذا هو االنتصار األول لمنتخب روســيا في كأس العالم 

منــذ تغلبه 2/صفر على منتخب تونس في نســخة البطولــة عام 2002 بكوريا 

موسكو - د ب أ الجنوبية واليابان. 

قــال توني كروس، العب وســط منتخب ألمانيا، إن قــرار إقالة يولين لوبتيغي 

من تدريب إسبانيا عشية افتتاح كأس العالم لكرة القدم لن يؤثر كثيراً في أداء 

أبطال العالم 2010. وأُقيل لوبتيغي أول من أمس عقب إعالن االتحاد اإلسباني 

أن المدرب لم يبلغه باتفاقه على قيادة ريال مدريد بعد البطولة.

وقــال كروس الفائز بــكأس العالم 2014، الذي ســيتدرب تحت قيادة لوبتيغي 

في ريال مدريد، للصحفيين: »بأمانة ال أعتقد أن ذلك ســيمثل عائقاً كبيراً أمام 

إسبانيا. لكني أعتقد أن ذلك لن يؤثر كثيراً«.

وأعلــن ريال مدريد أن لوبتيغي، الذي جدد عقده أخيراً مع إســبانيا، ســيتولى 

موسكو - رويترز تدريب الفريق الموسم المقبل. 

دوالر تكلفة المونديال

مرتزقة يؤّمنون
كأس العالم

طابع بريدي 
باسم ليفا

مارادونا ينتقد 
ملف 2026

مدرب روسيا: المشوار  طويل

كروس: إقالة لوبتيغي ال تؤثر

احتفلت روســيا ببدء الحــدث الكروي الذي انتظره العالــم طيلة أربعة أعوام، 

وذلــك بعرض افتتاحي لمونديال كرة القدم 2018، النســخة الـ21 من البطولة 

التي انطلقت بمباراة بين منتخبها الوطني ونظيره السعودي في موسكو.

وعلــى ملعب لوجنيكي في العاصمة الروســية، أحيا المغنــي البريطاني روبي 

وليامس حفاًل مقتضباً ألقل من 30 دقيقة الذي رافقته الســوبرانو الروسية آيدا 

غاريفولينا.وامتألت المدرجات بعشــرات اآلالف من المشجعين الروس، وآالف 

الرياض - د ب أ المشجعين السعوديين الذي تابعوا أغنيات وليامس.   

موسكو - د ب أ

العهد السعودي  حضر أمس ولي 

األميــر محمــد بن ســلمان حفل 

افتتــاح بطولــة كأس العالــم لكرة 

القدم، وتابع إلى جوار الرئيس الروسي 

فالديميــر بوتين أحــداث لقــاء المنتخبين 

الســعودي والروســي، وذلك في اســتاد »لوجنيكي« 

بالعاصمة الروســية موســكو ضمن منافســات المجموعة 

األولى بالدور األول للبطولة.

وتأتي الزيارة وفقاً لبيان للديوان الملكي السعودية، نقلته 

وكالة األنباء الســعودية )واس(: »استجابة للدعوة المقدمة 

من الرئيس الروســي فالديمير بوتيــن«. وكان الكرملين قد 

أعلــن أن بوتين ســيعقد اجتماعاً مع بن ســلمان قبل حفل 

االفتتاح.

وأعلــن الرئيس الروســي فالديمير بوتين رســمياً، أمس، 

انطالق النســخة الـ21 لنهائيــات كأس العالم في كرة القدم 

التي تســتضيفها بالده حتى 15 يوليــو المقبل، وذلك قبيل 

المباراة االفتتاحية بين منتخب بالده والسعودية.

وأمام نحو 80 ألف متفرج 

بهم مدرجات ملعب  غصت 

لوجنيكي في موســكو، قال 

جميعــاً  »أهنئكــم  بوتيــن: 

علــى انطــالق أهــم بطولــة 

االتحاد  رئيس  تــاله  العالم«،  في 

الدولي للعبة )الفيفا( السويسري جاني 

انفانتينــو بكلمــة مقتضبة حّيا فيها المشــجعين 

بأكثر من لغة، منها قوله بالعربية: »أحبائي، أهاًل وسهاًل 

إلى كأس العالم في روسيا«.

مبدأ »فيفا«
وأبــرز بوتين أول من أمس في موســكو خــالل الجمعية 

العمومية الـــ68 لالتحاد الدولي )الفيفــا(، تأكيد »صحة 

مبدأ الفيفا بإبعاد الرياضة خارج السياسة«.

وأضاف: »لطالما التزمت روسيا بهذا المبدأ«.

وأنفقت روســيا ما يزيد على 13 مليار دوالر الستضافة 

المونديــال، وهو مبلغ قياســي في عــرف نهائيات كأس 

العالــم، خصــص الجزء األكبــر منه لتأهيل المــدن الـ11 

المضيفــة، وبعضها لم يخضع لعملية تأهيل منذ ســقوط 

االتحاد السوفييتي.

وأعيــد تأهيل المطارات وأنشــئت مناطــق مخصصة 

إلقامة المشــجعين الذين سيتابعون كأساً للعالم تقام في 

بالد تمتد على مســاحة تقارب 17 مليون كلم مربع، وهو 

أمر قد ال يشهدون مثياًل له ألعوام طويلة.

فنــادق فخمة بنيت فــي مناطق قد ال يفكر الســياح 

فــي زيارتها ما لم يحل المونديال ضيفــاً عليها. 12 ملعباً 

ضخمــاً تحولت إلى عالمات فارقة فــي المدن المضيفة، 

لكن السؤال األهم هو ما سيكون عليه مصيرها بعد ذلك.

وال تنتهي مشاكل روســيا في عالم الجغرافيا السياسية 

أو تجديــد البنية التحتية. فأعمال الشــغب التي توّرطت 

فيها مشــجعوها ضد المشجعين اإلنجليز في كأس أوروبا 

صيف 2016 في مدينة مرسيليا الفرنسية بين المشجعين، 

ال تــزال عالقة فــي أذهان المنظمين والمشــجعين على 

السواء.

وبحســب منظمة »فيــر« المناهضة للتمييــز، يزيد اتحاد 

الكرة المحلي الطين بلة بمعاقبة من يتعاملون مع اإلساءات 

العنصرية »بينما يتجاهل الجناة«.

ًمحمد بن سلمان يشهد الحفل
بوتين يعلن افتتاح النسخة 21 لكأس العالم رسميا

عرض افتتاحي قصير
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  الرئيس 
الروسي يؤكد

صحة مبدأ »فيفا« بإبعاد 
الرياضة عن السياسة

10.000.000.000

 37 مليون 
مشجع  حضروا 

مباريات كأس العالم 
منذ انطالقه عام 

1930
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موسكو- أ ف ب

طالب رئيــس االتحاد األرجنتينــي لكرة القــدم كالوديو تابيا، 

أمس، موســكو، قبل ســاعات من انطالق منافســات مونديال 

2018، بالتوقــف عن مقارنة نجم برشــلونة اإلســباني ليونيل 

ميسي باألسطورة دييغو مارادونا.

وتطــرق تابيا خــالل افتتاحه »منزل كــرة القدم« الخاص 

باالتحــاد األميركــي الجنوبي في موســكو، حيث ُقدم طلب 

األرجنتيني-األوروغواياني-الباراغوايانــي  الثالثــي  الترشــح 

الســتضافة مونديال 2030، إلــى المقارنة بيــن نجمي الكرة 

األرجنتينية بالقول: »يقولون إنه إذا لم يفز ميسي بالمونديال، 

لــن يتفوق على مارادونا، لكــن أعتقد بأنه يجب التوقف عن 

هذه المقارنات«.

وبرغــم تتويجه بكل األلقــاب الممكنة على 

الصعيديــن المحلــي والقــاري والعالمي 

مع فريقه برشــلونة، عجز ميسي عن 

الفــوز بأي لقب مع منتخب بالده 

الــذي وصــل معه إلــى نهائي 

كوبــا أميركا 2007 وخســر 

ومونديال  البرازيل،  أمام 

2014 حيث خسر أمام 

أميركا  ألمانيا، وكوبا 

و2016،   2015

تشيلي  أمام  وخسر 

في المناسبتين.

تراجع
وبعد خسارة نهائي 

للعام  أميركا  كوبا 

علــى  الثانــي 

قــرر  التوالــي، 

ميسي أن يضع 

لمســيرته  حداً 

مؤكداً  الدولية، 

»المنتخــب  أن 

بالنســبة  انتهــى 

إلي، إنه النهائي الرابع 

الذي أخســره، والثالث على 

التوالي«. لكن بعد أســابيع معدودة، 

عــاد عن قراره ألن »حبي لوطني وهذا 

القميص عظيم جداً«.

ولعــب »البرغوث« دوراً أساســياً في 

قيــادة بالده إلى نهائيات روســيا 2018 

بعدما ســجل ثالثية الفوز على اإلكوادور 

)3-1( فــي الجولة األخيــرة من تصفيات 

أميركا الجنوبية، مانحاً نفسه فرصة تعويض 

ما فاته في المشــاركات الدولية السابقة على أمل قيادة بالده 

للقبها األول منذ 1986.

وقد تكون النســخة الـــ21 من النهائيــات العالمية الفرصة 

األخيرة لنجم برشــلونة، لكي يسكت الذين ينتقدونه ودائماً ما 

يعتبرونه أقل مســتوى من األسطورة مارادونا 

الذي قاد بالده إلــى لقبها العالمي األخير 

عام 1986.

وضع جيد
وأكــد تابيا، قبل المباراة األولى لبالده 

في المونديال ضد أيسلندا، أن ميسي 

»فــي وضع جيــد، وآمل أن يســتطيع 

اإلســتفادة من مونديال 2018. يجب أن 

نســتغل وجوده ومساعدته أيضاً من أجل 

نيل ما يستحقه«.

ورأى أن ميســي »يريد تقديم 

أكثر  له،  مونديــال  أفضل 

مــن أي شــخص آخر، 

ولقــد تحضــر مــن 

أجل ذلــك. أعتقد 

أننــا فــي فتــرة 

مميــزة، يتمتــع 

بالنضــوج، لكن 

مساعدته  يجب 

الفرصة  وإتاحة 

أمامــه من أجل 

اإلفادة«.

تابيــا  واعتبــر 

القــدم  »كــرة  أن 

لعبة جماعية حيث 

أهميته،  لــه  الجميع 

نحمله  أن  ينبغــي  وال 

كل  دائمــاً  )ميســي( 

المسؤوليات«.

وستكون نتيجة األرجنتين 

 2018 روســيا  نهائيــات  فــي 

حاســمة على األرجح في تحديد 

المســتقبل الدولي لنجم برشلونة، 

بحســب ما أشــار، األحــد الماضي 

في مقابلة مع صحيفة »ســبورت« 

اإلســبانية، قائــاًل: »يرتبط األمر بما 

ســنحققه وإلــى أيــن نصــل، أين 

سننتهي )في المونديال(«.

مــع اقتراب موعد أولى مباريات أســود األطلس بالمونديال الروســي، 

تتقاطــع الرؤى واالحتمــاالت النابعة من قلب الشــارع المغربي، كلما 

تفرق في بحر مناقشــة اختيارات التشــكيل المثالــي وأحقية هذا من 

ذاك يلتقــي اليوم في ســماء الطمــوح الجارف، وحتميــة تقديم أرقى 

المســتويات لمحــاكاة اإلنجاز الرائع لمونديال مكســيكو 1986.. اليوم 

ترحل أفئدة المغاربة والعرب صوب مدينة الجمال سان بطرسبيرغ. 

اللقاء األول أو الحسنة الوحيدة التي قدمتها القرعة الصعبة يضعنا في 

مواجهة إيران، منتخب رغم شراسته على مستوى القارة الصفراء، يبقى 

أقل الخصوم تألقاً وتاريخاً مقارنة بالماتادور اإلســباني أو برازيل أوروبا، 

وبذلــك تكون هذه المواجهة بمثابة بوابة األمل، الفوز والظفر بالنقاط 

الثالث سيفتح الباب على مصراعيه ألسود األطلسي.

لتســليط الضوء ولو بشكل بسيط على مكامن القوة، ومكامن الضعف 

لــكال الفريقيــن، ســنعرج قلياًل على طريقــة اللعب وعلــى نتائج آخر 

المباريات التحضيرية، ســنحاول اإلجابة عن الكيفية التي ســيحاول بها 

المنتخــب اإليراني تعقيد مهمة نظيره المغربي، وكيف يمكن للمغاربة 

فك طالسم الدفاع الحديدي للفارس اآلسيوي. 

المغــرب يلعب بطريقة االســتحواذ وبناء الهجمــات من خالل صعود 

الظهيرين أشــرف حكيمي، وحمزة منديل، مســتغاًل في ذلك المهارات 

الفرديــة لكل من العب الجزيرة اإلماراتي إمبارك بوصوفة، والتمريرات 

علــى المقاس للجوهرة حكيــم زياش، وبالنظر للرســم التكتيكي الذي 

طبقه الثعلب الفرنسي رونار في المباريات األخيرة يبدو أنه وجد ضالته 

في المهاجم الشــاب القــادم من الدوري المغربــي وهداف كأس أمم 

أفريقيا للمحليين أيوب الكعبي، الذي يخدم الطريقة بشكل ممتاز، لكن 

فــي المقابل يبقى اللعب عاليــاً بمدافعين جناحين على األطراف أمام 

منتخب إيراني يجيد لعب المرتدات في المساحات التي يتركها صعود 

كل من حكيمي ومنديل، مخاطرة ليست محسوبة العواقب، فانطالقات 

الموهوب ســردار أزمون العب روستوف الروسي، قد تكون صداعاً في 

رأس رونــار، خصوصاً أن التغطية علــى األجنحة تأتي من العب بطيء 

نسبياً كالمهدي بن عطية، الذي قد يكون أزمة في حضرة مهاجم قناص 

من طراز مهدي طريمي. 

النقــاط الثالث طريق المغاربــة نحو مونديال واعد، لكن المجازفة منذ 

الدقيقة األولى في الهجوم ليســت باألمر الهين. الثعلب رونار ســيلعب 

اللقــاء كمــا عودنا على فتــرات، انتظار الخصم فــي المناطق الدفاعية 

والضغط على مفاتيح لعب اإليرانيين واالنتقال السريع إلى الهجمة، ثم 

الخروج في فترات الذروة للضغط عالياً لمنع البناء من الخلف والهدف 

استخالص الكرة في مناطق الخطر. 

احتمــاالت واحتمــاالت ويبقــى األمل حليفنــا قبل البدايــات، مرورنا 

الصعــب للمونديال أذكى روح التحدي في نفوســنا مرة أخرى بعد أن 

سكن الغياب أجسادنا لوقت ليس بالقصير، فعادت بنا الذاكرة للماضي 

القريــب.. أحالتنا إلــى مجد اآلباء بعد أن كدنا ننســى مذاق آخر فوز 

مونديالي مات قبل والدته في غرف اإلنعاش بفرنســا.. فعســاها تكون 

فرحة تامة هذه المرة.
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أعلن وزير الشباب والرياضة المغربي رشيد الطالبي العلمي، أمس، أن بالده 

ستترشح الستضافة نسخة 2030 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وذلك 

غداة خســارة حق تنظيم نســخة 2026 لصالح الملــف الثالثي األميركي-

الكندي-المكســيكي.  وقال الوزير المغربي في تصريح لوكالة فرانس برس، 

مؤكداً خبراً نشــر في وســائل اإلعالم المحلية: »بتعليمات 

ســامية من جاللة الملك محمد الســادس، سنترشــح 

لتنظيم مونديــال 2030«.  وتفوق الملف الثالثي 

المغرب في  األميركي-الكندي-المكســيكي على 

اســتضافة مونديــال 2026 الذي سيشــهد للمرة 

األولى مشــاركة 48 منتخبــاً، وذلك بعدما حصل 

علــى 134 صوتــاً مقابل 65 للمغــرب من أصل 

203 أعضــاء أدلوا بأصواتهم فــي كونغرس الفيفا 

فــي موســكو أول من أمــس.  وخالل حملتــه، أبرز 

المغرب موقعه الجغرافي الوسطي، السيما قربه من القارة 

األوروبية، والتوقيت الزمني المالئم إلقامة المباريات. وكان الملف المغربي 

يتضمن االســتضافة على 12 ملعباً )مــن أصل 14 مقترحة( في 12 مدينة، 

منهــا خمســة مالعب جاهزة ســيتم تجديدها.  وخيمت أجــواء اإلحباط 

والمرارة في المغرب بعد فشــله في محاولته الخامســة الســتضافة كأس 

الرباط - أ ف ب العالم. 

خــاض المنتخــب البلجيكــي األول لكرة القدم 

أول تدريباته في روســيا استعداداً لكأس العالم 

تحت أنظار أكثر من 200 مشــجع، أمس، ولكن 

غاب عن المران قائد الفريق فينسنت كومباني. 

كومبانــي  وكان 

العــب  عامــاً(   32(

ســيتي  مانشســتر 

الغائــب الوحيد عن 

الــذي أقيم  المــران 

ديدوفســك،  بمدينة 

مدينــة صغيرة غرب 

وتعــرض  موســكو. 

في  إلصابة  كومباني 

الفخذ قبل أســبوعين ويســابق الزمــن ليكون 

جاهزاً للمشاركة في المونديال الروسي.

ويســتهل المنتخــب البلجيكــي مبارياتــه يوم 

االثنيــن المقبــل أمــام بنما بمدينة سوتشــي، 

ويمكــن أن يتم اســتبدال كومبانــي من قائمة 

الفريق وضم الورين ســيمان قبل 24 ساعة من 

ديدوفسك - د ب أ ضربة البداية. 

قال توماس رينغلي، المتحدث باســم ســيب 

بالتر، أمس، إن رئيس الفيفا السابق الموقوف 

حاليــاً سيســافر إلى موســكو فــي 19 يونيو 

ليوميــن أو ثالثــة لحضــور كأس العالم لكرة 

القدم.

وكان رينجلــي ذكر 

ســابق  وقت  فــي 

هــذا األســبوع أن 

بالتــر تلقــى دعوة 

مــن  مفتوحــة 

الروســي  الرئيــس 

فالديمير بوتين.

وعوقب بالتر، الذي 

الدولي  االتحاد  قاد 

لمدة 17 عاماً، باإليقاف لست سنوات بداعي 

انتهاك ميثاق أخالقيات الفيفا في 2015 وسط 

فضيحة فساد عصفت بالمنظمة الدولية.

وحضور بالتر )82 عاماً( قد يجعله وجهاً لوجه 

مع خليفته جياني إنفانتينو الســاعي لتجاوز 

آثار فضيحة الفســاد التي ضربــت المنظمة. 

موسكو - رويترز 

غاب صانع األلعاب الكولومبي خاميس رودريغيز عن المشــاركة في التدريبات 

الجماعية لمنتخب كولومبيا لكرة القدم كإجراء احترازي، أمس، قبل خمسة أيام 

من خوض الفريق مباراته األولى في كأس العالم أمام اليابان في مدينة كازان.

ويعاني رودريغيز، من إصابة خفيفة في العضالت، ليلتحق بزميله ويلمار باريوس 

الذي يجري تدريبات تأهيلية، حسبما أفادت تقارير إعالمية.

كان الالعب غاب عن المباراة الودية األخيرة التي خاضها المنتخب الكولومبي، 

أمــام فريق الشــباب بنادي جنوه اإليطالي، بســبب إصابتــه بارتفاع في درجة 

موسكو - د ب أ الحرارة. 

األرجنتين:
أوقفوا المقارنة بين ميسي ومارادونا

خواطر 
ُمونديالية

فؤاد الشافعي

المغرب يترشح لتنظيم
مونديال 2030

كومباني الغائب 
الوحيد عن بلجيكا

بالتر يسافر إلى 
موسكو

خاميس رودريغيز يخشى 
تفاقم إصابته

موسكو - د ب أ

الســعودية  منتخــب  اســتهل 

مســيرته في بطولــة كأس العالم 

لكرة القدم بروسيا، بالخسارة صفر - 5 

أمام المنتخب الروسي في المباراة االفتتاحية 

للمونديــال، أمس، على ملعب )لوجنيكي( بالعاصمة 

الروسية موسكو.

وحصــل المنتخب الروســي الذي يحلــم بالتأهل لألدوار 

اإلقصائية لكأس العالم للمرة األولى منذ نســخة المســابقة 

عام 1986 بالمكســيك، على أول ثالث نقاط في المجموعة 

األولــى التي تضم أيضــاً منتخبي مصر وأوروغــواي اللذين 

يلتقيان اليوم.

تقدمت روســيا بهدف مبكر حمل توقيع يوري غازينسكي 

فــي الدقيقــة 12، مســجاًل أول أهــداف النســخة الحالية 

للبطولة.

وأضــاف )البديالن( دينيــس تشيريشــيف وأرتيم دزيوبا 

الهدفين الثاني والثالث لروسيا في الدقيقتين 43 و71.

وعاد تشيريشــيف لهز الشــباك مجدداً، بتسجيله الهدف 

وهدفــه  لروســيا  الرابــع 

الثاني في الدقيقة  الشــخصي 

األولــى من الوقت المحتســب 

بدالً مــن الضائع، قبــل أن يختتم 

أليكســندر جولوفين مهرجان األهداف 

بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة الخامسة 

مــن الوقت الضائع. ويلتقي المنتخب الروســي نظيره 

المصري فــي الجولة الثانية بالمجموعــة، الثالثاء المقبل، 

فيما يخوض منتخب الســعودية اختبــاراً صعباً أمام منتخب 

أوروغواي يوم األربعاء المقبل في الجولة ذاتها.

وبــات يتعيــن على المنتخــب )األخضــر( تحقيق نتيجة 

إيجابية على رفاق النجمين لويس سواريز وإدينسون كافاني، 

إذا أراد الحفــاظ علــى آماله في التأهل لدور الســتة عشــر 

وتكرار إنجازه التاريخي الذي حققه في نسخة المسابقة عام 

1994 بالواليات المتحدة.

تبديالت
وأجرى منتخب روســيا تبديلــه األول في الدقيقة 23، حيث 

جــاء اضطراريــاً بنزول دينيس تشيريشــيف بــدالً من آالن 

دزاجويف الذي تعرض إلصابة في العضلة الخلفية.

وأجرى المنتخب الســعودي تبديله األول في الدقيقة 64 

بنــزول فهد المولــد بدالً من عبده عطيــف، ليرد المنتخب 

الروســي بتبديلــه الثاني بنــزول دالير كوزياييــف بدالً من 

أليكسندر ساميدوف.

ودفــع المنتخــب الروســي بتبديله الثالث فــي الدقيقة 

70 بنــزول أرتيــم دزيوبا، بدالً من ســمولوف. وبدا اإلرهاق 

واضحاً على العبي المنتخب السعودي في الدقائق األخيرة، 

بعــد تلقي مرماهم 3 أهداف، أصابــت الالعبين ببعض من 

اإلحباط، وهو ما أتاح الفرص لروســيا لتسجيل الهدف الرابع 

عن طريق تشيريشيف في الدقيقة األولى من الوقت الضائع.

الخامس
وحصل المنتخب الروســي على ركلة حرة مباشــرة من على 

حــدود منطقــة الجزاء، في الثواني األخيــرة من عمر الزمن 

الرســمي للمباراة، نفذها جولوفين واضعاً الكرة على يســار 

المعيوف لتعانق الشــباك مسجاًل الهدف الخامس ألصحاب 

األرض، ويطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية، معلناً فوز 

روسيا 5 /  صفر على السعودية.

السعودي يخسر بالـ 5
الدب الروسي يفترس األخضر
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Ⅶ إيكاتيرنبورغ - البيان الرياضي

أبدى األرجنتينــي هيكتور كوبر، المدير الفني 

للمنتخــب الوطنــي، ثقتــه فــي العبيه قبل 

انطالق مباريات الفراعنة بنهائيات كأس العالم 

المقامة حالياً في روسيا.

وأضــاف كوبر أن صــالح على ما 

يرام بعــد أن خاض برنامجاً عالجياً 

مكثفاً، حيــث كان يقوم بالتدريب 

ثالث مــرات يوميــاً مــع األطباء، 

وســيكون متواجداً مع المنتخب 

في المباراة، مشيراً إلى أن 

األطبــاء خيــروه للعب 

من عدمه، ونحاول بث 

الثقــة في قلبــه، وأن 

يخــاف  ال  الفرعــون 

والكــرة فــي ملعبه 

حالــة  وفــي  اآلن، 

الخــوف عليــه لــن 

يشارك.

وعــن لقاء أوروغواي قال كوبر إن المنافس 

قوي، ويضم أبرز نجوم العالم، مشــيراً إلى أنه 

يتطلــع لتحقيــق نتيجة إيجابية فــي المباراة 

األولــى، مشــدداً على أن المنتخب ســيلعب 

للفوز. وأضاف كوبر أن منتخب أوروغواي ليس 

ســواريز وكافاني فقــط، حيث نتعامل مع 

فريــق متكامل، وأن التعديل في طريقة 

لعبه ربمــا تحدث في بعــض فترات 

المباراة وفقاً لســير المباراة ونتيجتها. 

وأبــدى عصام الحضري، حارس مرمى 

المنتخب، ســعادته بالمشــاركة في 

بطولة كأس العالم، مشــيراً 

إلــى أنــه إنجــاز كبير 

الحالــي.   للجيــل 

الحضــري  وقــال 

في  مشــاركته  إن 

وهو  المونديــال 

فــي هذه الســن 

يجعله أكثر إصراراً 

على النجاح.

Ⅶ ايكاتيرنبورغ - البيان الرياضي

أبدى أوســكار تاباريز المديــر الفني لمنتخب 

أوروغــواي، احترامــه الكامل لمنتخب 

أنــه فريق قوي  مصر، مؤكــدا 

دفاعــي  بتنظيــم  يلعــب 

متميز مشــيرا في ذات 

أنــه  إلــى  بديــل الوقــت  ال 

فــي  الفــوز  مباريات عــن  أولــى 

مــن  القمة المجموعــة  تصدر  أجل 

قدم  ووضع  في الدور الثاني من مبكرا 

المونديال.

محمــد وتحدث تاباريز  عــن 

مؤكــدا  أنه صــالح، 

ووجوده  رائع  العب 

سيضيف  الملعب  داخل 

الكثيــر،  المصــري  للمنتخــب 

ولكــن فريقه فــي المقابل قــادر على 

الفوز وحصد النقاط الثالث، وسيعمل على 

تحقيق ذلك.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب أوروغواي 

موقعــة مصر، بتشــكيل يضم، موســليرا في 

حراســة المرمــى، ودييغــو غوديــن وبيريرا 

وخيمينيز وكاســيراس في خط الدفاع، 

ونانديــز وبينتانكور وفيتشــينو 

ارســكيتا  دي  وجورجيــان 

إلى جانب  الوسط،  في 

القــوي، الثنائي  الهجومــي 

ســواريز  وإدينسون كافاني.لويس 

ناحيته  حــارس ومــن  أبــدى 

موســليرا األوروغواي  فرناندو 

بمواجهــة  رومــا رغبتــه  العــب 

السابق  »أحــب أن يلعب اإليطالي 

األفضل األفضل،  مع  أتدرب 

وأريــد من األفضل أن 

يلعبوا«.أما مواطنه سواريز 

مهاجــم برشــلونة األســباني فقال 

»عندما ألعب أريد مواجهة األفضل إلظهار 

أن االوروغــواي أفضل منهــم، لهذا أتمنى له 

التعافي«.

أحالم الفراعنة في مواجهة أوروغواي
ضربة البداية المصرية 

Ⅶ إيكاتيرنبورغ - مصطفى طنطاوي

تــدق قلــوب المصريين جميعا مــع دقات 

الســاعة الرابعة عصر اليوم، مع صوت أقدام 

العبي المنتخب الوطني األول، عندما يخوض 

أول مبــاراة رســمية له في مونديال روســيا 

منــذ 28 عاما، حيــث يخــوض صداما قويا 

أمام نظيره منتخــب أوروغواي على ملعب 

إيكاترنبــرغ في إطــار مباريــات المجموعة 

األولــى مــن كأس العالم، وســط الدعوات 

واألمنيــات بــأن ينجح العبــو الفراعنة في 

تحقيــق نتيجــة طيبة وأن تكون الســعادة 

المضاعفــة بفوز الفراعنة في نفس يوم عيد 

الفطر المبارك.

المنتخب الوطني يدخل المباراة وهو يمني 

نفســه بتحقيق نتيجة إيجابيــة، والتعادل على 

أقل تقديــر أمام أحد الفرق المرشــحة للعبور 

إلــى األدوار النهائية مــن كأس العالم، ويمتلك 

ســجال قويا فــي المشــاركات بالمونديال، في 

حيــن يلعب الفريق المصري ألول مرة منذ 28 

عامــا، وللمرة الثالثة في تاريخه، وكل الالعبين 

حالة  في  يعيشون 

رهبة شــديدة ألن 

ســيتحقق  حلمهم 

بعد سنوات طويلة.

استعداد
 اســتعد الفراعنة جيدا لكأس العالم، 

مــن خــالل معســكرين قوييــن، األول في 

سويسرا، وواجه خالله الفريق مباراتين هامتين 

أمــام البرتغــال واليونان ودياً، قبــل أن يالقي 

الكويت وديا في مايو، ثم يختتم اســتعداداته 

بمواجهــة منتخبــي كولومبيــا وبلجيــكا، بعد 

معســكر طويل في بيرجامــو اإليطالية، ليصبح 

الفريق جاهزاً لبداية المشــوار في كأس العالم 

وضربة البداية أمام أوروغواي.

ويشــارك المنتخب المصري في كأس العالم 

وســط حالة من التفاؤل الشــديد، رغم إصابة 

محمد صــالح نجــم الفريق وهــداف الدوري 

اإلنجليزي في الكتف والشكوك التي تحوم حول 

قدرته على المشاركة ضمن التشكيل األساسي، 

ووســط محاوالت مكثفــة من جانــب الجهاز 

للفراعنة  الطبــي 

لتجهيــزه ليتواجد 

مواجهــة  فــي 

لحاجة  أوروجــواي 

أمام  لجهــوده  الفريق 

هذا المنتخب القوي.

ومــن المنتظــر أن يتواجد محمد 

صــالح على دكة بدالء الفراعنــة في اللقاء 

لالســتفادة منه فــي أي وقت خــالل المباراة، 

خاصــة وأنه يفتقــد للياقــة البدنيــة واكتفى 

بالمشــاركة في أجزاء من التدريبات الجماعية 

مؤخرا في جروزنــي وكذلك ييكاترنبرج، حيث 

مــن المنتظر أن يشــارك في أجــزاء من اللقاء 

وفقاً لسير المباراة ورؤية المدرب هيكتور كوبر.

كوبر استقر على تشكيل الفراعنة، والذي من 

المنتظر أن يضم، محمد الشــناوي في حراســة 

المرمــى وأمامــه الرباعــي، علي جبــر وأحمد 

حجازي وأحمد فتحي ومحمد عبد الشافي في 

خــط الدفاع، وطارق حامد ومحمد النني وعبد 

الله الســعيد في خط الوسط، ورمضان صبحي 

ومحمود حســن تريزيجيه ومروان محسن في 

خــط الهجــوم، حيث يبقى صــالح على الدكة 

لالستعانة به في الشوط الثاني، في ظل تراجع 

لياقتــه البدنية لعدم خــوض تدريبات جماعية 

منذ نهائي دوري أبطال أوروبا.

األكثر جاهزية
ويعتبــر الالعب محمود عبد الرازق شــيكاباال 

البديــل األكثر جاهزية وتشــابها فــي طريقة 

اللعــب مــع محمد صــالح، وبالرغم من عدم 

اعتمــاد الجهــاز الفنــي لمنتخــب مصر على 

شيكاباال العب االتفاق السعودي في المباريات 

الودية، إال أن شيكا يبدو الخيار األنسب للعب 

ولو لشوط واحد في المباراة، وهو األمر الذي 

أجمع عليه معظم خبراء كرة القدم المصريين، 

بالرغم من اعتراض البعض على ضعف اللياقة 

البدنية لنجم نادي الزمالك الســابق باإلضافة 

لتجاوزه الـ30 عاماً، ولكن شيكاباال يظل الحل 

األمثل للعب محل نجم ليفربول االنجليزي في 

حال لم يلعب، وأيضا كبديل له إلراحته أو في 

حال قرر الجهاز الفنــي الدفع بصالح في جزء 

من المباراة.

أحمر × أبيض

أبو ريدة ينضم إلى البعثة

 في البطولة
ً
تاباريز األكبر سنا

الحضري أكبر من 3 مدربين

لمبـــاراة  الفنـــي  االجتمـــاع  حـــدد 
مصـــر واألوروغـــواي األلـــوان التـــي 

ســـيرتديها الفريقـــان، حيـــث 
يرتـــدي الفراعنـــة قميصه 
والشـــورت  األحمـــر، 

الســـوداء. والجـــوارب 
األوروغـــواي  أمـــا 

فـــي  يظهـــر  فســـوف 
المبـــاراة بطاقـــم أبيـــض، ويرتـــدي 

أخضـــر.  
ً
طاقمـــا مرمـــاه  حـــارس 

انضـــم المهنـــدس هانـــي أبـــو ريـــدة، 
رئيـــس االتحـــاد المصـــري لكـــرة 

القـــدم المشـــرف العـــام 
على المنتخب الوطني 
مصـــر  بعثـــة  ورئيـــس 
العالـــم،  كأس  فـــي 

إلـــى البعثـــة مســـاء أول 
مـــن أمـــس، فـــي إيكاترينبـــرغ  

 مـــن موســـكو لبدء ممارســـة 
ً
قادمـــا

 للبعثـــة.
ً
مهامـــه رئيســـا

أوســـكار تاباريـــز مـــدرب منتخـــب 
األكبـــر  يعـــد  أوروغـــواي 

 فـــي بطولـــة كأس 
ً
ســـنا

العالـــم، حيـــث يبلـــغ 71 
أشـــهر  وثالثـــة   

ً
عامـــا

وهـــو مـــا يجعلـــه أكبـــر 
مـــدرب فـــي روســـيا. ولكنـــه 

أصغـــر بثمانية أشـــهر عـــن األلماني 
أوتـــو ريهاغيـــل، الـــذي قاد المنتخب 

اليونانـــي فـــي 2010. 

لـــن يكـــون حـــارس مرمـــى 
عصـــام  الفراعنـــة 
الحضـــري المولـــود في 
15 يناير 1973، أكبر العب 
فـــي البطولـــة فقـــط، بل 

ــم،  ــخ كأس العالـ ــي تاريـ فـ
كمـــا أنـــه أكبـــر مـــن ثالثـــة مدربيـــن 

يدربـــون فـــي كأس العالـــم. 

 كوبر: 
صالح جاهز.. والفراعنة ال يخافون

 تاباريز: 
ال بديل عن الفوز  على مصر

 الفريق جاهز 
للمواجهة األولى 

وكوبر يؤجل اإلعالن عن 
التشكيل
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التوقيت : 16.00 استاد لوزهنيكي
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مسعود شجاعي 
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وحيد رسدار 
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أيوب 
الكعبي

أرشف حكيمي

غانم سايس 

مهدي بنعطية 

نور الدين أمرابط

كريم األحمدي

 أم� حارث 

مبارك بوصوفة 
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حكيم زياش

إيرانالمغرب
تشكيلة ال�عبين

من¡ مهند

محمدي

تشيشمي

بورعيل

رضائيان

Ⅶ سان بطرسبرغ - البيان الرياضي

وجــه هيرفــي ُرونــار، الُمدرب الفرنســي 

للمنتخب المغربي، رســالة واضحة لالعبيه 

بضــرورة التحلي بالرغبة الكبيرة والجامحة 

فــي الذهــاب إلــى أبعد ُنقطــة ُممكنة 

في كأس العالم بروســيا، ُمشــيراً إلى أن 

الُمنافســة وحب الفوز جزء من شخصيته 

وجيناتــه، ُمبديــاً فــي الوقــت ذاته 

اإليراني  المنتخــب  احترامه 

الذي ســُيواجهه في أولى 

مباريات أســود األطلس 

في المونديال.

وأجــرى »الثعلب« 

هيرفــي  الفرنســي 

لقــاًء ُمطوالً  ُرونار، 

الرسمية  القناة  مع 

الدولــي  لالتحــاد 

القــدم  لكــرة 

وضــع  »الفيفــا«، 

فيــه النقــاط على 

الحروف بخصــوص مجموعة مــن المواضيع 

التــي تهــم الُمشــاركة الموندياليــة ألســود 

األطلس.

وصرح ُمدرب المنتخب المغربي 

الُمنافســة  قائاًل:»ُأحــب  ُرونــار 

مــن  جــزء  فهــذا  واالنتصــار، 

جيناتي.. ال أريد أن أكذب عليكم 

وأقــول لكــم إننا ُهنــا فقط من 

أجل الُمشــاركة، لسنا هنا من أجل 

السياحة«.

وأبدى 

»الثعلب« 

الفرنسي 

احتراماً 

كبيراً 

للمنتخب 

اإليرانــي الذي ســُيواجهه في 

أول مبــاراة فــي الُمونديــال، 

ُمؤكــداً صعوبــة المهمة أمام 

بخبرة  ُمــدرب  يُقــوده  خصم 

واسعة.

Ⅶ سان بطرسبرغ - البيان الرياضي

أكد البرتغالــي كارلوس كيروش، المدير الفني 

للمنتخــب اإليرانــي، أن فريقــه يملــك رغبة 

كبيرة وجامحة فــي تحقيق الفوز 

فــي الُمباراة األولــى، وذلك 

الُمغامــرة  لمواصلــة 

الموندياليــة بأحســن 

على  ُممكنة،  طريقة 

حد تعبيره.

كيروش  وأشــار 

إلــى أن الظــروف 

بهــا  مــّر  التــي 

اإليراني  المنتخــب 

فــي مرحلــة اإلعداد 

لــكأس العالم سُتشــكل 

لتحقيق  لالعبين  إضافيــاً  حافزاً 

أمــور كبيرة، وذلك انطالقاً مــن الُمباراة 

األولــى أمــام المغــرب، إذ قــال: »ال مجال 

لألعذار في هذا المونديال«.

وصّرح كيروش في الندوة الصحفية التي 

عقدها بقاعة المؤتمرات الصحافية بملعب 

مدينة ســان بطرسبرغ قائاًل:»نعلم جيداً أن 

الفريقين ُيريدان ويسعيان بكل قوة لتحقيق 

الفــوز في ُمباراة الغد، لكــن نحن ُهنا من 

أجــل ُمهمة واضحــة وُمحددة 

وهي الفوز بنقاط الُمباراة 

وأضــاف  الثــالث«. 

كيــروش في حديثه 

اإلعالمي قائاًل: »ما 

الجميع  يعرفه  ال 

نســمح  لن  أننا 

أبــداً وتحت أي 

بأن  كان  ظــرف 

األزمــة  ُتشــكل 

منها  مررنــا  التــي 

ُعــذرا لنــا.. ال مجــال 

لألعذار أبداً«.

واســتطرد في حديثه قائاًل: »بإمكان 

المشــاكل والصعاب أن تكون بمثابة مصدر 

لإللهام وحافزاً إضافياً للجميع.. وُتساعدنا على 

أن نكون أكثر تنافسية«.

رونار: 
لسنا هنا من أجل السياحة

كيروش: 
لن أسمح بالتقليل منا

أسود األطلس تنتظر إيران 
سان بطرسبرغ والمواجهة الكروية األولى

لقجع: قادرون على بلوغ دور الـ ١٦

 للقاء
ً
ركي شاكير حكما

ُ
الت

حاريث: لدينا أفضل مجموعة

الكعبي.. الهداف النجار

رئيـــس  لقجـــع،  فـــوزي  يـــرى 
االتحـــاد المغربـــي لكـــرة القـــدم، أن 
قـــادرون  األطلـــس  أســـود 
إلـــى  التأهـــل  علـــى 
فـــي  الثانـــي  الـــدور 
نهائيـــات كأس العالـــم 
الرغـــم  علـــى   ،2018
فـــي  وقوعهـــم  مـــن 

األصعـــب.  المجموعـــة 

الحكـــم  بتعييـــن  »فيفـــا«،  قـــام 
شـــاكير  ونيـــت 

ُ
ك التركـــي 

لقيـــادة ُمبـــاراة المغـــرب 
وإيـــران، وحصـــل الحكـــم 
 42( شـــاكير  ركـــي 

ُ
الت

الشـــارة  علـــى  ســـنة( 
ســـنة  ُمنـــذ  الُدوليـــة 
2006، وُيعتبر الحكم التركي 
مـــن بيـــن أبـــرز الُمرشـــحين لقيـــادة 

المونديـــال. نهائـــي 

نجـــم  حاريـــث،  أميـــن  أثنـــى 
المنتخـــب المغربـــي لكـــرة 
القـــدم ونـــادي شـــالكة 
علـــى  األلمانـــي، 
الالعبيـــن  مجموعـــة 
عليهـــا  يتوفـــر  التـــي 
وقـــال:  األطلـــس،  أســـود 
»فـــي مثـــل هـــذه المســـابقات هـــو 
المجموعـــة، وهـــو مـــا نتوفـــر عليـــه 

المنتخـــب«. فـــي 

الكعبـــي  أيـــوب  تعلـــم 
وفـــي  النجـــارة.  حرفـــة 
والعشـــرين،  الرابعـــة 
« فـــي 

ً
ــا أصبـــح »محترفـ

التهديـــف ولعـــب الكـــرة، 
إلـــى  طريقـــه  وشـــق 
المشـــارك  المغربـــي  المنتخـــب 

.2018 مونديـــال  فـــي 

 الجماهير 
المغربية  تزين 

المدينة الزرقاء باألعالم 
الحمراء
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Ⅶ يوسف الشافعي - سان بطرسبرغ

ُيواجــه المنتخــب المغربــي لكــرة القدم 

خصمــه اإليراني، اليوم الُجمعــة، في إطار 

ُمباريات الجولة األولى من دور المجموعات 

القــدم  لكــرة  العالــم  كأس  لُمنافســات 

التــي انطلقت أمس، بروســيا. ولم يســبق 

للمنتخبين أن التقيا ســواء في إطار رسمي 

أو ودي، إذ ســتكون هذه المرة األولى التي 

سيلتقي فيها الُمنتخبان على أرضية الملعب. 

وكانــت ُقرعة كأس العالم لكــرة القدم قد 

وضعــت الُمنتخب المغربــي في مجموعة 

حديدية إلى جانب ُمنتخبات إيران، إسبانيا 

والبرتغال. وسُتجرى ُمباراة المغرب وإيران، 

على أرضية ملعب مدينة ســان بطرســبرج، 

في تمام الســاعة السادسة مساء بالتوقيت 

الروســي )الثالثة عصــرا بتوقيت غرينتش(. 

ُيذكر أن المنتخب المغربي عاد للُمشــاركة 

في ُمنافســات كأس العالــم بعد غياب دام 

لُمدة عقدين من الزمن، منذ آخر ُمشــاركة 

مونديــال  فــي 

فرنسا 1998.

وفود
على جانب أخر، توافدت 

الجماهيــر المغربية على مدينة 

ســان بطرسبرج الروســية التي ستحتضن 

ُمبــاراة ُمنتخــب بالدهم أمام إيران، بشــكل 

كبير، وذلك لُمســاندة أسود األطلس في أولى 

ُمبارياتهم في ُمنافسات كأس العالم لكرة القدم 

بروسيا 2018.

اهازيج
واحتلــت الجماهيــر المغربيــة مدينــة ســان 

بطرســبرج الهادئــة، إذ مأل المغاربة شــوارعها 

يتغنون باألهازيــج وتقاطرت الرحالت القادمة 

من ُمختلــف العواصــم األوروبيــة على مطار 

سان بطرســبرج، حاملة معها أعدادا كبيرة من 

الجماهير المغربية الحالمة بُمشاركة مونديالية 

ُمشرفة.

»البيان  وعاينت 

الرياضــي« فــي 

مدينــة  شــوارع 

بطرســبرج  ســان 

تواجــد أعــداد كبيرة 

المغربيــة  الجماهيــر  مــن 

القادمــة من كل األصقــاع، إذ تزينت 

المدينة الزرقاء بألوان حمراء، حيث طغت 

األعالم الحمراء وشــعارات األسود في شوارع 

المدينة.

تأمين
كمــا قامــت اللجنــة الُمنظمــة بتخصيص 

ُفندق »كورينتيا« الواقع بشــارع نيفيسكي 

الشهير بمدينة سان بطرسبرج إلقامة بعثة 

الُســلطات  وقامت  المغربــي،  المنتخــب 

األمنيــة بتأميــن مــكان إقامــة المنتخب 

المغربي، خاصــة وأن الُفندق يتواجد في 

منطقة تعرف نشــاطا كبيرا من طرف زوار 

وسكان المدينة. وعاينت »البيان الرياضي« 

تواجد عناصر األمن واألمن الخاص بُمحيط 

الُفندق، الذي ُيعتبر من بين أرقى الفنادق 

في المدينة.

تواجد
كما ُشــوهد المدرب الفرنســي هيرفــي ُرونار 

ُيراقــب األوضاع عن ُقــرب بتواجده أمام باب 

الُفندق رفقة فيليب سانس، ُمدرب حراس مرمى 

المنتخــب المغربي، إذ اتضح أن »الثعلب« قد 

انبهــر بجمال مدينة ســان بطرســبرج األخاذ. 

ومن الُمنتظر أن ُتغادر بعثة المنتخب المغربي 

مدينة سان بطرسبرج بعد إجراء مباراة إيران، 

وذلــك لاللتحاق بمقر إقامتهــم الدائم بمدينة 

فورونيج.

حضور
مــن جهتها، حضرت الجماهيــر اإليرانية بكثرة 

أمام ُفنــدق إقامة المنتخــب المغربي لترديد 

أغانــي وأهازيــج، وذلــك قصد إزعاج أســود 

األطلس وإبعادهم عن تركيزهم.
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 ديفيد دي خيا

Ⅶ سوتشي - د ب أ

رفــض فيرنانــدو ســانتوس، مــدرب منتخب 

البرتغال لكرة القدم، ما يثار عن تأثر المنتخب 

اإلســباني باإلقالــة المفاجئــة لمدربه جولين 

لوبيتيجي قبــل أيام قليلة مــن مواجهة 

المنتخبيــن في مســتهل مبارياتهما 

بنهائيــات كأس العالــم بروســيا. 

وقلل ســانتوس من أهمية األمر، 

مشــيراً إلى أن ذلك ال يعني أن 

له  البرتغالي ستكون  المنتخب 

اليد العليا في المباراة مع جاره 

اإلسباني.

البرتغال،  مدرب  وقال 

المؤتمــر  خــال 

الصحفي الذي عقده 

سوتشــي  بمدينــة 

الروســي للحديــث 

المبــاراة:  عــن 

تلعــب  »إســبانيا 

بنفــس الطريقة منذ 10 أعــوام. ال أعتقد أن 

الظــروف التي يمر بهــا المنتخب اإلســباني 

سوف تؤثر عليه«.

من جانبه، أشار جواو موتينيو، العب الوسط 

البرتغالــي المخضرم، إلــى أن تغيير المدرب 

ربمــا ســيعطي دفعة إلى األمام بالنســبة 

لمنتخــب إســبانيا، مشــدداً على أن 

التأثير المحتمل بشــأن هذا التغيير 

ســيكون إيجابياً لإلســبان. وتتطلع 

البرتغــال لتحقيق انتصارها األول 

على إسبانيا في إحدى البطوالت 

الكبــرى منــذ عــام 2004، حيث 

ألمح موتينيو إلــى أن فريقه يحلم 

بالتتويج بكأس العالم للمرة 

تاريخــه،  فــي  األولــى 

بكأس  تــوج  مثلمــا 

األوروبيــة  األمــم 

 ،)2016 )يــورو 

التي جرت بفرنسا 

قبل عامين.

Ⅶ موسكو - أ ف ب

قــال هييرو، المدير الفنــي الجديد للمنتخب 

اإلسباني: »إنه تحد مثير، يتعين علينا 

الظروف،  تلــك  مع  التعامــل 

ولكــن لدينــا مجموعــة 

متميزة من الاعبين«. 

وشــدد هييرو على 

للقتال  هنــا  »أننا 

مــن أجــل كأس 

العالــم، التحدي 

أكبر من أن ننظر 

إلــى مــا حدث، 

أصبــح  الماضــي 

منتهيــاً«. كما أوضح 

المدرب الجديد لمنتخب 

إسبانيا: »إذا لم أكن أعتقد أنه ما 

زال بإمكاننــا تقديم مونديال رائع، كنت 

سأرفض العمل مع الفريق«.

وكــرر هييرو عبــارة: »يتعين علينــا تغيير 

الشــكل النمطي«، في إشــارة منه إلى عقلية 

الاعبيــن، والحاجة إلــى التركيز فــي مباراة 

الفريق المرتقبة أمام نظيره البرتغالي.

رد
ورداً على سؤال عن افتقاره 

إلــى خبرة العمل مدرباً، 

»صحيح  هييــرو:  قال 

أن لــدي خبــرة في 

الفــرق  تدريــب 

األولــى ال تتجــاوز 

لكن  واحــداً،  عاماً 

لــدى 30 عامــاً من 

خبرة كرة القدم«.

هــذه  وســتكون 

المرتقبة  المثيــرة  الموقعة 

مــع البرتغال هــي االختبــار األول 

والحقيقي لهييرو نجــم ريال مدريد والكرة 

اإلســبانية الســابق برغم عــدم تمتعه بخبرة 

حقيقية في عالم التدريب.

إسبانيا والبرتغال لقاء الجارين
الماتادور يقابل رفاق رونالدو

Ⅶ موسكو - أ ف ب

تتجه أنظار عشــاق الســاحرة المســتديرة في 

كل مكان بالعالم الليلة صوب اســتاد »فيشت« 

في مدينة سوتشــي الروسية لمتابعة المواجهة 

المثيــرة والصعبــة بيــن المنتخبين اإلســباني 

والبرتغالي، في افتتاح مباريات الفريقين بالدور 

األول لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وتمثل المباراة تحدياً صعباً وكبيراً لكل من 

المنتخبين في بداية مســيرته بهذه النســخة 

مــن المونديال، حيث تبدو مباراة الغد نهائياً 

مبكراً للبطولة بين المنتخب اإلســباني، أحد 

أبرز المرشــحين للفــوز باللقب في النســخة 

الحاليــة والمنتخــب البرتغالــي، حامل لقب 

بطولــة كأس األمم األوروبيــة الماضية )يورو 

.)2016

كذلك ســتكون المبــاراة مواجهة مثيرة بين 

الفريقيــن الحائزين على اللقــب األوروبي في 

النســخ الثاث الماضية، بل إن كًا منهما ظهر 

فــي نهائي اثنتين من النســخ األربــع الماضية 

للبطولــة األوروبيــة، حيــث خســر المنتخب 

البرتغالي أمام نظيره 

المباراة  في  اليوناني 

النهائيــة ليورو 2004 

فاز  لكنــه  بالبرتغــال، 

بلقــب يــورو 2016 بعد 

الفوز على نظيره الفرنسي في 

عقر داره.

وفــي المقابل، تــّوج المنتخب اإلســباني 

بلقــب يــورو 2008 و2012 إضافــة إلى فوزه 

بلقب كأس العالم 2010.

ويــرى كل من المنتخبين فــي هذه المباراة 

ضربــة البداية المهمة والضروريــة للغاية نحو 

تحقيــق حلــم الفوز باللقــب فــي المونديال 

الروســي. ولهذا، يخــوض كل منهمــا المباراة 

بشعار »ال بديل عن الفوز«.

مواجهة
وتمثل هذه المواجهة بين قطبي شــبه الجزيرة 

األيبيريــة التحــدي األول للمــدرب فيرنانــدو 

هييرو الذي وجد نفســه مسؤوالً عن المنتخب 

اإلسباني بشــكل مفاجئ قبل يومين فقط من 

المباراة  هــذه 

الصعبة.

وسيعتمد 

علــى  هييــرو 

مزيــج رائــع بيــن 

مثــل  الخبــرة  العبــي 

أندريس إنييستا وسيرخيو راموس 

وجيرارد بيكيه ونجوم تركوا بصمتهم مع 

المنتخب اإلســباني تحت قيادة لوبيتيجي 

مثل إيسكو.

ويعرف معظم هؤالء الاعبين كيفية التعامل 

مــع رونالدو أبــرز نجوم المنتخــب البرتغالي، 

حيــث لعب رونالدو بجــوار بعضهم في الريال 

وأمام بعضهم من الاعبين المنتمين لبرشــلونة 

اإلسباني.

حافز
وفــي المقابــل، يســعى المنتخــب البرتغالي 

بقيادة مديره الفني فيرناندو ســانتوس ونجمه 

الشــهير كريســتيانو رونالدو إلــى ضربة بداية 

قوية تمثل حافــزاً في رحلة البحث عن اللقب 

األول للفريــق في بطــوالت كأس العالم. وإلى 

جانــب قــوة هجوم الفريــق بقيــادة رونالدو، 

يتمتــع المنتخــب البرتغالي بخــط دفاع صلد 

وخط وســط يضم عدداً من المواهب، وهو ما 

ظهر خال مســيرة الفريق بالتصفيات، وكذلك 

في فوز الفريق باللقب األوروبي قبل عامين.

استغالل الكبوة
ويطمح رونالــدو ورفاقه إلى اســتغال الكبوة 

التــي يمــر بها المنتخب اإلســباني مــع تغيير 

إدارته الفنية لتحقيق الفوز واالنطاق بقوة في 

المونديال الروســي، خاصة أن البطولة الحالية 

تبدو هي الفرصة األخيرة لرونالدو للفوز بلقب 

المونديال.

ولم يســبق لرونالدو أن هز شباك المنتخب 

اإلســباني فــي أكثر من مواجهة ســابقة كانت 

أبرزها عندما خســر الفريق البرتغالي صفر /  1 

أمام نظيره اإلسباني في دور الستة عشر لكأس 

العالــم 2010 بجنــوب إفريقيا، وعندما خســر 

أمامــه بــركات الترجيح في المربــع الذهبي 

ليورو 2012.

لقاء األصدقاء

كروس: تأثير الروخا

ال نخاف

سبب مباشر

نجـــم  بيـــن  المواجهـــة  ســـتجمع 
البرتغـــال رونالـــدو وســـتة من زمالئه 

بلقـــب  المتـــوج  ريـــال  فـــي 
أوروبـــا  أبطـــال  دوري 
لثالثة مواسم متتالية، 
هـــم رامـــوس ودانـــي 
وناتشـــو  كارفاخـــال 

فاســـكيز  ولـــوكاس 
وإيســـكو. أسينســـيو  وماركـــو 

ــروس، العـــب وســـط  ــال تونـــي كـ قـ
منتخـــب ألمانيـــا، إن قـــرار إقالـــة 

مـــن  لوبتيجـــي  يوليـــن 
تدريـــب إســـبانيا »الروخا« 
 فـــي أداء 

ً
لـــن يؤثـــر كثيـــرا

ــال العالـــم 2010. أبطـ

الدولـــي  الوســـط  العـــب  قـــال 
فيغـــو:  لويـــس  الســـابق 

»منتخب إسبانيا بالتأكيد 
أحـــد أفضـــل المنتخبـــات 
لكـــن البرتغـــال ال يجـــب أن 

تخـــاف«.

أكـــد اتحـــاد الكـــرة اإلســـباني، 
أن الســـبب المباشـــر وراء 
إقالـــة  لوبيتيجي الذي 
كان قـــد جـــدد تعاقـــده 
الماتـــادور،  مـــع   ،

ً
أخيـــرا

هـــو التفـــاوض مـــع ريـــال 
ــه. ــن دون علمـ ــد مـ مدريـ

سانتوس: 
لن نتأثر بالمنافس

هييرو: 
إنه تحدٍّ مثير
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  مواجهة جديدة 

بين قطبي شبه الجزيرة 
األيبيرية 



� موسكو - د ب أ

يــرى ثيبو كورتوا، حارس مرمى منتخب بلجيكا 

األول لكرة القدم، أن فريقه ال يمكنه أن يكتفي 

بالوصــول إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم 

2018 بروســيا. وقــال الحــارس البلجيكي/26 

عاما/ في مقابلة نشــرتها أمس مجلة »فويتبال 

ماجازيــن« البلجيكية: »يجــب أن يكون لدينا 

هــدف الوصــول إلى الــدور قبــل النهائي، ال 

يمكن أن نكتفي بالوصــول إلى دور الثمانية«. 

وســقطت بلجيكا في دور الثمانيــة لمونديال 

البرازيــل 2014 أمــام األرجنتيــن، وفي بطولة 

كأس أمم أوروبا 2016 خرجت من الدور نفسه 

أمام ويلز.

نموذج
ويشــارك المنتخــب البلجيكــي فــي مونديال 

روسيا، بقيادة المدرب اإلسباني روبرتو مارتينيز، 

مفعمــا بآمال الوصول إلــى مراحل أبعد وأكثر 

تقدما. وأشار كورتوا إلى أن ألمانيا هي النموذج 

الــذي يجــب لمنتخب بــاده أن يحتــذي به، 

واستطرد قائا: »لقد فزنا بعدة مباريات، ولكن 

البطولة أمر مختلف، ما هو الفريق الذي يمتلك 

ثقافة الفوز؟، في رأيي هو ألمانيا، ألمانيا فقط، 

وبعــض من العبي البرازيل وإســبانيا«. وتلتقي 

بلجيــكا في المجموعة السادســة أيضا مع كل 

من بنما وتونس وإنجلترا، وتســتهل مشــوارها 

في المونديال في 18 يونيو أمام بنما في مدينة 

سوتشي الروسية.

� موسكو - د ب أ

كارلــوس  المكســيكي،  المنتخــب  مدافــع  أكــد 

سالسيدو، أمس أن »األلوان الثاثة« يحظى باحترام 

باقي المنتخبات المشــاركة في بطولة كأس العالم 

2018 بروســيا، كمــا توقع بداية رائعة للمكســيك 

في مستهل مشوارها في المونديال أمام المنتخب 

األلماني المانشافت يوم األحد المقبل. وقال العب 

اينتراخت فرانكفورت األلماني: »أعتقد أن الفريق، 

بفضــل مجهوداتــه ونتائجه، حظــي باحترام باقي 

الفرق والمنتخبات، في ألمانيا أخبروني أن المباراة 

األصعب لهم ســتكون أمامنا«. وأضاف سالســيدو 

: »ولكــن يجب أن نذكر أن هنــاك في المجموعة 

منتخبين آخرين جيدين للغاية، ولكن بدون شــك 

حظينا باالحترام وســمعت العديــد من التعليقات 

التــي كانت تقول إن المكســيك ســتقوم بشــيء 

مختلف«.

ندية
وتحدث سالسيدو عن مباراة المكسيك أمام ألمانيا، 

بطلة العالم المقرر إقامتها يوم األحد المقبل، حيث 

قــال: »يمكــن أن تلعب هذه المبــاراة بمبدأ الند 

للنــد، علينا أن نكون أذكياء، لقد قمنا بعمل جيد، 

وال أرى ســببا يمنعنا من الفوز على ألمانيا«. وتابع: 

»إنهم يحظون باالحترام ألنهم أبطال العالم، ولكن 

ال يوجد أحد ال يهزم، الفريق مستعد لتقديم أشياء 

كبيــرة ولكن علينــا أن نكون أذكيــاء، لدينا اختبار 

يوم األحد«.

مدد خوســيه ماريــا خيمينيــز، مدافع منتخب 

أوروغــواي ، عقــده مــع نادي أتلتيكــو مدريد 

لخمــس ســنوات حتــى 2023، حســبما أعلن 

النادي أول من أمــس. وكان خيمينيزانتقل إلى 

أتلتيكــو في أبريــل 2013 وأصبح أحد الاعبين 

األساســيين والمؤثرين بالفريق. وخاض الاعب 

134 مبــاراة مــع أتلتيكو، الفائــز بلقب الدوير 

اإلسباني عشر مرات سابقة، وسجل خالها ستة 

أهــداف. ويتواجد خيمينيز حالياً في معســكر 

منتخب أوروغواي بروسيا .    موسكو - وكاالت

ذكــر تقرير إعامي أمس أن صحفي التحقيقات 

األلمانــي هايو زيبيلت لــن يحضر كأس العالم، 

نظراً لمخاطر يواجهها الصحفي الذي لعب دوراً 

بارزاً في قضية المنشطات الروسية. وقال أكسل 

بالكاوســكي المنسق الرياضي لدى شبكة »إيه. 

آر. دي« »أمــن هايو زيبيلت على رأس أولوياتنا 

لهذا السبب اتخذنا هذا القرار، وذلك بعد فحص 

مكثف للوضع وبعد نظر جميع المعلومات التي 

وصلت إلينا«.                    برلين - وكاالت

يرى كاوديــو تابيا، رئيس االتحــاد األرجنتيني 

لكرة القدم، أن تصويــت اتحاد الكرة البرازيلي 

لملف المغرب الســتضافة بطولــة كأس العالم 

2026 هــو بمثابة »خيانــة«، وذلك على خلفية 

القرار المسبق التحاد الكرة في أميركا الجنوبية 

»كونميبول« بمســاندة ملف أميركا والمكسيك 

وكنــدا. وقال تابيــا أمس: »لقــد تفاجأت ألننا 

اتخذنــا قراراً جماعياً، التعاطــف يقودك أحياناً 

للخيانة«.                       موسكو - وكاالت

أعرب الاعب األســترالي المخضرم تيم كاهيل 

عن أمنيته في تســجيل هدف واحد على األقل 

في بطولــة كأس العالم 2018 بروســيا ليعادل 

رقم أســطورة الكرة البرازيليــة بيليه واأللماني 

ميروســياف كلوزه ومواطنه أوفه زيلر، أكثر من 

ســجلوا في نســخ مختلفة من المونديال. وقال 

كاهيل أول من أمس: »هذا يعني الكثير بالنسبة 

لي، ســيكون أمرا مذها كوني استراليا استطاع 

أن يكون ضمن هذه المجموعة االستثنائية من 

العبي كرة القدم«.             موسكو - وكاالت

كورتوا: بلجيكا لن تكتفي بدور الثمانية

سالسيدو: »األلوان الثالثة« جاهز لقهر المانشافت

2023

أسباب أمنية تبعد 
زيبيلت عن روسيا

اتهامات
التينية للبرازيل

كاهيل يسعى
إلى رقم بيليه

� جانب من وصول المنتخب البلجيكي إلى روسيا  |  رويترز

� جانب من تدريبات المكسيك  |  رويترز
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� المنتخب اإلنجليزي خال التحضيرات للمونديال  |  أ ب 

� عواصم - وكاالت

ذكر تقرير إخباري أن إنجلترا تدرس التقدم 

بطلب الســتضافة بطولة كأس العالم لكرة 

القدم لعام 2030، النســخة التي قد تشهد 

عــودة البطولة إلــى القــارة األوروبية من 

جديد، وذلك بعد أن فاز الملف المشــترك 

ألميركا والمكســيك وكنــدا أول من أمس 

بحق اســتضافة مونديال 2026، في الوقت 

الــذي أعلــن فيه اتحــاد أميــركا الاتينية 

»كونميبــول« انــه ســيقاتل حتــى النهاية 

للحصول على شرف تنظيم مونديال 2030.

»بريــس  أنبــاء  لوكالــة  تقريــر  وذكــر 

أوسييشــن« البريطانيــة أول من أمس أن 

االتحــاد اإلنجليــزي يدرس التقــدم بطلب 

االســتضافة، وأن ألكسندر ســيفرين رئيس 

االتحــاد األوروبــي للعبة )يويفا( ســيكون 

مرحبــا بــأي ملــف إنجليــزي أو بريطاني 

لطلب اســتضافة المونديال الذي ســيقام 

بمشاركة 48 منتخبا.

وقــال ســيفرين »إنجلتــرا لديهــا بنى 

أساســية رائعة، ولديها خبرة وكل شــيء، 

بقــدر ما نحاول أن نكــون محايدين اآلن، 

فلن نكون محايدين بالتأكيد إذا قدم ملف 

من أوروبا.«

وأضاف »دائما ما يكون العرض المشترك 

المقدم من أكثر من دولة، أكثر قوة، ولكن 

فــي الوقت نفســه إذا تحدثنا عن إنجلترا، 

بكل مــا تمتلكه مــن بنى أساســية، فهي 

قــادرة على االســتضافة وحدها أو بتعاون 

المملكة  من 

المتحدة.« 

وتعول 

علــى  أوروبــا 

المنطقية  الفكرة 

من أن مونديال 2026 

ســيكون في أميركا الشــمالية، 

وال يمكــن أن تتحمــل كــرة القــدم 

العالميــة أن يكــون المونديال التالي في 

منطقة قريبة من أميركا الشــمالية، ويبدو 

أن الملــف االتحاد األوروبــي لكرة القدم 

»يويفا« ســيقف خلف الملــف اإلنجليزي 

بقــوة، بعــد أن ظهر واضحا التنســيق في 

يويفا بين إنجلترا وألمانيا القتســام ملفات 

استضافة األمم األوروبية والمونديال.

ثقة
ناحيتــه  مــن 

وزيــر  أكــد 

فــي  الرياضــة 

حكومة أوروغواي، 

أن  كاسيريس،  فيرناندو 

لدولته  المشــترك  الترشح  ملف 

وباراغــواي  األرجنتيــن  مــن  مــع كل 

الســتضافة بطولــة كأس العالــم 2030 ال 

يواجــه أي مخاطــر بعد فوز ملــف أميركا 

والمكسيك وكندا بشــرف تنظيم مونديال 

.2026

وأوضح كاسيريس أن التناوب في تنظيم 

المونديــال يتــم مــن منظــور االتحادات 

اإلقليميــة وليس من منظــور قاري، أي أن 

تنظيم المونديال السابق على بطولة 2030 

على أراضي أميركا الشمالية لن يكون مضرا 

بالنســبة لملف الترشح الثاثي ألوروجواي 

واألرجنتين وباراغواي.

وقال كاسيريس إن إعان الفيفا أول من 

أمــس عن الدول المنظمة لمونديال 2026 

تم اســتنادا إلى منح شرف االستضافة إلى 

اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي 

لمنطقــة جغرافية  وليــس  »كونــكاكاف« 

بعينهــا وأن الدول التــي ترغب في تنظيم 

مونديال 2030 ستتقدم للفوز بهذا الشرف 

تحت مظلــة اتحاد أميــركا الجنوبية لكرة 

القــدم »كونميبول«، وهــو األمر الذي لن 

يشــكل عائقا أمام ملف الترشــح المذكور، 

على حد قوله.

قوة
وأشــار كاســيريس إلــى أن ملف الترشــح 

المشترك لدول أميركا الجنوبية أصبح أكثر 

قــوة وأن منــح دول »كونكاكاف« شــرف 

تنظيــم مونديال 2026 كان ســابقة فريدة 

من نوعها.

ونجح ملف الترشح المشترك ألميركا 

باســم  المعروف  وكنــدا،  والمكســيك 

الفوز بشــرف  »يونايتــد 2026«، فــي 

تنظيــم المونديال لعــام 2026 متفوقا 

على الملــف المغربي )65/134(، ومن 

المقــرر أن يكــون ذلــك المونديال هو 

األضخم عبر التاريخ حيث ســيزيد عدد 

المنتخبات المشــاركة فيــه من 32 إلى 

48 فريقا.

  كاسيريس: 
»الملف المشترك«

ال يواجه أي مخاطر 

� كاوديو تابيا

� تيم كاهيل 

� خوسيه خيمينيز 

� هايو زيبيلت 

إعالن حرب 2030



Ⅶ سوتشي - د ب أ

كشــف االتحاد البولنــدي لكرة القدم عــن حرصه على عدم 

إفصاح الالعب روبرت ليفاندوفسكي، نجم هجوم المنتخب 

البولنــدي لكرة القدم، عن مســتقبله مــع فريق بايرن 

ميونــخ األلماني بعد نهاية بطولة كأس العالم 2018 

بروســيا. ورفض المتحدث عن االتحــاد البولندي 

األســئلة التي وجهت إلى ليفاندوفســكي، خالل 

مؤتمر صحافي للمنتخب البولندي أمس في مدينة 

سوتشــي الروسية قبل انطالق فعاليات المونديال 

الروســي. وكان أحــد الصحافيين وجه ســؤاالً إلى 

ليفاندوفســكي عن مســتقبله مع الفريــق البافاري 

بعد انتهاء كأس العالم الحالية. والتزم ليفاندوفســكي 

الصمت اســتجابة لرغبة االتحاد البولندي، فيما رد آدم 

ناوالــكا المدير الفنــي للمنتخب البولنــدي والعبه لوكاز 

بيزتشــيك علــى أســئلة الصحافيين. وقــال المتحدث عن 

االتحاد البولندي: »األســئلة يجــب أن تقتصر على المنتخب 

البولندي ومشاركته في بطولة كأس العالم«.

غموض
ويحيط الغموض بمستقبل ليفاندوفسكي مع بايرن، حيث أعلن 

الالعب نفسه في نهاية مايو الماضي من خالل وكيله عن رغبته 

بايرن بشــكل  الرحيــل عن  في 

فوري رغــم أن عقده مع الفريق 

يمتــد حتــى 2021. ورغــم هذا، 

أكــد أولــي هونيس رئيــس النادي 

قبل يوميــن فقط أن ليفاندوفســكي 

سيســتمر مرتبطاً مع النادي في الموســم 

المقبــل، حتى وإن تلقى بايــرن عروضاً مغرية 

لضــم الالعــب. وقبل عــدة شــهور، ثار الجــدل حول 

إمكانية انتقال ليفاندوفسكي لريال مدريد اإلسباني، ولكن هذه 

الشــائعات فقدت قوتها بعدما فشــل الالعب في هز الشــباك 

خــالل مبــاراة الفريقيــن بالدور قبــل النهائي لــدوري األبطال 

األوروبي. وكانت أندية أخرى مثل باريس سان جيرمان الفرنسي 

وتشيلســي ومانشســتر يونايتد اإلنجليزيين أبــدت رغبتها في 

التعاقد مع المهاجم البولندي الخطير.

وجــاء قرار المنع بتوجيه مباشــر من المــدرب آدم ناوالكا، 

حسب مصادر مقربة من المنتخب البولندي الذي يحلم بتقديم 

بطولة جيدة بعد الفشل في التأهل لبطولتي كأس العالم 2010 

بجنــوب أفريقيــا و2014 بالبرازيل، وكان المنتخــب البولندي 

قــد قدم عروضاً رائعــة ونتائج جيدة في التصفيــات األوروبية 

المؤهلــة لكأس العالم 2018. وحجز الفريق لنفســه مكاناً بين 

فــرق المســتوى األول التــي وزعت علــى رؤوس المجموعات 

بفضــل ترتيبها في التصنيف العالمي الصادر عن االتحاد الدولي 

قبــل  )فيفــا(  القــدم  لكــرة 

إجــراء القرعــة. ولكــن وجود 

المنتخــب البولنــدي على رأس 

المجموعة الثامنــة لم ينقذه من 

للغاية  مواجهــة مجموعــة صعبــة 

فــي النهائيــات، حيث أوقعتــه القرعة 

مع منتخبــات كولومبيا والســنغال واليابان. 

وخالل مسيرته بالتصفيات، قدم الفريق نتائج رائعة، 

حيــث حقق الفوز في ثمان من المباريات العشــر التي خاضها 

بمجموعتــه في التصفيات، والتي ضمــت منتخبات كبيرة مثل 

الدنمارك ومونتينيغرو )الجبل األســود( ورومانيا. واآلن، يحتاج 

الفريــق إلــى الظهور بمســتوى أفضل كثيراً ممــا كان عليه في 

التصفيــات، إذا أراد العبــور مــن هذه المجموعــة القوية في 

النهائيات. وعلى مدار ســبع مشــاركات ســابقة في المونديال، 

حقــق المنتخــب البولندي أفضل نتائجه خالل نســختي 1974 

و1982 عندمــا حل ثالثاً في كل منهما. ويعتمد ناوالكا بشــكل 

كبير على مجموعة متميزة من النجوم في مختلف المراكز لكن 

يظل المهاجم روبرت ليفاندوفســكي الالعب األبرز في صفوف 

الفريــق. وتصدر ليفاندوفســكي مهاجم بايــرن ميونخ األلماني 

والمنتخب البولنــدي قائمة هدافي التصفيات برصيد 16 هدفاً 

ليلعب دوراً بارزاً في مشاركة المنتخب البولندي في المونديال 

للمرة الثامنة في تاريخ الفريق.

Ⅶ دبي ـ عدنان الغربي

يعتبر نيك بوب حارس مرمى منتخب انجلترا من الوجوه الجديدة 

فــي نهائيات كأس العالم، الطريــف في الموضوع أنه ال أحد كان 

يتوقــع قبل 9 أشــهر وصول هذا الحــارس المغمور الذي ال يعرف 

المستحيل إلى مونديال روسيا وأن يصبح أحد أبرز المطلوبين في 

الميركاتــو الصيفــي بعد أن عرض ليفربول مبلــغ 15 مليون جنيه 

استرليني على فريقه بيرنلي من أجل التعاقد معه.

قّصــة نجــاح نيك بوب )بائــع الحليب( ملهمــة، ويبدو أن 

الصدفــة لعبــت دوراً مهّمــاً فــي بروزه كواحــد من أفضل 

حــراس المرمــى فــي البريمرليغ الموســم الماضي عندما 

اســتهل مسيرته مع فريقه بيرنلي حارساً بدياًل لتوم هيتون 

الــذي تعّرض لخلــع في الكتف بعد 10 أيام من غلق باب 

االنتقاالت ما دفع بفريقــه إلى االعتماد عليه كحارس أول 

وتمكــن من خطــف األنظار إليه فــي المبــاراة األولى أمام 

كريســتال باالس وأهدى بيرنلي 3 نقاط، وتألق في مباريات أخرى 

أبرزها أمام بطل الموســم مانشستر ســيتي ما فرض على المدرب 

شــون ديتــش مواصلة االعتماد عليه حتى بعــد عودة هيتون من 

اإلصابة.

وتواجــد بوب ثانياً في ترتيب حــراس مرمى الدوري اإلنجليزي 

الممتاز األكثر تصدياً في الموســم الماضي خلف اإلســباني دافيد 

دي خيا حارس مانشســتر يونايتد، حيث تصدى بوب لـ80.2% من 

التســديدات التي واجهــت مرماه مقارنة بدي خيــا الذي تصدى 

لـــ80.7% ثم احتــّل البولندي لــوكاس فابيانســكي المركز الثالث 

بـ%71.6.

وبدأ بوب مســيرته الكروية بعدد من األندية المغمورة، أولها 

نادي بيري تاون من 2008 إلى 2011 قبل أن يتعاقد مع تشارلتون 

أتلتيــك الذي أعاره 7 مرات من 2011 إلى 2016 ألندية »ويلينغ 

يونايتــد« و»كامبريــدج يونايتد« و»ألدرشــوت تــاون« و»يورك 

سيتي« و»بيري تاون« قبل أن ينتقل إلى بيرنلي في 2016.

وأثنــاء تجربته األولى بنادي »بيري تاون« كان بوب يســتيقظ 

باكراً لتوزيع الحليب في المدينة التي يســكن بها وهي ايبسويتش 

تــاون، كما عمل في الســوق المحلية للمدينة، بهدف الحصول 

على المال الستكمال دراسته.

ويتمنى بوب أن يكون مونديال روسيا بداية عهده مع 

التألق على مســتوى العالم، حيث كشف أكثر من مرة 

عن رغبته في االنتقال إلى فريق من المستوى األول، 

ولــم ينف بوب رغبتــه في اللعب خــارج بريطانيا 

على الرغم من التجارب الســابقة لنجوم المنتخب 

اإلنجليزي الذين فشلوا في إثبات أنفسهم 

بشــكل جيــد بعيداً عــن الدوري 

اإلنجليزي الممتاز.

مافي نوم

بولندا تجبر ليفاندوفسكي على الصمت بوب.. بائع حليب
ال يعرف المستحيل

Ⅶ إعداد - خالد المهيري 

 نشر موقع صحيفة »ذا صن« اإلنجليزية، تقريراً عن 

شــكوى العبي المنتخب اإلنجليزي من عدم القدرة 

على النوم، والســبب عدم غروب الشمس كاملة في 

قرية »ريبينو« الواقعة في ســان بطرسبيرغ الروسية، 

حيث يقيم منتخب األسود الثالثة. 

وقــال التقريــر، إنه علــى الرغم مــن اتخاذ كل 

االحتياطــات الالزمة لضمان تمتــع نجوم المنتخب 

بأكبر قدر ممكن من الراحة، فإن أكبر معركتهم تأتي 

من الطبيعة األم. 

وأضــاف التقرير، أن النجــم اإلنجليزي ديلي آلي 

اعتــرف بأنــه يناضل مــن أجل الحصــول على نوم 

كامل بســبب ظروف اإلضاءة غيــر العادية، مضيفا 

انه اســتيقظ في الســاعة الثالثة صباحا ومعتقدا أن 

الوقت قد حان لالستيقاظ. 

وأكد التقرير، أن مسؤولي االتحاد اإلنجليزي لكرة 

القدم وجهوا بتركيب ســتائر أكثر ســماكة من أجل 

الحد من دخول اإلضاءة إلى غرف الالعبين. 

وأضــاف التقرير، أن االتحــاد اإلنجليزي قام أيضاً 

بوضــع صور عائــالت الالعبين والحيوانــات األليفة 

فــي غرف نوم النجوم حتى يشــعروا بأنهم ليســوا 

بعيدين عن وطنهم وكأنهم فــي منازلهم، باإلضافة 

إلى محاولــة إبعاد الملل عن نفوس الالعبين الذين 

اشــتكوا من األمر، حيث قاموا بجلب أجهزة البالي 

ستيشن، وإعداد ملعب لكرة السلة. 

ميزة حاسمة 
ومن جانبها، نشرت صحيفة »إكسبريس« اإلنجليزية، 

توقعــات مدرب نــادي مانشســتر يونايتــد جوزيه 

مورينيو حول مشاركة المنتخب اإلنجليزي في كأس 

العالم 2018. 

بـ»سبيشــال ون«  الملقــب  المــدرب  ووصــف 

غاريــث  المــدرب  بقيــادة  اإلنجليــزي  المنتخــب 

ســاوثغيت بأحــد أفضــل الفرق في العالــم، وهذا 

يمنحهم ميزة حاسمة خالل المونديال، نتيجة لعبهم 

في أقوى دوري في العالم وهو الدوري اإلنجليزي. 

وقــال مورينيــو: »إنجلترا لديهــا مجموعة جيدة 

من الالعبين الشباب ذوي الخبرة، جميعهم يلعبون 

فــي أفضل دوري في العالم فــي الدوري اإلنجليزي 

الممتــاز، كلهم يلعبون فــي أفضل الفرق، كل منهم 

لديهــم خبــرة اللعب في دوري األبطــال، لذا نعم، 

يمكنهم القيام بذلك«.

كما تحدث مورينيو، عن الفرق األربعة المرشحة 

لنيل اللقب، إســبانيا، ألمانيا، فرنسا، والبرازيل قائاًل: 

»لديهــم العبون جيدون لكــن الالعبين الجيدين ال 

يصنعون دائما الفرق الجيدة«.

وأضاف: »في بعض األحيان، ال تســتطيع الفرق 

المميــزة، من الناحية النظرية، تكوين فرق أفضل. 

 »ذا صن«: المنتخب 
اإلنجليزي يشتكي 

من شمس 
»ريبينو«

 »إكسبريس«: 
مورينيو مؤمن 
بقدرات األسود 

الثالثة 

 »ديلي ميل«: 
تيفيز ترك راتبه 

من أجل األرجنتين 

٠١ شوال 143٩ هـ  |  ١٥ يونيو 201٨م | العدد 0813٨٧٦

الجمعة

� ليفاندوفسكي ممنوع من الحديث عن بايرن  |  أ ف ب

� الشمس تضرب تحضيرات المنتخب اإلنجليزي  |  أ ف ب

سنة 
أولى 

مونديال
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