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إنفانتينو ال يضمن خلو املونديال من العنصرية
اعترف السويسري جياني إنفانتينو،
رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا»،
أنه ال ميكن أن يضمن عدم وقوع حوادث
عنصرية في مدرجات املالعب الروسية،
خالل بطولة كأس العالم .2018
وقال إنفانتينو ،في تصريحات نشرتها
صحيفة «بليك» السويسرية ،في نسختها
الصادرة اليوم الثالثاء« :بالطبع هناك
مخاطر ،الكفاح ضد العنصرية ميثل حتديا
كبيرا».
ومن املقرر أن يكون هناك في املالعب
ال��روس��ي��ة خ�ل�ال امل��ون��دي��ال م��راق��ب��ون
سيبلغون ع��ن أي واق��ع��ة مهما كانت
صغيرة ،كما ميكن للحكام إيقاف أو حتى
إلغاء املباريات.
وأض���اف إنفانتينو« :ب��ال��ط��ب��ع ،هذه
املشكلة ال ميكن لنا أن نقلل من شأنها».
وج���رت ال��ع��ادة أن يتلقى ال�لاع��ب��ون
أصحاب البشرة السمراء إهانات عنصرية
ب��ش��ك��ل م��س��ت��م��ر م���ن م���درج���ات امل�لاع��ب
الروسية.
وف��رض االحت��اد األوروب���ي لكرة القدم
«يويفا» في وق��ت سابق عقوبات مالية
على االحتاد الروسي للعبة بسبب السلوك
العنصري جلماهيره.
وينطلق امل��ون��دي��ال بعد غ��د اخلميس
ويقام في  11مدينة روسية ،ويستمر حتى
 15يوليو املقبل.

أوكرانيا تتهم فريقا لكرة القدم
بدعم «النزعة االنفصالية»

قالت أوكرانيا االثنني إنها ستفتح حتقيقا بشأن
أنشطة انفصالية مشتبه بها لفريق لكرة القدم يضم
العبني أوكرانيني من أصل مجري فاز ببطولة كونيفا
لألقاليم .وتستضيف البطولة التي ينظمها احتاد
احتادات كرة القدم املستقلة (كونيفا) فرقا من مناطق
أو جماعات عرقية أو دول ليس لها متثيل في االحتاد
الدولي لكرة القدم (الفيفا) وتوصف بأنها بديل عن
كأس العالم.
لكن احتاد كونيفا قال إنه وفقا ملا لديه من معلومات
لم يعبر أي من العبي ومسؤولي فريق كارباتاليا
األوكراني عن أي مشاعر انفصالية.
وتقاتل أوكرانيا ،التي دعت إلى مقاطعة بطولة
ك��أس العالم لكرة ال��ق��دم ،انفصاليني مدعومني من

روسيا في شرق البالد لكن توجد خالفات أيضا بينها
وب�ين جيران آخرين ح��ول حقوق األقليات املجرية
والرومانية والبولندية وغيرها.
وقال وزير الرياضة إيهور زدانوف على فيسبوك
”أدعو جهاز األمن األوكراني إلى الرد بشكل مالئم على
مثل هذا التصرف الذي يكشف عن دعم صريح للنزعة
االنفصالية“.
وق��ال احت��اد كرة القدم األوك��ران��ي إنه رمبا يوقف
أعضاء الفريق عن اللعب في أي مباريات احترافية
أو مباريات هواة تنظم حتت رعايته .وأقيمت املباراة
النهائية للبطولة في لندن يوم السبت بني فريق من
جمهورية شمال قبرص ضد كارباتاليا املؤلف من أبناء
العرق املجري من غرب أوكرانيا.

القضاء يرفع احلظر عن رئيس احتاد اإلكوادور
رفع القضاء اإلكوادوري احلظر املفروض على سفر
رئيس االحت��اد احمللي لكرة القدم كارلوس فياسيس
للخارج ،ما يتيح سفره إل��ى روسيا بهدف حضور
اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد الدولي للعبة
«فيفا» املرتقب قبل انطالق غمار املونديال.
وق��ال مصدر مقرب من االحت��اد احمللي فضل عدم
الكشف عن هويته الليلة املاضية« :لقد حتققت العدالة
في عالم كرة القدم باإلكوادور بشكل خاص ،ما يسمح

جياني إنفانتينو

«املالعق الروسية» ..وسيلة إبهار جمهور كأس العالم
انسوا أب��واق الفوفوزيال..
ف����اآلل����ة امل��وس��ي��ق��ي��ة ال��ت��ي
ستصاحب املشجعني في بطولة
ك��أس ال��ع��ال��م ل��ك��رة ال��ق��دم في
روسيا هذا العام هي «املالعق
الروسية».
فبعد ثمانية أعوام من انتشار
أب��واق التشجيع البالستيكية
ال��ف��وف��وزي�لا ف��ي نسخة كأس
ال��ع��ال��م ال���ت���ي اس��ت��ض��اف��ت��ه��ا
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جنوب أفريقيا في  2010يأمل
الروس أن يستخدم املشجعون
الوافدون ملشاهدة البطولة التي
ستفتتح في بالدهم اخلميس
املقبل آلة «لوشكا» أو املالعق
التي تصدر أصواتا متواصلة
لكن بإيقاع هادئ.
وتستخدم املالعق املوسيقية
في املوسيقى الشعبية الروسية
ويكون ظهر كل ملعقة خشبية

ملتصقا بظهر األخ���رى وت��دق
عليهما ملعقة ثالثة .وأصبح
من املعتاد استخدام تلك املالعق
املوسيقية في مراسم االستقبال
الرسمية.
أم��ا بالنسبة لغير املاهرين
في العزف على اآلالت الشعبية
اخلشبية ال��روس��ي��ة ،سيكون
ب���وس���ع امل���ش���ج���ع�ي�ن ش����راء
نسخة بالستيكية خاصة من

اللوشكا متصلة من أعلى جلعل
االس���ت���خ���دام س��ه�لا .وح��ص��ل
املصمم رستم جنمانوف على
دعم حكومي إلنتاج خط مالعق
م��ل��ون��ة ي��ح��م��ل اس���م «م�لاع��ق
النصر» والتي أصبحت األلة
املوسيقية الرسمية للبطولة.
وك���ان املصممون يرغبون
في اختيار آلة موسيقية تصدر
إيقاعات مختلفة دون أن تسيطر

على األج���واء مثل الفوفوزيال
التي انتشرت في نسخة 2010
في جنوب افريقيا أو الكاشيروال
التي ارتبطت بنسخة  2014في
البرازيل.
وأضاف جنمانوف «صوتها
(ال��ك��اش��ي��روال) مرتفع للغاية
وتصدر ما يشبه خلية النحل
وال تتيح لك فرصة التصفيق
ولذا فقد اخترنا املالعق».

بحضور ممثلينا في اجتماع اجلمعية العمومية للفيفا»
املقرر اليوم األربعاء في موسكو.
وسينطلق فياسيس خالل الساعات املقبلة إلى
روسيا مبجرد رفع احلظر من جانب نفس القاضي
الذي أمر به األربعاء املاضي ،بعدما طالبت النيابة
باتخاذ ه��ذا التدبير بشكل اح��ت��رازي على خلفية
دع��وى ذات صلة بحقوق ب��ث مباريات ال��دوري
احمللي.

أزمة سبورتينغ لشبونة تتفاقم بعد فسخ
أربعة العبني جدد لعقودهم
تفاقمت أزمة نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي كثيرا
بعد قيام أربعة العبني دوليني في صفوفه ،بفسخ عقودهم
معه على خلفية االعتداء الذين تعرض له اف��راد الفريق
بعدما اقتحمت مجموعة من مشجعيه مركز التدريب
واعتدت على الالعبني والطاقم التدريبي وحطمت غرف
املالبس وروعت العاملني في النادي.
وقام الدوليون وليام كارفاليو وجلسون مارتنز وبرونو
فرنانديز الذين يخوضون غمار كأس العالم في صفوف
املنتخب البرتغالي باإلضافة إلى الهولندي باست دوست،
بفسخ عقودهم مع ن��ادي العاصمة البرتغالية ال��ذي بات

يعيش حاليا إح��دى أس��وأ األزم��ات في تاريخه «ألسباب
وجيهة» بحسب قولهم ف��ي بيان رس��م��ي .وحل��ق ه��ؤالء
بقائدهم السابق احل��ارس الدولي أيضا روي باتريسيو
الذي كان أول من أعلن فسخ عقده على إثر حادثة االعتداء
معلال قراره بسبب «اإلهمال اجلسيم» احمليط بعملية وذيول
االعتداء .ورد رئيس النادي برونو دي كارفاليو باتهام وكيل
األعمال الشهير جورجي منديش ال��ذي ميثل باتريسيو،
بأنّه «يستغل وضعا حساسا» ويستخدم «االبتزاز من أجل
ضمان احلصول على عمولة كبيرة عندما يوقع احلارس
لفريق آخر».

