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الخميس 02

14 يونيو 2018
 (19:00)

روسيا - السعودية

 19 يونيو 2018
 (22:00)

روسيا - مرص

 25 يونيو 2018
 (18:00)

روسيا - األوروغواي 

 20 يونيو 2018
 (19:00)

السعودية - األوروغواي 

 25 يونيو 2018
 (18:00)

السعودية - مرص

14 يونيو  2018
 (19:00)

السعودية - روسيا 

 25 يونيو 2018
 (18:00)

السعودية - مرص

 15 يونيو 2018
 (16:00)

مرص - األوروغواي

 19 يونيو 2018
 (22:00)

مرص - روسيا 

 20 يونيو 2018
 (19:00)

األوروغواي - السعودية

 25 يونيو 2018
 (18:00)

روسيا - األوروغواي 

 15 يونيو 2018
 (16:00)

مرص - األوروغواي

 15 يونيو 2018
 (22:00)

الربتغال - إسبانيا

 20 يونيو 2018
(16:00)

 الربتغال - املغرب

 25 يونيو 2018
(22:00)

 إيران - الربتغال

 20 يونيو 2018
(22:00)

 إيران - إسبانيا

 25 يونيو 2018
(22:00)

 إسبانيا - املغرب

 15 يونيو 2018
(22:00)

 الربتغال - إسبانيا

 25 يونيو 2018
(22:00)

املغرب -  إسبانيا 

 15 يونيو 2018
(19:00)

 املغرب - إيران

 20 يونيو 2018
 (16:00)

املغرب - الربتغال 

 20 يونيو 2018
(22:00)

 إيران - إسبانيا

 25 يونيو 2018
(22:00)

 إيران - الربتغال

 15 يونيو 2018
(19:00)

 املغرب - إيران

 16 يونيو 2018
 (14:00)

فرنسا - أسرتاليا

 21 يونيو 2018
 (19:00)

فرنسا - الب�و

 26 يونيو 2018
(18:00)

 الد�ارك - فرنسا

 21 يونيو 2018
(16:00)

 الد�ارك - أسرتاليا 

 26 يونيو 2018
(18:00)

 أسرتاليا - الب�و

 16 يونيو 2018
 (14:00)

فرنسا - أسرتاليا

 26 يونيو 2018
(18:00)

 أسرتاليا - الب�و

 16 يونيو 2018
(20:00) 

 الب�و - الد�ارك

 21 يونيو 2018
 (19:00)

فرنسا - الب�و

 21 يونيو 2018
(16:00)

 الد�ارك - أسرتاليا 

 26 يونيو 2018
(18:00)

 الد�ارك - فرنسا

 16 يونيو 2018
(20:00) 

 الب�و - الد�ارك

 16 يونيو 2018
(17:00)

 األرجنت� - آيسلندا

 21 يونيو 2018
 (22:00)

األرجنت� - كرواتيا

 26 يونيو 2018
 (22:00)

نيج�يا - األرجنت�

22 يونيو 2018
 (19:00)

نيج�يا - آيسلندا

 26 يونيو 2018
 (22:00)

آيسلندا- كرواتيا

 16 يونيو 2018
(17:00)

 األرجنت� - آيسلندا

 26 يونيو 2018
 (22:00)

آيسلندا- كرواتيا

 16 يونيو 2018
(23:00)

 كرواتيا - نيج�يا

 21 يونيو 2018
 (22:00)

األرجنت� - كرواتيا

22 يونيو 2018
 (19:00)

نيج�يا - آيسلندا

 26 يونيو 2018
 (22:00)

نيج�يا - األرجنت�

 16 يونيو 2018
(23:00)

 كرواتيا - نيج�يا

روسيا 

السعودية

مصر

ا�وروغواي

البرتغال

إسبانيا

المغرب 

إيران 

فرنسا 

أستراليا

البيرو

الدنمارك 

ا�رجنتين 

آيسلندا

كرواتيا 

نيجيريا

 17 يونيو 2018
 (22:00)

الربازيل - سويرسا

 22 يونيو 2018
(16:00)

 الربازيل - كوستاريكا

 27 يونيو 2018
 (22:00)

رصبيا - الربازيل

 22 يونيو 2018
 (22:00)

رصبيا - سويرسا

 27 يونيو 2018
 (22:00)

سويرسا - كوستاريكا

 17 يونيو 2018
 (22:00)

الربازيل - سويرسا

 27 يونيو 2018
 (22:00)

سويرسا - كوستاريكا

 17 يونيو 2018
 (16:00)

كوستاريكا - رصبيا

 22 يونيو 2018
(16:00)

 الربازيل - كوستاريكا

 22 يونيو 2018
 (22:00)

رصبيا - سويرسا

 27 يونيو 2018
 (22:00)

رصبيا - الربازيل

 17 يونيو 2018
 (16:00)

كوستاريكا - رصبيا

 17 يونيو 2018
(19:00)

 أملانيا - املكسيك

 23 يونيو 2018
 (22:00)

أملانيا - السويد

 27 يونيو 2018
 (18:00)

كوريا الجنوبية - أملانيا

 23 يونيو 2018
 (19:00)

كوريا الجنوبية - املكسيك

 27 يونيو 2018
(18:00)

 املكسيك - السويد

 17 يونيو 2018
(19:00)

 أملانيا - املكسيك

 27 يونيو 2018
(18:00)

 املكسيك - السويد

18 يونيو 2018
 (16:00)

السويد - كوريا الجنوبية

 23 يونيو 2018
(22:00)

 أملانيا - السويد

 23 يونيو 2018
 (19:00)

كوريا الجنوبية - املكسيك

 27 يونيو 2018
 (18:00)

كوريا الجنوبية - أملانيا

18 يونيو 2018
 (16:00)

السويد - كوريا الجنوبية

 18 يونيو 2018
(19:00)

 بلجيكا - بن¡

 23 يونيو 2018
(16:00)

 بلجيكا - تونس

 28 يونيو 2018
 (22:00)

إنجلرتا- بلجيكا

24 يونيو 2018
(16:00)

 إنجلرتا- بن¡

 28 يونيو 2018
(22:00)

 بن¡ - تونس

 18 يونيو 2018
(19:00)

 بلجيكا - بن¡

 28 يونيو 2018
(22:00)

تونس -  بن¡ 

 18 يونيو 2018
 (22:00)

تونس - إنجلرتا

 23 يونيو 2018
(16:00)

تونس -  بلجيكا 

24 يونيو 2018
(16:00)

 إنجلرتا - بن¡

 28 يونيو 2018
 (22:00)

إنجلرتا- بلجيكا

 18 يونيو 2018
 (22:00)

تونس - إنجلرتا

 19 يونيو 2018
(19:00)

 بولندا - السنغال

 24 يونيو 2018
 (22:00)

بولندا - كولومبيا

 28 يونيو 2018
 (18:00)

اليابان - بولندا

 24 يونيو 2018
(19:00)

 اليابان - السنغال

 28 يونيو 2018
(18:00)

 السنغال - كولومبيا

 19 يونيو 2018
(19:00)

 بولندا - السنغال

 28 يونيو 2018
(18:00)

 السنغال - كولومبيا

 19 يونيو 2018
 (16:00)

كولومبيا - اليابان

 24 يونيو 2018
 (22:00)

بولندا - كولومبيا

 24 يونيو 2018
(19:00)

 اليابان - السنغال

 28 يونيو 2018
 (18:00)

اليابان - بولندا

 19 يونيو 2018
(16:00)

 كولومبيا - اليابان

البرازيل 

سويسرا

كوستاريكا 

صربيا

ألمانيا 

المكسيك

السويد 

كوريا الجنوبية

بلجيكا 

بنما

تونس 

إنجلترا

بولندا 

السنغال

كولومبيا 

اليابان

 جدول المباريات 

مباراة المركز الثالث

النهائي

المركز الثالث

نصف النهائي

ربع النهائي

 ثمن النهائي

15 يوليو 2018

عىل ملعب لوجني£ 

(موسكو)

 19:00

30 يونيو 2018
(18:00)

 أول املجموعة 3 - ثا§ 
(I) 4 املجموعة

30 يونيو 2018
 (22:00)

أول املجموعة 1 - ثا§ 
(II) 2 املجموعة

1 يوليو 2018
 (18:00)

أول املجموعة -2 ثا§ 
(III) 1 املجموعة

1 يوليو 2018
(22:00)

 أول املجموعة 4 - ثا§ 
(IV) 3 املجموعة

2 يوليو 2018
 (18:00)

أول املجموعة 5 - ثا§ 
(V) 6 املجموعة

2 يوليو 2018
(22:00)

 أول املجموعة 7 - ثا§ 
(VI) 8 املجموعة

الثالثاء 3 يوليو 2018
(18:00)

 أول املجموعة 6 - ثا§ 
(VII) 5 املجموعة

الثالثاء 3 يوليو 2018
(22:00)

 أول املجموعة 8 - ثا§ 
(VIII) 7 املجموعة

6 يوليو 2018
(18:00)

 II الفائز يف - I الفائز يف 
(املباراة 1)

6 يوليو 2018
 (22:00)

الفائز يف III - الفائز يف 
IV (املباراة 2)

10 يوليو 2018
(22:00)

 الفائز يف املباراة 1 - 
الفائز يف املباراة 2

14 يوليو 2018
عىل ملعب سان 

بطرسبورغ
18:00

11 يوليو 2018
 (22:00)

الفائز يف املباراة 3 - 
الفائز يف املباراة 4

7 يوليو 2018
(18:00)

 الفائز يف VII - الفائز يف 
VIII (املباراة 3)

7 يوليو 2018
(22:00)

 الفائز يف V - الفائز يف 
VI (املباراة 4)
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أكينفيف

1-5-42-4
-4

 غرافيك : محمد أبوعبيدة

التوقيت : 19.00 استاد لوجنيكي 

كاديزرنوف 

نديست� 

غرانت 

زركوف

جولوفان 

دزاجوييف 

إيروخ  

ساميدوف

م�انشوك 

سمولوف

فهد 
املولد

يارس الشهرا�

أسامة هوساوي

منصور الحر�

عمر هوساوي

عبدالله عطيف

تيس� الجاسم

سل�ن الفرج

سا� الدورسي

يحيى الشهري

عبدالله املعيوف

 ‼⁗⁅ₚₖا
ا₂ₖ℃دي

 ‼⁗⁅ₚₖا
ℇوₖا

تشكيلة ال�عبين

Ⅶ موسكو - أ ف ب

أكــد األرجنتينــي خــوان أنطونيــو بيتــزي، 

مدرب المنتخب الســعودي لكــرة القدم، أن 

فريقه ســتكون لديــه ورقته، وينــوي اللعب 

»مــن أجل الفــوز« على روســيا اليوم في 

المبــاراة االفتتاحية. وقــال بيتزي الذي 

كان متواجداً في روسيا العام الماضي 

للمشاركة في كأس القارات على رأس 

اإلدارة الفنية للمنتخب التشــيلي بطل 

كوبا أميركا 2015 و2016، في 

»أسلوبي،  صحافي:  مؤتمر 

تنافســياً.  هــو أن أكون 

نريــد أن نقاتــل علــى 

كل كرة، اســتغالل كل 

من  واللعب  فرصــة، 

أجل الفوز«. وأضاف: 

اللعب  أسلوب  »إنه 

غرســه  أحاول  الذي 

في الالعبين«.

مسيرة احترافية
ولــم يفلت المــدرب الذي جاور اإلســبانيين 

فرنانــدو هييرو وجولــن لوبيتيغي عندما كان 

العباً في مســيرته االحترافية في إسبانيا، من 

ســؤال حول األزمــة التي هــزت المنتخب 

لوبيتيغــي وتعيين  بإقالــة  اإلســباني 

هييــرو مكانــه بســبب اإلعالن عن 

تعييــن األول مدربــاً لريــال مدريد 

عقب نهايــة المونديال دون إبالغ 

االتحاد اإلسباني.

ورد بيتــزي: »كنــت مقربــاً 

لوبيتيغي  جداً من جولــن 

أنــا  هييــرو:  وفرنانــدو 

التفاصيــل  أعــرف  ال 

لكــن أتمنــى األفضل 

هييــرو  لفرنانــدو 

حقاً  وآمل  وجهازه، 

من  يتمكنــوا  بــأن 

يحدث  مــا  تجــاوز 

لهم«.

Ⅶ موسكو - د ب أ

أكد ستانيسالف تشيرتشيسوف، المدير الفني 

للمنتخــب الروســي، أن الفريــق 

مستعد لوضع نهاية لسلسلة 

المتواضعــة  نتائجــه 

في  مشــواره  وافتتاح 

العالــم 2018  كأس 

لكرة القــدم اليوم 

نظيره  على  بالفوز 

وقال  الســعودي. 

تشيرتشيسوف 

مــران  عقــب 

الفريــق أمــس على 

إن  لوجنيكــي،  ملعــب 

وتدربوا  الئقــون  جميع العبيه 

بشــكل جيد اســتعداداً للقــاء. وأضاف 

فــي تصريحاته للصحافييــن: »جميع العبينا 

تطوروا بشــكل كبيــر«، ورد لدى ســؤاله عن 

ســبب توقعه أن الفريق سيحقق الفوز للمرة 

األولى هذا العام، قائاًل: »ألننا نريد ذلك«.

 كمــا طالــب مــدرب المنتخب الروســي 

العبيه بتجاهــل االنتقــادات الموجهة إليهم 

من قبل وســائل اإلعالم.  ودخل 

وفريقــه  تشيرتشيســوف 

السلبي  بالمعنى  التاريخ 

المرة  ألنهــا  للكلمة، 

تاريخ  األولــى فــي 

االتحاد  أو  روســيا 

على  الســوفييتي 

التي  ســواء  حــد 

فيهــا  يفشــل 

الوطني  المنتخب 

الفوز  تحقيــق  فــي 

لســبع مباريات متتالية. 

ولم تتحدث الصحف الروســية 

عن حظــوظ بالدها برفــع كأس العالم 

للمرة األولى في تاريخها، بل تســاءلت عن 

إمكانيــة أن يتدهور وضعه إلى أســوأ ما هو 

عليه اآلن.

السعودية تبدأ الحلم من لوجنيكي اليوم
األخضـر يسعى لترويض الدب الروسي 

Ⅶ موسكو - أحمد علي 

يســعى المنتخب السعودي األول لكرة القدم 

مســاء اليوم لتحقيــق رقم جديد فــي تاريخ 

منافسات بطوالت العالم واإلطاحة بالمنتخب 

الروسي المستضيف، إذ لم يسبق أن خسرت 

المنتخبــات المســتضيفة فــي الجولة األولى 

في تاريــخ المســابقة، خاصــة أن المنتخب 

الســعودي يتقدم في التصنيف العالمي على 

منتخب روسيا، ما سيعزز من حظوظ األخضـر 

الذي وصل أول من أمس »الثالثاء« للعاصمة 

الروســية موسكو، قادماً من سانت بطرسبرغ 

»مقــر إقامته« الدائمة في كأس العالم، حيث 

أجرى تمرينه األخير مساء أمس األربعاء على 

ملعــب »لوزنيكي« الذي ســيحتضن المباراة 

االفتتاحية بين المنتخبين السعودي و الروسي 

مساء اليوم. 

دعم 
وحظــي المنتخب الســعودي بدعم كبير من 

أعلــى القيــادات الحكوميــة، منــذ أن أعلن 

تأهله رســمياً لمونديال العالــم في الخامس 

من شــهر ســبتمبر 2017، حيث بدأ التحضير 

مبكــراً بدعم من هيئــة الرياضة الســعودية 

التي يترأسها المستشار تركي بن عبدالمحسن 

آل الشــيخ، وبمتابعــة دقيقة من ســمو ولي 

عهد الســعودي األمير محمد بن سلمان، من 

خالل اإلعداد والبرنامج الزمني للمعســكرات 

الخارجية التي أقيمت على 5 مراحل، قبل أن 

يغادر األخضر لمعسكره األخير بسويسرا الذي 

سبقه استقبال البعثة السعودية من قبل ولي 

عهد السعودية، إذ رافق األخضر في المعسكر 

رئيــس مجلــس إدارة الهيئة العامــة للرياضة 

تركي آل الشــيخ قبــل أن يعلن ولــي العهد 

محمد بن ســلمان حضــوره رســمياً للمباراة 

االفتتاحيــة اليوم الخميــس دعماً لألخضر في 

المونديال. 

تفاؤل 
وبانت عالمات الرضا على الشــارع السعودي 

بعــد لقــاء ألمانيا الــودي األخيــر على وجه 

الخصــوص، ما عزز من ارتفاع نســبة التفاؤل، 

خاصة لــدى اإلعالم الســعودي الذي توقف 

عــن توجيه االنتقادات في فترة اإلعداد دعماً 

لمسيرة األخضر وإبعاد الضغوط عن الالعبين، 

خاصة في ظل وجود السعودية في مجموعة 

متوسطة المستوى من الناحية الفنية وتقارب 

حظوظ المنتخبات الثالثة »السعودية، روسيا، 

مصر« وتقدم منتخب األوروغواي نسبياً. 

20 دقيقة 
واســتطلع »البيان الرياضي« اآلراء في ساحة 

»الكرملين« وسط العاصمة الروسية »موسكو« 

المــكان الــذي يتجمهر فيه المشــجعون من 

كافــة أنحــاء العالــم، إذ توقعــت الجماهير 

الســعودية خــروج األخضر بنتيجــة إيجابية 

فــي اللقــاء االفتتاحي، وتحــدث البعض بأن 

األهم أن تمر العشــرون دقيقة األولى بسالم 

دون أن تســتقبل شــباك الحارس الســعودي 

عبدالله المعيوف أي هدف، وهي المشــكلة 

التي كان يواجهها المنتخب الســعودي خالل 

المباريات الودية. وكانــت جماهير المنتخب 

الســعودي قد توافدت في ساحة »الكرملين« 

مرتدين اللباس الرســمي »الثوب والشــماغ« 

وســط ترديدها لألغاني الوطنية والشــيالت 

السعودية.

هاجس بيتزي 
وســيخوض األرجنتيني خــوان انطونيو بيتزي 

المدير الفني للمنتخب الســعودي لقاء روسيا 

بالتشكيلة التي لعب بها أمام المنتخب األلماني 

ودياً بطريقــة 1/   4/   5 وهي: حراســة المرمى: 

عبداللــه المعيوف، وفي خط الدفاع »ياســر 

الشــهراني، أسامة هوســاوي، عمر هوساوي، 

منصور الحربي، عبداللــه عطيف«، وفي خط 

الوسط »ســلمان الفرج، تيسير الجاسم، سالم 

الدوسري، يحيى الشهري« وسيكون وحيداً في 

خط الهجوم الالعب فهد المولد.

علــى جانــب أخــر، وصلت خــالل الـ 48 

ســاعة الماضية أكثر من 6 طيارات ســعودية 

قادمة من مختلف مناطق الســعودية محملة 

باإلعالمييــن وروابــط مشــجعي األندية، إذ 

فاق عدد الواصليــن عن طريق هيئة الرياضة 

السعودية أكثر من 500 شخص. 

منع إعالمي والحديث لـ 4
منـــع مســـؤولو االتحـــاد الســـعودي 
الظهـــور  مـــن  األخضـــر  العبـــي 

ــان  ــت »البيـ ــي ، وعلمـ اإلعالمـ
االتحـــاد  أن  الرياضـــي« 

اختار 4 أشخاص للحديث 
وهـــم  اإلعالمـــي، 
عـــزت،  عـــادل  الدكتـــور 

ونـــواف التميـــاط، وعمـــر 
باخشـــوين، وشـــاكر الذيابـــي.

دعوة خاصة للنجوم القدامى
دعـــت هيئـــة الرياضـــة الســـعودية 
الدولييـــن  القدامـــى  مـــن   

ً
عـــددا

لحضور منافسات المونديال 
يتقدمهم ماجد عبدالله 
الدعيـــع  ومحمـــد 
العويـــران  وســـعيد 
ويوســـف الثنيـــان وفهد 

لمـــا   
ً
تقديـــرا الهريفـــي؛ 

مســـيرتهم. خـــالل  قدمـــوه 

أكينفييف.. قفاز روسيا الذهبي
يملـــك  إيغـــور أكينفييـــف حـــارس 

مرمـــى روســـيا  مصيـــر بـــالده  
الذهبييـــن  قفازيـــه  بيـــن 

عندمـــا يخوض مواجهة 
اليـــوم.  الســـعودية 
وقـــال »علـــى الفريـــق 
أن يلعب اليوم وإذا لم 

يفعـــل فالنتيجة لن تتغيـــر«. 

أرشافين: ال أرى خليفتي 
في الوقت الحالي 

ـــدري أرشـــافين العـــب  قـــال آن
الـــذي  روســـيا الســـابق، 

ســـاهم ببلـــوغ فريقـــه 
الـــدور نصـــف النهائـــي 
 
ً
»حاليـــا  ،2008 يـــورو 

فـــي  خليفتـــي  أرى  ال 
الروســـية«. المالعـــب 

بيتزي:
سنلعب من أجل الفوز على روسيا

تشيرتشيسوف: 
جاهزون لتحسين نتائجنا المتواضعة
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أعلن االتحاد المكســيكي لكرة القدم الليلة الماضية أن دييغو 

رييــس، مدافع المنتخــب الوطني األول، ســيغيب عن بطولة 

كأس العالم 2018 بروســيا بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من 

إصابة في الفخذ.

وكشف القائمون على شؤون المنتخب المكسيكي أن رييس، 

العب بورتو البرتغالي، لم يكمل بعد برنامجه العالجي وسيتم 

استبداله بالالعب إيريك غوتيريز، نجم باتشوكا المكسيكي.

وقــال رييــس، الــذي خــاض برفقــة زمالئه فــي المنتخب 

المكســيكي حصة تدريبية أول من أمس في العاصمة الروسية 

بــكل طاقتــه موســكو، في بيان له أنه حاول 

أن  يتعافى منــذ تعرضــه لإلصابة 

قبل انطالق المونديال.

الالعــب  وأشــار 

أنه  إلــى  المكســيكي 

قــرر مع الجهــاز الفني 

لمنتخــب بــالده عــدم 

المونديال  منافسات  خوض 

رغــم أنــه فــي طريقه 

مــن  للتعافــي 

اإلصابة، معترفاً بأن هذا القرار تسبب له في ألم نفسي كبير.

وأعــرب رييس عن أمله في أن يقدم زمالؤه أفضل ما لديهم 

في المونديال، واســتطرد قائاًل: »أثق بأنهم ســيصنعون التاريخ 

بفضل موهبتهم وألنهم مجموعة متحدة وجاهزة للقيام بأشياء 

كبيرة«.

وأكد االتحاد المكســيكي لكرة القدم أنه سيتخذ اإلجراءات 

الالزمة أمام االتحــاد الدولي للعبة »الفيفا« لضم غوتيريز على 

حساب رييس، وذلك قبل يوم واحد من انطالق المونديال.

هجوم
وعلــى الجانب اآلخر شــن أســطورة كــرة القدم المكســيكي 

هوغو سانشيز هجوماً قاسياً على 

كارلوس  خوان  الكولومبي 

المديــر  أوســوريو، 

الفنــي للمنتخــب 

المكسيكي، 

أنه  إلى  مشيراً 

الصعب  مــن 

على  التعرف 

أسلوب 

الذي  اللعب 

يتبعــه ويبدو 

في  كاٍف  غيــر 

مثل  كبيرة  بطولة 

كأس العالم.

وأوضح سانشيز، في 

مقابلة تنشــرها صحيفة 

األلمانية  بيلد«  »شبورت 

التــي صــدرت صبــاح 

أمس األربعاء، أنه يرجح 

تولي مدرب مكســيكي 

مسؤولية الفريق.

سانشــيز:  وقــال 

»المدرب كولومبي، وال أتفق مع طريقة تشكيله للفريق 

وهي طريقة ال يحبها المكســيكيون. من الصعب التعرف 

على أســلوب اللعب الذي يتبعه. هــذا ليس كافياً لكأس 

العالم. الناس ال يشعرون باالقتناع«.

وأكد سانشــيز )59 عاماً( أنه ال يعاني من أي مشــاكل 

شــخصية خاصة مع أوســوريو. وقال: »إنه رجل مســتقيم 

ومتعلــم قــاد الفريق لبطولــة كأس العالــم، ولكنه ليس 

مكسيكياً«.

وأضاف: »طبقاً لرؤيتي، ال أتفق مع تولي مدرب أجنبي 

مســؤولية تدريب الفريق. المنتخب المكسيكي من أفضل 

الفــرق في العالم ولدينا عــدد كاف من المدربين يمكنهم 

أداء المهمــة على أكمل وجه. مثلما هو الحال في البرازيل 

واألرجنتين وأوروغواي وإسبانيا. أعتقد أن األلمان ال يقبلون 

بمدرب غير ألماني«.

ويســتهل المنتخب المكسيكي مســيرته في بطولة كأس 

العالم 2018 بروســيا من خالل المواجهــة الصعبة أمام نظيره 

األلماني في المجموعة السادســة بالــدور األول للبطولة التي 

تضم معهما منتخبي السويد وكوريا الجنوبية.

Ⅶ  سان بطرسبرغ - د ب أ

الذي  القياســي  الرقــم  رغــم 

انتقــاء  حملــة  حققتــه 

كأس  لبطولتــي  المتطوعيــن 

العالــم  وكأس   2017 القــارات 

2018 فــي روســيا، يبــدو العدد 

الــذي تم اختيــاره بالفعــل من بين 

المتقدمين أقل كثيراً مــن المطلوب لخدمة 

بطولة هائلة مثل كأس العالم في بلد كبير المســاحة 

مثل روسيا.

وكانــت حملة انتقاء المتطوعين، التي أطلقها المنظمون 

في منتصف 2016، أسفرت عن تقدم نحو 177 ألف متطوع 

مــن داخل وخارج روســيا لكن االختيار وقــع على نحو 10 

بالمئة فقط من هذا العدد لخدمة البطولة.

وكان المنظمــون أشــاروا في وقت ســابق إلــى أن عدد 

المتطوعيــن لخدمة البطولة ســيزيد علــى 15 ألف متطوع 

من جنســيات مختلفة ومقابل نحو 5500 متطوع في كأس 

القارات.

وربمــا يكون هذا العدد كافياً 

البطولــة من  لخدمــة مواقــع 

اســتادات ومالعــب التدريــب 

المنتخبــات  إقامــة  ومقــرات 

ولكن  البطولة،  في  المشــاركة 

هذا العدد يبدو بعيداً عن الواقع 

وعن االحتياجات الحقيقية لخدمة 

البطولــة خاصــة فــي ظل المشــكلة 

الواضحــة في عامل اللغــة، التي تؤرق الكثير 

من زائري المونديال منذ اليوم األول.

بابتســامة عريضــة وترحيب رائع من قبــل المتطوعين 

المنتشــرين في استادات البطولة، يستطيع الزائر سواء أكان 

من المشجعين أم اإلعالميين أن ينسى عناء الرحلة الطويلة 

التي قطعها من بالده أو تلك التي قطعها داخلياً لالنتقال إلى 

المدينة التي حضر لزيارتها.

ولكــن العنــاء يتجدد بمجــرد االبتعاد عن حيز االســتاد 

أو مراكــز الحصول على بطاقة المشــجع، التي ال غنى عنها 

بالنســبة ألي مشــجع، حيث تعتبر بطاقة الهوية بالنسبة له 

لحين مغادرة روسيا.

وعلــى عكس ما كان عليه الحال في بطوالت كأس العالم 

الســابقة وخاصة مونديــال 2006 بألمانيــا، وكذلك دورات 

األلعــاب األولمبيــة وخاصــة أولمبياد بكيــن 2008 ولندن 

2012، تفتقد وسائل االنتقاالت في روسيا لوجود المتطوعين 

الذين يمكنهم تســهيل األمور على المشجعين والزائرين في 

ظل عائق اللغة.

وبينمــا يبــدو العدد أمــراً ســلبياً، فإن كفــاءة وتدريب 

هؤالء المتطوعين تحســب للمنظميــن، حيث جرى تدريب 

المتطوعين من خالل برنامج مكثف خالل الشــهور الماضية، 

وخضع المتطوعون األجانب لبرنامج خاص من أجل تدريبهم 

على بعض مفردات وعبارات اللغة الروسية.

ولكن ظلت مشــكلة عدد المتطوعيــن أزمة كبيرة تواجه 

الزائرين ال ســيما مع وصول جميع الفرق، وتوافد عشــرات 

اآلالف من المشــجعين على روســيا خالل الساعات القليلة 

الماضية.

وقال متطوع أميركي »توني« إنها تجربة فريدة له، حيث 

حضــر من الواليات المتحدة إلى روســيا لخدمة المونديال، 

ويســعى دائماً إلى توجيــه الزائرين في ظل حاجة الكثيرين 

منهم للغة اإلنجليزية.

رحب الرئيس الروسي فالديمير بوتين، أمس، بالوفود القادمة إلى بالده لحضور 

فعاليــات كأس العالم 2018 لكرة القدم التي تقــام اعتباراً من اليوم وحتى 15 

يوليــو المقبل، مؤكــداً لالتحاد الدولي للعبة )فيفا( التزامه باســتعداد روســيا 

الحتضان الحدث.

وقــال بوتين في خطاب قصير أمــام وفود أكثر من 200 

اتحــاد وطني عضــو بالفيفا، خالل اجتمــاع الجمعية 

العموميــة )كونغرس الفيفا( المنعقد في موســكو: 

»بالدنــا مســتعدة الحتضان كأس العالــم. الجميع 

يجب أن يشعر بحسن الضيافة والترحاب في بالدنا 

التي تحظى بثقافة وطبيعة فريدتين«.

وأضــاف بوتيــن: »كأس العالم تحمــل أهمية كبيرة 

لبالدنا. وغداً سيصبح هذا الحلم حقيقة«.

وتقدم بوتين بالشــكر إلى الفيفا ورئيســه السويسري جياني 

إنفانتينــو ومجتمــع كرة القــدم ككل، على الجهود المشــتركة التي بذلت في 

الطريق نحو المونديال، المقرر في 12 استاداً في 11 مدينة روسية بمشاركة 32 

منتخباً. وقال بوتين: »معاً، قدمنا كل ما بوسعنا«.

Ⅶ  موسكو - د ب أ

تأكد غياب السويســري جوزيــف بالتر، الرئيس 

السابق لالتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(، عن 

المباراة االفتتاحية لمونديال روسيا اليوم.

ولــم يحــدد بالتــر موعــد ســفره إلى روســيا 

لمشــاهدة أي مــن 

مباريات المونديال.

وقــال ناطق باســم 

بالتر بناًء على سؤال 

األنباء  وكالــة  مــن 

أ(  ب  )د  األلمانيــة 

الســابق  الرئيس  إن 

من  البالــغ  للفيفــا 

عامــاً   82 العمــر 

ســيحدد في غضون 

أيام موعد سفره إلى روسيا.

وأكد بالتر قبل عدة أشهر أنه يخطط للسفر إلى 

روســيا لمتابعة المونديال بنــاء على دعوة من 

الرئيس الروسي فالديمير بوتين.

وتورط بالتر في سلســلة من فضائح الفساد ما 

أدى إلى إيقافه 6 أعوام عن ممارسة أي أنشطة 

موسكو - د ب أ تتعلق بكرة القدم.   

أعلن رئيس اللجنة التنظيمية »روســيا 2018«، 

أليكســي ســوروكين، أمــس أن أكثــر من 20 

رئيس دولة ســيحضرون المبــاراة االفتتاحية 

لكأس العالم 2018، بين المنتخبين الروســي 

والسعودي، في موسكو.

وقال سوروكين: »يمكنني فقط أن أقول إنه من 

)المتوقــع( حضــور 

رئيس  مــن 20  أكثر 

دولة، ومن الطبيعي 

هنــاك  يكــون  أن 

اهتمــام كبيــر مــن 

الدول  رؤساء  جانب 

االفتتاحية  بالمباراة 

كأس  ونهائيــات 

العالــم، ومن الجيد 

أن يكون لدينا ضيوف رفيعو المستوى«   .

ويستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعباً منتشراً في 

11 مدينة روسية، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، 

فولغوغراد، قازان، ســمارا، سارانسك، سوتشي، 

يكاترينبرغ، نيجني نوفغورود، مدينة روســتوف 

على الدون، باإلضافة للعاصمة موسكو.

قال نجم البوب البريطاني روبي وليامز الذي ســيحيي حفل افتتاح كأس العالم 

في موســكو غداً الخميس إنه لن يقدم أغنيته الناجحة )بارتي اليك إيه راشــن( 

أو »احتفل وكأنك من روسيا«.

وقال وليامز لرويترز بعد تدريب على العرض، إنه سيؤدي »مزيجاً متنوعاً من 

أفضل أغنياتي الناجحة« مع السوبرانو الروسية أيدا غاريفولينا.

وأضاف »أود أن أغني )بارتي اليك إيه راشن(. لألسف ُطلب مني أال أغنيها«.

لكنه اســتدرك قائاًل »في حقيقة األمر، ال عالقــة لألمر بالطلب وإنما يتعلق 

بأدائي أفضل أغنياتي الناجحة وأكثرها شهرة«.

وألمحــت وســائل إعالم موالية للكرملين إلــى أن منظمي الحفل الروس قد 

يتراجعون عن اختيار وليامز إلحياء الحفل بسبب هذه األغنية.

Ⅶ  موسكو - رويترز

رغم فشل المنتخب السويدي في تحقيق أي انتصار في 2018 أكد المدرب يان 

أندرسون ثقته بفريقه خالل نهائيات كأس العالم التي تنطلق اليوم في روسيا.

وقــال أندرســون أول من أمس بعــد نهاية الحصة التدريبية األولى في روســيا: 

»هذه ليست مشكلة، لعبنا بشكل جيد في تلك المباريات، ليس بشكل مثالي، 

لكننا نمتلك عقلية قوية في الفريق«.

وتلعب السويد ضمن المجموعة السادسة بجانب المكسيك وكوريا ج وألمانيا.

Ⅶ  غلندشيك - د ب أ

 في كونغرس  دييغو رييس يوّدع المكسيك في المونديال
ً
بوتين يلقي خطابا

»فيفا«  ويرحب بالضيوف 
بالتر يغيب عن 

افتتاحية المونديال

أكثر من 20 رئيس 
دولة يحضرون االفتتاح

روبي وليامز لن يغني
»احتفل وكأنك من روسيا«

مدرب السويد واثق رغم غياب 
االنتصارات

أعلنــت الحكومــة البريطانية، أمــس، أنها منعت أكثر من 1300 مشــجع مثير 

للشغب )هوليغانز( من السفر إلى روسيا لحضور كأس العالم 2018 التي تنطلق 

اليوم وتستمر حتى 15 يوليو، وقد طالبتهم بتسليم جوازات السفر الخاصة بهم.

وذكــرت وزارة الداخلية أن المســؤولين كانوا قد أمروا، قبــل أيام، »مثيري 

الشغب الذين سبق لهم التورط في أعمال فوضى تتعلق بكرة القدم« والصادرة 

بحقهم عقوبات إيقاف في هذا اإلطار، بتسليم جوازات سفرهم إلى الشرطة.

وتســلمت الشــرطة بالفعــل 1254 جواز ســفر حتى أمس، وتعتــزم متابعة 

الجوازات الـ58 المتبقية، حيث ستتحفظ عليها لحين انتهاء البطولة المقررة في 

11 مدينة روسية وتختتم في 15 يوليو المقبل.

وقال نيك هيرد الوزير المســؤول عن الشــرطة: »كأس العالم هي احتفالية 

لكرة القدم، وال مكان للعنف أو الفوضى.. نظام الحظر الخاص بكرة القدم في 

المملكــة المتحدة فريد، وهو ما يعني أن من كانوا يعتزمون إثارة شــغب في 

روسيا سيبقون في منازلهم«.

ويتوقع ســفر نحو عشرة آالف مشــجع من بريطانيا إلى روسيا لحضور كأس 

العالم، حسب ما أعلنته الحكومة.

Ⅶ  لندن - د ب أ

متطوعو المونديال.. 
كفاءة عالية وعدد متواضع

بريطانيا تمنع 1300 من 
الهوليغانز من السفر

 االبتعاد عن 
حيز االستاد يزيد من 

حيرة  الزائرين في غياب 
اإلرشادات
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 هوغو 

 
ً
سانشيز يشن هجوما

 على منتخب بالده
ً
قاسيا

07020530 الدولــة المنظمــة إذا لعبــت فــي 

مباراة االفتتاح ال تخسر، حدث ذلك 

في سبع مناســبات، وفازت خاللها 

الدولة المستضيفة 4 مرات، وحدث 

التعادل في 3 مناسبات.

أكبر مفاجأتين فــي تاريخ المباريات االفتتاحية 

لــكأس العالم، كانتا بأيــٍد أفريقية، حيث فازت 

الكاميــرون فــي افتتــاح مونديــال 90 علــى 

األرجنتيــن حاملــة اللقب، وتخطت الســنغال 

فرنسا حاملة اللقب أيضاً في كأس العالم 2002.

المكســيك هي أكثر المنتخبات 

المباريــات  فــي  مشــاركة 

االفتتاحيــة، ولعبت 5 مباريات 

افتتاحيــة، خســرت فــي ثالث 

منها وتعادلت مرتين.

منذ 30 عاماً لم تخل المباراة االفتتاحية 

من تســجيل أهداف للطرفين أو ألحد 

أطراف المبــاراة على األقــل، وكانت 

آخر مباراة انتهت بالتعادل السلبي عام 

1978 بين ألمانيا وبولندا.
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Ⅶ  سان خوسيه - د ب أ

واجه المنتخب الكوســتاريكي األول لكرة القدم وجهازه الفني 

موجة ضخمة من االنتقادات على خلفية أدائه المخيب لآلمال 

في مباراتيه الوديتين اللتين خاضهما مؤخراً في مواجهة إنجلترا 

وبلجيكا، اســتعداداً ألولى لقاءاته في بطولة كأس العالم 2018 

بروسيا أمام صربيا.

وترى وســائل اإلعالم في كوســتاريكا وخبــراء ومحللو كرة 

القدم أن المنتخب الكوســتاريكي ليس مستعداً للمشاركة في 

المونديال.

وخســرت كوســتاريكا 1 /   4 في مباراتهــا الودية أمام 

بلجيــكا االثنين الماضي، وذلك بعد أن ســقطت أمام 

إنجلترا بهدفين نظيفين يوم الجمعة الماضي.

ورغم أنها كانت أحد أبرز الدول التي شاركت في 

مونديــال 2014، حيث وصلت إلــى دور الثمانية، 

يبدو أن كوســتاريكا تعاني في الوقت الحالي من 

تراجع المســتوى الفني لالعبيها، بما فيهم القائد 

بريــان رويز، العب ســبورتنج لشــبونة البرتغالي، 

والمهاجم كريســتيان بوالنيوس، الذي 

لتّوه من سلســلة طويلة  تعافى 

من اإلصابات.

مــن  الالعبيــن  كال  وكان 

المنتخــب  أعمــدة  أبــرز 

الكوستاريكي في المونديال 

الماضي.

وتســتهل كوستاريكا 

مشوارها في مونديال 

2018 أمام صربيا يوم 

ضمن  المقبل،  األحد 

المجموعة  منافســات 

الخامســة، التي تضم أيضاً 

كاًل من البرازيل وسويسرا.

قــال  االنتقــادات،  ورغــم 

لكوســتاريكا،  الفني  المدير 

بعــد  راميريــز،  أوســكار 

األخيرة  الفريــق  مباراة 

نتائج  أن  بلجيكا،  أمام 

الوديــة  المباريــات 

كانت متوقعة بسبب 

الكبيــر  المســتوى 

للمنافسين.

وأضــاف راميريز قائاًل: »لقد 

توقعت هذا األمــر، كنا نلعب 

أمام الفرق األفضل«.

الصحــف  ووّجهــت 

الكوســتاريكية الصــادرة الثالثاء 

انتقادات شرســة لمنتخب البالد 

وإلى المــدرب راميريــز واتهمت 

األخيــر بأنــه ال يعرف شــيئاً عن 

النجم البلجيكي الكبير ايدن هازارد، 

الذي دمر الدفاع الكوستاريكي، على 

حد قولها. وقالت صحيفة »ال ناسيون« الكوستاريكية: »بلجيكا 

كشفت عن كل األخطاء التي ال يجب أن يقع فيها المنتخب«.

فيما قالت صحيفة »اكســترا«: »الشــكوك والتشــاؤم تحيط 

بالمنتخب«.

أداء ضعيف
وأنهى المنتخب البلجيكي استعداداته لنهائيات مونديال روسيا 

2018 بعرض قوي، وذلك بفوزه على ضيفه الكورستاريكي 1-4 

اإلثنين الماضي في بروكســل، في مباراة ظهر فيها كوســتاريكا 

ضعيفاً في المستوى.

وبعــد أن وجــد المنتخــب البلجيكي نفســه متخلفا في 

الدقيقة 24 بهدف لبراين رويس، رد فريق »الشــياطين 

الحمــر« وأدرك التعــادل عبــر درايــس مرتنز )31( 

بتمريرة من ادين هازار الذي كان ايضا خلف هدف 

التقدم الذي سجله نجم المباراة روميلو لوكاكو قبل 

نهاية الشوط األول )42(.

وفي بدايــة الشــوط الثاني، عزز لوكاكو نفســه 

تقدم بالده بعدما أضاف مهاجم مانشســتر يونايتد 

اإلنجليزي الهدف الثالث برأســية اثر تمريرة 

من ناصر الشاذلي )50(، قبل أن يوجه 

البديل ميتشــي باتشــواي الضربة 

باضافــة  لكوســتاريكا  القاضيــة 

الهدف الرابع بتمريرة من لوكاكو 

بالذات )64(.

وكان رجال المدرب اإلسباني 

علــى  فــازوا  مارتينيــز  روبرتــو 

الســعودية 4-صفــر فــي مارس 

الماضي، قبل التعادل ســلبا مع 

البرتغــال فــي الثاني من الشــهر 

الحالي.

المشاركة  كوستاريكا،  أما 

أيضــا فــي النهائيــات، 

بهزيمتهــا  فمنيــت 

الخامسة من أصل 

المباريات الودية 

التــي  الســبع 

منــذ  خاضتهــا 

تصفيات  انتهاء 

الكونكاكاف 

المؤهلة 

المونديــال  الــى 

مقابــل  الروســي، 

اســكتلندا  على  فوزيــن 

الشــمالية  وايرلنــدا  )1-صفــر( 

)صفر-3(.

المجموعة  بلجيكا مشــوارها فــي  وتبدأ 

الســابعة اإلثنين المقبل ضــد بنما قبل أن تلتقي 

تونــس وانكلترا في 23 و28 الشــهر الحالي، فيما 

تلعب كوســتاريكا مباراتها األولى فــي المجموعة 

الخامســة ضد صربيــا األحد ثــم تلتقــي البرازيل 

وسويسرا في 22 و27 الحالي.

اليوم تنطلق فعاليات كأس العالم 2018 روسيا، اليوم ال صوت يعلو 

على صوت المونديال، اآلمر الناهي في منظومة كرة القدم، اليوم 

قارات العالم أجمع ستتابع االنطالقة وستعطي لكل األمور األخرى 

راحة إجبارية حتى الـ15 يوليو المقبل، ولِم ال فالساحرة المستديرة 

هي الوحيدة القادرة على لّم الشــمل وانتزاع الفرح ونثر األهازيج 

والرايات الملونة، شــخصياً كنت أنتظر تلك االنطالقة ألنني متيقن 

تماماً بأن هذه النســخة ســتكون مختلفة في الكثير من األشــياء، 

روســيا بحكومتهــا وفي مقدمتهــا الرئيس بوتين قــررت أال تبخل 

على تلك البطولة بأي شــيء بالرغم من بعد المســافات واختالف 

المالعــب، في هذه النســخة روســيا بعظمتها وتاريخهــا وبردها 

القارس وســاحة الكرملين الملونة، تفتح ذراعيها لكافة المنتخبات 

مــن أجل اإلبداع وتقديم بطولة اســتثنائية نتمناها كذلك في كل 

لحظات اللعبة وجنون المنافسات. 

لقــاء االفتتاح ســيجمع الشــقيق األخضر الســعودي مع صاحب 

األرض والضيافــة منتخــب روســيا، أدعــو الله أن يوفــق منتخبنا 

العربــي الخليجــي وأن يحصــد أول ثالث نقاط في مشــواره في 

هــذه المجموعة األولى التي تضم إلى جانبهما منتخب أوروغواي 

والشــقيق منتخــب الفراعنة، وشــخصياً أرى أن األخضر قادر على 

الفــوز وتخطــي الدب الروســي، خاصة أنه يســبقه فــي الترتيب 

العالمي، المباراة بالتأكيد لن تكون ســهلة، خاصة أنها ستكون مع 

صاحــب األرض، لكن ما تعّودناه دومــاً في مثل هذه اللقاءات أن 

المفاجآت تكون هي الحاضرة وصاحبة الكلمة المســموعة ولدينا 

العديــد من األمثلة.. كلمة لرجــال األخضر أنتم قادرون على الفوز 

وترويض الدب الروسي في عقر داره شرط عدم الرهبة واللعب في 

أجواء »الجوهرة«.

التواجد العربي في هذه النســخة استثنائي، أربعة منتخبات تغرد 

في أجواء المونديال، األخضر الســعودي ونســور قرطاج وأســود 

األطلســي والفراعنة، محصلة متميزة لمشــوار تلك المنتخبات في 

التصفيــات نتمنى أن نــرى نتائج في الملعب تــوازي هذا التميز، 

وبالرغم من إيماني التام بشــدة المنافسات وصعوبتها فإنني أحلم 

بمنتخــب عربي أو أكثر في دور الـــ16 وأكثر من ذلك ولِم ال، كرة 

القدم ال تعرف المســتحيل وال تعتــرف إال بالعطاء داخل الملعب 

وبذل الجهد.

صافرة أخيرة..

»مــو« صالح.. ننتظرك فــي أقرب فرصة أيهــا الفرعوني المتألق.. 

منتخب مصر من دونك عاد بنا إلى كرة األربعينيات وعصور ما قبل 

المتعة وفرحة الكرة.

اكتسح منتخب بولندا األول لكرة القدم نظيره الليتواني 4 - صفر خالل المباراة 

الودية التي جمعتهما أول من أمس الثالثاء، في إطار استعداداتهما للمنافسات 

الدولية المقبلة.

وســجل روبرت ليفاندوفســكي، نجم بايــرن ميونيخ 

األلمانــي، هدفين فــي الدقيقتيــن 19 و33 وأضاف 

داويــد كوفناســكي الهدف الثالث فــي الدقيقة 70 

قبل أن يختتم جاكوب بواشتشيكوفســكي أهداف 

المنتخب البولندي من ركلة جزاء في الدقيقة 82.

البولنــدي للمشــاركة في  المنتخــب  ويســتعد 

نهائيــات كأس العالم التي تنطلــق فعاليتها الخميس 

بروســيا وتستمر حتى 15 تموز/ يوليو المقبل، فيما فشل 

المنتخب الليتواني في التأهل للمونديال.

ويلعــب المنتخــب البولندي في المجموعة الثامنة مع منتخبات الســنغال 

وكولومبيــا واليابــان، ويفتتح مبارياته فــي البطولة يوم الثالثــاء المقبل أمام 

المنتخب السنغالي.

Ⅶ  وارسو - د ب أ

بعــد أن خضع خــالل الفترة األخيــرة لبرنامج 

تأهيل خاص بســبب مشــكلة فــي الركبة، عاد 

مســعود أوزيل وشارك ضمن صفوف المنتخب، 

وذلــك بعد أن غــاب عن المبــاراة الودية التي 

الفريق على  فيها  فاز 

نظيره السعودي 2 /   

1 الجمعة الماضي.

الســماح  وجــرى 

بحضــور  للجماهيــر 

ومن  أمــس،  مــران 

يجــري  أن  المقــرر 

المدير الفني يواخيم 

تدريبــات  لــوف 

للفريــق بعيداً عــن األنظار لوضعه اللمســات 

األخيرة قبل خوض البطولة.

ويســتهل المنتخــب األلمانــي مشــوار الدفاع 

عــن اللقب بمواجهة نظيره المكســيكي األحد 

المقبل، قبل أن يواجه منتخبي الســويد وكوريا 

الجنوبيــة فــي مباراتيه األخرييــن بالمجموعة 

السادسة.   فاتوتينكي - د ب أ

الرياضية  األميركيــة  تراجعت شــركة »نايكي« 

عــن تزويد الالعبين اإليرانييــن بأحذية رياضية 

قبل نهائيات كأس العالم في روســيا بيوم واحد 

بسبب العقوبات األميركية الجديدة التي فرضها 

دونالد ترامب. ووفقاً لبيان للشركة نشرته قناة 

»آي إس بي إن« األميركية، فإن »العقوبات التي 

فرضتهــا الحكومة 

علــى  األميركيــة 

تعنــي  طهــران 

كشــركة  أننــا 

نســتطيع  ال  محلية 

لالعبــي  األحذيــة  توفيــر 

منتخــب إيران في هــذا التوقيت«. 

وأضافت الشركة: »وفقاً للحكومة األميركية فإن 

أي كيان محلي ينتهك هذه العقوبات ضد إيران 

ســيعرض نفســه لغرامات كبيرة«. وفي 8 مايو 

الماضــي، أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب 

االنسحاب من االتفاق النووي اإليراني. وتسبب 

هــذا القرار في اســتياء وإحباط بيــن الالعبين 

اإليرانيين والمدير الفني كارلوس كيروش، الذي 

طلب من االتحاد الدولــي لكرة القدم )الفيفا( 

موسكو - وكاالت مساعدة العبيه. 

أكــد راداميل فالكاو جارســيا، قائد المنتخب الكولومبي، أن الهدف الرئيســي 

لفريقه بعد الوصول إلى روســيا هو التركيز على المباراة األولى في المونديال 

أمام المنتخب الياباني.

وقال فالكاو: »اآلن الشــيء األكثر أهمية هو االستعداد لليابان، ندرك أن كأس 

العالم من سبع مباريات، لكن علينا أن نضع كل تركيزنا وطاقتنا نصب المباراة 

األولى الثالثاء المقبل ثم المواجهة التالية أمام بولندا«.

Ⅶ  كازان - د ب أ

انتقادات واسعة لكوستاريكا

مونديال 
األحالم
أحمد الحوري

بولندا تختتم االستعدادات 
للمونديال برباعية

أوزيل يعود 
لتدريبات ألمانيا

منافس المغرب
بال أحذية

فالكاو: تركيز كولومبيا على 
مواجهة اليابان

Ⅶ  موسكو - أ ف ب

إذا قرر أحد حكام الراية التغاضي عن حالة مثيرة للشكوك 

فــي مونديــال روســيا 2018، فذلك ال يعني أنــه لم يرفع 

رايتــه ألنه لــم يتنبه لها، بــل ألن التوجيهات تقضي بترك 

األمر لحكم الفيديو المســاعد، بحسب ما أفاد مسؤول في 

االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( الثالثاء.

وقــدم اإليطالي بيــار لويجــي كولينا، الحكم الســابق 

ورئيــس لجنة التحكيم في الفيفا، عرضاً لكيفية اســتخدام 

تقنيــة المســاعدة بالفيديو فــي التحكيم فــي المونديال 

الروسي الذي ينطلق الخميس بلقاء البلد المضيف 

والسعودية.

وُتعتمد تقنية المساعدة بالفيديو في 

كأس العالــم للمــرة األولــى، تتويجاً 

رئيــس  بشــدة  دعمــه  لمشــروع 

االتحاد الدولي السويســري جاني 

إنفانتينو.

بات مبــدأ تقنية المســاعدة 

بالفيديــو معروفاً إلــى حد كبير 

بعد تجارب كثيــرة في بطوالت 

عدة ينظمها الفيفا، وفي الدوريين 

الموســم  واأللمانــي  اإليطالــي 

المنصرم. وأقر االتحاد الدولي في مارس 

الماضي، اعتماد هذه التقنية المثيرة للجدل في 

كأس العالم، أكبر بطولة كرة قدم على اإلطالق.

ويمكــن اســتخدام تقنيــة التحكيم بالفيديــو في أربع 

حــاالت مؤثرة: بعد هدف مســجل، عند احتســاب ركلة 

جزاء، عند رفع بطاقة حمراء مباشرة أو في حال وقوع خطأ 

بالنسبة إلى هوية العب تم إنذاره أو طرده.

وبعدما أشار في أبريل خالل دورة لحكام المونديال في 

كوفيرتشــانو، مركز تدريب منتخب إيطاليا، بأن »المقصود 

هو تجنب أخطاء جسيمة وواضحة، وليس إعادة التحكيم 

بوساطة التكنولوجيا«، كشف كولينا الثالثاء، من روسيا أنه 

سيكون باستطاعة الجمهور مشاهدة اللقطة المثيرة للجدل 

علــى الشاشــة العمالقة فــي الملعب بعد صــدور الحكم 

بشأنها ومعاودة اللعب.

وواصــل: »إذا رأيتــم أحد الحكام المســاعدين ال يرفع 

رايتــه، فذلك ال يعني أنه أخطأ، بــل إنه احترم التعليمات 

بعــدم رفع رايته. طلب منهم عدم رفــع راياتهم إذا كانت 

هناك حالة تســلل مشــكوك بها )غيــر واضحة( في وضع 

هجومي واعد أو فرصة تســجيل هــدف. إذا رفعت الراية 

تتوقف اللعبة وينتهي كل شيء«.

في روســيا، تم اعتماد 13 حكمــاً ليكون عملهم حصرياً 

خلف شاشــات المراقبة. وقد يتحول أيضــاً 35 حكماً من 

األساسيين إلى حكام فيديو لمباراة واحدة أو أكثر.

وكشف كولينا أن حكام الفيديو سيرتدون الزي الرسمي 

كأي حكم أساسي في الملعب: »ألن عرقهم يتصبب كما لو 

كانوا في الملعب. األمر ليس مشــابهاً لمتابعة مباراة وأنت 

جالس على األريكة تحتســي القهــوة. العملية مرهقة جداً 

وال يمكن أن يرتدوا ثياباً مثل الموظفين«.

ويرتبط تطبيق تقنية الفيديو بـ»غرفة عمليات« يستقر 

فيها المســاعدون إضافة إلى أربعة عمال تشــغيل فنيين. 

واعتمــد فيفا مبدأ مركز عمليات واحــد على غرار ما هو 

متبــع في الدوري األلماني »بوندســليغا«، وســيكون في 

موســكو ويتم وصله مع المالعب بوســاطة شبكة ألياف 

بصرية.

وللمباراة االفتتاحية المقررة الخميس في إطار المجموعة 

األولــى، ســيتولى األرجنتيني نســتور بيتانــا مهمة الحكم 

األساســي، ما يمنحه فرصة أن يكــون أول حكم يلجأ إلى 

تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم في تاريخ النهائيات.

وسيســاعد بيتانا في مهامه مواطناه خوان بابلو بيالتي 

وهرنان ميدانا، فيما عهدت مهمة حكم الفيديو المســاعد 

لإليطالي ماسيميليانو إراتي.

توجيه للحكام: 
ال ترفعوا الراية في حال الشك

 كولينا يعرض 
التوجيهات  الجديدة 

للحكام إلتاحة فرصة لحكم 
الفيديو

20061970 منذ عام 1974 كانت المباراة االفتتاحية 

تقــام بيــن حامل لقــب النســخة التي 

ســبقتها، وليــس البلد المضيــف، وأول 

كأس عالم يطبق فيها لعب المســتضيف 

مباراة االفتتاح كانت كأس العالم 2006.

روســيا لــم تشــارك ســوى في مبــاراة 

افتتاحيــة واحدة عبر تاريخهــا، وكانت 

تحت اســم االتحاد الســوفييتي، عندما 

تعادلت ســلبا مع منتخب المكسيك في 

افتتاح كأس العالم 1970.

  مسلسل 
الخسائر الودية

يمحو الذكريات الطيبة
لكوستاريكا 

في مونديال 2014
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Ⅶ زيوريخ - وكاالت

ســتقام كأس العالم لكرة القدم 2026 في الواليات 

المتحدة والمكسيك وكندا بعدما صوتت الجمعية 

العموميــة لالتحــاد الدولي )الفيفــا( أمس لصالح 

الملف الثالثي المشترك الستضافة البطولة. وحصل 

عرض أميركا الشــمالية علــى 134 صوتاً مقابل 65 

للمغرب. واختار عضو واحد في الجمعية العمومية 

عدم التصويت ألي من العرضين. وســتكون بطولة 

2026 األولى بمشاركة 48 فريقاً ارتفاعاً من الشكل 

الحالــي للبطولــة والمكــون من 32 فريقــاً. وتبدأ 

بطولة هذا العام في روسيا اليوم.

وحصــل العرضــان على فرصة أخيــرة لمدة 15 

دقيقة لــكل منهما إلقناع االتحــادات األعضاء في 

اجتماع الجمعيــة العمومية بمركــز المعارض في 

موســكو، حيــث تعهد عرض أميركا الشــمالية بأن 

تــدر البطولة ربحاً يبلغ 11 مليــار دوالر، بينما قال 

المغــرب، الذي فشــل اآلن في خمــس محاوالت 

الســتضافة كأس العالم، إنه ســيجني أرباحاً قيمتها 

خمســة مليــارات دوالر. ورغــم أنها ســتكون أول 

بطولة تســتضيفها ثالث دول، فإن أغلب المباريات 

ســتقام في الواليات المتحدة ومن بين 80 مباراة، 

ســتقام عشر مباريات في كندا وعشر في المكسيك 

و60 فــي الواليــات المتحدة، بينما يقــام النهائي 

باســتاد مت اليــف فــي نيوجيرزي وهــو ملعب 

نيويــورك جيتــس المنافس في دوري كــرة القدم 

األميركيــة. وقــال كارلوس كورديــرو رئيس االتحاد 

األميركي لكرة القدم »نشــكركم على منحنا شرف 

استضافة كأس العالم في 2026«.

تاريخ
واستضافت الواليات المتحدة كأس العالم من قبل 

عام 1994 بينما اســتضافتها المكســيك في 1970 

و1986. ولم تســتضف كندا مــن قبل كأس العالم 

للرجــال لكنها نظمت بطولة الســيدات في 2015. 

وقال اتحاد أميركا الشــمالية والوســطى والكاريبي 

لكــرة القــدم )الكونكاكاف( »نشــعر بحماس كبير 

بــأن االتحادات األعضاء فــي الفيفا أعطت منطقة 

الكونكاكاف شرف استضافة كأس العالم 2026 في 

شكلها الموســع الجديد«. وأضاف »كل االستادات 

23 فــي العرض المشــترك مبنيــة بالكامل وتعمل 

بالفعل، وهو ما ســيضمن اســتخدامها على المدى 

الطويــل بعــد كأس العالم 2026«. وقال ديســيو 

دي ماريــا رئيــس االتحاد المكســيكي لكرة القدم 

والشريك في رئاسة العرض المشترك »نحن ممتنون 

بالحصــول على فرصة بث الحياة فــي رؤية الفيفا 

الجديــدة لمســتقبل كرة القدم. سنســتخدم هذه 

المنصة لتوحيد العالم حول كرة القدم والمساعدة 

في وضع خطة مســتدامة جديدة لمســتقبل كأس 

العالم«.

نظام جديد
والمــرة األخيرة التي صوت فيها الفيفا على حقوق 

اســتضافة كأس العالم كانت في 2010، حيث كان 

القــرار يتخذ عن طريــق أعضاء اللجنــة التنفيذية 

القديمــة. وتــم إيقــاف العديد من أعضــاء هذه 

اللجنــة الحقاً بعــد تورطهم في فضيحة الفســاد 

التي عصفــت باالتحاد الدولي عــام 2015. ووفق 

نظام الفيفا الجديد الختيار الدولة المضيفة، أصبح 

لــكل االتحادات األعضــاء حق التصويت. وســافر 

المســؤولون عن العرضين حول العالم في محاولة 

للفوز باألصوات.

وكان كورديــرو قــال إن العــرض ســيدر دخاًل 

قيمتــه 14 مليــار دوالر وأرباحــاً بقيمــة 11 مليار 

دوالر للفيفــا. ويتوقــع العرض أيضاً دخاًل قياســياً 

مــن مبيعات التذاكر. وتمثــل النتيجة دفعة قوية 

لرئيس الفيفا جيانــي إنفانتينو، الذي كان معروفاً 

بأنه حريص على رؤية أول بطولة موسعة تقام في 

أميركا الشمالية.

أعلن السويســري جاني إنفانتينو رســمياً أمس 

ترشحه لوالية جديدة على رأس االتحاد الدولي 

لكرة القــدم الذي كان »منظمة ميتة ســريرياً« 

يــوم انتخابه، لكن أصبح بعد عامين على توليه 

المنصب منظمة »تنبض بالحياة، مليئة بالفرح، 

الشغف، مع رؤية مستقبلية«. 

وقال األمين العام الســابق لالتحاد األوروبي 

في خطابه االفتتاحي باللغات األربع، الفرنسية، 

األلمانيــة، اإلنجليزية واإلســبانية »بعد عامين 

وثالثــة أو أربعــة أشــهر مــن انتخابــي، حان 

الوقــت ربما للعــودة بالزمن إلى الــوراء. إلى 

26 فبرايــر 2016، يــوم االنتخــاب، كان الفيفا 

منظمة ميتة سريرياً«. وتابع »اليوم، فيفا منظمة 

تنبض بالحياة، مليئة بالفرح، الشــغف مع رؤية 

مســتقبلية. تــم انتخابــي على أســاس برنامج 

ومعكم جميعاً حاولنــا وضعه موضع التنفيذ«، 

وانطالقاً من ذلك »أعلن لكم بأني مرشح إلعادة 

انتخابي« في الجمعية العمومية التي تقام العام 

المقبل في باريس.

إلــى جانب إحــداث إصالحات مؤسســاتية 

أساسية بعد فضائح الفساد التي أطاحت برؤوس 

كبيــرة أبرزها ســلفه ومواطنــه جوزيف بالتر، 

ســعى إنفانتينو لتلميع صــورة االتحاد مجدداً، 

مشــدداً أمام ممثلي االتحادات األعضاء »يجب 

أن نحتــرم القواعــد التي وضعناهــا، أن نكون 

شــفافين على الصعيد المالــي«. وتابع »العمل 

بأكمله لم ينته بعد، أنا أدرك ذلك. فقط عندما 

تكون هناك مشكلة نتحدث عنها في الصحافة. 

إذا حدث أي خطأ، يمكننا اليوم التدخل في كل 

المجــاالت التي تهمنا«، مشــيراً إلى أنه »فخور 

بما أنجزناه لكي يكــون الفيفا منظمة مفتوحة 

وديمقراطية«.                   زيوريخ - وكاالت

وحــد فــوز الملف الثالثــي األضــداد الواليات 

المتحدة األميركية وكندا والمكســيك بشــرف 

استضافة بطولة كأس العالم 2026، قادة الدول 

الثــالث، التــي فرقتها الخالفات السياســية في 

األشهر والسنوات الماضية. 

الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب عبــر عن 

ســعادته بالفــوز فــي تغريدة له على حســابه 

الرســمي بموقع التواصــل االجتماعي »تويتر« 

قائاًل »الواليات المتحدة األميركية مع المكسيك 

وكندا، نلنا شرف تنظيم كأس العالم، تهاني، إنها 

صفقة عظيمة لعمل جاد«. 

كما غــرد رئيس الوزراء الكندي جاســتن ترودو 

قائــاًل »أخبــار جيدة هذا الصبــاح، كأس العالم 

2026 ســوف تأتي إلى كندا والواليات المتحدة 

األميركية والمكسيك، تهاني لكل من عمل بجد 

إلنجاح هذا العمل«. 

ومــن جانبه، غــرد الرئيس المكســيكي إنريكه 

بينيا نييتو قائاًل »لقد فعلناها، أميركا الشــمالية 

ستستضيف كأس العالم 2026«. 

ويأتــي فــوز الملــف الثالثي، وســط خالفات 

سياســية بين الواليات المتحدة األميركية وكل 

من كندا والمكسيك، فقد شهدت األيام األخيرة 

خالفاً حاداً بين الرئيس األميركي دونالد ترامب 

ورئيــس الوزراء الكندي جاســتن ترودو  وســط 

مخاوف من اندالع حرب تجارية. 

أمــا الخالف مــع المكســيك، فيتلخص في 

نيــة الرئيــس األميركي دونالــد ترامب في 

بناء الجدار العازل مع المكســيك، باإلضافة 

الهجرة  المتبادلــة بخصوص  االتهامات  إلى 

غيــر الشــرعية، إال أن الفوز بشــرف تنظيم 

كأس العالــم أدى إلــى توحد المواقف بين 

األضداد.  دبي - البيان الرياضي

الملف الثالثي يخطف شرف تنظيم مونديال 2026 إنفانتينو يترشح 
لوالية جديدة

مونديال 2026.. يوحد 
األضداد

�  فرحة أعضاء الملف الثالثي بالفوز  |  أ ف ب

Ⅶ  دبي - خالد المهيري، موسكو - وكاالت

تابعت الصحافة اإللكترونية اإلســبانية تداعيات إعالن 

االتحاد اإلســباني إقالــة جولن لوبيتيغــي، الذي بات 

ضحيــة لبيت العــز الملكي ريــال مدريد الــذي أعلن 

التعاقــد مع مدرب إســبانيا أول من أمس، قبل يومين 

من بداية المونديال ما أغضب االتحاد اإلســباني لكرة 

القدم الذي أقال المدرب وعين قلب دفاع ريال مدريد 

الســابق فرنانــدو هييــرو، الذي يشــغل منصب مدير 

المنتخب لتولي المســؤولية في مونديال روســيا الذي 

ينطلق اليوم.

ونشرت المواقع اإللكترونية عدداً من التقارير التي 

تحدثــت عــن اللحظات األخيــرة التي ســبقت إعالن 

اإلقالة. 

غضب شديد 
صحيفة »آس« نشرت تقريراً تحدثت 

فيــه عــن غضــب رئيــس االتحاد 

روبياليــس  لويــس  اإلســباني 

المقــال جولن  المــدرب  من 

لوبيتيغي، بسبب تعاقده مع 

نــادي ريال مدريــد، وعدم 

اإلســباني  االتحاد  إبالغــه 

بهذا األمر. 

أن  التقريــر  وأضــاف 

مــع  اجتمــع  روبياليــس 

وســأله  هييــرو،  فرنانــدو 

إذا مــا كان علــى علــم بالذي 

حدث، األمر الذي نفاه األخير جملة 

وتفصياًل. 

وقــال التقرير إنه على الرغم مــن حالة الغضب 

الشديدة على لوبيتيغي فإن هييرو نصح رئيس االتحاد 

اإلسباني بعدم إقالة المدرب. 

وأضاف التقرير أنه مع إصرار روبياليس على اإلقالة، 

عــرض هييرو إكمــال مهمة المــدرب المقال في كأس 

العالم بســبب ضيق الوقت وقلة الخيارات المتاحة في 

هــذه الفترة القصيرة، ما أدى فــي نهاية المطاف إلى 

تكليفه بقيادة المنتخب. 

3 ساعات 
ومن جانبها نشــرت صحيفة »ماركا« تقريراً أكدت فيه 

بأن 3 ســاعات كانــت كافية إلصدار قــرار إقالة جولن 

لوبيتيغي من تدريب المنتخب اإلسباني. 

وأضافت الصحيفة أن االتحاد اإلســباني لكرة القدم 

تفاجــأ باتفاق ريــال مدريد مع المــدرب، وكانت ردة 

الفعــل بطيئة جداً، لدرجة أنه تــم اإلعالن عن مؤتمر 

صحافي لرئيس االتحاد اإلسباني والمدرب للحديث عن 

استعدادات المنتخب لمباراتهم األولى ضد البرتغال. 

وأكدت الصحيفة أن قائد المنتخب اإلسباني سيرجيو 

راموس، علم بأمر اإلقالة، على عكس بقية الالعبين. 

وأضافــت الصحيفة أن اإلحســاس بأن هناك شــيئاً 

غريباً ســيحدث بدأ مع تغيير موعد تواجد اإلعالميين 

فــي تدريبات المنتخب، حيث تــم اإلعالن عن إقامتها 

أمامهم في المســاء، ما أشــعر الجميع بأن هناك خبراً 

كبيراً سيعلن، أال وهو إقالة لوبيتيغي. 

رسالة وداع 
أمــا صحيفــة »ســبورت« فتحدثت عن اللقــاء األخير 

الــذي جمع المــدرب المقال جولــن لوبيتيغي بالعبي 

المنتخب اإلســباني، وقالت الصحيفة إن معظم العبي 

المنتخب اإلسباني وقفوا ضد قرار اإلقالة، 

وعبــروا عــن تأييدهــم الكامــل 

لـ»لوبيتيغي«، كما منع بعض 

كبار أعضاء الفريق االتحاد 

القدم  لكرة  اإلســباني 

مــن إقالــة المدرب، 

محاوالتهــم  أن  إال 

بالفشــل،  بــاءت 

الصحيفة  وأضافت 

لوبيتيغــي  أن 

الفريــق  شــكر 

دعمهــم  علــى 

إلى  ودعاهــم  لــه، 

الوحــدة والتركيز على 

حصــد لقــب المونديــال، 

خاصــة أن الفريــق يمتلــك كامل 

المقومات إلنجاز المهمة. 

توتر واضح 
ومن جانبها، بثت قناة »تيليســينكو« اإلسبانية لقطات 

قالت إنها التقطت يوم األول من أمس، لمشادة كالمية 

بين المدرب المقال جولن لوبيتيغي والمدرب الجديد 

فرنانــدو هييرو، حيث قالت القنــاة إنه فيما يبدو أن 

النقــاش الذي كان يدور مــن الجانبين ليس حول خطة 

المنتخــب، بــل قــرار األول تدريب ريــال مدريد دون 

إخطار االتحاد اإلسباني لكرة القدم بالقرار.

سبب
وقــال لويس روبياليــس، رئيس االتحاد اإلســباني في 

مؤتمــر صحافــي  أول من أمس: »نشــكر جولين على 

كل مــا قام به ألنه أحد أبرز المســؤولين عن تواجدنا 

في روســيا، ولكننا كنا مجبرين علــى إقالته، يجب أن 

تكون هناك رسالة واضحة لجميع العاملين في االتحاد 

اإلســباني، مفادهــا أن هناك طريقــة للتصرف يجب 

االلتزام بها«. واســتطرد قائاًل: »نشــعر جميعاً بالتأثر، 

يجــب أن نفكر دائماً فــي األفضل بالنســبة لالتحاد 

والمنتخب، إنها ضربة قوية، ولكننا ســنكون معاً من 

أجل المضي ُقُدماً«.

وأرجــع روبياليــس قرار اإلقالة إلى شــعوره بعدم 

احتــرام لوبيتيغي لالتحاد اإلســباني لكرة القدم، 

بعــد أن علم بتعاقد ريال مدريد معه قبل خمس 

دقائق من إعالن األخير عن الصفقة.

وأكمــل روبياليس قائاًل: »ال أشــعر بالخيانة، 

ولكن التصرف في هذا الموضوع هو شــيء آخر، 

لقد كنا مضطرين للقيام بما قمنا به، طريقة التصرف 

أمر مهم للغاية«.

وأضاف روبياليس قائاًل: »سنجري تغييرات في أضيق 

الحدود، وهذا ما نسعى للقيام به«.

ولم يعط روبياليس إجابة قاطعة عن ســؤال البعض 

له عــن حالة الالعبين داخل غرفــة خلع المالبس بعد 

إقالــة لوبيتيغي، حيث قال: »تجمعنــي عالقة وطيدة 

بالالعبين، إنه موقف معقد للغاية، إنه الموقف األكثر 

تعقيــداً الــذي يمكن أن أواجهــه، يمكننــي أن أؤكد 

أن الالعبين ســيقومون بكل شــيء مــن أجل أن يصل 

المنتخب إلى أبعد مرحلة مكنة«.

وأكد روبياليس بكل وضوح خالل المؤتمر الصحافي 

أن المنتخــب اإلســباني يمــر بموقف معقــد للغاية، 

وأكمل قائاًل: »لقد جئت إلى االتحاد بخطاب واضح عن 

كيفية القيام باألمور، ولن أخون نفسي«.

ويــرى روبياليــس أن المشــكلة األكبــر فــي هــذا 

الموضــوع هي طريقة التصرف، فقد أعلن ريال مدريد 

تعاقــده مــع لوبيتيغي بعــد خمس دقائــق فقط من 

التحدث مع روبياليس، وهو ما أثار حنق رئيس االتحاد 

اإلســباني لكرة القدم، ليجد نفســه في النهاية مضطراً 

إلــى اتخاذ القرار األكثر صرامــة على اإلطالق. وأوضح 

روبياليس قائاًل: »ريال مدريد يبحث عن مدرب ويبحث 

عن الشــخص األفضل، وهذا أمر شــرعي، بكل وضوح 

االتحــاد لديه مســؤوليات، إنه منتخب كل اإلســبان، 

ال يمكــن القيــام باألمور على هــذا النحو، ال يمكن أن 

يتــم إخباري مــن خالل مكالمــة هاتفيــة قبل خمس 

دقائق من اإلعالن«. وتحــدث روبياليس عن لوبيتيغي 

خالل المؤتمر، وقال: »أشــعر باإلعجاب حيال جولين، 

وأحترمــه كثيــراً، إنه مــدرب كبير، الفــوز مهم ولكن 

الطريقــة التي يتم من خاللها القيــام باألمور هي أكثر 

أهمية«.

واختتــم لوبيتيغــي حديثــه باإلعراب عن شــعوره 

بالتفاؤل، وأضاف قائاًل: »قد يبدو أن هناك حالة ضعف 

ولكــن  كبيــرة، 

مــع مــرور الوقت 

سنكون أكثر قوة«.

  »ماركا«: 
ساعات قليلة 

حسمت الموقف  

ضحية بيت العز 
»آس«: هييرو نصح روبياليس بعدم إقالة لوبيتيغي 



Ⅶ  غروزني- مصطفى طنطاوي 

ال تــزال الرؤية غير واضحة في مشــاركة النجم المصري محمد صــالح مع منتخب بالده في أولى مباريات 

الفريق في كأس العالم بروسيا، التي يلتقي فيها منتخب أوروغواي أفضل فرق المجموعة، وتضم إلى 

جانبه كاًل من منتخب روسيا البلد المضيف والمنتخب السعودي الشقيق.

وبعــد 18 يومــاً من تعرضه إلصابة بكتفه خالل نهائــي دوري أبطال أوروبا، خاض النجم 

المصري محمد صالح جزئياً أول تمرين جماعي مع منتخب بالده أمس في غروزني، قبل 

يومين من افتتاح مشاركته في مونديال روسيا 2018 في كرة القدم، بينما أكد مسؤولون 

فــي المنتخــب أن المدرب األرجنتيني ســيلعب من أجل الفوز فــي المباراة األولى ضد 

األوروغواي غداً.

وبعد يومين من التمارين المنفردة مع معالج فريقه 

ليفربول اإلنجليزي روبــن بونس، نزل صالح مع باقي 

الالعبين وخضــع لعملية اإلحماء، ثــم تبادل بعض 

الكــرات بيديه مــع زمالئه، قبــل أن ينهي الحصة 

التمرينية بإشــراف المعالجين احترازاً لتفاقم حالة 

كتفه المصابة بالتواء في المفصل.

وقال طبيب المنتخب محمد أبو العال: إن صالح 

»شــارك في جــزء من التمارين مــع الفريق وأكمل 

الجزء اآلخر بمفرده«. ويشــكل االنخراط المتزايد 

لصالح )25 عامــاً( في التماريــن، دفعة إيجابية 

لمنتخــب الفراعنة ومشــجعيه الذيــن يعلقون 

آمــاالً كبيرة على قــدرة نجم نــادي ليفربول 

اإلنجليــزي، علــى االلتحــاق بالمنتخب من 

المباراة األولى.

غموض الموقف
إال أن مديــر المنتخــب إيهــاب لهيطة أكد 

أمس أن عــودة صالح إلى التمارين الجماعية 

ال تعني بالضرورة مشاركته في مباراة الغد، التي 

تأتي ضمن منافسات المجموعة األولى التي تضم أيضاً روسيا والسعودية.

وقال في تصريحات للصحافيين: »هناك نســبة تحســن جيــدة لكن ال قرار 

قاطع بالمشــاركة، إذ نتابع حالته يومياً«، مضيفاً »ال يمكننا إعطاء نسبة مئوية 

إلمكانيــة مشــاركته. يعود األمر للســيد كوبر الذي ســيفكر باألمــر مع الجهاز 

الطبي«. وكان أبو العال قد أكد الثالثاء عقب تمرن صالح بشــكل منفرد لليوم 

الثاني توالياً »سننتظر حتى الدقيقة األخيرة التخاذ قرار المشاركة«.

وصول
ووصــل في الثامنة مســاء أمــس، المنتخب المصري إلى مدينــة يكاتيرينبورغ، 

اســتعداداً لخوض المباراة الهامة والمرتقبة مع منتخــب أوروغواي، في افتتاح 

مبارياتــه ببطولــة كأس العالم 2018 المقامة في روســيا، بعدما أقلع من مطار 

غروزنــي في تمــام الثالثة مســاء بتوقيت العاصمــة الشيشــانية، حيث تابع 

المواطنــون في يكاتيرينبورغ بشــغف أنباء وصول الفراعنــة، وتوافدوا على 

مطار المدينة من أجل مشاهدة الفريق وبصفة خاصة الالعب محمد صالح.

وشــهد المنتخب المنتخب المصري استقباالً حافاًل من مسؤولي المدينة 

وأهلهــا، الذين اســتقبلوا الفراعنــة بالورود، وحرصوا علــى التقاط الصور 

التذكاريــة مع نجوم المنتخب خاصة محمد صــالح وزميله محمد النني 

الــذي يلعب في أرســنال اإلنجليزي، كما شــهدت المدينة وصول عدد 

كبير من المشــجعين المصريين الذين ينتقلــون خلف الفريق في كل 

مكان من أجل مســاندته والشــد من أزره قبل بداية المعترك الكروي 

المنتظر. واهتمت الصحف المسائية بأنباء وصول المنتخب المصري، 

حيث نوهت »الصحيفة المسائية« بأن المنتخب المصري لم يشارك 

فــي بطولــة كأس العالم منذ 28 عاماً، إال أن المشــجعين يتابعون 

باهتمام شــديد أخبار هذا الفريق الذي قوبل بشــكل لم يسبق له 

مثيل في روســيا، مشيرة إلى أن شعبية محمد صالح قد تجاوزت 

كافة الحــدود. وكان المنتخب الوطني قــد أدى تدريبه اليومي 

صبــاح أمس في غروزنــي بملعب أحمد أرينا، وشــهد المران 

أخباراً ســعيدة بمشــاركة جميع الالعبين بمن فيهم علي جبر 

وسعد سمير، حيث لم تكن الكدمات التي تعرضا لها الثنائي 

في مران األمس مؤثرة، وهو ما أكدته األشــعة التي أجراها 

علي جبر نظراً ألن الكدمة كانت في وجهه من كرة طائشة.

أما محمد صالح فقد أعلن جاهزيته للمشاركة في المونديال 

مــع منتخب بالده، وشــارك ألول مرة في جانــب من تدريبات 

الكــرة، قبل أن يتوجــه ألداء تدريباته التأهيلية المنفردة تحت 

إشراف الطاقم الطبي للمنتخب الوطني، وهو ما يعتبر فأل خير للفراعنة بعدما ترددت أنباء بغياب الالعب عن 

كأس العالــم، عقب تعرضه إلصابة في الكتف بمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقه ليفربول اإلنجليزي، 

ومنافســه ريال مدريد اإلســباني. ومن جانبه أكد نجم ليفربول أن مصدر قوة الفريق المصري تكمن في 

أنه فريق من الشباب وأنهم جميعاً أصدقاء ومتحابون، مشدداً على أن المنتخب الوطني لم يحضر 

للبطولة كي يغادر بعد المباريات األولى، مشــيراً إلى أن الفريق كله حماس وإصرار وســوف 

يكافح بعناد للوصول إلى النهائي.

وســافر المنتخــب المصــري بعــد ظهر أمس فــي رحلة لثالث ســاعات إال ربع 

بطائــرة خاصــة للمنتخب. ووصــل يكاتيرينبورغ، وخضع لمحاضــرة بعد وصوله، 

قبل أن ينخرط في التدريبات اليوم في الخامســة 

بتوقيــت يكاتيرينبورغ وهــو ذات توقيت مباراة 

األوروغــواي. ويتعافــى صــالح، أفضــل العب 

فــي الدوري االنجليزي الموســم المنصرم، من 

إصابة قوية بكتفه األيســر عبارة عن التواء في 

المفصــل األخرمي الترقــوي، تعرض لها خالل 

خوضــه مع ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا 

ضــد المتــوج ريال مدريــد اإلســباني في 26 

مايو، بعــد احتكاك مع قلب دفاع ريال 

ســيرخيو راموس. وغاب صالح، صاحب 

44 هدفاً في مختلف مســابقات الموسم 

المنصرم، األحد عن التمرين األول لمصر قبل 

أن يخوض االثنيــن والثالثاء تمارين منفردة 

بمتابعة من الجهاز الطبي للمنتخب ومعالج 

ناديه بونس.

ومــن جحانبه أكد هيكتــور كوبر المدير 

الفنــي للمنتخب المصري تقديره لمنتخب 

صفوفــه  فــي  يضــم  الــذي  األوروغــواي 

مهاجمين من األفضل عالميا على غرار لويس 

ســواريز )برشلونة اإلسباني( وادينسون كافاني 

)باريس ســان جرمان الفرنسي(، مشــدداً على أن 

مصر تحظى أيضاً بالعبين لديهم الرغبة والحماســة والجدية لتقديم مباراة 

ممتازة.

وقاد كوبــر )62 عاماً( المنتخب بنجاح في التصفيات األفريقية، بعدما 

برز أوروبيا من بوابة ريال مايوركا وفالنســيا اإلسبانيين وإنتر اإليطالي في 

نهاية التسعينيات ومطلع األلفية.

جبر في التمارين 
كما خاض التمارين المدافع علي جبر الذي تعرض لكدمة قوية برأســه في 

تمارين الثالثاء، على ملعب »أحمد أرينا« في عاصمة الجمهورية الشيشانية 

غروزني التي يتخذها المنتخب مقراً له خالل المونديال الروسي.

وعن حالة جبر، قلب دفاع الزمالك الفارع الطول، 

أوضــح لهيطــة أنه تعرض »لكدمــة قوية في 

كرة مشــتركة مع محمود شيكاباال. خضع 

ألشعة أكدت أنه بحالة جيدة. واليوم 

صباحاً خضع لصورة ثانية باألشــعة 

أكــدت لنــا أنه علــى ما يــرام، 

وبالتالي لم يعد بحاجة للخضوع 

ألية صورة طبية«.

كمــا أكد أن الجهــاز الفني 

لم يبلغ أياً من الحراس الثالثة 

خوضه المبــاراة االفتتاحية »ال 

يوجــد اســتقرار ولــم يبلغ أي 

األولى«.  المبــاراة  بخوض  حارس 

وعــن تعــرض الالعبيــن للضغــوط 

في ظل الحشــد الجماهيــري المتوقع في 

المدينــة المضيفة، أضــاف لهيطــة: »خاض بعض 

العبي المنتخب مباريات في مصر من دون جماهير. تحدثنا 

معهــم و)الحارس المخضرم عصام( الحضري أيضاً. يجب إزالة 

الرهبــة لديهم«. وعما إذا كان هذا األمر ســيدفع كوبر إلى 

الدفــع بالعبين مخضرميــن على غرار الحضــري )45 عاماً( 

الذي قد يحطم الرقم القياســي ويصبح أكبر العب في تاريخ 

المونديال، تابع »ال يمكن القول إنه مؤشــر لالعبين الخبراء. 

الســيد كوبر ال يفكر بهذا الموضوع، لكنه يقيس األمور لناحية 

تجانس الالعبين«.

الخميس
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وقعــت مصر ألول مرة في التاريخ تعاقدا رســميا مــع االتحاد الدولي 

لكرم القدم »فيفا«، لتصبح داعما رســميا وإقليميا لبطولة كأس العالم 

روسيا 2018 عن أفريقيا والشرق األوسط لتبدأ مع التوقيع حملة »مصر 

- اكتشف واســتثمر« »Egypt... Experience... Invest« في اإلطالق 

الرسمي مع بدء فعاليات كأس العالم.

ووقــع العقود في العاصمة الروســية موســكو، السويســري جياني 

إنفانتينــو رئيس االتحاد الدولي لكــرة القدم ومن الجانب المصري كل 

من وزير االســتثمار والتعاون الدولي ســحر نصر، ووزير الســياحة رانيا 

المشاط.

عقود
وحرر العقود ممثال تجاريا عن الجانبين شــركة بريزنتيشــن ســبورتس 

ووقع عنها محمد كامل رئيس مجلس اإلدارة، وبحضور المهندس هاني 

أبو ريدة رئيس االتحاد المصري لكرة القدم، ونواب رئيس االتحاد 

الدولي ومدير التسويق باالتحاد الدولي لكرة القدم، إلى 

جانب كل من المهندس أحمد مجاهد والدكتور كرم 

كــردي عضوي المجلس وثروت ســويلم المدير 

التنفيذي.

وبمجرد التوقيع وإتمــام االتفاق أعطى 

البــدء باالحتفال في  الحاضــرون إشــارة 

القاهرة لتضــاء أهرامات الجيزة بشــعار 

كأس العالم لكرة القدم، وبشــعار الحملة 

 Egypt...« واســتثمر«  اكتشــف  »مصر.. 

»Experience & Invest

وأكد رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم 

جيانــي انفانتينو أنه عاشــق لمصــر ويراها 

واحــدة من أفضل األماكن التــي يزورها دوما، 

كما عبر عن ســعادته بأن يكون أول داعم من أفريقيا 

لكأس العالم هو مصر، حيث أوضحت الدكتورة ســحر نصر أن 

التعاون ووضع شعار مصر في كأس العالم حدث كبير سيعود بالنفع 

في إطار ترويج الســياحة واالســتثمار في أكبر بطولة في العالم يتابعها 

مئات الماليين على مستوى العالم.

بينمــا أوضحت وزيــرة الســياحة أن الوزارة ســترعى مجموعة من 

األنشطة خالل فعاليات المونديال للتعريف بالسياحة المصرية وضرورة 

اكتشــاف الحضارة الفرعونية بجانب تنظيم مجموعة من 

الفعاليات األخرى.

بينمــا أوضــح فرانــك جوينجــي مديــر المبيعات فــي فيفا أن 

االتحاد الدولي ســعيد بوجود شعار الحكومة المصرية في كأس العالم 

للمســاهمة فــي التعريف بالوجــه الجميل لكرة القــدم وأن مصر بلد 

جميل ومتميز للغاية.

من جانبه عبر محمد كامل عن سعادته البالغة بتوقيع عقد الشراكة 

التاريخــي بين بريزنتيشــن والفيفا، مؤكدا أنه يــوم يجب أن نفخر به 

جميعا بتوقيع مثل هذا االتفاق بأن تصبح مصر داعما وشــريكا أساسيا 

لبطولة كأس العالم.

أضاف كامل بأن بريزنتيشــن تعمل دائما على كسر الحواجز والعمل 

علــى تحقيق كل حلم مســتحيل وفــي الفترة المقبلة ســتكون هناك 

مفاجآت ضخمة ستســعد الشــعب المصري مؤكدا أن شركته ال سقف 

لطموحها على اإلطالق.

األرجنتيني هيكتور كوبــر المدير الفني للفريق، 

فقد أكد أنه توصل وجهازه الفني إلى التشــكيل 

الذي ســيلعب به مباراة أوروغواي بنسبة كبيرة، 

رافضــاً اإلعالن عن التشــكيل إال يــوم المباراة، 

كل  يحافــظ  حتــى 

علــى  الالعبيــن 

وحماسهم  تركيزهم 

االفتتاحية  لمباراتهم 

في البطولة، وأضاف 

يقــدر  أنــه  كوبــر 

األوروغواي  منتخب 

قويــاً  فريقــاً  كونــه 

أفضــل  يملــك 

مهاجمين هما كافاني وســواريز، مشــدداً على 

أن فريقه يمتلك العبين لديهم الرغبة والحماس 

والجدية لتقديم مباراة ممتازة، مشــيراً إلى أنه 

سيلعب لتحقيق الفوز.

سيكون مونديال روسيا على موعد مع التاريخ في 

حال مشــاركة الحارس المصري محمد الحضري 

أساســيا مع المنتخب المصــري أمام أوروغواي، 

ألنــه ســيكون بعمر 

أكبر العب  عاما،   45

في تاريــخ النهائيات 

حتى اليوم.

حــارس  وينفــرد 

الكولومبي  المرمــى 

موندراغــون  فريــد 

القياســي  بالرقــم 

يشــارك  ألكبر العب 

فــي المونديــال، بعدمــا شــارك فــي مونديال 

البرازيــل 2014 بعمر 43 عاما وثالثة أيام. اال ان 

انجازه ســيكون مهددا في روســيا 2018، حيث 

يملــك الحضري فرصة تجريــده من لقب عميد 

المخضرمين إذ يصل لنهائيات روســيا 2018 عن 

عمر 45 عاما و150 يوما.

ولم يتحدد بعد ما اذا الحضري ســيكون الحارس 

األساسي للفراعنة في المونديال. 

ســيخوض هيكتور كوبر المديــر الفني لمنتخب 

مصر مواجهة األوروغواي بعد غٍد لتحقيق الفوز، 

في أول مباراة للفراعنة في كأس العالم منذ 28 

عاماً، بحســب ما نقل عنه المســؤول اإلعالمي 

للمنتخب أسامة إسماعيل.

إســماعيل  وأشــار 

الذي  كوبــر  أن  إلى 

النتقادات  يتعــرض 

بســبب  واســعة 

الدفاعــي،  أســلوبه 

أجل  مــن  ســيعمل 

الفوز في كل مباراة.

المدرب  أن  وكشف 

وجهازه الفني توصال 

بنسبة كبيرة إلى التشكيلة التي ستخوض مباراة 

األربعاء، إال أنها لن تعلن سوى يوم المباراة.

مصر ..  داعم إقليمي لكأس العالم

االستقرار على 
تشكيل الفراعنة

المونديال ينتظر 
مشاركة الحضري

كوبر سيلعب 
على الفوز

تأجيل البت في مشاركة صالح أ مام أوروغواي 
الفراعنة في يكاتيرينبورغ 

 وزيرة االستثمار 
المصرية توقع 

االتفاقية مع 
رئيس االتحاد 

الدولي

 سحر نصر: وضع 
شعار مصر في 

كأس العالم حدث 
كبير

إنفانتينو: 
سعيد بأول 

داعم للمونديال 
من أفريقيا 

�  سحر نصر وجياني إنفانتينو وهاني أبو ريدة خالل حفل توقيع العقود  |  البيان

نجم 
ليفربول 

يتحسن والدفع به 
 قرار في يد 

ً
أساسيا

هكتور كوبر
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أكــد حكيم زياش، نجم المنتخــب المغربي ونادي 

أياكس أمســتردام الهولندي، أن أســود األطلســي 

ال يهابــون أحداً في مجموعتهم بمونديال روســيا، 

والتي تجمعهم ببطلة العالم لسنة 2010 والمرشحة 

للقــب إســبانيا، البرتغال بطلة أوروبــا، إضافة إلى 

منتخب إيران.

وصرح حكيم زياش في تصريحات لشــبكة »إي 

إس بــي إن« قائاًل: »بالفعل ســنلعب في مجموعة 

صعبة وقوية، لكن يجب أن نرى األمور من الشــق 

اإليجابــي، وذلك لكي نعطي ألنفســنا القدرة على 

مجابهــة أي كان.. هذه هي الفكرة التي تجول في 

رؤوسنا«.

وأضاف نجم نادي أياكس أمســتردام الهولندي 

قائــاًل: »نحن ال نهاب أحداً، بالنســبة لي، مواجهة 

نجــوم مثل كريســتيانو رونالدو وأندريس انييســتا 

يجب أن تشــكل حافزاً إضافياً، أؤكد لكم أننا نؤمن 

بقدراتنا في هذا المونديال«.

واســتطرد النجم المطارد من العديد من األندية 

األوروبية قائاًل: »أشعر بالفخر واالعتزاز أنني أنتمي 

لهذا الجيل الذي حقق إنجاز التأهل إلى المونديال، 

ألننا ِغبنا عن المشــاركة في المحفل الدولي لمدة 

20 سنة«.

ويعتبــر حكيم زيــاش، صانع ألعــاب المنتخب 

المغربــي ونادي أياكس أمســتردام الهولندي، من 

األســماء التي ستحظى بمتابعة كبيرة في مونديال 

روســيا، إذ يعتبر هدفاً رئيســياً للعديد من األندية 

العالمية.

Ⅶ موسكو - البيان الرياضي

قامت شركة الُخطوط الملكية المغربية للطيران 

بتنظيــم رحالت خاصــة للجماهيــر الراغبة في 

تشــجيع المنتخب المغربي في ُمنافســات كأس 

العالم لكرة القدم بروســيا، وخصصت الشــركة 

ســالفة الذكــر العديــد مــن العــروض الخاصة 

بالُمناصرين الُمتوفرين على تذاكر ُمباريات األسود 

في مونديال روسيا 2018، قصد ُمساعدتهم على 

ترشيد نفقات تنقلهم إلى روسيا لحضور ُمباريات 

منتخب بلدهــم في المحفــل العالمي. وكانت 

العديد من التقارير قد أكدت أن شــركة الطيران 

المغربية، وفي ســابقة جديــدة، وفرت رحالت 

ُمباشــرة إلى الُمدن التي سُيجري فيها المنتخب 

المغربــي ُمباريــات فــي المونديــال الروســي، 

وشــددت التقارير ذاتها علــى أن ثمن الرحالت 

الُمخصصة للجماهير الراغبة في ُمســاندة أسود 

األطلس في روســيا لن يتجاوز قيمة 5000 درهم 

مغربي، أي ما ُيعادل 500 دوالر أميركي.

وســبق لشــركة الخطوط الملكيــة المغربية 

القيــام بُخطوة ُمماثلــة في آخر ُمباراة ألســود 

األطلس في مشــوار تصفيــات كأس العالم لكرة 

القــدم، إذ كانــت قــد نظمت رحالت ُمباشــرة 

للمشــجعين مــن ُمختلــف مطــارات المملكة 

المغربية صوب أبيدجان، لحضور مباراة المغرب 

وســاحل العاج في شــهر نوفمبــر 2017، وذلك 

بقيمة 2000 درهم مغربي »ذهاباً وإياباً«، أي ما 

ُيعادل 200 دوالر أميركي.

حــري بالذكر أن المنتخب المغربي ســُيجري 

ُمبارياته المونديالية في ُمدن ســان بيترســبورغ، 

إيــران، والبرتغال،  أمــام  موســكو وكالينينغراد 

وإسبانيا على التوالي.

اســتعاد المنتخــب المغربــي خدمــات نجمه 

والعــب فنربخشــة نبيل درار، الــذي عانى في 

األســابيع الماضية من إصابة على مستوى ربلة 

الساق، حرمته من مشــاركة أسود األطلس في 

المباريات الودية اإلعدادية لمونديال ر وسيا.

المــدرب  وتنفــس 

ألســود  الفرنســي 

هيرفــي  األطلــس، 

الصعــداء  رونــار، 

بعــودة العبــه نبيل 

يشــكل  الــذي  درار 

أساســية  ركيــزة 

الركائــز  بيــن  مــن 

عليها  يعــول  التــي 

»الثعلب« الفرنســي. وفتحت عــودة نبيل درار 

الباب على مصراعيه أمــام هيرفي رونار للتفكير 

في دخول المباراة بنهجه التكتيكي المعتاد، مع 

إعادة العب ليغانيس اإلسباني نور الدين أمرابط 

إلى مكانه المفضل كجناح أيمن أمام نبيل درار.

Ⅶ موسكو - البيان الرياضي

يدخــل منتخب المغرب لكرة القدم منافســات 

كأس العالــم لكرة القدم بروســيا، حامال ســجال 

خاليا من الهزائم وصل لُمدة ســنة كاملة. وبلغ 

أســود األطلس المباراة الثامنة عشرة دون تلقي 

أيــة هزيمــة ُتذكــر، وذلك من آخر مرة ســقط 

فيهــا المنتخب المغربي بياوونــدي الكاميرونية 

أمام األســود غير المروضة، برسم تصفيات كأس 

األمم األفريقية لكرة القدم 2019 المقرر إقامتها 

بالكاميرون. وخالل ســنة كاملة، خاض المنتخب 

المغربــي ُمباريــات ضمن إطــار تصفيات كأس 

العالم لكرة القدم روســيا 2018، أمام ُمنتخبات 

قوية من قيمة الكــوت ديفوار، الغابون ومالي، 

إضافــة إلى بعــض الُمباريــات الوديــة. وُيريد 

المنتخب المغربي الحفاظ على ســجله الخالي 

من الهزائم في ُمواجهته لمنتخب إيران. وتمكن 

المنتخب المغربي من الحفاظ على سجله خاليا 

مــن الهزائم بقيــادة الُمدرب الفرنســي هيرفي 

ُرونار. ُيذكــر أن المنتخب المغربي ُيعتبر بمثابة 

أفضــل خط دفــاع في القارة الســمراء بحفاظه 

على شــباكه نظيفــة طيلة مشــوار مجموعات 

موسكو - البيان الرياضي تصفيات المونديال . 

يشهد كأس العالم روسيا 2018 غياب المنتخب 

الهولندي عن المشــاركة، وعلى الرغم من ذلك 

سيستمتع الجمهور الهولندي بمشاهدة العبين 

ولدوا في هولندا في المونديال، والفضل يعود 

لمنتخــب المغــرب. وتضــم تشــكيلة منتخب 

المغــرب علــى خمســة العبيــن ولــدوا على 

األراضــي الهولندية، 

وهم مبارك بوصوفة 

األحمــدي  وكريــم 

خــط  العبــي 

الوســط، إضافة إلى 

حكيم  المهاجميــن 

الدين  زيــاش ونــور 

وشــقيقه  المرابــط 

المرابــط.  ســفيان 

وتضم قائمة منتخب المغرب التي ستشارك في 

كأس العالــم 17 العباً من ضمن 23 ولدوا خارج 

األراضي المغربية، ولكنهم يمثلون منتخب أسود 

األطلســي لحملهم الجنسية المغربية. كما تضم 

المنتخبــات اإلفريقية أيضــاً الكثير من الالعبين 

الذين ولدوا في أوروبا ولكنهم يعودون لتمثيل 

بلدانهم األصلية.  موسكو - وكاالت

يعتبر المنتخب المغربي ثامن أصغر المنتخبات 

المشــاركة فــي البطولة مــن ناحية متوســط 

األعمار، حيث تضم تشكيلة المنتخب المغربي 

عدداً مهماً من الالعبين الشــباب، حيث حاول 

المــدرب هيرفي رونار، أن يمــزج بين عنصري 

الخبــرة والشــباب بغية تكويــن منتخب قوي 

للحاضر وللمســتقبل. 

وتبقــى أبرز األســماء 

الشابة التي استدعاها 

رونار؛ أشرف حاكيمي، 

العــب ريــال مدريد، 

صاحب 19 سنة الذي 

أصغــر  أحــد  يعتبــر 

العناصر المشاركة في 

المونديال، إضافة إلى 

حمــزة منديل، العــب ليل الفرنســي، صاحب 

العشــرين ســنة، وأمين حاريث، العب شالكه، 

صاحــب 21 ســنة. ويملك المنتخــب المغربي 

بفضل هــذا المزيج معدل أعمار في متوســط 

27.2 ســنة، محتاًل بذلك المرتبــة الثامنة على 

مستوى المنتخبات التي تتوافر على أقل معدل 

أعمار. موسكو - وكاالت

ً
حكيم زياش: لن نهاب أحدا

نظم رحالت خاصة للجماهير
ُ
شركة الطيران المغربية ت

 خيارات عدة 
أمام ُرونار

 سنة بال هزيمة
ألسود األطلس

المنتخب المغربي 
08يعوض غياب هولندا

Ⅶموسكو - يوسف الشافعي

دقت ســاعة الحقيقة وعاد النشيد الوطني المغربي 

ليعزف في سماء المونديال بعد غياب العلم المغربي 

عن المحفل الدولي لمدة عقدين من الزمن، قبل أن 

يأتي الفرج من بوابة بالد القياصرة، ليعود المنتخب 

المغربي لتقمص ألوان العالمية في بالد روسيا.

عندما تصل عقارب الســاعة إلى الثالثة عصراً من 

يــوم الجمعة، بتوقيت غرينيتش الدولي، ســتتوقف 

قلــوب المغاربة فــي كل أصقاع الدنيــا ويتوحدون 

مهمــا اختلفت انتماءاتهم واهتماماتهم، وذلك لمدة 

تســعين دقيقة كاملة، ســتحضر فيها قلوب المغاربة 

بمدينة سان بيترسبورغ خلف منتخبهم القومي الذي 

يحمل آمال شعب بأكمله في تشريف العلم المغربي 

وجعله يرفرف عالياً في سماء روسيا الزرقاء.

عنــد  يقولــون 

االمتحان يعــز المرء أو 

يهــان، هــذا هو شــعار 

الذي  المغربي  المنتخــب 

ســيخوض امتحانه األول في 

روســيا أمام ممثل القــارة الصفراء 

إيران، وعينه على تحقيق نقاط المباراة التي 

تدخله سباق إحدى ورقتي العبور إلى الدور الثاني 

من مونديال روسيا.

وجهز المدرب الفرنسي هيرفي رونار كتيبة أسود 

األطلس لمالمسة الحلم الغابر والغائب عن المغاربة 

لمدة عقدين من الزمن، إذ ســيدخل أسود األطلس 

مباراتهم أو موقعة ســان بيترســبورغ لكتابة صفحة 

جديدة من التألق في الكتاب الذهبي لكرة المغرب.

ويعــول هيرفــي رونــار ورجالــه على مســاندة 

في  كبيرة  جماهيرية 

إذ  المباريات،  أولــى 

إليه في  وكما أشــرنا 

وقت سابق في ›البيان 

الرياضــي«، قد يصل عدد 

الجماهير المغربية التي ستحضر 

المباراة بملعب مدينة سان بيترسبوغ إلى 

قرابة 30 ألف متفرج، حســب األرقام والتقارير 

الصادرة من المغرب.

مساندة
وكانت الجماهيــر المغربية قد قامت بحجز عدد 

كبير من التذاكر مباشــرة بعد وضعها في البيع على 

شبكة اإلنترنت من طرف االتحاد الدولي لكرة القدم 

)الفيفــا(، إذ اعتبرت مباريات المنتخب المغربي من 

بين أكثر المباريات إقباالً على تذاكرها.

ومن المنتظر أن تشــهد مباراة المنتخب المغربي 

أمام نظيره اإليراني حضوراً وازناً لشــخصيات كبيرة، 

سيترأســها رئيس االتحاد المغربي لكرة القدم فوزي 

لقجع، ورئيس ملف ترشيح المغرب لتنظيم مونديال 

2026 موالي حفيظ العلمي.

وكان هيرفــي رونــار قــد وضــع آخــر الترتيبات 

واللمســات على تشــكيلته فــي الحصــة التدريبية 

األخيرة التي خاضها األسود بمدينة سان بيترسبورغ، 

رفقة طاقمه المساعد المكون من أسطورة كرة القدم 

المغربية مصطفى حجي، والفرنسي باتريس بوميل، 

الملقــب بـ»ظل« هيرفي رونار، ناهيك عن مجموعة 

من األسماء األخرى.

ويعتبــر المنتخب المغربي مــن المنتخبات التي 

ســتحظى بمتابعة كبيرة في المونديال، نظراً لتوفره 

علــى مجموعة مــن الالعبين الذين يســيلون لعاب 

أندية أوروبية وعالمية كبرى.

وأكــدت مصادر عليمــة لـ»البيــان الرياضي«، أن 

المدرب الفرنســي هيرفي رونار يعــول على دخول 

مباراتــه أمام المنتخب اإليراني بقوة، وذلك باعتماد 

خطــة الضغط العالــي التي نهجها طيلــة المباريات 

الودية التي تخللها معســكره اإلعــدادي للمونديال 

بمدينة جنيف السويســرية مروراً بعاصمة اســتونيا 

تالين.

حــري بالذكر أن المنتخب المغربي ســيعود إلى 

مقر إقامته الرســمي بمدينة فورونيج الروســية بعد 

خوضــه ألول مباراة في المونديال أمام إيران، وذلك 

للشــروع فــي اإلعداد لثانــي المباريات أمــام بطلة 

أوروبا البرتغال بملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية 

موسكو.

أسود األطلس يالمسون الحلم

المنتخب 
المغربي  

يخطط النطالقة قوية 
عبر إيران

وخطف النقاط الثالث

� حكيم زياش  |  من المصدر

� الجمهور يدعم أسود األطلس  |  من المصدر

دور مؤثر مرتقب من جمهور المغرب
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� موسكو - د ب أ

أكــد نبيــل معلول المديــر الفنــي للمنتخب 

التونســي لكرة القدم، أن العبه وهبي الخزري 

ســيكون جاهزاً للمبــاراة األولــى للفريق في 

المونديال، التــي يلتقي فيها نظيره اإلنجليزي 

مطلع األسبوع المقبل.

وأوضــح معلــول، علــى هامــش تدريبات 

الفريق أمس بإحدى ضواحي العاصمة الروسية 

موســكو، أن الخزري تعافى تماماً من اإلصابة 

وأصبــح جاهزاً من الناحية البدنية، موضحاً أن 

الجهاز الفني لم يشــركه فــي آخر مباراة ودية 

خاضها الفريــق في الفترة الماضية خوفاً عليه 

من تفاقم اإلصابة ألنها كانت مجازفة ال جدوى 

منها ألن مباراة إنجلترا هي األهم.

إصابة
وعــن إصابة علــي معلول نجــم الفريق، 

قال معلول: »إصابة خفيفة وإن شــاء الله 

يشارك، وعندما أدركنا إصابته بشد عضلي 

فــي آخر مبــاراة وديــة للفريــق، حرصنا 

علــى إخراجه رغــم رغبته في االســتمرار 

بالملعــب«. وأضاف معلــول: »نحن اآلن 

بصدد استكمال العمل واالستعدادات التي 

بدأناهــا قبل نحو عام كامــل. ما يقال عنا 

بشــكل إيجابي أو ســلبي، لن يؤثــر فينا. 

الفريــق يعــرف جيداً ما هــو الهدف وإن 

شاء الله نحققه«. وأضاف: »قلت لالعبين: 

اســتمتعوا باللعب أمام أكبــر فرق العالم، 

ألنه أمر ال يتكرر كل يوم. وهذا ما قلته قبل 

مباراة إسبانيا الودية«.

تاريخ
وفــي المقابل، قــال فرجاني ساســي نجم 

الفريــق: »قدمنــا مباريــات وديــة جيــدة 

والجميــع يشــهد بهــذا. والــكل يأمل في 

الوصول للــدور الثاني وإن شــاء الله نكون 

عند حســن الظن«. وأوضح: »نستقبل اآلن 

العديد من الرسائل من المشجعين والعائلة 

واألصدقاء لحثنا على تقديم بطولة جيدة«، 

مضيفاً: »مسؤولية كبيرة نحملها على عاتقنا، 

وســنحاول أن نكون عند حسن الظن، أتينا 

إلــى كأس العالــم ولدينا رغبــة في دخول 

التاريخ«.

� عواصم - وكاالت

أنهى المنتخب التونسى استعداداته لمونديال 

روسيا بالخسارة أمام إسبانيا بهدف نظيف رغم 

األداء المميز الذي قدمه الالعبون، ليؤكد رغبة 

»نســور قرطــاج« في عدم لعــب دور »ضيف 

الشرف« في الحدث الكروي األكبر في العالم. 

ويستهل منتخب تونس مشواره في المونديال 

بلقاء المنتخــب اإلنجليزي في افتتاح مباريات 

المجموعة الســابعة، التي تضــم أيضاً بلجيكا 

وبنما.

استعداد جيد
وقبــل انطــالق المونديــال تحــدث زيــاد 

الجزيــري، هداف تونس الذي لعب مونديال 

2002، عن حظوظ منتخب بالده في التأهل 

للمنتخبات  المجموعــات، وتقييمه  من دور 

العربيــة واألفريقية المشــاركة، وقال: تونس 

استعدت بشكل جيد للبطولة، واألداء تحسن 

كثيراً في المباراة األخيرة أمام إســبانيا، فيما 

اليزال الفريــق يعاني من أزمة إنهاء الهجمة 

بالشــكل األمثل، لكن بشــكل عام، المردود 

المباريات  للفريق وقــوة  الفني والجماعــي 

الودية كان جيــداً، ورغم أداء ونتائج الفريق 

التونسي الطيبة في المباريات األخيرة إال أن 

المهمــة ال تزال صعبة، بل مســتحيلة أيضاً، 

المنتخبين اإلنجليزي والبلجيكي،  لقوة  نظراً 

خاصــة األخير الذي يضــم عناصر مميزة في 

جميع الخطوط.

حظوظ
وأضــاف: أرى أن حظــوظ تونس في التأهل 

صعبــة للغاية، لذلك يجب الفــوز على بنما 

الفريق األضعف فــي المجموعة بأكبر عدد 

مــن األهداف على أمل الحفاظ على فرصتنا 

في التأهل لو احتجنا إلى فارق األهداف، ولو 

ُقدر لنا التأهل عن هذه المجموعة سيحدث 

ذلــك علــى حســاب المنتخــب اإلنجليزي، 

وأتوقــع أن تضمــن بلجيكا مقعــداً في دور 

الـ16 من اآلن.

نبيل معلول: الخزري جاهز وإصابة معلول خفيفة

زياد الجزيري: سنتأهل عن طريق قناة بنما

� نبيل معلول يوجه العبيه في ودية أسبانيا

� زياد الجزيري

الجعايدي يحمل علم تونس 
في افتتاح المونديال

� موسكو- البيان الرياضي

ســيحمل راضي الجعايدي المحترف التونســي الســابق والمدرب 

الحالــي في الدوري اإلنجليزي، الراية التونســية فــي افتتاح كأس 

العالــم في العاصمة الروســية موســكو اليوم، ولم يكــن االختيار 

على الجعايدي عشــوائياً بل نتيجة طبيعية لمسيرة استثنائية لهذا 

المدافــع طويل القامة والذي لعب في الدوري اإلنجليزي مع ثالثة 

فرق هي بولتون ثم برمنغهام سيتي وساوثهبتون.

وكان الجعايدي قد قاد فريق ساوثهبتون إلى التتويج بلقب بطولة 

تحت 21 سنة في إنجاز غير مسبوق للمدربين العرب في المالعب 

االنجليزية.

ويشــعر الجعايدي بالكثيــر من الفخر بعد اختبــاره لتمثيل تونس 

في حفل افتتاح المونديال الروســي وقال: ال شــك أنا سعيد بهذه 

الدعوة وأشــكر كل من أســهم فيها، وعلى رأسهم طارق بوشماوي 

عضو تونس في الفيفا وهي دعوة تحمل معاني خاصة بالنسبة لي، 

حيث سأقف مع نخبة من الالعبين السابقين، وسأحمل راية بالدي 

تونــس التــي أفتخر بها كثيراً. يذكر أن الجعايــدي قد تلقى تكريماً 

خاصاً من الفيفا يمنحه ميدالية وكأساً بمناسبة مشاركته مع أساطير 

كرة القدم في أشغال الفيفا وحفل افتتاح المونديال.

� راضي الجعايدي

� موسكو - عبد السالم ضيف الله

ترقب وحذر في معسكر المنتخب التونسي 

في موســكو لمباراة نســور قرطاج األولى 

فــي المونديال الروســي، التــي تجمعهم 

بالمنتخــب اإلنجليــزي يــوم 18 يونيو في 

مدينــة فولغوغــراد فــي افتتــاح مباريات 

المجموعة السابعة التي تضم أيضاً منتخبي 

بلجيكا وبنما.

يصــل  أن  فــي  التونســيون  ويأمــل 

منتخبهم إلــى ضربة البداية في المونديال 

دون إصابــات أخــرى في صفــوف العبي 

المنتخــب، بعــد أن حرمته مــن خدمات 

النجمين يوســف المســاكني وطه ياسين 

الخنيسي، وبدرجة أقل وهبي الخزري الذي 

غاب عن آخر ثــالث مباريات ودية بداعي 

إصابة عضلية، وقد جند االتحاد التونســي 

طاقمــاً طبيــاً كبيراً يتألف من 9 أشــخاص 

منهم ثالثة أطباء في اختصاصات مختلفة، 

ومجهز بأحــدث المعدات الطبية من أجل 

السهر على تأهيل ومراقبة وعالج الالعبين.

تشكيلة
أما على صعيد التشــكيلة األساسية لنسور 

قرطــاج في مباراتهــم األولى مع المنتخب 

اإلنجليزي، فتبدو مالمحها واضحة ولم يبق 

شــك ســوى في مركزين فقط هما حراسة 

المرمى، ولكنها تكاد تكون حسمت لصالح 

الحارس الشــاب معز حســان القــادم من 

شــاترو الفرنســي، الــذي كان أيضاً ضمن 

حراس المنتخبات الفرنســية للشباب، غير 

أنه اختار اللعب مع نســور قرطاج، وشارك 

إلى حد اآلن في ثالث مباريات ودية وترك 

انطباعــات جيدة لــدى المتابعين. وهناك 

صراع على مركز وحيد في وســط الميدان 

مــع كل من: إليــاس الســخيري وفرجاني 

ساســي وانحصر الصراع بين ســيف الدين 

الخــاوي ومحمد أمين بــن عمر العائد من 

إصابــة. وســيقود خط الهجــوم فخرالدين 

بن يوســف بمعاضدة من متوسط الميدان 

الهجومي نعيم السبيعي وفي الرواق أنيس 

البــدري. وبخصوص النجــم وهبي الخزري 

العائد من إصابة عضلية، فإن مدرب نسور 

قرطاج نبيل معلــول يفضل عدم المجازفة 

به منــذ بداية المبــاراة وتركــه كونه حاًل 

بدياًل أثناء ســير اللقاء، خاصة أنه يمكن أن 

يقــدم حلوالً هجوميــة ويملك خبرة كافية 

بالالعبيــن اإلنجليز، حيث إنه ســبق له أن 

لعب لمدة موسمين سندرالند.

تجهيز
وعلى صعيــد تجهيز الالعبيــن معنوياً 

للمبــاراة، يشــدد نبيــل معلــول فــي 

حديثه مــع العبيه على أنــه بإمكانهم 

تجــاوز المنتخب اإلنجليزي وليس فقط 

تســجيل الحضور أمامــه، حيث يعتقد 

أن المنتخــب التونســي بات يملك من 

القــدرة علــى الوقوف بنديــة مع كل 

المنتخبــات، وقد برهــن على ذلك في 

المباراة الودية مع إسبانيا وهو ما جعل 

مارتينــاز مــدرب المنتخــب البلجيكي 

أحــد منافســي تونس فــي المجموعة 

يخرج ويصرح للصحافيين أن المنتخب 

التونســي ســيكون هو الحصان األسود 

في البطولة الحالية.

وتأمل الجماهير التونسية سواء الحاضرة 

في موسكو أو في تونس وفي أي مكان في 

العالم، أن يكسر منتخبها عقدة الدور األول 

بعد أربع محاوالت فاشــلة خــالل دورات 

األرجنتيــن 1978 وفرنســا 1998 وكوريــا 

الجنوبيــة واليابــان 2002 وألمانيا 2006. 

ويعتقــد الجميــع أن مهمة نســور قرطاج 

في المرور إلى الدور الثاني من المجموعة 

الســابعة لن تكــون مهمة ســهلة بتواجد 

إنجلتــرا وبلجيكا لكنها ليســت  منتخبــي 

القوية  العــروض  إلــى  بالنظر  مســتحيلة، 

والمقنعة التي ما فتئ يقدمها نسور قرطاج.

بين سندان إنجلترا ومطرقة بلجيكا
نسور قرطاج.. حلم المهمة المستحيلة

� نسور قرطاج جاهزون للمهمة  |  البيان
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الخميس

 نجـــــوم  دورينا:
اللقب بين السامــــــبا والمــانشافــت

Ⅶ دبي ـ العوضي النمر 

يجمع نجــوم دوري الخليج العربي على أولوية 

منتخبــي ألمانيــا والبرازيل لحصــد لقب كأس 

العالم 2018 المقامة في روسيا، ويعتبر الخبراء 

والمتابعون أن المانشــافت بتجانسه واستقراره 

لسنوات مع مديره الفني يواكيم لوف، يستطيع 

المضــي قدما فــي المنافســات، والوصول إلى 

المبــاراة النهائيــة، خاصــة أن الفريــق يمتلك 

العديد من العناصر الشابة والخبيرة، في تناسق 

وتوازن تام.

كما يرى الخبراء أن المنتخب البرازيلي هو اآلخر 

أحــد أبرز المرشــحين لبلوغ المبــاراة النهائية، 

بتشــكيلة هــي األكثــر تكاملية في الســنوات 

األخيرة، بعد أن عانى كثيراً من فراغ في الكثير 

من المراكز في الملعب، إال أنه يدخل هذا العام 

مدججاً بالنجوم القادرين على نيل اللقب.

ويرى الكثيرون أن المفاجآت واردة، حيث هناك 

عــدة فرق ربما تكــون نتائجها مثيرة خالل هذا 

المحفل العالمي، فيما تباينت الحظوظ بالنسبة 

للمشــاركة العربية مــا بين متفائل ومتشــائم، 

حيث يشــير أغلب المتابعين إلى أن المشاركة 

العربية ربما لن تتجاوز الدور الثاني.

عودة األلمان
ربما شــعر المنتخب األلماني حامل لقب كأس 

العالم النســخة الماضية، باإلحباط بعد فشــله 

فــي الفوز ببطولة كأس األمــم األوروبية 2016، 

ومــع ذلك فإنه انطلق بســرعة كبيرة منذ ذلك 

الحين، وقدم مستويات أكثر من رائعة، وحققت 

الماكينات األلمانية الفوز في المباريات العشــر 

التي خاضتها في التصفيات المؤهلة للمونديال، 

وأحرزت عدداً قياسياً من األهداف بلغ 43 هدفاً، 

حتى مع الوضع في االعتبار أن المجموعة كانت 

تضم منتخباً متواضعاً مثل ســان مارينو، وهو ما 

يــدل على أن المنتخب األلمانــي قد عاد بقوة 

إلــى المســتوى القوي الذي ظهــر به في كأس 

العالم الماضية. 

رقصة السامبا 
ويبــدو أن منتخــب البرازيل قد اســتعاد قوته 

وبريقه تحت قيادة المدير الفني تيتي، الذي قاد 

راقصي الســامبا الحتالل الصــدارة في تصفيات 

أميــركا الجنوبية المؤهلة لــكأس العالم، وأكد 

تيتــي علــى المــأ أن منتخب بــالده يجب أن 

يكون من بين أقوى المرشــحين للحصول على 

كأس العالم بروسيا، وفي الحقيقة، من الصعب 

أن نختلــف في الرأي مع تيتي، ويجب أن نضع 

في االعتبار تصريحات العب برشــلونة الســابق 

وباريس سان جيرمان الحالي داني ألفيش عندما 

قال إن اللمسات اإلنسانية لتيتي تجعله »يبتعد 

كثيــراً عن جميع المديرين الفنيين البرازيليين«، 

ولكن يبــدو أن الفريق قادر علــى الفوز بكأس 

العالم للمرة األولى منذ 2002.

زاكيروني: »المانشافت« 
أقوى المرشحين للقب

مهدي علي:
انتظروا مفاجآت مدوية

محمد جمال: 
نترقب إبداعات صالح

Ⅶ دبي - العوضي النمر 

يــرى اإليطالي ألبرتــو زاكيروني، مدرب 

المنتخب  الوطنــي األول، أن  منتخبنــا 

األلمانــي »المانشــافت« يعد 

مــن أقــوى المنتخبــات 

بلقب  للفوز  المرشحة 

مونديال روسيا؛ كونه 

يضــم العديــد من 

الالعبين المتميزين 

والمنضبطين، 

يحســنون  الذيــن 

تطبيق خطط وأفكار 

المديــر الفنــي يواخيم 

لــوف، كمــا أن أداء المنتخب 

األلماني خــالل المباريات الودية التي 

ســبقت انطالقــة المونديــال تثبت أنه 

ســيكون فريقاً صعباً خالل المنافســات 

الرسمية.

ولــم يســتبعد اإليطالــي زاكيرونــي 

منتخب إســبانيا من منافســة المنتخب 

األلمانــي بقوة، رغم الظــروف الصعبة 

التــي مّرت بالفــرق اإلســبانية الكبيرة 

خــالل الفتــرة الماضية، ورغــم إقصاء 

مدربه المفاجئ.

فــي  رأيــه  وعــن 

منتخبات  مشاركة 4 

فــي  عربيــة 

واحــدة  دورة 

دورات  مــن 

المونديال، وهي 

وتونس  المغرب 

ومصر والسعودية، 

فــي  وحظوظهــا 

زاكيروني  يقول  المنافســات 

إن المنتخبات العربية تطور مستواها 

لمــا تملكه من إمكانات وتواجد العبين 

على مستوى متميز، والمنتخبات األربعة 

قادرة على التأهل للدور الثاني للبطولة 

كهدف أولي. 

Ⅶ دبي - إيهاب زهدي

أكد المدرب الوطني مهدي علي، مدرب 

منتخبنــا الوطنــي األول ونادي شــباب 

األهلي دبي السابق، صعوبة 

توقــع نتائــج منتخباتنا 

كأس  فــي  العربيــة 

بروســيا،  العالــم 

ضبابيــة  بســبب 

بالنســبة  الصورة 

المنتخبات،  لتلك 

المنتخبات  وأيضاً 

معتبراً  المنافســة، 

المباريــات  معيــار 

واضح،  غيــر  مؤشــراً  الودية، 

لحــرص أطراف تلــك المباريات على 

تجربة أكثر من العب وطريقة اللعب.

قــال مهــدي: »تابعنــا عــدداً مــن 

مشــاركة  لمنتخبات  الودية  المباريــات 

فــي نهائيــات كأس العالم في روســيا، 

ولكــن من الصعب علــى الوقوف على 

المســتويات الحقيقية لتلك المنتخبات 

مــن خــالل التجــارب الوديــة، والتــي 

تعتبرهــا الفرق فرصــة لتجربة الالعبين 

وطرق اللعب، وعلينا االنتظار 

إلى حيــن انتهاء الجولة 

األقل  علــى  األولــى 

األول  الــدور  مــن 

للمونديال، إلصدار 

حقيقيــة  أحــكام 

علــى مســتويات 

المنتخبات 

المشاركة«.

مهــدي:  أضــاف 

»حــدوث مفاجآت خالل تلك 

النهائيــات، أمر غير مســتبعد تماماً، 

كرة القدم ال تخضع ألي معايير مسبقة، 

وأعتقد أن المفاجآت ستنتهي مع نهاية 

الــدور ثمن النهائي، لتنحصر المنافســة 

بعدها بين المنتخبات العريقة«.

Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

تمنى العب وسط الجزيرة محمد جمال 

عودة النجم المصري محمد صالح، جناح 

ليفربــول اإلنجليزي، ســريعاً 

إلــى صفــوف المنتخب 

وقال صالح  المصري، 

استحوذ على قلوب 

الماليين سواًء في 

مجتمعنــا العربي 

فهو  األوروبي،  أو 

خلــوق  العــب 

مهاراتــه  بجانــب 

الفنيــة عاليــة، ولذلك 

نتمنــى جميعــاً عودته لدعم 

النتائــج  وتحقيــق  بــالده  منتخــب 

اإليجابية وإمتاع عشاقه حول العالم.

وعــن ترشــيحه للمنتخــب الفائــز 

باللقب قال: »أرشح المنتخب اإلسباني 

لنيل اللقب، في ظل منافسة شرسة من 

وألمانيا،  واألرجنتين  البرازيل  منتخبات 

وأعتقــد أن النســخة الحالية ســتكون 

عاليــة المســتوى وتحمــل مفاجــآت 

عديدة«.

واعتقد العب وســط 

منتخباتنا  أن  الجزيرة 

فرصة  لها  العربيــة 

إثبات  فــي  كبيرة 

الــذات، وتجــاوز 

األدوار التمهيدية، 

منتخبات  خصوصاً 

مصــر والســعودية 

والمغــرب، »وكل مــا 

هو مطلوب من العبينا العرب 

االستمتاع باللعب، بعيداً عن الحماس 

المشــاركين  أغلبية  الزائد، وأعتقــد أن 

من منتخباتنا العربية محترفون خارجياً، 

ويمتلكون الخبرة الدولية«.
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الخميس

 نجـــــوم  دورينا:
اللقب بين السامــــــبا والمــانشافــت

فارس جمعة: 
»السيلساو« األقرب للكأس

موسى عباس: 
خروج العرب من الدور األول

أحمد الشاجي: 
ألمانيا البطل

ريجيكامب: اللقب بين ألمانيا 
وإسبانيا والبرازيل واألرجنتين

الحسين صالح: 
مفاجأة عربية

Ⅶ أبوظبي - محمد محسن 

يــرى الدولــي فــارس جمعــة، مدافع 

الجزيرة، أن البرازيل هي األقرب لحسم 

لقــب كأس العالم للنســخة 

أن  ومؤكــداً  الحاليــة، 

تمتلــك  البرازيــل 

مواهب شابة وهي 

الحضــور  دائمــة 

فــي  والمنافســة 

المونديال  نســخ 

وبصرف النظر عن 

األخيــر  المســتوى 

فــي  المرضــي  وغيــر 

للمونديال،  الماضية  النســخة 

التــي أقيمــت علــى أرضهــم وتوج 

بهــا المنتخــب األلماني، ومشــيراً إلى 

انه يعشــق الكــرة البرازيليــة، ويتمنى 

لهــم التتويــج بالــكأس، وقــد صادف 

خالل مشــواره في كرة القــدم العديد 

مــن النجــوم البرازيليين فــي المالعب 

اإلماراتية، ويعتبر المنتخب البرازيلي من 

أعــرق المنتخبات العالمية، حيث حقق 

الرقم القياسي وفاز بـ 5 نسخ للكأس.

المنتخبات  مستوى  وعلى 

فــارس  يــرى  العربيــة 

جمعة الفرصة مؤاتية 

والسعودية،  لمصر، 

وتونس،  المغرب، 

إنجــاز  لتحقيــق 

والتأهل  عالمــي، 

الثمانية،  دور  إلى 

المنتخب  أن  ويرى 

المغربــي، هــو أقرب 

المنتخبات العربية للتأهل إلى 

الشفاء العاجل  الثمانية، ومتمنياً  دور 

للنجــم المصري محمد صــالح محترف 

ليفربول اإلنجليــزي، ألن وجوده حيوي 

في هذا المحفل العالمي.

Ⅶ دبي - إيهاب زهدي

اســتبعد الدكتــور موســى عبــاس مدير 

أكاديمية الكرة بنادي شباب األهلي دبي، 

وصــول أي مــن المنتخبــات 

في  المشــاركة  العربيــة 

كأس العالــم بروســيا 

2018، إلــى الــدور 

التالــي، وبما فيهم 

المنتخبان المصري 

والسعودي 

فــي  المشــاركان 

األولى  المجموعــة 

روســيا  منتخبــي  مــع 

اللــذان  وهمــا  وأوروغــواي، 

رشــحهما للتأهــل إلــى الــدور الثاني 

للمونديال.

»أوقعت  موســى:  الدكتــور  أوضــح 

قرعة كأس العالــم، المنتخبات العربية، 

والمغرب،  تونــس  الســعودية، مصــر، 

فــي مجموعــات صعبة، ومشــوار تلك 

المنتخبــات فــي التصفيــات المؤهلة، 

لــم يكن ســهاًل، وتفاوتت مســتوياتهم 

خــالل المباريات الودية، وهو ما يبشــر 

ســتواجه  التي  بالصعوبــات 

العربيــة،  منتخباتنــا 

فــي ظــل جاهزيــة 

عنهــا  كشــفت 

المباريــات الودية 

لباقــي  األخيــرة 

المنتخبات«.

الدكتور  أكمــل 

متحدثــاً  موســى، 

عــن إمكانيــة حدوث 

المونديال،  خــالل  مفاجــآت 

قائــاًل: »ال أســتبعد حــدوث بعــض 

الــدور األول،  البســيطة في  المفاجآت 

ولكــن في األدوار األكثر تقدماً، ال أعتقد 

أن المفاجــآت ســتكون واردة بنســبة 

كبيرة«.

Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

توقــع أحمــد الشــاجي حــارس مرمى 

و»كابتــن« فريق اإلمــارات األول لكرة 

المنتخب  يكــون  بأن  القدم، 

صاحب  هــو  األلمانــي 

الحظ األوفر في الفوز 

بلقــب كأس العالم 

في روســيا 2018، 

قناعته  عن  معرباً 

أن  بإمكانيــة 

المنتخبات  تسجل 

خطــوات  العربيــة 

إيجابيــة إلــى األمــام 

فــي مشــوارها الصعــب في 

إلى وجــود فرصة  المونديــال، الفتاً 

ألن يكــون أحــد المنتخبــات العربيــة 

مفاجــأة البطولة رغــم صعوبة المهمة، 

رافضــاً تحديد هويــة المنتخب العربي 

المفاجأة.

وشدد الشــاجي على أن بطولة كأس 

العالم، تبقى أهم مناســبة في عالم كرة 

القدم على اإلطــالق، وينتظرها الصغير 

والكبير بشــغف وشــوق، مشيراً إلى أن 

النسخة الجديدة من البطولة 

من  واحدة  تكــون  ربما 

قــوة  النســخ  أكثــر 

لوجــود  ونديــة 

أكثر مــن منتخب 

لمعانقة  مرشــح 

العالمي  اللقــب 

الكبير، إلى جانب 

منتخبات  مشــاركة 

دائــرة  فــي  عديــدة 

الترشيحات المسبقة.

Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

الرومانــي لورينــت ريجيكامب،  رشــح 

المدير الفنــي للفريق األول لكرة القدم 

بنادي الوحــدة، 4 منتخبات 

لقب  علــى  للمنافســة 

 2018 العالــم  كأس 

مشيراً  روســيا،  في 

إلى أنه ربما يشهد 

المونديال مفاجأة 

مثلمــا  واحــدة 

اعتــادت الظهــور 

في بطــوالت كأس 

العالم كل 4 سنوات.

لـ»البيان  ريجيكامــب  وقال 

الرياضي« في تعليقه على المنتخبات 

المرشحة للمنافسة على اللقب العالمي: 

»أعتقــد أن لقب المونديال ســينحصر 

بيــن 4 منتخبــات ســتقاتل عليه هي: 

إســبانيا وألمانيا والبرازيــل واألرجنتين، 

المنتخبــات األفضل في  أنهــا  خصوصاً 

العالم حالياً، وهي األبرز على الســاحة، 

بين هذه  والمونديــال ســيكون قتــاالً 

المنتخبــات لنيل اللقب، وربما نشــهد 

مفاجأة مثلما اعتدنا أن نشــاهد في كل 

بطولــة لكأس العالم، وأن يشــكل أحد 

المنتخبــات غير المرشــحة أو المصنفة 

خطراً ويصل ألدوار متقدمة«.

ويــرى ريجيكامــب أن المهمــة أمام 

المنتخبــات العربية )مصر والســعودية 

والمغــرب وتونس( ليســت ســهلة في 

المنتخبــات  أحــد  أن  إال  المونديــال، 

العربيــة قد يصنــع المفاجــأة ويمضي 

ألبعد نقطة ممكنة في البطولة.

بالطبع  »المهمة  وأضاف: 

صعبة أمــام المنتخبات 

العربيــة، ولكــن قد 

المفاجأة  تحــدث 

اعتدنــا  مثلمــا 

أن نــرى فــي كل 

لــكأس  بطولــة 

إلى  ويصل  العالم 

أحد  النهائي  نصف 

نأمل  العربيــة،  الفرق 

ذلك، وإذا نظرنــا إلى العبين 

من مصر أو المغرب وتونس نجدهم 

يلعبون بشكل جيد للغاية في الدوريات 

األوروبية، وهو ما قد يحدث الفارق«.

وعــن نجم الكــرة المصريــة ونادي 

ليفربــول اإلنجليزي وإمكانيــة مواصلة 

تألقــه الالفــت فــي كأس العالــم مــع 

منتخب الفراعنــة أوضح ريجيكامب أن 

»محمد صالح العب عظيم، لأســف لم 

يحالفــه الحظ في نهائــي دوري أبطال 

أوروبــا بعــد تعّرضه لإلصابــة، وأتمنى 

بالطبع أن يلحق بمباريات منتخب بالده 

في المونديــال، ولكن يجــب أن يعلم 

الجميع أن صالح لن يلعب بمفرده ألنه 

ليس من الســهل مواجهة الفرق الكبيرة 

وأن تتحمل بمفردك كل العبء«.

Ⅶ رأس الخيمة - البيان الرياضي

أعــرب الحســين صالــح، العــب فريق 

اإلمــارات األول لكرة القدم، عن قناعته 

العربيــة  المنتخبــات  بــأن 

بطولة  فــي  المشــاركة 

فــي  العالــم  كأس 

 2018 روســيا 

ستســجل ظهــوراً 

أن  وتوقع  قويــاً، 

تحــدث مفاجــأة 

في  مفرحة  عربية 

روســيا،  مونديــال 

أن  علــى  مشــدداً 

المونديال  في  العربي  الرباعي 

مؤهــل تمامــاً ألن يقدم مســتويات 

باهــرة ويحقــق نتائــج إيجابيــة تقود 

فــي نهاية المطاف إلــى مفاجأة عربية 

ســتكون حديث عشــاق كرة القدم في 

مختلف أرجــاء المعمــورة، مبدياً ثقته 

العالية بأن يكون المنتخب المصري هو 

صاحب تلك المفاجأة العربية. 

وأشار صالح إلى صعوبة توقع البطل، 

معلاًل ذلك بمســتوى المنافسة المتوقع 

بأن يكون حامياً وشرســاً جداً بين عدة 

منتخبات ال ســيما األســماء 

كالبرازيــل  الشــهيرة 

واألرجنتين  وألمانيــا 

إلــى  وإســبانيا، 

أســماء  جانــب 

ما  غالبــاً  أخــرى 

أرقامــاً  تكــون 

أي  فــي  صعبــة 

نســخ  من  نســخة 

البطولــة، الفتاً إلى أن 

المرشــحة  المنتخبات  معظم 

للظفــر باللقب العالمــي الكبير تضم 

مســاعدة  بإمكانهــم  بارعيــن  نجومــاً 

منتخباتهم على بلوغ الغاية المنشودة.
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األبيــــــض والمــونديال
متى نعــــــــــــــــــود

Ⅶ دبي ـ العوضي النمر 

مــا بين عام 90 حينما تحقــق حلم التأهل إلى 

مونديــال إيطاليــا للمرة األولى فــي تاريخ كرة 

اإلمــارات، وما بيــن 2018 حينما أخفق األبيض 

فــي التأهل إلى تلك البطولــة العالمية، العديد 

من األسباب التي أدت إلى تراجع كرة اإلمارات 

عالمياً على الرغم من توافر كل مقومات النجاح 

والتميز خالل السنوات األخيرة بعد تطبيق عصر 

االحتراف. 

حينمــا تأهل األبيض إلى مونديال 90، كانت 

الظروف مهيــأة لتحقيق هذا اإلنجاز، من خالل 

اســتقرار فنــي، وتواجد جيل موهــوب وقيادة 

واعية التحاد الكرة برئاســة سمو الشيخ حمدان 

بن زايد آل نهيان، هذا االستقرار لعب دوراً كبيراً 

في النضج الذي وصل إليه منتخب 90، وخاصة 

أنه كان قاب قوســين أو أدنــى من التأهل عام 

86 قبل وصوله إلى مونديال 90، مع االســتقرار 

الفني في المدربيــن مهاجراني وكارلوس البرتو 

مما أدى إلى خلق فريق متجانس، حيث استلم 

المدرب زاغالو الفريق وهو معد بشــكل مثالي 

وهذه الظــروف اإليجابية كان لها انعكاســاتها 

على مسيرة منتخبنا.

وعلى الرغم من وجود بعض المشاكل اإلدارية 

حيــن ذاك إال أن القائمين علــى أمر المنتخب 

نجحــوا في عــزل الالعبيــن عــن أي مؤثرات، 

وبالتالي المحافظة على العامل النفســي، حيث 

كان لالســتقرار اإلداري األثر الكبير فيما وصلت 

إليه كرة اإلمارات آنذاك.

تراجع وتغيرات
بعد ذلــك حدث تراجع وتعاقــب على تدريب 

مــن  العديــد  المنتخــب خــالل 10 ســنوات 

المدربيــن، إضافة إلى التغييــرات التي حدثت 

فــي مجلــس إدارة اتحاد الكرة مــن 2001 إلى 

2014 بعد أن قاد ســمو الشيخ حمدان بن زايد 

آل نهيان االتحاد من 90 إلى 94، وســمو الشيخ 

عبــد الله بن زايــد آل نهيان من 94 إلى 2001، 

وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ثم بدأت 

محلــه الشــخصيات العامــة التي تولــت إدارة 

اتحاد الكرة، ولكن عدم االستقرار الفني وغياب 

االســتراتيجيات كان له األثــر الكبير في إخفاق 

األبيض على مدى تلك السنوات الطويلة.

 خالفات 
واستبشــر الجميع خيراً في تصفيــات مونديال 

موســكو، ولكــن أتــت الريــاح بما ال تشــتهي 

الجماهيــر، حيــث دب الخالف بيــن المدرب 

مهدي وبعض الالعبين، وتوالت النتائج السلبية 

وتحول الحلم إلى ســراب، وانقلب التفاؤل إلى 

تشــاؤم، وانتهى الكابوس باستقالة مهدي علي، 

وتولى مهمــة تدريب المنتخــب المدرب باوزا 

وســرعان ما أنهى التعاقــد وذهب إلى األخضر 

الســعودي، ثم جــاء اإليطالــي زاكيروني ولكن 

بعد فــوات األوان والخــروج المرير من طريق 

المونديال.

محمد رضوان: التخطيط المبكر 
شرط التأهل للمونديال المقبل

فهد عبد الرحمن: إخفاق األبيض 
مفاجأة 2018

خليل غانم: عدم استغالل الفرص 
وندرة المواهب

Ⅶ دبي ـ إيهاب زهدي

طالــب محمــد ســالم رضــوان نجــم األهلــي 

ومنتخبنا الوطني الســابق فــي مونديال 1990، 

بضــرورة التخطيــط الجيــد من اآلن 

للتأهل لكأس العالم لكرة القدم 

إلى  الوصول  لضمــان   ،2022

غيــاب  بعــد  المونديــال، 

وتحديداً  طويلة،  ســنوات 

منــذ المشــاركة في كأس 

العالم بإيطاليا.

قــال رضــوان: »يجــب 

علينا تدارك أخطاء الماضي، 

مــن خــالل االســتعداد المبكر 

لــكأس العالــم المقبلــة، والوضع في 

االعتبــار أن هــذا األمــر يتطلب وقتــاً طوياًل 

ليســتطيع الجيل المختــار لتحقيــق الحلم، أن 

يحققــوا االنســجام، وهــو أمر مطلــوب لخلق 

كرة جماعيــة، إلى جانب اختيــار عناصر الجيل 

المطلوب، بما يســمح بوصولهم إلى المونديال 

وهم في عمر مناسب«.

أوضح رضوان: »لدينا اآلن المنتخب األولمبي، 

وهو عمر مناســب لنبدأ بتحضيره لكأس العالم 

المقبلــة، مــع تطعيمــه بمجموعــة مميزة من 

منتخب الشــباب، وعناصر الخبرة من المنتخب 

األول، الذيــن تتناســب أعمارهم مــع إمكانية 

المشــاركة في كأس العالم حــال التأهل، وكل 

هذه المجموعة، يجب أن تصهر معاً 

من خــالل خطة طويلــة األجل 

يتم تنفيذها من اآلن وخالل 

السنوات األربع المقبلة«.

)األبيــض(  نجــم  رأي 

فــي مونديــال 1990، أن 

آســيا 2019 محطة  كأس 

مهمة للغاية في التخطيط 

الوصــول  حلــم  لتحقيــق 

وقــال:  المقبــل،  للمونديــال 

الحالــي،  األول  الوطنــي  »المنتخــب 

مطعم ببعــض الالعبين الشــباب اســتعداداً 

لكأس آســيا، وبالتالي ســتكون البطولة القارية 

محطة مهمة لتقييــم منتخبنا وعناصره، ونتيجة 

)األبيــض( في تلــك البطولة، ســيكون لها تأثير 

معنــوي كبير علــى العبينا، والنتائــج اإليجابية 

ســوف تمنحهم الثقة التــي تنعكس إيجاباً على 

مسيرتهم في التصفيات التالية المؤهلة لنهائيات 

كأس العالم«.

Ⅶ دبي ـ عز الدين جاد الله

أكــد نجــم منتخبنــا الوطنــي لكــرة القدم 

ونــادي الوصل الســابق فهد عبــد الرحمن 

أن خــروج منتخبنــا الوطنــي من 

التصفيــات المؤهلــة لــكأس 

العالــم روســيا 2018، مثل 

الرياضي،  للشارع  مفاجأة 

الجميــع  توقــع  حيــث 

»األبيــض«  يكــون  أن 

رقم  العربــي  المتأهــل 

واحــد للبطولة، مشــيراً 

إلــى أن المشــاركة فــي 

»المونديال« لن يشعر بها إال 

من شــارك فيها فهي ال تتوقف عند 

لعبة كــرة القدم لكنها كذلــك تعد فرصة 

لتقديــم ثقافات وعادات الشــعوب العربية 

على مستوى العالم.

وقال: إن الفوز بمباراة أو اثنتين ال يحدث 

الفرحــة الحقيقيــة، لكن الفرحــة الحقيقية 

تتمثل في رســم البســمة على وجه شــعب 

كامــل وهذا ما كنا نطمح إليــه، موضحاً أن 

العبي »األبيض« جديرون بالصعود لتصفيات 

كأس العالم في نســخته المقبلة، 

والمطلــوب مــن الالعبين أن 

واإلصرار  بالعزيمــة  يتحلوا 

الثقــة  يمتلكــوا  وأن 

بالنفــس لبلوغ هدفهم، 

التجارب  يستلهموا  وأن 

السابقة ففي عام 1986 

يتأهل  أن  منتخبنــا  كاد 

لكن خســر بهدف وحيد 

غيبه عن المشــاركة في تلك 

النســخة لكنه عــاد وشــارك بقوة 

وتمكن مــن تحقيــق طموحــه والتأهل 

والمشــاركة في مونديــال 1990 ألن اإلصرار 

علــى الوصــول كان موجــوداً بقــوة لــدى 

الالعبين.

Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

عــزا الكابتن خليل غانم نجم منتخبنا الوطني 

المونديالــي )جيــل 90( غيــاب األبيــض عن 

كأس العالــم لنحــو 28 عامــاً إلى 

لمجموعة  اإلمــارات  امتــالك 

كبيرة من الالعبين مع ندرة 

التي  العديدة  المواهــب 

عليها  االعتمــاد  يمكــن 

مشيراً  المســتقبل،  في 

إلــى أننــا لم نســتغل 

فترة ظهــور جيل معين 

إحدى  في  الالعبيــن  من 

الفتــرات التــي تدنــى فيها 

مســتوى الدول الخليجية واآلسيوية 

بشــكل كبير، وكانت الفرصــة متاحة حينها 

لكي يظهر العبونا بمســتوى إيجابي يؤهلهم 

للمشــاركة فــي كأس العالــم فــي الــدورات 

الســابقة، ونــوه إلــى أن فــرص التأهل في 

الســابق كانــت صعبة خصوصــاً وأن الالئحة 

كانــت تعتمــد منتخبين فقط أمــا في اآلونة 

األخيرة فقــد تغير النظام وباتــت فرص قارة 

آســيا أكبر بتأهل أربعة منتخبات مباشرة في 

الوقت الــذي يلعب فيــه المنتخب الخامس 

ملحــق الكونــكاكاف، لكن أعــود وأقول بأن 

الفرصــة ال تأتي أكثر من مــرة، وضرب غانم 

مثــاالً بمنتخب األرجنتين الــذي يضم أفضل 

العالــم وهــو ليونيل  العب فــي 

ميسي الذي يستطيع أن يصنع 

الفارق في أي لحظة وذلك 

بفضــل موهبته الكروية، 

الكبير  وأشــار إلى الكم 

مــن أكاديميــات كــرة 

القدم فــي أندية دوري 

العربــي لكنها  الخليــج 

تعتمــد على استكشــاف 

عديد الالعبين بغض الطرف 

عن الموهبة.

واعتبر غانم قرار صاحب الســمو رئيس 

الدولة بشأن مشاركة أبناء المواطنات وحاملي 

الجــوازات والمقيميــن من شــأنه أن يرســخ 

لمســتقبل واعد لهذه الفئــات، منوهاً إلى أن 

ثمار هذه الفئات ال يمكن أن يجنى بين عشية 

وضحاهــا وإنما لقادم الســنوات وأعتقد بأن 

كرة اإلمارات ستكون في الطريق الصحيح في 

المستقبل بفضل هذه القرار.

فهد خميس: منتخبنا مطالب 
بترتيب أوراقه

Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أكــد نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم ونادي 

الوصــل الســابق فهــد خميــس أن منتخبنا 

الوطني لكرة القدم لم يتمكن من 

بلــوغ نهائيات كأس العالم إال 

منــذ 1990، إال أن الفرصة 

إخفــاق  ســانحة إلدراك 

الماضيــة  الســنوات 

بالنســخة  واللحــاق 

إلى  مشــيراً  المقبلــة، 

مطالب  »األبيــض«  أن 

بترتيــب أوراقــه للعودة 

بعد فترة غيــاب قاربت 28 

عاماً.

وقــال: »لدينا فرصة أربع ســنوات وهي 

كافية للتحضير بصــورة جيدة لنهائيات كأس 

العالــم، خصوصاً وأن هناك بطــوالت قارية 

مهمة تنتظر »األبيض«، ومنها كأس آسيا التي 

تعد خير إعداد لمنتخبنا الوطني، موضحاً أن 

المدرب لديه الوقت والفرصة للقيام بالمهمة 

علــى أكمــل وجــه، إال أن العقبــة الوحيدة 

تتمثل في قلة العناصر الفنية فهي محدودة.

وأضــاف: »إن مشــاركة منتخبنــا الوطني 

الودية  اللقــاءات  القدم في  لكرة 

يعد أمراً فــي غاية األهمية، 

حيــث تلعــب اللقــاءات 

الوديــة دوراً مهمــاً في 

ثقل مواهــب الالعبين 

الخبــرة  واكســباهم 

وعلــى  واالحتــكاك، 

»األبيــض« اإلكثــار من 

مع  الوديــة  المباريــات 

المنتخبــات القوية، وكذلك 

كأس  فــي  »األبيــض«  سيشــارك 

الخليج والتي تعد محطة مهمة في إعداد 

»األبيــض« ودافعــاً معنويــاً كبيــراً في حال 

التتويج باللقب فــي إطار تحضيرات منتخبنا 

للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

 االستقرار لعب 
 في 

ً
 كبيرا

ً
دورا

نضج منتخب 90

 خالف مهدي 
وعدد من 

الالعبين وراء تبخر 
حلم روسيا 2018

 تراجع المستوى 
يعود لتعدد 

المدربين وغياب 
االستراتيجية

 أبناء المواطنات 
وحاملو الجوازات 

والمقيمون 
يمّهدون 

لمستقبل واعد



Ⅶ دبي - زياد فؤاد

هل يحقق األرجنتيني ليونيل ميســي حلمــه بالحصول على لقب 

كأس العالــم؟ أم يكلــل البرتغالــي كريســتيانو رونالدو مســيرته 

التاريخية مع منتخب بالده وينهي مشــواره مع البرتغال في نهاية 

مســيرته باللقــب األهم في العالم، حاصداً لقب مونديال روســيا، 

ومضيفاً لقباً جديداً لمســيرته بعــد لقب األمم األوروبية التي توج 

بها البرتغالي في 2016؟! هي أسئلة يصعب اإلجابة عنها، في ظل 

المنافسة الشديدة بين فرق العالم، ولكن السؤال األبرز والذي ربما 

إجابتــه أقل صعوبة، هو من فيهما ســيحصد لقب الكرة الذهبية 

هــذا العام، وهما اللذان ســيطرا على اللقــب منذ 10 أعوام، أم 

أن هذا العام ســيكون هناك منافس آخر على اللقب قد يقتنصه 

منهما، ويخرجه من فمي أســدين عمالقين ســيطرا على األلقاب 

لعقد من الزمان؟ ترى من يســتطيع أن يزيح رونالدو وميســي من 

على عرش الكرة الذهبية؟

الواقــع يقــول إن األرجنتينــي والبرتغالي هما األقــرب للكرة 

الذهبية، وفي عام المونديال يكون األداء خالل مبارياته هو الحكم 

والفيصل فيمن ســيذهب له اللقب، وباعتبار المنتخبين األرجنتيني 

والبرتغالــي هما ضمن أبرز المرشــحين لنيل الكأس الغالية، لذلك، 

فالثنائي األفضل في العالم أبرز المرشحين لنيل الجائزة التي يقرها 

االتحــاد الدولــي )فيفا( بــآراء الخبراء في نهاية العــام، ولرونالدو 

أفضلية الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا 2018، بعدما تخطى 

ليفربول في المباراة النهائية، وإن لم تكن لرونالدو إسهامة حقيقية 

في حسم اللقب، ولكنه يبقى في جعبته عاماًل مرجحاً.

أسماء ينتظرها العالم
ولكن هناك أســماء ينتظرها العالم بشغف، ليرى ماذا ستفعل في 

المونديــال لينضموا إلى ميســي ورونالدو في قائمة الترشــيحات، 

ولعل أبرز هذه األســماء، النجم البرازيلي نيمار جونيور دا ســيلفا، 

العب نــادي باريس ســان جيرمان، الذي 

رغم اإلخفاقات المتكررة لفريقه الفرنسي 

فــي دوري أبطــال أوروبا، إال أن اســمه 

يبرز بقوة مع المنتخب البرازيلي 

المرشح الدائم للقب المونديال، 

وقد يكون ما سيقدمه من أداء 

شــفيعاً ومرجحاً لــه لنيل لقب 

الكــرة الذهبية، في حــال تقديمه 

لمستويات جيدة مع المنتخب البرازيلي، ووصوله لألدوار النهائية.

ولكن نيمار ليس وحده المرشــح البارز في حســم ســباق الكرة 

الذهبيــة، فأنظار العالم أجمع تتجــه ناحية النجم العربي المصري 

محمــد صــالح، الذي أبهــر العالم بمــا قدمه من مســتويات مع 

المنتخب المصري فــي التصفيات األفريقية، ومع فريقه اإلنجليزي 

ليفربــول، والذي قاده صالح للعب على نهائي دوري أبطال أوروبا، 

كما حصل على لقب هداف الدوري اإلنجليزي، والعب الموسم في 

المسابقة األبرز في العالم، منافساً أسماء ثقيلة في عالم كرة القدم.

ورغم ابتعاد المنتخب المصري عن الترشــيحات للذهاب بعيداً 

في المونديال، إال أن مساهمة صالح، وكل كرة سيلمسها في كأس 

العالــم مع المنتخب المصري ســتكون محط أنظــار العالم، ورغم 

صعوبة مهمة الالعب المصري، إال أنه مرشــح بقوة للمنافسة على 

لقب الكرة الذهبية مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ومعهم 

البرازيلي نيمار، وربما يدخل معهم أيضاً اإلنجليزي هاري كين ثاني 

هدافي الدوري اإلنجليزي ونجم توتنهام هوتســبيرز، الذي يعّول 

عليــه المنتخب اإلنجليزي للذهاب بعيــداً في كأس العالم، 

وإنهاء سلســلة اإلخفاقــات الطويلة، التــي يعاني منها 

منتخب األســود الثالثة منذ عقدين من الزمان غاب 

فيهما عن الوصول للمربع الذهبي للمونديال.

كأس العالم والكرة 
الذهبية

ومنــذ عقود يتحكــم كأس العالم في 

الســنوات  الذهبية، في  الكرة  لقب 

البطولة، والحديث  التي تقام فيها 

هنا عن المرشحين الثالثة للقب، 

فمنذ أن حصــد اإليطالي فابيو 

كانافــارو اللقــب فــي 2006، 

بعد حصــول منتخــب بالده 

علــى لقــب المونديــال في 

هــي  تلــك  كانــت   ،2006

التي يحصل  األخيــرة  المرة 

فيها الالعــب المتوج بلقب 

العالــم على الكرة الذهبية، 

المتوجون  كان  بعدها  ومن 

يدخلون  المونديــال  بلقب 

يتوجــون  وال  الترشــيحات 

باللقب.

وبعــد   ،2010 عــام  فــي 

مونديــال جنــوب أفريقيا توج 

األرجنتيني ليونيل ميســي بلقب 

إنجازات  العالــم، بعد  األفضل في 

برشــلونة التاريخية، وكان ذلك ســبباً 

فــي دخــول نجمــي الفريــق الكتالوني 

أندرياس إنييستا وتشافي هيرنانديز للمنافسة 

على اللقب بعد أن حصل الالعبان اإلسبانيان على 

لقــب العالم مــع الماتادور، ولكــن كأس العالم لم يكن 

شــفيعاً لهما ليتوج أحدهما باللقــب الذي ذهب إلى األرجنتيني 

ليونيل ميســي، بالرغم من الخروج المخــزي للمنتخب األرجنتيني 

من دور الـ8 بالخسارة برباعية نظيفة أمام المنتخب األلماني.

وفــي 2014، خــرج المنتخب البرتغالي من الــدور األول محتاًل 

المركــز الثالث في مجموعتــه، التي تصدرهــا المنتخب األلماني 

بطل تلك النســخة، وحل ثانياً خلفــه المنتخب األميركي، وبالرغم 

من ذلك توج كريســتيانو رونالدو بلقب األفضل في العالم، بالرغم 

مــن أن المنافس التقليدي ليونيل ميســي وصل مع منتخب بالده 

للمباراة النهائية، إال أن ذلك وضعه في المركز الثاني خلف رونالدو 

في الترشــيحات، وكان ثالثهما مانويل نوير حارس مرمى المنتخب 

األلماني المتوج بلقب العالم.

إذاً فنيل لقب العالم، أو حتى الوصول بعيداً في المنافسة ليس 

هو العامل األساسي في اختيار الالعب الفائز بلقب الكرة الذهبية، 

هــو عامل ترشــيح وترجيح، ولكنه ليس العامــل الوحيد، أو هكذا 

صار األمر في اختيــارات االتحاد الدولي والخبراء، الذين يعتمدون 

على حصيلة النجم مع نادي ومنتخب بالده في البطوالت األوروبية 

والتصفيات القارية، وحتى المســتوى الفــردي لالعب مع منتخب 

بــالده في كأس العالم دون وضع اعتبار التتويج بلقب كأس العالم 

أو حتى السير بعيداً في المنافسات ضمن األولويات.

صالح.. نجم صاعد
وهــذا األمر ربما ســيكون دافعــاً للنجم العربــي محمد صالح في 

الترشــح لجائزة الكرة الذهبية، فصــالح )   26 عاماً(    العب ليفربول 

اإلنجليزي يحظى بنصيب من الترشــيحات قبل انطالق المونديال 

الروسي، السيما وأن الالعب قدم سجاًل تهديفياً رائعاً مع 

فريقه في الدوري اإلنجليزي بالموسم المنقضي.

وتــوج صالح هدافاً للــدوري اإلنجليزي في 

الموســم المنقضي من خالل تســجيل 32 

هدفــاً، كمــا لعب دوراً بــارزاً في بلوغ 

الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا لكن 

المبــاراة النهائية أمــام ريال مدريد 

اإلسباني شهدت إصابته في الكتف 

ليغيب عــن المرحلة األخيرة من 

المصري  المنتخــب  اســتعدادات 

للمونديال الروسي.

ولكــن آمال الالعــب وفريقه ال 

تــزال قائمــة في أن يقدم مــع أحفاد 

الفراعنة المســتويات نفســها التي قدمها 

مــع ليفربول في الموســم المنقضي، 

ويقــود منتخب بالده للذهاب بعيداً 

في المونديــال، لتزيد من فرصه في 

الترشــح للمنافســة علــى لقــب الكرة 

الذهبيــة، وربمــا الحصــول عليهــا ليصبح 

الالعب العربي األول في التاريخ الذي ينال 

الكرة الذهبية.

آمال نيمار
أمــا النجم البرازيلي نيمار، فقد أضر بنفســه كثيراً، 

بعدما انتقل من برشــلونة اإلســباني إلى باريس سان 

جيرمان الفرنسي، وهو الفريق معدوم الخبرة األوروبية، 

ولــم يحقق نيمــار أي جديد أو إضافة للنادي الفرنســي، 

بعدما ودع دوري األبطال مبكراً أمام ريال مدريد اإلســباني، 

ولــن يكــون تتويجه مع الي إس جــي بلقب الدوري الفرنســي 

مرجحــاً لنيمــار، وبالتالي فكأس العالم هو أمــل الالعب البرازيلي 

الوحيــد للدخــول ضمن القائمــة القصيرة للمرشــحين على لقب 

األفضــل في العالم، وهذا لن يكون إال بوصول المنتخب البرازيلي 

للمربع الذهبي على أقل تقدير.

وربما نيمار لو كان قد ظل في برشلونة اإلسباني لكان له نصيب 

أكبر من المنافســة على الكــرة الذهبية، ولكنه فضل أموال باريس 

ســان جيرمان على استكمال مســيرة التألق مع النادي الكتالوني، 

فأضر بنفســه، وربما أضر ببرشــلونة نفســه، الذي خــرج من ربع 

النهائــي أمام رومــا اإليطالي، وربما لو كان نيمار موجوداً لســاهم 

في صعود البالوغرانا لنصف النهائي والنهائي، وكانت فرصته على 

لقب األفضل في العالم لتضاعفت.

ويبقــى أمل نيمــار معقوداً على ما ســيقدمه فــي المونديال، 

لينضم إلى الكبار في المنافسة على لقب الكرة الذهبية، وبالطبع، 

فالمنتخب البرازيلي ضمن أبرز المرشــحين 

للقب.

آمال إنجليزية 
وفرنسية

وهناك بعض الالعبين اآلخرين يمكنهم 

تصدر المشهد في المونديال الروسي، 

ليترشحوا على لقب الكرة الذهبية، 

مثــل اإلنجليزي هــاري كين الذي 

ســجل 30 هدفاً مــع توتنهام في 

الدوري اإلنجليزي خالل الموســم 

المنقضي. وقــد يلعب كين دوراً 

بــارزاً مع المنتخب اإلنجليزي الذي 

استعاد كثيراً من قوته في اآلونة األخيرة، 

مع مجموعة شــابة وطموحة تســعى لكتابة 

تاريــخ جديد للكــرة اإلنجليزيــة، وقد يكون 

كيــن ضمــن المرشــحين للكــرة الذهبية في 

حال قاد المنتخب اإلنجليزي للســير بعيداً في 

المونديال، وأســهمت أهدافه في ترجيح كفة 

األسود الثالثة في كأس العالم.

حلم غريزمان
أيضــاً يبدو الفرنســي أنطــوان غريزمــان مهاجم 

أتلتيكو مدريد اإلســباني مرشــحاً لفرض نفســه بين 

أبرز نجوم المونديال الروســي، وبالتالي المنافســة على 

الترشح للكرة الذهبية، بعد أن قاد أتلتيكو مدريد لحصد لقب 

الدوري األوروبي، وســاهمت أهدافه في تتويج الفريق اإلسباني، 

وأيضاً قــاد منتخب بالده في التصفيــات القارية، وكانت ألهدافه 

الكلمة الحســم فــي تأهل المنتخب الفرنســي للمونديال، ولذلك 

يبقى ضمن المرشــحين للدخول في »الشــورت ليست« للمنافسة 

على الكرة الذهبية.

فترى من ســيحصد نجومية المونديال؟ ومن سيكون المونديال 

بوابــة له لكتابة اســمه في تاريخ الكرة الذهبيــة، بحصد لقبها، أو 

مجرد الترشح للقائمة النهائية للمنافسة على اللقب، وهل سيكون 

العام 2018 نهاية عقد الســيطرة بين ميسي ورونالدو على اللقب، 

أم مجرد استمرار لمسلسل نجمي األرجنتين والبرتغال؟!

صالح ونيمار يهددان حقبة 

»ميسنالدو«
أهداف هاري كين وتألق غريزمان تقربهما من دخول الـ»القائمة القصيرة«
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Ⅶ  دبي - العوضي النمر 

عبــر الحكــم الدولــي محمــد عبدالله عن 

ســعادته باختياره من قبل االتحاد الدولي 

)فيفــا( للمشــاركة في نهائــي مونديال 

روســيا 2018، وقــال هــذا إنجــاز أعتز 

بــه وفخر للتحكيــم اإلماراتي، وبرهان 

علــى أن تحكيمنا بخيــر ويملك كوادر 

قــادرة على المشــاركة فــي البطولة 

العالمية الكبرى، وأن العمل يســير 

بخطى جيدة وثابتة، ولكنه عمل 

طويل وشــاق ويتطلب سنوات 

والتجهيــز،  اإلعــداد  مــن 

وخاصة أن كــوادر التحكيم 

الحاليــة معظمها شــابة وال 

تزال تتحســس خطاهــا، وقال 

لقد اســتغرق إعدادي وتجهيزي 

18 عامــاً حتــى تحقــق حلمــي 

بالمشاركة في البطوالت العالمية.

وقال إنني تلقيت خبر االختيار للمشاركة في 

تحكيم مباريات المونديــال خالل وجودي عند 

الكعبة المشــرفة، وأنا أؤدي مناســك العمرة 

المباركة، واختياري نتاج تضحيات كبيرة خالل 

الفترة الماضيــة، إذ كان كل وقتي للتمارين 

الخاصــة بتجهيــزي لهذا الحــدث، وكنت 

أقضــي معظم وقتــي بعيداً عن أســرتي 

وعائلتي التي دعمتني وساندتني بقوة، 

حتــى تكللــت جهودي بهــذا النجاح 

الكبير الذي أعتز بــه كثيراً، وأعتبره 

نجاحــاً لكل حكــم إماراتي، وليس 

نجاحاً لي وحدي.

مشاركات قوية
وأضاف محمد عبدالله قائاًل: إن 

اختيــاري من ضمن 5 حكام من 

القارة اآلسيوية، لم يأت مصادفة 

أو مجاملــة، حيث تــم اختباري 

في العديد من البطوالت الكبرى في 

الفتــرة الماضية، حيث تم اختيار 12 

حكماً من آسيا، لسلك بداية الطريق، 

وشاركت في إدارة التصفيات األولمبية، 

ثم نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، ونهائيات آسيا 

تحت 19 ســنة، ونهائيات آســيا للكبار في أستراليا، 

ومونديال الناشــئين في تشــيلي، وخالل أيام سوف 

أشــارك في إدارة منافسات كأس آسيا تحت 23 سنة 

فــي الدوحة، وخالل تلــك الفترة تم تصفية الحكام 

إلــى 5 حكام ســاحة، وهــذا إنجاز أهديــه التحاد 

وأسرتي  الحكام  ولجنة  الكرة 

التي تحملت الكثير بسبب ابتعادي 

عنهم للتحكيم.

تصفية نهائية
وكشــف محمد عبداللــه النقاب عن قيــام االتحاد 

الدولــي بالعمل مع هؤالء الحكام خالل الســنوات 

الماضيــة، حتــى قبل موعد مونديال روســيا 2018، 

حيث اســتقر االتحــاد الدولي على 5 حكام ســاحة 

بشــكل نهائي في مونديال روســيا، وقال أتمنى من 

كل قلبــي أن أقدم مســتوى طيباً يعكس مســتوى 

التحكيــم اإلماراتي، كمــا أتمنى الظهور بمســتوى 

مشرف.

لدينا كوادر
وأكــد محمــد عبدالله أن وصول حكــم إماراتي إلى 

هــذه المكانــة الرفيعة يترجم فــي أرض الواقع أننا 

نملــك عناصــر تحكيمية جيدة، وأن التحكيم يســير 

بشكل طيب، ولكن إعداد الحكم يحتاج سنوات من 

التجهيز، ولألسف البعض ال يستوعب أننا نمر بمرحلة 

انتقالية بعد اعتزال عدد كبير من الحكام الكبار الذين 

يملكون الخبرة والحنكة مثل 

المونديــال علي بوجســيم، محمد 

عمــر، فريد علي، علي حمــد، والعديد من 

عناصر الخبــرة بالتحكيم، واآلن نحن نتعامل مع 

جيــل من الكوادر الشــابة، التي ال تــزال في حاجة 

لجهد ووقت الكتساب الخبرات.

لم ينهر
وتطــرق محمد عبداللــه إلى نقطة مهمــة، حينما 

أطلــق البعض أن التحكيم ســوف ينهــار بعد علي 

بوجســيم، ولكــن التحكيم أفرز محمــد عمر وفريد 

علي وعلي حمــد، وحينما اعتزل هؤالء ظهر محمد 

عبداللــه ويعقوب الحمــادي وســلطان عبدالرزاق، 

وعدد آخر من الحكام الشــباب، والمســيرة ســوف 

تســتمر ولــن تتوقــف المهم أن يكــون هناك دعم 

للتحكيــم ومســاندة قوية وليس التقليل من شــأن 

كوادرنا أو التصيد ألخطائهم، حتى ال يكون التحكيم 

بيئة طــاردة للعناصر الشــابة، وأعتــرف بأن هناك 

أخطاء شــأننا وكل دوريات العالم وبطوالته، ولكنها 

أخطاء غير مقصودة على اإلطالق، ألن كوادرنا تملك 

السمعة الطيبة التي ال يمكن التشكيك فيها أبداً.

محمد عبدالله: اختياري للمونديال فخر لإلمارات
  تلقيت خبر االختيار 
خالل وجودي عند 

الكعبة المشّرفة

  للمرة األولى طاقم 
إماراتي كامل 
بقيادة محمد 

عبدالله 

  عصام عبدالفتاح: 
الرباعي مستواهم 

مشّرف وعليهم 
الحذر

 منذ
ً
مالعب المونديال تتكلم عربيا

Ⅶ  دبي - البيان الرياضي

يعتبر المصري علي قنديل الحكم العربي األول الذي 

دخــل عالم نهائيــات كأس العالم بعدما أوكلت إليه 

»فيفا« قيادة مباراة شــيلي وكوريا الشــمالية في 15 

يوليو عام 1966 على ملعب إيرسوم بارك في مدينة 

ميدلزبــره اإلنجليزيــة التي انتهت بنتيجــة التعادل 

1/  1 قبل أن يشــارك بعد ذلك فــي مونديال 1970 

بالمكســيك، حيث أســندت إليه مباراة المكســيك 

والســلفادور التــي فاز فيهــا المنتخب المكســيكي 

برباعية نظيفة.

1974
أمــا مونديال 1974 الذي نظــم بألمانيا الغربية فقد 

عــرف حضور الحكم المصري مصطفى كامل محمود 

الذي قام بتحكيم مبــاراة واحدة بين ألمانيا الغربية 

وأستراليا فازت فيها ألمانيا بنتيجة 3 /  0.

 1978
شارك الحكم السوري فاروق بوظو في نهائيات كأس 

العالــم 78 التي احتضنتها األرجنتين، حيث نجح في 

تحكيم المباراة القوية التي دارت بين ألمانيا الغربية 

والمكســيك حيث حقق فيهــا األلمان نتيجة عريضة 

وصلت لـ6 أهداف مقابل ال شيء.

1982
ألول مــرة فــي المونديال ثالثة حــكام عرب، حيث 

شــهد مونديــال 1982 في أســبانيا تحقيــق العرب 

لقفزة نوعية في التحكيم دوت في كل أرجاء اللجان 

الفرعيــة بالدول األعضاء في الفيفــا، وذلك بعد أن 

تــم اختيار ثالثة حكام لحضور النهائيات وهم الليبي 

يوســف الغول والجزائري بلعيــد الكارن والبحريني 

إبراهيــم الدوي الذي أدار أكثر المباريات تهديفاً بين 

الســلفادور والمجر التي انتهت بفــوز األخير بنتيجة 

عشرة أهداف لهدف واحد.

 فيمــا أدار الحكم الليبي يوســف الغــول مباراة 

االتحــاد الســوفيتي ونيوزيلنــدا، بينمــا أدار الحكم 

الجزائــري بلعيــد الكارن مباراة األرجنتيــن والمجر 

ونتيجــة لنجاحــه فــي إدارة هذه المبــاراة الصعبة 

شارك الكارن في المباراة النهائية بين إيطاليا وألمانيا 

كمساعد حكم. 

 1986
شارك في مونديال 1986 بالمكسيك ثالثة حكام عرب 

هم: السوري جمال الشريف والسعودي فالح النشار 

ثم التونســي علي بن ناصر الذي قــام بإدارة مباراة 

وإنجلتــرا  األرجنتيــن 

الشهيرة التي أحرز فيها 

األسطورة مارادونا هدفه 

عندما  الغير شرعي  الشهير 

لعــب الكــرة بيده فــي مرمى 

إنجلترا دون أن يشــاهده بــن ناصر أو 

أحد مساعديه مما حول الواقعة إلى حدث بارز 

بالمونديــال ليصبح بعدها الحكم عدواً لمشــجعي 

الفريق اإلنجليزي، وخاصًة المتعصبين منهم.

1990
شــهد كأس العالم 1990 الــذي أقيم في إيطاليا 

عــودة الحكم الســوري جمال الشــريف للمرة 

الثانيــة إلدارة مباريات النهائيــات بمعية الحكم 

التونسي ناجي الجويني، باإلضافة إلى الجزائري 

محمد حنصل والبحريني جاسم مندي كمساعدي 

حكام، وتألق الشــريف في إدارة مباراة النمســا 

وأميــركا، بينمــا نجح الجويني فــي إدارة مباراة 

البرازيل وكوســتاريكا الســهلة التي فــازت فيها 

البرازيل 1 /  0. 

 1994 
شــارك للمرة الثالثة في تحكيم المونديال الســوري 

جمال الشــريف وذلــك بأميركا عــام 1994 ورافقه 

الرحلــة الحكــم  فــي 

علي  المتألق  اإلماراتي 

بــو جســيم والتونســي 

ناجــي الجوينــي الذي تم 

باإلضافة  الثانية،  للمرة  اختياره 

إلى البحريني يوســف القطان والمصري 

عبد المجيد حســن والمغربــي غريب الجياليل 

كمســاعدي حــكام، وقد تفــوق الحكــم اإلماراتي 

علي بو جســيم في إدارة مباراة الترتيب بين السويد 

وبلغاريــا التــي انتهت بفوز الســويد 4 /  0 واحتالله 

الصف الثالث. 

1998
بالرغم من مشــاركة العرب في تحكيم النهائيات إال 

أن مشــاركتهم كانت تقتصر على األدوار األولى، لكن 

في نســخة 1998 في فرنســا كان الحكــم المغربي 

سعيد بلقولة، أول حكم عربي يحكم المباراة النهائية 

التي جرت بين البرازيل وفرنسا وانتهت بفوز الديوك 

بثالثة أهداف دون مقابل.

ارتقى مستوى التحكيم العربي في مونديال 1998 

في فرنســا إلى أعلى المســتويات بعدما أدار الحكم 

المغربي الراحل ســعيد بلقولة المباراة النهائية بين 

فرنســا والبرازيــل ونجح في هذا االمتحــان العربي 

بجــدارة بعــد أن انتهــت المباراة بفوز فرنســا على 

البرازيــل 3 /  0. كمــا نجــح الحكم المصــري جمال 

الغنــدور في إدارة 3 مباريات بين تشــيلي والنمســا 

ويوغســالفيا ضــد أميــركا وأخيــراً مبــاراة البرازيل 

والدنمــارك التي كانت قمة في الندية والصراع لكن 

الغنــدور أدارها بكل اقتدار. وإلــى جانب الحكمين 

بلقولة والغندور فقد شــارك أيضاً في مونديال فرنسا 

كل من الحكم الســعودي عبد الرحمــن الزيد الذي 

أدار مباراتين، والحكم اإلماراتي علي بوجسيم للمرة 

الثانيــة وأدار 3 مباريات، إلى جانب ثالثة مســاعدي 

حــكام وهم التونســي محمــد منصــوري والعماني 

محمد الموسوي والكويتي حسين الغضنفري. 

 2002
كان مونديــال 2002 بكوريــا واليابــان بمثابــة ثورة 

التحكيم العربي بعد مشــاركة 10 حكام عرب منهم 

5 للساحة و5 مساعدين، وكان الحكم اإلماراتي علي 

بوجســيم نجم الحكام بعد أن رفع حجم المشاركات 

إلى ثالثــة معادالً بذلك رقم الحكم الســوري جمال 

الشــريف وقد شــارك الحكم المصري جمال الغندور 

للمرة الثانية، ومعهم الكويتي سعد كميل والتونسي 

مــراد الدعمــي والمغربي محمد الكــزاز إلى جانب 

المساعدين الخمسة عوني حسونة من األردن وعلي 

الطريفــي من الســعودية، وحيدر قليــط من لبنان 

ووجيه أحمد من مصر، وتوفيق العجنفي من تونس. 

وأدار اإلماراتــي علي بوجســيم مبــاراة االفتتاح بين 

فرنســا والســنغال والتي فازت بها الســنغال 1 ـ 0، 

وأدار أيضــاً مبــاراة األرجنتين والســويد التي انتهت 

بالتعادل 1/ 1 والتي كانت غاية في الصعوبة والندية 

بعــد أن خرجــت األرجنتين من البطولــة بعد هذه 

المبــاراة. وقد أدار جمال الغندور في هذا المونديال 

3 مباريات كانــت أهمها إســبانيا والبارجواي والتي 

انتهــت بنتيجــة 3/ 1 واحتج العبــو الباراجواي على 

ضربة الجزاء التي منحها للمنتخب اإلســباني ومباراة 

البرازيل وكوســتاريكا ومباراة كوريا الجنوبية وإسبانيا 

في دور الثمانية وفــازت كوريا بركالت الترجيح 5/ 3 

بعد التعادل الســلبي، وشــهدت هذه المباراة هدفاً 

إسبانياً ولكن الغندور لم يحتسبه بعد إشارة المساعد 

بخــروج الكرة ولكنهــا تبين باإلعادة أنهــا لم تغادر 

الكرة الملعب وخرجت إســبانيا من البطولة لتصب 

غضبها على الغندور. أما التونسي مراد الدعمي فقد 

أدار مبــاراة المكســيك واإلكــوادور، وأدار المغربي 

محمد القزاز مباراة إســبانيا وسلوفينيا وقاد الكويتي 

ســعد كميل مباراة الدنمارك واألوروجواي ثم أسبانيا 

وجنوب أفريقيا ونجح بشــكل كبير في ذلك لتســند 

إليــه مباراة تركيــا وكوريا الجنوبيــة لتحديد المركز 

الثالــث فكان الحكم األبرز واألفضل في البطولة بين 

العرب.

  2006
فــي مونديال 2006 بألمانيا تــم اختيار أربعة حكام، 

هــم المصري عصام عبد الفتــاح ومراد الدعمي من 

تونــس والمغربي محمد القــزاز وخليل الغامدي من 

السعودية. 

 2010
تراجــع مســتوى التحكيم العربي فجــأة، ولم يمثل 

العــرب فــي تلــك البطولة ســوى خليــل الغامدي 

السعودي بعد إصابة المغربي محمد بنوزة والمصري 

ناصر عباس حكم الراية. 

 2014
شهد مونديال البرازيل 2014، تعيين لجنة الحكام في 

الفيفا التي يرأســها األيرلندي الشــمالي جيم بويس، 

25 طاقماً تحكيمياً ثالثياً و8 طواقم ثنائية للمساندة 

تمثــل 43 دولــة إلدارة المباريــات. ومثلت البحرين 

العرب بالحكم األساســي نواف شكرالله، والمساعد 

األول ياســر تلفت والمســاعد الثاني إبراهيم سبت، 

فيمــا مثل الجزائر الحكم األساســي جمال حيمودي 

والمســاعد الثاني عبد الحق اتشــيعلي، أما المغرب 

فمثلها المساعد األول روضان عشيق.

 المصري 
علي قنديل أول الحكام 

 في المونديال 
ً
العرب تمثيال

بإدارة مباراة تشيلي وكوريا 
الشمالية

Ⅶ  االسم: محمد عبدالله حسن

Ⅶ  المهنة: مدقق حسابات

Ⅶ  الحالة االجتماعية: متزوج ولديه ولد وبنت

Ⅶ  انضمامه للتحكيم: 2000

Ⅶ  الشارة الدولية: 2010

Ⅶ  أبرز المحطات: كأس العالم للناشئين، 

كأس آسيا بأستراليا، كأس آسيا تحت 23 سنة، 

إدارة نهائي كأس رئيس الدولة 2012، أول 

نهائي لكأس اتصاالت 2009، 4 نهائيات كأس 

االتحاد، 2 نهائي كأس المحترفين. ل
اي

وف
بر

1966
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27الخميس

14 يونيو 2018
 (19:00)

روسيا - السعودية

 19 يونيو 2018
 (22:00)

روسيا - مرص

 25 يونيو 2018
 (18:00)

روسيا - األوروغواي 

 20 يونيو 2018
 (19:00)

السعودية - األوروغواي 

 25 يونيو 2018
 (18:00)

السعودية - مرص

14 يونيو  2018
 (19:00)

السعودية - روسيا 

 25 يونيو 2018
 (18:00)

السعودية - مرص

 15 يونيو 2018
 (16:00)

مرص - األوروغواي

 19 يونيو 2018
 (22:00)

مرص - روسيا 

 20 يونيو 2018
 (19:00)

األوروغواي - السعودية

 25 يونيو 2018
 (18:00)

روسيا - األوروغواي 

 15 يونيو 2018
 (16:00)

مرص - األوروغواي

 15 يونيو 2018
 (22:00)

الربتغال - إسبانيا

 20 يونيو 2018
(16:00)

 الربتغال - املغرب

 25 يونيو 2018
(22:00)

 إيران - الربتغال

 20 يونيو 2018
(22:00)

 إيران - إسبانيا

 25 يونيو 2018
(22:00)

 إسبانيا - املغرب

 15 يونيو 2018
(22:00)

 الربتغال - إسبانيا

 25 يونيو 2018
(22:00)

املغرب -  إسبانيا 

 15 يونيو 2018
(19:00)

 املغرب - إيران

 20 يونيو 2018
 (16:00)

املغرب - الربتغال 

 20 يونيو 2018
(22:00)

 إيران - إسبانيا

 25 يونيو 2018
(22:00)

 إيران - الربتغال

 15 يونيو 2018
(19:00)

 املغرب - إيران

 16 يونيو 2018
 (14:00)

فرنسا - أسرتاليا

 21 يونيو 2018
 (19:00)

فرنسا - الب�و

 26 يونيو 2018
(18:00)

 الد�ارك - فرنسا

 21 يونيو 2018
(16:00)

 الد�ارك - أسرتاليا 

 26 يونيو 2018
(18:00)

 أسرتاليا - الب�و

 16 يونيو 2018
 (14:00)

فرنسا - أسرتاليا

 26 يونيو 2018
(18:00)

 أسرتاليا - الب�و

 16 يونيو 2018
(20:00) 

 الب�و - الد�ارك

 21 يونيو 2018
 (19:00)

فرنسا - الب�و

 21 يونيو 2018
(16:00)

 الد�ارك - أسرتاليا 

 26 يونيو 2018
(18:00)

 الد�ارك - فرنسا

 16 يونيو 2018
(20:00) 

 الب�و - الد�ارك

 16 يونيو 2018
(17:00)

 األرجنت� - آيسلندا

 21 يونيو 2018
 (22:00)

األرجنت� - كرواتيا

 26 يونيو 2018
 (22:00)

نيج�يا - األرجنت�

22 يونيو 2018
 (19:00)

نيج�يا - آيسلندا

 26 يونيو 2018
 (22:00)

آيسلندا- كرواتيا

 16 يونيو 2018
(17:00)

 األرجنت� - آيسلندا

 26 يونيو 2018
 (22:00)

آيسلندا- كرواتيا

 16 يونيو 2018
(23:00)

 كرواتيا - نيج�يا

 21 يونيو 2018
 (22:00)

األرجنت� - كرواتيا

22 يونيو 2018
 (19:00)

نيج�يا - آيسلندا

 26 يونيو 2018
 (22:00)

نيج�يا - األرجنت�

 16 يونيو 2018
(23:00)

 كرواتيا - نيج�يا

روسيا 

السعودية

مصر

ا�وروغواي

البرتغال

إسبانيا

المغرب 

إيران 

فرنسا 

أستراليا

البيرو

الدنمارك 

ا�رجنتين 

آيسلندا

كرواتيا 

نيجيريا

 17 يونيو 2018
 (22:00)

الربازيل - سويرسا

 22 يونيو 2018
(16:00)

 الربازيل - كوستاريكا

 27 يونيو 2018
 (22:00)

رصبيا - الربازيل

 22 يونيو 2018
 (22:00)

رصبيا - سويرسا

 27 يونيو 2018
 (22:00)

سويرسا - كوستاريكا

 17 يونيو 2018
 (22:00)

الربازيل - سويرسا

 27 يونيو 2018
 (22:00)

سويرسا - كوستاريكا

 17 يونيو 2018
 (16:00)

كوستاريكا - رصبيا

 22 يونيو 2018
(16:00)

 الربازيل - كوستاريكا

 22 يونيو 2018
 (22:00)

رصبيا - سويرسا

 27 يونيو 2018
 (22:00)

رصبيا - الربازيل

 17 يونيو 2018
 (16:00)

كوستاريكا - رصبيا

 17 يونيو 2018
(19:00)

 أملانيا - املكسيك

 23 يونيو 2018
 (22:00)

أملانيا - السويد

 27 يونيو 2018
 (18:00)

كوريا الجنوبية - أملانيا

 23 يونيو 2018
 (19:00)

كوريا الجنوبية - املكسيك

 27 يونيو 2018
(18:00)

 املكسيك - السويد

 17 يونيو 2018
(19:00)

 أملانيا - املكسيك

 27 يونيو 2018
(18:00)

 املكسيك - السويد

18 يونيو 2018
 (16:00)

السويد - كوريا الجنوبية

 23 يونيو 2018
(22:00)

 أملانيا - السويد

 23 يونيو 2018
 (19:00)

كوريا الجنوبية - املكسيك

 27 يونيو 2018
 (18:00)

كوريا الجنوبية - أملانيا

18 يونيو 2018
 (16:00)

السويد - كوريا الجنوبية

 18 يونيو 2018
(19:00)

 بلجيكا - بن¡

 23 يونيو 2018
(16:00)

 بلجيكا - تونس

 28 يونيو 2018
 (22:00)

إنجلرتا- بلجيكا

24 يونيو 2018
(16:00)

 إنجلرتا- بن¡

 28 يونيو 2018
(22:00)

 بن¡ - تونس

 18 يونيو 2018
(19:00)

 بلجيكا - بن¡

 28 يونيو 2018
(22:00)

تونس -  بن¡ 

 18 يونيو 2018
 (22:00)

تونس - إنجلرتا

 23 يونيو 2018
(16:00)

تونس -  بلجيكا 

24 يونيو 2018
(16:00)

 إنجلرتا - بن¡

 28 يونيو 2018
 (22:00)

إنجلرتا- بلجيكا

 18 يونيو 2018
 (22:00)

تونس - إنجلرتا

 19 يونيو 2018
(19:00)

 بولندا - السنغال

 24 يونيو 2018
 (22:00)

بولندا - كولومبيا

 28 يونيو 2018
 (18:00)

اليابان - بولندا

 24 يونيو 2018
(19:00)

 اليابان - السنغال

 28 يونيو 2018
(18:00)

 السنغال - كولومبيا

 19 يونيو 2018
(19:00)

 بولندا - السنغال

 28 يونيو 2018
(18:00)

 السنغال - كولومبيا

 19 يونيو 2018
 (16:00)

كولومبيا - اليابان

 24 يونيو 2018
 (22:00)

بولندا - كولومبيا

 24 يونيو 2018
(19:00)

 اليابان - السنغال

 28 يونيو 2018
 (18:00)

اليابان - بولندا

 19 يونيو 2018
(16:00)

 كولومبيا - اليابان

البرازيل 

سويسرا

كوستاريكا 

صربيا

ألمانيا 

المكسيك

السويد 

كوريا الجنوبية

بلجيكا 

بنما

تونس 

إنجلترا

بولندا 

السنغال

كولومبيا 

اليابان

 جدول المباريات 

مباراة المركز الثالث

النهائي

المركز الثالث

نصف النهائي

ربع النهائي

 ثمن النهائي

15 يوليو 2018

عىل ملعب لوجني£ 

(موسكو)

 19:00

30 يونيو 2018
(18:00)

 أول املجموعة 3 - ثا§ 
(I) 4 املجموعة

30 يونيو 2018
 (22:00)

أول املجموعة 1 - ثا§ 
(II) 2 املجموعة

1 يوليو 2018
 (18:00)

أول املجموعة -2 ثا§ 
(III) 1 املجموعة

1 يوليو 2018
(22:00)

 أول املجموعة 4 - ثا§ 
(IV) 3 املجموعة

2 يوليو 2018
 (18:00)

أول املجموعة 5 - ثا§ 
(V) 6 املجموعة

2 يوليو 2018
(22:00)

 أول املجموعة 7 - ثا§ 
(VI) 8 املجموعة

الثالثاء 3 يوليو 2018
(18:00)

 أول املجموعة 6 - ثا§ 
(VII) 5 املجموعة

الثالثاء 3 يوليو 2018
(22:00)

 أول املجموعة 8 - ثا§ 
(VIII) 7 املجموعة

6 يوليو 2018
(18:00)

 II الفائز يف - I الفائز يف 
(املباراة 1)

6 يوليو 2018
 (22:00)

الفائز يف III - الفائز يف 
IV (املباراة 2)

10 يوليو 2018
(22:00)

 الفائز يف املباراة 1 - 
الفائز يف املباراة 2

14 يوليو 2018
عىل ملعب سان 

بطرسبورغ
18:00

11 يوليو 2018
 (22:00)

الفائز يف املباراة 3 - 
الفائز يف املباراة 4

7 يوليو 2018
(18:00)

 الفائز يف VII - الفائز يف 
VIII (املباراة 3)

7 يوليو 2018
(22:00)

 الفائز يف V - الفائز يف 
VI (املباراة 4)



إعداد - خالد المهيري 

29 رمضان 143٩هـ 
14 يونيو 2018م

العدد ١٣٨٧٥

الخميس

حكايات
منسية

شهدت بطوالت كأس العالم 

عدداً من األحداث التاريخية 

التي ال تنســى، لكــن هناك 

قصــص أخرى لم تــرَو حتى 

يومنا هذا، »البيان الرياضي« 

يرصــد عــدداً مــن القصص 

والخفايــا لبعــض بطــوالت 

كأس العالم على مر التاريخ.

من  الســبعينات  بدايــة  في 

وقعــت  الماضــي  القــرن 

عــدد من الدول فــي أميركا 

الجنوبية تحت رحمة الحكم 

العسكري الديكتاتوري بحجة 

محاربة الشــيوعية في ذروة 

الحرب الباردة بين المعسكر 

الغربي والشــرقي، ووصل مجال التدخل في كافة أمور الحياة بما فيها 

المجال الرياضي. 

ففي البرازيل، لعب المجلس العســكري دوراً قوياً ومحورياً في إعداد 

منتخب الســامبا المشــارك فــي كأس العالم 1970 التــي أقيمت في 

المكسيك، من أجل تحسين صورتهم أمام الشعب البرازيلي، حيث تم 

تخصيص أحد المراكز العســكرية وجلب مدربين عســكريين لتدريب 

العبــي الفريــق، ما انعكس إيجابيــاً على أداء الســامبا خالل البطولة 

التــي انتهــت بتتويجهــم بالمونديال، إال أن ذلك لم يشــفع للمجلس 

العسكري في البرازيل الذي سقط أمام تحالف أحزاب المعارضة خالل 

االنتخابات. 

أمــا األرجنتين، فقد اســتغل المجلس العســكري هناك اســتضافتهم 

للبطولــة عــام 1978 من أجل الترويج للنظام العســكري أمام العالم، 

خاصة بعد الفظاعات التي تم ارتكابها بحق الشعب األرجنتيني. 

وســّخر النظام العسكري كافة الســبل إلنجاح البطولة وإلهاء الشعب 

األرجنتينــي، لدرجة أنه تم اتهام النظام العســكري بتصعيد المنتخب 

األرجنتيني إلى نهائي البطولة عبر رشوة حكومة البيرو بإرسال شحنات 

من القمح مقابل خسارة منتخبهم.

الديكتاتورية 
الالتينية.. واستغالل 

المونديال


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

