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الرياضة الدولية
باتت كرة القدم ،التي تمثل جزءًا من ثقافة الشعب اإليراني إحدى السبل لتحسني
صورة إيران التي ّ
شوهها اإلعالم العربي والغربي معًا .مدرب املنتخب البرتغالي كارلوس
كيروش «مهندس» هذه املسألة حاليًا ويفعل ذلك باصرار كبير

إيران ُتسقط «البروباغندا»
في المالعب المونديالية
هادي أحمد
«اللعبة في دمائهم وقلوبهم» ،هكذا
ُي� � �ع � � ّ�رف م � � ��درب امل �ن �ت �خ��ب اإلي� ��ران� ��ي
ال�ب��رت�غ��ال��ي ك��ارل��وس ك �ي��روش عالقة
الشعب اإليراني بكرة القدم.
اللعبة جزء من ثقافة الشعب هناك،
وي �م �ك ��ن ال � �ق� ��ول إن� �ه ��ا أي� �ض ��ًا إح� ��دى
ال��وس��ائ��ل ال �ت��ي ي�س�ع��ى اإلي��ران �ي��ون
عبرها الى تعريف الشعوب األخرى
َ
تمارس
عن ماهية هذا الشعب الذي
ضده كافة أنواع التعتيم
وال �ت �ح ��ري ��ض اإلع�ل�ام ��ي.
االي��ران �ي��ون ي�س�ع��ون إل��ى
ت �ح �س�ي�ن ال � �ص � ��ورة ال �ت��ي
ّ
خ��ل�ف�ت�ه��ا وس��ائ��ل اإلع�ل�ام
ال � � �غ � ��رب � � �ي � ��ة وال� � �ع � ��رب� � �ي � ��ة
امل�ن��اه�ض��ة ل�ن�ظ��ام ال��دول��ة
في عقول الغرب والشرق معًا.
وال ش � ��ك ف � ��ي أن ك� � ��رة ال� � �ق � ��دم ،م �ث��ل
ري ��اض ��ات أخ � ��رى ،ك��ان��ت م�ل�ج��أ ع��دد
م� � ��ن ال� � � � � ��دول «امل� � �غ� � �ض � ��وب ع �ل �ي �ه��ا»
لتعريف الناس على أنها مثل بقية
ال� ��دول امل��رض��ي ع�ن�ه��ا ،ف�ه��م يلعبون
وي �ع �م �ل��ون وي� �س ��اف ��رون م ��ن ب�لاده��م
وإليها .في مونديال  ،١٩٩٨وفي ظل
توتر سياسي ب�ين إي��ران وال��والي��ات
املتحدة األميركية ،تواجه املنتخبان
ف��ي ال� ��دور األول م��ن ال�ب�ط��ول��ة ،وف��از
األول  ،١-٢ف ��ي ن �ص��ر ُع � � َّ�د ت��اري�خ�ي��ًا
بالنسبة الى االيرانيني ،وخصوصًا
ان��ه ج��اء على ح�س��اب منتخب البلد
ال� �ل ��دود ف��ي ال �س �ي��اس��ة .ق �ب��ل امل �ب��اراة

نصر تاريخي
ٌ
حققته إيران على
الواليات المتحدة
عام 1998

تاريخ سيئ
لكيروش
لم ينجح مدرب إيران البرتغالي
كارلوس كيروش في أي
تجربة كروية طيلة مسيرته
التدريبية .وفي محاولته مع
منتخب بالده في مونديال
جنوب أفريقيا  2010للتأهل إلى
نصف النهائي ،كما فعل سلفه
البرازيلي لويز فيليبي سكوالري
عام  ،2006أخطأ ولعب
بطريقة الـ «كاتيناتشو»،
أمام األداء الشمولي للمنتخب
االسباني ،وهو كان قد فشل
سابقًا مع منتخب اإلمارات
( )1999-1997ومنتخب جنوب
أفريقيا (.)2002-2000

ً
امل��ذك��ورة ق� ّ�دم ك��ل الع��ب إي��ران��ي وردة
بيضاء ال��ى نظيره األم�ي��رك��ي ،وق� ّ�دم
قائد املنتخب أحمد رض��ا ع��اب��دزاده
ل ��وح ��ة ف �ي �ه��ا ق �ط �ع��ة س� �ج ��اد ع�ج�م��ي
إلى قائد املنتخب األميركي توماس
دول � � � ��ي ،ووق � � ��ف ال �ل�اع � �ب� ��ون ج�م�ي�ع��ًا
الل �ت �ق��اط ص � ��ورة ج �م��اع �ي��ة .يستغل
الالعبون اإلي��ران�ي��ون ،على الصعيد
الكروي ،كل فرصة إلظهار صورتهم
ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ال �ت��ي ش��وه �ت �ه��ا وزارات
«البروباغندا» في العالم.
وفي مونديال  ٢٠٠٦الذي استضافته
أمل� ��ان � �ي� ��ا ،ق � � � ّ�دم ال �ل�اع � �ب� ��ون ب ��اق ��ة م��ن
الزهور في أولى مباريات إيران أمام
املكسيك ،ال��ى ح��ارس مرمى األخير
أوزفالدو سانشيز ،الذي توفي والده
ف ��ي وق� ��ت س ��اب ��ق .ق �ب��ل ذل� ��ك ش �ه��دت
ت ��دري� �ب ��ات امل �ن �ت �خ��ب ح �ض ��ور م �ئ��ات
امل �ش �ج �ع�ين ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى ت��واق�ي��ع
ال�ل�اع �ب�ي�ن اإلي� ��ران � �ي �ي�ن .ف ��ي ال �س �ي��اق
ن� �ف� �س ��ه ،ف ��وج� �ئ ��ت وس � ��ائ � ��ل اإلع �ل ��ام
ب�ح�ف��اوة الجماهير ل��رؤي��ة املنتخب
اإلي� � ��ران� � ��ي ،امل �ن �ت �خ��ب ال � � ��ذي ت ��واج ��ه
مشاكل مع
بالده ،يومها واآلن أيضًاّ ،
ال��والي��ات املتحدة «إلب�ق��اء حقها في
تخصيب اليورانيوم».
غدًا تنطلق فعاليات املونديال الذي
ي� �ش ��ارك ف �ي��ه م �ن �ت �خ��ب إي� � ��ران ل�ل�م��رة
الرابعة ،بعدما سبق له الحضور في
الحدث الرياضي األب��رز في التاريخ
أع ��وام  ،2006 ،1998 ،1978ح�ي��ث لم
ينجح ف��ي أي منها ف��ي تخطي دور
امل �ج �م��وع��ات ،ل �ك��ن ه� ��ذه امل � ��رة آم��ال��ه

ّ
م�ع��ل�ق��ة ع�ل��ى ن�ح��و ك�ب�ي��ر ع�ل��ى خ�ب��رة
مدربه كيروش.
«ال� �ت ��أه ��ل ال � ��ى ال � � ��دور ال� �ث ��ان ��ي ح �ل��م.
إن ��ه أم ��ر غ �ي��ر واق �ع ��ي ،ل �ك��ن ف��ي ك��اف��ة
االح � � � ��وال ه � ��ذا ه� ��و ه ��دف � �ن ��ا» ،ي��ؤك��د
كيروش .العبور الى األدوار الفاصلة
في املونديال ،هو الهدف األساسي،
ه��دف على مستوى ق��درات الالعبني
الذين ينقسمون بني العبني محليني
والع � � �ب �ي ��ن ف � � ��ي ب � � �ط � � ��والت أج� �ن� �ب� �ي ��ة

م �ث ��ل دان � �ي � ��ال داف � � � ��اري (اي �ن �ت ��راخ ��ت
ب��راون �ش �ف��اي��غ االمل� ��ان� ��ي) ،ع �ل��ي رض��ا
ح�ق�ي�ق��ي (س �ب��ورت �ي �ن��غ دي ك��وف�ي�ل�ي��ا
ال �ب��رت �غ��ال��ي) ،س�ت�ي�ف��ن ب �ي��ت ع��اش��ور
(ف��ان�ك��وف��ر ال �ك �ن��دي) ،رض��ا ق��وش��ان��ي
ج � �ه� ��اد (ت � �ش� ��ارل � �ت� ��ون االن � �ك � �ل � �ي ��زي)،
ع� �ل ��ي رض� � ��ا ج �ه��ان �ب �ق��ش (ن �ي �م �ي �غ��ن
الهولندي) ،اشكان ديجاغاه (ف��والم
اإلن� � �ك� � �ل� � �ي � ��زي) ،م � �س � �ع� ��ود ش �ج ��اع ��ي
(الس ب ��امل ��اس االس� �ب ��ان ��ي) .وي �ج��زم

كأس العالم 2014

رونالدو يستنجد بالشعوذة إلبطال مفعول كلوزه في المونديال!
دع��ا «ال �ظ��اه��رة» ال�ب��رازي�ل��ي رون��ال��دو
سكان مدينة فورتاليزا عاصمة والية
س �ي��ارا ،ال�ت��ي سيلعب فيها املنتخب
األملاني إحدى مبارياته في مونديال
ال� � � �ب � � ��رازي � � ��ل ،ل� �ص� �ن ��ع س � �ح� ��ر ي� �ح ��ول
دون ت�خ�ط��ي م �ه��اج��م «امل��ان �ش��اف��ت»،
م�ي��روس�لاف ك �ل��وزه ،لرقمه القياسي
ك��أف �ض��ل م �س �ج��ل ف ��ي ت ��اري ��خ ب�ط��ول��ة
ك��أس ال�ع��ال��م ( 15ه��دف��ًا ل�ل�أول مقابل
 14للثاني).
وق��ال أف�ض��ل الع��ب ف��ي ال�ع��ال��م سابقًا
خ� �ل� ��ال زي � � ��ارت � � ��ه امل � ��دي� � �ن � ��ة الف� �ت� �ت ��اح
ّ
املخصصة ملتابعة مباريات
املنطقة
املونديال عبر شاشات عمالقة« :أودّ
أن أطلب معروفًا ،ألن أملانيا ستلعب
ً
ه �ن��ا :إذا اس�ت�ط�ع�ت��م اص �ن �ع��وا ع�م�لا
س� ّ�ي�ئ��ًا ص�غ�ي�رًا ل�ك�ل��وزه ،س�ي�ك��ون ذل��ك
جيدًا للغاية».
وفي أملانيا ،اختار ّقراء مجلة «كيكر»
ً
ل ��وك ��اس ب��ودول �س �ك��ي ل �ي �ك��ون ب��دي�لا
أساسيًا ملاركو رويس الذي انسحب
من تشكيلة املنتخب بداعي اإلصابة.
وأجرت «كيكر» استفتاء حول الالعب
ال � � � ��ذي س � �ي � �ع� � ّ�وض روي � � � ��س م � ��ن ب�ين
بودولسكي وأندريه شورله وماريو
غ��وت��زه وج��ول �ي��ان دراك �س �ل��ر وك�ي�ف��ن
غ ��روس� �ك ��روي� �ت ��س ،ف �ح �ص��ل م �ه��اج��م

تعليق إضراب عمال المترو
ّ
اتخذ عمال املترو في البرازيل قرارًا بتعليق
ّ
إضرابهم ،مهددين في الوقت عينه بمعاودة
التحرك الخميس تزامنًا م��ع ان�ط�لاق كأس
ُ
ال�ع��ال��م إذا ه � ِّ�ددوا ب��ال�ص��رف .وأش ��ار رئيس
ن �ق��اب��ة ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي امل� �ت ��رو ،أل�ت�ي�ن��و ميلو
دوس برازيريس ،إلى أن النقابة
ستعقد جمعية عمومية «لتبحث
في آخ��ر املستجدات وف��ي عملية
التفاوض مع السلطات ،وتتخذ
ق� � ��رارًا ب� �ن � ً
�اء ع �ل��ى ذل� ��ك ف ��ي ش��أن
م � �ع ��اودة اإلض � � ��راب ال �خ �م �ي��س».

أرس � �ن � ��ال اإلن� �ك� �ل� �ي ��زي ع �ل ��ى ال �ن �س �ب��ة
األع �ل��ى م��ن األص� ��وات ب �ـ  %47مقابل
 %22لكل من شورله وغوتزه.
وف ��ي إي �ط��ال �ي��ا ،رأى ال�ن�ج��م ال�س��اب��ق،
س��ال �ف��ات��وري «ت ��وت ��و» س�ك�ي�لات�ش��ي،
ه� ��داف م��ون��دي��ال  ،1990أن م��واط�ن��ه
ت �ش �ي��رو إي �م��وب �ي �ل��ي م ��رش ��ح ل�ل�س�ي��ر
على خطاه ليكون مفاجأة ب�لاده في
نهائيات البرازيل.

وكانت شرطة س��او باولو قد أطلقت الغاز
امل�س� ّ�ي��ل ل�ل��دم��وع االث �ن�ين لتفريق ن�ح��و 150
محتجًا تظاهروا دعمًا إلضراب عمال املترو
ال��ذي سبب ف��وض��ى م��روري��ة عشية انطالق
امل��ون��دي��ال .وأش �ع��ل امل�ح�ت�ج��ون ال �ن �ي��ران في
م�س�ت��وع�ب��ات ال �ن �ف��اي��ات ح��اول��وا
اس � �ت � �خ� ��دام � �ه� ��ا إلق � � �ف� � ��ال ش� � ��ارع
رئ� �ي� �س ��ي ف� ��ي امل� ��رك� ��ز ال� �ت� �ج ��اري
ال�ب��رازي�ل��ي ،م��ا دف��ع الشرطة إلى
إط �ل��اق ق �ن��اب��ل ص��وت �ي��ة وال �غ��از
ّ
املسيل للدموع لتفريقهم.

قد يعاود
العمال التحرك
الخميس إذا
ُ
ه ِّددوا بالصرف

وي�ع�ت�ق��د م�ه��اج��م ي��وف�ن�ت��وس وان�ت��ر
ميالنو السابق أن هناك الكثير من
أوجه التشابه بينه وبني إيموبيلي
ال��ذي أح��رز ثالثة أه��داف في مباراة
ودي� � � ��ة ان� �ت� �ه ��ت ب � �ف� ��وز ب� �ل� ��اده ع �ل��ى
فلومينيسي البرازيلي .3-5
وق� � � � ��ال س� �ك� �ي�ل�ات� �ش ��ي ( 49ع� ��ام� ��ًا)
ل� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة «ك � � ��وري� � � �ي � � ��ري دي� �ل� �ل ��و
سبورت»« :تتوافر الظروف املناسبة

إليموبيلي ليكون ال��ورق��ة الرابحة
للمدرب (تشيزاري) برانديللي .لقد
ش ��ارك وأح ��رز ال�ع��دي��د م��ن األه ��داف
ّ
ويمر بحالة من التألق،
هذا املوسم
وه ��و ي�ش�ع��ر ب �ح �م��اس��ة ك �ب �ي��رة كما
ك��ان��ت ح��ال��ي ف��ي  .»1990وأض� ��اف:
«ه��و ي�م�ت��از ب��ال�س��رع��ة ول��دي��ه رؤي��ة
ج � �ي� ��دة ن� �ح ��و امل� � ��رم� � ��ى ،ك� ��ذل� ��ك ف ��إن
ّ
األضواء غير مسلطة عليه».
من جهة أخرى ،رأى مدرب املنتخب
البرتغالي ،ب��اول��و بينتو ،أن إقامة
ك� ��أس ال �ع��ال��م ف ��ي ال� �ب ��رازي ��ل تعطي
فريقه أفضلية استثنائية يمكن أن
تلهم الالعبني لتحقيق الفوز.
وي� �ت� �ك� �ل ��م ال� � �ب� � �ل � ��دان ال � �ل � �غ ��ة ع �ي �ن �ه��ا
وي �ت �م �ت �ع��ان ب� �ع�ل�اق ��ات اق �ت �ص��ادي��ة
وتاريخية وثقافية وثيقة تعود إلى
عهد اإلمبراطورية البرتغالية ،وهو
ً
ـ بحسب بينتو ـ ما سيشكل عامال
مساعدًا لفريقه إلى ٍّ
حد بعيد .وقال
م� ��درب ال �ب��رت �غ��ال إن «وج ��ودن ��ا في
البرازيل أم��ر جيد نظرًا إل��ى الرابط
القوي الذي يجمعنا بسكان نتشارك
م�ع�ه��م ال �ل �غ��ة» ،وأض � ��اف« :ن��أم��ل أن
يشجعنا الجمهور البرازيلي ،وهذا
ما نتوقعه ،إال إذا واجهنا البرازيل
بطبيعة الحال».

باق
فيتيل ٍ
مع ريد بُل
رأى مدير فريق «ريد ُبل
رينو» ،النمسوي كريستيان
هورنر ،أنه ال يوجد أي سبب
للقلق حيال مستقبل بطل
العالم ،األملاني سيباستيان
فيتيل ،في صفوف الفريق
بعد قرار املهندس
املصمم لسيارات الفريق،
البريطاني أدريان نيوي،
تقليص دوره في الفورموال
 .1ونقل موقع «أوتو
سبورت» عن هورنر قوله:
«يأخذ أدريان دورًا مختلفًا،
لذا لن يتقاعد تمامًا من
الفورموال  ،»1وأضاف «لن
يتكلم سيباستيان عن وضع
عقوده ،لكنه استمتع
بالكثير من النجاحات في
الفريق» ،مختتمًا بالقول:
«ليس ّ
لدي أدنى شك بأنه
(فيتيل) سيستمر في
الفريق لسنوات عدة
مقبلة».

