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ذكــر االتحــاد الدولي لكــرة القــدم »فيفا« أن 

المقاعــد الخاليــة التــي تعدت خمســة آالف 

مقعــد في مبــاراة المنتخب المصــري ونظيره 

األوروغواياني كانت بســبب عدم ظهور حاملي 

التذاكر.

المقاعــد  وأثــارت 

من  حالــة  الخاليــة 

الدهشة في المباراة 

التي أقيمت أول من 

بفوز  وانتهت  أمس، 

أوروغــواي. وألقــى 

بالمســؤولية  الفيفا 

أصحــاب  علــى 

»لم  وذكر  التذاكــر، 

تكن هنــاك أية مشــكالت متعلقــة بإجراءات 

تسليم التذاكر من قبل الفيفا«.

وذكر فياشيسالف كولوسكوف، الرئيس الشرفي 

لالتحاد الروسي لكرة القدم، الحضور بأنه »ليس 

ســيئاً«، ألن المنتخبيــن ال يفضلهما العديد من 

الجماهير الروسية.          إيكاترنبرغ - د ب أ

احتار أوسكار تاباريز مدرب أوروغواي في تفسير 

إضاعة لويس ســواريز ثالث فرص ذهبية خالل 

الفــوز 1 ـ صفــر على مصــر في بداية مشــوار 

الفريقيــن بالمجموعة األولى فــي كأس العالم 

لكــرة القــدم أول من أمس لكنــه رفض توجيه 

اللوم للمهاجم المتميز.

وقــال تاباريــز فــي 

مؤتمر صحفي عقب 

أدري  »ال  اللقــاء: 

ما حــدث لكني لن 

أخوض في تكهنات. 

رأيــت العديــد من 

الرائعين  الالعبيــن 

)ليونيــل(  مثــل 

و)دييغــو(  ميســي 

مارادونــا ال يرتقون 

إلى مســتوى الطموحات في بعض المباريات. 

هذا ليس عيباً، كما تقولون لم يلعب ســواريز 

بشــكل طبيعي لكن ســنحت لــه ثالث فرص 

للتســجيل وأنقد الحــارس اثنتيــن منها. هذا 

يحدث للمهاجمين«.     إيكاترينبرغ - رويترز

أعــرب الهولندي بيــرت فان مارفيك المدير الفني لمنتخب أســتراليا عن حزنه 

بسبب هزيمة فريقه أمام فرنسا بعد اللجوء لنظام »حكم الفيديو المساعد«.

وفاز المنتخب الفرنســي على نظيره األســترالي 2 -1 خــالل مباراة فريقه أمام 

أستراليا أمس في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة الثالثة لمونديال روسيا.

وقال فان مارفيك إنه غير ســعيد بما انتهــت عليه المباراة ألن الحكم لم يمنح 

ضربــة جــزاء في البداية لكنه غير رأيه الحقاً. وختم بالقول »فخور لكن محبط، 

لم يتوقع أحد أن نظهر بهذا المستوى أمام فرنسا«.

ومن جانبه رفض ديدييه ديشــامب المدير الفني لمنتخب فرنسا التعقيب على 

نظام »حكم الفيديو المســاعد«، حيث افتتــح المنتخب غريزمان التهديف من 

ضربة جزاء احتسبت عبر نظام »حكم الفيديو المساعد«. 

وقال ديشــامب »لن أعقب على تقنية حكم الفيديو المساعد اليوم ألنها صبت 

في مصلحتنا«.           كازان - د ب أ

غاري لينيكر هداف مونديال 1986 اإلنجليزي والمعلق الحالي لشبكة »بي تي« 

البريطانية، والذي يتابعه أكبر من ســبعة ماليين شخص على »تويتر«، أتى على 

ذكر الشــناوي أول مــن أمس. فأثناء المباراة، غرد المهاجم اإلنجليزي الســابق 

»تلقيت إخطاراً أن الشناوي يتابعني اآلن. يخوض حالياً مباراة مصر. مهارة رائعة 

أن يغرد والقفازات بيده. يغرد ويصد«، قبل أن يدرك أنه الحارس المصاب أحمد 

الشناوي وليس محمد الشناوي.

 وحصل الشناوي حارس مصر على لقب نجم مباراة منتخب بالده أمام أوروغواي 

أول من أمس، بعد تألقه، وحماية عرين الفراعنة في الكثير من المشاهد، سواء 

بإنقاذ االنفرادات من سواريز وكافاني، أو التسديدات.       غروزني - أ ف ب

أعــرب أحمــد فتحي، ظهير أيمن منتخب مصر، عــن أمله في مواصلة منتخب 

الفراعنة مشــواره في بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، على الرغم من 

خسارة الفريق صفر - 1 أمام أوروغواي. 

وقال فتحي: »قدمنا مباراة جيدة، لكن لم يقدر الله لنا الفوز أو التعادل، ولدينا 

مباراتــان صعبتان، لكننا ســنفوز بهما ونتأهل إلى الــدور التالي«.  وتلعب مصر 

المباراة الثانية في المجموعة أمام المنتخب الروسي بعد غٍد في الجولة الثانية. 

ومــن جانبه قال محمود كهربا إن الفوز هــو الخيار الوحيد للمنتخب المصري، 

ولن يتنازل عنه مهما كانت الظروف، مشــدداً على أنه ســوف يقاتل لحصد 6 

نقاط من مباراتي روسيا والسعودية من أجل التأهل للدور التالي.

Ⅶ غروزني - مصطفى طنطاوي

»فيفا« يكشف سر 
المقاعد الخالية

تاباريز: ال ألوم 
سواريز

مارفيك  محبط وديشامب بال تعليق

الشناوي يغرد ويصد

العبو الفراعنة يعدون بـ 6 نقاط

حضر الرئيس الفرنســي الســابق نيكوال ســاركوزي، المبــاراة األولى للمنتخب 

الفرنســي ببطولة كأس العالم 2018 بروســيا، والتي فاز فيهــا الديوك بهدفين 

مقابل هدف على الكانغرو األسترالي على ملعب »كازان أرينا«.

وجاء ساركوزي، رئيس فرنسا بين عامي 2007 و2012، والمعروف بحماسه لكرة 

القــدم، ضمن قائمة الضيوف البارزين في المبــاراة، والتي أعلنها الفيفا، وتضم 

القائمة أيضاً وزيرة الرياضة الفرنسية لورا فليسيل.

 أما الرئيس الفرنســي الحالي إيمانويل ماكرون، فأعلن أنه ســيتوجه إلى روسيا 

لحضور المونديال، في حالة تأهل فرنسا لقبل النهائي.          موسكو ـ د ب أ

Ⅶ قازان - أ ف ب

تخطى منتخب فرنســا عقبته األولى في 

مونديال روســيا 2018 في كــرة القدم، بفوزه 

الصعب على استراليا 2-1 أمس في قازان، حيث اعتمدت 

تقنيــة المســاعدة بالفيديو في التحكيم للمــرة األولى في 

تاريخ كأس العالم.

وأوقــف الحكم األوروغوياني أندريــس كونيا اللعب بعد 

عرقلــة لــم يحتســبها من المدافع جوشــوا ريســدون على 

الفرنسي أنطوان غريزمان، قبل أن يعيد النظر بقراره ويمنح 

ركلــة جزاء ترجمها مهاجم اتلتيكو مدريد اإلســباني بنجاح، 

مفتتحاً التسجيل في الدقيقة 58 لحاملة لقب 1998 ووصيفة 

2006. إال أن المنتخب األســترالي سارع إلى معادلة النتيجة 

عبر ركلة جــزاء أيضاً نفذها قائده ميلي يديناك في الدقيقة 

62، بعدما لمس المدافع الفرنســي صامويل أومتيتي الكرة 

منطقة  فــي  بيــده 

الجــزاء. وفي الدقيقة 

المنتخــب  عــاود   ،81

الفرنسي التقدم )2-1( عبر بول 

بوغبــا. وهي المرة األولى تســتخدم فيها 

هذه التقنيــة )»في ايه آر«( فــي كأس العالم، 

بعدما أقر االتحاد الدولي )فيفا( في وقت سابق من 

هذا العام، اعتمــاد التقنية المثيرة للجدل في أبرز بطوالته، 

بدعم مباشر من رئيسه السويسري جاني انفانتينو.

تقنية
ويمكن اســتخدام تقنية التحكيــم بالفيديو في أربع حاالت 

مؤثرة: بعد هدف مســجل، عند احتســاب ركلة جزاء، عند 

رفع بطاقة حمراء مباشــرة أو في حال وقوع خطأ بالنســبة 

إلى هوية العب تم إنذاره أو طرده.

منافسات
وتقام في وقت الحق الســبت المباراة الثانية ضمن الجولة 

األولــى من منافســات المجموعة الثالثــة، وتجمع منتخبي 

البيرو والدنمارك في سارانسك.

ودفع المدرب ديدييه ديشامب بالثالثي الهجومي انطوان 

غريزمــان وكيليان مبابي وعثمان دمبيلي مبقياً على اوليفييه 

جيــرو علــى مقاعد البدالء. وفــي الدفاع، فضــل الظهيرين 

بنجامــان بافــار ولــوكاس هرنانديــز على جبريل ســيديبيه 

وبنجامان مندي.

وأصبــح كيليــان مبابي مهاجم باريس ســان جرمان بعمر 

19 عاماً و6 أشــهر، أصغر العب فرنسي يخوض بطولة كبرى 

)كأس العالم أو كأس أوروبا(.

وبمعدل بلغ 24 عاما و6 أشهر، تكون هذه أصغر تشكيلة 

لفرنســا في مبــاراة افتتاحية في المونديــال منذ 1930 )23 

عاماً و11 شهراً ضد المكسيك(.

بفضل تقنية الفيديو
فرنسا تفلت من فخ أستراليا

ساركوزي يحضر أمام أستراليا

   المرة 

األولى في تاريخ الحدث 

التي يتغير فيها قرار بالمباراة 

بناء على توصية حكم 
الفيديو

Ⅶ غروزني - مصطفى طنطاوي

ال شــك أن عودة محمد صالح وشــفاءه من إصابة الكتف التي 

تعــرض لها فــي مباراة ليفربول وريال مدريــد في نهائي دوري 

أبطال أوروبا، ســيزيد من قوة المنتخب المصري في مبارياته 

المقبلــة، وخاصة مباراته أمام روســيا بعد غٍد، وصارت 

مشــاركته حتمية لزيــادة القوة الهجوميــة للفراعنة، 

حيث ينجح صالح في إزالة الضغوط من على أكتاف 

الالعبيــن داخل الملعــب وخارجه، ففــي الملعب، 

يمكنــه نقــل المنتخــب كله مــن حالة الدفــاع إلى 

الهجومي، بفضل سرعته الكبيرة، ونقل الكرة من الثلث 

الدفاعي لمصر إلى الثلث الهجومي. 

المعلومــات  كل  وتشــير 

معســكر  مــن  اآلتيــة 

المصــري،  المنتخــب 

قــرر  كوبــر  أن  إلــى 

مشاركة محمد صالح 

في مباراة روســيا من 

والفوز،  التســجيل  أجل 

وذلــك بعدمــا ظهــر جليــاً 

المنتخــب  أن  للجميــع، 

لوجود  ماســة  حاجة  في 

وتؤكد  صــالح،  محمــد 

وردة  أن  المعلومــات، 

ســيكون ضحية عودة 

صــالح،  محمــد 

من  يخرج  وسوف 

التشكيل األساسي 

نجــم  لصالــح 

ليفربول.

تدريب
وأجرى المنتخب الوطني المصري، تدريبه 

األول علــى ملعب أحمــد أرينا في مدينة 

غروزني الروسية، وذلك بعد مباراته الكبيرة 

أمــام أوروغــواي، والتي خســرها الفراعنة 

بهدف فــي الدقيقة 90، ويســتعد المنتخب 

المصري للقاء روســيا بعد غٍد، ضمن مباريات 

الجولــة الثانية للمجموعــة األولى في الدور 

التمهيدي لنهائيات كأس العالم 2018.

وشــارك كافــة الالعبيــن فــي التدريبات 

بشكل طبيعي، بما فيهم محمد صالح، حيث 

خاض الالعبون األساســيون الذين شــاركوا في 

مبــاراة أوروغواي تدريبات خفيفة، وتقســيمة كرة، وأدى باقي 

الالعبيــن تدريبــات بدنية وفنية قوية للغايــة، وظهرت مالمح 

اإلصــرار والقوة علــى كل الالعبين، حيث يرغب كل العب في 

إثبات نفســه والحصول على ثقة كوبر للمشــاركة أمام روســيا 

والسعودية. 

فيما خاض طارق حامد تدريبات عالجية تحت إشراف محمد 

أبــو العال طبيب المنتخب المصري، وذلك بســبب معاناته من 

كدمة في الظهر، لم تمكنه من استكمال لقاء أوروغواي، ولكنه 

شــارك في التمرين، وســوف يكون جاهزاً للمشاركة في مباراة 

روســيا بشــكل طبيعي، وهو نفس الحال لمحمود حسن 

تريزيجيــه، الــذي تعرض لشــد عضلي قبــل نهاية 

المباراة الماضية، ولكنه شارك في التدريب بشكل 

طبيعي، وأعلن جاهزيته للقاء الثالثاء المقبل. 

خسارة
ولم تكن الخســارة أمام أوروغــواي، األزمة الكبرى 

للجماهيــر، ولكن األداء كان أكثر مــا أصابهم بالحزن، 

وذلك بســبب األخطــاء الفنية التــي وقع فيها 

العرضيــة،  الكــرات  وهــي  الالعبــون، 

فاألرجنتينــي نفســه يعلــم أن فريقه 

يعانــي من أزمــة كبيرة فــي الكرات 

العرضيــة، وهــو ما اعتــرف به كوبر 

في المؤتمــر الصحافي عقب مباراة 

األمس. 

أزمة 
تمثــل العرضيــات أزمــة كبيرة 

لمدافعي المنتخب المصري، ال 

ســيما أنه مقبل علــى مباراة 

صعبة أمام المنتخب الروسي، 

الذي يتســلح بعاملي األرض 

والجمهــور، ومــا يزيد من 

قلــق كوبــر، هــو إجادة 

للكــرات  الــروس 

حيــث  العرضيــة، 

منتخــب  ســجل 

روسيا هدفين من 

ضربات الرأس في 

السعودي،  مرمى 

بافتتاح 

التــي  المونديــال، 

فاز بها الروس بخمسة 

أهداف دون رد. 

  ثغرة
أزمــة المنتخب المصــري، تكمن فــي ثغرة 

العرضيــات بالشــق الدفاعــي، باإلضافة إلى 

غيــاب القوة الهجومية المطلوبة، والتي أثبتت 

األيام أنها متمثلــة في نجم ليفربول اإلنجليزي، 

ففــي آخر 5 مباريات لم يشــارك فيها صال ح مع 

مصر، لم يســجل المنتخب إال هدفاً واحداً فقط، 

ولم يسجل الفراعنة أي هدف في آخر 270 دقيقة، 

3 مباريات لم يسجل المصريون فيها أي هدف.

العرضيات ال تزال فيلم رعب للمصريين
وردة ضحية عودة محمد صالح

 االرتداد 
من الدفاع للهجوم 

ينقص المنتخب 
المصري و»مو« يشارك 

في التدريبات
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غــادرت جماهير المنتخب األرجنتيني ملعب ســبارتاك موســكو عقب التعادل 

المخيــب مــع المنتخب االيســلندي حزينة حيــث فوجئت بالمســتوى الجيد 

للمنافــس. وخيم عالحــزن على األجواء خارج الملعب بينمــا انهار كثيرون من 

أصحاب القلوب الضعيفة وســقطوا أرضاً قرب الملعب، وتدخل رجال اإلسعاف 

لفحصهــم واالطمئنــان علــى صحتهم. وعلى الرغــم من الشــعور بالخيبة فإن 

جماهيــر التانغــو تحلــت بالروح الرياضية مــع جماهير المنتخب االيســلندي 

والتقطوا الصور التذكارية معاً. وكان األرجنتينيون يمنون النفس بانتصار يصنعه 

موسكو - البيان الرياضي ميسي غير أنه الحقيقة كانت مخالفة للتوقعات. 

دافع خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب 

األرجنتيني عن نجمه ليونيل ميسي بعد تعادل 

منتخــب التانغــو مع نظيره األيســلندي 1 - 1 

أمــس على ملعب »اتكريت أرينا« في العاصمة 

موســكو، فــي أولى 

الفريقيــن  مباريــات 

الرابعة  بالمجموعــة 

ببطولــة كأس العالم 

2018 لكــرة القــدم 

المقامة بروسيا.

ســيرخيو  وافتتــح 

التســجيل  أغويــرو 

للمنتخب األرجنتيني 

فــي الدقيقة 19 ثم أدرك ألفريد فينبوغاســون 

التعادل أليسلندا في الدقيقة 23.

وقال ســامباولي »ميسي لم يلعب بأريحية 

ألن أيسلندا لعب بطريقة دفاعية بحتة«.

وأضــاف »لم ينجح في إيجاد المســاحات، 

مازلنــا نثــق بأنفســنا ولدينــا كل عناصــر 

موسكو - د ب أ النجاح«.  

حــث األســطورة األرجنتيني دييغــو أرماندو 

مارادونــا جماهيــر بالده علــى مواصلة دعم 

منتخــب التانغــو بعــد التعــادل المحبط 1-

1، أمس، ضمــن المجموعة الرابعة لمونديال 

روسيا.

مارادونــا  وكتــب 

على  حســابه  عبــر 

»إنستغرام«  شــبكة 

للتواصل االجتماعي: 

»لقــد بــدأت كأس 

فــي  العالــم 1990 

بالهزيمــة  إيطاليــا 

على يــد الكاميرون 

بهدف دون رد«.

وأضــاف: »في تلك المشــاركة رغــم اإلصابات 

ورغم كل شيء وصلنا للمباراة النهائية، والفضل 

فــي ذلك يرجع إلــى جويكو«، في إشــارة إلى 

الحارس سيرخيو جويكوتشيا.

وختــم مارادونا الفائز مع األرجنتين بلقب كأس 

العالم 1986، رســالته بالقول: »علينا أن نواصل 

موسكو - د ب أ المساندة.. هيا يا أرجنتين«. 

وجد عشــرات اإلعالميين أنفسهم في التســلل ولم يتمكنوا من فرصة الدخول 

إلى ملعب ســبارتاك موســكو الذي احتضن أمس مبــاراة المنتخب األرجنتيني 

ونظيره اآليســلندي وذلك بعلة محدودية عدد المقاعد المخصصة للصحفيين. 

وســادت حالة من الفوضى والنقاشــات الحادة قبل انطالق المباراة بين رجال 

اإلعــالم وممثلي االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«.  كما عجز المركز اإلعالمي 

على اســتيعاب الحشــد الصحفي الكبير وأجبر الكثيرون على افتراش األرض في 

ظل االزدحام الكبير. ويبدو أن نجومية ميســي كانت وراء اإلقبال غير المتوقع 

على المباراة، فالجميع كان يمني النفس بحضور المباراة لنيل فرصة مشــاهدة 

البرغوث األرجنتيني مباشرة.

Ⅶ موسكو- صالح الدين الشيحاوي

 جماهير التانغو 
تودع الملعب حزينة

سامباولي يدافع 
عن ميسي

مارادونا يدعو 
لمؤازرة األرجنتين

المونديال أكبر من ملعب 
سبارتاك موسكو

Ⅶ موسكو - أ ف ب

حققت أيسلندا، الوافدة الجديدة إلى كأس العالم في كرة 

القدم، المفاجأة األولى في نهائيات روســيا 2018 بفرضها 

التعادل على األرجنتين 1-1 أمس في موســكو، في مباراة 

شهدت إضاعة النجم األرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء.

وفــي الجولة األولى من منافســات المجموعة الرابعة، 

عانــى األرجنتينيــون في مواجهــة القوة البدنيــة والروح 

القتالية لالســكندنافيين. وبعد تقــدم المنتخب األميركي 

الجنوبي في الدقيقة 19 عبر سيرخيو أغويرو، ردت أيسلندا 

بــإدراك التعادل في الدقيقة 23 عبر ألفريد فينبوغاســون. 

وأضاع ميســي فرصة التقدم عندما تصدى الحارس هانيس 

هالدورسون لركلة جزاء نفذها في الدقيقة 64.

وبعدما أثبتت الروح الجماعية أليسلندا قدرتها على قهر 

الكبار فــي كأس أوروبا 2016 حين حققــت المفاجأة في 

ثمن النهائــي بإقصائها انجلترا )2-1(، ضرب الـ»فايكينغز« 

بقوة في مستهل مغامرتهم األولى في كأس العالم.

وفــي المقابل، لم تكن صــورة األرجنتين أمس مختلفة 

كثيــراً عمــا كانــت عليه في 

تصفيــات أميــركا الجنوبيــة 

حيــن  للمونديــال  المؤهلــة 

انتظرت حتــى الجولة األخيرة 

ثالثية  بفضــل  تأهلهــا  لتحســم 

لميســي في مرمى اإلكوادور )1-3(، 

ولكــن هذه المرة لم يســتطع ميســي إذابة 

جبال الجليد الدفاعية لمنتخب آيســلندا التي منحت 

األخير التعادل بجدارة.

وانتظــر ميســي حتــى الدقيقــة 17 ليســجل حضوره 

بتســديدة بعيدة صدها الحارس هالدورسون بنجاح، لكنه 

انحنى أمام الفرصة التالية عندما وصلت الكرة إلى اغويرو 

بعــد تســديدة خاطئة من روخــو، فســيطر عليها هداف 

مانشســتر ســيتي اإلنجليزي داخل المنطقــة والتف على 

نفسه قبل أن يطلقها قوية بيسراه في سقف الشباك )19(. 

وهو الهدف األول ألغويرو في تســع مباريات بثالث نسخ 

من المونديال.

لكــن الهدف لم يحبط عزيمة الوافدين الجدد، بل ردوا 

عبر  التعادل  وأدركوا  سريعاً 

فينبوغاســون الذي سقطت 

الكــرة أمامــه عنــد نقطــة 

الجزاء بعدما اعترضها الحارس 

ويلــي كاباييرو إثــر عرضية من 

غيلفــي سيغوردســون، فتابعها في 

الشــباك ليصبح أول أيســلندي يســجل في 

كأس العالــم )23(. وبدت معاناة رجال ســامباولي 

في مواجهة القوة البدنية الهائلة لالسكندنافيين الذين 

أقفلــوا المنافذ على ميســي ورفاقــه ومنعوهم حتى من 

الوصول إلى منطقة الجزاء، ما اضطرهم إلى التســديد من 

خارج المنطقة دون نجاح.

وأحبط األيسلنديون منافسيهم، ثم انطلقوا في الثواني 

األخيرة من الشوط األول نحو الهجوم.

ولم يتغير الوضع في الشــوط الثاني، حتى الدقيقة 64 

عندما احتســب الحكــم ركلة جزاء انتزعها ماكســيميليانو 

ميزا من هوردور ماغنوســون، لكن ميســي اصطدم بتألق 

هالدورسون الذي حافظ على التعادل.

 »البرغوث« 
يضيع ضربة جزاء 

وجبال دفاع جليدية تمنح 
التعادل للوافد الجديد

Ⅶ موسكو - صالح الدين الشيحاوي

طالب نجم المنتخب األرجنتيني السابق روبيرتو أياال الجماهير 

بعدم القســوة على ليونيل ميســي وتحميله مسؤولية التعادل 

أمام أيسلندا وذلك في تصريح خاص لـ»البيان الرياضي« عقب 

المباراة بملعب سبارتاك موسكو.

وقال أياال: ميسي قدم مباراة جيدة وكسر الرقابة المفروضة 

عليــه بـ3 العبين في أغلب األحيــان خالل المباراة، كما حاول 

مــرارا عديدة من خــالل المراوغات أو التســديد من مختلف 

الزوايــا إال أنــه اصطدم حقيقــة بحارس مرمى رائــع. أضاف: 

منتخب ايســلندا فاجأ األرجنتين منذ البداية بهجمات 

منظمة وســريعة واستطاع أن يخترق دفاعنا وأهدر 

فرصــة كبيرة في الدقيقــة 12. لقد ارتكب رفاق 

ماسكيرانو أخطاء فادحة في الدفاع وذلك على 

مستوى التمركز تحديدا.

ايســلندا منتخب اســتحق االحترام  وتابع: 

للروح القتالية العالية التي لعب بها واالندفاع 

المــدرب  أن  كمــا  الكبيــر.  البدنــي 

بالخطــة  لعــب  االيســلندي 

التكتيكية المناسبة إذا وضع 

األول  دفاعيين  جداريــن 

على مســتوى وســط 

والثانــي  الميــدان 

الـ18  على خــط 

متراً وفرض بالتالي على األرجنتين اللعب بالعرض وليس باتجاه 

المرمى. 

وقال روبيرتو أياال إن المنتخب األرجنتيني ظهر بوجه مقبول 

لوال األخطاء الدفاعية لكنها في النهاية تبقى المباراة األولى في 

المونديال وأتوقع تحســن األداء خالل المباراة الثانية والثالثة. 

ونصح نجم الكرة األرجنتينية الســابق بعدم المبالغة في انتقاد 

ميسي حتى ال يدخل الشك المجموعة وتفقد التركيز.

ورفض أياال الحديث عن المظالم التحكيمية قائاًل: األرجنتين 

يجــب أن تحقــق انتصاراتها بوضوح وليس بلقطات مشــكوك 

فيها. ولكنه في الوقت نفســه أيد اســتخدام حكم الفيديو في 

المونديال قائاًل: كرة القدم لعبة تتطور مثل بقية القطاعات 

األخرى وبالتالي من المنطقي أن يتم االستعانة بالفيديو 

حتى ال تظلم منتخبات على حساب أخرى، خاصة وأن 

أخطاء الحكام باتت تتكرر كثيراً خالل الفترة الماضية 

وما حصل في دوري أبطال أوروبا أفضل مثال.

وأكــد أياال أنه واثــق من التعويض فــي المباراة 

المقبلة أمام كرواتيــا لالقتراب من التأهل إلى الدور 

الثاني حيث سيصبح في رصيده 4 نقاط.

وأشــاد النجم األرجنتيني باألجواء المونديالية موسكو 

قائاًل: شــاركت ســابقاً في نهائيــات كأس العالم وفي 

بطوالت كبيرة مثل األلعاب األولمبية وكنت أعاني 

كثيرا من الضغوط باعتبار أن تفكيري منحصرا في 

النتائــج فقط، أما اليوم فأنا جئت إلى موســكو 

لتحليل المباريات واالستمتاع بها. وتابع: حقيقة 

األجــواء ممتازة والشــعب الروســي رحب 

أفضل  المونديال  بضيــوف 

واســتطرد:  ترحــاب. 

لن  الفرحــة  لكــن 

إذا  إال  تكتمــل 

المنتخب  عاد 

األرجنتيني 

بوينس  إلــى 

آيــرس محمال 

أن  أملــي  وكل  باللقــب، 

إنجاز  ليونيل ميســي  يعيد 

دييغو مارادونا.

المنتخــب  وواصــل 

المخيبة  عروضه  األرجنتيني 

ســباليتي،  المــدرب  مــع 

مباريات  ذكريــات  وعادت 

إلى  المونديالية  التصفيات 

األذهان مــن جديد عندما 

األمريــن  التانغــو  عانــى 

ليخطف بطاقة التأهل إلى 

العرس الكروي العالمي في 

آخر لحظة بفضل ليونيل ميسي.

روبيرتو أياال عبر »            الرياضي«:

   دفاع 
التانغو كارثي 

وأيسلندا تستحق 
التعادل

ال تقسوا على ميسي

أيسلندا تقص شريط المفاجآت
.. واألرجنتين تخسر بالتعادل

ً
ميسي يفشل مجددا

أعرب هانيس هالدورســون، حارس مرمى منتخب أيسلندا، عن سعادته البالغة 

بعدما قاد فريقه للتعادل مع نظيره األرجنتيني 1-1 أمس على ملعب »إتكريت 

أرينــا« في العاصمة موســكو، في أولى مباريات الفريقيــن بالمجموعة الرابعة 

ببطولــة كأس العالــم 2018 لكرة القدم المقامة بروســيا. وقال هالدورســون: 

»مواجهة أفضل العبين في العالم والتصدي لضربة الجزاء كان بمثابة حلم، إنها 

نقطة تحول في مســيرتي«. وأضاف: »كنت أضع في اعتباري إمكانية احتساب 

ضربة جزاء ضدنا، تابعت ضربات الجزاء التي ســددها ميســي، وشــعرت بأنه 

موسكو - د ب أ سيسدد في تلك الزاوية«. 

هالدورسون: ضربة الجزاء تحّول 
في مسيرتي

ميسي يتحّسر على ضربة الجزاء 

تحّســر ليونيل ميســي، نجم منتخب األرجنتين، على إهــدار ضربة جزاء خالل 

المبــاراة التي تعادل فيها فريقه مع نظيره األيســلندي 1 /  1 ضمن المجموعة 

الرابعة لمونديال روســيا.  وقال ميســي: »ضربة الجــزاء كانت كفيلة بتغير كل 

شيء، أتحمل مسؤولية ما حدث، لكن علينا أن ننظر إلى األمام«.

وأضاف ميســي، الــذي أهدر رابع ضربة جزاء من أصــل 21 ضربة جزاء نفذها 

مع المنتخب األرجنتيني، »يؤلمني أنني أهدرت ضربة الجزاء«. وأوضح: »أشعر 

باأللــم لعدم فوزنا بالمبــاراة، ضربة الجزاء كانت بمثابة فرصــة حقيقية لتغير 

موسكو - د ب أ المباراة لصالحنا«. 
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أعلــن االتحــاد الدولي لكرة القــدم )فيفا( عن 

حكام مباريات غد من فعاليات مونديال روســيا 

ويدير الحكــم الزامبي جاني ســيكازوي مباراة 

منتخــب بنمــا مع بلجيــكا ضمــن المجموعة 

السابعة ويعد واحداً 

مــن أبرز الحكام في 

أفريقيــا، أدار مباراة 

ريال مدريد اإلسباني 

انتلرز  كاشــيما  مــع 

الياباني في مونديال 

 2016 عــام  األندية 

المبــاراة  وخــال 

ســيكاوزي  أن  بــدا 

فــي طريقه إلشــهار 

البطاقــة الصفــراء الثانيــة في وجــه المدافع 

اإلســباني ســيرخيو راموس، لكنه عدل عن رأيه 

وسمح لراموس باستكمال المباراة.

ويديــر الحكم الســويدي جويل اجيــار مباراة 

الســويد مع كوريــا الجنوبية ضمــن المجموعة 

السادســة، ويتولى الحكم الكولومبي المخضرم 

رولدان إدارة مباراة إنجلترا مع تونس بالمجموعة 

الســابعة، وأدار رولــدان مباراتيــن في مونديال 

البرازيــل 2014 مــن بينهما مواجهة المكســيك 

مع الكاميرون، حيث شــهدت تلك المباراة إلغاء 

مساعديه لهدفين للتسلل.      موسكو - د ب ا 

مــن  اآلالف  عشــرات  برازيليــان  زوجــان  قطــع 

الكيلومتــرات حــول العالم بســيارتهما وتوقفا في 

روســيا لتشــجيع فريــق بادهما الذي يشــارك في 

مســابقة كأس العالم لكرة القــدم، ويدور الزوجان 

فانيسا زاندونا ولينيو برغامين حول العالم منذ أكثر 

من عامين بالســيارة الجيــب المصنوعة عام 1946 

وتوقفــا في مدينة روســتوف-أون-دون في الوقت 

المناســب لتشــجيع منتخب البرازيل »السامبا« في 

أولى مبارياته أمام سويسرا اليوم.

وبــدأت الرحلــة في مــارس 2016 بعــد قليل من 

زواجهمــا ويعتزمان أن تمتد إلى ثاث ســنوات في 

شهر عسل طويل. وزار الزوجان 43 دولة وقطعا أكثر 

من 90 ألف كيلومتر في الســيارة التي أدخا عليها 

تعديات بنفسيهما لتناسب النوم واألكل واالغتسال 

أيضــاً. ويعمل الزوج مهندســا، وقالت فانيســا »إن 

شــهرة البرازيــل« كقوة كرويــة تدفع المســافرين 

للتوقف لتشجيع فريقها.          موسكو - رويترز

أكد روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، أن المدافع فينســنت 

كومبانــي قد يشــارك مع الفريــق في آخــر مواجهة بــدور المجموعات في 

مونديال روســيا. ويعاني كومباني من إصابة فــي الفخذ ولكن وفقاً لمارتينيز 

فإن مدافع مانشستر سيتي قد يلحق بالمواجهة أمام إنجلترا في ختام فعاليات 

المجموعة الســابعة للمونديال. وتعرض كومباني لإلصابة في المباراة الودية 

أمام البرتغال.

وقــال مارتينيــز خــال المؤتمر الصحفــي للمواجهة أمام بنما غد: »فينســنت 

كومبانــي ربما يكون متاحاً للمشــاركة في المباراة الثالثــة«. وهناك مهلة أمام 

مارتينيز حتى مساء اليوم الستبعاد كومباني من قائمته.    موسكو - د ب أ 

يقولــون إن المصائــب ال تأتي ُفــرادى، وذلك ينطبق علــى الُمنتخب المغربي 

وُمدربه الفرنسي هيرفي ُرونار، وذلك بعد اإلصابة التي تعرض لها نجمه والعب 

ليغانيس اإلسباني نور الدين امرابط  في ُمباراة الُمنتخب اإليراني بملعب مدينة 

سان بطرسبورغ  وستغيبه عن مباراة البرتغال.

وإثر اصطدام قوي مع أحد العبي الُمنتخب اإليراني، ســقط نور الدين امرابط 

أرضاً، في مشهد خلق الرُّعب بُنفوس المغاربة، قبل أن يقف على قدميه وُيغادر 

الُمباراة ُمضطراً بسبب فقدانه الوعي بشكل فوري.

Ⅶ  سان بطرسبورغ - يوسف الشافعي

شهدت مواقع التواصل االجتماعي حملة تعاطف واسعة مع العب المنتخب 

المغربي ونادي ســانت باولــي األلماني عزيز بوحدوز، الــذي ذرف الدموع 

بحرقة بعد تســببه فــي هزيمة ُمنتخب باده أمام إيران، وذلك بعد تســجيله 

هدف الهزيمة في مرماه. وكسب الاعب المغربي تعاطف الجميع عبر وسائل 

التواصل االجتماعي برســائل الدعم الكبير الذي رصدته عدسات الكاميرا يبكي 

بُحرقــة وهو يتلقى الُمواســاة من زمائــه بعد نهاية الُمبــاراة. وعاش بوحدوز 

أصعــب لحظات بعد تســجيل هدف »النيــران الصديقة« وخــرج بتصريحات 

عاطفية بعد نهاية الُمباراة، بعدما طلب الصفح والمعذرة من الشعب المغربي.

Ⅶ  سان بطرسبورغ -  البيان الرياضي 

حكم زامبي  
للقاء بنما وبلجيكا

برازيليان يلفان 
العالم للتشجيع

فينسنت كومباني 
ينتظر ختام دور المجموعات

امرابط يغيب في مباراة البرتغال

حملة تعاطف مع عزيز بوحدوز

تستعد مدينة فولغوغراد ، المعروفة رسمياً باسم ستالينغراد، لغزو من مشجعي 

كرة القدم من أنحاء مختلفة من العالم وكان مسار الحرب العالمية الثانية تغير 

في المدينة وســتعود المدينة لألضواء غداً، حيث يتدفق مشجعون من إنجلترا 

وتونــس على المدينة التي تبعد 900 كيلومترعن موســكو لمــؤازرة منتخبات 

بادهم.

وتســتضيف المدينة  مباريات أيسلندا مع نيجيريا والسعودية مع مصر وبولندا 

مع اليابان.                 فولغوغراد - ا ف ب 

Ⅶ  سارانسك - أ ف ب

عاقــب المنتخب الدنماركــي لكرة القدم نظيــره البيروفي 

تغلــب عليه 1-صفر أمس في سارانســك وانتزع ثاث نقاط 

ثمينة فــي ختام الجولــة األولى من منافســات المجموعة 

الثالثة ضمن مونديال روسيا، في مباراة أضاع فيها المنتخب 

األميركي الجنوبي العديد من الفرص بينها ركلة جزاء.

وسجل مهاجم اليبزيغ األلماني يوسف بولسن إثر تمريرة 

من نجم توتنهام اإلنجليزي كريســتيان إريكسن )59( الهدف 

الوحيد في المباراة التي شــهدت اللجوء إلى تقنية مساعدة 

التحكيــم بالفيديو الحتســاب ركلة جزاء للبيرو في الشــوط 

األول أهدرها كريستيان كويفا.

وكانت فرنســا تغلبت على أســتراليا 2-1 اليوم في قازان 

ضمــن المجموعة ذاتها، في مباراة شــهدت أيضاً اســتخدام 

تقنية الفيديو الحتساب ركلة جزاء.

وخطــت الدنمــارك خطوة كبيرة نحو بلــوغ الدور الثاني 

لكــون المنتخبين هما المرشــحين البارزيــن للبطاقة الثانية 

خلف فرنســا المرشــحة بقوة للصدارة، بينمــا تلقت البيرو 

ضربة موجعة في أول مباراة لها في المونديال بعد 36 عاماً.

وكان المنتخب البيروفــي صاحب األفضلية أغلب فترات 

المبــاراة وســنحت له فرص 

عــدة نجــح حــارس مرمى 

الدنمارك كاســبر شــمايكل 

بينما  لهــا،  التصــدي  فــي 

فــي  الدنمــارك  نجحــت 

المنظم  الدفاعــي  تكتيكهــا 

واقتنصت هدف الفوز.

وجلس قائد البيرو باولو غيريرو  

علــى مقاعد البــدالء حتــى الدقيقة 63 

عندما دفــع به المدرب األرجنتيني ريكاردو غاريكا 

من دون جدوى.

»تقنية الفيديو«
وهــددت البيــرو كثيراً مرمى شــمايكل الــذي كان يخوض 

المونديال األول له بعد 20 عاماً على مشاركته والده العماق 

بيتر مع المنتخب االســكندينافي، وتصــدى لمحاولتين من 

يوشيمار يوتون )8( واندري كاريو )13(.

ولجــأ الحكم الغامبي باكاري غاســاما إلــى تقنية الفيديو 

لمنح البيرو ركلة جزاء إثر مخالفة من بولســون بحق كويفا 

بعدمــا أمر بدايــة بمواصلة اللعب. 

وانبرى الاعب نفسه للركلة وأطاح 

بها فوق الخشبات الثاث )1+45(.

وهي المــرة الثانية فــي اليوم 

نفســه التي يتم فيهــا اللجوء إلى 

الفيديــو، بعــد أولــى في  تقنيــة 

مباراة المجموعة نفســها بين فرنسا 

وأستراليا.

فرص 
ودفعــت البيــرو ثمن الفــرص الضائعة عندما منح بولســن 

التقدم للدنمارك إثر هجمة مرتدة قادها سيستو الذي مررها 

إلى اريكســن في منتصف الملعب فانطلق وهيأها لبولسن 

فسددها على يمين الحارس )59(.

وأنقــذ شــمايكل مرماه مــن هدف التعــادل مرات عدة 

أبرزهــا انفراد كويفا )60( ورأســية غيريرو )64( وتســديدة 

قوية لجيفرسون فارفان )84(، فيما مرت رأسية القائد ألبرتو 

رودريغيــس بجوار القائم األيمن )69(، وكرة غيريرو بالكعب 

بجوار القائم األيسر )78(. وحذا بدرو غاييسي حذو شمايكل 

بتصديه لتسديدة إريكسن من انفراد )86(.

الدنمارك تعاقب بيرو
تقنية الفيديو تحتسب ثاني ضربة جزاء

فولغوغراد التاريخية
 شمايكل تعود إلى األضواء

أنقذ مرماه عدة 
مرات

Ⅶ  سان بطرسبورغ - يوسف الشافعي 

َتعــّرَض الُمنتخــب المغربي لهزيمــة قاتلة في آخر 

ثوانــي ُمباراتــه أمــام الُمنتخــب اإليرانــي بهدف 

ُمهاجــم ســان باولــي األلمانــي، عزيــز بوحــدوز 

ضــد مرماه، ليجــد ُأســود األطلس أنفســهم في 

قاع ترتيــب المجموعــة الثانية، وُوجهــت أصابع 

االتهام إلى الُمدرب الفرنســي هيرفي ُرونار بســبب 

اختياراتــه وتســييره الُمباراة ُمنــذ انطاقتها، بجانب 

من تغييراته التي أثيرت حولها العديد 

عامات االستفهام، أثارت غضب 

محبــي المنتخــب المغربــي 

لطريقــة الُمدرب الفرنســي 

في التعامــل مع األمور، 

البعــض  ووصفهــا 

الزائــدة  بالَعجرفــة 

التي  حدهــا،  عــن 

»أســود  ذبحــت 

وســارت  االطلس«، 

الَنفــق  نحــو  بهــم 

المظلم.

ويواجــه الُمنتخب 

نظيــره  المغربــي 

األربعــاء  الُبرتغالــي، 

بملعــب  الُمقبــل، 

بالعاصمــة  لوجنيكــي 

حاما  موسكو،  الروسية 

شــعاراً واحداً.. »االنتصار أو 

العودة إلى الديار«.

 خيبة أمل 
وخلفت هزيمة أسود األطلس خيبة 

أمل كبيرة لــدى الجماهير المغربية 

التــي كانت ُتمني النفــس أن ُيوقع 

ُمنتخــب بادها على انطاقة جيدة 

في الُمونديال بعد عشرين سنة من 

الغياب عن المحفل الدولي، بسبب 

تدني وتذبذب مستوى األسود في 

السنوات الماضية.

الفرنســي  »الثعلب«  أن  ويبدو 

قد بدأ في دفع ثمن اختياراته سواء 

الودية  للُمباريات  لاعبين، وكذلك 

التي ســبقت ُمشــاركة األسود في 

الُمونديال، إذ لطالما دافع ُرونار عن 

اختياره ُمواجهة أوكرانيا وسلوفاكيا، 

القوية  بالُمنتخبات  إياهمــا  واصفاً 

والُمتمرســة، إضافــة إلــى وديــة 

إســتونيا التي بررها بالُمناخ والجــو الُمقارب لمدينة 

سان بيترسبورغ التي احتضنت الُمباراة األولى ألسود 

األطلس في كأس العالم.

وكان هيرفي ُرونار، ُمدرب أسود األطلس، خلق 

الجــدل فــي وقت ســابق بعد وضعــه القائمة 

النهائية ألسود األطلس الُمشاركة في الُمونديال، 

باختياره مجموعة من األســماء التي ال تتوافر فيها 

الُشــروط التي طالما نادى بها وشدد عليها، المتمثلة 

في التنافسية ُرفقة األندية التي يلعبون فيها.

قرارات غريبة 
وأبان الُمدرب الفرنسي الخبير في الساحة األفريقية 

عــن محدودية تكتيكيــة كبيرة في ُمبــاراة إيران، 

إذ واصــل قراراتــه الغريبة التي كلفــت الُمنتخب 

المغربــي الكثير، وذلك بعد هزيمة حّمله الجميع 

المســؤولية الكاملة فيها، نظراً لقيامه بسياســة 

الترقيع في عدة مراكز، أهمها مركز الظهيرين.

وفاجــأ الُمدرب الفرنســي هيرفــي ُرونار 

الُمتتبعين بتشــكيلته التي واجه بها فرســان 

إيــران، حيث دفع بــكل من أيوب 

وأميــن حاريــث،  الكعبــي، 

ُعنصريــن أساســيين في 

بأنه  الُمبــاراة، علمــاََ 

التشــكيلة  جــرب 

واحدة  لمرة  ذاتها 

فقط في ُمواجهة 

ال  التي  إســتونيا 

ُتعد معياراً ُتقاس 

به األمور.

أخطاء 
قاتلة 

ارتكبها  التي  القاتلة  ومن األخطاء 

الُمدرب الفرنســي في ُمبــاراة الُمنتخب 

اإليرانــي هو تضحيته بالاعــب امرابط، 

وُمغامرتــه به فــي مركز الظهيــر األيمن 

مرة أخــرى، علماً أن المرات القليلة التي 

لعب فيها في المركز ذاته لم تكن ناجحة، 

إضافــة إلى إصــراره على الدفــع باعب 

الريــال حكيمي في الجهة الُيســرى، 

على الرغم من أنه ال ُيجيد  اللعب 

في هذه الجهة.

المدرب المتعجرف
يذبح األسود ويسير نحو النفق المظلم

 »الثعلب« 
ُرونار »يدفع ثمن 
اختياراته لالعبين 
والُمباريات الودية
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Ⅶ موسكو - أ ف ب

نجح تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، 

في نسج عالقة جيدة مع العبيه، ترتكز 

علــى التواصل معهــم والعدالة في 

إلــى جانب قدرته  القرارات،  اتخاذ 

العاليــة على ترويــض نجومه، 

من جانبه، قال العب الوسط 

الذي  باولينيو عــن مدربه 

أشــرف عليه فــي 2012 

عندمــا أحــرز كورنثيانز 

العالــم  كأس  لقــب 

واضح  تطــوره  لألندية، 

المجــاالت:  كل  وفــي 

تطور  وتكتيكيــاً.  تقنياً 

ألنه أراد ذلك».  فضاًل 

عن عالقته الطيبة مع 

الالعبيــن ونتائجــه 

الجيــدة علــى غرار 

الفوز ودياً على روســيا 

3 ـ صفــر وألمانيــا 1 ـ صفر 

في عقر دارها من دون نيمار المصاب، لجأ تيتي 

إلى خيارات تكتيكيــة صائبة مثل االعتماد على 

الواعد جيزوس مذ كان في التاســعة عشرة في 

مركز الهجوم، أو كاسيميرو في الوسط الدفاعي، 

واإلبقــاء علــى المخضرمين مثل تيغو ســيلفا 

ومارسيلو. على جانب آخر، اعتبر العب وسط 

سويسرا جيلســون فرنانديس، أن فريقه ليس 

مرشــحا للفوز على البرازيل لكنه يملك 

خبــرة خــوض المباريــات الكبرى. 

 31 البالــغ  المخضــرم  وقــال 

االحترام  تفرض  عاما«البرازيل 

البرازيليون  الخــوف  وليس 

سريعون بالطبع، ويضعون 

قوة كبــرى في مراحلهم 

ال  وكــي  االنتقاليــة». 

يفاجأ«ال ناتي« بســرعة 

قرر  البرازيليين،  إيقــاع 

فالديميــر  المــدرب 

مواجهــة  بتكوفيتــش 

اســبانيا القويــة وديــا 

ونجحنا فيها.

Ⅶ موسكو - أ ف ب

تبــدو البرازيل مرشــحة فوق العــادة لصدارة 

مجموعتها في ظل طفرة النجوم في تشكيلتها 

مثــل المهاجمين نيمــار وغابريال 

الوســط  العبــي  جيــزوس، 

باولينيو وفيليبي كوتينيو، 

تياغــو  والمدافعيــن 

ومارســيلو  ســيلفا 

أليســون.  والحارس 

وتدخــل البرازيــل 

روســيا  مونديــال 

خدمات  مستعيدة 

نيمــار، أغلى العب 

في العالم، بعد غيابه 

ألشــهر عن ناديه بسبب 

كسر في مشط القدم اليمنى. 

وتتركز األنظار على نيمار، أغلى العب 

فــي العالم )222 مليون يــورو(، الذي خضع 

لجراحــة فــي قدمه بعــد إصابته فــي مباراة 

فريقه باريس ســان جرمان الفرنسي ومرسيليا 

في فبراير الماضي. وخاض المهاجم البالغ 26 

عاما، 129دقيقة فقط منذ عودته، حيث تألق 

ضد كرواتيا والنمســا ودياً رافعــاً رصيده إلى 

55 هدفاً دولياً بالتســاوي مع النجم الســابق 

روماريو.

 وقال قائد الدفاع تياغو 

ســيلفا زميــل نيمار في 

ســان جرمــان »بعد 

ثالثة اشهر وخوضه 

ونصــف،  مبــاراة 

أعلى  على  يلعب 

أضاف  مستوى«. 

»لم يكــن يتوقع 

احــد ذلــك، حتى 

كانت  نفســه«،  هو 

»سيليســاو«  بدايــة 

 2018 تصفيــات  فــي  ســيئة 

فتراجع إلى المركز الســادس في أميركا 

الجنوبية ولم يبرز في كوبا أميركا، قبل إقالة 

دونغا واســتقدام المــدرب تيتي، فأصبح أول 

المتأهلين إلى المونديال الروسي.

تيتي..
كيفية ترويض النجوم

سيليساو..
حة فوق العادة

ّ
مرش

البرازيل وسويسرا.. ليلة عودة نيمار
استعادة الثقة بعد كارثة 2014

مارسيلو.. فرصة جديدة

شاكيري.. خبرة المونديال

باولينو.. عشق األهداف

بتكوفيتش.. قرار صائب

ــط ريــــــال مــدريــد  ــ ــب وسـ ــ ــال العـ ــ قـ
اإلســبــانــي مــارســيــلــو:مــا قمنا به 
خالل األعوام األربعة األخيرة 
الثقيلة  الــخــســارة  عــقــب 
أمام المنتخب األلماني 
بــالــســبــعــة عــلــى أرضــنــا 
ــيــن جــمــاهــيــرنــا.. هو  وب
وضع الماضي خلفنا. اآلن 

نحن أمام فرصة أخرى جديدة.

يتمتع المنتخب السويسري المصنف 
 ،

ً
في المرتبة السادسة عالميا

الكبيرة من حالل  بالخبرات 
المونديال  في  التواجد 
خالل النسخ األخيرة، كما 
العبيه   على  يعول  أنــه 
شيردان شاكيري والشاب 
البطوالت  فــي  امبولو   بريل 

الكبرى وخاصة المونديال.

المنتخب  بــاولــيــنــو العـــب  قـــال 
البرازيلي ونجم خط وسط 
ــانـــي:  ــبـ بــرشــلــونــة األسـ
يمكنني القول إن هدف 
نيمار ليس فقط اللعب 
بشكل جيد عقب تعافيه 
مــن اإلصــابــة األخــيــرة، لكني 
 إلى 

ً
  يتطلع دائما

ً
أؤكــد أنه دومــا

تسجيل األهداف.

المدير  بتكوفيتش  الكرواتي  كــان 
ســويــســرا،  لمنتخب  الــفــنــي 
قرر  عندما   

ً
كــثــيــرا  

ً
محقا

مواجهة منتخب إسبانيا 
ــــطــــالق  ــــل ان ــب  قــ

ً
وديــــــــــا

بذلك  ليضع  المونديال، 
العبيه أمام امتحان مرتقب 

صعب أمام البرازيل.
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 تستهل البرازيل، مع نجمها العائد نيمار، حملة 

استعادة سمعتها بعد كارثة 2014 على أرضها، 

عندمــا تواجــه سويســرا في مونديال روســيا 

2018 في كرة القدم في روســتوف أون دون، 

وكانت البرازيل، بطلة العالم خمس مرات )رقم 

قياســي(، تعرضت لخسارة موجعة على أرضها 

في نصف نهائي 2014 أمام ألمانيا 1-7، عندما 

كان نيمار غائباً بسبب اإلصابة في ربع النهائي 

ضــد كولومبيا، قبل أن تســقط بثالثية نظيفة 

ضد هولندا في مباراة تحديد المركز الثالث.

بداية سيئة
كانت بدايــة المنتخب البرازيلي »سيليســاو« 

ســيئة في تصفيات 2018، فتراجع إلى المركز 

الســادس في أميــركا الجنوبية، ولــم يبرز في 

كوبــا أميركا، قبل إقالة مدربه الســابق دونغا، 

واستقدام المدرب تيتي، فأصبح أول المتأهلين 

إلــى المونديــال الروســي، ليبقــى المنتخب 

لم  الــذي  الوحيــد 

يغــب عن أي من 

 21 الـــ  النســخ 

للبطولة العالمية.

صدارة
البرازيــل  وتبــدو 

العادة  فوق  مرشــحة 

لصــدارة مجموعتها، في ظل 

طفــرة النجوم فــي تشــكيلتها، مثل 

المهاجمين نيمار العب باريس سان جرمان 

الفرنســي، وغابريال جيزوس العب مانشســتر 

ســيتي األنجليــزي، العبــي الوســط باولينيو 

وفيليبــي كوتينيو نجما برشــلونة األســباني، 

والمدافعيــن تياغو ســيلفا قائد باريس ســان 

جرمان، ومارســيلو قائد ريال مدريد األســباني 

والحارس أليسون. ويبحث بعض العبي البرازيل، 

على غرار أليســون وكوتينيو وكاســيميرو، عن 

الثأر من سويســرا، التي فــازت عليهم 1-صفر 

وحرمتهــم بلوغ الدور الثانــي في كأس العالم 

تحــت 17 عاماً في 

أن  قبــل   ،2009

اللقــب.  تحــرز 

قال  جانبــه،  من 

من  أليسون:هذا 

القــدر،  ســخرية 

كذلــك؟،  أليــس 

ألننا  ســعداء  نكن  لم 

أقصينا. كان فريقهم جيداً.

خبرة
وفي المعســكر السويسري، سيعيش المواجهة 

غرانيــت  الوســط  نجــم  مــن  كل  مجــدداً، 

تشــاكا، ريكاردو رودريغيــز، والمهاجم هاريس 

سيفيروفيتش، الذي توج هدافاً للبطولة آنذاك.

منافسات
 ولن يكون المنتخب السويســري لكرة القدم 

مرشــحاً للفوز على نظيــره البرازيلي اليوم في 

روســتوف-أون-دون، فــي الجولــة األولى من 

منافســات المجموعة الخامســة في مونديال 

روســيا، لكن العب وســطه وفريــق اينتراخت 

فرانكفــورت األلمانــي، جيلســون فرنانديس، 

يؤكــد أن منتخــب بالده لديه ميــزات وخبرة 

حقيقية في المواعيد الكبرى، وال تثير الخوف، 

ويواصــل جيلســون دا كونسيســاو تافاريــس 

فرنانديــس، الذي يعتبر اســمه برازيلياً تقريباً، 

لكن جذوره تعود إلى الرأس األخضر »البرازيل 

تفــرض االحتــرام، ولكنهــا ال تثيــر الخوف«، 

مضيفــاً »ال مجال لمنــح البرازيل 3 نقاط دون 

قتــال من أجل التركيز علــى مباراة صربيا« في 

الجولة الثانية. وتابع فرنانديس في تصريحات 

من المعســكر التدريبي لسويســرا في تولياتي 

»بطبيعــة الحال، العبــو المنتخــب البرازيلي 

ســريعون جــداً ويضغطــون بكثافــة، لكنني 

وزمالئي اعتدنا على مواجهة العبين من الطراز 

العالمــي«. التقى المنتخبــان 8 مرات، ففازت 

البرازيــل 3 مرات وسويســرا مرتيــن. وتعادل 

المنتخبــان في المواجهــة الوحيدة بينهما في 

كأس العالم 1950.
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 أليسون: 
لم نكن سعداء 

ًألننا أقصيناهم كان 
فريقهم جيدا
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Ⅶ موسكو - د ب أ

 قال أوســكار راميريز، المدير الفني للمنتخب 

الكوســتاريكي لكرة القدم، إن مباراة فريقه 

المقررة اليــوم أمام نظيره الصربي هي 

األهم لــه فــي بطولــة كأس العالم 

2018 المقامة حالياً في روسيا.

الكوســتاريكي  المنتخبان  ويلتقي 

والصربي اليوم بمدينة سامارا، ضمن 

منافسات المجموعة الخامسة في 

الدور األول للبطولة.

راميريــز،  وأوضــح 

فــي المؤتمر الصحفي 

لفريقه أمس: »التوازن 

ســيكون مفتاح الفوز 

فــي مبــاراة اليــوم، 

يتســم  أن  يجــب 

أداؤنــا بالتوازن وأن 

يتعين  متــى  نعلــم 

علينــا الضغــط على 

المنافس في أماكن محددة. التوازن هو كلمة 

السر في هذه المباراة، يتعين عليك أن تعرف 

كيفية تقليص مميزات المنافس«.

وأشار راميريز إلى أهمية المباراة نظراً 

لقــوة المجموعــة والترشــيحات 

القويــة، التــي تصــب فــي 

البرازيلي  المنتخــب  صالــح 

وقال:  المجموعــة.  لصــدارة 

الفوز بالنقاط الثالث اليوم أمر مهم 

للغاية من أجل انتزاع بطاقة التأهل 

لــدور الســتة عشــر خالل 

مباراتــي الفريق التاليتين 

أمام البرازيل وسويسرا.

وأضــاف: ما قدمناه 

فــي مونديــال 2014 

كان أعلى مســتوياتنا 

اآلن  األمــر  ولكــن 

بناء  سنبدأ  مختلف، 

أمام  اليــوم  طريقنا 

صربيا«.

Ⅶ موسكو - رويترز

قلــل مالدن كرســتايتش، مــدرب صربيا، من 

المخاوف بأن افتقــاره للخبرة كمدرب 

للمنتخــب الوطنــي قــد تؤثر 

علــى فــرص فريقــه أمام 

كوســتاريكا، فــي أولى 

مباريات الفريقين في 

كأس العالم، اليوم.

وسيخوض 

الذي  كرستايتش، 

لم تكــن لديه أي 

خبرة فــي تدريب 

عندمــا  األنديــة، 

المنتخب  قيادة  تولى 

أكتوبــر  فــي  الوطنــي 

الماضــي، أولى مبارياته الرســمية 

أمام الفريق القادم من أميركا الوسطى في 

ســمارا. وأضاف: »بالنســبة لموضوع افتقاري 

للخبرة، ال يمثل ذلك أي مشــكلة ألنني أعمل 

مــع العبيــن محترفيــن أثبتــوا جدارتهم في 

أنديتهم في كافة أرجاء أوروبا«.

وتابــع: »ضميري مرتاح ألننا نعمل ســوياً 

منذ ثالثة أســابيع بشــكل جيــد حقاً، 

تجعلني سعيداً،  األشــياء  هذه 

يجــب أن نركــز ونتمتــع 

عندمــا  بالمســؤولية، 

الالعبين ألول  قابلت 

مرة قلت لهم دعنا 

ونصبح  نســترخي 

خــارج  أصدقــاء 

الملعب، لكن في 

يجب  المباريــات 

أن  الجميــع  علــى 

يتحلى بالمسؤولية«.

والالعــب األكثــر خبرة 

االعتماد  الذي يمكن لكرســتايتش 

عليه هو المدافع برانيســالف إيفانوفيتش 

الــذي قــد يصبح أكثــر العبي صربيــا خوضاً 

للمباريات الدولية اليوم مباراته 104.

كوستاريكا وصربيا.. لقاء كلمة السر
»سندريال« والعائد بعد غياب

Ⅶ سان خوسيه - أ ف ب

يأمل المنتخب الكوســتاريكي في استعادة 

المســتويات التي قادته لــدور الثمانية في 

كأس العالــم 2014 لكرة القــدم بالبرازيل، 

عندما يســتهل مشواره في مونديال روسيا 

2018 اليــوم بلقــاء نظيــره الصربي على 

ملعب »كوســموس أرينا« بمدينة ســامارا 

الروســية. ويبدو منتخبا كوستاريكا وصربيا 

مستعدين لبدء مشوراهما في كأس العالم 

روســيا، بعد أن وصال إلى مدينة ســامارا 

التي تشــتهر بأنها مركز صناعة الفضاء في 

روسيا.

وتمثــل المواجهة مع المنتخب الصربي 

المصنــف 34 عالمياً اليوم هــي المفتاح، 

الذي يعتمد عليه المنتخب الكوســتاريكي 

لتحقيــق حلم مضاهــاة إنجازه الســابق، 

ورغــم المفاجــأة التي فجرهــا المنتخب 

الكوســتاريكي فــي المونديــال البرازيلي، 

الفريــق المونديال الروســي وهو  يخوض 

ليس في أفضل حاالته، حيث ظهر هذا من 

النتائــج  خــالل 

فــي  الســلبية 

الودية  المباريــات 

الفريق  خاضهــا  التي 

اســتعداداته  خــالل 

للمونديال الروسي.

ورغم أن منتخب كوســتاريكا خســر 

معظم مبارياته الودية التي خاضها مؤخراً، 

فإنه يستمد الثقة من حملته في التصفيات 

التي شــهدت فــوزه داخل قواعــده على 

المنتخب األميركي برباعية نظيفة.

وكان المنتخب الكوســتاريكي »سندريال 

البطولــة« قــد حقــق انطالقــة قوية في 

مونديــال البرازيل 2014 ووصــل إلى دور 

الثمانيــة قبــل أن يخرج بضربــات الجزاء 

الترجيحيــة أمام نظيــره الهولندي، واآلن 

يتطلع إلى اســتعادة تلك المستويات أماًل 

في قطع مشوار طويل بالمونديال الروسي.

ويتنافــس المنتخب الكوســتاريكي، الذي 

يشــارك في المونديال للمرة الخامسة علما 

بأن مشاركته األولى كانت في نسخة 1990، 

المجموعة  ضمن 

التــي  الخامســة 

تضم معه منتخبات 

والبرازيــل  صربيــا 

وسويسرا.

ورغــم تأهــل الفريق للنســخة 

عنــاء  دون  المونديــال  مــن  الحاليــة 

كبير، يواجه المدير الفني أوســكار راميريز 

انتقادات حادة إثر تواضع نتائج كوستاريكا 

في مبارياتها الودية االستعدادية للبطولة.

آخر  الكوســتاريكي  المنتخــب  وخســر 

مبارياتــه الودية بنتيجــة 1 /   4 أمام نظيره 

البلجيكي وذلك بعد هزيمته أمام المنتخب 

اإلنجليــزي صفر /   2، وقــد بدا العديد من 

العبيه األساسيين بعيدين عن مستوياتهم.

وفــي نوفمبر الماضي، خســر المنتخب 

الكوســتاريكي أمام نظيره اإلسباني صفر /   

5، ولم يحقق الفوز ســوى أمام اســكتلندا 

في مارس وأيرلندا الشمالية في وقت سابق 

من يونيو الجاري.

 تسعى كوســتاريكا للبناء على مشوارها 

المذهل فــي البرازيــل 2014 تعود صربيا 

للنهائيات بعد غياب عن النسخة السابقة. 

كما يدرك المنتخب الكوســتاريكي أهمية 

تحقيــق نتيجــة إيجابيــة أمــام صربيا من 

أجــل الحفاظ على فرصــه في المجموعة، 

كمــا يتطلــع إلــى معادلــة رقم قياســي 

على مســتوى اتحاد الكونــكاكاف )أميركا 

الشمالية والوســطى والكاريبي( والمتمثل 

في تفادي الهزيمة لســت مباريات متتالية 

في نهائيات المونديال، الذي تحقق مرتين 

ســابقتين من قبل المنتخب المكســيكي. 

فــي المقابل، ُتشــارك صربيا فــي العرس 

العالمي بعد الغياب عن النسخة السابقة، 

حيث كانت المشــاركة األخيرة في جنوب 

أفريقيا 2010 والتي فشلت فيها في تخطي 

مرحلة المجموعات رغم الفوز على ألمانيا 

بهــدف نظيف في المبــاراة الثانية. كانت 

صربيا قد تأهلــت من التصفيات األوروبية 

بعد أن احتلت صــدارة المجموعة الرابعة 

متفوقة علــى منتخبات من بينهــا أيرلندا 

وويلز والنمسا.

صربيا .. ثمانية أعوام من الغياب

ماتاريتا.. إصابة وضياع حلم

ستويكوفيتش.. هاتريك مونديال

صربيا.. خبرة وشباب

له  أول مباراة  يدخل منتخب صربيا 
في كأس العالم منذ ثمانية أعوام 

ساحق  انتصار  تحقيق  بعد 
الودية  مباراته  في 

بنتيجة  بوليفيا  على 
الروح  أن  يعني  ما   5-1
المعنوية  مرتفعة، حيث 

أنهى عدد من أهم العبيه 
الموسم مع أنديتهم بمستوى 

متميز.

لكرة  الكوستاريكي  االتحاد  أعلن 
أرغمت  اإلصابة  أن  القدم 

رونالد  األيسر  المدافع 
ماتاريتا على االنسحاب 
فقط  أيام  ثالثة  قبل 
من بدء مشوار منتخب 

بالده في مونديال 2018 
بروسيا، وتم استبداله بزميله 

غوتييريز.  بكينر  الالعب 

حاول فالديمير ستويكوفيتش، 
صربيا  منتخب  حارس 

المخضرم، الذي يشارك  
للمرة الثالثة، التخفيف 
على  الضغوط  من 
زمالئه قبل مباراة اليوم 

وقال  كوستاريكا.  أمام 
أمام  المباراة  ستويكوفيتش: 
كوستاريكا ال تشكل قضية حياة أو 

بالذكاء. التحلي  موت،علينا 

الصربي  المنتخب  يشهد 
المونديال  نسخة  في 
بين   

ً
مزيجا الحالية، 

عناصر الخبرة والشباب، 
حيث يضم عناصر بارزة، 

أمثال كوالروف العب روما 
مان  العب  وماتيتش  اإليطالي 

اإلنجليزي. يونايتد 

راميريز:
التوازن باب الفوز

كرستايتش:
ضميري مرتاح
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أوتشوا

Ⅶ موسكو - أ ف ب

أكــد مدرب المنتخب األلمانــي يواكيم لوف، 

أن التعطش والطمــوح، موجودان وواضحان 

ويمكن أن تشــعر بهما بيــن الالعبين، مضيفاً 

»التوتــر يتصاعــد، يمكنك أن تشــعر بأنها 

مناســبة خاصة جداً لجميع الالعبين. ليس 

هناك فرصة أكبــر لالعب من اللعب في 

نهائيــات كأس العالم، لكن يجب أن نركز 

علــى كل مبــاراة بحد ذاتها، وأال نســتبق 

أنفســنا بالتفكير كثيراً بالمباريات 

المقبلة«.

رسالة
أن  وواصــل »نريــد 

نوصل الرسالة بأننا 

نريــد الفــوز في 

المبــاراة  هــذه 

االفتتاحية 

االنتقــال  ثــم 

مــن هنــاك«. 

وواصل لوف »لكن في المباراة األولى، نرتقي 

عادة إلى مستوى قدراتنا على أرض الملعب، 

وهــذا األمر يعود إلى الثقــة التي يتمتع بها 

العبونــا. يؤمن الجميع بأنفســهم وبالطريق 

التــي قطعناها معــاً. لطالما كان 

األمــر جيداً علينــا عندما نبدأ 

البطولة بانتصار«.

مشاركة
وفــي مــا يخــص المبــاراة ضد 

المجموعــة  فــي  المكســيك 

كوريا  تضم  التي  السادســة 

الجنوبية والســويد، أكد 

مســعود  أن  لــوف، 

أوزيل سيكون جاهزاً 

فــي  للمشــاركة 

الملعب  وســط 

عن  غيابه  بعد 

الودي  اللقــاء 

ضــد  األخيــر 

السعودية.

Ⅶ ألمانيا - أ ف ب

 في غليسنكيرشن، يطلق على أكاديمية نادي 

شــالكه األلماني لكرة القدم اســم »مســبك 

عمــال المناجم«، فــي تذكير بأن 

اللعبــة ال تنفصــل عن عالم 

الفحــم  مناجــم  عمــال 

فــي المدينــة حيــث 

ولــد ونشــأ الحارس 

مانويــل  األلمانــي 

نوير. 

قائد »المانشافت« 

ضحية  كان  الــذي 

كســر فــي القــدم 

اليســرى أبعــده منذ 

ســبتمبر الماضــي عــن 

بايرن ميونيخ والمنتخب،  ناديه 

ســيخوض مباراتــه األولى فــي مونديال 

روســيا 2018 اليــوم ضــد المكســيك فــي 

المجموعة السادســة، حيث يبدأ أبطال 2014 

حملــة الدفاع عن لقبهم. لــم يعاود الحارس 

الفارع الطول اللعب ســوى وديا مطلع يونيو 

مــع المنتخب، إال أن نوير )32 عاما( يســتند 

في الثقة الكبيرة التي يتمتع بها، إلى مســيرة 

مذهلة.

 كان نوير بالنســبة إلــى ألمانيا 

في مونديال البرازيل 2014، 

شبكة األمان التي حمت 

شباك المرمى من كل 

المخاطــر، كيف ال 

وهو الــذي اختير 

حــارس  أفضــل 

العالم  في  مرمى 

أعــوام  ألربعــة 

 2013 بيــن  تواليا 

حــل  كمــا  و2016. 

ثالثــاً في الســباق إلى 

ألفضل  الذهبية  الكــرة  جائزة 

العب كرة قدم فــي العالم عام 2014، 

خلف النجمين اللذين تقاســما الجائزة في 

األعوام العشــرة األخيرة: البرتغالي كريستيانو 

رونالدو واألرجنتيني ليونيل ميسي.

لوف: 
التوتر يتصاعد لكننا جاهزون

نوير.. 
أخطبوط مدينة عمال المناجم

المانشافت.. ابتدى المشوار
المانيا والمكسيك.. تفوق وطموح

كروس.. ال يجب أن نستخف

ماركيز.. سنة خامسة مونديال

بواتنغ.. الجشع والفوز

هوميلس.. تألق وتميز

حذر العب المنتخب األلماني توني 
االستخفاف  مــن  ــاءه  ــ زمـ ــروس  كــ
المكسيكي في  بالمنتخب 
: »ال يجب 

ً
لقاء اليوم، قائا

االســتــهــتــار فـــي هــذه 
على  أشـــدد  اللحظات، 
ــر مـــرة أخــرى  هـــذا األمــ
ألنها مباراتنا األولى في 

مونديال روسيا«.

ــع الــمــكــســيــك  ــدافــ يــســتــعــد مــ
ماركيز  رافــايــل  المخضرم 
نجم برشلونة األسباني 
األســــــبــــــق وصــــاحــــب 
الــتــاســعــة والــثــاثــيــن 
إلى  لانضمام   

ً
عــامــا

مــجــمــوعــة الــاعــبــيــن 
ــــي 5  ــن شـــــاركـــــوا فـ ــ ــذيـ ــ الـ
نهائيات لكأس العالم، وهو ما 

يحسب له.

قال جيروم بواتنغ، قلب دفاع 
بايرن ميونيخ والمنتخب 
األلماني: نحن بحاجة 
إلى الجشع وتحقيق 
الفوز في لقاء اليوم 
على  نقاتل  أن  يجب 
ــيء فـــي أرضــيــة  كـــل شــ
الملعب، يجب أن نحسم الثاث 

.
ً
نقاط مبكرا

بدا هوميلس قلب دفاع  المنتخب 
األلماني في قمة عطائه 
الــتــمــاريــن التي  خـــال 
المانشافت  أجـــراهـــا 
ــوع، وقــد  ــبـ ــذا األسـ هـ
يجاور زميله نيكاس 
ــون فــي  ــكـ ــيـ ــه لـ ــ ــول شــ
للقاء  األســاســيــة  التشكيلة 

اليوم.
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Ⅶ موسكو -أ ف ب

 تبــدأ ألمانيا مســعاها لتكــون أول منتخب 

يحتفظ بلقبه منذ عام 1962، بتفوق معنوي 

واضح على المكسيك التي تلتقيها اليوم على 

ملعب »لوجنيكي« في موسكو ضمن الجولة 

األولــى من منافســات المجموعة السادســة 

الفرصة ســانحة  لمونديال 2018. وســتكون 

أمام المانيا لكي ترتقي بمستواها تدريجياً في 

الــدور األول ألن مجموعتها تبدو في متناولها 

علــى الورق، ألنها تضم أيضــا كوريا الجنوبية 

والســويد اللتين تتواجهان األحد في نيجني 

نوفغورود.

 وعلــى غرار المانيا التــي خرجت فائزة من 

مبارياتهــا العشــر في التصفيــات المؤهلة إلى 

روســيا، مســجلة 43 هدفا فيما اهتزت شباكها 

4 مرات فقط، حجزت المكســيك مقعدها في 

المونديــال للمرة الســابعة توالياً بســهولة إذ 

ضمنــت تأهلها قبل ثالث جــوالت على انتهاء 

تصفيات الكونكاكاف.

تاريخ  ويحفل   

كأس العالم بتعثر 

األول  الــدور  في 

لمنتخبــات تدافع 

عــن لقبهــا، إال أن 

ألمانيــا أثبتــت خالل 

التصفيات نجاحها في إدارة 

المباريــات التي تعتبر »ســهلة« من 

دون أن تقع في فخ المنتخبات التي تعتمد 

دفاعاً عميقاً. 

 كما دأبــت ألمانيا على الوصول إلى نصف 

النهائي على األقــل في كل البطوالت العالمية 

التي شاركت بها منذ مونديال 2006 على أرضها 

حين انتهى مشــوارها فــي دور األربعة على يد 

إيطاليا.

إشراف
 وكان المنتخــب األلمانــي في حينه بإشــراف 

المــدرب يورغــن كلينســمان، قبــل أن يتولى 

المهمة بعد المونديال مســاعده يواكيم لوف 

الــذي نجــح في 

ســمعة  تعزيــز 

كمنتخب  ألمانيا 

الكبرى  البطوالت 

مهما كانت ظروفه، 

بقيادتهــا إلــى نهائي 

كأس أوروبــا 2008، المركز 

الثالــث في مونديــال 2010، نصف 

نهائــي كأس أوروبــا 2012، قبــل أن يتوج 

مشــواره بلقب ألماني رابع فــي كأس العالم 

خالل مونديال البرازيل 2014.

فرصة
 وتبدو الفرصة ســانحة أمام رجــال لوف لبدء 

حملتهم بفوز، استناداً إلى المواجهات السابقة 

لأللمان ضد المكسيك، آخرها في نصف نهائي 

كأس القــارات الصيف الماضــي على األراضي 

الروســية عندما اكتســحت »تريكولور« بنتيجة 

4-1 رغــم مشــاركتها بتشــكيلة رديفة إلى حد 

كبيــر. وســتكون مواجهة اليوم علــى الملعب 

الذي يستضيف المباراة النهائية في 15 يوليو، 

الرابعة بين األلمان والمكسيكيين في نهائيات 

كأس العالم.

دعوة
على جانب أخر، دعا مدافع المكسيك كارلوس 

سالســيدو الــذي وقع نهائيــا مــع اينتراخت 

فرانكفورت االلماني بعدما لعب معه الموسم 

المنصرم على سبيل اإلعارة، إلى التفاؤل بقدرة 

بالده على إحراج أبطال العالم.

األلمــان  عــن  كثيــراً  »نتحــدث  وقــال   

ونعتبرهــم متفوقيــن بشــكل واضــح، لكن 

الجميع معرض للهزيمة. في كرة القدم، تقلص 

فارق المســتويات وهناك الكثيــر من العوامل 

األخرى«.

 وواصــل »ال يوجد ســوى العبيــن أو ثالثة 

بإمكانهــم تســجيل هدفين أو ثالثــة في كل 

مبــاراة، االرجنتيني ميســي، البرتغالي رونالدو 

والبرازيلي نيمار، الذيــن بإمكانهم قلب األمور 

بتسديدة أو لمحة فردية«.
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سالسيدو: 
حتى األلمان 

معرضون للخسارة في 
كرة القدم



� موسكو - صالح الدين 

الشيحاوي

مــن  روســيا  ضيــوف  يحظــى 

شــخصيات رياضية وجماهير بترحيب خاص 

وامتيازات كبيرة تفوق ما يحصل عليه الضيوف 

القادمون إلى موسكو بدعوة من االتحاد الدولي 

لكرة القدم »فيفا«.

امتيازات
والفــارق فــي االمتيــازات يبدأ من 

الوصول إلــى المطار حيث يحصل كل 

مشجع أو شــخصية رياضية على بطاقة 

مجانية الستعمال وسائل النقل العمومي 

مجانــاً، بينما يفرض علــى ضيوف »فيفا« 

دفــع تكاليف النقــل! وتكبــد »أصدقاء فيفا 

المغضوب عليهم« دفع معاليم 3 رحالت عبر القطار 

للوصول إلى ملعب لوجينكي مسرح االفتتاح، ألن المسافات 

بعيــدة جداً في موســكو 

ورحلــة واحدة عبر خط 

حديدي واحد ال تكفي 

القطار  تغيير  بل يجب 

بفرصة  لتحظى  مرتين 

الوصــول إلــى ملعب 

لوجينكي.

ضيوف
كما أن ضيوف روســيا 

مــن مشــجعين لجميع 

المشــاركة  المنتخبــات 

المشــاركة مرحــب بهــم  وغيــر 

فــي البلــد المضيــف دون الحصول على تأشــيرة 

ويكفي االستظهار ببطاقة المباراة لتعبر المطار، بينما 

يســتوجب على ضيوف فيفا الحصول على تأشــيرة قبل 

السفر إلى بالد المونديال!

واســتغرب عدد كبير من اإلعالميين والضيوف المدعوين 

من طرف »فيفا« من المعاملة بسياسة 

المكيالين.

نقل مجاني
وكانــت روســيا قد أعلنــت خالل 

ترشــحها الســتضافة نهائيات كأس 

المجانــي  النقــل  بتوفيــر  العالــم 

المضيفة عبر  المــدن  بين  للجماهير 

شــبكة ســكك حديدية ضخمــة، وهو 

ما نال استحســان االتحــاد الدولي لكرة 

القدم وساهم في فوز موسكو بتنظيم العرس 

الكروي المونديالي.

سياسة المكيالين
ولكن معاملة الضيوف بسياســة المكيالين وتمييز أصناف 

على أخرى أثار االســتغراب والدهشــة واعتبر ســابقة في 

تاريخ تنظيــم بطوالت كأس العالم على مر التاريخ وبدعة 

روسية!

� دبي - عدنان الغربي

يخوض فرجاني ساســي العب المنتخب التونســي )نسور قرطاج(، 

أول تجربــة فــي كأس العالم، وهو من مواليد 18 مارس 1992، 

ويلعب حالياً لفائدة نادي النصر السعودي، بعد أن لعب في 

الدوري التونســي للنجم الســاحلي والترجــي الرياضي، كما 

خاض تجربة احترافية في الدوري الفرنســي مع نادي ميتز، 

إال أن هبــوط األخير إلــى الدرجة الثانية، عجل بعودته إلى 

الدوري التونســي من بوابــة الترجي الرياضي، قبل أن ينتقل 

إلى نادي النصر الســعودي مطلع العام الحالي، بعقد مدته 3 

مواسم ونصف.

فرجاني ساسي، نسر كاسر، يتطلع دائماً إلى التحليق عالياً، ويحلم 

أن يقود وزمالؤه منتخب تونس إلى الدور الثاني ألول مرة في تاريخ 

مشاركاته الخمس في نهائيات كأس العالم. 

يشــغل فرجاني ساســي مركز الوســط الدفاعي، ولعــب مباراته 

الدولية األولى مع المنتخب التونســي األول في 8 يونيو 2013، 

أمــام منتخب ســيراليون )2–2(، حيث شــارك فــي المباراة 

أساسياً، ولعب المباراة كاملة، ويحمل في رصيده 41 مباراة 

دولية، ســجل فيها 3 أهداف، كما يحمل في ســجله 5 

ألقــاب، حيث تــوج بطاًل للدوري التونســي مرتين 

مع النادي الصفاقســي والترجي الرياضي، وبطاًل 

لكأس تونــس والبطولــة العربية مــع الترجي 

أيضــاً، ولقب كأس االتحــاد األفريقي مع 

الصفاقسي.

 يعــّد فرجاني ساســي، أحــد األوراق 

المــدرب  تشــكيلة  فــي  المهمــة 

ورغم  معلــول،  نبيل  التونســي 

المنتخب  وضعــت  القرعة  أن 

مجموعة صعبة،  في  التونسي 

إلــى جانب منتخبــات إنجلترا 

وبلجيكا وبنما، إال أنه أبدى تفاؤالً 

بتقديم بطولة كبيرة، حيث قال: رغبتنا كبيرة في تحقيق نتائج 

جيدة في كأس العالم، وكما قلت ســابقاً، ســنلعب كل مباراة 

على حدة، وســنحاول أن نحقق انطالقة جيدة في أول مباراة 

أمــام إنجلترا، حتى ترتفع المعنويــات، ونواصل اللعب بثقة 

كبيرة مستقباًل.

وأضاف »سنلعب كل المباريات من أجل الفوز، وهدفنا 

في هذه البطولة هــو العبور إلى الدور الثاني، واألكيد 

أننا مطالبــون بتحقيق نتيجة إيجابيــة أمام إنجلترا، 

لمواصلــة المشــوار بكل ثبــات، فلدينــا ثقة كبيرة 

في أنفســنا، ال نخشــى أي منافــس، وبرهنا هذا 

أمام المنتخب اإلســباني في آخــر مواجهة ودية، 

ســنلعب لقاء بلقاء، وإن شاء الله، سنصل مباراة 

بنمــا ومصيرنا بين أيدينا«. وختم في تصريحات 

لموقع فيفا قائاًل »المشــاركة فــي كأس العالم 

شــرف كبير، وكل العب يتمنى المشاركة فيها، 

فأنا محظــوظ أن أتيحت لي الفرصة لتمثيل 

بلدي تونس في منافسة كبيرة مثل كأس 

العالم، وإن شاء الله سنترك بصمتنا في 

المونديال«.

أصدقاء »فيفا« مغضوب عليهم في المونديال ًفرجاني ساسي.. 
ق عاليا

ّ
نسر كاسر يحل
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سنة 
أولى 

مونديال

مليارات دوالر 
مكاسب »فيفـــا«  

من العرس الكروي

6.4
� موسكو- صالح الدين الشيحاوي

أكد خبراء في االقتصاد أن روسيا ستجني صافي ربح 

3 مليــارات دوالر مــن تنظيم نهائيــات كأس العالم 

لكــرة القدم، حيــث تمثل البطولــة دجاجة تبيض 

ذهباً، فقد انتعشت الســياحة وبلغت ذروتها بينما 

تسجل المطاعم والمقاهي والمحالت أرقاماً قياسية 

في مداخيلهــا. كما يحقق قطاع الطيران انتعاشــة 

قصوى هذه األيام إذ حل بروسيا 1.5 مليون مشجع 

من مختلف دول العالم.

وتظهر الدراســة أن روسيا ستحقق نمواً اقتصادياً 

إضافياً بنســبة 0.2% على أساس سنوي، في الربعين 

الثاني والثالث من العام الجاري 2018.

حركة تجارية
وســيزداد الناتــج المحلي اإلجمالــي بفضل ارتفاع 

مجموع الطلب على السلع االستهالكية والخدمات، 

وزيادة األســعار في قطاعي الفنادق والمطاعم، مما 

سيؤدي إلى نمو صافي أرباح الشركات.

وساهم المليون ونصف سائح المتواجدون حالياً 

في روســيا في إنعاش الــدورة االقتصادية إذ باتت 

المطاعم مثال تشتغل حتى ساعات متأخرة من الليل 

لتلبيــة حاجيــات الزبائن الذيــن تضاعف عددهم، 

ويصطف مشجعو المنتخبات في طوابير طويلة أمام 

المطاعم في روســيا للحصول علــى وجبة تضاعف 

سعرها »لعيون المونديال«.

كما تشــهد محــالت بيع التذكاريــات من تحف 

وقبعات وشــاالت وغيرها مــن الصناعات التقليدية 

الروســية إقباالً كبيــراً من الجماهيــر حيث يحرص 

الجميع على شراء شئ ما يخلد تواجده يوماً ما في 

موســكو أو غيرها من المدن الـ11 المضيفة للعرس 

الكروي.

وأمــام إحدى واجهات محل تجاري في موســكو 

يقــف تاجــر يحمــل قبعة حمــراء وبيضــاء لجلب 

الســياح، قائال أمام المارة الذين يتوقفون لمشاهدة 

منتجــات خاصة بكأس العالم علــى الرصيف: »كن 

مثلي جمياًل، وادعم روسيا! اشتر القبعة والقميص!«.

وينهي التاجر )32 سنة( صفقاته التجارية الواحدة 

تلــو األخرى متســامحاً بتخفيض الســعر من هنا أو 

هنــاك، ويقول: »هكذا دائما«، منذ وصول الســياح 

لــكأس العالم، مفتخــراً بأن رقم أعمالــه ارتفع 90 

في المائة. 

وقالت زبونة فرنســية اشــترت لتوها بضاعة من 

أحد محــالت بيع التذكاريات بـ نحــو 1000 روبل: 

كأس العالــم ال يتكــرر كل عام، لقــد حظيت هذه 

المرة بفرصة الحضور إلى موســكو لتشجيع منتخب 

بالدي لذلك أود االســتمتاع بشراء أشياء تخلد هذه 

الذكرى الجميلة. 

فوائد رياضية
وال تقتصر مكاسب روسيا من المونديال على المال 

فحســب بل ســتجني أرباحاً كبيرة على المســتوى 

الرياضي إذ ســيتم اســتخدام المالعــب التي ُبنيت 

خصيصــاً للمونديال من طرف األندية المحلية وفي 

مقدمتها موســكو وســانت بطرســبورغ وروستوف 

وفولغوغراد مما يســاعدها على النجاح ومنافســة 

األندية األوروبية األخرى خاصة في مســابقة دوري 

األبطال..

واســتناداً إلى أرقام هيئة اإلحصاء الروسية فإن 

االســتثمارات فــي قطاع الرياضــة ارتفعت خالل 

األرباع الثالثة األولى من عام 2017 بنسبة %29.6، 

مقارنة بنفس الفترة مــن 2016، لتبلغ 121 مليار 

روبل )2.2 مليار دوالر(

ويعد مونديال روسيا األغلى في تاريخ البطولة 

بـــ 13 مليار دوالر، بينما لــم تنفق جنوب أفريقيا 

علــى االســتعدادات لمونديــال 2010 أكثر من 6 

مليــارات دوالر، مقابــل 11 مليــار دوالر للبرازيل 

الستضافة مونديال 2014..

ولــم تجــن روســيا مــن المونديــال مالعــب 

ومنشــآت رياضية فقط، بل كانــت فرصة لتطوير 

البنيــة التحتية للنقل حيث تــم بناء مبنى جديد 

للطيــران الداخلــي بمطــار »شــيريميتييفو« في 

ضواحي موســكو يســتقبل هذه األيام الجماهير 

والمنتخبات. 

أرباح »فيفا«
وأظهرت دراسة متخصصة أن »فيفا« سينال الجزء 

األكبــر من الكعكــة من خالل بيــع حقوق البث 

والحصــول على نســبة مــن قيمة تذاكــر حضور 

المباريات، التي تصل إلى 6.4 مليارات دوالر، بينما 

تتخطــى تكاليــف التنظيم من جانب روســيا 13 

مليــار دوالر، والتي توصف بأنها األعلى في تاريخ 

البطولة منذ انطالقها عام 1930 في أوروغواي.

وعلى الرغــم من هذه االســتثمارات الباهظة 

التــي يقــوم بها البلــد المضيــف، إال أن االتحاد 

الدولــي لكرة القدم »فيفا« ســيكون هــو الرابح 

األكبــر نتيجة بيــع حقوق البــث والحصول على 

نســبة من قيمة تذاكر حضــور المباريات، إذ بلغ 

صافــي أرباحــه عــن دورة المونديــال 2014 في 

البرازيــل 2.6 مليــار دوالر، بينما ســجل االقتصاد 

البرازيلــي، فــي ذلك العــام، نمواً بلغت نســبته 

1.07% فقط.

وسيكون مجموع أرباح »فيفا« من تنظيم كأس 

القارات والمونديال 2018 في روســيا سيبلغ نحو 

6.4 مليــارات دوالر. وتقدر عائدات مبيعات تذاكر 

المباريات بـ782 مليــون دوالر، ويتوقع أن يحضر 

المباريات حوالي 3.35 ماليين مشــجع، نحو 1.5 

مليون منهم أجانب.

إعفاء ضريبي
وفــي بــادرة فريــدة مــن الحكومــة وتحفيــزا 

للمشــجعين على التســوق أثنــاء وجودهم في 

روســيا، وذلك من خالل اإلعفاء الضريبي.وتشــهد 

مراكــز التســوق والمطاعم والمقاهــي اقباال غير 

مسبوق من ضيوف روسيا يتوقع أن ينفقوا أرقاماً 

ضخمة تنعش الدورة اإلقتصادية التي عرفت قبل 

أعوام ركوداً كبيراً.

معارضون
ويرى خبراء آخرون أن تأثير استضافة المونديال 

على االقتصاد الروســي ســيكون ضئياًل، معترفين 

بأن تطوير البنية بمناســبة للبطولة، ستؤثر إيجاباً 

على جودة حياة السكان. 

 ويعتبــرون أن زيــادة فــرص العمل وتوســع 

قطاع الخدمات بســبب تدفق المشــجعين، هي 

مجرد انتعاشــة مؤقتة ســتنتهي بعد صافرة نهاية 

المونديــال. وكان معارضون حــذروا البرازيل في 



�  سان بطرسبورغ- يوسف الشافعي 

َتعيُش مدينة ســان بطرســبورغ ظاهرة الليالي 

البيضــاء، إذ تأبى الشــمس أن َتغيــَب، وال َيدوم 

الليل أكثر من ثالث ســاعات بين صالة العشاء والفجر، 

وتبقى الَسماُء ُمضيئة وَكأننا في وضح النهار.

وُتعتبــر مدينــة ســان بطرســبورغ من أقــرب الُمدن 

الروسية إلى الشــمال، إذ تعيش هذه المدينة السياحية 

ظاهرة »الليالي البيضاء«، انطالقاً من نهاية شهر مايو إلى 

غاية ُمنتصف شــهر يوليو، ومن الُمتوقــع أن تصل فترة 

الظالم في الخامس والعشــرين من ُيونيو الجاري إلى 20 

دقيقة فقط.

واستقطبت مدينة سان بطرسبورغ عدداً هائاًل من السياح 

الُمقبليــن على ُحضــور ُمباريات كأس العالــم الُمقامة حاليا 

بروســيا، إذ توافد الُمشــجعون من ُمختلف الجنسيات على 

مدينة سان بطرســبورغ، التي يستقبل مطارها بشكل يومي 

عدداً كبيراً من الرحالت التي ُتقل أعداداً كبيرة من الجماهير 

والُسياح.

»البيان  وعاينت 

الرياضــي« خالل 

بمدينة  تواجدهــا 

بطرســبورغ  ســان 

بظاهرة  الُمشجعين  انبهار 

»الليالــي البيضــاء« التــي ُتعطــي 

للمدينــة رونقــاً وجمالية، حيــث يدأب 

الُمشــجعون على التجول طيلة ســاعات 

الليــل »الُمضــيء« في شــوارع المدينة 

والتقاط الصور تخليداً لهذه الظاهرة.

وَكشــف بعض الُمشــجعين المغاربة لـ »البيان الرياضي« 

عن إعجابهم الكبير بهذه الظاهرة، كما لم ُيخفوا في الوقت 

ذاته ُمعاناتهم الكبيرة مع الصيام في مدينة سان بطرسبورغ، 

نظراً لعدد ســاعات الصيــام، الذي يتجاوز إحدى وعشــرين 

ساعة.

وتزامــن تواجــد الُمشــجعين المغاربة في مدينة ســان 

بطرسبورغ الرائعة مع آخر أيام شهر رمضان، إذ قضوا فيه آخر 

أيــام الصيام قبل حلول عيد الفطر، الذي احتفلت به ُروســيا 

في  الُجمعة  يوم 

احتفالية  أجــواء 

الجماهيــر  مــن 

المغربية.

سعادة
من جهتهم، تمأل السعادة 

سان  مدينة  ُســكان  قلوب 

الظاهرة  بهذه  بطرســبورغ 

أشــهر  تأتي بعد ســتة  التي 

كاملة من الشــتاء القاتم الذي 

ُيخيم على المدينة.

ســان  مدينــة  وتســتغل 

لتنظيم  البيضاء  لياليها  بطرسبورغ 

المهرجانات والحفالت الستقطاب 

السياح، وتعم االحتفاالت المدينة، 

ويتــم إطــالق الشــهب االصطناعية 

انطالقاً من نهر نيفا الشهير.

بعد فترة هدوء على مدار األيام الماضية، لم يشعر معها الزائرون 

بأن ســان بطرسبرغ بين المدن المضيفة لبطولة كأس العالم 2018 

بروســيا، يتميزها الهدوء، تحولت الطرق المؤدية إلى إستاد »سان 

بطرسبورغ« إلى كرنفال كبير الحتفاالت الجماهير مع المدينة التي 

تســتضيف مباريــات المجموعة 

الثانية في المونديال الروسي.

إلى  المؤدية  الطــرق  امتألت 

بطرسبورغ  ســان  مدينة  إســتاد 

بأعــداد كبيــرة مــن مشــجعي 

المغرب وإيران، كما حرص عدد 

من المشجعين على التوجه إلى 

مدينــة المالهــي المقامــة في 

المتنزه المتاخم لإلســتاد لقضاء 

بعــض الوقــت، والتقــاط بعض 

الصــور التذكارية بجــوار العديد 

من األلعاب المثيرة التي تحتويها 

المدينة، كما افترشــت الجماهير الحدائق والمنتزهات، كما انتشــر 

عــدد من الفتية والفتيات من روســيا وجنســيات أخرى تفننوا في 

رسم أعالم البالد المشاركة في البطولة.   سان بطرسبورغ - د ب أ

تســبب التوافد الكبير للجماهير المونديالية على العاصمة الروسية 

موســكو في ازدحام خانق لحركة الســير في شــوارع المدينة على 

امتداد اليــوم. وبات الوصول إلى الوجهــة المقصودة يتطلب وقتاً 

مضاعفاً مرتين وثالثة. وســعياً لتقليل أزمة حركة السير سعى رجال 

الشرطة خالل االفتتاح أول من أمس من منع دخول سيارات األجرة 

إلى الشــوارع القريبة من ملعب 

لوجينكي وتــم توجيه الجماهير 

باستعمال القطارات فقط.

قياسياً  توافداً  وشهدت موســكو 

أوروبــا، حيث  مــن  للجماهيــر 

حلوا بروســيا لمساندة منتخبات 

بلدانهم.

ولئن كانت موسكو تعاني خالل 

األيام العادية من أزمة االختناق 

المــروري فــإن المونديال عمق 

سيارات  أصحاب  وعبر  المشكلة. 

األجرة وعدد آخر من الروس غير 

المولعين بكرة القدم عن امتعاضهم من االزدحام المروري. 

والغريــب أن مواطنين روس يجهلون أن بالدهم تحتضن المونديال 

وأن آخرين غير ســعداء بذلك وأن همهــم األول هو العمل والربح 

المالي لمؤسساتهم.  

Ⅶ موسكو ـ صالح الدين الشيحاوي

� دبي - إيهاب زهدي

يخــوض أندريس إنييســتا )34 عاماً(، آخر مشــاركة له في نهائيات 

كأس العالــم لكــرة القدم، بظهــوره مع »الماتادور« األســباني في 

روســيا، لينهي تاريخاً دولياً طوياًل بدأ بـ»طلته الرائعة« على الساحة 

الدولية منذ عام 2001، ليســاهم في إحراز أســبانيا كأس األمم 

األوروبية تحت 16 عاماً لكرة القدم.

ذكاء
يتمتــع إنييســتا، بــذكاء ملعب فريــد، ويمتلــك مهارة 

صناعة األلعاب النادرة، والتي تجعله محور لعب رئيسي 

للمنتخــب األســباني، إلى جانب أســلوب لعبه الســهل 

الممتنع، وقدرته على المراوغة الســريعة، والتســديد على 

المرمى التي تجعل منه العباً مثيراً لإلعجاب واالحترام في جميع 

مالعــب العالم، ولكــن الزمن ال يرحم، واإلصابــات طاردته طوياًل، 

لكنــه نجح فــي الحفاظ على موهبته وصــوالً إلى المونديال 

الروسي.

شعبية جارفة
يحظى نجم برشــلونة، بشــعبية جارفة بين عشــاق الكرة 

الجميلة، بعدما ساهم بمهارته العالية في تحقيق المنتخب 

األســباني للكثير من اإلنجازات، منها كأس أمم أوروبا تحت 

19 عامــاً، كما تتذكــره الجماهير اإلماراتيــة، عندما تألق مع 

»الماتــادور« عام 2003، ووصل إلــى نهائي كأس العالم 

للشباب في اإلمارات. 

بداية قوية
أمــا على صعيد المنتخب األســباني األول، فكانت 

البداية قوية، بهدف أول ســجله في مباراة ودية 

ضد إنجلترا في 7 فبراير 2007، وســاهم بعدها 

في فوز »الماتادور« بكأس األمم األوروبية 2008 

في النمسا وسويسرا، وكذلك الفوز بكأس العالم 

2010 بجنوب إفريقيا، والذي كان أحد األسباب 

فــي فوز »الروخا« بالمونديــال، لينضم لقائمة 

المرشــحين لنيل جائزة الكرة الذهبية، خاصة 

بعد تســجيله لهدف الفوز فــي النهائي ضد 

هولنــدا في الدقيقــة 116 من عمر المباراة 

بعد التعادل الســلبي فــي الوقت األصلي 

للمباراة.

عشاق الكرة
بالتأكيــد، يعيــش عشــاق الكرة 

الجميلــة، نوبــة مــن الحزن مع 

األسباني  »الرسام«  رحيل  اقتراب 

عن الســاحة العالمية، ولكنها كرة 

القدم التي طالما مر عليها نجوم كبار أبهرونا 

بمهارات الســاحرة المســتديرة، ولكنهم ال 

يملكــون إال االنحنــاء أمــام عامــل الزمن، 

والرحيل للعمل فــي مجال آخر ربما يرتبط 

بالكرة أو بعيداً عنها.

بهر جماهير الُمونديال
ُ
»الليالي البيضاء« ت

المدينة الخالية 
تتحول لكرنفال 

جماهيري

االزدحام المروري 
يخنق موسكو

»الرسام« 
واللوحة الروسية

2014 من خسائر كبيرة بعد تنظيم المونديال 

وجندوا آالفــاً من البرازيلييــن للتظاهر في 

الشوارع إال أن األرقام كشفت الحقاً أن بالد 

السامبا كسبت الكثير من الحدث الكروي.

انتعاش السياحة
وتســتقبل هــذه األيام فنادق المــدن الـ11 

المضيفــة لمباريــات نهائيــات كأس العالم 

أعــداداً كبيرة مــن الوافدين، ممــا يمنحها 

فرصة جني أرباح مالية فائقة. وتضاعف سعر 

الليلــة الواحدة في الفنادق الروســية خالل 

فترة المونديال مــرات عديدة وبات يالمس 

أرقاماً خرافية مقارنة بباقي أيام السنة حيث 

تعاني الفنادق ركوداً بســبب برودة الطقس 

التي ال تشــجع األجانب على التوجه لقضاء 

إجازاتهم في بالد الثلوج المتجمدة. 

أبواب مفتوحة
 وفتحــت روســيا حدودها أمــام الجماهير 

للحضور خالل كأس العالم لتحقيق مكاســب 

مالية تغطــي المبلغ الخرافــي الذي صرفته 

في بنــاء المالعب والبنيــة التحتية، وقررت 

إعفاء حاملي بطاقات المشجع من الحصول 

على تأشيرة مســبقة خالل فترة المونديال، 

كما أنها تســمح ألول مرة لشركات الطيران 

األجنبية بتنفيذ رحالت داخلية أثناء البطولة. 

كانــت وكالة التنصيف العالمية »موديز«، 

قد حســنت مــن توقعاتها لتصنيف روســيا 

االئتماني من »مستقرة« إلى »إيجابية«.

ونجحــت روســيا في 2017 فــي الخروج 

من مصيدة الركود االقتصادي، وتتوقع وزارة 

التنمية االقتصادية الروســية نمــو االقتصاد 

خالل العامين القادمين ما بين 3% و%3.5

 تنافس عالمي
لعــاب  تســيل  األرقــام  أن هــذه  والشــك 

الــدول الكبرى والطامحة إلــى تعزيز نموها 

االقتصــادي لذلك نرى تنافســاً شرســاً على 

تنظيــم نهائيــات كأس العالم فــي كل مرة 

يفتح خاللها االتحاد الدولي لكرة القدم باب 

الترشح.

المتحــدة األميركيــة  الواليــات  وتــدرك 

قيمــة المكاســب الماليــة مــن المونديال 

لذلــك قاتل الرئيــس دونالد ترامب من أجل 

الفوز باحتضــان بطولة 2026 ولو كلفه ذلك 

التحالف مع كندا باإلضافة إلى أعداء األمس 

المكسيك بسبب قضية الهجرة غير الشرعية .

فالمونديــال بحــق دجاجة تبيــض ذهباً 

بالنســبة للبلــد المضيــف، فباإلضافــة إلى 

المبالــغ الماليــة الخرافيــة التــي يحققهــا 

فإنــه تمنحــه فرصــة تطوير البنيــة التحتية 

من طرقــات ومطارات وفنــادق إلى جانب 

المالعب والمنشآت الرياضية.

وتحولــت الرياضة خالل األعوام األخيرة من 

مجــرد ألعاب للتســلية والترفيــه والتنافس 

على األلقاب إلى مشــاريع استثمارية تكسب 

منهــا الــدول مليــارات الــدوالرات، وهو ما 

يفسر الصراع القوي على احتضان البطوالت 

الكبــرى مثل المونديــال واأللعاب األولمبية 

وغيرها.

 3
مليارات دوالر صافي ربح 

روسيا من المونديال 

 782
مليون دوالر عائدات مبيعات 

تذاكر المباريات 

 1.5
مليون سائح أجنبي خالل 

البطولة ينعشون السياحة

 % 0.2 
نمو اقتصادي إضافي 
لروسيا بفضل البطولة
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المونديال 
األخير

غرافيك: محمد أبوعبيدة

المونديال.. ثروات وأرباح بالمليارات
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 الظاهرة 
تنطلق نهاية 

مايو وال ظالم 
حتى ٢٥ يونيو 



Ⅶ  دبي ـ خالد المهيري 

أعلــن عدد مــن نجوم منظمــة المصارعــة الحرة 

العالميــة الترفيهيــة »WWE« تشــجيعهم لعدد 

من المنتخبات المشــاركة فــي بطولة كأس العالم 

2018 والمقامة في روســيا. ونشر الموقع الرسمي 

للمنظمة صور عدد من نجوم المصارعة الحرة وهم 

يحملون شعارات المنتخبات المشاركة في البطولة، 

أبرزهم النجم الياباني شينسكي ناكامورا الذي رفع 

شــعار منتخب بالده، وتايســون اونيل الذي أعلن 

دعمه للمنتخب األلماني، والمكســيكي ســين كارا 

الذي رفع شعار بالده. 

نواعم المصارعة 
ولم يقف التشــجيع لدى رجــال المصارعة الحرة، 

بل امتــد إلى نواعم الحلبات، حيــث أعلنت عدد 

من نجمات المصارعــة دعمهن لمنتخبات بالدهن 

المشــاركة في المونديال، أبرزهن النجمة اليابانية 

أسكا، والمصارعة النا التي أعلنت دعمها للمنتخب 

الروســي، داشــا فوينتيس التي أعلنت تشــجيعها 

المعتزلة ومديرة  المكســيكي، والنجمة  للمنتخب 

عــرض »ســماكداون« بيــج التــي أعلنــت دعمها 

للمنتخــب اإلنجليــزي، باإلضافــة إلــى النجمتين 

األســتراليتين بيلي كاي وبيتــن رويس اللتين أعلنتا 

دعمها للمنتخب األسترالي. 

المنتخبات العربية 
وأكد عــدد من نجــوم المصارعة دعمهــم للمنتخبات 

العربيــة، ومنهم النجــم الياباني ناكامــورا الذي تمنى 

التوفيق للمنتخب السعودي، والنجمان الصاعدان ناصر 

الرويح وشادية بسيسو اللذان أعلنوا دعمهم للمنتخبات 

العربية األربعة المشــاركة في كأس العالم، والنجم تاي 

ديلنجر الذي عبر عن دعمه للمنتخب المصري.
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قال ســتيفن جيــرارد القائد الســابق للمنتخب 

اإلنجليــزي لكــرة القــدم: إن الفريــق يمكنــه 

االســتفادة من عدم وجــود ضغوط كبيرة عليه 

فــي بطولــة كأس العالــم المقامــة حاليا في 

روســيا وأوضح جيرارد نجم خط وسط ليفربول 

اإلنجليزي سابقاً، لوسائل اإلعالم البريطانية: من 

الجيــد والمفيد أن الفريق ال يعاني من ضغوط 

كبيرة أو توقعات هائلة على عكس ما كان عليه 

الحال في السنوات الماضية».

وأضاف: الالعبون يعلمون أنهم في كأس العالم 

التي تأتي في بؤرة االهتمام. إنها بطولة مذاعة 

على التلفزيون ويشاهد الالعبون كل شيء على 

هواتفهم وشــبكات التواصل االجتماعي. ولهذا، 

ال يمكنهم الهروب«.

وعــن قــدرة الفريق على المنافســة على لقب 

البطولــة، بــدا جيــرارد المدير الفنــي للفريق 

غالســكو رينجرز االســكتلندي حاليا، متشــككاً 

وقال: األمر سيتطلب الكثير ولكن جميع الفرق 

في البطولة لديهم الفرصة في الكفاح من أجل 

الفوز باللقب.

وأضاف: مع الحظ وشــجاعة غاريث ساوثغيت 

)مــدرب الفريــق( وبعــض الالعبيــن الجيدين 

بالفعــل، أتمنى أن يعود الفريق لســابق عهده 

ويتطلــع للقــب بكبريــاء. ويســتهل المنتخب 

اإلنجليزي مســيرته فــي البطولة بلقــاء نظيره 

التونســي غــداً في مدينــة فولغوغــراد ضمن 

منافسات المجموعة السابعة التي تضم معهما 

منتخبي بنما وبلجيكا. سان بطرسبرغ - د ب أ

ألمــح األرجنتيني خــوان أنطونيو بيتــزي، المدير 

الفنــي للمنتخب الســعودي، لوجود تغييرات في 

العناصر التي ستشارك في لقاء األوروغواي األربعاء 

المقبــل، في إطار منافســات الجولــة الثانية من 

بطولة العالم بروســيا، بعدما دفع بالحارس ياســر 

المســيليم ومحمــد العويس فــي تدريب األمس، 

الــذي أقيــم عند الســاعة السادســة من مســاء 

أمس علــى مالعب التدريب بنادي زينت ســانت 

بطرســبرغ.  ويأتي اســتبعاد عبداللــه المعيوف، 

بعد المســتوى الضعيف الذي أظهره الحارس في 

لقاء روســيا، حيث تلقت شــباكه خمسة أهداف 

وتشــير المعلومات الواردة من معسكر المنتخب 

الســعودي، إن الحارس محمد العويس، سيشارك 

أساســًيا فــي لقــاء األوروغواي. وكشــفت مصادر 

»البيــان الرياضــي«، أن هنــاك تغييــرات طفيفه 

ســيجريها »بيتزي« في خط الهجوم، ومن المتوقع 

الزج بفهد المولد كالعب أساسي، بجانب استبدال 

يحيى الشهري بنسبة كبيرة. 

ويأمــل  األخضــر ، في مصالحــة جماهيرهم بعد 

البداية الُمخيبة أمام روسيا.من خالل تقديم عرض 

قوي أمام أوروغواي وخاصة وان المواجهات التي 

جمعــت بين المنتخببــن  لم تحمل أى خســارة 

للمنتخــب الســعودي . ومنــع األرجنتيني بيتزي، 

الراحــة عن العبي األخضر، بعدما اســتدعى كافة 

الالعبيــن في اليوم التالي لمباراة روســيا، وأخضع 

الالعبين األساسيين لتدريبات لياقة.

Ⅶ موسكو - البيان الرياضي

نجوم المصارعة الحرة 
ينسون الحلبات ويدخلون أجواء المونديال

أبطال التنس يتابعون المونديال

جيرارد: 
ال ضغوط على 

المنتخب اإلنجليزي

المعيوف 
خارج حسابات 

»بيتزي«

Ⅶ  موسكو - صالح الدين الشيحاوي

احتشــد مئات من مشــجعي المنتخب الســعودي في ساحة عامة 

قريبة من الكرملين وتغنوا باسم ولي العهد السعودي األمير محمد 

بن سلمان اعترافاً له بالجميل بشأن القرارات الجريئة التي اتخذها 

خالل الفترة األخيرة. كما تغنت الجماهير باألخضر متناسية صدمة 

البداية والخســارة بخماســية آمليــن في التعويض أمــام منتخب 

»السيلســتي« األربعاء المقبل. والقت األغنية التي رددها الجمهور 

الســعودي: »تراني أعزك وأموت فيك.. ياألخضر معاك الله« إعجابا 

وتجاوبا كبيرا من المشــجعين الروس والــدول الالتينية على وجه 

الخصوص، حيث انضموا لمجموعة شــباب السعودية ورقصوا على 

أنغام األهازيج واأللحان العربية.

تعاطف 
جاءت هذه االحتفالية الغنائية الرائعة بمناســبة عيد الفطر وزلزل 

نشيد الجماهير السعودية: »يا ربي صلي وسلم على حبيبي سيدي 

محمد« أركان البنايات الشاهقة في قلب موسكو.

وتعاطفت جماهير أميركا الالتينية مع األغاني الدينية وتجمهرت 

مع الســعوديين بينما تساءل روسيون عن معنى األغاني واستعانوا 

ببعض المشجعين العرب للترجمة.

وتعج شــوارع موســكو بالجمهور الســعودي حيــث يتواجدون 

بأعداد كبيرة وهم أكبر نسبة من المشجعين العرب في المونديال 

يليهم الجمهور المصري ثم المغربي والتونسي.

حالة نفسية 
مــن ناحيــة أخرى كثفــت الجهات 

المسؤولة في االتحاد السعودي لكرة 

القدم وإدارة المنتخب جهودها في 

خروج الالعبين من الحالة النفســية 

بعد الخسـارة من المنتخب الروسي 

االنتقادات  بجانب  نظيفة  بخماســية 

التي نالها الالعبون من قبل العديد من 

اإلعالميين السعـوديين المتواجدين في 

روسيا وفي السعودية. 

وتواجــد مســؤولو االتحاد الســعودي 

لكــرة القدم بصورة متواصلة في مقر بعثة 

األخضر بمدينة سان بطرسبورغ بالقرب من 

الالعبين لمناشــدتهم بمســح الصورة التي 

ظهروا عليها في لقاء روسيا.  وعاش الشارع 

الســعودي صدمة خالل اليومين الماضيين بسبب المستوى الفني 

الضعيــف لألخضر والعبيــه والذي ال يعكس االهتمــام الكبير من 

قبل حكومة المملكة العربية الســعودية وهيئة الرياضة منذ إعالن 

تأهــل األخضر لنهائيات كأس العالم.  وانتقل العديد من الجماهير 

الســعودية لمدينة روســتوف اســتعداداً لحضور لقاء الســعودية 

واألورغواي والذي سيحدد مصير األخضر في بطولة العالم. 

ختام 
من ناحية أخرى اختتم أمس فعاليات المعرض الثقافي الســعودي 

موسكو،  في 

وذلــك فــي مبنى 

موســكو«،  »متحــف 

بمشــاركة عدد كبيــر من ممثلين 

العرب  والدبلوماسيين  الســفارات  من 

واألجانب والذي يعد حدثاً ثقافياً مهماً في 

ظل تطور العالقات الروسية السعودية وخطف 

المعــرض األضواء وســاهم في تعريــف الروس 

القادميــن  والســياح 

كأس  مباريــات  لحضــور 

العالــم 2018 بثقافــة المملكة العربية 

السعودية.

ويضم المعرض 11 قســماً من بينها قســم الموسيقى 

والفلكلور وقسم مخصص لألكالت الشعبية، باإلضافة إلى قسم 

الواقــع االفتراضي، وقســم خصــص لعرض صــور التقطت ألجمل 

األماكــن في المملكة، وقســم للخــط العربي.  وتخلــل المعرض 

مشاركة 4 أفالم سعودية من الجنسين، تتراوح مدتها بين 12 و34 

دقيقة ومن المنتظر أن يكون تنظيم المعارض بشكل سنوي.

�  بيتزي مدرب األخضر السعودي� ستيفن جيرارد

�  سين كارا يشجع المكسيك  |  من المصدر �  أسكا تعلن دعمها لليابان  |  من المصدر 

نواعم السعودية فاكهة لوجينكي
Ⅶ  موسكو- صالح الدين الشيحاوي

خطفت نواعم السعودية خالل افتتاح مونديال 2018 

أول مــن أمس علــى ملعب لوجينكــي، األضواء 

من جميالت روســيا وذلك من خالل الحضور 

بأعــداد كبيــرة جــدا والتزيــن بتقليعات 

والفتات تهافت المصورون اللتقاطها.

السعودي  النسائي  الحضور  ومثل 

فــي مباراة روســيا تقريبــا الثلث 

حيث أثبتن مرة أخرى عشقهن 

ووفاءهــن  القــدم  لكــرة 

لمنتخب بالدهن ومساندته 

أينما لعب .

وتزينت مشــجعات المنتخب الســعودي بوشــم على 

الوجــه  يحمل عبارة: )األخضر الســعودي( مرفقاً بصورة 

النخلــة في داللة علــى مميزات المملكــة. بينما التفت 

مشــجعة أخرى بالفتة كتبت عليها: )نحن معك ياألخضر 

وين ما تروح (.

وقالت شــيماء التي حضرت اللقاء ملتفة بعلم كبير: 

أحب لعبة كرة القدم وســبق لي حضــور مباراة واحدة 

في الدوري الســعودي الموسم الحالي بعد قرار السماح 

لنا بدخول المالعب، واليوم جئت مع العائلة واألصدقاء 

لتشــجيع المنتخــب الســعودي واالســتمتاع بالمباراة 

واألجواء التي تحيط بها داخل الملعب وخارجه. لألسف 

النتيجــة كانت غير متوقعة لكن هــذه كرة القدم. لقد 

كانت مناســبة جيدة لنكتشــف روســيا ونتعارف على 

شباب العالم.

ورغــم هزيمة الســعودية في افتتــاح مباريات كأس 

العالم لكرة القدم إال أن المشجعات السعوديات أكدن 

مساندتهن للمنتخب بقوة في مباراة أورغواي المقبلة ، 

مشــيرات إلى أن العبي )األخضر( قادرون على مصالحة 

الجماهير في هذه المبارة ودعم حظوظ المنتخب.

وقالت  إحدى المشجعات :لم يلعب المنتخب  جيدا  

أمام روسيا ولكن التعويض في المباراة المقبلة، الرياضة 

ترمز ألمور أكثر من مجرد الفوز..

وخــارج ملعــب لوجينكي أقبل مشــجعون لمنتخبات 

أوروغواي والبرازيل وروســيا على التقاط الصور التذكارية 

مع  مشــجعات المنتخب السعودي وسط أجواء رياضية 

بعيداً عن التعصب والتناحر من أجل النتائج واأللقاب.

الجماهير السعودية 
تتغنى باسم محمد بن 

سلمان في موسكو

///////////// ■

Ⅶ  دبي - البيان الرياضي 

تابــع عدد من نجوم التنس مجريات مونديال كأس 

العالم 2018 المقامة في روســيا، ونشر نجم التنس 

النمســاوي دومينيك ثيم على حســابه الشــخصي 

بموقع التواصل االجتماعي »إنســتغرام« صورة له 

وهو يتابع المباراة االفتتاحية، قائاًل: »أتمتع ببعض 

الراحة في المنزل! أتطلع حقاً إلى كأس العالم«.

بينما نشر نجم التنس األلماني ألكسندر زفيريف 

على حســابه الشخصي بموقع التواصل االجتماعي 

»إنســتغرام« صــورة كرتونية لنجــوم التنس وهم 

يتابعون المونديال، قائاًل: »أنا وزمالئي العبو التنس 

مستعدون لكأس العالم، فهل أنتم مستعدون ؟ هيا 

بنا ألمانيا«.

كما نشــر نجم التنس السويســري روجر فيدرير 

على حســابه الشخصي بموقع التواصل االجتماعي 

»إنستغرام« صورة له في دورة شتوتغارت األلمانية، 

وعلق قائاًل: »من متحمس لكأس العالم ؟«. � دومينيك ثيم خالل مشاهدته إحدى المباريات



Ⅶ  روسيا ـ صالح الدين الشيحاوي

 موســكو مدينة ال تنــام خالل المونديال.. تســهر 

حتــى الصباح على أنغــام األهازيج الالتينية آلالف 

األرجنتين والمكســيك  المشــجعين جــاؤوا مــن 

وأوروغواي وبيــرو، فكانوا أبطاالً لكرنفال فلكلوري 

رائع، سحر سكان المدينة وبقية الضيوف.

يتجمــع المشــجعون فــي النهــار في الســاحة 

الحمراء، فيتبارزون فــي التغني بنجوم منتخباتهم، 

ومــا إن يرخــي الليل ســدوله حتــى يتحولوا إلى 

الشــوارع القريبة من الكرملين، الشهيرة بمطاعمها 

ومقاهيهــا ليســهروا حتــى الصباح وســط صخب 

الهتافــات ودوي الطبل وألحــان المزامير المميزة 

التــي جلبوهــا معهم من بــالد الســامبا والتانغو 

والسيلستي.

وبعد أيام من انطالق العرس المونديالي يجدر 

بنا أن نصــف الجمهور األرجنتيني األفضل واألكثر 

عــدداً واألروع فــي تشــجيع التانغو في شــوارع 

موســكو لياًل ونهاراً. جماهير األرجنتين حماســية 

جداً بطريقة ال حدود لها، فطريقة تشجيعها تميل 

كثيــراً إلى التعصب على الرغم من أنه لن تحدث 

حتــى اآلن أعمال شــغب بيــن الجماهيــر. وبرز 

األرجنتينيون بقصات شعرهم المميزة، والالفتات 

التــي جلبوها معهــم، وأغلبها يتصدرهــا ليونيل 

ميسي نجمهم األول.

ويحــل مشــجعو المنتخــب المكســيكي فــي 

المركــز الثاني مــن حيث الحضــور الفلكلوري في 

موسكو بقبعاتهم الشهيرة التي أقبل 

الروســيون علــى التقاط الصور 

التذكارية بها.

جماهير  صنعت  كما 

هــي  األوروغــواي 

الفرجــة  األخــرى 

موسكو  ليالي  خالل 

فــي  بتجمعهــم 

واالحتفال  الشوارع 

فــي  بتواجدهــم 

المونديال. 

ساحات  وتكتســي 

كبــرى  وشــوارع  عامــة 

والبيضــاء  الحمــراء  باأللــوان 

لمشــجعي منتخب بيــرو العائد بقوة إلى 

نهائيــات كأس العالم بعــد غياب طويل. ولم 

يفوت الجمهور البيروفي الفرصة ليعرف بعاداته 

وتقاليــده وثقافتــه فــي موســكو، فالمونديال 

الروســي تحــول إلى كرنفال ثقافي الســتعراض 

الثقافات من مختلف القارات.

وال تفتقــد ليالي موســكو رقصة الســامبا التي 

يســهر على نخبها الروس، حيث يرقص البرازيليون 

فــي الحدائق والشــوارع أمــام إعجــاب كبير من 

الحاضرين.

غياب أوروبي
الجماهيــر  ســجلت  ولئــن 

الالتينية حضورها بقوة في 

موســكو فإن المشجعين 

غائبــون  األوروبييــن 

تمامــاً، ولــم يظهــروا 

حتى اآلن، وربما يمثل 

قــرب المســافة بيــن 

بلدانهم  وموسكو سبباً 

لذلــك، حيــث يحلــون 

قبــل المباراة بيــوم واحد 

وال يقيمون طوال أيام البطولة 

بروسيا.

كما غابت الجماهير اآلســيوية عن المشهد 

حتــى اآلن، فقــد خلــت موســكو من مشــجعي 

الساموراي الياباني، ومناصري النمور الكورية . 

وللعــرب نصيب من الكرنفــال المونديالي من 

خالل الجمهور الســعودي، وبدرجــة أقل المصري. 

ويتزين السعوديون باألعالم الخضراء المنتشرة في 

كل المقاهي في شوارع موسكو.

تناقلــت المواقــع اإللكترونيــة البريطانية خبراً 

مفاده أن النجم األســطوري األرجنتيني مارادونا 

قام بحركة عنصرية تجاه المشــجعين الكوريين 

الجنوبييــن الذيــن جــاؤوا لمشــاهدة مبــاراة 

منتخب األرجنتين ضد أيسلندا .

مصــدر الخبر كانت مذيعة قناة »بي بي ســي« 

البريطانية جاكي أوتلي، التي زعمت في تغريدة 

بحسابها الشــخصي بموقع التواصل االجتماعي 

»تويتر« أن مارادونا قام بهذا األمر أمام الجميع. 

وقالــت المذيعة: »مارادونا ليــس هادئاً. بعض 

المشــجعين الكوريين الجنوبيين صاحوا باســم 

دييغــو واضطــر لالبتســامة، وتوجيــه القبــل 

للجماهيــر. ثم ســحب عينيه إلــى الجانب في 

لفتة عنصرية واضحة«. 

وقبــل هــذه الحركــة، غــّردت أوتلــي قائلة: 

»مارادونــا علــى بعد أمتــار قليلة منــا يدخن 

ســيجاراً بينما يلتقط الصور مع المشجعين. إنه 

حقــاً لطيــف«، إال أن موقفها تغيــر بعد هذه 

اللفتة المزعومة. 

وجــاءت ردود األفعــال متضاربــة، حيث زعم 

البعــض أن الحركــة كانت موّجهــة إلى العبي 

المنتخب األرجنتيني، بينما رفض آخرون الفكرة 

قائلين إنها كانت عنصرية بوضوح.

ومن جانب آخــر تناقل عدد من المغردين في 

»تويتــر« صوراً لمارادونا وهو يرتدي ســاعتين، 

واتضــح أن إحداها تم توقيتها بالموعد المحلي 

في موسكو، واألخرى تعمل بتوقيت األرجنتين.

Ⅶ دبي - خالد المهيري 

خطف مشــجع روســي األضواء قرب الســاحة 

الحمراء بجسمه الضخم الذي لونه كامال ليظهر 

في شــكل طريف شــبيهاً بالــدب. والقى هذا 

المشــجع إقباالً كبيراً عليه من األطفال اللتقاط 

الصور التذكارية معه ومداعبته للتعرف عليه إن 

كان إنساناً أم مجرد تميمة متحركة.

ولكــن »الدب الروســي« كان يفاجئ كل طفل 

يقتــرب منه بصيحــة عالية تثير رعبه وتســلي 

المشــجعين المتجمهريــن حولــه. كما ســخر 

المشجع الروسي »الضخم« من بقية المنتخبات 

المشاركة في المونديال مؤكداً أن منتخب بالده 

سيصل إلى المباراة النهائية ويتوج باللقب للمرة 

األولى في تاريخه. موسكو- البيان الرياضي

أثــار الطاقم الطبي ألســود األطلس موجة عارمة من 

الُسخرية، إثر التعامل غير الصحيح مع حالة نور الدين 

لمرابط، حســبما نقلته صحيفة »صــن« البريطانية، 

التــي أكدت أن الطاقم الطبــي وضع كيس ثلج على 

رأس لمرابط مع رشــه بالماء، وهــو األمر الذي ُيعد 

خطيراً، كما قام بصفع لمرابط ُبغية إخراجه من حالة 

الالوعي ما ذكر الجميع برياضة المالكمة. 

Ⅶ سان بطرسبرغ - يوسف الشافعي

ُسخرية  
من الطاقم الطبي

ليالي موسكو .. كرنفال  فلكلوري التيني مارادونا 
يثير الجدل

الدب الروسي 
يرعب األطفال

مسجد كول شريف قبلة الجماهير العربية
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 المنتخب األلماني قادر على الحفاظ على اللقب
Ⅶ  دبي ـ عز الدين جاد الله

أكد 52% من المشــاركين في اســتطالع 

»البيــان« أن المنتخــب األلماني يمتلك 

القــدرة على الحفــاظ على لقبــه الذي 

تــوج بــه فــي نســخة 2014، عندما فاز 

بالمبــاراة النهائية والبطولــة عقب فوزه 

علــى منتخب األرجنتين 1 ـ 0 في الوقت 

اإلضافــي ليتوج بطاًل لــكأس العالم لكرة 

القــدم، في حين أكــد 48% أن المنتخب 

األلمانــي ال يمتلك القــدرة على الحفاظ 

على لقبه في ظل المنافسة الشرسة بين 

المنتخبات المشاركة.

سؤالوطرحت »البيان« في استطالعها 

اليومي المخصص لقضايا مونديال روســيا 

2018، على جمهورها سؤاالً، مفاده: هل 

المنتخــب األلمانــي قادر علــى الحفاظ 

علــى لقــب المونديــال؟ حيــث جاءت 

النســب السابقة بناًء على نتائج استطالع 

الصحيفة المنشور على الموقع اإللكتروني 

للصحيفة.

اختــالف واختلفت النســب في نتائج 

االستطالع المنشــور على »تويتر«، حيث 

أكد 42 % أن المنتخب األلماني قادر على 

الحفاظ علــى لقبه، في حيــن قال %58 

بعكس ذلك.

وفــي نتائج االســتطالع علــى »فيس 

بــوك« اتفــق 43 % علــى أن المنتخــب 

األلماني قادر علــى الحفاظ على اللقب، 

مقابــل 57%، ذهبــوا إلى أنــه غير قادر 

على تحقيق اللقب للمرة الثانية، وينتظر 

الجميــع نهاية المونديال ليعرفوا  اســم 

البطل. 

موقع البيان اإللكتروني

 جدول 
المنتخب األلماني قادر على الحفاظ هل

على لقب المونديال؟ 

النعم
%52%48

النعم
%43%57

النعم
%42%58

تويترفيسبوك

غرافيك: حسام الحوراني

:% 52

Ⅶ  روسيا ـ صالح الدين الشيحاوي

مثل مســجد كول شــريف قبلة الجماهير 

العربية والمســلمين خالل أيام العيد ألداء 

الصــالة وزيارة المعلــم التاريخي العريق، 

وتوجد في كازان أعداد كبيرة من 

المصرية  المنتخبات  مشجعي 

والمغربية واإليرانية.

وتحتضــن كازان 6 

كأس  خــالل  مباريات 

العالم منها 4 لحساب 

واثنتــان  األول  الــدور 

للدور الثانــي وربع النهائي، 

امــس  كازان  ملعــب  واحتضــن 

لقاء الديــوك والكانغارو ثم يســتضيف 

مبــاراة إيران وأســبانيا 20 الجاري، بينما 

تجمــع المباراة الثالثــة بولندا وكولومبيا 

24 الجــاري. ويلتقي كوريــا واليونان 27 

الجاري.

الموندياليــة  الجماهيــر  واختــارت 

بتاريخه  الشهير  المســجد  زيارة  المسلمة 

وجمالــه المعماري خصوصــا أن العرس 

الكــروي تزامن مع آخر أيام رمضان وعيد 

الفطــر، وتزخــر المدينة بعــدد آخر من 

المســاجد األصغــر من حيث الهندســة 

والتصميم.

ويعــود بناء مســجد كول شــريف وهو 

ثاني أكبر مســجد في العالم إلى القرن 16 

.أما أصل التســمية فتعود إلى كول شريف 

الذي توفي رفقة جنوده عام 1552. 

ويعتقد أن كول شريف كان مقاتاًل شرساً 

اســتطاع في وقت ما قهر الجيوش الروسية 

وتكبيدها خسارة فادحة. 

وبعــد قــرون مــن الزمن أعيــد ترميم 

المســجد من جديد فــي 24 يوليو 2005 

بتمويل إماراتي وسعودي ودول أخرى.

أكبر مصحف 
ويحتوي المســجد على أكبر مصحف في 

العالــم ويبلغ عدد صفحاتــه 632 بينما 

يصــل وزنه إلــى 800 كلــغ. والمصحف 

المطبوع من الورق االســكتلندي مرصع 

بالذهب واألحجار الكريمة.

ويعد المســجد تحفة معمارية وتبلغ 

مســاحته 19 ألف م ويتســع لـ 15 ألف 

مصل  ويبهر زواره بقبته الكبيرة التي يقدر 

ارتفاعهــا بـ 39 متراً. بينما يحتوي على 4 

مآذن بطول 57 متراً.وكان المسجد األكبر 

علــى مســتوى أوروبا وروســيا حتى عام 

2008 قبل بناء مسجد قلب الشيشان.

وأدرج المســجد ضمــن موقع التراث 

العالمــي لليونيســكو لتصميمــه الفريد 

وزخارفــه النــادرة حيث نقشــت كلمتا 

»بســم الله« علــى قمة المســجد على 

هيئة 8 أقواس.

وليســت هــذه المــرة األولــى التي 

يســتقبل فيهــا مســجد كــول شــريف 

الجماهير الرياضية المسلمة من مختلف 

أصقــاع العالــم فقد ســبق لــه أن فتح 

أبوابه قبل ســنوات قليلة خالل األلعاب 

األولمبية الشتوية.

 المعلم 
التاريخي أعيد 
بناؤه بتمويل 

إماراتي 
سعودي

إعداد - خالد المهيري 

حكايات
منسية

شــهد كأس العالم 1998، الذي أقيم في فرنســا، بروز ثالثة أسماء 

شــكلت أعمــدة كــرة القدم فــي تلك الفتــرة، على رأســهم نجم 

المنتخب الفرنســي زين الديــن زيدان، الذي تحمــل الكثير خالل 

البطولة مع زمالئه بســبب العنصرية تجــاه المهاجرين، إال أنه في 

نهاية المطاف أهدى فرنسا أولى ألقابها في كأس العالم.

أمــا الظاهــرة الثانية، فهو نجم المنتخــب البرازيلي رونالدو، الذي 

توقــع الجميــع أن يقــود 

إال  اللقــب،  لنيــل  فريقــه 

أن الحلــم تبخر فــي نهاية 

المطــاف عقــب هزيمتهم 

من قبل المنتخب الفرنسي 

في نهائي البطولة.

فيما كانت الظاهرة الثالثة، 

ديفيد  اإلنجليــزي  النجــم 

بيكهــام، الــذي كان محط 

وســائل اإلعــالم، والشــركات الدعائيــة، خاصة زواجــه من نجمة 

فرقة »ســبايس جيرز« فكتوريا بيكهام، كما أن الشــعب البريطاني 

عّول على بيكهام لينســيهم أحزان وفاة األميــرة ديانا العام 1997 

في حادث ســير في العاصمة الفرنســية باريس، ولكــن المغامرة 

اإلنجليزيــة انتهت عند الــدور 16 في البطولة علــى يد المنتخب 

األرجنتيني.

و لكن كل الجماهير العاشقة كرة القدم لم تتخيل يوماً ما أن هؤالء 

النجوم ســوف يجتمعون جميعهم في فريق واحد، وهو نادي ريال 

مدريد اإلسباني، حيث استطاع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي جمع 

»زيدان، ورونالــدو، وبيكهام« في الفريق لتحقيق حلمه في إرجاع 

أمجاد النادي الملكي. 

الفرسان 
الثالثة

� صورة للمسجد 

  الجمهور 
األرجنتيني األروع 

في التشجيع بشوارع 
موسكو

�  موسكو ال تنام بوجود المشجعين |  البيان 

هنا
روسيا
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طارق عبد المطلب

تمريرات 
مونديالية

 في لقاء مصر وأوروغواي
 لعب منتخب مصر عالمضمون

 وكما هو راسخ في أذهاننا من 
معلوم 

 دافع ودافع ودافع.. وطبق 
طريقة 

 المتاريس واللي من حظنا هيكون
 الحارس كافح وذاد عن مرماه 

 أمام سواريز، وخطورة كافاني 
واللي معاه

 وفي الهدف األوروغواني.. 
الشناوي ما عليه لوم 

 حتى كوبر المدرب.. الحكم عليه تاه
 ما نعرف إذا كان »ظالم أم 

مظلوم« 
 رجل صبور بطبعه، تحس إنه غاوي 

هموم 
 يدافع.. ونسي ونّسانا إن 

ً
 دايما

الكرة فيها:
 دفاع وهجوم.
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