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مباريات٠٢
الجمعة | ٠٨  جمادى األولى  1444 | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢2  |  العدد ١٥٥٠١

الدوحة - وكاالت، دبي - البيان 

ــــمـــــدان بـــــن مـــحـــمـــد بـــــن راشــــــــد آل  بــــــــارك ســـمـــو الـــشـــيـــخ حـ

مــكــتــوم، ولـــي عــهــد دبـــي، رئــيــس المجلس التنفيذي، 

لــلــمــنــتــخــب الــمــغــربــي عــلــى الـــتـــأهـــل الــمــســتــحــق لــــ»أســـود 

األطــــــــلــــــــس« إلـــــــــى دور الــــــــــــــ16 مـــــــن بـــــطـــــولـــــة كـــــــــأس الــــعــــالــــم 

الكندي  المنتخب  عــلــى  المستحق  الــفــوز  بــعــد   ،2022

بــهــدفــيــن مــقــابــل هــــدف، فــي الــمــبــاراة الــتــي أقــيــمــت بين 

الــفــريــقــيــن فـــي خـــتـــام مـــبـــاريـــات الــمــجــمــوعــة الـــســـادســـة، 

والــــتــــي تـــصـــدر بــــنــــاًء عـــلـــى نــتــيــجــتــهــا الــمــنــتــخــب الــمــغــربــي 

مجموعته.

وقــــــــال ســــمــــو الــــشــــيــــخ حـــــمـــــدان بـــــن مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــد 

آل مكتوم فــي تغريدة على »تــويــتــر«: »مــبــروك ألســود 

األطـــــلـــــس هـــــــذا الــــتــــأهــــل الــــمــــســــتــــحــــق.. مـــــبـــــروك لــلــشــعــب 

الــمــغــربــي الــشــقــيــق.. أفــرحــتــم كــل الــعــرب مــن المحيط 

لــــلــــخــــلــــيــــج.. نـــتـــطـــلـــع لــــمــــزيــــد مــــــن اإلبــــــــــــــداع فــــــي دور الـــــــــ16 

وبالتوفيق إن شاء الله«.

وبـــلـــغ مــنــتــخــب الـــمـــغـــرب الـــــــدور ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي لــلــمــرة 

الـــثـــانـــيـــة فــــي تـــاريـــخـــه بـــعـــد عـــــام 1986، وســــجــــل حــكــيــم 

زيـــــاش )4( ويـــوســـف الــنــصــيــري )23( هـــدفـــي الــمــغــرب، 

الـــــــــذي كـــــــرر إنـــــجـــــاز مـــــونـــــديـــــال الـــمـــكـــســـيـــك 1986 عـــنـــدمـــا 

تخطى الدور األول وبات أول منتخب عربي وأفريقي 

يـــحـــقـــق ذلــــــــك، وأحــــــــــرز الـــــهـــــدف الــــكــــنــــدي الــــوحــــيــــد نـــايـــف 

أكــرد )40 خطأ في مرمى منتخب بــاده( لتمنى كندا 

بخسارتها الثالثة توالياً.

وهــو الفوز الثاني توالياً للمغرب والــرابــع في تاريخ 

مــشــاركــاتــه الــســت حــتــى اآلن، وهـــي الــمــرة األولــــى التي 

يحقق فيها انتصارين متتاليين.

نــــــقــــــاط  بــــــــرصــــــــيــــــــد 7  وتـــــــــــصـــــــــــدر الـــــــــمـــــــــغـــــــــرب مــــــجــــــمــــــوعــــــتــــــه 

ـــلـــــة فـــــــي تـــــــاريـــــــخ مـــــشـــــاركـــــاتـــــه الــــــســــــت فـــي  فـــــــي أفــــــضــــــل غــ

الــمــونــديــال، بــفــارق نقطتين أمـــام كــرواتــيــا المتعادلة 

سلباً مع بلجيكا.

ويلتقي المغرب، الذي أصبح أول منتخب 

عــــربــــي يـــبـــلـــغ ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي مــــرتــــيــــن، مــــع ثــانــي 

الــمــجــمــوعــة الــخــامــســة الــثــاثــاء الــمــقــبــل على 

استاد المدينة التعليمية. وكانت أفضل غلة 

لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــــمــــغــــربــــي 5 نـــــقـــــاط فــــــي مــــونــــديــــال 

الـــــســـــادســـــة  الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة  تــــــصــــــدر  عـــــنـــــدمـــــا   1986

حمدان بن محمد: مبروك    »أســـود األطــلس« 
أفرحتـــم كــل العرب مـــن    المحيط إلى الخليج

المنتخب المغربي يتصـــــــــدر  ويتــــأهل لـ16

زياش: 
كتبنا التاريخ 

ــــاحــــــب الـــــهـــــدف  ــــبـــــر حــــكــــيــــم زيـــــــــــــاش، صــ عـ

الــمــنــتــخــب  فـــــي مــــرمــــى  لـــلـــمـــغـــرب  األول 

الـــــــــــــكـــــــــــــنـــــــــــــدي، عــــــــــــــن فــــــــــرحــــــــــتــــــــــه بـــــــالـــــــصـــــــعـــــــود 

ــــاريــــــخــــــي لــــمــــنــــتــــخــــب بــــــــــــاده إلـــــــــى دور  ــــتــ الــ

بــــقــــطــــر،  الــــــعــــــالــــــم 2022  لــــــكــــــأس  الــــــــــــــــ16 

الـــــــمـــــــغـــــــربـــــــي  الــــــــمــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب  أن  مــــــــــعــــــــــتــــــــــبــــــــــراً 

ــــيــــــوم. وفــــــــاز الــمــنــتــخــب  كـــتـــب الــــتــــاريــــخ الــ

الــــــمــــــغــــــربــــــي عــــــلــــــى نــــــظــــــيــــــره الـــــــكـــــــنـــــــدي فـــي 

المباراة التي أقيمت بين الفريقين في 

ختام مباريات المجموعة السادسة، 

وفـــــاز بــهــا »أســــــود األطــــلــــس«، بــهــدفــيــن 

ــــتـــــي  ــــيـــــجـــــة الـ ــتـ ــ ــنـ ــ مــــــقــــــابــــــل هــــــــــــــدف، وهـــــــــــي الـ

وضـــــــــــعـــــــــــت الـــــــمـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب الـــــــــمـــــــــغـــــــــربـــــــــي فـــــي 

صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط، من 

فوزين وتعادل.

وقـــــــــــال الـــــنـــــجـــــم الـــــمـــــغـــــربـــــي العـــــــــب فــــريــــق 

تشيلسي اإلنــجــلــيــزي، عــقــب الــمــبــاراة: 

»فــــــــــــخــــــــــــور، حــــــــاربــــــــنــــــــا بـــــــكـــــــل لــــــحــــــظــــــة عــــلــــى 

أرضية الميدان. كتبنا التاريخ اليوم«.

وواصـــــــــــــــــــــــل زيـــــــــــــــــــاش قــــــــــــــائــــــــــــــاً: »إحــــــــــســــــــــاس 

ــــيـــــر،  ــــيـــــل رائــــــــــــــــع، رأيـــــــــــــت الـــــجـــــمـــــاهـ ــــتـــــســـــجـ الـ

كــــــان الــــجــــو جــــنــــونــــيــــًا، بـــالـــنـــســـبـــة لــنــا 

نــــعــــرف أن األجــــــــواء  كــــاعــــبــــيــــن، 

تـــــــــــكـــــــــــون هـــــــــــكـــــــــــذا دومـــــــــــــــــــــــــًا عــــــنــــــدمــــــا 

يلعب المغرب، لهذا نمارس 

كرة القدم«.

)الدوحة - أ ف ب(

احتفالية 
التأهل

 المنتخب المغربي واصل التألق وحقق فوزه الثاني في المونديال القطري | أ ف ب



٠٣ مباريات
٠٨  جمادى األولى  1444 | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢2  |  العدد ١٥٥٠١|  الجمعة

أمــــام الــعــمــالــقــة إنــجــلــتــرا وبــولــنــدا والــبــرتــغــال، و4 نــقــاط في 

مونديال 1998 عندما خرج من الدور األول.

وهــــو الـــفـــوز الـــعـــربـــي الــــرابــــع فـــي الــبــطــولــة بــعــدمــا تغلبت 

الــســعــوديــة على األرجــنــتــيــن 2 - 1، والــمــغــرب على بلجيكا 

2 - 0 وتونس على فرنسا حاملة اللقب -1 صفر.

وهــــي الـــمـــبـــاراة الــرســمــيــة األولـــــى بــيــن الــمــنــتــخــبــيــن الــلــذيــن 

التقيا وديـــاً ثــاث مـــرات، وكـــان الــفــوز مــن نصيب المغرب 

مرتين مقابل تعادل واحد.

عودة بونو 
وشــهــدت الــمــبــاراة عــــودة يــاســيــن بــونــو لــحــراســة عرين 

أســــــــود األطـــــلـــــس بــــعــــدمــــا غـــــــاب عـــــن مــــــبــــــاراة مــنــتــخــب 

باده أمام بلجيكا.

من جهة أخرى، اعتبر وليد الركراكي مدرب المنتخب 

المغربي لــكــرة الــقــدم أن اإلرهــــاق أصـــاب العبيه فــي شوط 

المباراة الثاني أمام المنتخب الكندي، والتي انتهت بفوز 

مــســتــحــق عــلــى الــمــنــتــخــب الـــكـــنـــدي بــهــدفــيــن مــقــابــل هـــدف، 

في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في ختام مباريات 

الـــمـــجـــمـــوعـــة الــــســــادســــة، والــــتــــي تــــصــــدر بــــنــــاء عـــلـــى نــتــيــجــتــهــا 

المنتخب المغربي مجموعته.

ــــعــــــب كـــبـــيـــر  ــــقــــــب الـــــــلـــــــقـــــــاء: »هــــــــنــــــــاك تــ وقــــــــــــــال الــــــــركــــــــراكــــــــي عــ

ــــة عـــــــــــّوضـــــــــــت. تـــــصـــــدرنـــــا  ــــويــ ــنــ ــ ــــعــ ــــمــ وإصـــــــــــــابـــــــــــــات، لــــــكــــــن الــــــــــــــــــروح الــ

الــمــجــمــوعــة، وهـــذا لــيــس بــاألمــر الــســهــل، ونــريــد أن نذهب 

بعيداً«.

وأضــــاف الـــمـــدرب الــمــغــربــي: »قــدمــنــا شــوطــاً أول جــيــداً، 

لـــكـــن فــــي الــــثــــانــــي فـــقـــدنـــا الــــطــــاقــــة. الــــاعــــبــــون الـــــبـــــدالء قـــاتـــلـــوا 

وأسعدوا الشعب المغربي«.

واعتبر المدرب أن إحراز منتخب باده لـ7 نقاط وتصدر 

المجموعة أمراً رائعاً، مؤكداً أن في اليوم التالي سيتجاوز 

ــــتـــــعـــــداد لــــمــــبــــاراة دور  الــــفــــريــــق مـــرحـــلـــة االحــــتــــفــــال لـــيـــبـــدأ االسـ

الــــ16، قــائــاً: »مــن الــرائــع إحـــراز 7 نــقــاط. الــيــوم نفرح وغــداً 

نعود إلى العمل«.

وبسؤاله حول مواجهة دور الـ16 وتفضياته للمنتخب، 

الــــــذي يـــــود الـــلـــعـــب لــــه فــــي الــــــــدور الــــتــــالــــي، رفـــــض الـــركـــراكـــي 

تــســمــيــة مــنــتــخــب، مــعــتــبــراً أنـــه يــفــضــل الــتــفــكــيــر فـــي فــريــقــه، 

ومـــتـــابـــعـــة حـــالـــة العـــبـــيـــه، قــــائــــاً: »ال نــفــكــر بـــهـــويـــة الــخــصــم. 

يـــــجـــــب أن نـــــتـــــابـــــع وضــــــــــع بـــــعـــــض الـــــاعـــــبـــــيـــــن الـــــــذيـــــــن شــــــاركــــــوا 

مصابين«.

حمدان بن محمد: مبروك    »أســـود األطــلس« 
أفرحتـــم كــل العرب مـــن    المحيط إلى الخليج

أبوبكر أيقونة المونديال
ال حــــــــديــــــــث فـــــــــي الـــــــســـــــوشـــــــيـــــــال مــــــيــــــديــــــا وحـــــتـــــى 

القنوات الفضائية إال عن عامل كيني بسيط 

اسمه أبو بكر عباس جاء إلى مونديال قطر 

بــحــثــاً عـــن لــقــمــة الـــعـــيـــش، فــأصــبــح بــيــن ليلة 

وضـــحـــاهـــا أحـــــد نــــجــــوم الــــمــــونــــديــــال وأيـــقـــونـــتـــه 

بعد أن تعلقت به الجماهير بصورة مدهشة 

وأصــــبــــح أهــــــم )تـــــرنـــــد( فــــي الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا 

شرقها وغربها، وحقق ماليين المشاهدات.

والــــــــغــــــــريــــــــب أن عــــــمــــــل أبـــــــوبـــــــكـــــــر ضــــــمــــــن شـــبـــكـــة 

مرشدي المونديال لم يكن يزيد عن منصة 

يــــجــــلــــس عـــلـــيـــهـــا ومـــــيـــــكـــــروفـــــون يـــمـــســـكـــه بـــيـــده 

البــــســــاً يــــــداً كـــبـــيـــرة تــشــيــر إلـــــى طـــريـــق الـــمـــتـــرو، 

غـــيـــرهـــمـــا  ال  ــــيـــــن  ــــتـ ــــنـ اثـ كــــلــــمــــتــــيــــن  إال  يــــــقــــــول  وال 

يـــردد فيهما  »Metro this way«، ويــظــل 

طـــوال فــتــرة الـــــدوام، إال أن الــشــاب الكيني، 

حتى ال يصيبه الملل من كثرة التكرار طوال 

ــبـــــح يـــغـــنـــي كـــلـــمـــة )مــــــتــــــرو زيــــز  ــ الــــــســــــاعــــــات، أصـ

واي( ويلحنها ويقولها بأشكال مختلفة، 

وألنــــــه مــــن الــــنــــوع خــفــيــف الـــظـــل فــقــد 

انـــجـــذبـــت الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــغـــفـــيـــرة إلــيــه 

لدرجة أنهم أصبحوا يرددون معه 

»يـــــــقـــــــول مــــــــتــــــــرو.. فــــيــــجــــيــــب الـــــــنـــــــاس نـــيـــابـــة 

عـــنـــه زيــــــز واي«، ومــــــــرة بـــعـــد مــــــــرة، أصــبــحــت 

الجماهير تتوقف عنده في رحلة الذهاب إلى 

المترو بعد المباريات تنشد معه وتتجمهر 

أمــامــه وتــداعــبــه وتــهــيــل عــلــيــه الــهــدايــا إعــجــابــاً 

ــــنـــــة الـــمـــنـــظـــمـــة  ــــلـــــجـ وحـــــــــبـــــــــاً، وأثـــــــــــــــار الـــــمـــــشـــــهـــــد الـ

ــــاريـــــات، وبـــيـــن  ــــبـ فـــاســـتـــضـــافـــتـــه فـــــي إحــــــــدى الـــــمـ

الشوطين أعطته الميكروفون، وبمجرد أن 

»زيـــــــز  الــــمــــلــــعــــب  فـــــــي  اآلالف  ردد  مــــــتــــــرو  قــــــــــال 

واي«، ومن بعدها أصبحت حكاية العامل 

الــبــســيــط الــكــيــنــي أيــقــونــة الــمــونــديــال وحــديــث 

السوشيال ميديا، وأصبح الذهاب للملعب 

ال يحلو إال بالمرور على أبو بكر الكيني. 

آخر الكام 

إنــه الــحــب للمهنة مهما كــانــت بسيطة، إنه 

السعي لــلــرزق مهما كــان بــعــيــداً، إنــه الرضا 

وإتقان العمل وتطويره واإلبداع فيه، وإنها 

ســـــاحـــــات الــــمــــونــــديــــال وأجــــــــــــواؤه الــــتــــي تــســعــد 

الــنــاس وتــخــفــف عنهم وتــغــيــر مــودهــم، إنها 

إرادة الله عندما يعطي وبال حدود.

محمود الربيعيخذ وهات المنتخب المغربي يتصـــــــــدر  ويتــــأهل لـ16

�  الركراكي: 
اليوم نفرح وغدًا 

نبدأ االستعداد 
لدور الـ16
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الدوحة  -  أ ف ب

حجزت كرواتيا، وصيفة 2018، بطاقتها إلى الدور ثمن النهائي لمونديال 

قــطــر 2022 بــتــعــادلــهــا مــع بلجيكا صــفــر - صــفــر، أمـــس، فــي الــجــولــة الثالثة 

األخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

ودخــل لوكا مودريتش ورفاقه اللقاء وهم في الصدارة بأربع نقاط من 

تعادل سلبي مع المغرب، وفوز على كندا 4 - 1، فيما كانت بلجيكا ثالثة 

بثالث نقاط، نالتها من فوز على كندا 1 - صفر مقابل خسارة صادمة أمام 

المغرب صفر - 2، وبتعادلها على استاد أحمد بن علي في الريان، تنازلت 

كــرواتــيــا عــن الــصــدارة لصالح المغرب الفائز على كندا 2 - 1، فيما ودعــت 

بلجيكا النهائيات بأربع نقاط.

والـــخـــروج مــن نــهــائــيــات الــمــونــديــال الــقــطــري، يعني ضــيــاع فرصة 

أخيرة لجيل بلجيكي رائع من أجل الفوز باللقب العالمي، الذي 

كانوا قريبين جداً منه قبل أربعة، لكن المغامرة انتهت في نصف 

النهائي على يد فرنسا المتوجة الحقاً باللقب.

ومــن المؤكد أن الــخــروج من الــدور األول يهدد مصير المدرب 

اإلسباني لمنتخب »الشياطين الحمر« روبرتو مارتينيز، الذي ظل 

إلــى حد كبير بالالعبين ذوي الخبرة، الذين وصلوا  مرتبطاً 

إلـــى ربـــع الــنــهــائــي عــلــى األقــــل فــي كــل مــن الــبــطــوالت األربـــع 

الكبرى الماضية.

وأجـــــرى مــارتــيــنــيــز تــعــديــالت بــالــجــمــلــة عــلــى التشكيلة 

ــــقــــــى األخــــــــــويــــــــــن إديــــــــن  ــــأبــ ــــريــــــة، فــ ــيــ ــ ــــمــــــصــ لـــــــهـــــــذه الــــــــمــــــــبــــــــاراة الــ

وثــــــورغــــــان هــــــــــازارد عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــــــبــــــدالء، ضـــمـــن أربـــعـــة 

تــغــيــيــرات عــلــى الـــفـــريـــق مـــقـــارنـــة بـــمـــبـــاراة الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 

أمام المغرب، مانحاً المخضرم دريس مرتنس ولياندرو 

تـــــروســـــار فـــرصـــتـــهـــمـــا األولــــــــى لـــلـــعـــب مـــنـــذ الــــبــــدايــــة، فـــيـــمـــا غـــاب 

ــــابـــــة، وفـــــي الـــجـــهـــة الــمــقــابــلــة احــتــفــظ  أمـــــــادو أونــــانــــا بــســبــب اإلصـ

المدرب الكراوتي زالتكو داليتش بكامل الفريق، الذي فاز على كندا 4 - 1.

البداية
وبـــــدأ الــــكــــروات الـــلـــقـــاء بـــقـــوة وكـــــاد إيـــفـــان بــيــريــشــيــتــش يــفــتــتــح الــتــســجــيــل منذ 

الـــثـــوانـــي األولـــــــى بـــتـــســـديـــدة مـــــرت بــــجــــوار الـــقـــائـــم األيــــســــر )ق 1(، لـــكـــن الـــبـــدايـــة 

كانت خادعة إلى حد ما، إذ فشل بعدها أي من الفريقين في الوصول إلى 

مرمى اآلخر باستثناء بغض المحاوالت البلجيكية، التي انتهت عند أقدام 

المدافعين أو بعيداً عن الخشبات الثالث مثل محاولة لمرتنس إثر هجمة 

مرتدة سريعة وتمريرة متقنة من كيفن دي بروين )ق 13(.

واعــــتــــقــــد الــــــكــــــروات أنــــهــــم حـــصـــلـــوا عـــلـــى ركــــلــــة جـــــــزاء بـــعـــد خـــطـــأ مــــن يــانــيــك 

كاراسكو على أندري كراماريتش، لكن الحكم عاد عن قراره بعد مراجعة 

»الــــفــــار« بــســبــب حـــالـــة تــســلــل قــبــل الــخــطــأ )ق 15(، لــيــعــود الــلــقــاء إلــــى نفس 

الوتيرة، التي كانت عليها بال فرص حقيقية حتى نهاية الشوط األول.

وفـــي بــدايــة الــثــانــيــة، زج مــارتــيــنــيــس بــرومــيــلــو لــوكــاكــو بـــدالً مــن مــرتــنــس وكــان 

مهاجم إنتر اإليطالي أن يضع بالده في المقدمة برأسية بعد عرضية من دي 

بروين، لكن الحارس دومينيك ليفاكوفيتش كان يقظاً )ق 49(، ثم رد الكروات 

بسلسلة من الفرص الخطيرة جداً، ضمن فورة شهدت ثالث تسديدات قوية 

لــمــاتــيــو كــوفــاتــشــيــتــش، ومــارســيــلــو بـــروزوفـــيـــتـــش، ولـــوكـــا مـــودريـــتـــش، تـــألـــق تيبو 

ـــازار بــدالً  كـــورتـــوا فــي صــدهــا جــمــيــعــاً )ق 54(. وزج مــارتــيــنــيــس بــعــدهــا بــتــورغــان هـ

من تــروســار بحثاً عن تنشيط الفريق، الــذي كــان قريباً من خطف التقدم لوال 

تدخل القائم األيسر لسد تسديدة لوكاكو بعد توغل من يانيك كاراسكو )ق 

60(، وكاد مودريتش يهز الشباك، لكنه اصطدم بتألق زميله في ريال مدريد 

كــورتــوا، الــذي قــدم مــبــاراة كبيرة )ق 68(. ومــرة أخــرى كــان لوكاكو قريباً من 

هز الشباك ومنح بالده بطاقة العبور، لكنه سدد بجانب القائم من مسافة 

قريبة )ق 87(، ثم أضاع مهاجم إنتر فرصة العمر عندما وصلته الكرة من 

ثورغان هــازار وهو في مواجهة المرمى، فحاول أن يسيطر عليها بصدره، 

لكنها طالت ما سمح للحارس بالسيطرة عليها )ق 90(.

كرواتيا إلى ثمن النهائي.. وبلجيكا تودع

أبدى لوكا مودريتش قائد المنتخب الكرواتي ونجم نادي 

فــريــق مـــدريـــد اإلســـبـــانـــي، ســعــادتــه الــبــالــغــة بــتــأهــل منتخب 

الــــــعــــــالــــــم 2022  كــــــــــأس  بـــــطـــــولـــــة  مـــــــن  الـــــــــــ 16  إلــــــــــى دور  بــــــــــــاده 

قطر، وذلــك عقب التعادل مع المنتخب البلجيكي ضمن 

مباريات المجموعة السادسة في الجولة الثالثة واألخيرة 

لدوري المجموعات.

سعادة
ــــتــــــش نــــجــــم مـــنـــتـــخـــب بــــــــــــاده: نــــحــــن الـــمـــنـــتـــخـــب   وقــــــــــال مــــــودريــ

الكرواتي في غاية السعادة لبلوغ دور الـ16 من المونديال، 

نستحق ذلـــك بــعــد هـــذه الــمــبــاراة الــقــويــة الــتــي خضناها 

أمــــــــام مـــنـــتـــخـــب بــــقــــوة الـــمـــنـــتـــخـــب الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، لــقــد 

كـــــانـــــت مـــــــبـــــــاراة جـــــيـــــدة عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن مـــــرورنـــــا 

بـــــــــظـــــــــروف صــــــعــــــبــــــة. وتـــــــــابـــــــــع قــــــــائــــــــد الــــمــــنــــتــــخــــب 

الــــكــــرواتــــي: لـــقـــد حــقــقــنــا هـــدفـــنـــا األول وهـــو 

التأهل إلــى دور الـــ 16 وبعدها سنبدأ في 

إعادة ترتيب أوراقنا للمواجهات المقبلة، 

وأقــولــهــا بكل صــراحــة اآلن فلنتقدم، بعد 

أن أظـــهـــرنـــا فــــي الـــلـــقـــاء أنــــنــــا فــــريــــق كـــبـــيـــر وأنــــه 

بمقدورنا اللعب ضد أي منتخب مهما كان اسمه.

 مودريتش: 
نستحق التأهل

البلجيكي تروسارد والكرواتي بروزوفيتش 

وصراع على الكرة | أ ف ب

الترتيب 
نعلختفلالدولة

تأهلت إلى ثمن النهائي32١٠٤١٧المغرب

تأهلت إلى ثمن النهائي3١٢٠٤١٥كرواتيا

أقصيت من المنافسة3111114بلجيكا

أقصيت من المنافسة30٠٣٢٧٠كندا

النتائج 
كندا                  0بلجيكا            1 

كرواتيا         0المغرب      0

كندا                     1كرواتيا          4 

المغرب       2بلجيكا            0 

المغرب       2كندا                   1

بلجيكا              0كرواتيا       0 

المجموعة ٦

حسرة لوكاكو | أ ف ب
صدمة بلجيكية | أ ف ب بلجيكا ودعت المونديال بالدموع | أ ف ب



٠٥ مباريات
٠٨  جمادى األولى  1444 | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢2  |  العدد ١٥٥٠١|  الجمعة

الكاميرون في »مهمة صعبة« أمام السامبا

الدوحة - د ب أ 

يتطلع منتخب ســويــســرا لحسم الــتــأهــل لـــدور الـــــ16 في 

نــــهــــائــــيــــات كـــــــأس الــــعــــالــــم لــــكــــرة الــــــقــــــدم، الــــمــــقــــامــــة حـــالـــيـــاً 

فــــي قـــطـــر، حــيــنــمــا يــــواجــــه مــنــتــخــب صـــربـــيـــا، الــــيــــوم، فــي 

الجولة الثالثة األخيرة من المجموعة السابعة بمرحلة 

المجموعات في المونديال. ويمتلك منتخب سويسرا، 

الــذي يشارك في كأس العالم للمرة الثانية عشرة في 

تـــاريـــخـــه، آمـــــــاالً كـــبـــيـــرة فــــي الـــصـــعـــود لــــــــأدوار اإلقــصــائــيــة 

لــــلــــمــــونــــديــــال لــــلــــمــــرة الــــثــــامــــنــــة فـــــي تــــاريــــخــــه والــــثــــالــــثــــة عــلــى 

التوالي.

ويــحــتــل مــنــتــخــب ســـويـــســـرا الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي تــرتــيــب 

الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة بـــــرصـــــيـــــد 3 نـــــــقـــــــاط، بـــــــفـــــــارق 3 نــــــقــــــاط خـــلـــف 

ــــتــــــصــــــدر، الــــــــــــذي ضـــــمـــــن صـــــعـــــوده  ــــمــ مــــنــــتــــخــــب الـــــــبـــــــرازيـــــــل الــ

لــــلــــدور الـــمـــقـــبـــل فــــي الـــبـــطـــولـــة، قـــبـــل لـــقـــائـــه مــــع مــنــتــخــب 

الــــكــــامــــيــــرون، صــــاحــــب الــــمــــركــــز الــــثــــالــــث بـــنـــقـــطـــة واحـــــــدة، 

الذي يتفوق بفارق األهداف على منتخب صربيا متذيل 

الـــتـــرتـــيـــب الـــــــذي يــمــتــلــك نـــفـــس الــــرصــــيــــد.وأصــــبــــح الــــصــــراع 

مـــحـــصـــوراً بـــيـــن ســـويـــســـرا والـــكـــامـــيـــرون وصـــربـــيـــا، النـــتـــزاع 

ورقــــــــة الــــعــــبــــور الـــثـــانـــيـــة فـــــي هــــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــة إلــــــى الــــــدور 

المقبل برفقة البرازيل.

ويتأهل المنتخب السويسري رسمياً لدور الـ16 حال 

فـــــــوزه عـــلـــى صـــربـــيـــا فــــي مـــواجـــهـــتـــهـــمـــا، الــــتــــي تــــجــــرى عــلــى 

الــمــبــاراة األخــــرى بين  الــنــظــر لنتيجة  ملعب )974( دون 

منتخبي البرازيل والكاميرون.

يـــــــــشـــــــــارك فـــي  ــــتـــــخـــــب صـــــــربـــــــيـــــــا، الـــــــــــــــذي  ــنـ ــ يـــــمـــــلـــــك مـ وال 

ــــة فــــــــي تــــــاريــــــخــــــه تــــــحــــــت هــــــذا  ــــثــ ــــالــ ــثــ ــ ــــمــــــرة الــ ــلــ ــ الـــــــمـــــــونـــــــديـــــــال لــ

الــمــســمــى بــعــدمــا كــــان يــلــعــب تــحــت اســــم يــوغــوســافــيــا 

في أكثر من مناسبة، مصيره في يــده، حيث يتعين 

عليه الفوز على سويسرا في انتظار نتيجة المواجهة 

الـــبـــرازيـــلـــيـــة - الـــكـــامـــيـــرونـــيـــة، مــــن أجـــــل الـــصـــعـــود لـــلـــدور 

المقبل.

ــــربـــــي لــــــلــــــدور الــــــــقــــــــادم، حــــال  ويــــصــــعــــد الـــمـــنـــتـــخـــب الـــــصـ

فوزه على سويسرا وتعادل أو خسارة الكاميرون أمام 

الــــبــــرازيــــل، وهـــــو احـــتـــمـــال يـــبـــدو قـــائـــمـــاً ومـــنـــطـــقـــيـــاً لــلــغــايــة 

لفريق المدرب دراجان ستويكوفيتش.

أوندوا

ميتروفيتشروبن فاريجاس

ريتشارليسون

سويسرا وصربيا.. آمال كبيرة

الدوحة - د ب أ 

 رغــــــــم صــــعــــوبــــة الــــمــــهــــمــــة الـــــتـــــي تــــنــــتــــظــــره، يـــــأمـــــل مــنــتــخــب 

الــكــامــيــرون فـــي اقــتــنــاص بــطــاقــة الــصــعــود لــــدور الــــــ16 في 

نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم، الــمــقــامــة حــالــيــاً في 

قطر، عندما يواجه منتخب البرازيل اليوم.

ويـــلـــعـــب الــمــنــتــخــب الـــكـــامـــيـــرونـــي مــــع نـــظـــيـــره الـــبـــرازيـــلـــي 

على ملعب لوسيل في الجولة الثالثة األخيرة لمباريات 

ــــمـــــوعـــــة الـــــســـــابـــــعـــــة مــــــــن مـــــرحـــــلـــــة الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــات فـــي  ــــمـــــجـ الـ

المونديال القطري.

ويحتل منتخب الــكــامــيــرون، الـــذي يــشــارك فــي كأس 

الـــعـــالـــم لــلــمــرة الــثــامــنــة فـــي تـــاريـــخـــه، الـــمـــركـــز الـــثـــالـــث في 

المجموعة برصيد نقطة واحــــدة، بفارق  جـــدول ترتيب 

هدف أمام منتخب صربيا، متذيل الترتيب، المتساوي 

معه في نفس الرصيد.

فــــي الـــمـــقـــابـــل، يـــتـــربـــع مــنــتــخــب الــــبــــرازيــــل عـــلـــى صـــــدارة 

الــمــجــمــوعــة بـــرصـــيـــد 6 نــــقــــاط، مــحــقــقــاً الـــعـــامـــة الــكــامــلــة 

حتى اآلن، عقب فــوزه في أول جولتين، حيث اقتنص 

بــــطــــاقــــة الـــــتـــــرشـــــح األولــــــــــــى عــــــن تــــلــــك الــــمــــجــــمــــوعــــة لــــــــــأدوار 

اإلقصائية في البطولة، التي يحمل الرقم القياسي في 

عـــدد مـــرات الــفــوز بــهــا بــرصــيــد 5 ألــقــاب، وهـــو مــا يجعله 

يخوض اللقاء بأعصاب هادئة.

وأصــــبــــح الــــصــــراع مـــحـــصـــوراً بـــيـــن الـــكـــامـــيـــرون وصـــربـــيـــا، 

وكذلك منتخب سويسرا، صاحب المركز الثاني برصيد 

3 نقاط، النتزاع ورقة العبور الثانية في المجموعة إلى 

الدور المقبل.

وال بديل أمــام الكاميرون، الــذي يعد أكثر منتخبات 

القارة السمراء مشاركة في كأس العالم، سوى تحقيق 

الــــفــــوز عـــلـــى نـــظـــيـــره الـــبـــرازيـــلـــي، فــــي انـــتـــظـــار نــتــيــجــة الــلــقــاء 

اآلخر بين سويسرا وصربيا.

ومن المرجح أن يدفع تيتي، المدير الفني لمنتخب 

ــــاء بـــــعـــــد ضــــمــــان  ــــقــ ــلــ ــ ــــنـــــاصـــــر الـــــبـــــديـــــلـــــة فـــــــي الــ ــــالـــــعـ الـــــــبـــــــرازيـــــــل بـ

الصعود لأدوار اإلقصائية، حيث يتطلع إلراحة نجومه 

األســاســيــيــن، خــاصــة وأن نقطة الــتــعــادل ستكون كافية 

لـــفـــريـــقـــه مـــــن أجــــــل إنـــــهـــــاء مـــــشـــــواره فـــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة وهـــو 

ــــرازيـــــل مــن  ــبـ ــ مـــتـــربـــعـــاً عـــلـــى الـــــــصـــــــدارة. ويــــعــــانــــي مـــنـــتـــخـــب الـ

لعنة اإلصابات التي ضربت صفوفه في البطولة، حيث 

كـــان أبــــرز ضــحــايــاهــا نــجــمــه نــيــمــار، بــاإلضــافــة إلـــى دانييلو 

وأليكس ساندرو.

الــبــرازيــل، الساعي الســتــعــادة اللقب  وافتتح منتخب 

فـــي  مـــــــــشـــــــــواره  عــــــــــام 2002،  مـــــنـــــذ  عــــــــن خــــــزائــــــنــــــه  الــــــغــــــائــــــب 

الــــمــــونــــديــــال بـــالـــفـــوز 2 /   صـــفـــر عـــلـــى صـــربـــيـــا فــــي ظــــل أداء 

قوي من نجومه، لكنه حقق انتصاراً باهتاً 1 /   صفر على 

سويسرا في الجولة الماضية.



مباريات٠٦
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الدوحة - د ب أ

 يسعى منتخب كوريا الجنوبية الملقب بـ »شمشون« 

القتناص بطاقة الصعود لدور الـ16 في مونديال قطر، 

حينما يلتقي مع منتخب البرتغال اليوم، على ملعب 

الــمــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة، ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الــثــالــثــة 

الــثــامــنــة مــن مــرحــلــة المجموعات  األخــيــرة بالمجموعة 

في البطولة.

ــــصـــــاب  ويــــــــخــــــــوض مــــنــــتــــخــــب الــــــبــــــرتــــــغــــــال الــــــــمــــــــبــــــــاراة بـــــأعـ

ــــــأدوار اإلقــصــائــيــة منذ  هــــادئــــة، بــعــدمــا حــســم الـــتـــأهـــل لـ

الـــجـــولـــة الـــمـــاضـــيـــة، حــيــث يــتــربــع عــلــى الــــصــــدارة بــرصــيــد 

6 نــقــاط، إثــر فـــوزه فــي أول جولتين، لينحصر الــصــراع 

عــــلــــى بــــطــــاقــــة الــــصــــعــــود الــــثــــانــــيــــة بـــتـــلـــك الـــمـــجـــمـــوعـــة بــيــن 

منتخبات كوريا الجنوبية وغانا وأوروغواي.

ــــيـــــة، الـــــــــــذي يـــــشـــــارك  ــــنـــــوبـ ويـــــــأمـــــــل مــــنــــتــــخــــب كـــــــوريـــــــا الـــــجـ

فـــي الــمــونــديــال لــلــمــرة الــــــ11 فـــي تـــاريـــخـــه، فـــي الــحــصــول 

عــلــى تــذكــرة الــتــأهــل الــثــانــيــة عــن تــلــك الــمــجــمــوعــة، رغــم 

صـــعـــوبـــة الـــمـــهـــمـــة الــــتــــي تـــنـــتـــظـــره، حـــيـــث يـــحـــتـــل الـــمـــركـــز 

ــــفـــــارق األهـــــــــــداف أمـــــام  الــــثــــالــــث بـــرصـــيـــد نـــقـــطـــة واحـــــــــــدة، بـ

مـــنـــتـــخـــب أوروغـــــــــــــــواي، مـــتـــذيـــل الــــتــــرتــــيــــب، الــــــــذي يــمــتــلــك 

نفس الرصيد من النقاط، في حين يوجد منتخب غانا 

في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويــتــعــيــن عــلــى الــمــنــتــخــب الــــكــــوري الـــفـــوز عــلــى نــظــيــره 

البرتغالي، في انتظار نتيجة المباراة األخرى التي تقام 

فــــي نـــفـــس الـــتـــوقـــيـــت بـــــــذات الــــجــــولــــة بـــيـــن مــنــتــخــبــي غــانــا 

وأوروغواي. وكان منتخب كوريا الجنوبية بدأ مشواره 

فــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة بـــالـــتـــعـــادل بــــــدون أهــــــــداف مــــع مــنــتــخــب 

أوروغواي، قبل أن يخسر 2 /   3 أمام نظيره الغاني في 

الجولة الماضية.

عـــلـــى جـــانـــب آخــــــر، يــكــفــي مــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــال، الــــذي 

يــعــد أحــــد 3 مــنــتــخــبــات حــصــلــت عــلــى الـــعـــامـــة الــكــامــلــة 

في أول جولتين بمرحلة المجموعات برفقة منتخبي 

فرنسا والبرازيل، الحصول على نقطة التعادل إلنهاء 

مــــشــــواره فـــي الــمــجــمــوعــة وهــــو مــتــربــعــاً عــلــى الــــصــــدارة، 

ومـــــاقـــــاة وصــــيــــف بـــطـــل الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة فـــــي دور 

الـ16.

وظهر المنتخب البرتغالي بمستوى متوسط خال 

فوزه 3/  2 على نظيره الغاني، في الجولة االفتتاحية، 

الــــمــــبــــاراة األخـــــــرى،  فــــي  يــتــحــســن األداء نـــســـبـــيـــاً  قـــبـــل أن 

خال انتصاره 2/  صفر على أوروغواي.

»شمشون« يتمسك باألمل األخير أمام البرتغال

سون هيونغ مين

الدوحة - د ب أ 

بــــعــــد مـــــــــرور 12 عــــــامــــــاً عــــلــــى مـــواجـــهـــتـــهـــمـــا الــــتــــاريــــخــــيــــة فــي 

دور الــثــمــانــيــة بــنــســخــة الــبــطــولــة 2010 بــجــنــوب أفــريــقــيــا، 

يـــتـــجـــدد الــــيــــوم، الـــمـــوعـــد بـــيـــن مــنــتــخــبــي غـــانـــا وأوروغـــــــــواي 

مرة أخرى في بطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك 

حينما يلتقيان في نسخة مونديال قطر 2022. ويلعب 

مـــنـــتـــخـــبـــا غــــانــــا وأوروغــــــــــــــــواي فـــــي الــــجــــولــــة الــــثــــالــــثــــة األخــــيــــرة 

لــمــبــاريــات الــمــجــمــوعــة الــثــامــنــة مــن مــرحــلــة الــمــجــمــوعــات 

في المونديال القطري على ملعب الجنوب.

 وبينما حجز منتخب البرتغال المقعد األول لدور الـ16 

عـــــن تـــلـــك الـــمـــجـــمـــوعـــة مـــنـــذ الــــجــــولــــة الــــمــــاضــــيــــة، فـــــي ظــل 

تــربــعــه عــلــى الـــصـــدارة بــرصــيــد 6 نـــقـــاط، ويــحــتــل منتخب 

ــــانـــــا الــــمــــركــــز الــــثــــانــــي فـــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة بــــرصــــيــــد 3 نــــقــــاط،  غـ

فـــــي حـــيـــن يـــحـــتـــل مـــنـــتـــخـــبـــا كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وأوروغــــــــــــواي 

ــــرابـــــع عـــلـــى الـــتـــرتـــيـــب بـــرصـــيـــد نــقــطــة  الـــمـــركـــزيـــن الـــثـــالـــث والـ

واحدة.

ويأمل منتخب غانا، الــذي يشارك في كــأس العالم 

للمرة الرابعة، في اغتنام الفرصة التي أصبحت أمامه 

في الصعود لدور الـ 16 للمرة الثالثة في تاريخه.

ويـــــــضـــــــمـــــــن الـــــــــــفـــــــــــوز لـــــمـــــنـــــتـــــخـــــب غـــــــــانـــــــــا عـــــــلـــــــى أوروغــــــــــــــــــــــــواي 

ــــلـــــدور الـــمـــقـــبـــل، بـــيـــنـــمـــا ســيــتــعــيــن عـــلـــيـــه الــنــظــر  الــــصــــعــــود لـ

لنتيجة الــمــبــاراة األخـــرى التي تجرى فــي نفس التوقيت 

بــالــمــجــمــوعــة بــيــن منتخبي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والــبــرتــغــال، 

حال سقوطه في فخ التعادل. من جانبه، بدا منتخب 

أوروغـــــواي بــعــيــداً تــمــامــاً عــن مــســتــواه فــي تلك البطولة، 

رغــــــم امــــتــــاكــــه الــــعــــديــــد مـــــن الــــنــــجــــوم الــــكــــبــــار الــمــحــتــرفــيــن 

بـــأنـــديـــة الـــصـــفـــوة فـــي أوروبـــــــا مــثــل فــيــديــريــكــو فــالــفــيــردي، 

نــــجــــم ريــــــــال مـــــدريـــــد اإلســـــبـــــانـــــي، ودارويـــــــــــــن نــــونــــيــــز، جـــنـــاح 

ــــربـــــول اإلنــــــجــــــلــــــيــــــزي، وإديـــــــنـــــــســـــــون كــــــافــــــانــــــي، مـــهـــاجـــم  ــــفـ ــيـ ــ لـ

فالنسيا اإلسباني المخضرم، وافتتح منتخب أوروغواي 

مـــــــشـــــــواره بــــالــــتــــعــــادل بـــــــــدون أهـــــــــــداف فــــــي مـــــبـــــاراتـــــه األولــــــــى 

بالبطولة أمــام كوريا الجنوبية، قبل أن يخسر صفر/  2 

أمام منتخب البرتغال في الجولة الثانية. 

غانا وأوروغواي.. صدام يتجدد بعد 12 عامًا
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ــــــال يــــومــــيــــن فــــقــــط، خــــرجــــت 3 مـــنـــتـــخـــبـــات عــــربــــيــــة مــن  خـ

مـــونـــديـــال قـــطـــر. صـــدمـــة لــلــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة، فــالــخــروج 

القطري الصفري كان متوقعاً منذ مباراة االفتتاح، لكن 

خـــــروج تـــونـــس بــعــد فـــوزهـــا عــلــى فــرنــســا بــطــلــة الــعــالــم، 

كــــــــان أحـــــلـــــى وداعـــــــيـــــــة لــــلــــكــــرة الــــتــــونــــســــيــــة فــــــي الــــمــــونــــديــــال 

القطري، فلقد كانت مباراة نسور قرطاج األولى رائعة 

أمــــــام الــــدنــــمــــارك، ولـــكـــن الـــخـــســـارة فــــي الــــمــــبــــاراة الــثــانــيــة 

أمـــام اســتــرالــيــا كــانــت هزيمة مــرة لــم تستطع الجماهير 

العربية تجرعها، مع اآلمال والطموحات الكثيرة التي 

حـــلـــمـــت بـــــالـــــدور الــــثــــانــــي رغــــــم كــــبــــوة أســــتــــرالــــيــــا الـــكـــارثـــيـــة، 

ورغــــــم كــــل هـــــذه الـــمـــعـــطـــيـــات، عــمــلــتــهــا تـــونـــس وتــمــكــنــت 

من التغلب على فرنسا، التي غامرت في الشوط األول 

بالزج بالرديف، وجربت في الشوط الثاني بعض 

لــكــن إصــــرار التونسيين  نجومها األســاســيــيــن، 

عــــلــــى تـــــــرك بـــصـــمـــة فـــــي هـــــــذه الــــبــــطــــولــــة رغــــم 

ــــلـــــصـــــعـــــود لـــــلـــــدور  الـــــــــفـــــــــوز، لــــــــم تـــــكـــــن كـــــافـــــيـــــة لـ

الثاني.

ــــتـــــي خـــاضـــتـــهـــا الــــســــعــــوديــــة فــي  ــــبـــــاريـــــات الـ فـــــي أســـــــــوأ الـــــمـ

ــــيـــــك بــــهــــدفــــيــــن  مـــــــونـــــــديـــــــال قـــــــطـــــــر، خـــــــســـــــرت أمـــــــــــــام الـــــمـــــكـــــسـ

ـــــرة  ــــثـ لـــــــــــهـــــــــــدف، بــــــحــــــيــــــث كــــــــــــــان »األخــــــــــــــضــــــــــــــر« يــــــشــــــكــــــو مـــــــــــن كــ

اإلصــــــــابــــــــات والـــــغـــــيـــــابـــــات وعـــــلـــــى رأســــــهــــــم ســــلــــمــــان الــــفــــرج 

ويــاســر الــشــهــرانــي ومــحــمــد الــبــريــك وعــبــد اإللــــه المالكي 

بسبب اإليــقــاف، ثــم إصــابــة البليهي وخــروجــه المبكر، 

والــتــغــيــيــرات الـــتـــي أحــدثــهــا الــفــرنــســي هــيــرفــي ريـــنـــارد في 

مراكز الاعبين، فلقد كانت آمال العرب من المحيط 

إلى الخليج تتعلق بأمل صعود المنتخب للدور الثاني، 

لـــكـــن خـــطـــة الـــفـــرنـــســـي غـــيـــرت مــــن مـــركـــز الــبــلــيــهــي كــقــلــب 

دفـــــــاع إلــــــى ظـــهـــيـــر، وكـــــــان لـــعـــب فــــي مــــوقــــع غـــيـــر مــوقــعــه 

في الملعب، فرغم أنه أفضل محور في المملكة، إال 

أن الــمــدرب قــام بتغيير مــركــزه فــي الملعب، ومــمــا زاد 

الطينة بلة أن المنتخب السعودي خرج من المونديال 

وأخرج معه الفريق الذي تفوق عليه في هذه المباراة، 

المنتخب المكسيكي، بعد أن سجل فيه هدفاً متأخراً 

فـــي الـــوقـــت اإلضـــافـــي، بــواســطــة ســالــم الــــدوســــري، مما 

تــســبــب فـــي خــــروج الــمــكــســيــك بـــفـــارق األهــــــداف وصــعــود 

بولندا بصحبة المنتخب األرجنتيني للدور الثاني.

تبقى لنا كلمة... منتخب واحد فقط، أال وهو المنتخب 

الــمــغــربــي، الــــذي يــحــمــل آمــــال وأحـــــام وطـــمـــوحـــات كل 

الفرق العربية والجماهير العاشقة لهذه اللعبة األكثر 

شــعــبــيــة فـــي الـــعـــالـــم، فــلــقــد تـــطـــورت الـــكـــرة الــعــربــيــة في 

آســيــا وأفــريــقــيــا وكــســبــت الــكــثــيــر مــن صــفــات المنتخبات 

الكبيرة.

كفاح الكعبيأقووول سابقة تاريخية 
لرئيس »الفيفا« في كأس العالم

أبوظبي - محمد صادق

لفت السويسري جياني إنفانتينو رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم »الفيفا« 

األنـــظـــار خــــال مـــبـــاريـــات كــــأس الــعــالــم قــطــر 2022، بــعــدمــا ظــهــر فـــي أكــثــر من 

مباراة خال البطولة، ساعياً ألن يكون أول رئيس لـ »الفيفا« يحضر كل 

مباريات كــأس العالم الـــ 64. وخــال مباريات الجولة األخيرة من 

دور المجموعات في كأس العالم الحالية، بدا أن إنفانتينو 

حــريــص على حــضــور كــل الــمــبــاريــات حتى فــي ظــل إقامة 

مباراتين في توقيت واحد، وهو ما ظهر جلياً خال 

حضوره شوطاً في كل مباراة من مباريات الجولة 

الثالثة من الــدور األول، يساعده على ذلك قرب 

المسافة بين ماعب المونديال في قطر.

وألقت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية في تقرير لها 

الـــضـــوء عــلــى تــحــركــات إنــفــانــتــيــنــو فـــي كـــأس الــعــالــم ورغــبــتــه في 

حضور كل مباريات المونديال، مشيرة إلى أنه يريد أن يكون أول 

رئيس لـ »الفيفا« يحضر جميع المباريات في تاريخ كأس العالم حتى في 

المباريات التي تقام في نفس التوقيت، في سابقة تاريخية لرئيس االتحاد 

الدولي، إذ يتم نقله بسرعة من ملعب إلى آخر برفقة الشرطة التي تساعده 

على التنقل بين الماعب في توقيت قياسي.

ويتميز مونديال قطر بقرب المسافات بين الماعب الثمانية التي تحتضن 

مباريات البطولة، في واحدة من البطوالت المميزة والتي تمكن المشجعين 

والمسؤولين من متابعة أكثر من مباراة في يوم واحد.

وحــضــر إنــفــانــتــيــنــو الـــشـــوط األول لـــمـــبـــاراة قــطــر وهـــولـــنـــدا فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة 

من المجموعة األولــى بــدور المجموعات الثاثاء الماضي في استاد البيت، 

ثـــم ظــهــر فـــي الـــشـــوط الــثــانــي لـــمـــبـــاراة الــســنــغــال واإلكـــــــــوادور فـــي اســـتـــاد خليفة 

الدولي. وتكرر األمر في اليوم نفسه عندما حضر الشوط األول لمباراة 

الواليات المتحدة ضد إيران في ملعب الثمامة، وانتقل لمتابعة 

الشوط الثاني من مباراة إنجلترا ضد ويلز على ملعب أحمد 

بن علي.

ووفـــــــقـــــــاً لــــلــــتــــقــــريــــر فــــــــإن الــــــوقــــــت الــــقــــيــــاســــي النــــتــــقــــال 

إنفانتينو من ملعب إلى آخر يبلغ في حــدود 11 

دقيقة وهــو ما استغرقه في الــذهــاب من ملعب 

الثمامة الــذي يبعد عــن ملعب أحمد بــن علي بنحو 

12 كيلومتراً.

وخــــال مـــبـــاريـــات أول مـــن أمــــس، كــــرر إنــفــانــتــيــنــو تــحــركــاتــه 

ــــاراة  ــبـ ــ الــــمــــكــــوكــــيــــة بــــيــــن الـــــمـــــاعـــــب، بـــــحـــــضـــــوره الــــــشــــــوط األول مــــــن مـ

أســــتــــرالــــيــــا والــــــدانــــــمــــــارك، ثـــــم انـــتـــقـــل لـــحـــضـــور الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي مـــــن مــــبــــاراة 

فرنسا وتونس، وهو ما أثار دهشة المتابعين والجماهير، إال أن األمر يبدو 

منطقياً في ظل حرصه على نجاح البطولة، وبفضل المسافات المتقاربة 

بين الماعب والتي تتيح للجمهور حضور أكثر من مــبــاراة في يــوم واحــد، 

يساعدها فــي ذلــك وجـــود شبكة مــن الــمــواصــات واالنــتــقــاالت بسهولة بين 

ماعب البطولة.

6 سم زيادة في أطوال اإلسبان 
منذ مونديال 2010

كلوفيس كوستا
الحاضر الغائب في المدرجات

دبي - إيهاب زهدي

ــــانــــــي، كـــــــأس الــــعــــالــــم فــي  ــــبــ رفـــــــع الـــمـــنـــتـــخـــب اإلســ

مـــــتـــــوســـــط طـــــول  ــــأقــــــل  بــ ــــيـــــا 2010،  إفـــــريـــــقـ ــــنــــــوب  جــ

بــيــن العــبــي الــبــطــولــة حــيــنــهــا، وبــلــغ 1.75 مــتــر، 

ومــــــــنــــــــذ تـــــــلـــــــك الــــــنــــــســــــخــــــة مــــــــــن الـــــــمـــــــونـــــــديـــــــال 

ووصوالً إلى المونديال الحالي في 

قــــــطــــــر، لـــــــم يـــــــــزد العــــــبــــــو إســــبــــانــــيــــا 

ســـــوى 6 ســــم فــــقــــط، لــيــبــلــغ 

ــــتـــــوســـــط أطـــــــــــــوال العــــبــــي  مـ

»الماتدور« حاليًا، 1.81 

مــــتــــر، وهــــــو مـــــا يـــضـــعـــهـــم فــي 

الــــمــــنــــتــــخــــبــــات  بــــــيــــــن  الـــــــمـــــــركـــــــز 22 

المشاركة في كأس العالم 2022.

اإلســــبــــانــــيــــة  »آس«  صــــحــــيــــفــــة  ونـــــــشـــــــرت 

تقريراً حول أطوال العبي المنتخب اإلسباني 

في مونديال 2022، مؤكدة أن أطوال متوسط 

العــــبــــي »الـــــمـــــاتـــــدور« حــــالــــيــــًا، ال يـــــــزال بـــعـــيـــداً عــن 

مـــتـــوســـط أطــــــول العـــبـــي مــنــتــخــبــات الـــبـــطـــولـــة، إذ 

يــبــلــغ مــتــوســط أطـــــوال العــبــي صــربــيــا 1.87 مــتــر، 

وأســـتـــرالـــيـــا 1.79 مـــتـــر، ولـــكـــن اإلســــبــــان يــســبــقــون 

منتخب األرجنتين الذي يحتل المركز 31.

وأوضحت الصحيفة، أن معدل زيادة أطوال 

ــــراً، مــــشــــيــــرة إلــــــــى أن  ــــيــ ــــبــ العـــــبـــــي إســــبــــانــــيــــا لــــيــــس كــ

متوسط أطوالهم بلغ 1.79 متر في نسختي 

وروســــــــيــــــــا   ،2014 الـــــــــبـــــــــرازيـــــــــل  مــــــــونــــــــديــــــــال 

فــي  الــــاعــــبــــيــــن  أطــــــــــول  وأن   ،2018

 ،2022 نــــــســــــخــــــة  فــــــــــي  الــــــــفــــــــريــــــــق 

هــو روبــــرت سانشيز بطول 

فـــي  وذلـــــــــــــــك  مــــــــتــــــــر،   1.97

تـــــــشـــــــكـــــــيـــــــلـــــــة مــــــــــكــــــــــونــــــــــة مـــــن 

26 العـــبـــًا اخـــتـــارهـــا الــمــدرب 

لويس إنريكي. 

تــــــــوريــــــــس  وبــــــــــــــــــــاو  رودري  ويــــــــلــــــــيــــــــه 

األول  والـــــــــــــــحـــــــــــــــارس  مـــــــــتـــــــــر،   1.91 بـــــــــطـــــــــول 

أونــــــــاي ســـيـــمـــون، وطــــولــــه 1.90 مــــتــــر، ونـــوهـــت 

الــصــحــيــفــة إلــــى أن أقـــــرب العـــبـــي الـــكـــرة اإلســـبـــان 

إلى األرض، هم جــوردي ألبا بطول 1.70 متر، 

ويــريــمــي 1.72 مــتــر، وجـــافـــي وكـــارفـــاخـــال بــطــول 

1.73 متر.

برازيليا - جورج عازر 

هــــــــــو أحــــــــــــــد أشـــــــــهـــــــــر مـــــشـــــجـــــعـــــي الـــــــســـــــامـــــــبـــــــا عــــلــــى 

ــــتـــــواجـــــد أيــــنــــمــــا حــــــل الـــمـــنـــتـــخـــب  مــــــر الــــــتــــــاريــــــخ، يـ

الـــــــــبـــــــــرازيـــــــــلـــــــــي فـــــــــــي كـــــــــــل الــــــــمــــــــنــــــــاســــــــبــــــــات، شــــــاهــــــد 

عــــلــــى إنــــــــجــــــــازات بـــــصـــــرخـــــات طــــفــــولــــيــــة، وحـــضـــر 

انكسارات فكانت دموعه هي العنوان األبرز 

وقــتــهــا، الــمــشــجــع الــبــرازيــلــي الـــراحـــل وأيــقــونــة 

»الــــــمــــــاراكــــــانــــــا« كــــلــــوفــــيــــس كــــوســــتــــا فــــيــــرنــــانــــديــــز، 

حضر أكثر من 150 مباراة لمنتخب البرازيل 

خــــــال حــــيــــاتــــه، ارتـــــحـــــل مــــرتــــديــــًا الــقــمــيــص 

األصــــــفــــــر إلــــــــى أكـــــثـــــر مــــــن 60 دولــــــــة، 

مـــــــــونـــــــــديـــــــــالـــــــــيـــــــــة  نــــــــــــهــــــــــــائــــــــــــيــــــــــــات  و7 

كــــانــــت مـــحـــطـــات ذكـــريـــاتـــه 

وحــــــــكــــــــايــــــــاتــــــــه الـــــبـــــاقـــــيـــــة 

حــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــى يـــــــــــــومـــــــــــــنـــــــــــــا 

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا، هـــــــــو 

أشهر 

مشجع 

فــــي الــعــالــم 

ظهر على الشاشات وشاهده العالم أجمع 

وهو يحتضن كأس العالم في المدرجات.

أصبح كلوفيس بشاربه الضخم وضحكته 

وثقافة  البرازيلية،  للجماهير  رمـــزاً  المميزة، 

مدينته ريز غراندي دو سول، وال زال العالم 

أجمع يتذكر دمــوعــه بعد الــخــســارة القاسية 

الــــتــــي تـــلـــقـــاهـــا الـــمـــنـــتـــخـــب الــــبــــرازيــــلــــي بــســبــاعــيــة 

شــــهــــيــــرة مــــقــــابــــل هـــــــدف وحــــيــــد أمــــــــام جـــمـــاهـــيـــره 

فــــي مــــونــــديــــال 2014، وبــــرغــــم دمــــوعــــه أهــــدى 

الــكــأس الـــذي ظــل يحتضنه طيلة الــمــونــديــال 

إلــــــــــــــى مـــــشـــــجـــــعـــــة ألــــــــمــــــــانــــــــيــــــــة، وقـــــــــــــــــال لـــــــهـــــــا أمــــــــــام 

الــجــمــيــع: اذهـــبـــي بـــه إلــــى الـــنـــهـــائـــي، كما 

تـــريـــن لــيــس ســـهـــاً عــلــي أن أتــخــلــى 

ــــنـــــك تـــســـتـــحـــقـــيـــنـــه«،  ــــنــــــه، ولـــــكـ عــ

روح ريــاضــيــة رائـــعـــة رغــم 

األلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم والـــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــوع 

والــــــــــحــــــــــســــــــــرة عــــلــــى 

ضــــيــــاع الــلــقــب 

السادس 

المونديالي.

إنفانتينو 
يظهر في 

شوط من كل مباراة 
ويخطط لحضور 

جميع مباريات 
البطولة

 إنفانتينو في مدرجات المونديال |  رويترز 

روبرت سانشيز
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»ليلة الوداع« حديث الناس
دبي - علي الظاهري 

لــــبــــطــــولــــة كــــــــأس الــــعــــالــــم  لــــيــــلــــة وداع الــــمــــنــــتــــخــــبــــات  تــــــصــــــدرت   

وخصوصاً المنتخبات العربية، المشهد العام في منصات 

الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، حــيــث كــانــت الــلــيــلــة الــحــزيــنــة حديث 

ــــريـــــاضـــــي بـــــخـــــروج تـــــونـــــس رغـــــــم الــــفــــوز  الـــــنـــــاس فـــــي الــــــشــــــارع الـ

فــرنــســا، ووداع األخــضــر السعودي  التاريخي على منتخب 

بعد الخسارة أمام المكسيك. 

ويــعــتــبــر محمد الــعــويــس حـــارس المنتخب الــســعــودي، 

أحد نجوم األخضر بعد نيله إشادة واسعة من الجماهير 

الــســعــوديــة والــخــلــيــجــيــة نــتــيــجــة تــألــقــه فـــي صـــد الـــعـــديـــد من 

كرات المنتخب المكسيكي.

ــــقـــــذ الـــــحـــــارس مـــحـــمـــد الــــعــــويــــس مـــــرمـــــاه مـــــن كـــــرات  وأنـ

خطرة. وتداول نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي 

صور ومقاطع فيديو والتي حملت عنوان بجانب صورة 

الـــاعـــب »أقـــاتـــل فـــي ســاحــة الـــحـــرب وحــــيــــداً«، فـــي إشـــارة 

إلــــــى الـــــــــدور الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي قــــدمــــه الــــــحــــــارس بــــوقــــوفــــه ســـــداً 

منيعاً أمام العديد من الكرات في المباريات الثاث. 

أضواء 
ولم يكن محمد العويس هو الوحيد الذي خطف األضواء 

فـــي الـــمـــبـــاراة، بـــل كــــان ســالــم الــــدوســــري حــديــث الــكــثــيــريــن 

بــعــد انــتــشــار صــــوره عــلــى نــطــاق واســــع فــي مختلف مــواقــع 

الــــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي لـــحـــظـــة بـــكـــائـــه بـــســـبـــب الـــــخـــــروج مــن 

الــمــونــديــال، خــصــوصــاً بــعــد انــتــشــار خــبــر إصــابــة الــدوســري 

بتمزق عضلي فــي الــشــوط األول مــن مواجهة السعودية 

والمكسيك، وإصراره على استكمال المباراة والتي سجل 

فــيــهــا هـــدفـــاً لـــم يــســتــفــد مــنــه األخـــضـــر بــعــد الـــخـــســـارة 1 ـــــــــــــــــــ 2 

مــمــا قــــاده أن يــكــون هــــداف الـــعـــرب فـــي كـــأس الــعــالــم بعد 

ختام اللقاء بالتقاسم مع مواطنه سامي الجابر ووهبي 

الخزري العب تونس.

 فوز تاريخي 
ــــر الــــعــــربــــيــــة  ــيـ ــ ــــاهـ ــــمـ ــــد الــــمــــنــــتــــخــــب الـــــتـــــونـــــســـــي الـــــجـ ــ ــــعـ ــ ــــــك أسـ ــــذلـ ــ كـ

بـــانـــتـــزاعـــه نــجــومــيــة الـــجـــولـــة األخــــيــــرة مــــن الـــمـــجـــمـــوعـــات بــعــد 

الفوز التاريخي على نظيره الفرنسي 1 ــــــ 0. 

ولــم يكن الفوز المعنوي والتاريخي هو الشيء الوحيد 

الذي كان حديث الناس، حيث تداول رواد مواقع التواصل 

االجتماعي رد فعل علي معلول نجم المنتخب التونسي، 

على المشجع الذي اقتحم ملعب مواجهة »نسور قرطاج« 

أمام المنتخب الفرنسي وهو يحمل العلم الفلسطيني قبل 

أن يتم القبض عليه، ليلحق الاعب التونسي برجال األمن 

وطـــالـــبـــهـــم بـــالـــتـــعـــامـــل بــــرفــــق مـــــع الـــمـــشـــجـــع فـــــي لـــقـــطـــة نـــالـــت 

إشادة واسعة من قبل رواد التواصل. 

ــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن مــــــــغــــــــادرة الــــمــــنــــتــــخــــبــــيــــن الـــــســـــعـــــودي  عـ

والتونسي بنهاية مشاركتهما في دور المجموعات 

أول من أمس، إال أنهما تركا أجمل االنطباعات عن 

الـــكـــرة الــعــربــيــة ومــــدى قــدرتــهــا عــلــى مـــجـــاراة نظيرتها 

األوروبـــيـــة والــاتــيــنــيــة الــلــتــيــن تــحــتــكــران جــمــيــع ألــقــاب 

كأس العالم.

الباب الواسع
ــــــخ مـــــــن الـــــبـــــاب  ــــاريـ ــ ــتـ ــ ــ ــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة الـ ــــاركــ ــــمــــــشــ ودخـــــــلـــــــت الــ

الواسع في مونديال قطر، الذي أصبح أول نسخة 

في تاريخ نهائيات كأس العالم تسجل 3 انتصارات 

عربية في بطولة واحدة، بعدما تغلبت السعودية 

عـــلـــى مـــنـــتـــخـــب األرجــــنــــتــــيــــن الـــمـــصـــنـــف الــــثــــالــــث عـــالـــمـــيـــًا 

األولــــــــى  الـــــجـــــولـــــة  فــــــي  و1986  الـــــعـــــالـــــم 1978  وبـــــطـــــل 

بهدفين مقابل هــدف واحـــد، وفـــوز الــمــغــرب بثنائية 

نــظــيــفــة عـــلـــى مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا الـــمـــصـــنـــف ثـــانـــي أقــــوى 

مــــنــــتــــخــــب فـــــــي الـــــعـــــالـــــم بـــــعـــــد الـــــــبـــــــرازيـــــــل، وأخـــــــــيـــــــــراً فـــــوز 

تونس بهدف دون رد على منتخب فرنسا المصنف 

الخامس عالميًا وبطل العالم 1998 و2018.

ولــــم تــكــن الــمــفــاجــآت الــتــي فــجــرتــهــا الــمــنــتــخــبــات 

الــعــربــيــة فــي مــونــديــال قــطــر األولــــى مــن نــوعــهــا على 

مــــســــتــــوى الــــمــــشــــاركــــة الــــعــــربــــيــــة فــــــي نــــهــــائــــيــــات كــــأس 

العالم، حيث حققت تونس فوزاً مثيراً في الجولة 

أمـــــــام  مــــــونــــــديــــــال األرجـــــنـــــتـــــيـــــن 1978  فـــــــي  ــــيـــــة  ــــتـــــاحـ ــتـ ــ االفـ

ـــــــ 1 قبل أن تتعادل 0-0 مع المنتخب  المكسيك 3 

األلماني بطل العالم 1954 و1974.

توقيع جزائري
وتـــواصـــلـــت الــنــتــائــج الـــرائـــعـــة لــلــمــنــتــخــبــات الــعــربــيــة 

فــــــي مـــــونـــــديـــــال 1982 بــــإســــبــــانــــيــــا لــــكــــن هــــــــذه الــــمــــرة 

حــمــلــت تــوقــيــع الــمــنــتــخــب الـــجـــزائـــري الـــــذي تغلب 

ـــــــ 1 فـــــــي الـــــجـــــولـــــة األولـــــــــــــى وعــــلــــى  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــيـــــا 2  ــــانـ ــــلـــــى ألـــــمـ عـ

ـــــــ 2 فـــــي الــــجــــولــــة الــــثــــالــــثــــة لــــكــــن مـــــؤامـــــرة  ــــ ــ تـــشـــيـــلـــي 3 

ضــده بين ألمانيا والنمسا تسببت في إقصائه 

ــــبـــــطـــــولـــــة. وأصــــــبــــــح الـــمـــنـــتـــخـــب الـــــجـــــزائـــــري  مــــــن الـ

أول فـــريـــق عـــربـــي يــحــقــق انـــتـــصـــاريـــن فــــي دور 

الــــــمــــــجــــــمــــــوعــــــات مــــــــن كـــــــــــأس الــــــــعــــــــالــــــــم، وهــــــو 

اإلنجاز الذي كررته السعودية الحًقا.

 انتصارات 
تاريخية 
للعرب

  مونديال قطر أول نسخة 
تسجل 3 انتصارات عربية 

 حصدت منتخبات السعودية والمغرب وتونس 3 انتصارات تاريخية 
للكرة العربية في مونديال قطر جاءت على حساب منتخبات مرشحة 

للمنافسة على اللقب ومصنفة ضمن أقوى 5 منتخبات في العالم، وهي 
األرجنتين وبلجيكا وفرنسا، وبذلك ارتفع عدد النتائج المذهلة التي صنعتها 

المنتخبات العربية في كأس العالم إلى 7 انتصارات تاريخية حملت توقيع 4 
منتخبات هي تونس والجزائر والمغرب والسعودية.

دبي - عدنان الغربي

12

المنتخب السعودي قدم واحداً من أروع المستويات العربية أمام بلجيكا في 1994  |  أرشيفيةالفوز الجزائري على ألمانيا 1982 جاء بمستوى رائع  |  أرشيفية

وداع »األخضر« للمنافسات يشغل مواقع التواصل االجتماعي  |  رويترز



٠٩ حكايات
٠٨  جمادى األولى  1444 | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢2  |  العدد ١٥٥٠١|  الجمعة

تونس توّدع بسيناريو »مونديال 78«
دبي - عدنان الغربي 

ودع »نـــســـور قـــرطـــاج« مــشــاركــتــهــم فـــي مـــونـــديـــال قطر 

بحصاد يتضمن 4 نقاط مــن فــوز واحــد على فرنسا، 

أول مــــن أمــــــس، وتــــعــــادل مــــع الــــدنــــمــــارك فــــي الــجــولــة 

األولـــــــى ثــــم خــــســــارة مــــن أســـتـــرالـــيـــا بـــهـــدف دون رد فــي 

مــكــرر لمونديال 1978  الثانية، وهــو سيناريو  الجولة 

بــاألرجــنــتــيــن، عــنــدمــا نــجــح مــنــتــخــب تــونــس فـــي حصد 

ـــــــــــــــــ 1 ثــم  ــــــوز عــــلــــى الـــمـــكـــســـيـــك بـــنـــتـــيـــجـــة 3  4 نــــقــــاط مـــــن فـ

الـــــمـــــبـــــاراة  فــــــي  بـــــهـــــدف دون رد  بـــــولـــــنـــــدا  ــــارة مــــــن  ــــخــــــســ الــ

الــحــاســمــة فــي الــجــولــة الــثــالــثــة ضــد ألــمــانــيــا كـــان نسور 

قرطاج بحاجة إلــى الفوز بهدف وحيد للعبور للدور 

الثاني لكنهم اكتفوا بالتعادل السلبي.

44 عامًا
وانـــتـــظـــر الـــمـــنـــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي 44 عــــامــــاً لــتــحــقــيــق ثــانــي 

انـــتـــصـــار لــــه فــــي كـــــأس الــــعــــالــــم، وكــــذلــــك تــحــقــيــق ثــانــي 

أفـــــضـــــل رصـــــيـــــد فــــــي عــــــــدد الـــــنـــــقـــــاط )4( بــــعــــد مــــونــــديــــال 

األرجنتين.

عودة
وكان المنتخب التونسي عاد للمشاركة في نهائيات 

كأس العالم بعد غياب استمر 20 عاماً في نهائيات 

1998 بفرنسا، لكنه حقق نقطة واحـــدة مــن تعادل 

مع رومانيا وخسارة من إنجلترا وكولومبيا، وحصد 

الــرصــيــد نــفــســه فـــي مـــونـــديـــال 2002 بــكــوريــا الــجــنــوبــيــة 

والــــيــــابــــان عـــنـــدمـــا تــــعــــادل مــــع بــلــجــيــكــا 1-1 وخـــســـر مــن 

ــــا والـــــيـــــابـــــان، وفــــــي مــــونــــديــــال 2006 فـــــي ألـــمـــانـــيـــا  ــيـ ــ روسـ

حقق نقطة واحدة بعدما تعادل مع السعودية 2-2 

وخسر من إسبانيا وأوكرانيا في مونديال 2018 حقق 

3 نـــقـــاط مـــن فـــــوزه عــلــى بــنــمــا وخــســارتــيــن مـــن إنــجــلــتــرا 

وبلجيكا.

الفوز األول
كـــــان الــمــنــتــخــب الـــتـــونـــســـي أول مــنــتــخــب أفـــريـــقـــي يــفــوز 

بـــمـــبـــاراة فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم فــــي مـــونـــديـــال األرجـــنـــتـــيـــن، 

ــــقـــــدم يــــرفــــع حــصــة  ــــاد الــــــدولــــــي لــــكــــرة الـ ــــا جـــعـــل االتــــــحــ مـ

منتخبات الــقــارة الــســمــراء إلــى منتخبين فــي نهائيات 

كأس العالم بعدما كانت تقتصر على منتخب واحد.

وبالرغم من مشاركته في نهائيات كأكثر منتخب 

عــــربــــي ظـــــهـــــوراً فـــــي الـــنـــهـــائـــيـــات إلــــــى جــــانــــب الـــســـعـــوديـــة 

والــمــغــرب بــــ6 مــــرات، إال أن »نــســور قـــرطـــاج« حــقــق 3 

انتصارات فقط طيلة مشاركاته في البطولة وتعادل 

5 مرات بينما خسر 10 مباريات.

نتائج مذهلة
مــن جــانــبــه، حقق المنتخب المغربي نتائج مذهلة 

فـــــي مــــونــــديــــال 1986 عـــنـــدمـــا فــــــاز عـــلـــى الــــبــــرتــــغــــال فــي 

الجولة الثالثة بنتيجة 3 ـــــــ 1 بعدما تعادل مع بولندا 

0-0 وبالنتيجة نفسها مــع إنــجــلــتــرا، ليصعد أســود 

أطلس للدور الثاني وأصبح أول منتخب عربي على 

اإلطــــــــــاق يــــتــــجــــاوز دور الــــمــــجــــمــــوعــــات فـــــي الـــبـــطـــولـــة، 

والوحيد الذي تصدر مجموعته.

فوز سعودي
وجــــــــاء الـــــــــدور عـــلـــى الـــمـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي فــي 

الـــــــــــدور  إلـــــــــــى  الــــــــــــــذي صــــــعــــــد  مــــــــونــــــــديــــــــال 1994 

الـــــــثـــــــانـــــــي بــــــــفــــــــوزه فــــــــي الـــــــجـــــــولـــــــة األخــــــــــيــــــــــرة عـــلـــى 

بلجيكا بهدف دون رد بعدما تخطى شقيقه المغربي 

في الجولة الثانية.

وفي مونديال 1998 بفرنسا نجح المنتخب المغربي 

فـــــي الـــتـــغـــلـــب عــــلــــى اســـكـــتـــلـــنـــدا بـــثـــاثـــيـــة نـــظـــيـــفـــة بــــعــــد أن 

تعادل مع النرويج بهدفين لمثلهما.

وفـــــي مــــونــــديــــال 2014 بـــالـــبـــرازيـــل خـــطـــف الــمــنــتــخــب 

الجزائري األنظار إليه بعبوره إلى الدور الثاني بفوزه 

على كوريا الجنوبية 4 ــــــ 2 في الجولة الثانية محققًا 

بذلك أكبر عدد أهداف في مباراة واحدة لفريق عربي 

فــــــي كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم ثــــــم تـــــعـــــادلـــــه مــــــع مـــنـــتـــخـــب روســــيــــا 

بهدف لمثله. وتعد المشاركة العربية في مونديال 

2022 )4 مــنــتــخــبــات( األكـــبـــر فـــي الـــتـــاريـــخ، بــالــتــســاوي 

مع 2018 عندما شاركت السعودية ومصر وتونس 

والمغرب.
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العين- طلحة عبدالله

أشاد علي بوجسيم، الحكم اإلماراتي المونديالي 

األشهر، الذي سبق وتواجد في 3 نهائيات وأدار7 

مباريات، بالمشاركة الواسعة من الحكام العرب 

في إدارة مباريات كأس العالم قطر 2022، على 

ــــكـــــام  ــــاحــــــة والـــــمـــــســـــاعـــــديـــــن وحـ ــــتـــــوى حــــــكــــــام الــــــســ مـــــسـ

الــفــيــديــو، وأوضـــــح أن هــــذا األمـــــر يـــؤكـــد عــلــى كــفــاءة 

التحكيم الــعــربــي، مــوضــحــًا أن حكامنا بخير وفــي 

وضع جيد حتى اآلن، حيث أظهروا كفاءة عالية، 

وأضــاف: أعتقد أن المباريات التي أداروهـــا سيتم 

ــــا« بـــالـــتـــركـــيـــز  ــــفـ ــــيـ ــــامـــــج تـــعـــلـــيـــم »فـ ــــرنـ وضــــعــــهــــا ضــــمــــن بـ

عـــلـــى بـــعـــض الـــلـــقـــطـــات الــجــمــيــلــة وبـــعـــض األحــــــداث 

ــــاراة، ســــــــــواء مــــــن حـــكـــام  ــ ــبـ ــ ــ ــــمـ ــ والــــســــلــــوكــــيــــات خــــــــال الـ

الـــــســـــاحـــــة أو الـــــمـــــســـــاعـــــديـــــن لــــيــــتــــم اعـــــتـــــمـــــادهـــــا مـــــــادة 

تعليمية.

فخر
كما أكد بوجسيم، فخره بالتحكيم العربي وقال: 

الحكام العرب بخير وسيكون لهم حضور متميز 

في أقوى المسابقات العالمية إذا وجدوا حظهم 

مـــــــــن االهـــــــــتـــــــــمـــــــــام، وعــــــمــــــلــــــت لــــــــجــــــــان الـــــتـــــحـــــكـــــيـــــم عـــلـــى 

ــــــذي يـــســـاعـــدهـــم عــلــى  تـــطـــويـــرهـــم وتـــهـــيـــئـــة الـــمـــنـــاخ الـ

الـــتـــألـــق والــــظــــهــــور الــــقــــوي فــــي الـــمـــســـابـــقـــات الـــقـــاريـــة 

والعالمية، وأوضح أن النجاح الذي حققه الحكام 

الــــعــــرب فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم لــــم تــحــقــقــه الــمــنــتــخــبــات 

الــعــربــيــة، ويــنــبــغــي االهــتــمــام بــهــم أكــثــر فــي دولــهــم 

لتحقيق المزيد من النجاحات والتفوق.

تطوير
ويرى بوجسيم، أن البرامج التطويرية الصحيحة 

ــــقـــــة مــــــن الـــــعـــــوامـــــل الـــــتـــــي ســــاعــــدت  ــــثـ ــــرار والـ ــ ــــقـ ــ ــتـ ــ ــ واالسـ

الـــحـــكـــام الـــعـــرب فـــي الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة عــلــى الــتــفــوق 

وفــــرض وجـــودهـــم عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي، على 

عـــكـــس مــــا يــــحــــدث حــــالــــيــــًا إذ ال يــــوجــــد اســــتــــقــــرار فــي 

بـــــرامـــــج الـــتـــحـــكـــيـــم فــــكــــل لـــجـــنـــة تــــضــــع خــــطــــة وتـــعـــمـــل 

عــلــيــهــا وعــــنــــدمــــا تــــذهــــب تــــأتــــي لـــجـــنـــة بـــعـــدهـــا لــتــلــغــي 

مـــــــا فــــعــــلــــتــــه ســــابــــقــــتــــهــــا وهـــــــكـــــــذا وهـــــــــو مـــــــا خـــــلـــــق عـــــدم 

ــــقـــــرار، فــــاســــتــــمــــرار الــخــطــط  ــتـ ــ اسـ

والـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــرامـــــــــــــــــــــج يــــــــــــــســــــــــــــاعــــــــــــــد عـــــــلـــــــى 

إنـــجـــاحـــهـــا الـــــوصـــــول بـــهـــا إلـــى 

الــــــــــــهــــــــــــدف الــــــــــــــــــــذي قــــــــــامــــــــــت مــــن 

أجله، وعلى لجان التحكيم 

والمسؤولين منه في الدول 

العربية مراعاة هذا األمر إذا 

أرادوا التطوير.

قرار 
وعبر بوجسيم عن أسفه لقرار االستعانة بالحكام 

األجــــانــــب فـــي بــعــض الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، مـــوضـــحـــًا أنــه 

قرار غير موفق، الفتًا إلى أن مثل هذه القرارات 

تـــــــــــزعـــــــــــزع ثـــــــقـــــــة الـــــــــحـــــــــكـــــــــام الـــــــمـــــــواطـــــــنـــــــيـــــــن فــــي 

بــادهــم وتضعف مــن مقدراتهم مع 

مرور الوقت فاستمرارهم بإدارة 

الـــــــــــمـــــــــــبـــــــــــاريـــــــــــات بـــــــالـــــــمـــــــســـــــابـــــــقـــــــات 

المحلية يطور من مستواهم 

ويـــــــــــؤهـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــم لــــــــــلــــــــــمــــــــــشــــــــــاركــــــــــة فــــــي 

الــقــاريــة والعالمية، وهو  المحافل 

مـــــــا يــــجــــعــــل تــــصــــنــــيــــف الــــــــــــــدول أعــــــلــــــى لـــكـــن 

االســتــعــانــة بــالــحــكــم األجــنــبــي يــؤثــر ســلــبــًا على 

الــحــكــم الـــمـــواطـــن، ولـــذلـــك يــجــب الــعــمــل عــلــى حل 

مشكلة كرة القدم فهي األهم وترك الحكام جانبًا 

فهم بخير بدليل وصولهم كثيراً للنهائيات.

مراحل
وقال بوجسيم: »نشعر بالفخر ألداء 

الـــتـــحـــكـــيـــم الــــعــــربــــي فـــــي الــــمــــونــــديــــال 

الــــــــــــحــــــــــــالــــــــــــي، وخــــــــــــصــــــــــــوصــــــــــــًا الــــــحــــــكــــــم 

ــــاراتـــــي مــحــمــد عــبــدالــلــه الـــذي  اإلمـ

فــــي  مــــــــــبــــــــــاريــــــــــات  إلدارة  أرشـــــــــــحـــــــــــه 

مــــــراحــــــل مــــتــــقــــدمــــة، لــــيــــس تـــقـــلـــيـــاً 

مـــــــــــــــــــــن بــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــة الــــــــــــحــــــــــــكــــــــــــام 

الــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــرب، بـــــــــل 

ألنــنــي راقــبــتــه خـــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة، وبـــرغـــم أنــنــي 

لـــــم أتـــــابـــــع الـــحـــكـــمـــيـــن الــــقــــطــــري والـــــجـــــزائـــــري بـــصـــورة 

دقــــيــــقــــة، ولــــكــــن مـــــن الــــمــــؤكــــد أن اخـــتـــيـــارهـــمـــا إلدارة 

ــــأِت عـــبـــثـــًا أو مــجــامــلــة  مـــبـــاريـــات فــــي الـــنـــهـــائـــيـــات لــــم يــ

وهو دليل على الكفاءة والمقدرة«. 

جدارة 
فـــي  مــــــبــــــاريــــــات  ــــلـــــون إلدارة  يـــــصـ ــــا  ــــنـ ــــكـــــامـ وأضـــــــــــــــاف: »حـ

ــــــاق، مـــحـــمـــد  ـــــقـ ـــــحــ ــتــ ــ كــــــــــأس الــــــعــــــالــــــم عــــــــن جـــــــــــــــدارة واســـ

ــــلـــــه، لــــــم يـــــذهـــــب إلــــــــى هـــــنـــــاك بـــــوضـــــع ضــعــيــف  ــــبـــــدالـ عـ

ــــاعــــــة وإشـــــــــــــادة  ــــنــ ــــتــــــواضــــــعــــــة بــــــــل عــــــــن قــ أو مـــــــــقـــــــــدرات مــ

مـــن االتــــحــــاد الــــدولــــي، فــقــد تـــم اخـــتـــيـــاره ألنــــه يملك 

الــكــفــاءة والــمــقــدرة واســتــطــاع أن يثبت قــدمــيــه بعد 

مشاركته في البطولة الماضية، ومع ذلك نتحامل 

وال نــــتــــردد فــــي اإلســــــــــاءة لــلــتــحــكــيــم اإلمــــــاراتــــــي الــــذي 

يــــمــــثــــلــــنــــا مـــــــن عـــــــــام 1994 وحــــــتــــــى الــــــــيــــــــوم، فـــــقـــــد ظـــل 

دائـــــــــم الـــــتـــــواجـــــد وفـــــــي كـــــــأس الــــعــــالــــم والــــمــــســــابــــقــــات 

الدولية المختلفة، ولكننا نقلل من كفاءة حكامنا 

بـــاســـتـــقـــدام حـــكـــام أجـــانـــب إلدارة مـــبـــاريـــات ضعيفة 

في دورينا«.

كفاءة 
وأضــاف: التقليل من كفاءة الحكم الوطني سيؤثر 

سلبًا في الحكام الشباب مستقباً ولن يستطيعوا 

يــــجــــدون  ــــبـــــاريـــــات دولـــــيـــــة ألنـــــهـــــم ال  مـ الــــــذهــــــاب إلدارة 

الـــفـــرصـــة فــــي إدارة الـــمـــســـابـــقـــات الــمــحــلــيــة الــهــزيــلــة، 

وكــــل ذلــــك ســبــبــه لــلــتــنــافــس الــعــبــثــي بــيــن اإلداريــــيــــن، 

فهم مــن يستحقون التغيير على أن نستقدم بــدالً 

عـــنـــهـــم إداريـــــــيـــــــن أجـــــانـــــب ألنــــهــــم لـــــم يـــضـــيـــفـــوا شـــيـــئـــًا، 

فــمــنــذ 1990 وحــتــى اآلن لـــم نــتــأهــل لــنــهــائــيــات كــأس 

العالم، ولم نشهد تطوراً على مستوى األندية في 

البطوالت القارية، ولذلك فمن يستحق التغيير هو 

إدارات األنــديــة، وليس التحكيم الــذي ظــل يشرفنا 

منذ عشرات السنين في المحافل الخارجية.

األجنبي
أوضــــــح بـــوجـــســـيـــم، أن وجــــــود إداريـــــيـــــن أجــــانــــب أمـــر 

معمول بــه فــي كــل العالم، وقـــال: إدارات األندية 

ــــقـــــط، فــــمــــثــــاً مـــديـــر  ــــارج تـــعـــتـــمـــد الـــــكـــــفـــــاءة فـ ــ ــــــخـ فــــــي الـ

ــــًا أو  ــــيـ ــــبـــــانـ الـــــــنـــــــادي فــــــي إنــــجــــلــــتــــرا يــــمــــكــــن أن يـــــكـــــون إسـ

أمريكيًا أو إيطاليًا، ولذلك يجب أن نشكر اإلداريين 

الذين بذلوا جهوداً طيبة في الفترة الماضية على 

أن نستبدلهم بــإداريــيــن أجــانــب فــي األنــديــة، 

ألنـــنـــا وصـــلـــنـــا إلـــــى الـــحـــضـــيـــض عـــلـــى مــســتــوى 

ــــنـــــيـــــن  ــــيــــــن الـــــمـــــواطـ ــــبــ الـــــنـــــاشـــــئـــــيـــــن وحـــــــتـــــــى الــــــاعــ

الــذيــن يــتــنــقــلــون بــيــن األنـــديـــة لــيــس لديهم 

حـــــظـــــوظ فــــــي مـــنـــتـــخـــبـــنـــا الــــضــــعــــيــــف، فــنــحــن 

نتداول في سوق ضعيف.

قدموا أداء متميزًا في المونديال

بوجسيم: التحكيم العربي 
كفاءة في المحافل العالمية

�محمد عبدالله »وحده« 

في مراحل متقدمة 

�   اختيار الجاسم وغربال 
دليل على الكفاءة   

م 
سي

ي بوج
عل

 عبد الرحمن الجاسم

لقاء الكاميرون وصربيا.. تحكيم 
إماراتي متميز | أ ف ب 

محمد عبد الله

مصطفى غربال
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دبي - علي شدهان

حفلت الكثير من مباريات مونديال 2022، بظهور ميزات 

ــــفـــــاء أخــــــــــرى، لــــعــــل مـــــن أبـــــــرزهـــــــا، الـــحـــضـــور  ــــتـ جــــــديــــــدة، واخـ

الــواضــح لــمــيــزة أصــحــاب الــقــلــوب الــقــويــة الــتــي غــابــت عنها 

الرهبة عن العبي المنتخبات غير المصنفة في مقاييس 

كرة القدم ضمن قائمة القوى الكبرى أو العظمى.

وفي نسخ سابقة من بطولة كأس العالم، اعتاد نقاد 

وجــمــهــور كــــرة الـــقـــدم، عــلــى »ارتــــعــــاد فـــرائـــص« و»ارتـــجـــاف 

العريقة عندما جمعتهم  المنتخبات غير  قــلــوب« العــبــي 

مــبــاريــات أمــام منتخبات الــقــوى الــكــبــرى، فــجــاءت النتائج 

فـــــي غــــالــــب تــــلــــك الـــــمـــــواجـــــهـــــات، كــــبــــيــــرة وقــــاســــيــــة وقـــيـــاســـيـــة 

مـــن حــيــث عــــدد األهـــــــداف الــمــســجــلــة لــمــصــلــحــة الـــكـــبـــار، أو 

مــــــا تـــــرتـــــب عــــلــــى تــــلــــك الــــنــــتــــائــــج مــــــن خــــــــــروج مــــبــــكــــر ومــــحــــزن 

للمنتخبات غير العريقة.

طرف شرس
ــــالـــــم فــــــي قـــطـــر،  وفــــــــي الــــنــــســــخــــة 22 مــــــن بــــطــــولــــة كــــــــأس الـــــعـ

حضرت ميزة أصحاب القلوب القوية في مباريات عدة، 

فـــي مــقــدمــتــهــا تــلــك الـــتـــي كـــانـــت فــيــهــا الــمــنــتــخــبــات الــعــربــيــة 

طـــــرفـــــاً شـــــرشـــــاً، ونـــــــــداً عـــــازمـــــاً عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق الـــظـــفـــر بـــالـــنـــقـــاط 

الـــثـــاث أو نــقــطــة عــلــى األقــــــل، تـــم انــتــزاعــهــا مـــن مــنــتــخــبــات 

عريقة سبق لها الوقوف على منصات التتويج بلقب كأس 

الــعــالــم، لــتــظــهــر مــنــتــخــبــات الــســعــوديــة وتـــونـــس والــمــغــرب 

واليابان، باعتبارها أمثلة حية على حضور ميزة أصحاب 

الــــقــــلــــوب الــــقــــويــــة، الـــغـــائـــبـــة عـــنـــهـــا رهــــبــــة مــــواجــــهــــة عــمــالــقــة 

»الساحرة المستديرة«.

ويقف المنتخب السعودي في صدارة المنتخبات التي 

وضــعــت الــرهــبــة جــانــبــاً وبــعــيــداً عــن قــلــوب العبيه القوية، 

ــتــــيــــن، الـــمـــنـــتـــخـــب الـــمـــزهـــو  ــنــ وذلــــــــك فـــــي مــــبــــاراتــــه أمــــــــام األرجــ

بــشــهــرة مــيــســي ونــجــومــيــة دي مــاريــا ولـــوتـــارو، فــكــان الــفــوز 

الــــتــــاريــــخــــي بـــهـــدفـــيـــن لــــهــــدف مـــــن نـــصـــيـــب أصـــــحـــــاب الـــقـــلـــوب 

الـــقـــويـــة، نـــجـــوم األخـــضـــر الـــســـعـــودي فـــي مـــبـــاراة لـــن تــفــارق 

ذكراها مخيلة عشاق التانغو لزمن طويل.

دليل قوي
ولـــــيـــــس الـــمـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي وحــــــــــده َمــــــــن أثـــــبـــــت نـــجـــومـــه 

أنـــهـــم قـــد وضـــعـــوا »الـــرهـــبـــة« جــانــبــاً بــمــيــزة قــلــوبــهــم الــقــويــة 

فحسب، بل هناك المنتخب المغربي الذي قدم الدليل 

القوي على قوة قلوب نجومه وتخليهم تماماً عن الرهبة 

في مباراتهم أمام ثالث الترتيب العالمي، وثالث النسخة 

21 مـــن بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم فـــي روســـيـــا 2018، منتخب 

ــــريــــــق، الـــــمـــــدجـــــج بـــــأســـــمـــــاء كــــيــــفــــن دي بــــرويــــن  ــــعــ بـــلـــجـــيـــكـــا الــ

ولــوكــاكــو وهــــــازارد، المنتخب الــــذي تــجــرع مــــرارة الهزيمة 

بــهــدفــيــن مـــن نــجــوم األطـــلـــس فـــي مـــبـــاراة ســيــخــلــدهــا تــاريــخ 

كـــرة الــقــدم طــويــاً، ويضعها فــي »خــانــة« الــمــبــاريــات التي 

ــــتـــــزاعـــــاً مـــــن قــــلــــوب نــــجــــوم مــنــتــخــب  انــــتــــزعــــت فـــيـــهـــا الــــرهــــبــــة انـ

المغرب. وبحضور بهيج لميزة القلوب القوية وبعيداً عن 

فخ الرهبة، ســار المنتخب التونسي على نهج شقيقيه، 

السعودي والمغربي في إلحاق الهزيمة بقوة عظمى في 

عالم كرة القدم، عندما أذاق نسور قرطاج مرارة الهزيمة 

للمنتخب الفرنسي، بطل العالم لمرتين، في مباراة لم 

يكتمل فيها الفرح العربي بتأهل النسور بعدما كلفتهم 

أمــام المنتخب األسترالي في  الخسارة المفاجئة جــداً 

الــجــولــة الــثــانــيــة كــثــيــراً، وأفــقــدتــهــم فــرصــة الــتــأهــل 

إلى ربع نهائي مونديال 2022 رغم االنتصار 

الــــتــــاريــــخــــي عــــلــــى الــــــديــــــوك الــــفــــرنــــســــيــــة فــي 

ليلة الــخــزري ومــعــلــول والــدحــمــان 

ــــــن كــــتــــيــــبــــة الـــنـــصـــر  وغـــــيـــــرهـــــم مـ

التونسية.

حساب خاص
ــــانــــــب فــــوزهــــمــــا  وإلـــــــــــى جــ

ــــــي عــــــلــــــى مـــنـــتـــخـــبـــي  ــــخـ ــ ــــاريـ ــ ــتـ ــ ــ الـ

فــــــــــــــرنــــــــــــــســــــــــــــا وبـــــــــــــلـــــــــــــجـــــــــــــيـــــــــــــكـــــــــــــا، حـــــــقـــــــق 

الــــــمــــــنــــــتــــــخــــــبــــــان الــــــــتــــــــونــــــــســــــــي والـــــــمـــــــغـــــــربـــــــي 

نــتــيــجــتــيــن جـــســـدا مـــن خــالــهــمــا قــــوة قــلــوب 

العــــــبــــــيــــــهــــــمــــــا وغـــــــــــيـــــــــــاب الـــــــــرهـــــــــبـــــــــة تــــــــــمــــــــــامــــــــــاً، وذلـــــــــــك 

ــــا، الـــمـــنـــتـــخـــبـــان  ــ ــيـ ــ ــ ــــرواتـ ــ بــــتــــعــــادلــــهــــمــــا مــــــع الــــــدنــــــمــــــارك وكـ

األوروبيان اللذان تحسب لهما مختلف منتخبات العالم، 

ــــاً، نــــظــــراً لـــشـــراســـة العــبــيــهــمــا،  حـــســـابـــاً خـــــاصـ

وقوة أدائهما في غالبية المباريات في 

االستحقاقات الدولية الكبرى.

وفـــــــــــــــيـــــــــــــــمـــــــــــــــا مـــــــــنـــــــــتـــــــــخـــــــــبـــــــــاتـــــــــنـــــــــا 

الــــــــــــــــعــــــــــــــــربــــــــــــــــيــــــــــــــــة، تـــــــجـــــــســـــــد 

حــــــــــــــقــــــــــــــيــــــــــــــقــــــــــــــة غــــــــــــــيــــــــــــــاب 

الـــــرهـــــبـــــة عـــــــن قــــلــــوب 

نـــــــــــــجـــــــــــــومـــــــــــــهـــــــــــــا الـــــــــــــقـــــــــــــويـــــــــــــة 

فــــــــــــــــــي أكـــــــــــــــثـــــــــــــــر مــــــــــــــــــن مـــــــــــــــبـــــــــــــــاراة 

ســـجـــل   ،2022 مــــــــونــــــــديــــــــال  فـــــــــي 

الـــمـــنـــتـــخـــب الـــيـــابـــانـــي اســــمــــه فــــي قــائــمــة 

أصحاب القلوب القوية في مباراته أمام 

نــــظــــيــــره األلـــــمـــــانـــــي، الـــــقـــــوة الــــكــــبــــرى الـــمـــعـــروفـــة 

فــــي عـــالـــم كـــــرة الــــقــــدم، فـــألـــحـــق نـــجـــوم الـــســـامـــوراي 

الــهــزيــمــة بــالــمــاكــيــنــات األلــمــانــيــة، أبــطــال الــعــالــم 4 مـــرات، 

فـــي واحــــــدة مـــن أهــــم نــتــائــج بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم الــحــالــيــة 

في قطر.

لعبة قاسية
جـــــــال الــــــــقــــــــادري، مــــــــدرب مـــنـــتـــخـــب تـــــونـــــس، وبــــعــــد الـــنـــصـــر 

الــتــاريــخــي عــلــى فــرنــســا، حــامــل لــقــب كـــأس الــعــالــم، أبــدى 

حــــزنــــه الـــعـــمـــيـــق، عـــلـــى عـــــدم تــــأهــــل نــــســــور قــــرطــــاج إلـــــى ربـــع 

نهائي مــونــديــال 2022، مــشــدداً على أن كــرة الــقــدم لعبة 

قاسية، تعطي وقــت مــا تــريــد، وتعاند كما تــريــد، مشيراً 

ــــاز عـــلـــى بـــطـــل الـــعـــالـــم، لــكــنــه لــم  إلـــــى أن مــنــتــخــب تـــونـــس فـ

يتأهل إلى الدور التالي، معتبراً ذلك لحظة قاسية جداً، 

مــنــوهــاً إلـــى أن منتخب بـــاده أضـــاع فــرصــة الــتــأهــل بسبب 

أدائــــه فــي شـــوط واحـــد فــقــط أمـــام أســتــرالــيــا، الفــتــاً إلـــى أنــه 

ومنذ تسلمه المهمة، أيقن بأن منتخب تونس يلعب في 

كــأس العالم بـ 26 مقاتاً، مــشــدداً على أن نسور قرطاج 

قد أثبتوا ذلك في مباراتي الدنمارك وفرنسا، ولكن هذه 

ــــقـــــدم الـــقـــاســـيـــة مـــــع مـــنـــتـــخـــب تـــــونـــــس، الفـــتـــاً  ــــكـــــام كــــــرة الـ أحـ

تـــونـــس قــــد ودع مــــونــــديــــال 2022 مـــرفـــوع  إلـــــى أن مــنــتــخــب 

الــــــــــرأس بــــعــــدمــــا خــــتــــم مــــــشــــــواره بــــاالنــــتــــصــــار الــــتــــاريــــخــــي عــلــى 

حـــامـــل الـــلـــقـــب، مــنــتــخــب فـــرنـــســـا. فــيــصــل الـــقـــاســـم، الــنــاقــد 

الــريــاضــي، شــدد على أن غــيــاب الــرهــبــة لــدى العــبــي الكثير 

مـــن الــمــنــتــخــبــات الـــتـــي ال ُتــصــنــف عــلــى أنـــهـــا، قــــوى كــبــرى، 

بـــدت واضـــحـــة، خــصــوصــاً مــن جــانــب الــمــنــتــخــبــات العربية 

واآلســـــيـــــويـــــة، مــــســــتــــدالً عـــلـــى ذلــــــك بـــمـــنـــتـــخـــبـــات الـــســـعـــوديـــة 

وتـــونـــس والـــمـــغـــرب، مــعــتــبــراً ذلــــك، دلـــيـــاً عــلــى قــــوة الــثــقــة 

تــلــك المنتخبات، مــتــوقــعــاً أن يسفر  لـــدى العــبــي  بالنفس 

غياب الرهبة، عن تسجيل نتائج كبرى أخرى في األدوار 

التالية من مونديال 2022.

مضمون فني.
أحمد لشكري، العب كرة القدم اإلماراتية األسبق، لفت 

إلــــــى أن الـــمـــنـــتـــخـــبـــات الــــعــــربــــيــــة، أبـــــدعـــــت كــــثــــيــــراً فـــــي غــالــبــيــة 

فـــنـــيـــاً  مــــبــــاريــــاتــــهــــا فـــــي مـــــونـــــديـــــال 2022، وقـــــدمـــــت مــــضــــمــــونــــاً 

ــــه انــــعــــكــــاســــات إيــــجــــابــــيــــة عــلــى  ــــزاً، ســــتــــكــــون لــ ــيــ ــ ــــمــ ــــــداً ومــ ــــديـ ــ جـ

مستقبل الكرة العربية عموماً، مشيراً إلى أن المنتخبات 

ــــعــــــادل أمــــــــــام الـــمـــنـــتـــخـــبـــات  ــتــ ــ الـــــتـــــي تـــمـــكـــنـــت مــــــن الــــــفــــــوز أو الــ

العريقة، طبقت أســلــوب لعب أكــثــر مــن رائـــع، خصوصاً 

ما يتعلق بعدم الرهبة من تاريخ المنافس، واللعب على 

نــقــاط ضــعــفــه، واألخـــــذ بــعــيــن االعــتــبــار نــقــاط قـــوتـــه، ولــكــن 

دون رهبة، واتباع أسلوب عصري في المهارة في كيفية 

استنزاف المنافس في الوقت المناسب.

دموع عربي
حــــــســــــام حــــــســــــن، العـــــــــب كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم الـــــعـــــراقـــــيـــــة األســــــبــــــق، 

الــنــاقــد الــريــاضــي حــالــيــاً، أبـــدى اعـــتـــزازه كــعــربــي بــانــتــصــارات 

المنتخبات العربية في مونديال 2022، الفتاً إلى أن فوز 

الــســعــوديــة وتـــونـــس والـــمـــغـــرب عــلــى مــنــتــخــبــات األرجــنــتــيــن 

وفــــرنــــســــا وبـــلـــجـــيـــكـــا، الـــــقـــــوى الـــعـــظـــمـــى الـــشـــهـــيـــرة فـــــي عـــالـــم 

ــــاً عـــلـــى أن الـــــاعـــــب الـــعـــربـــي  ــــيـــــاً قـــــويـ كــــــرة الـــــقـــــدم، يـــمـــثـــل دلـ

عـــاشـــق أصـــيـــل لــلــتــحــدي واإلصــــــــرار وعـــــدم الـــرهـــبـــة والـــخـــوف 

مـــن الــمــنــافــس مــهــمــا ارتـــفـــع شــأنــه وزاد حــجــمــه فـــي مــيــدان 

اإلنـــــجـــــازات، الفـــتـــاً إلــــى أنــــه عــــاش لــيــلــة امـــتـــزج فــيــهــا الــفــرح 

بــالــحــزن بعد الــفــوز الــتــاريــخــي لتونس على فــرنــســا، وعــدم 

تأهل نسور قرطاج إلــى ربــع نهائي كــأس العالم، معتبراً 

ذلك لحظة مؤلمة جداً جعلته يذرف الدموع على ضياع 

حلم التأهل من منتخب تونس البطل.

القلوب القوية.. ميزة حاضرة
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6 مباريات جسدت غياب الرهبة
النتيجةالمباراة

2 - 1السعودية - األرجنتين

1 - 0تونس - فرنسا

2 - 0المغرب - بلجيكا

2 - 1اليابان - ألمانيا

0 - 0المغرب - كرواتيا

0 - 0تونس - الدنمارك
السعودية قدمت أداًء رائعًا أمام المنتخب األرجنتيني | أ ف ب

»نسور قرطاج« تفوق على بطل العالم | أ ف ب
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الدوحة – محمد الجزار 

رفع المنتخب الهولندي األول لكرة القدم سقف الطموحات 

بــــعــــد نــــجــــاحــــه فــــــي الـــــتـــــأهـــــل بـــــــصـــــــدارة الــــمــــجــــمــــوعــــة األولــــــــــــــى، إلــــى 

لـــيـــرد عـــلـــى الــمــشــكــكــيــن  دور الــــــ 16 مــــن مــــونــــديــــال قـــطـــر 2022، 

الذين يصفونه بالمنتخب »المنحوس«. هولندا بكل أجيالها 

الذهبية وأساطيرها الذين تعاقبوا على »الطواحين« لسنوات 

الــمــتــوج، حيث حصلت على وصافة  طويلة ظلت البطل غير 

الــعــالــم 3 مـــــرات أعــــــوام 1974 و1978 و2010، والــلــقــب  كــــأس 

الكبير الوحيد للفريق الهولندي كان في نسخة 1988 بفضل 

تــألــق مـــاركـــو فــــان بــاســتــيــن ورود خــولــيــت وغــيــرهــم مـــن الــنــجــوم 

الكبار.

حاجز النحس 
فــي مــونــديــال قــطــر 2022، يــأمــل رجــــال الـــمـــدرب لــويــس فــان 

خـــــــال أن يــــكــــســــروا حـــــاجـــــز الــــنــــحــــس، بـــتـــشـــكـــيـــلـــة مـــــن الـــشـــبـــاب 

ــــيـــــداً فــــــي مـــــونـــــديـــــال الـــــــعـــــــرب، وتـــحـــقـــيـــق  ــــلـــــذهـــــاب بـــــعـ والـــــخـــــبـــــرة لـ

الـــــــكـــــــرة  تــــــــــاريــــــــــخ  بــــــالــــــلــــــقــــــب ألول مـــــــــــــرة فــــــــــي  الـــــــمـــــــفـــــــاجـــــــأة والـــــــــــفـــــــــــوز 

الهولندية، ويثق نجم برشلونة »ممفيس ديباي« أحد أبرز 

األوراق الــرابــحــة فـــي تشكيلة الــطــواحــيــن أن األمــــل قــائــم في 

هـــذه الــنــســخــة لمعانقة الــلــقــب، والــتــتــويــج بــالــمــونــديــال على 

األراضي العربية.

مهمة صعبة 
وقــــــــــال ديــــــبــــــاي فــــــي تــــصــــريــــحــــات خـــــاصـــــة لـــــــ »الـــــــبـــــــيـــــــان«، بــــعــــد الــــفــــوز 

الــعــريــض الــــذي حــقــقــه الــفــريــق عــلــى حــســاب الــمــنــتــخــب الــقــطــري 

صاحب األرض والجمهور في ختام منافسات دور المجموعات 

ــيـــــداً أن الـــمـــهـــمـــة لـــيـــســـت ســـهـــلـــة فــي  ــ بـــهـــدفـــيـــن نـــظـــيـــفـــيـــن: نــــــــدرك جـ

هـــذا الــمــونــديــال، فــي ظــل تــقــارب الــمــســتــويــات وقـــوة المنتخبات 

الـــمـــشـــاركـــة، لــكــن ال يـــوجـــد مــســتــحــيــل فـــي كــــرة الـــقـــدم، وســنــبــذل 

قـــصـــارى جــهــدنــا مـــن أجــــل تــحــقــيــق الـــهـــدف الـــــذي جــئــنــا مـــن أجــلــه 

وهو الوصول بعيداً والمنافسة على اللقب.

انسجام وتجانس 
وأكد ديباي انسجام وتجانس 

كــــافــــة عـــنـــاصـــر الـــمـــنـــتـــخـــب قــــائــــاً: 

ــــبـــــعـــــض،  نـــــحـــــن نـــــــؤمـــــــن بــــبــــعــــضــــنــــا الـ

ونـــــــثـــــــق كــــــثــــــيــــــراً فــــــــي إمــــــكــــــانــــــاتــــــنــــــا، وقـــــد 

بـــــــــــصـــــــــــدارة  األول  الــــــــــخــــــــــطــــــــــوة  حـــــــقـــــــقـــــــنـــــــا 

الــــــــــمــــــــــجــــــــــمــــــــــوعــــــــــة األولـــــــــــــــــــــــــــــــى عـــــــــــلـــــــــــى حــــــــســــــــاب 

منتخبات السنغال واإلكــوادور وقطر صاحبة 

ــــيـــــن  ــــبـ وتــــــــضــــــــم العـ جــــــــيــــــــدة  مـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات  وجـــــمـــــيـــــعـــــهـــــا  األرض 

مــمــيــزيــن، والـــشـــيء الــمــهــم أنــنــا حــافــظــنــا عــلــى سجلنا خــالــيــًا من 

الــخــســائــر، وقــد حققنا الــفــوز فــي مــبــاراتــيــن وتــعــادلــنــا فــي مــبــاراة، 

وما زلنا نتطلع لألفضل في المباريات القادمة أيضا.

خطوة بخطوة 
وتــــــــــابــــــــــع: ســـــنـــــقـــــاتـــــل مــــــــن أجـــــــــــل تــــحــــقــــيــــق الـــــــلـــــــقـــــــب، وكـــــــــــل الــــاعــــبــــيــــن 

تعاهدوا على تقديم بطولة كبيرة ونلعب بكل تركيز في جميع 

ــــاريـــــات، وســـنـــفـــكـــر اآلن بــــعــــد الــــتــــأهــــل فـــــي مـــنـــافـــســـنـــا الــــقــــادم  ــبـ ــ ــــمـ الـ

بــــالــــدور ثــمــن الـــنـــهـــائـــي، كــمــا حــــرص ديـــبـــاي عــلــى اإلشـــــــادة بــزمــيــلــه 

فــــي الــمــنــتــخــب كـــاجـــبـــو الــــــذي تـــألـــق بــشــكــل الفـــــت لـــلـــنـــظـــر، مـــؤكـــداً 

أنـــه العـــب رائــــع وقــــادر عــلــى أن يــكــون مــن نــجــوم الــبــطــولــة بفضل 

تمركزه الجيد وقدرته على استغال الفرص وتسجيل األهداف 

بمهارة كبيرة.

وعن تنظيم قطر للبطولة قال ديباي: األجــواء رائعة للغاية 

في قطر، وهناك ترحيب كبير بكل الضيوف، وتعامل 

رائع من الجميع سواء الاعبين أو الوفود الرسمية 

وأيــضــًا الــجــمــاهــيــر، مــؤكــداً أن الــكــل يستمتع بهذه 

النسخة من كأس العالم وهي رائعة للغاية من 

كــل الــنــواحــي، واخــتــتــم ديــبــاي تصريحاته متمنيًا 

التوفيق للفريق فــي قـــادم الــمــواعــيــد، مــؤكــداً أن 

إســـعـــاد الــجــمــاهــيــر الــهــولــنــديــة هــــدف أســـاســـي له 

ولكل زمائه.

اســتــقــبــل الـــمـــهـــاجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو، زوجـــتـــه 

ــــا إلـــــى  ــــهــ ــــنـــــد وصــــــولــ ــــا رودريــــــــغــــــــيــــــــز، بــــكــــعــــكــــة ضــــخــــمــــة عـ ــــنـ ــــيـ جـــــورجـ

العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد تأهل المنتخب 

البرتغالي إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم 

.2022

وأوحـــــــــــــى رونــــــــــالــــــــــدو، بـــتـــصـــمـــيـــم الـــكـــعـــكـــة 

الـــــــعـــــــمـــــــاقـــــــة، والـــــــــتـــــــــي تـــــجـــــلـــــس عـــلـــى 

ــــا وأطــــفــــالــــهــــمــــا  ــــنـ ــــيـ قــــمــــتــــهــــا جـــــورجـ

الـــــــخـــــــمـــــــســـــــة، بـــــــــاإلضـــــــــافـــــــــة إلـــــــى 

كعكة أخرى أصغر، وعليها 

صــــــــــــــــــورة جـــــــــورجـــــــــيـــــــــنـــــــــا، لــــتــــهــــنــــئــــتــــهــــا 

بــمــنــاســبــة ظــهــورهــا فـــي حــفــل جــائــزة 

جرامي الاتينية.

والتقطت جــورجــيــنــا، صـــورة لها مــع الكعكة 

الـــكـــبـــيـــرة، ونـــشـــرتـــهـــا عـــلـــى حــســابــهــا الــشــخــصــي فــي 

»انــســتــغــرام«، والـــذي يتابعه 39.7 مليون مــتــابــع، وذلـــك فور 

وصولها إلى قطر، لحضور مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية 

اليوم. )دبي- إيهاب زهدي(

برازيليا - جورج عازر 

أيام المونديال في البرازيل ليست كغيرها، 

ينتظرونها كل أربع سنوات بلهفة واشتياق 

وتــــقــــلــــيــــعــــات وألـــــــــــــــوان زاهــــــــيــــــــة، كـــــــــأس الــــعــــالــــم 

هـــــنـــــاك هــــــي الـــــعـــــشـــــق، مــــنــــذ اإلطـــــــالـــــــة األولــــــــى 

فـــــي األوروغـــــــــــــــواي 1930 »الــــســــامــــبــــا« وحـــدهـــا 

لــــم تـــغـــب عــــن أي نـــســـخـــة، الــــبــــرازيــــل تــمــتــلــك 

كــــل األرقــــــــام وتـــضـــع داخــــــل خـــزائـــنـــهـــا الــمــزيــنــة 

بــالــلــونــيــن األصــفــر والــســمــاوي خمسة ألــقــاب 

للمونديال، طيلة أيام المونديال طوفان من 

الــجــمــاهــيــر تـــحـــرص عـــلـــى مــتــابــعــة مــعــشــوقــهــا 

ــــاً  األول الــمــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي والـــمـــرشـــح دومـ

لمنصة التتويج حتى لو كان دون مستواه.

ضـــيـــف  ظــــــهــــــر   ،2022 قــــــطــــــر  نـــــســـــخـــــة  فـــــــــي   

ــــابـــــعـــــي الــــســــامــــبــــا،  ــتـ ــ ــــاق ومـ ــــعــــــشــ ــــيـــــن الــ جــــــديــــــد بـ

الــنــعــجــة »بـــرونـــيـــنـــهـــا« والـــتـــي تــعــيــش فـــي حي 

بيتشين، بمدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية 

والـــــمـــــرتـــــديـــــة مــــنــــذ الــــــمــــــبــــــاراة األولــــــــــــى لــــلــــبــــرازيــــل 

فــــــي الــــبــــطــــولــــة »الــــــبــــــانــــــدانــــــا« الــــوطــــنــــيــــة وقـــبـــعـــة 

ذات الــلــونــيــن األخــضــر واألصـــفـــر. »بــرونــيــنــهــا« 

تــــــــحــــــــرص عـــــــلـــــــى مـــــــــــــــــــــــؤازرة الــــــــــبــــــــــرازيــــــــــل وتـــــــذهـــــــب 

لمشاهدة المباريات مثل أي مشجع عاشق 

لـــكـــرة الــــقــــدم، فــــي لـــقـــاء الــــبــــرازيــــل وســـويـــســـرا 

األخير كانت حاضرة، لم تقف ساكنة أمام 

ــــيــــــرو« والــــــــتــــــــي حـــســـمـــت  ــــمــ ــيــ ــ ــــاســ صـــــــاروخـــــــيـــــــة »كــ

الـــمـــواجـــهـــة لـــصـــالـــح الــــبــــرازيــــل، وتـــمـــايـــلـــت مــع 

صاحبها فرحاً بالنقاط الثاث.

أحـــــــــــدثـــــــــــت الــــــنــــــعــــــجــــــة »بــــــــرونــــــــيــــــــنــــــــهــــــــا« ضــــجــــة 

كـــبـــيـــرة عـــلـــى مــــواقــــع ووســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 

االجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاعـــــــــــي وبـــــــــــمـــــــــــجـــــــــــرد مــــــــــــــا نـــــشـــــر 

صـــاحـــبـــهـــا قــصــتــهــا عـــلـــى صــفــحــتــهــا 

ــــــح لــــديــــهــــا  ــــبـ بـــــــــ »االنــــــــســــــــتــــــــغــــــــرام« أصـــ

مـــــتـــــابـــــع،   15000 مـــــــــن  أكــــــــثــــــــر  حـــــــالـــــــيـــــــاً 

الــطــريــف أن صــاحــب »بــرونــيــنــهــا«، وضــع 

أمــــامــــهــــا قـــمـــيـــصـــيـــن فـــــي الـــــمـــــبـــــاراة األولــــــــــى بــيــن 

الـــبـــرازيـــل وصــربــيــا، أحــدهــمــا لــمــنــتــخــب بـــاده 

واآلخر لمنتخب صربيا، وعلى الفور ذهبت 

»بــــرونــــيــــنــــهــــا« والــــتــــقــــطــــت قـــمـــيـــص »الــــســــامــــبــــا« 

الــبــرازيــل بهدفين نظيفين،  وبــالــفــعــل فـــازت 

لــتــصــبــح الــنــعــجــة »بــرونــيــنــهــا« فــــآل خــيــر على 

مشجعي الحي.

جئنا إلى قطر من أجل 
اللقب

الهولندي ممفيس ديباي لـ »                        «: 

كعكة رونالدو تستقبل نعجة تشغل وسائل التواصل بتشجيع السامبا
جورجينا في الدوحة

 النعجة »برونينها« تشجع »السامبا« بألوان العلم | البيان 

 ديباي يتحدث إلى مراسل »البيان« في الدوحة | البيان 

المنافسة ليست    � 
 سهلة.. ونؤمن بأنفسنا

سنقاتل من أجل الكأس    �
ولدينا العبون جيدون 

�  األجواء رائعة للغاية 

والجميع يشعر بالحماس 



حكايات14
الجمعة | ٠٨  جمادى األولى  1444 | ٠٢ ديسمبر ٢٠٢2  |  العدد ١٥٥٠١

أساطير المونديال لقطات خالدة

أبوظبي - محمد صادق

تشتهر كأس العالم بأنها البطولة التي تشهد أعظم المشاعر 

الــــتــــي تــــخــــرج بـــعـــفـــويـــة، ســــــــواء الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــفـــرحـــة الـــطـــاغـــيـــة أو 

الحزن العميق.

وتـــبـــقـــى صـــرخـــة مــــاركــــو تــــارديــــلــــي العـــــب الــمــنــتــخــب اإليـــطـــالـــي، 

فـــي نــهــائــي مـــونـــديـــال إســبــانــيــا 1982، تــســتــحــق الـــذكـــر وال يمكن 

نسيانها من ذاكــرة كأس العالم، بعدما قادت »اآلزوري« إلى 

الفوز 3 ــــــــ 1 والتتويج اللقب.

ــــلـــــي« هــــكــــذا أطــــلــــق عـــلـــى تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة عــنــدمــا  ــــارديـ »صـــــرخـــــة تـ

ــيــــا بــــهــــدفــــه فــــــي مـــــرمـــــى ألـــمـــانـــيـــا  احــــتــــفــــل العــــــــب خــــــط وســــــــط إيــــطــــالــ

الغربية في نهائي كأس العالم 1982، إذ على الرغم من كل 

الروعة التي ظهرت في تسديدة تارديلي بالقدم اليسرى والتي 

لـــــم يـــكـــن مـــــن الـــمـــمـــكـــن إيــــقــــافــــهــــا، إال أن رد فـــعـــلـــه عـــلـــى الـــهـــدف 

يستذكره الجميع.

تارديلي اشتهر بصرخته عندما انطلق باكياً بطريقة جنونية 

بــعــد أن ســكــنــت الــكــرة الــشــبــاك، وانــطــلــق بــســرعــة الــبــرق متجهاً 

نــحــو دكـــة بـــدالء إيــطــالــيــا، ورفـــع يــديــه إلـــى الــســمــاء، ثــم بقبضة 

يــــد مــغــلــقــة وهـــــو يـــهـــز رأســــــه بـــشـــدة بـــعـــد تــســجــيــلــه صــــارخــــاً بــقــوة 

»جــــــــول«، فــــي لــقــطــة اســـتـــأثـــرت بــمــشــاعــر الـــجـــمـــاهـــيـــر، بــاعــتــبــارهــا 

واحدة من أكثر االحتفاالت التي ال تنسى في تاريخ كرة القدم، 

وعشقها المشجعون، وبقيت حاضرة في تاريخ كأس العالم.

وقال تارديلي عن احتفاله األيقوني: أعتقد أنني ولدت بتلك 

الصرخة بداخلي، وأخرجت اللحظة التي سجلت فيها الهدف 

هــــذه الـــصـــرخـــة، حــيــاتــي مــــرت أمـــامـــي فـــي تــلــك الــلــحــظــة، كــانــت 

فرحة عظيمة، وكانت بمثابة حلمي منذ كنت طفالً.

دبي - عدنان الغربي 

 يعد األلماني غيرد مولر أحد أفضل المهاجمين وأعظم الهدافين بمالعب 

كــــــــرة الـــــــقـــــــدم، حــــيــــث ســــجــــل 68 هــــــدفــــــاً فــــــي 62 مـــــــبـــــــاراة مــــــع مـــنـــتـــخـــب ألـــمـــانـــيـــا 

الــغــربــيــة، كــــان أبــــرزهــــا هــــدف الـــفـــوز فـــي نــهــائــي مـــونـــديـــال 1974 ضـــد هــولــنــدا، 

وهـــــو ثـــالـــث أعـــظـــم هــــــداف فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم بـــــــ14 هــــدفــــاً بـــعـــد مـــواطـــنـــه كـــلـــوزه 

)16 هدفاً(، والبرازيلي رونالدو بـ)15 هدفاً(. ولد مولر في 1945، واكتشفه 

كشافو بايرن ميونيخ، سريعا وتم ضمه إلى فريق األشبال. 

ُلقب مولر بـــ»در بومبير«، أي »المدفعجي«، وكان فعاالً أمام المرمى، 

وخالل مسيرته، سجل 365 هدفاً مع بايرن في الدوري األلماني، ومن أبرز 

ـــا 1972، و3 ألــقــاب  ــ إنـــجـــازاتـــه الـــفـــوز بــكــأس الــعــالــم 1974، وكــــأس أمــــم أوروبـ

فـــي كــــأس أبـــطـــال أوروبــــــا أعـــــوام 1974 و1975 و1976، إضـــافـــة إلــــى لــقــب في 

ــــيـــــة عــــام 1967 مـــع بــــايــــرن، وفـــــاز مـــولـــر بـــأربـــعـــة ألــقــاب  كــــأس الــــكــــؤوس األوروبـ

فــي البوندسليغا، ومثلها فــي الــكــأس، وحصل على الــكــرة الذهبية ألفضل 

العب في العالم، وجائزة أفضل العب في أوروبا في 1970، وجائزة الحذاء 

الذهبي ألفضل هداف في كأس العالم 1970 بـ10 أهداف.

العين - البيان

 تــــــــجــــــــتــــــــذب مــــــنــــــطــــــقــــــة الــــــمــــــشــــــجــــــعــــــيــــــن فــــــــــــي مــــــنــــــطــــــقــــــة الـــــعـــــيـــــن 

ســــكــــويــــر، مــــئــــات األفــــــــــراد يــــومــــيــــًا مـــــن ســــكــــان وزوار مــنــطــقــة 

ــــيـــــن، عـــــشـــــاق كــــــــرة الـــــــقـــــــدم، وتـــــعـــــد الـــــوجـــــهـــــة الـــمـــفـــضـــلـــة  الـــــعـ

لالستمتاع بمشاهدة مباريات كأس العالم وسط أجواء 

حـــمـــاســـيـــة، وتـــمـــتـــد مــنــطــقــة الــمــشــجــعــيــن فــــي الـــعـــيـــن عــلــى 

مـــســـاحـــة 6000 مـــتـــر مــــربــــع، وتــــعــــد أكــــبــــر مــــكــــان مــخــصــص 

لــمــشــاهــدة كـــرة الــقــدم فــي مــديــنــة الــحــدائــق والــمــتــنــزهــات، 

وتــرحــب بـــ 500 مشجع يوميًا، إلــى جانب إتــاحــة الفرصة 

أمـــــام الـــــــزوار لــالســتــمــتــاع بــاألنــشــطــة الــتــرفــيــهــيــة الــعــائــلــيــة، 

واأللعاب التفاعلية التي تحتفي بكرة القدم، والعروض 

الترفيهية، وعربات المأكوالت.

وتــــــــــــــــــضــــــــــــــــــم مـــــــــــنـــــــــــطـــــــــــقـــــــــــة الـــــــــــــمـــــــــــــشـــــــــــــاهـــــــــــــدة 

الــرئــيــســيــة صــالــة واســـعـــة ومــقــاعــد 

ــــبـــــاريـــــات، وتـــوفـــيـــر  لـــمـــتـــابـــعـــة الـــــمـ

مـــــســـــاحـــــة لـــــعـــــشـــــاق الـــــمـــــونـــــديـــــال 

ــــيــــــع الـــــــــــفـــــــــــرق مـــــــــبـــــــــاشـــــــــرة مــــن  ــــتــــــشــــــجــ لــ

مـــــقـــــاس 10 × 6   LED خـــــــالل شـــــاشـــــة

بــــوصــــة  مــــــقــــــاس 65  أمــــــــتــــــــار، و4 شـــــــاشـــــــات 

تعرض مباريات البطولة مباشرة. 

وفــــي مــنــطــقــة األطـــفـــال والــعــائــلــة، يــمــكــن لــلــزوار 

ــــيــــــة، ومــــــنــــــهــــــا الــــــقــــــالع  ــــهــ ــيــ ــ ــــرفــ ــــتــ االســـــــتـــــــمـــــــتـــــــاع بــــــاألنــــــشــــــطــــــة الــ

الـــمـــطـــاطـــيـــة وألـــــعـــــاب كـــــرة الــــقــــدم والـــتـــرامـــبـــولـــيـــن وســــيــــارات 

التصادم.

 منطقة المشجعين
 في العين.. أجواء حماسية

هنا المونديال
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دبي- إيهاب زهدي

اعـــتـــبـــر الــــمــــشــــاركــــون فــــي اســــتــــطــــالع »الــــبــــيــــان« عــبــر 

»تويتر«، أن المنتخب الفرنسي، صاحب أقوى 

أداء في أول جولتين من كأس العالم الحالية، 

مقارنة بالمنتخبين البرازيلي والبرتغالي، ومنح 

المشاركون فــي االســتــطــالع 65 % مــن أصواتهم 

ــــــي، مــــــقــــــابــــــل 25 %  ــــــسـ ــــرنـ ــ ــــفـ ــ الـ ــتـــــخـــــب  ــ ــنـ ــ ــــمـ الـ لــــــصــــــالــــــح 

للمنتخب البرازيلي، و10 % للبرتغالي.

 وقـــال جــمــال الــحــســانــي الــمــحــاضــر اآلســـيـــوي: أن 

مــنــتــخــبــات فـــرنـــســـا والــــبــــرازيــــل والــــبــــرتــــغــــال، تــتــمــيــز 

ــــهـــــارات الـــعـــالـــيـــة، ولــــكــــن تــوجــد  بــــقــــوة األداء والـــــمـ

منتخبات ال تقل قوة عنها، ومنها إنجلترا التي 

تـــقـــدم مــنــتــخــبــاً مـــغـــايـــراً فـــي مـــونـــديـــال 2022، عن 

النسخ السابقة.

ــنـــــدا  ــ ــــاهــــــل مــــنــــتــــخــــبــــي هـــــولـ ــــجــ ــــكـــــن تــ ــــمـ وأضـــــــــــــــــــاف: ال يـ

واألرجــــــــــــــنــــــــــــــتــــــــــــــيــــــــــــــن، ومــــــــــســــــــــتــــــــــواهــــــــــمــــــــــا الــــــــمــــــــتــــــــصــــــــاعــــــــد، 

والمفاجآت لن تنتهي بنهاية دور المجموعات، 

ولــكــن الـــكـــأس لـــن يــخــرج عـــن الــمــنــتــخــبــات الــســتــة 

والتي تعد األقوى واألفضل.

استطالع 

فرنسا األقوى 65 %:
في أول جولتين 

دور  الثمانية
-9١٨:00 ديسمبرالفائز في )53( × الفائز في )54( – )58(
-9٢٣:00 ديسمبرالفائز في )49( × الفائز في )50( – )57(
-١٠١٨:00 ديسمبرالفائز في )55( × الفائز في )56( – )60(

-١٠٢٣:00 ديسمبرالفائز في )51( × الفائز في )52( – )59(

الدور نصف النهائي:
-13٢٣:00 ديسمبرالفائز في )57( × الفائز في )58( – )61(
-14٢٣:00 ديسمبرالفائز في )59( × الفائز في )60( – )62(

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع
-17١٨٫٠٠ ديسمبرالخاسر في )61( × الخاسر في )62( – )63(

المباراة النهائية:

-١٨١٨٫٠٠ ديسمبرالفائز في )61( × الفائز في )62( – )64(

النتيجةالمجموعةالملعبالتوقيتاليومالمباراة
0 - 2األولىالبيت20٢٠:00 نوفمبرقطر – اإلكوادور

6 - 2الثانيةخليفة الدولي21١٧:00 نوفمبرإنجلترا – إيران
٠ - ٢األولىالثمامة21٢٠:00 نوفمبرالسنغال – هولندا

1 - 1الثانيةأحمد بن علي21٢٣:00 نوفمبرالواليات المتحدة – ويلز
2 - 1الثالثةلوسيل22١٤:00 نوفمبرالسعودية – األرجنتين

0 - 0الرابعةالمدينة التعليمية22١٧:00 نوفمبرالدنمارك – تونس
0 - 0الثالثة22٢٠:00974 نوفمبرالمكسيك – بولندا

4 - ١الرابعةالجنوب22٢٣:00 نوفمبرفرنسا – أستراليا
0 - 0السادسةالبيت23١٤:00 نوفمبرالمغرب – كرواتيا

1 - 2الخامسةخليفة الدولي23١٧:00 نوفمبرألمانيا – اليابان
٧ - 0الخامسةالثمامة23٢٠:00 نوفمبرإسبانيا – كوستاريكا

1 - 0السادسةأحمد بن علي23٢٣:00 نوفمبربلجيكا – كندا
1 - 0السابعةالجنوب24١٤:00 نوفمبرسويسرا – الكاميرون

0 - 0الثامنةالمدينة التعليمية24١٧:00 نوفمبرأوروجواي – كوريا  ج
3 - 2الثامنة24٢٠:00974 نوفمبرالبرتغال – غانا

٢ - ٠السابعةلوسيل24٢٣:00 نوفمبرالبرازيل – صربيا
٢ - ٠الثانيةأحمد بن علي25١٤:00 نوفمبرإيران – ويلز

١ - ٣األولىالثمامة25١٧:00 نوفمبرقطر – السنغال
١ - ١األولىخليفة الدولي25٢٠:00 نوفمبرهولندا – اإلكوادور

0 - 0الثانيةالبيت25٢٣:00 نوفمبرإنجلترا – الواليات المتحدة
0 - 1الرابعةالجنوب26١٤:00 نوفمبرتونس – أستراليا

٢ - ٠الثالثةالمدينة التعليمية26١٧:00 نوفمبربولندا – السعودية
٢ - 1الرابعة26٢٠:00974 نوفمبرفرنسا – الدنمارك

٢ - ٠الثالثةلوسيل26٢٣:00 نوفمبراألرجنتين – المكسيك
٠ - ١الخامسةأحمد بن علي27١٤:00 نوفمبراليابان – كوستاريكا

٠ - ٢السادسةالثمامة27١٧:00 نوفمبربلجيكا – المغرب
٤ - ١السادسةخليفة الدولي27٢٠:00 نوفمبركرواتيا – كندا

1-1الخامسةالبيت27٢٣:00 نوفمبرإسبانيا – ألمانيا
3-3السابعةالجنوب28١٤:00 نوفمبرالكاميرون – صربيا

3-2الثامنةالمدينة التعليمية28١٧:00 نوفمبرغانا – كوريا ج

1 - 0السابعة28٢٠:00974 نوفمبرالبرازيل – سويسرا

2 - 0الثامنةلوسيل28٢٣:00 نوفمبرالبرتغال – أروجواي
2 - 0األولىالبيت29١٩:00 نوفمبرهولندا – قطر

1 - 2األولىخليفة الدولي29١٩:00 نوفمبراإلكوادور – السنغال
٠ - ١الثانيةالثمامة29٢٣:00 نوفمبرإيران – الواليات المتحدة

٣ - ٠الثانيةأحمد بن علي29٢٤:00 نوفمبرإنجلترا – ويلز
٠ - ١الرابعةالجنوب30١٩:00 نوفمبرالدنمارك – أستراليا

٠ - ١الرابعةالمدينة التعليمية30١٩:00 نوفمبرفرنسا – تونس
١ - ٢الثالثةلوسيل30٢٣:00 نوفمبرالسعودية – المكسيك

٠ - ٢الثالثة30٢٣:00974 نوفمبربولندا – األرجنتين
1 - ٢السادسةالثمامة1١٩:00 ديسمبركندا – المغرب

0 - 0السادسةأحمد بن علي1١٩:00 ديسمبركرواتيا – بلجيكا
-الخامسةخليفة الدولي1٢٣:00 ديسمبراليابان – إسبانيا

-الخامسةالبيت1٢٣:00 ديسمبرألمانيا – كوستاريكا
-الثامنةالمدينة التعليمية2١٩:00 ديسمبركوريا ج – البرتغال

-الثامنةالجنوب2١٩:00 ديسمبرغانا – أوروجواي
-السابعة2٢٣:00974 ديسمبرصربيا – سويسرا

-السابعةلوسيل2٢٣:00 ديسمبرالكاميرون – البرازيل

-خليفة الدولي٣19:00 ديسمبرهولندا – الواليات المتحدة )49(
-أحمد بن علي٣٢٣:00 ديسمبراألرجنتين – أستراليا )٥٠(

-الثمامة٤19:00 ديسمبرفرنسا – بولندا )٥٢(
-البيت٤٢٣:00 ديسمبرإنجلترا – السنغال )٥١(
-الجنوب٥19:00 ديسمبرأول الـ ٥  ـــ  كرواتيا )53(

-٥٢٣:00974 ديسمبرأول الـ ٧  ـــ  ثاني الـ ٨ )54(
-المدينة التعليمية٦19:00 ديسمبرالمغرب ـــ  ثاني الـ ٥   )55(

-لوسيل٦٢٣:00 ديسمبرأول الـ ٨  ـــ  ثاني الـ ٧ )56(

المجموعة الثالثة

نقاطأهدافختفلالفريق
٣٢01٥٦األرجنتين

٣11١24بولندا
٣١11٢٤المكسيك
٣10٢٣3السعودية

المجموعة الرابعة
نقاطأهدافختفلالفريق
32٠166فرنسا

320136أستراليا
311١14تونس

301211الدنمارك

المجموعة الخامسة

نقاطأهدافختفلالفريق
2١1٠84إسبانيا

2١٠1٢٣اليابان
21٠١١3كوستاريكا

2٠1١21ألمانيا

المجموعة السادسة

نقاطأهدافختفلالفريق
٣٢١٠٤٧المغرب

٣١٢٠٤٥كرواتيا
٣1١11٤بلجيكا

٣٠٠٣٢٠كندا

المجموعة السابعة
نقاطأهدافختفلالفريق

22٠٠36البرازيل

2١٠1١٣سويسرا

2٠1١31الكاميرون
2٠1١31صربيا 

المجموعة الثامنة
نقاطأهدافختفلالفريق

22٠٠56البرتغال
21٠١53غانا

2٠١12١كوريا الجنوبية
2٠١1٠١أوروغواي

المجموعة األولى

نقاطأهدافختفلالفريق
32١٠57هولندا

32٠١56السنغال
31١14٤اإلكوادور

3٠٠3١0قطر

المجموعة الثانية
نقاطأهدافختفلالفريق
٣٢1٠٩٧إنجلترا
٣١20٢٥أميركا

٣١٠٢٤٣إيران
٣01٢1١ويلز

دور  الـ ١٦
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