01

كأس العالم
World Cup Russia 2018

ملحق رياضي أسبوعي يصدر عن جريدة عنب بلدي

العدد األول  -األحد  10حزيران 2018

أجواء المونديال السياسية
		
أجواء المونديال السياسية..

09

أجواء المونديال السياسية
		
أجواء المونديال السياسية..

09

أجواء المونديال السياسية
		
أجواء المونديال السياسية..

09

02
كأس العالم

العدد األول
 10حزيران 2018

enabbaladi.net

العبون
مشاركون
ألوة مرة

باولو ديباال
العب نادي يوفنتوس

جيمي فاردي
العب نادي ليستر سيتي

السياسية والرياضة في مونديال روسيا

دعوات “خجولة”
لمقاطعة كأس العالم
تتجـه أنظار عشـاق كـرة القـدم ،الخميس
املقبـل ،إىل ملعب “لوزنيكي” يف العاصمة
الروسـية (موسكو) الذي سيشـهد انطالق
صافـرة بداية النسـخة  21مـن كأس العامل
بلقـاء صاحب األرض املنتخـب الرويس ضد
نظريه السـعودي.
ومـع اقتراب أي حـدث ريـايض
تاريخـي وعاملـي ،تبـدأ األصـوات
باملطالبـة بإبعـاد املشـاكل
السياسـية بين الـدول عـن
املسـابقة ،ورضورة فصـل
السياسـة عـن الرياضـة
باعتبارها حقًا لكل الشـعوب يف
مامرسـتها ،وال يجـب ألي طـرف
التدخـل بهـا إن كان سياسـ ًيا أو
دين ًيـا.
أجواء ساخنة سبقت المونديال

وسـبقت املونديـال أجـواء سياسـية
سـاخنة ،خاصة بني موسـكو وبعض دول
االتحـاد األورويب ،التـي دعـت إىل مقاطعة
املونديـال عقـب اتهـام لنـدن لروسـيا
مبحاولـة اغتيـال العميل الرويس السـابق
يف بريطانيا ،سيرغي سـكريبال ،مع ابنته
بغـاز األعصـاب ،يف  5مـن آذار املـايض.
وأعلنـت رئيسـة وزراء بريطانيـا ،ترييـزا
مـاي ،أن الوزراء الربيطانيين وأفراد العائلة
امللكيـة لـن يحضروا مباريـات يف كأس
العـامل ،يف حين تضامنـت آيسـلندا مـع
بريطانيـا وقاطعـت املونديـال دبلوماسـ ًيا،
وقالـت الخارجيـة اآليسـلندية يف بيان لها،
يف  26مـن آذار ،إنـه “من ضمـن اإلجراءات
املتخـذة مـن قبـل أيسـلندا تعليـق جميـع
املحادثـات الثنائيـة على املسـتوى الرفيـع
مـع السـلطات الروسـية ،وبالتـايل فـإن
املسـؤولني اآليسـلنديني لـن يشـاركوا يف
كأس العامل يف روسـيا خالل هذا الصيف”.
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إيران ضحية اللقاءات الودية

إيـران ،حليفـة روسـيا يف سـوريا ،مل تكن
بعيـدة عـن متالزمـة السياسـة والرياضة،
فقـد كان املنتخـب اإليـراين أول فريق يصل
إىل روسـيا للمشـاركة يف النهائيات بسبب
عـدم متكنـه مـن لعـب مباريـات وديـة،
كبقيـة املنتخبـات ،بسـبب العقوبـات ضـد
برنامـج طهـران النووي.
وألغـت كل من اليونان وكوسـوفو مباراتني
وديتين أمـام إيـران ،وقـال املديـر الفنـي
للمنتخـب اإليـراين ،كارلوس كيروش“ ،ال
أحـد يريد اللعـب معنا .لدى إيران مشـاكل”.

2006

2010

2014

 13.2مليار دوالر

تعتبر اسـتضافة كأس العـامل من أصعـب التحديـات االقتصادية
للبلـد املضيـف ،ابتـدا ًء مـن تجهيـز البنـى التحتيـة للمالعب ومن
ثـم تجهيزهـا ،ومـرو ًرا بالخدمـات اللوجسـتية املختلفـة للفـرق
ً
ووصـول إىل تأمني
املشـاركة والجامهري الوافـدة بأعداد ضخمة،
الحاميـة وإجـراءات السلامة الالزمة.
ويـأيت العائـد كأربـاح للمسـابقة مـن مبيعـات التذاكـر وحقوق
بـث املباريـات ،إضافـة إىل رشكات الدعايـة واإلعلان وزيادة يف
عدد السـائحني.
وبحسـب تقارير إعالمية ،بلغـت تكلفة كأس العامل خالل النسـخ
السـت األخرية وفق الجدول:

القصف في سوريا والعرس في موسكو

الدعوة إىل املقاطعـة مل تنحرص يف أوروبا،
بـل بدأهـا ناشـطون سـوريون يف ترشين
األول  ،2016عندمـا أطلقوا حملة “مقاطعة
روسـيا  ،”2018والتـي القت صـدى أوروب ًيا
بسـبب تدخل موسـكو عسـكريًا إىل جانب
النظام السـوري وقصـف طائراتهـا ألحياء
حلـب الرشقيـة مـا أوقـع مئـات القتلى
والجرحى.
كام دعا ناشـطون من خلال حملة أطلقوها
عرب موقـع “آفـاز” ،يف آذار املايض ،وشـارك
فيها مئات آالف الناشطني ،إىل مقاطعة كأس
العـامل ،وحثـوا املنتخبـات وحكومـات الدول
على عـدم املشـاركة “حتـى تتوقف روسـيا
عن قصـف أطفال سـوريا”.
وطالبـت الحملـة ،وعنوانهـا “جحيـم عىل
األرض ..أنقـذوا أطفـال سـوريا” ،بضمان
اسـتغالل الرياضـة مـن أجل السلام ،ال من
أجـل متويـل الحـرب ودعمها.
كما نشرت هيئـة التفـاوض العليـا
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كم يكلف تنظيم
المونديال

كما دار حديث عن مسـاندة كل مـن بولندا
والدمنـارك والسـويد وأستراليا واليابـان
لربيطانيـا يف مقاطعـة املونديـال ،لكـن مل
يصـدر أي بيـان حـول ذلك مـن قبـل الدول
هذه الـدول.
يف حين قـدم  60عضـ ًوا مـن أعضـاء
االتحـاد األورويب ،يف  22مـن نيسـان،
عريضـة طالبـوا فيهـا باالحتجـاج على
تنظيـم املونديـال يف روسـيا ،اعرتاضً ا عىل
سياسـة الرئيس الـرويس ،فالدميري بوتني،
والـذي يسـتخف بالقيم األوروبية ،بحسـب
ا لبيا ن .
لكن رئيس االتحـاد الدويل لكرة القـدم (فيفا)،
جيـاين إنفانتينو ،طلـب عدم املقاطعـة وقال،
عرب حسـابه يف “تويرت”“ ،دعونا نلعب اللعبة
يف سلام ومن أجل السلام”.

ً
تسـجيل عبر معرفاتهـا دعـت
املعارضـة
فيـه إىل مقاطعـة كأس العامل بسـبب “قتل
موسـكو ألطفال وشعب سـوريا” ،وخاصة
يف الغوطـة الرشقيـة يف آذار املـايض.
يف حني أصدرت الشـبكة السـورية لحقوق
اإلنسـان تقريـ ًرا ،يف  21مـن أيـار ،بعنوان
“كأس العـامل يف روسـيا ممـزوج بدمـاء
 6133مدن ًيـا سـوريًا قتلتهـم روسـيا” ،يف
إشـارة إىل االنتهـاكات التي نفذتها روسـيا
منذ تدخلهـا يف أيلـول .2015
وقالـت الشـبكة إنـه "يف الوقـت الـذي
كانت فيه روسـيا تشـيد املالعـب والفنادق
واملشـايف يف تنظيـم كأس العـامل ،كانـت
طائراتهـا تدمر وتطحن عشرات اآلالف من
أبناء الشـعب السـوري”.
أمـا منظمـة “هيومـن رايتـس ووتـش”،
فطالبـت زعماء دول العـامل باالمتنـاع
عـن حضـور حفـل االفتتـاح ،و قالـت يف
بيـان لهـا حمـل اسـم “كأس العـامل ليـس
مناسـبة للتعتيـم على محنة السـوريني”،
إن على العـامل مقاطعة الحفل مـا مل يتخذ
“الكرملين” خطـوات حقيقيـة لحاميـة
املدنيين يف إدلـب ودرعـا يف سـوريا مـن
الهجمات الكيميائيـة والتقليديـة.

2022

03
3
0
العالم
ك
كأس سأ
ملاعلا
األول
العدد
 10ددعلا

فرانشيسكو إيسكو
العب نادي ريال مدريد

ماركو أسينسيو
العب نادي ريال مدريد

القدر والمدرب

سببان لغياب العبين بارزين

هاري كين
مهاجم نادي توتنهام

لم تخل نهائيات النسخ السابقة من كأس العالم من غياب
دائما محط أنظار الجماهير
أسماء بارزة لالعبين كبار ،كانوا
ً
الرياضية ويتمتعون بشعبية كبيرة.
وكسـابقيه سـينطلق العـرس الكروي
يف روسـيا ،الخميـس املقبـل ،على
ملعب لوزينىك يف العاصمة الروسـية
(موسـكو) يف ظـل غيـاب نجـوم
مـن العيـار الثقيـل ،لعـدة أسـباب،
إمـا لعـدم االسـتعانة بهـم مـن قبـل
مـدرب املنتخب ،أو لإلصابة ،أو لفشـل
منتخباتهـم يف التأهـل إىل النهائيات.
نجوم خرجوا مع فريقهم

غاريث بيل

أليكسيس سانشيز

آرين روبن

داني ألفيش

جان لويجي بوفون

ديفيد لويز

ومـن أبـرز النجـوم الغائبين مـع
منتخباتهـم ،العبو املنتخـب الهولندي،
ويف مقدمتهـم آريين روبـن ،الـذي
أعلـن اعتزالـه ،إضافـة إىل فرجل فان
دايـك وويسلي شـنايدر.
يف حني سـيغيب النجامن أليكسـيس
سانشـيز وأرتـورو فيدال ،بعد فشـل
منتخبهام تشـييل بالتأهل.
أمـا الصاعقـة فكانـت مـع الحـارس
العملاق جان لويجي بوفـون ،حارس
منتخـب إيطاليـا الـذي خـرج مـن
التصفيـات ،إضافـة إىل الويلزي نجم
ريـال مدريـد اإلسـباين غاريـث بيل.
أمـا عرب ًيـا فيعتبر أفضـل العب يف
إفريقيـا ومهاجـم الجزائـر ريـاض
محـرز ،مـن أبـرز الغائبين العـرب
بعـد فشـل منتخـب بلاده بالتأهل.
اإلصابة حرمتهم من أغلى
البطوالت

كريم بنزيما

ماورو إيكاردي

لروي ساني
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أمـا أبـرز الالعبين الذيـن مل
يتمكنـوا مـن اللعـب بسـبب
اإلصابـة ،فـكان
جنـاح املنتخـب
الربازييل داين

ألفيـش ،بعـد إصابتـه بالربـاط
الصليبـي خلال مبـاراة ناديـه
باريـس سـان جريمـان يف نهـايئ
كأس فرنسـا ،يف أيـار املـايض،
إىل جانـب املدافـع ديفيـد لويـز
لإلصا بـة .
كما سـيغيب حـارس منتخـب
األرجنتين األسـايس سيرجيو
روميرو ،بعـد إصابتـه يف الركبـة
اليمنـى خالل مبـاراة منتخـب بالده
الوديـة مـع إسـبانيا.
نجوم لمعوا لكنهم استبعدوا

وبعيـدًا عـن اإلصابـة أو تأهـل
املنتخبـات ،مل يشـفع تألـق العبين
مـع أنديتهم يف الدوريـات األوروبية
للفـت أنظـار مـدريب منتخباتهـم
واسـتدعائهم للمشـاركة يف أهـم
بطولـة بالنسـبة ألي العـب.
وشـكلت القوائـم النهائيـة لالعبـي
املنتخبـات املشـاركة يف النهائيـات
صدمـة للجمهـور الريـايض ،بعـد
اسـتبعاد املدربين لالعبين قدمـوا
مسـتويات مميـزة.
ومـن أبـرز هـؤالء ،العبـو املنتخـب
الفرنسي كريـم بنزميـا وفرانـك
ريبيري ودمييتري باييـه ،الذيـن
مل يجذبـوا اهتمام املـدرب ديدييـه
ديشـامب ،ما فجـر انتقادات واسـعة
ضـده.
أمـا يف تشـكيلة املنتخـب األملـاين،
ففجـر املـدرب يواكيم لـوف مفاجأة
عندما اسـتبعد الالعب لريوي سـاين،
الـذي يعتبر أفضل العـب صاعد يف
الـدوري اإلنكليـزي ،ألسـباب بررهـا

محللـون رياضيـون بـأن أسـلوب
لعـب سـاين ال يتناسـب مـع لـوف،
إىل جانـب اسـتبعاده لصاحب هدف
الفـوز يف نهـايئ مونديـال الربازيل
املـايض ماريـو غوتزه.
يف حين اسـتبعد مـدرب منتخـب
إسـبانيا جولين لوبيتيجـي خمسـة
العبني وهـم :ألفارو موراتـا ،ماركوس
ألونسـو ،سيسـك فابريجاس ،هيكتور
بيلرييـن ،سيرجي روبرتـو.
منتخـب األرجنتين مل ينـج مـن
مفاجـآت االسـتبعاد ،إذ مل يسـتدع
املـدرب خورخـي سـامباويل املهاجم
مـاورو إيـكاردي ،وهـو هـداف
الـدوري اإليطايل ،وسـجل  29هدفًا
مـع إنتر ميلان اإليطـايل.
كما فاجـأ مـدرب بلجيـكا روبريتـو
مارتينيـز ،الجمهـور باسـتبعاد العب
الوسـط رادجـا ناينجـوالن ،الـذي
يعتبر من أفضـل العبي الوسـط يف
العـامل ،يف حين قـرر الالعـب عقب
اسـتبعاده االعتـزال الـدويل.
يف منتخـب الربتغـال سـيغيب كل
مـن العـب الوسـط أندريـه جوميـز
مسـتوى جيـدًا مـع
الـذي مل يقـدم
ً
ناديـه برشـلونة هـذا املوسـم ،كما
يغيـب الظهير األميـن نيلسـون،
بعـد اسـتبعادهام مـن قبـل املـدرب
فرنانـدو سـانتوس.
أمـا عىل مسـتوى املنتخبـات العربية
فـكان اسـتبعاد املـدرب السـعودي
أنطونيـو بيتزي ،لالعب نـواف العابد
مفاجـأة مـن العيار الثقيـل للجمهور
السـعودي ،بسـبب األداء املتميز الذي
قدمـه خلال التصفيات.

منتخبات عريقة
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تنطلق منافسات نهائيات كأس العالم في روسيا ،الخميس

 14من حزيران ،وسط غياب منتخبات عريقة اعتاد عشاق

الساحرة المستديرة على وجودها في العرس الكروي.
منتخبات لها باع طويل في النهائيات

ولعـل منتخـب إيطاليـا ،بطـل العـام أربـع
مـرات ،وأحـد أكثر املنتخبـات عراقـة ،يعترب
مـن أبـرز الغائبين ،بعدمـا خسر امللحـق
األورويب أمـام السـويد بهـدف دون مقابـل
مبجمـوع املباراتني ،وفشـل بذلـك يف التأهل
ألول مـرة منـذ  60عا ًمـا.
أمـا املفاجـأة الثانيـة فكانـت غيـاب منتخـب
هولنـدا ،امللقـب بالطواحين ،صاحـب املركز
الثالـث يف النسـخة السـابقة ،والـذي فشـل
يف التأهـل إىل النهائيـات بعدمـا حـل ثالثًـا
يف املجموعـة األوىل خلـف كل مـن فرنسـا
والسـويد.
املنتخـب التشـييل ،بطل أمريـكا الجنوبية يف
آخـر نسـختني ،هو أيضً ـا من املنتخبـات التي
سادسـا
خرجـت مـن التصفيـات ،بعدما حل
ً
يف تصفيـات أمريـكا الجنوبية.

كما فشـل كل مـن منتخبـي ويلـز والواليات
املتحدة األمريكية يف التأهـل أو حتى الوصول
للملحق األورويب.
منتخبات إفريقية تغيب في روسيا

وكانـت القـارة اإلفريقيـة أكثر القـارات التي
فشـلت منتخباتهـا يف التأهـل إىل النهائيات،
ويف املقدمـة املنتخـب الجزائـري ،بعدمـا حل
راب ًعـا يف املجموعـة الثانيـة ،ومنتخـب غانـا
الـذي حـل ثالثًـا يف املجموعة السادسـة.
كما يغيـب منتخـب كـوت ديفـوار (سـاحل
العـاج) بطل األمم اإلفريقيـة يف  ،2015بعدما
حـل ثان ًيـا يف مجموعته خلـف املغرب.
أمـا الكامريون ،بطـل إفريقيـا يف  2017وأكرث
منتخب إفريقـي خاض النهائيات بسـبع مرات،
فقـدم مسـتويات متواضعـة يف مجموعته ،ما
حرمه مـن التأهـل والوصـول إىل املونديال.

منتخبان ألول مرة
في مونديال 2018
مونديـال روسـيا سـيكون مميـ ًزا بوصـول منتخبين ألول مـرة إىل
النهائيـات ،األول هـو بنما ،امللقـب باملـد األحمـر ،والـذي حجـز بطاقة
العبـور على حسـاب املنتخـب األمريكي ليكـون مفاجـأة التصفيات.
أما املنتخـب الثاين فهو أيسـلندا ،الذي تأهل إىل نهائيـات املونديال للمرة
األوىل يف تاريخـه ،بعدمـا تصـدر املجموعـة الثامنة ،األمر الذي رشـحه
ليكـون الحصان األسـود يف النهائيات املقبلة.

العرب حاضرون بقوة
بالنسـبة للجمهـور العـريب ،فسـيحظى املونديـال باهتمام خاص،
مـع وصـول أربعـة منتخبـات عربيـة إىل النهائيـات ألول مـرة يف
تاريـخ املسـابقة .واملنتخبـات هـي السـعودية ومصر واملغـرب
وتونـس ،وسـط أمـل مـن الجمهـور العـريب بتحقيـق مسـتويات
مميـزة ،والذهـاب بعيـ ًدا يف التصفيـات.
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كأس العالم
بين سطور
التاريخ

كأس العـامل بطولـة دوليـة تابعـة
لالتحـاد الـدويل لكـرة القـدم ،تضـم
املنتخبـات مـن جميع البلـدان ،أطلقت
يف مرتهـا األوىل عـام  1930وتعقـد
كل  4سـنوات.
وتدخـل فيهـا الفـرق التـي تقـع
تحـت مظلـة "فيفـا" ،والتـي تلعـب
التصفيـات قبيـل أن تتأهـل إىل
النهائيـات تب ًعـا لـكل قـارة.
تعطلـت البطولـة يف نسـختي ،1942

ثمانية منتخبات مرشحة لرفع

كأس العالم

و 1946بسـبب الحرب العامليـة الثانية
لتعود وتقـام بانتظام منـذ بدايتها كل
أربع سـنوات.
يبلـغ عـدد الفـرق املشـاركة يف
النهائيـات  32فريقًـا يف النسـخة
الحاليـة ،لكنـه لـن يكـون هـذا عـدد
الفـرق املتأهلـة يف املسـتقبل.
وكان عـدد املشـاركني يف البطولـة
األوىل  13فريقًـا ثـم توسـع إىل 16
فريقًـا يف الفترة مـا بين نسـختيي

 1934و.1978
وزيـد عـدد املقاعـد يف عـام 1982
مثانيـة مقاعد أخرى لتبلـغ  24فريقًا.
وبـدأت املسـابقة بعددهـا املعـروف
حال ًيا يف نسـخة كــأس العامل 1998
بفرنسـا ،ولكـن مـن املتوقـع أن يتغري
ذلـك بزيـادة إذ مـن املمكـن أن يصـل
عدد املرشـحني إىل  48فريقًا بنسـخة
.2026
أقيمـت النسـحة األوىل مـن البطولـة

ألقاب سابقة
للمنتخبات
البرازيل (سيليساو)

إيطاليا (اآلزوري)

ألمانيا (المانشافت)

تدخل كبرى منتخبات العالم في سباق إلضافة نجمة جديدة للمونديال على
قميصها ،وتحتدم المنافسة بين كبار القارة األوروبية وأمريكا الجنوبية.
وتسـتعرض عنـب بلـدي يف هـذا التقريـر
املنتخبـات املرشـحة للوصـول إىل أدوار
متقدمـة يف كأس العـامل أو الحصـول عليـه.
المنتخب األلماني بطل
مونديال البرازيل

يعتبر املنتخـب األملـاين مـن أبرز املرشـحني
للعـودة مـن روسـيا بالـكأس الذهبي.
كما هو األوفـر حظًـا للخروج مـن مجموعته
كل مـن املكسـيك
باملركـز األول ،إذ سـيواجه ً
والسـويد وكوريـا الجنوبية.
المنتخب البرازيلي الجريح

مل يرفـع املنتخـب الربازيلي كأس العـامل،
الـذي اعتـاد رفعـه ،منـذ مونديـال ،2002
ويعـد منتخـب السيلسـاو واحـ ًدا مـن أبرز
املرشـحني يف النسـخة الحاليـة ،نظ ًرا ملا يف
صفوفـه مـن العبين ماهريـن قادرين عىل
قلـب النتائـج لصالحهـم.
ووصـل الربازيليـون إىل النهائيـات بعـد
تصدرهـم تصفيـات أمريـكا الجنوبيـة بفارق
عشر نقاط كاملـة ،وسـيتعني على الربازيل
تخطـي مجموعـة تجمعهـم مـع رصبيـا
وسـويرسا وكوسـتاريكا.
الديوك الفرنسية

املنتخـب الثالـث املرشـح للفـوز بـكأس
العـامل  2018هـو منتخـب الديـوك ،ويف
حال حملت فرنسـا الـكأس الذهبي سـتكون
املـرة الثانيـة يف تاريخهـا ،واألوىل منذ عام
.1998
وسيسـافر الفرنسـيون إىل روسـيا مدعومني
بقامئـة مـن النجـوم املوهوبين ،أمثـال
بـول بوجبـا وأنطـوان كريزمـان ،وسـيكون
للمنتخـب الكعب العـايل يف مجموعتـه ،التي

يوجـد فيهـا إىل جانـب منتخبـات الدمنـارك
وأستراليا وبيرو.
المنتخب اإلسباني (الروخا)

يعـد اإلسـبان مـن أبـرز املرشـحني للفـوز
باملونديـال هـذا العـام ،على الرغـم مـن
أن املنتخـب مل يعـد ميتلـك تشـكيلته التـي
فـازت بثلاث بطـوالت دوليـة متتاليـة يف
يـورو  2008ومونديـال  2010ويـورو
.2012
ولكـن خبرة بعـض الالعبين باملسـابقة
الدوليـة ،أمثـال أندرييس إنيسـتا وسيرخيو
رامـوس وبيكيـه ،وغريهـم مـن الالعبين
الشـباب كفرانشيسـكو إيسـكو وأسنسـيو
والكانتـارا ،جعلـت مـن “الروخا” واحـدًا من
كبـار املرشـحني للذهـاب بعيـدًا يف املونديال
وتخطـي مجموعتـه التـي تضـم الربتغـال
واملغـرب وإيـران.
تعـد منتخبـات أملانيـا والربازيـل وفرنسـا
وإسـبانيا كبـار املرشـحني ،وتليهـا منتخبات
أخـرى بحظـوظ أقـل ،ولكـن مـع املفاجـآت
الكثيرة التـي تحملهـا اللعبـة ،األكرث شـعبية
يف العـامل ،ال ميكـن اسـتثناء تلـك الفـرق من
قامئة املنتخبات املرشـحة لحمـل الكأس ،ويف
مقدمتهـا األرجنتين.
التانغو األرجنتيني

يـرى الكثيرون أن املنتخـب األرجنتينـي
سـيعاين يف مجموعتـه القويـة ،والتي توجد
فيهـا ثالثـة منتخبـات عنيـدة وهـي كرواتيا
وآيسـلندا ونيجريـا.
لكـن هـذا الجيـل يعـول على النجـم ليونيل
ميسي ،الـذي مل يتمكـن مـن حمـل أي كأس
دويل مـع منتخبـه ،وسـيضع ثقلـه يف
املونديـال األخير لـه مـع املنتخـب.

األوروغواي

السيلساو األوروبي ..البرتغال

يسـعى الفائـز بـكأس أمـم أوروبـا للفـوز
وحمـل اللقـب الغـايل للمـرة األوىل يف
مسيرته ،وخاصـة أن مونديـال روسـيا قـد
يتقاطـع مـع املونديـال األخري الـذي يخوضه
الـدويل الربتغـايل كريسـتيانو رونالـدو.
كام ميتلك املنتخب كوكبـة من النجوم الربتغاليني
وعىل رأسـهم أندريه سيلفا وكوارزميا وبيبي.
ولكـن مجموعتـه سـتضعه يف مواجهـة
صعبـة أمـام املنتخـب اإلسـباين إىل جانـب
املنتخـب املغـريب وإيـران.
الشياطين الحمر ..بلجيكا

جيلا ذهب ًيـا يف
ً
ميتلـك منتخـب بلجيـكا
تاريخـه ،لكنـه ال يعـد يف صـف كبـار
املرشـحني ،ولكـن التوقعـات تـدور حـول أن
يكـون املنتخـب البلجيكي الحصـان األسـود
لهـذه البطولـة ،وقـد يقلـب جميـع املعطيات
يف مواجهـة كبـار املنتخبـات يف أوروبـا
والعـامل.
ولكـن املنتخـب قـد يصطـدم برغبـة إنكلترا
الجامحـة بالرتبـع على قمـة املجموعـة التي
تضـم إىل جانبهما بنما وتونـس.

األرجنتين (التانغو)

إسبانيا (الروخا)

إنكلترا

(األسود الثالثة)

إنكلترا ومنتخب الـ ”بيبي ستارز”

لطاملـا عـاىن املنتخـب اإلنكليـزي يف كأس
العـامل على الرغـم مـن التتويـج بالـكأس
األغلى يف مناسـبة وحيـدة ،ومـع غيـاب
جيـل العقد املـايض ،ينطلـق منتخب األسـود
الثالثـة بثلة من الشـباب ،يقودهـم نجم نادي
توتنهـام هـاري كين.
وعلى الرغم مـن خـروج املنتخـب اإلنكليزي
بجميـع األلعـاب الوديـة التي خاضهـا بنتائج
إيجابيـة ،ال يرتقـي للصعـود إىل الدرجـات
األوىل مـن سـلم كبار املرشـحني.

فرنسا (الديوك)

األشـهر عامل ًيـا يف أوروغـواي
عـام  1930ولكـن مل تكـن هنـاك
تصفيـات عىل اإلطالق ،وشـارك يف
البطولـة  13فريقًـا سـبعة منها من
أمريـكا الجنوبية وأربعـة من القارة
األوروبيـة إىل جانـب املكسـيك
والواليـات املتحـدة األمريكيـة.
وفـاز بتلـك البطولـة منتخـب
األوروغواي ،بفـوزه عىل األرجنتني

أمـام  38ألـف مشـجع يف ملعـب
ديبورتيفـو باألوروغـواي.
مثانيـة بلـدان يف العـامل توجـت
باللقـب األغلى منـذ انطلاق
البطولـة عـام  ،1930يف مقدمتها
الربازيـل األكثر فـوزًا بـكأس
العـامل بعـد التتويـج بهـا خمـس
مناسـبات ،وتـأيت إيطاليـا وأملانيا
بأربـع بطـوالت ،واألرجنتين
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وأورغـواي ملرتين ،فيما توجـت
منتخبـات إنكلترا وفرنسـا
وإسـبانيا بالبطولـة ملـرة واحـدة،
وبانتظـار البطـل الـذي سـتحدد
هويتـه نهائيـات مونديال روسـيا
التـي سـتبدأ ،يف  14مـن حزيـران
املقبـل ،وترسـم معهـا تاريخًـا
جديـدً ا يف املسـابقة الــ 21مـن
نهائيـات كأس العـامل.
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قوانين جديدة للمرة األولى
أجرى االتحاد الدولي لكرة

القدم (فيفا) مجموعة من

التغييرات في نظام بطولة
كأس العالم ،وأدخل عددً ا

من القوانين الجديدة،

يأمل أن تسهم في تقليل

األخطاء التحكيمية

وإعطاء قدر أكبر من

التنافسية على المباريات.

تقنية الفيديو

ومـن أبـرز القوانين التـي وافـق االتحـاد
الـدويل على تطبيقهـا اسـتخدام“ ،تقنيـة
الفيديـو” ( )VARيف الحـاالت التحكيميـة
املثيرة للجدل ،والتي يسـتطيع حكـم املباراة
مـن خاللهـا التدقيـق بصحـة األهـداف
املشـكوك فيهـا ،وحـاالت اإلعاقـة داخـل
منطقـة الجـزاء ،باإلضافـة لحاالت التسـلل.
ويقـول منتقـدون السـتخدام هـذه التقنية،
إنهـا تسـببت يف “ارتباك” باملسـابقات التي
اسـتخدمت فيهـا ،خاصـة للمشـاهدين يف
املالعـب ،والذيـن غال ًبا ال يدركـون ما يحدث
خلال عمليـة املراجعة.
سيكون بإمكان املشجعني
تناول الكوكايني خالل
املونديال ،رشط أن تكون
بحوزتهم وصفة طبية

أمـا رئيـس االتحـاد الـدويل لكـرة القـدم،
جيـاين إنفانتينـو ،فوصـف قـرار اعتماد
هـذه التقنيـة بأنـه “رضوري ومهـم جـدًا
وتاريخـي” ،وأكـد أن التقنيـة سـاعدت عىل
تقليـص أخطـاء الحـكام يف املباريـات التي
اسـتخدمت فيها ،وقـال إن التجـارب “أثبتت
باألدلة أن التقنية تسـاعد الحكام ،وسـتضمن
عدالـة وشـفافية أكبر يف اللعبة”.

واسـتخدمت التقنيـة يف أملانيـا وإيطاليـا
هـذا املوسـم ،كام متـت تجربتهـا يف بعض
مباريـات كأس االتحـاد اإلنكليـزي وكأس
رابطـة األنديـة اإلنكليزيـة.
تبديل رابع

ويف السـياق ،وافـق “فيفـا” على السماح
للمنتخبـات بإجـراء تبديـل رابـع يف حـال
الوصول إىل األشـواط اإلضافيـة ،بعد انتهاء
الوقـت األصلي للمبـاراة بالتعـادل ،بعدمـا
كان القانـون القديـم ينـص على السماح
بإجـراء ثالثـة تبديلات فقط ،بغـض النظر
عـن متديـد املبـاراة مـن عدمه.
ويـأيت هـذا التعديـل ليمنـح فرصـة للفرق
التـي تخوض األشـواط اإلضافية لالسـتفادة
مـن تغيير رابـع قـد يكـون رضوريًـا يف
حـال إصابـة أحـد الالعبين ،أو يف حـال
رغبـة املـدرب مبنـح نَف ٍ
َـس جديـد لفريقـه
يف وقـت عـادة مـا يكـون فيـه الالعبـون
اسـتنفدوا طاقاتهـم البدنيـة.
عقاقير مخدرة ترفيهية!

مـن ناحيـة أخـرى ،تداولـت الصحـف
الروسـية قانونًـا غري ًبـا قـد يتـم تنفيذه يف
كأس العـامل ،ولكنه يخـص الجامهري وليس
الالعبين يف أرض امللعـب.
وأشـارت عـدد من الصحـف الروسـية ،ومنها
صحيفـة “ايزفيسـتيا” اليوميـة املقربـة مـن
الحكومة ،إىل أنه سـيكون بإمكان املشـجعني
تنـاول الكوكايين خلال املونديـال ،رشط أن

تكـون بحوزتهـم وصفـة طبية.
ويعـود سـبب السماح ببعـض العقاقير
"الرتفيهيـة" إىل التحالـف االقتصـادي
األورويب -اآلسـيوي الـذي أقـر يف ،2014
والـذي يضـم حال ًيـا خمـس جمهوريـات
سـوفياتية سـابقة ،ونتجـت عنـه مجموعـة
مـن القوانين التـي تطـال الطـب والزهور
والحيوانـات األليفـة.
أحـد هـذه القوانين يحـدد كيـف ميكـن
للـزوار األجانـب يف إحـدى الـدول الخمس
إحضـار املخـدرات ،وعقـارات تغيير
املـزاج ،ومـا شـابهها .وتشـمل قامئـة املواد
رشعـة العقاقير الصلبـة مثـل الكوكايني
امل ّ
فضلا عـن املاريجوانـا.
ً
والهريويين،

لكـن مل تجر اختبارات عمليـة لهذه القوانني،
وال يـزال مـن غير الحكيـم أن يسـافر املرء
إىل روسـيا وبحوزتـه مخدرات مـن أي نوع
كانـت ،رغـم أن اللوائح تنص على أن املواد
قانونيـة طاملـا أن املسـتخدم لديـه وصفـة
طبية متـت ترجمتهـا إىل الروسـية وموثقة
بشـكل صحيح.
نظـام بطـوالت كأس العامل يشـهد تغيريات
مسـتمرة ،يسـعى من خاللها االتحاد الدويل
لتطويـر اللعبـة ،وكان مـن أبرزهـا قانـون
منـع حـارس املرمـى مـن إمسـاك الكـرة
بيديـه عنـد إعادتهـا له مـن أحـد املدافعني،
وهـو القانون الـذي اقرتحه الحكم السـوري
فـاروق بوظو عـام .1992

تعرف على نظام البطولة المعتمد
في مونديال 2018

يشارك في البطولة األولى
التي ستقام في إحدى

دول أوروبا الشرقية 32

منتخ ًبا من قارات العالم
الست ،وتم تخصيص
مقعد واحد للبلد

المستضيف (روسيا)،

ولم ُيمنح حامل اللقب

(منتخب ألمانيا) مقعدً ا

مباشرا ،مثلما كان الحال
ً
في البطوالت السابقة.

املقاعـد املتبقيـة ()31
تـم تحديدهـا مـن خلال
تصفيـات مؤهلة شـارك فيهـا 207
منتخبـات ،وهم أعضـاء االتحاد الـدويل لكرة
القـدم باسـتثناء إندونيسـيا وزميبابـواي ،اللتني
منعتا من املشـاركة ألسـباب خـارج إطـار اللعب.
قبـل إجـراء القرعـة ،تـم تقسـيم املنتخبـات
املشـاركة إىل أربعـة مسـتويات ،باالعتماد عىل
تصنيـف “فيفـا” العاملـي للمنتخبـات ،وطبقًـا
ملعايري رياضيـة وجغرافية .ومنذ عـام  1998تم
إقـرار بعض القواعد يف تقسـيم املنتخبات ،منها
مـا نـص على عـدم وقـوع أكثر مـن فريقني
أوروبيين يف مجموعـة واحـدة ،كما نص عىل
عـدم وقوع أكثر من فريـق واحد مـن كل اتحاد
قـاري يف املجموعة نفسـها ،لتجنيـب منتخبات
القـارة الواحـدة املواجهـات املبكرة.
تبـدأ املرحلـة األوىل مـن املنافسـات بـدور
املجموعـات ،ويتكـون هـذا الـدور مـن مثـاين
مجموعـات ،وتلعـب كل أربعـة منتخبـات يف
مجموعـة ،يتأهـل بطـل ووصيـف كل منهـا إىل
الـدور التـايل.
يخـوض كل منتخـب ثلاث مباريـات يف دور
املجموعـات ،وتلعـب الجولـة األخيرة يف
املجموعـة بتوقيـت واحـد للحفـاظ على العدل
بين الفـرق األربعـة ،ثـم يتأهـل أكثر فريقين
حصـدً ا للنقـاط للـدور التـايل.

ومنذ عـام  1994تسـتخدم النقاط لرتتيـب الفرق
ضمـن املجموعـة ،فيتم منـح ثالث نقـاط للفوز،
وواحـدة للتعـادل ،وال يشء للخسـارة ،ويف حـال
تسـاوي النقـاط يتم تطبيـق املعايير التالية:
 .1نتائج املواجهات املبارشة بني الفرق املعنية.
 .2فارق األهداف املسجلة واملتلقاة لكل فريق.
ً
تسـجيل
 .3القـوة الهجوميـة :أي الفريق األكرث
لألهداف؟
ً
نيلا للبطاقات
 .4اللعـب النظيـف ،أي أقل الفرق
الصفـراء والحمراء.
 .5يف حـال اسـتمرار التعـادل يتـم اللجـوء إىل
سـحب القرعـة مـن قبـل اللجنـة املنظمة.
يف املراحـل التاليـة هنـاك أربعـة أدوار ،مـع كل
دور يتـم إقصـاء نصـف عـدد الفرق التـي دخلت
إىل املرحلـة ،واألدوار املتتاليـة هـي دور السـتة
عشر ،والـدور ربـع النهـايئ ،ونصـف النهايئ،
واملبـاراة النهائيـة ،باإلضافـة ملبـاراة لتحديـد
صاحبـي املركزيـن الثالـث والرابـع.
أي تعـادل يف كل مبـاراة مـن مرحلـة خـروج
املغلـوب بعـد لعـب  90دقيقـة يعقبهـا ثالثـون
دقيقـة من الوقت اإلضـايف ،وإذا بقيـت النتيجة
متعادلـة ،يتـم االحتـكام إىل رضبـات ترجيحية
لتحديـد الفريـق املتأهـل إىل الـدور املقبـل.
وقـررت اللجنة املنظمـة للبطولة إقامـة املباريات
يف املـدن الروسـية الواقعة يف الجانـب األورويب،
أي التـي تقـع يف الجانـب الغـريب مـن روسـيا،
وتحديـدًا غـرب جبـال األورال ،وذلـك مـن أجـل
تسـهيل عمليـة التنقـل بين املـدن قـدر اإلمكان.

كأس العالم
ملحق رياضي أسبوعي يصدر عن جريدة عنب بلدي
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كأس العالم..

الذهب
األغلى

سـلم الفرنسي غـول رمييـه كأس
العـامل ملنتخـب األروغـواي عـام
 ،1930والـذي كان يحمل اسـم كأس
النصر آنـذاك ،قبـل أن تعاد تسـميته
فيما بعد.
كانـت البدايـة يف أيـار عـام 1928
عندمـا وافـق االتحـاد الـدويل لكـرة
القـدم (فيفـا) خلال اجتماع عقـد
للتاريـخ على إقامـة أول بطولة لدول
العـامل يف كـرة القـدم ،وبعـد عامني
أقيمـت البطولـة األوىل.
وتحـول اسـم البطولـة بعـد الحـرب
العامليـة الثانيـة إىل "كأس غـول
رمييـه" ،تكرميًـا للفرنسي املحامـي
الـذي تـوىل رئاسـة "فيفـا" لــ 33
عا ًمـا.
صمـم النحـات الفرنيس أبيـل الفلور
أول كأس لبطولـة العامل لكـرة القدم،
وكان يصـور آلهة النرص عنـد اليونان
ويحمـل عىل رأسـه قـد ًرا ذهب ًيا.
يصـل طـول كأس "غول رمييـه" ،أو
رتا بوزن
كأس النصر ،إىل  35سـنتم ً
 3.8كيلو غـرام ،مصنو ًعـا من الفضة
املطليـة بالذهـب على قاعـدة مـن
الالزورد.
ونقـش على اللوحـات الذهبيـة
امللصقـة على جوانبـه األربعـة
أسماء الـدول الفائزة بالـكأس ،وهي
أوروغواي يف عامـي 1930و،1950
وإيطاليـا يف عامـي  1934و،1938
وأملانيا عـام  ،1954وإنكلترا ،1966
والربازيل يف األعـوام ،1962 ،1958
.1970
واحتفظـت الربازيـل بـكأس غـول
رمييـه لألبـد بعـد فوزهـا بـكأس
العـامل للمـرة الثالثـة يف البطولـة،
التـي أقيمـت باملكسـيك عـام ،1970
وفقًـا لقواعـد االتحـاد الـدويل لكرة
القـدم آنـذاك.
وبعـد حصـول الربازيـل على
الـكأس مـدى الحيـاة تعين على
االتحـاد الـدويل لكـرة القـدم أن

القنوات
الناقلة
للبطولة

كلمة السر مغربية

عروة قنواتي

 18قيراط
 6.1كغ

بديلا .
ً
كأسـا
يجـد
ً
ودعـا "فيفـا" إىل تقديـم تصميامت
تصميما مـن
للـكأس ،وتلقـى 53
ً
نحاتين ينتمـون إىل سـبعة بلـدان.
ووافـق "فيفـا" عىل تصميـم النحات
اإليطـايل سـيلفيو غازانيغـا ،الـذي
تقـدم بتصميمين ،فـكان أحدهام هو
الشـكل الجديـد لـكأس العامل.
صنـع كأس العامل الجديـد من الذهب
عيـار  ،18فيما يصـل وزنـه إىل
 6.142كيلـو غرا ًمـا بارتفـاع 36.8
سـنتيمرت ،ويصـور الـكأس ،البالـغ
رتا ،العبين
قطـر قاعدتـه  13سـنتيم ً
يرفعـان الكـرة األرضيـة.
وقـال النحـات اإليطايل عـن الكأس،
"الالعبـان اللـذان يرفعـان يديهما
يرمـزان للفريق يف لحظـة الفرح بعد
الفـوز باللقـب ،أمـا الكـرة املوجـودة
على القمـة تعكـس صـور قـارات
العـامل املختلفـة".
وتـدون على قاعـدة الـكأس الذهبي
أسماء البلاد الفائـزة باللقـب باللغة
املحليـة للدولـة على شـكل دائـري
صغير لتكـون هنـاك مسـاحة يف
املسـتقبل.
وتشير تقاريـر صحفيـة إىل أنـه مل
تعـد هنـاك مسـاحة كافيـة إال لكتابة
أسماء أربـع دول على األكثر ،مـا
يعنـي تغيري الـكأس بحلـول الذكرى

املئويـة النطلاق أول مونديـال عـام
 ،2030فيما ذكـرت تقاريـر أخـرى
أنـه قـد تسـجل عليه خمسـة أسماء
دول مـا يعنـي تبديلـه عـام .2034
ويعتقـد خبراء أن كأس العامل الحايل
مجـوف مـن الداخـل ،ولـوال ذلـك
لوصـل وزنـه إىل أكثر مـن  70كيلو
غرا ًمـا ،مـا يصعـب حملـه واالحتفال
به .
وتنـص اللوائـح الحاليـة لالتحـاد
الـدويل لكـرة القـدم عىل أن يتسـلم
الفريـق الفائـز باللقب نسـخة للكأس
األصلي مصنو ًعا مـن الربونز املطيل
بالذهـب ،على عكـس مـا كان عليـه
الحـال قبـل مونديـال  ،2006إذ
كان الـكأس يسـلم للدولـة الفائـزة
بالبطولـة ،والتـي تحتفـظ بـه حتـى
إقامـة النسـخة التاليـة مـن البطولة.
وتوجـد النسـخة األصليـة يف متحف
االتحـاد الـدويل لكـرة القـدم يف
زيورخ السـويرسية منذ عـام .2016
يف هـذه البطولة مل يعـد للذهب قيمة
تسـاوي قيمـة الحناجـر التـي تهتف
باسـم البطـل ،والدمـوع التـي تذرف
مـن أبنـاء املنتخـب الـذي يخرس يف
النهائيـات أو يخـرج مـن البدايـات،
إذ تسـاوي بطولـة كأس العـامل مث ًنـا
أعلى بكثري مام يسـاويه مثـن الذهب
الـذي صنـع منـه الكأس.

عندمـا يشـاء القـدر أن تواجـه نجـوم
العـامل فاعلـم أنـك سـلكت درب الكبـار
والعظماء ،وهنـا تنتهـي الكلمات
املخصصـة للدفـع املعنـوي ورغبـة
الفـوز وأحلام التأهـل أكرث يف مشـوار
مونديـال  ،2018وقـد اقرتبـت صافـرة
الحكـم مـن إعلان البدايـة.
مـا يشـغل بـال الجمهـور العـريب
ويضغـط حسـاباتهم يف كل مـرة،
هـل أنهـت املنتخبـات العربيـة (مصر،
السـعودية ،املغرب ،تونس) اسـتعداداتها
لسـباق املونديـال بتفاصيلـه الخاطفـة
والصغيرة والخاليـة مـن فلسـفة
“التصفيـات الطويلة”؟ أو بتسـاؤل أدق:
“هـل كان االسـتعداد على مـا يـرام؟".
املتابـع للمباريـات الوديـة الدوليـة لكل
منتخـب يشـهد تأرج ًحـا “بلا توقـف”
لهيـكل وإدارة وأداء املنتخب السـعودي،
وبحسـب كثير مـن النقـاد واملتابعين
فلا جديـد وال مبشرات يف املشـاركة
السـعودية الجديـدة ،فما زال الالعـب
السـعودي يعـاين مـن “صـداع”
الشـوط األول أمـام أي فريـق أورويب،
هـذه الفوبيـا التـي أضاعـت ومـا زالت
تضيع جهد التشـكيلة السـعودية يف كل
مشـاركة دوليـة ،إذا اسـتثنينا مونديـال
 94يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة ،إذ
تسـتحق تلـك املشـاركة لقـب “الطفرة”
أداء وأسـلوبًا ومنافسـة.
وعلى البوابـة املرصيـة يطلق عشـاقها
العـرب ومن أبنـاء البلد دعواتهـم “خوفًا
وترض ًعـا إىل الله” لشـفاء النجـم محمد
صلاح ،وإال فلا ميكـن التعامـل مع أي
حلـم إلصلاح مـا ابتكـره األرجنتينـي
كوبـر يف أداء املنتخـب الدفاعي وتوهان
خـط الوسـط والهجـوم ،فاللقـاءات
الوديـة أظهـرت الجانـب املخيـف على
املنتخـب املصري ،وأكـدت نظريـة
“حركـة بلا بركة”.
وهنـا أفكـر مـع مـن يتسـاءل :هـل
يسـتطيع صلاح تعويـض وإغلاق كل
الثغـرات لوحـده؟ هـل الطبيعـي يف
كـرة القـدم ويف املونديـال أن يكـون

للسـفينة ربـان واحـد يقـوم مبهـام
اإلرشاف والتعـاون والتجديـف واإلنقاذ؟
وإذا اعتربنـا كلنـا بـأن تخطيـط كوبـر
هـو الصحيـح ..مـاذا لـو غـاب صلاح
عـن أول مباراتين -ال سـمح اللـه -أمام
األورغـواي وروسـيا؟
وحتـى ال نبقى ندور يف فلك “ التشـاؤم
“ ،ال بـد من اإلقـرار بأن الكرة التونسـية
نهضـت مـن جديـد مبنتخبهـا ومدربها
الوطني نبيـل معلول ،وقدمت التشـكيلة
الوطنيـة التونسـية لقطـات للذكرى يف
التصفيـات اإلفريقية املؤهلـة للمونديال،
وهـا هـي تسـتعد ملواجهـة بلجيـكا
وإنكلترا مـن جديـد ملحاولـة الظفـر
ببطاقـة التأهـل للـدور الثـاين ،بالرغـم
مـن صعوبـة املهمـة ،ولكـن املتابـع
التونسي ال يلتفـت لنتائـج املنتخـب يف
اللقـاءات الوديـة ،مـا يطمـح لـه أن مير
التوانسـة مـن البوابـة اإلنكليزيـة أو
البلجيكيـة ،أي أن يطلـق حربًـا ورصا ًعا
يف كل الخطـوط خالل  180دقيقة ،دون
يوسـف املسـاكني (الغائـب لإلصابـة)
واألمين بـن عمـر (املوجـود رغـم
إصابتـه) ،والشـعار الوحيـد :املسـتحيل
ليـس تونسـ ًيا.
كلمـة السر يف أكثر املجموعـات حـدة
وخطورة سـتكون بنظر وقلـوب وأحالم
العـرب “مغربية” ،فبالرغـم من صعوبة
املواجهـة مـع إسـبانيا والربتغـال ،
إال أن مـا قدمـه املنتخـب املغـريب يف
التصفيـات الخاليـة مـن األهـداف يف
شـباكه ،واملباريـات الوديـة ،وبتكتيـك
ثابـت وحـازم مـن املـدرب الفرنسي
هرييف رينـار ينعـش القلـوب والعقول
بإمكانيـة التأهـل إىل جانـب أحـد
الفريقين الكبرييـن وإقصـاء اآلخـر.
لـن تكـون هـذه مفاجـأة ومـن الظلـم أن
تسـمى مفاجـأة ،مـع كل االحترام للنجوم
يف منتخبي إسـبانيا والربتغال ،لكن األسامء
التي تحملهـا الكـرة املغربيـة إىل املونديال
قـادرة عىل إزعـاج الخصـوم وإدخالهم يف
حسـابات التأهـل الصعبـة ،بعـد أن كانـت
معظـم املشـاركات العربية ممـ ًرا ملنتخبات
الوسـط واملقدمـة يف العامل.

مجموعة " "Beinsportالناقل الحصري في الشرق األوسط وشمال إفريقيا
قناة " "TRTعلى القمر ترك سات
قنوات " "BBCعلى القمر أسترا
قناة " "ZDFعلى القمر ""HotBird

قناة ""RAI sport sat
على القمر الصناعي ""HotBird
قناة مكان اإلسرائيلية على القمر
الصناعي "عرب سات"

