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العبون 
مشاركون 

محمد الشناويألوة مرة
حارس المنتخب المصري 

دنيس تشيرشيف
العب المنتخب الروسي

أنطوان كريزمان
 العب المنتخب الفرنسي

أمين حرييت
العب المنتخب المغرب

هانس هالدورسون
العب المنتخب اآليسلندي 

قائمة سوفيتية- أمريكية جنوبية
العهـد  ويل  االفتتـاح  حفـل  وحـر 
السـعودي، محمـد بـن سـلامن، ورئيـس 
جيـاين  )فيفـا(،  القـدم  كـرة  اتحـاد 
إنفانتينـو، إضافـة إىل رؤسـاء دول مـن 
الرئيـس  غـرار  عـى  الالتينيـة،  أمريـكا 
ورئيـس  موراليـس،  إيفـو  البوليفـي 
باراغـواي هوراسـيو كارتيـس، والرئيـس 

فاريـال. كارلـوس  خـوان  البنمـي 
كام حـر الحفـل الرئيـس الرواندي بول 
كاغامـي، ورئيـس الـوزراء اللبناين سـعد 
كوريـا  يف  الربملـان  وممثـل  الحريـري، 

الشـاملية كيـم يونـج نام.
الحضـور رؤسـاء عـدد مـن  ومـن بـن 
جمهوريـات االتحاد السـوفيايت السـابق، 
املحسـوبة عـى “محـور موسـكو”، مثل 
روسـيا البيضـاء وأذربيجان وكزاخسـتان 

وطاجيكسـتان. وقرغيزسـتان 
وكانـت رئيسـة وزراء بريطانيـا، ترييـزا 
الربيطانيـن  الـوزراء  أن  أعلنـت  مـاي، 
يحـروا  لـن  امللكيـة  العائلـة  وأفـراد 

العـامل. كأس  يف  مباريـات 
األوروبية  الروسـية-  العالقـات  وتشـهد 
حادثـة  بعـد  خاصـة  متزايـًدا،  توتـًرا 
يف  الـرويس  الجاسـوس  تسـميم 
بريطانيـا، العمليـة التـي اتهمـت لنـدن 

عنهـا. باملسـؤولية  موسـكو 

من حضر في مونديال البرازيل
مونديـال  يف  الحضـور  عـدد  يكـن  مل 
مونديـال  مـن  حـااًل  أفضـل  الربازيـل 
روسـيا، إال أن الفـارق كان بقـوة الـدول 
التـي أرسـلت زعامءهـا إىل سـاو باولـو، 
نفسـها،  وروسـيا  أملانيـا  رأسـها  وعـى 
أنجيـال  األملانيـة،  املستشـارة  شـاركت  إذ 
فالدميـري  الـرويس،  والرئيـس  مـريكل، 
الختامـي. اليـوم  فعاليـات  يف  بوتـن، 

املتحـدة  لألمـم  العـام  األمـن  وحـر 
آنـذاك، بـان يك مون، ومثانية من رؤسـاء 

الـدول حفـل االفتتـاح. 
لرئيسـة  خطابًـا  الحفـل  يتضمـن  ومل 
لرئيـس  أو  روسـيف،  ديلـام  الربازيـل، 
حينهـا،  القـدم  لكـرة  الـدويل  االتحـاد 
لصافـرات  تجنبًـا  بالتـر،  جوزيـف 
اسـتهجان محتملـة، عـى خلفيـة األزمـة 
االقتصاديـة يف الربازيـل، كـام حصل مع 
روسـيف وبالتـر خـالل افتتـاح بطولـة 

.2013 القـارات  كأس 
الحاليـة  النسـخة  افتتـح  بوتـن  أن  إال 
بكلمـة اعتـرب فيهـا أن “حب كـرة القدم 
واحـد”،  فريـق  يف  العـامل  كل  يوحـد 
عـى  تتفـوق  الوحـدة  تلـك  أن  معتـربًا 
االختالفـات يف اللغـة أو األيدولوجيـة أو 
الديانـة، ومتثـل قوة كـرة القدم، بشـكل 

عـام، قـوة املبـادئ اإلنسـانية”.

الجامهري  الكبـرية صدمـت  الخسـارة 
العربيـة قبل السـعودية، وفتحت النار 
مـن قبـل املحللـن الرياضيـن عـى 
املـدرب خـوان أنطونيو بيتـزي، الذي 
مل يتبـع خطـة لعـب محـددة يف آخر 
مباريـات الفريـق الودية، كـام فتحت 
النـار عـى الالعبـن الذيـن حـروا 
جسـديًا لكـن روحهـم الكرويـة غابت 

عـن أرضيـة امللعب.
األخـر  جعلـت  أهـداف  خمسـة 
السـعودي صاحب الرقـم القيايس يف 
املنتخبـات العربيـة من حيـث الهزائم 
الثقيلـة يف كأس العـامل، فقـد أرجعت 
الخسـارة  ذكريـات  موسـكو  نتيجـة 
نهائيـات  يف  أملانيـا  أمـام  القاسـية 
مونديـال 2002 يف كوريـا واليابـان 

رد. دون  أهـداف  بثامنيـة 

مباريات ودية أمام منتخبات قوية
عـى  والجامهـري  املحللـن  غضـب 
الالعبـن جـاء نتيجـة الدعـم الكبـري 
القيـادة  قبـل  مـن  لهـم  قـدم  الـذي 
الرياضية والسياسـية يف السـعودية.

وبالعودة إىل برنامـج املباريات الودية 
لألخـر، فقد خـاض مباريـات أمام 
منتخبـات عامليـة، يتمنـى أي منتخـب 
خوضهـا، إذ لعـب وديًـا أمـام كل من 
بلجيـكا املرشـح للوصـول إىل مراحل 
واليونـان  املونديـال،  يف  متقدمـة 

وإيطاليـا الغائـب األبـرز، ثـم بريو.
كـام كانـت آخـر مبـاراة ودية لـه قبل 
انطالق العـرس الكروي أمـام املنتخب 
السـابقة،  النسـخة  بطـل  األملـاين 
بهدفـن  األخـر  وانتهـت بخسـارة 

مقابـل هـدف.
يف  األخـر  خسـارة  مـن  وبالرغـم 
جميـع هـذه املباريات، قدم مسـتويات 
عاليـة، وخاصـة أمام األملان ما أكسـب 
الجمهـور العريب والسـعودي أماًل يف 
إمكانيـة خـروج األخـر مـن املباراة 

االفتتاحيـة بنتيجـة إيجابية.
وإىل جانـب ذلك حظـي املنتخب بدعم 
سـيايس من القيادة السـعودية ودعم 
إعالمي كبـري، إضافة إىل عمـل اإلدارة 
الالعبـن  اسـتقرار  عـى  الرياضيـة 
إداريًـا ومعنويًا، فتكفـل رئيس مجلس 
بـن  تـريك  الرياضيـة،  الهيئـة  إدارة 
عبد املحسـن آل الشـيخ، باملسـتحقات 
املتأخـرة لالعبي املنتخب مـع أنديتهم.

تريك آل الشيخ: سودوا وجهي
كل ذلـك ذهـب هبـاًء، مـا دفـع تريك 
آل الشـيخ إىل التذمـر مـن الالعبـن 
بالقـول، يف بث مبـارش بعد املبـاراة، 
"سـوَّدوا وجهـي، هـذه النتيجـة أنـا 
أتحملهـا )...( لكـن هـذه إمكانياتهم، 
عملنـا كل يشء، سـددنا مسـتحقاتهم 
لثـالث سـنوات، جلبنـا أفضـل طاقـم 

تدريبي، لألسـف مل يؤدوا وال %5 من 
منهم”. املطلـوب 

رياضيـون  محللـون  طالـب  كـام 
مبحاسـبة الالعبن عـى األداء الباهت 
مقارنـة باملميـزات التـي قدمـت لهم، 
وهـو مـا أكد عليـه االتحاد السـعودي 
عـى لسـان رئيسـه، عادل عـزت، يف 
مقابلـة مع قنـاة "العربيـة"، إذ توعد 
ثالثـة العبـن بعقوبات نتيجـة تقديم 
مسـتويات متدنيـة، وهـم عبـد اللـه 
املعيـوف، وعمـر هوسـاوي، ومحمـد 

السـهالوي.
لكـن االتحـاد أصـدر بيانًـا نفـى فيه 
ترصيحـات عـزت وأكـد أنـه مل يحمل 
العبـن محدديـن مسـؤولية الهزميـة 

وإمنـا حمـل جميـع الالعبن.
الخسـارة القاسـية حولت الجـو العام 
يف الشـارع السـعودي مـن املطالبـة 
تقديـم  إىل   16 دور  إىل  بالتأهـل 
مسـتويات جيدة يف املباريـات املقبلة، 
مـع  يتناسـب  مبسـتوى  والخـروج 

االمتيـازات التـي قدمـت لالعبـن.

ومل تخيـب مواجهـة املنتخبـن الجارين 
القـدم  كـرة  ومتابعـي  آمـال مشـجعي 
ينتظـرون  كانـوا  الذيـن  العـامل  حـول 
مبـاراة نديـة بـن بطـل العـامل 2010 

.2016 أوروبـا  وبطـل  إسـبانيا، 
وحملـت املواجهـة منـذ دقائقهـا األوىل 
رونالـدو  كريسـتيانو  للربتغـايل  هدفًـا 
مـن عالمة الجـزاء، كأرسع رضبـة جزاء 
بذلـك  وأصبـح  املونديـال،  تاريـخ  يف 
رابـع العـب بالعامل يسـجل أربـع مرات 
يف نهائيـات كأس العـامل عـى التوايل، 

واملـرة الثامنـة يف البطـوالت الدوليـة.
مـن  ليحلمـوا  الربتغاليـون  يكـن  ومل 
بدايـة أفضـل مـن تلـك، فيـام تواصـل 
الضغـط اإلسـباين عى الربتغـال، وقلب 
الثـاين،  الشـوط  يف  الطاولـة  اإلسـبان 
لكـن الربتغـال قاتلـت برشاسـة النتزاع 
التعـادل بفضل ثالثيـة رونالـدو، والتي 
العـامل  كأس  يف  ثالثيـة  ثالـث  تعتـرب 

برتغـايل. لالعـب 
قدم املنتخب اإلسـباين أداًء جيـًدا مخالًفا 

إقالـة  التوقعـات، وخاصـة بعـد  بذلـك 
توقيعـه مـع  لوبتيجـي، عقـب  املـدرب 
ريـال مدريد، وتعيـن فرينانـدو هيريو 

للمنتخب. فنيًـا  مديـرًا 
وبهـذا التعـادل بقيت حظـوظ املجموعة 
إسـبانيا  منتخبـات  بـن  متقاربـة 
والربتغـال وإيـران، التـي فـازت أيًضـا 
بالدقائـق األخـرية عى املنتخـب املغريب 

املجموعـة. ترتيـب  لتتصـدر 
وباتـت حظوظ املنتخـب املغريب ضعيفة 
اإليـراين،  عكـس  عـى  املجموعـة  يف 
الـذي يحتاج لإلطاحـة بأحـد العمالقن 
لتجـاوز دور 32، لكـن أغلـب التوقعات 
"برازيـل  فريـق  صالـح  يف  تصـب 
أوروبـا" ومنتخـب الروخـا، للعبور إىل 
األدوار املتقدمـة مـن املونديـال العاملـي، 
فيـام وضعـت توقعـات كثـرية املنتخب 
األوائـل  املرشـحن  ضمـن  اإلسـباين 

للظفـر باللقـب.
ولكـن الكلمـة األخرية تبقـى للميدان يف 

تحديـد هوية سـعيدي الحظ.

افتتاحية مونديال روسيا.. األوروبيون “غياب”

ألقت األحداث السياسية بظاللها على افتتاحية كأس العالم في روسيا، 
وتمثل ذلك بمقاطعة دول االتحاد األوروبي وبريطانيا حفل االفتتاح. وسبق أن 

دعت لندن رسمًيا لمقاطعة المونديال دبلوماسًيا، وأيدتها آيسلندا، في حين 
امتعنت الدول األوروبية عن حضور االفتتاح دون موقف معلن.

"خيبة أمل، مهزلة، فضيحة كروية، إهانة"، أوصاف أطلقت على نتيجة 
مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الروسي بافتتاح نهائيات كأس 

العالم في العاصمة موسكو، الخميس 14 من حزيران، والتي انتهت 
بخسارة قاسية لألخضر بخمسة أهداف دون مقابل.

سيطر سيناريو الدقائق األخيرة على معظم 
مباريات اليوم الثاني من نهائيات كأس العالم 
في روسيا 2018، ال سيما المواجهة الختامية 

للجارتين البرتغال وإسبانيا والتي انتهت 
بالتعادل بثالثة أهداف لكل فريق.

دوا وجهي، هذه النتيجة أنا أتحملها  سوَّ
)...( لكن هذه إمكانياتهم، عملنا كل شيء، 
سددنا مستحقاتهم لثالث سنوات، جلبنا 
أفضل طاقم تدريبي، لألسف لم يؤدوا وال 

%5 من المطلوب منهم
تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية السعودي 

العبو السعودية "يركلون" امتيازاتهم

إسبانيا والبرتغال 
قمة مبكرة تزيد  

حظوظ
إيـــــران

تلقـى منتخبـا مـرص واملغـرب رضبـة "الدقيقـة 
القاتلـة"، يف مسـتهل مشـوارهام يف نهائيات كأس 

العـامل املقامـة يف روسـيا.
وبعـد الهزميـة املدوية للمنتخـب السـعودي، ممثل 
العرب األول يف املونديـال، يف املباراة االفتتاحية أمام 
البلـد املضيف، روسـيا، بخامسـية نظيفـة، توجهت 
أنظـار الجامهري العربيـة إىل ممثليها املغرب ومرص، 
وسـط آمال بتحقيـق نتائج تليق مبسـتوى املنتخبن 

القـوي خالل فرتة التصفيـات واملباريـات الودية.
املنتخبـان مل يخيبا ظـن الجامهري، وقدمـا أداًء جيًدا 
ومقنًعـا إىل حـد كبري، مـن خالل تنظيـم الصفوف 
وخاصـة يف الدفاع، لكن تلقيهـام أهدافًا يف الدقيقة 

اآلمال. خيـب  األخرية 

مصر دون صالح
املنتخـب املرصي خـاض أوىل مبارياته يف املجموعة 
األوىل أمـام أوروغـواي، الجمعـة 15 مـن حزيران، 
وانتهت املباراة بخسـارة الفراعنة بهدف قاتل سـجله 
الالعـب األوروغوياين، خوسـيه ماريـا خيمينيز، يف 

الدقيقـة 90 من عمـر املباراة.
الفراعنـة بدأوا املباراة بتقديم مسـتوى ممتاز وسـط 
امللعـب، وحرمـوا العبي "ال سيليسـتي" مـن التوغل 
يف العمـق واألجنحـة، إضافـة إىل التنظيـم الدفاعي 

الجيـد يف وجه توغـالت كافاين وسـواريز.
لكـن بالرغم من األداء البطـويل والروح العالية لالعبن، 
افتقدوا الترصف يف الثلـث األخري من امللعب والوصول 
إىل مرمـى أوروغـواي، بسـبب غيـاب النجـم العـب 
ليفربـول اإلنكليـزي محمد صـالح، الذي أبقـاه املدرب 
يف دكة االحتياط بسـبب عدم تعافيه بشـكل كامل من 
إصابته، التـي تعرض لها خالل نهائيـات دوري أبطال 

أوروبـا مـع ناديه ضـد ريال مدريد اإلسـباين.
يف  خاصة  املباراة،  يف  تأثري  له  كان  صالح  غياب 
الهجامت املرتدة التي تحتاج إىل العب صاحب رسعة 

كبرية وموهبة تسمح له مبراوغة مدافعي الخصم.
ويحتـاج املنتخـب املـرصي للفـوز مبباراتـه املقبلة 
أمـام روسـيا إذا أراد إبقـاء حظوظـه يف التأهل إىل 
الدور الثـاين، قبل لقـاء األخر السـعودي، االثنن 

25 مـن الشـهر الحايل.

نيران صديقة قد تطيح بأحالم المغرب
سـيناريو الفراعنـة تكـرر مـع املنتخـب املغريب يف 
مباراتـه األوىل أمـام إيـران، إذ تلقى هدفًـا قاتاًل يف 
الدقيقـة 95 مـن عمـر املبـاراة بعـد أداء مقنع خالل 

املباراة.
الهـدف القاتـل أدخلـه املدافـع عزيـز بوهـدوز، يف 
مرمـى فريقه بالخطأ، بعـد كرة عرضية مـن الالعب 

اإليـراين إحسـان حاجي.
العربيـة  للجامهـري  صدمـة  الهدفـة  وشـكل 
واملغربيـة بشـكل خـاص، بعـد تقديـم املنتخـب 
أداًء جيـًدا خـالل 90 دقيقـة عـى املسـتوى الفني 
والفـردي لالعبـن، يف حـن فشـل املنتخـب عى 
حـارس  إىل  الوصـول  مـن  الجامعـي  املسـتوى 

املرمـى اإليـراين عـي رضـا.
الخسـارة وضعـت املغـرب يف موقف صعـب بعدما 
قلـت حظوظه يف التأهـل إىل الدور املقبـل، إذ بقيت 
للمنتخـب العـريب مباراتان صعبتـان أمام إسـبانيا 
والربتغـال، اللذين تعـادال بثالثة أهـداف لكل منهام، 

عالية. وقدما مسـتويات 

مصر والمغرب
أداء مقنع ينتهي

بالدقيقة 
"القاتلة"

الرئيس بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد مبارات السعودية وروسيا - 14 حزيران 2018

)deseretnews(2018 سردار آزمون، العب منتخب إيران في مباراته مع المغرب، 15 حزيران
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وغطاء للحروب

وسـيلة  بشـعبيتها،  القـدم،  كـرة  تعتـرب 
مـن أجـل تعزيـز السـالم والتقـارب بـن 
"فيفـا"  مهمـة  جانـب  فـإىل  الشـعوب، 
والرتويـج  املسـتمر  القـدم  كـرة  بتحسـن 
لهـا، أفـرد النظام األسـايس لالتحـاد مادة 
خاصـة تنـص عى عـدم التفرقـة وتناهض 
العنرصيـة، ومينع فيهـا منًعا باتًا مامرسـة 
التفرقـة والتمييـز، أيًـا كان نوعـه، ضد أي 
النـاس  مـن  أو مجموعـة  أو شـخص  بلـد 
ألسـباب الجنـس أو النوع أو ألسـباب عرقية 
أو دينيـة أو سياسـية ويعاقـب عـى ذلـك 

باإليقـاف أو الطـرد. 
إال أن كـرة القـدم مل تنجـح دامئًا بسياسـة 
النـأي بالنفـس أو مبسـاعيها للمقاربـة بن 
الشـعوب، بل تـم توظيفها أحيانًـا كواجهة 
أو  وإعالميـة،  سياسـية  أهـداف  لتحقيـق 

بطوالتهـا  توقيـت  ودول  جهـات  اسـتغلت 
لشـن عمليـات عسـكرية، يف وقـت يكـون 
عـى  بالرتكيـز  مشـغواًل  فيـه  اإلعـالم 

. تغطيتهـا

روسيا ال تريد تعكير صفو المونديال
14 حزيـران،  انطلقـت الخميـس املـايض، 
فعاليـات الحـدث الكـروي األكـرب، نهائيات 
كأس العـامل 2018 يف العاصمة الروسـية، 
موسـكو، هـذه النهائيـات تعتـرب مـرشوع 
الرئيـس الـرويس فالدميري بوتـن الخاص، 
إذ صـب اهتاممـه مـن خاللـه يف محاولـة 
لتغيـري صـورة الـرأي العـام العاملـي نحو 
روسـيا، خاصـة بعـد قضايـا شـائكة تتهم 
أنهـا أحـد أطرافهـا  أو  روسـيا بتحريكهـا 
الجاسـوس  تسـميم  كقضيـة  األقـل،  عـى 
شـبه  وانفصـال  بريطانيـا،  يف  الـرويس 

جزيـرة القـرم، والحـرب يف سـوريا.
بوتـن أراد أن يبقـى الـرأي العـام العاملـي 
نحـو  متجًهـا  اإلعـالم  وسـائل  وتركيـز 
غـريه،  دون  الكـروي  والحـدث  موسـكو 
وعـدم  النفـس  لضبـط  إرسائيـل  فناشـد 
قصـف أو تنفيذ غـارات جوية ضـد القواعد 
خـالل  سـوريا  يف  املوجـودة  اإليرانيـة 

البطولـة. 

هيـوم"  "يرسائيـل  صحيفـة  ونقلـت 
اإلرسائيليـة، الخميس 14 مـن حزيران، عن 
بالرفيعـة،  وصفتهـا  دبلوماسـية  مصـادر 
إىل  تطمينيـة  رسـائل  أرسـلت  روسـيا  أن 
املتنازعـة يف سـوريا  إرسائيـل واألطـراف 
بعـدم  تفيـد  السـوري(  والنظـام  )إيـران 
تنفيـذ أي غـارات خـالل فـرتة كأس العامل.

الطلـب الـرويس يـأيت مـن خشـية حدوث 
تصعيـد قـد يخـرج عـن السـيطرة، خاصة 
يف  املوجـودة  وإيـران  أبيـب  تـل  بـن 
سـوريا، وقـد يكـون مغايـرًا لخطـط قوات 
األسـد التـي حشـدت تعزيزاتهـا وطاقاتها 
خـالل  السـوري،  الجنـوب  يف  العسـكرية 
أثـار  الـذي  األمـر  املاضيـة،  األسـابيع 
مخـاوف مـن أن األسـد كان ينتظـر انطالق 
بطولـة كأس العـامل لشـن عملية عسـكرية 
الجنـوب،  يف  املعارضـة  فصائـل  ضـد 
مسـتغاًل انشـغال العامل بأخبـار املونديال.

الكرملـن، دميـرتي  لكـن املتحـدث باسـم 
الصحيفـة  أوردتـه  مـا  نفـى  بيسـكوف، 
موسـكو  “تأييـد  أن  وأكـد  اإلرسائيليـة، 
لتخفيـف التوتـر يف سـوريا ليـس مرتبطًا 
الـذي  العـامل  بـكأس  خـاص  بشـكل 
تسـتضيفه روسـيا، وإنـه أمـر طاملـا نادت 

بـالده". بـه 
التقريـر  حـول  سـؤال  عـى  رده  ويف 
“سياسـة  أن  بيسـكوف  أكـد  اإلرسائيـي، 
روسـيا الدامئـة هـي دعـوة الـدول لتبنـي 
موقـف متـوازن ومنـع أي أعامل قـد تؤدي 
إىل تفجـري عواقـب وخيمـة وزعزعة وضع 

بالفعـل". هـش 
املونديـال،  صفـو  تعكـري  يريـد  ال  بوتـن 
قـد  أحـداث  أي  دون  ميـر  بـأن  ويطالـب 
تـؤدي إىل التصعيـد، لذلـك أطلـق تحذيـرًا 
بـأال  أيًضـا،  أوكرانيـا  يف  السـلطات  إىل 
تسـتغل كأس العـامل وتشـن هجوًمـا عـى 
متمرديـن موالـن لروسـيا رشقـي البـالد.

بعمـل  أوكرانيـا  قيـام  احتـامل  وحـول 

أعـرب  العـامل،  كأس  أثنـاء  يف  عسـكري 
مـع  السـنوي  حـواره  خـالل  بوتـن، 
املواطنـن، يف 7 مـن حزيـران الحايل، عن 
أملـه بـأال تحـدث أي اسـتفزازات، لكن "إذا 
حـدث ذلك، فسـتكون لهـا حسـب اعتقادي 
عواقـب وخيمـة للغاية عـى دولـة أوكرانيا 

بشـكل عـام"، بحسـب تعبـريه.
العـامل  يف  القـدم  كـرة  عشـاق  ماليـن 
أربـع  كل  التاريخـي  الحـدث  ينتظـرون 
الجهـات  أو  الـدول  بعـض  لكـن  سـنوات، 
السياسـية اسـتغلت انشـغال العامل بنسـخ 

مخططاتهـا. لتمريـر  للـكأس  سـابقة 

إسرائيل تجتاح لبنان في مونديال 
1982

الريـايض  الحـدث  اسـتغالل  أمثلـة  مـن 
العاملـي، ما حـدث يف حرب لبنـان وحصار 
بـريوت عى يـد الجيـش اإلرسائيي يف عام 
1982، إذ بـدأت إرسائيل بحصـار العاصمة 
يف السـادس من حزيـران قبل أسـبوع من 
تنظيـم البطولة، التـي انطلقت يف إسـبانيا 

يف 13 حزيـران مـن العام نفسـه.
أوىل  تشـهد  البطولـة  كانـت  وبينـام 
الدفـاع  وزيـر  قـوات  كانـت  مبارياتهـا، 
قـد  شـارون،  ارييـل  حينهـا،  اإلرسائيـي 
كل  مـن  بـريوت  عـى  الطـوق  أحكمـت 
أنـواع  مبختلـف  قصفهـا  وبـدأت  جانـب، 

والقنابـل. األسـلحة 
الشـعوب  أنظـار  كانـت  الوقـت  ذلـك  يف 
العربيـة تتجـه نحـو املونديـال الـذي ضم 
منتخبـن عربيـن ألول مـرة، هـام الجزائر 
والكويـت، خاصـة وأن املنتخـب الجزائـري 
حقـق نتائج مميـزة بفـوزه عـى أملانيا يف 

16 مـن حزيـران.
وتوجه اهتامم الشـعوب العربيـة آنذاك إىل 
أداء املنتخـب الجزائـري املميـز، ومـا تبعـه 
مـن مؤامـرة بـن منتخبـي أملانيا والنمسـا 

إلخراجـه من الـدور األول.
وجـه  يف  انفجـرت  العربيـة  الصحـف 
االتحـاد الدويل لكـرة القدم )فيفـا( معتربة 
أن مـا حصل مـع منتخـب الجزائـر مؤامرة 

وفضيحـة كرويـة.
ومتكنـت تـل أبيب مـن اسـتغالل املونديال 
مبنتخـب  تفاجـأت  لكنهـا  جيـد،  بشـكل 
إيطاليـا الـذي حصـل عـى لقـب البطولة، 
الشـعب  إىل  الـكأس  أهـدى  عندمـا 
مواجهـة  يف  معـه  تضامًنـا  الفلسـطيني، 

اإلرسائيـي. االحتـالل  مامرسـات 

أحداث سياسية في كأس العالم
شـهدت  الـكأس  مـن  السـابقة  النسـخ 
السـيايس،  الطابـع  عليهـا  أحداثًـا طغـى 
ومقاطعـة  إقصـاء  بـن  وتراوحـت 
بعـض  يف  وصلـت  حـن  يف  منتخبـات، 

دمويـة. حـروب  إىل  األحيـان 
 1942 نسـختي  يف  توقفـت  البطولـة 
الثانيـة،  العامليـة  الحـرب  بسـبب  و1946 
التـي اسـتمرت لسـتة سـنوات انتهـت بعد 
استسـالم اليابـان يف 15 آب 1945، وكان 
مـن املفـرتض إقامة البطولـة يف 1946، إال 
أن الدمـار الـذي لحـق باملنشـآت الرياضية 
الـدول  يف  التحتيـة  والبنيـة  واملالعـب 
سـنوات  أربـع  البطولـة  أجـل  األوروبيـة 

الربازيـل. إىل  مكانهـا  وغـري  أخـرى 
يف 1950 انطلـق الحـدث الكـروي مجدًدا 
مـن الربازيـل، لكـن بغيـاب كل مـن أملانيا 
واليابـان، وذلـك عقوبـة لهام عـى دورهام 

الثانية. العامليـة  الحـرب  يف 
يف نسـخة 1970، رفـض منتخـب كوريـا 
الشـاملية لعـب مبـاراة فاصلة ضـد نظريه 
بسـبب  التأهـل  أجـل  مـن  اإلرسائيـي، 
غيـاب  إىل  أدى  مـا  سياسـية،  خالفـات 
أقيـم يف  الـذي  املونديـال  عـن  الكوريـن 

. ملكسـيك ا
االتحـاد  فغـاب   1974 نسـخة  يف  أمـا 
مبـاراة  لعـب  رفـض  بعدمـا  السـوفيتي، 
بسـبب  التشـيي،  منتخـب  ضـد  العـودة 
عـى  بينوشـيه  الجـرال  قـاده  انقـالب 
واسـتخدم  الرشعيـة،  املشـرتكة  الحكومـة 
حينهـا امللعب الوطني يف التشـيي سـاحة 

مأسـاوية. ألحـداث 

"دعونا نلعب اللعبة في سالم ومن أجل السالم"، بهذه الكلمات رد رئيس 
االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، جياني إنفانتينو، على دعوات مقاطعة كأس 

العالم في روسيا من قبل بريطانيا ودول أوروبية.

)baavar( تعرض جماهير السلفادور للضرب داخل الملعب
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هل تنهي الكرة
أزمة الكوريتين؟

ــون  ــد تك ــامل ق ــة كأس الع ــن بطول ولك
طريًقــا إىل الســالم بــني دول متصارعــة، 
ــه  ــا اقرتح ــك م ــى ذل ــال ع ــرب مث وأق
رئيــس كوريــا الجنوبيــة، مــون جــاي إن، 
حــول إمكانيــة اســتضافة نهائيــات كأس 
ــا  ــع كوري ــرتاك م ــامل يف 2030 باالش الع
ــة  ــرت صحيف ــا ذك ــب م ــاملية، بحس الش

ــة. ــن” الربيطاني “ذا ص

وكان بــني الدولتــني الجارتــني خــالف 
حــرب  إىل  تطــور  كبــر  ســيايس 
بــاردة، لكنهــام وقعــا اتفاقيــة ســالم، 
يف نيســان املــايض، يف شــبه الجزيرة 
الكوريــة املتنــازع عليهــا منــذ ســنوات 
يقــي بنــزع الســالح النــووي منهــا، 
ــة  ــرب وكتاب ــاء الح ــي انته ــا يعن م

ــد. ــخ جدي تاري

وقــال الرئيــس الكــوري الجنــويب، "إذا 
ــربى  ــة ك ــان بطول ــتضافت الدولت اس
مثــل كأس العــامل لكــرة القــدم، وهــي 
التــي توحــد الشــعوب، ســيكون أمــًرا 
الرياضــة  تعمــل  أن  للغايــة  رائًعــا 
ــيعم  ــالم، وس ــاء دور الس ــى إفش ع
الســالم عــى شــامل آســيا وهــو أمــر 

ــع". ــوب ورائ مطل

إذا استضافت الدولتان بطولة كبرى 
مثل كأس العالم لكرة القدم، وهي التي 
توحد الشعوب، سيكون أمًرا رائًعا للغاية

الرئيس الكوري الجنوبي

تأييد موسكو 
لتخفيف التوتر 
في سوريا ليس 

مرتبًطا بشكل خاص 
بكأس العالم الذي 
تستضيفه روسيا، 

وإنه أمر طالما نادت 
به بالده

المتحدث باسم الكرملين، 
ديمتري بيسكوف

بالرغـم مـن أن أحـد أهـداف كرة القـدم هـو تعزيز 
مؤجـج  إىل  أحيانًـا  تتحـول  قـد  أنهـا  إال  السـالم، 
فتيـاًل  وتصبـح  الشـعوب  بـني  الكراهيـة  ملشـاعر 

للحـرب.
وتعتـرب املعركـة بـني السـلفادور وهنـدوراس مـن 
أكـر الحـوادث املرتبطـة بـكأس العـامل، إذ تحولت 
سـاعة   100 ملـدة  اسـتمرت  حـرب  إىل  املنافسـة 
وخلفـت أكـر من أربعـة آالف قتيـل وآالف الجرحى.

البدايـة كانـت بخـوض املنتخبني مواجهة حاسـمة 
لتحديـد هويـة الفريـق املتأهـل إىل املكسـيك، ولعبا 

منهـا  الذهـاب  يف  الهنـدوراس  فـازت  مباراتـني 
الثانيـة  يف  السـلفادور  فـازت  حـني  يف  بهـدف، 
بثالثـة أهداف نظيفـة، فاحتكم الطرفـان إىل مباراة 
فاصلـة أقيمـت يف املكسـيك وفازت السـلفادور يف 

الوقـت اإلضـايف وصعـدت إىل املونديـال.
وعقـب ذلـك أعلنـت السـلفادور قطـع عالقتها مع 
هنـدوراس، بعـد اعتـداء مشـجعني عـى الفقـراء 
إىل  ذلـك  بعـد  القضيـة  لتتحـول  السـلفادوريني، 
أيـام  أربعـة  اسـتمرت  وحـرب  عسـكرية  حشـود 

تدخلـت إثرهـا عـدد مـن الـدول إليقافهـا.

100 ساعة حرب و 
4000 قتيل 
بسبب مباراة

)deseretnews(2018 سفراء لدى األمم المتحدة، يرتدون قمصان فرق كرة القدم في بالدهم، 14 حزيران
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قاسية

في تاريخ المونديال

جعلت صفـات كولينا، 
الدبلومـايس  الهـادئ 
بنفـس  والحـازم  الصـارم 
الوقـت، االتحـاد الـدويل لكـرة 
القـدم )فيفـا( يغـري قانون سـن 
التقاعـد ومينحـه سـنة إضافيـة 
بعـد وصولـه لسـن التقاعـد )45 
عاًمـا( يف 2005 لالسـتفادة مـن 
التحكيـم عـام  خدماتـه، ليعتـزل 
2006، وكانـت آخـر مبـاراة دولية 
قادهـا بـن سـلوفاكيا والربتغـال 
يف تصفيات مونديـال كأس العامل 

.2006
نشـأ بيريلويجـي كولينا عاشـًقا 
لكـرة القـدم ولعـب مـع فريـق 

يتجـاوز  مل  وهـو  أوريـوين  دون  كنيسـة 
الثانيـة عـرشة من العمـر، ولعـب يف فريق 
باال فيتشـتيني مبركز وسـط امللعـب، ولكن 
مـن  أكـر  تسـتمر  مل  الكرويـة  مسـريته 
موسـمن بسـبب خشـونته الزائدة، ما جعله 

مـرارًا. يطرد 
فشـله باللعب دفعـه للتحكيـم يف تدريبات 
فريقـه الجامعـي، وعلم زمالءه حيـاًل تخدع 

الحكام.
اكتشـف موهبتـه فاوسـتو كابـواين، الذي 
دفعـه لاللتحاق بـدورة لتأهيل الحـكام عام 
1977، وتخـرج يف هـذه الـدورة باملرتبـة 
التحكيميـة  ليبـدأ بعدهـا مسـريته  األوىل، 
والتي انطلقت من دوري الناشـئن والشباب 
يف إيطاليـا وانتقل بعدهـا إىل دوري الدرجة 
مبـاراة،   60 فيـه  وأدار  اإليطـايل  الرابعـة 
أظهر فيهـا موهبته التحكيميـة وقدرته عى 

الخـروج باملبـاراة إىل شـاطئ األمان.
أدار كولينـا مبـاراة واحدة فقـط يف الدرجة 
الثانيـة من الـدوري اإليطـايل قبـل انتقاله 
لقيادة مواجهات الدرجـة األوىل عام 1991، 
ويف عام 1995 وبعـد 43 مواجهة بالدوري 

اإليطـايل بـدأ مسـريته كحكـم دويل عرف 
فيهـا التألـق خـارج إيطاليـا، وأدار مواجهة 
نهـايئ دوري أبطال أوروبا عـام 1999 بن 
بايـرن ميونخ ومانشسـرت يونايتـد، ونهايئ 
كأس العـامل 2002، ونهايئ أوملبيـاد أتالنتا 

.1996 عام 
وخـالل مسـريته املليئـة باأللـق والنجومية 
عـى الصعيـد التحكيمـي والتـي مل تكـن 
لغـريه، جمـع فيهـا بـن كربيـاء الحـارس 
شـاميكل وصالبة مالدينـي ورسعة كرويف، 
وضبـط بتلـك املهـارات خطوط املسـتطيل 

األخـر عـى أنغـام صافرتـه ونظراته.

يف نهائيـات إسـبانيا 1982، ُمنـي منتخب 
السـلفادور بأكرب هزميـة يف كأس العامل، 
عندمـا خـر أمـام املجـر بنتيجـة 1-10، 
الثالثـة مـن  ضمـن منافسـات املجموعـة 
البطولـة، دون أن تسـاعد األهـداف العرشة 
الـدور  إىل  التأهـل  يف  املجـري  املنتخـب 
الثـاين، إذ حـل ثالًثـا بعـد كل مـن بلجيـكا 

واألرجنتـني.
وكانـت املجر سـجلت رقمني قياسـيني يف 
مونديـال 1954 الـذي أقيـم يف سـويرا، 
عندما اكتسـحت كوريـا الجنوبيـة بنتيجة 
الغربيـة بنتيجـة  أملانيـا  9-0  ثـم هزمـت 

.3-8
تسـعة أخـرى تلقاهـا منتخـب جمهوريـة 
كأس  يف  لـه  مشـاركة  أول  يف  الكونجـو 
العـامل أمـام املنتخـب اليوغسـاليف، حـني 
التـي  البطولـة  يف    0-9 بنتيجـة  خـر 
العـام  يف  الغربيـة،  أملانيـا  اسـتضافتها 

.1974
كام شـهدت نسـخ كأس العامل انتهاء أربع 
مباريـات بتسـجيل مثانيـة أهـداف، ففـي 
1938 يف فرنسـا،  مونديـال فرنسـا عـام 
فازت السـويد عـى كوبا بنتيجـة 8-0، يف 
حـني فـازت أوروغـواي بالنتيجـة نفسـها 
عى بوليفـار يف مونديـال الربازيل 1950.

الكبـرة،  الهزائـم  العـرب يف  أمـا نصيـب 

فـكان بأسـوأ نتيجـة يف مونديـال كوريـا 
واليابـان عـام 2002، حـني خـر املنتخب 

السـعودي أمـام أملانيـا بنتيجـة 0-8
نسـخ  خـالل  مباريـات  تسـع  وانتهـت 
املونديال السـابقة بتسـجيل أحـد الفريقني 
سـبعة أهـداف، والبدايـة كانـت يف إيطاليا 
األرض،  صاحـب  سـجل  حيـث   ،1950
يف  أهـداف  سـبعة  اإليطـايل،  املنتخـب 
مرمـى نظـره األمريـي، لتنتهـي املبـاراة 
بنتيجـة 7-1، وهـي نفـس النتيجـة التـي 
فـازت بها الربازيـل عى السـويد يف نفس 

البطولـة.
سـويرا  أي  تـاله،  الـذي  املونديـال  يف 
عـى  األوروغـواي  منتخـب  فـاز   ،1954
اسـكوتلندا بنتيجـة 7-0، أيًضا فـازت تركيا 
عـى كوريـا الجنوبيـة بنتيجـة 7-0، قبـل 
أن تخـر تركيـا يف نفـس البطولـة أمـام 
أملانيـا بنتيجة 7-2، يف حني فازت النمسـا 

عـى سـويرا بنتيجـة 5-7.
هزمـت   ،1958 السـويد  مونديـال  يف 
فرنسـا منتخـب الباراغـواي بنتيجة 3-7، 
فـازت   ،1974 األرجنتـني  نسـخة  ويف 
أمـا   ،0-7 بنتيجـة  هايتـي  عـى  بولنـدا 
النتيجـة األشـهر تاريخًيا فكانت خسـارة 
منتخـب الربازيـل عى أرضـه أمـام أملانيا 

.1-7 بنتيجـة   ،2014 مونديـال  يف 

يزخر تاريخ المونديال بذكريات تتعلق 
بنتائج مثيرة وهزائم كبيرة منيت بها 
منتخبات خلدت أسماؤها في قوائم 
النتائج األسوأ في البطولة العالمية. 

أرقام جديدة في 

كأس العالم

يقول متتبعون لكرة القدم حول العالم، لو أن كل الحكام مثل 
بيير لويجي كولينا اإليطالي لما كنا احتجنا لتقنية الفيديو 

المساعدة في المونديال، حتى وإن حدثت أخطاء فهي جزء ال 
يتجزأ من اللعبة، والتقنية المساعدة قد تقتل المتعة. ولكن.. 

هل كان كولينا الحكم الذي ال يخطئ؟

هل كنا نحتاج تقنية الفيديو
لو كان كولينا حَكًما؟

األكـر   2108 روسـيا  مونديـال  يعـد 
كلفـة يف تاريـخ البطولة حتـى اآلن، إذ 
أنفقـت عى تحضـرات البطولـة ثالثة 
أضعـاف مـا أنفقته جنـوب إفريقيا يف 

السابقة.  النسـخة 
وبلغـت تكاليـف تنظيـم املونديـال مـا 
يقـارب 680 مليار روبـل )حوايل 13.2 
مليـار دوالر(، منهـا 390 مليـار روبـل 
االتحاديـة،  امليزانيـة  مـن  خصصـت 
ونحـو 92 مليـار روبـل مـن ميزانيـات 
أنفـق  فيـام  الروسـية،  األقاليـم 
مسـتثمرون مـن القطاع الخـاص 196 

مليـار روبـل. 
ويقـول خبـر االقتصـاد واألسـتاذ يف 
العلـوم االقتصاديـة واالجتامعية  كلية 
إن  يتاكـوف،  يفغينـي   ،"Ranepa"
األمـوال املوظفـة يف تنظيـم البطولـة 
بتأثـر  البـالد  اقتصـاد  عـى  سـتعود 
مضاعـف، متوقًعا، بحسـب مـا نقلت 
تتجـاوز  أن  اليـوم"،  "روسـيا  عنـه 
عائدات بيـع تذاكر املباريـات، والتي 
يفـوق عددهـا 3.1 مليـون تذكـرة، 

مسـتوى خمسـة مليـارات دوالر.
كذلـك يتوقـع أن ينفـق املشـجعون 
األجانـب عى السـكن والطعام نحو 
خمسـة مليـارات دوالر، كـام يعول 

منتجـو وبائعـو الهدايـا التذكاريـة أن 
ينفـق 1.5 مليون سـائح أجنبي يتوقع 
مليـار   1.5 قرابـة  روسـيا  يـزوروا  أن 
دوالر، أي مبعدل 100 دوالر للشـخص.

مـن  روسـية،  إعـالم  لوسـائل  وفًقـا 
بينهـا موقـع "االسـتثامر الـرويس"، 
روسـيا  تكسـب  أن  املتوقـع  مـن 
نحـو 23.89 مليـار دوالر عـى األقـل 
كعائـدات خالل كأس العـامل 2018، أي 

عـرشة مليـارات زيـادة عـام أنفقتـه 
يف تجهيـز الطـرق وبنـاء املالعـب 

والفنـادق.

أعلـن االتحـاد الـدويل لكـرة القدم 
)فيفـا( يف ترشيـن األول املـايض 
عـن رصده مبلـغ 400 مليون دوالر 
أمريـي، كمجمـوع للجوائز املالية 
التي سـتحصل عليها املنتخبات الـ 
32 املشـاركة يف كأس العامل 2018 

املقامة يف روسـيا.
وسـيحصل كل منتخب يشـارك يف 
 9.5 مبلـغ  عـى  املجموعـات  دور 
مليـون دوالر أمريـي، 1.5 مليون 
دوالر منهـا مقابل تكاليـف اإلعداد 

للبطولـة، و8 مليـون دوالر مقابـل 
املشـاركة يف الـدور األول.

هذه املكافأة ستزداد تدريجًيا خالل 
إذ  املسابقة،  من  املتقدمة  األدوار 
لدور  يصل  منتخب  كل  سيتقاىض 
الـ 16 مبلًغا قدره 12 مليون دوالر 
النهايئ  لربع  عرب  وإذا  أمريي، 
دوالر  مليون   16 عى  سيحصل 

أمريي إضافية.
سيتقاسـم املنتخبان الخارسان يف 
نصـف النهـايئ، اللـذان سـيلعبان 

الثالـث  املركزيـن  تحديـد  مبـاراة 
والرابـع، مبلًغـا قـدره 46 مليـون 
دوالر أمريـي، إذ سـيحصل الفائز 
بهذا اللقـاء عى 24 مليـون دوالر، 
 22 الخـارس  سـيتقاىض  فيـام 

دوالر. مليـون 
تبقى 66 مليون دوالر سـتوزع عى 
يحصـل  بحيـث  النهـايئ،  طـريف 
الفائـز بكأس العامل عـى 38 مليون 
دوالر، بينـام يفـوز صاحـب املركـز 

ـ 28 مليـون دوالر. الثـاين ب

كم تبلغ جوائز المنتخبات في المونديال

هل تربح الدولة المنظمة؟

كيف يربح 
"فيفا"

400 مليون دوالر

مجموع الجوائز المالية التي ستحصل 
عليها المنتخبات الـ 32 المشاركة في 

كأس العالم روسيا 2018

دور الـ32

28 مليون دوالر للثاني و38 للفائز بالبطولة

دور الـ16

22 مليون دوالر للثالث و 24 للرابع

16 مليون دوالردور ربع النهائي

دور نصف النهائي

12 مليون دوالر

المباراة النهائية

9.5 مليون دوالر

 إن األموال الموظفة في تنظيم 
البطولة ستعود على اقتصاد البالد 

بتأثير مضاعف
خبير االقتصاد يفغيني يتاكوف

25.3 مليار دوالر

5 مليار
5 مليار
5 مليار

تذاكر المباريات
سكن وطعام
هدايا تذكارية

 أكثر بنحو مرتين من األموال 
المستثمرة في هذه البطولة

لــ   2014 الربازيـل  مونديـال  حقـق 
 4.82 قـدره  إجاملًيـا  دخـاًل  "فيفـا" 
البـث  حقـوق  شـملت  دوالر،  مليـار 
دوالر(،  مليـار   2.42( التلفزيـوين 
مليـار   1.58( التسـويق  وحقـوق 
دوالر(، والتذاكـر )527 مليون دوالر(، 

مليونًـا(،   185( الضيافـة  ورسـوم 
دوالر(. ماليـني   107( والرتخيـص 

إىل  بالنسـبة  األرقـام  تختلـف  وال 
روسـيا  يف  املتوقعـة  امليزانيـة 
يكشـف  مل  الفيفـا  أن  علـاًم   ،2018

بالتفصيـل. األرقـام 

حقوق البث 
التلفزيوني

حقوق 
التسويق

تذاكر 
المباريات

رسوم 
الضيافة

سيرجو أغويرو
يسجل أول هدف رسمي لألرجنتين

بدون مساهمة من ميسي منذ 571 يوم

كيليان إمبابي
أصغر العب يشارك

مع المنتخب الفرنسي في التاريخ

ناتشو فيرنانديز
أول العب يسجل في مشاركته األولى

مع إسبانيا منذ هدف هيريرو

كريستيانو رونالدو
رابع العب يسجل

في أربع نهائيات متتالية

دينيس تشيرشيف
أول العب بديل يسجل في المباراة
                االفتتاحية لكأس العالم

جمع كولينا بني كربياء 
شاميكل  الحارس 
مالديني  وصالبة 
ورسعة كرويف، 

املهارات  بتلك  وضبط 
املستطيل  خطوط 

األخرض عى أنغام 
ونظراته صافرته 

بيير لويجي كولينا

 من مواليد بولونيا	 
في إيطاليا عام 1960

بدأ حياته كالعب كرة قدم	 

حرمته خشونته من 	 
االستمرار في اللعبة

 بدأ التحكيم دولًيا	 
عام 1995

أدار نهائي أولمبياد أتالنتا 	 
 عام 1996

نهائي دوري أبطال 
 أوروبا عام 1999

ونهائي كأس العالم 
.2002

1938 0-8

1950 1-10

1950 1-7

1950 1-7

1954

1954 0-7

1954 0-9

1954 2-7

1954 0-7

1954 5-7

1954 3-7

1974 0-9

1974 0-7

1-10

0-8

1-7

1982

2002

2014

1-9
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World Cup Russia 2018 

عروة قنواتي

ثالثة أيام هي عمر املونديال 
الجديد بتفاصيله الصغرة، 
املتقلبة،  بنتائجه وتوقعاته 
تخفق القلوب تارة وتفيض 

العيون بالدمع تارة.
ما زال املشوار يف أوله لبعض 
املنتخبات، فيام كان "املكتوب 

مبني من عنوانه" عند فرق 
أخرى.

تقنية الفيديو دخلت حيز 
املشاركة يف املباريات حتى 

اآلن مرتني، أنقذت فرنسا 
وتاهت بسببها البرو.

والرصاع عاد عى أشده بني 
الدون والنجم، بني رونالدو 

ومييس عى هوية املنقذ 
واملتألق... رونالدو سجل 

الهاتريك ومييس أضاع نقاط 
األرجنتني بإهدار ركلة الجزاء، 

لتشتعل وسائل التواصل 
االجتامعي بكل أطيافها بني 
التحدي والفخر، والسخرية 

والحزن.
التفاصيل الصغرة أيًضا 

أطاحت بأحالم العرب يف 
الجولة األوىل، فمن خامسية 

الروس التي أتعبت شباك 
السعودية، إىل ابتسامات 

صالح التي تحولت إىل وجوم 
شديد بعد هدف األوروغواي 

يف الدقيقة األخرة، ثم 
مسك الختام الحزين بالنران 
الصديقة املغربية، بينام كان 

اإليراين األرسع يف قبول 
الهدية، فتصدر وترك الخيبة 

واألمل والتساؤالت لكل عناوين 
العربية. الصحف 

نستطيع جميًعا القول إن 
املنتخبني املرصي واملغريب 

ظهرا بشكل بطويل، وإن 
التوانسة مل يخوضوا 

لقاءهم مع اإلنكليز بعد... 

لكن، علينا أن نتأكد دامئًا 
أن البطولة ومنافساتها ال 

تتحمل الفلسفة التي جاء بها 
كوبر، وال التذبذب الذي ظهر 
عليه األخرض فجعلته النران 

الروسية محروًقا مشويًا 
ويابًسا، وال حتى الترع 

يف الهجامت املغاربية، ألن 
املباريات يف مجمل تفاصيلها 

مهددة بالرقة يف أي 
لحظة، بهدف، بإصابة، بحالة 

طرد، بتدخل تقنية الفيديو، 
بأي يشء، ما عدا حسابات 

الفلسفة التي تفوق احتياجات 
أي منتخب يف مجموعته 

وأي طامح للعبور إىل األدوار 
املتقدمة أو لحمل اللقب.
الريايض  الرصاع  هذا 

يشـغل بال الكرة األرضية 
كل أربع سـنوات شهًرا 

كاماًل، ويسـتدعي يف 
طياته الخالف السـيايس، 

االقتصادي،  والرتويج 
اإلعالمية،  والحروب 

والتعاطـف الجامهري، 
وأحالًمـا تضع الجامهر 

صغاًرا وكباًرا عـى أعصابها 
بني دقيقـة ودقيقة، بني 

ومباراة. مباراة 
الكل يتحدث لغة كرة القدم 

يف هذه األيام، حتى الذي 
ال يتقنها، ببساطته يشاهد 

ويشجع، وما زلنا يف الجولة 
األوىل من الدور األول، 

بانتظار االشتباكات األقوى 
يف األدوار املقبلة بني عاملقة 

الكرة من كل القارات، وخاصة 
من أوروبا وأمريكا الجنوبية. 

إنها ساعة املونديال أيها 
السادة.. فال بد من الصخب 

والتعصب والفرح يف حرضة 
أجمل البطوالت عى اإلطالق.

كرة القدم بتفاصيلها الصغيرة

الصخب
في حضرة المونديال 

آخــر
النتائج

0 - 5

0 - 1

0 - 1

3 - 3

2 - 1

1 - 1

0 - 1

2 - 0

محمد 
الشناوي

رجل المباراة األولى
"كنـت أرى الكـرة داخـل املرمـى، وفجـأة بدا 
يل أننـي رأيـت يـًدا"، هـذا مـا قالـه مهاجـم 
املنتخـب األوروغوياين إديسـون كافاين بعد 
تصـدي الحـارس املـرصي محمـد الشـناوي 
لكرتـه خالل املبـاراة التـي جمعـت املنتخبني 
مواجهـات  مـن  األوىل  الجولـة  ختـام  يف 
املجموعـة األوىل يف نهائيـات كأس العـامل 

2018، الجمعـة 15 مـن حزيـران.
يشـارك  الـذي  بالحـارس  كافـاين  وأشـاد 
منتخـب  مـع  األوىل  الرسـمية  مباراتـه  يف 

الفراعنـة.
عـدة كـرات كادت أن تدخـل شـباك مـرص لو 
مل يقف الشـناوي "سـًدا عالًيـا" يف وجهها، 
الدقائـق  يف  األوروغـواي  هـدف  ولـوال 
األخـرة، النتهت املباراة بالتعادل السـلبي يف 

األحوال. أسـوأ 
غـاب املخـرضم عصـام الحرضي، وهـو أكرب 
العبـي املونديال، لكـن الشـناوي كان حارًضا 
بقـوة، مـا دفـع األول لإلشـادة بـه، وكذلـك 
فعـل بقيـة زمالئـه ومحللـون رياضيون يف 
كثـر مـن وسـائل اإلعـالم العربيـة املختصة 

الريايض. بالشـأن 
خـاض  الشـناوي  محمـد  سـيد  محمـد 
مباراتـني وديتـني فقـط مـع منتخـب بالده، 
الرسـمية  مباراتـه  بـدأ  األوروغـواي  ومـع 
املواجهـة  وصعوبـة  عـبء  متحمـاًل  األوىل 
االفتتاحيـة، وحـاز عى جائـزة رجـل املباراة 
املقدمـة مـن االتحـاد الـدويل لكـرة القـدم.
لعـب الحـارس املـرصي )29 عاًمـا( لنـادي 

مدينـة الحامـول مبحافظـة كفـر الشـيخ 
والتـي ينحـدر منهـا، لينتقل إىل ناشـئي 
2002 وبقـي فيـه  نـادي األهـي عـام 

.2009 حتـى 
ولعـب لصالـح املنتخـب املـرصي عـن 
18 عاًمـا  الناشـئني تحـت سـن  فئـة 
قبـل  إفريقيـا  بطولـة  معـه  وخـاض 

األوملبـي. للمنتخـب  انضاممـه 
انتقـل عـام 2009 حتـى عـام 2012 إىل 

نـادي طالئـع الجيـش ثـم انتقـل إىل نادي 
برتوجيـت قبـل أن يعـود إىل األهـي املرصي 

عامني. قبـل 
مرمـى  حـراس  خامـس  الشـناوي  يعتـرب 
الـدوري يف ترتيـب تصـدي وإنقـاذ الكـرات 
عـى مرمـاه بعـد عصـام الحـرضي ومحمد 
فـوزي واملهـدي سـليامن ومحمـود السـيد.

وعـى الرغـم مـن األسـامء التي سـبقته يف 
الـدوري املـرصي وجـد فيـه مـدرب املنتخـب 
املـرصي، هيكتـور كوبـر، خر بديـل لحارس 

مـرص املخـرضم عصـام الحرضي.


