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الريان - د ب أ

تـــأهـــل الــمــنــتــخــب الــــكــــوري الـــجـــنـــوبـــي إلـــــى دور الــــــــ16 بــبــطــولــة 
كــأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في قطر، وذلك 
عقب فــوزه على المنتخب البرتغالي 2 /    1 خــال المباراة 
التي جمعتهما أمس، على استاد المدينة التعليمية، في 
الثامنة  المجموعة  األخــيــرة مــن منافسات  الثالثة  الجولة 
بـــالـــمـــونـــديـــال. كـــمـــا ودع مــنــتــخــب أوروغــــــــــواي الـــبـــطـــولـــة رغـــم 
فوزه على منتخب غانا 2 /    صفر في المباراة التي أقيمت 

في ذات التوقيت.
وتــــقــــدم الــمــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــالـــي »ســيــلــيــســاو أوروبـــــــا« 
بـــــــــهـــــــــدف ســــــجــــــلــــــه ريـــــــــــــــكـــــــــــــــاردو هـــــــــــورتـــــــــــا فـــــــــــي الــــــدقــــــيــــــقــــــة 
الــــخــــامــــســــة، وتـــــعـــــادل الـــمـــنـــتـــخـــب الـــــكـــــوري الــمــلــقــب 
بــــ»شـــمـــشـــون« عــــن طـــريـــق كـــيـــم يـــونـــغ غـــــون فــــي الــدقــيــقــة 
27، ثـــم ســجــل هـــوانـــغ هـــي تـــشـــان هــــدف الـــفـــوز لـــكـــوريـــا في 

الدقيقة األولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وعلى استاد المدينة التعليمية، لم يكن هناك أي فترة 
لــجــس الــنــبــض، حــيــث بـــادر المنتخب الــبــرتــغــالــي بتسجيل 
هــدف التقدم عندما مــرر بيبي كــرة طولية خلف مدافعي 
المنتخب الكوري لتصل إلى دييغو دالوت الذي دخل بها 
منطقة الـــجـــزاء ومــــرر كـــرة عــرضــيــة أرضــيــة قــابــلــهــا ريــكــاردو 
هــــورتــــا بـــتـــســـديـــدة مــــن عـــلـــى حــــــدود مــنــطــقــة الـــســـت يــــــاردات 

لتعانق الكرة الشباك.
ـــنــــتــــخــــب الــــــــكــــــــوري الـــــجـــــنـــــوبـــــي أجـــــــــواء  ــــا، دخـــــــــل الــــمـ ــــعــــــدهــ بــ
البرتغالي للهجمات  المنتخب  الهجومية وبـــادل  الــمــبــاراة 
بحثاً عــن تسجيل هــدف الــتــعــادل، فيما واصـــل المنتخب 
الــبــرتــغــالــي مـــحـــاوالتـــه الــهــجــومــيــة بــحــثــاً عـــن تــســجــيــل هــدف 

ثاٍن يؤمن تقدمه.
وشـــــهـــــدت الـــدقـــيـــقـــة 17 إلـــــغـــــاء الـــحـــكـــم هــــــدف الــمــنــتــخــب 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي عــنــدمــا لــعــبــت كـــرة عــرضــيــة مـــن الــجــانــب 
األيسر قابلها تشو كيو سيونغ بضربة رأس، لكن الحارس 
الــبــرتــغــالــي ديـــوغـــو كــوســتــا تــصــدى لــهــا لــتــرتــد إلـــى جــيــن سو 
كيم الذي وضعها بكعب قدمه إلى داخل المرمى، ولكن 

الحكم ألغى الهدف بداعي تسلل كيم.
وظــل اللعب منحصراً في وســط الملعب حتى جاءت 
الــــدقــــيــــقــــة 27 والـــــتـــــي شـــــهـــــدت تـــســـجـــيـــل الـــمـــنـــتـــخـــب الـــــكـــــوري 
لــــهــــدف الــــتــــعــــادل عـــنـــدمـــا لـــعـــبـــت ركــــلــــة ركـــنـــيـــة مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
اليسرى، لتحدث حالة من االرتــبــاك داخــل منطقة جزاء 
المنتخب البرتغالي قبل أن يسددها كيم يونغ غــون إلى 

كوريا الجنوبية تكسب البرتـــغال ويصعدان معًا إلى الـ كفاح الكعبي

نــعــم مـــونـــديـــال قــطــر 2022 بــطــولــة الـــمـــفـــاجـــآت، فــلــم يعد 
ــــراً وال الــــصــــغــــيــــر صــــــغــــــيــــــراً، فــــلــــقــــد بــــــــــــدأت بــــفــــوز  ــيــ ــ ــبــ ــ الــــكــــبــــيــــر كــ
الــســعــوديــة عــلــى األرجــنــتــيــن وتــمــكــنــت الـــيـــابـــان مـــن التغلب 
على األلمان، وجــاءت كوستاريكا، التي خسرت مباراتها 
اليابان  لتفوز على  إسبانيا بسباعية نظيفة،  أمـــام  األولـــى 
بهدف مقابل ال شــيء، وينتفض المغرب أمــام المصنف 
البلجيكي ويسجل  المنتخب  الثاني فــي تصنيف »فيفا«، 
فـــي مـــرمـــاه هــدفــيــن رائـــعـــيـــن، ولــــم تــتــوقــف الــمــفــاجــآت عند 
هــذا الــحــد، فهذه البطولة بطولة المتغيرات، فرغم قلة 

حظوظ المنتخب التونسي إال أنــه أبــى أن يترك مباراته 
األخـــــــيـــــــرة أمــــــــــام فــــرنــــســــا مــــــن دون تـــحـــقـــيـــق مــــفــــاجــــأة 

جـــــديـــــدة، لـــيـــفـــوز بــــهــــدف مـــقـــابـــل ال شــــــيء رغـــم 
خروجه من المونديال.

ــــاجــــــآت، لـــيـــتـــمـــكـــن الـــمـــنـــتـــخـــب  ــــفــ ــــمــ وتــــســــتــــمــــر الــ
الـــــــــمـــــــــغـــــــــربـــــــــي مـــــــــــــن الـــــــــــــفـــــــــــــوز عـــــــــلـــــــــى كـــــــــــنـــــــــــدا بــــــهــــــدفــــــيــــــن 

مـــــقـــــابـــــل هـــــــــدف ولـــــيـــــتـــــصـــــدر مــــجــــمــــوعــــتــــه بــــســــبــــع نـــــقـــــاط، 
ــــيـــــخـــــرج الـــــفـــــريـــــق الـــبـــلـــجـــيـــكـــي  يـــلـــيـــه الـــمـــنـــتـــخـــب الــــــكــــــرواتــــــي، ولـ
ــــا، ولـــيـــتـــأهـــل  ــــيــ بــــعــــد تــــعــــادلــــه مــــــن دون أهـــــــــــداف أمـــــــــام كــــــرواتــ
السادسة، وفي  المجموعة  الكرواتي وصيفاً عن  الفريق 
الــمــجــمــوعــة الــســابــعــة حــقــقــت الـــيـــابـــان فـــي الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 
ــــاراة األولـــــــى  ــــبــ ــــمــ ــــا فــــــي الــ ــــفـــــاجـــــآت، فـــبـــعـــد فــــــوزهــ مــــفــــاجــــأة الـــــمـ
على ألمانيا ثــم سقوطها أمــام كوستاريكا بشكل غريب، 
عـــــادت لــتــفــوز عــلــى إســبــانــيــا وتـــتـــصـــدر مــجــمــوعــتــهــا مــتــقــدمــة 
عـــلـــى إســـبـــانـــيـــا الـــتـــي حــصــلــت عـــلـــى الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي، وتـــخـــرج 
ألمانيا من الــدور األول للبطولة في صفعة مدوية للكرة 

األلمانية.
فـــــوز »أســـــــود األطــــلــــس« عـــلـــى كـــنـــدا وحـــصـــولـــهـــم عـــلـــى ســبــع 
نــــــقــــــاط مـــــــن تـــــســـــع فـــــــي مــــجــــمــــوعــــة صــــعــــبــــة جـــــــــــداً وجـــــــــد فـــيـــهـــا 
منتخب بلجيكا المرشح الثاني على قائمة فيفا، وكرواتيا 
وصـــــيـــــف آخـــــــر بـــــطـــــوالت كـــــــأس الــــعــــالــــم فـــــي روســـــيـــــا 2018، 
لــيــتــأهــل »أســــــود األطــــلــــس« لـــلـــدور الـــثـــانـــي بـــفـــوزيـــن وتـــعـــادل 
وعـــدم خــســارة أي مــبــاراة، مــع تسجيل 4 أهـــداف ودخــول 
هــــدف واحـــــد فـــي شــبــاكــه، بــقــيــادة الـــمـــدرب الــمــغــربــي ولــيــد 
الركراكي، الذي نجح في قيادة »أسود األطلس« بتفوق، 
فــقــاد العبيه ونجومه داخـــل الملعب وخــارجــه بكل ذكــاء 
وحـــنـــكـــة، لــيــصــبــح الــمــنــتــخــب الـــمـــغـــربـــي مــمــثــل الــمــنــتــخــبــات 
التي يستضيفها بلد عربي،  البطولة  العربية الوحيد في 
ويــصــبــح الـــكـــل يــهــتــف بـــاســـم العــبــيــه وأمـــلـــهـــم الــــوصــــول إلــى 

اللقب.
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»بود إكس« دبي مهرجان من األنشطة الترفيهية للمشّجعين
دبي - البيان 

أعلن مهرجان »بــود إكــس« فيفا لمشّجعي 
بطولة العالم لكرة القدم في دبي عن إطالق 
مجموعة من العروض المباشرة واألنشطة 
والمشروبات  المأكوالت  الترفيهية وتجارب 
الــــغــــنــــيــــة، إلــــــــى جـــــانـــــب تــــوفــــيــــر الـــــفـــــرصـــــة لـــلـــقـــاء 

مجموعة من أبرز نجوم اللعبة.
يــــقــــام الــــمــــهــــرجــــان فـــــي دبـــــــي هــــــاربــــــر، ويــــوفــــر 
لــعــشــاق كــــرة الـــقـــدم تــجــربــة مــشــاهــدة مثالية 
تــتــيــح لـــهـــم االســـتـــمـــتـــاع بــتــفــاصــيــل الـــمـــبـــاريـــات 
من خالل شاشة عمالقة بمساحة 330 متراً 
مـــــربـــــعـــــاً مــــــع صــــــــوت ربــــــاعــــــي األبــــــــعــــــــاد، ووســــــط 
إطــــــالالت مــذهــلــة عــلــى مـــيـــاه الــخــلــيــج الــعــربــي 

وأفق دبي المتأللئ. 
ــــمــــــوعــــــة مـــن  ويـــــســـــتـــــضـــــيـــــف الـــــــمـــــــهـــــــرجـــــــان مــــــجــ
ألـــــمـــــع الــــنــــجــــوم الـــمـــحـــلـــيـــيـــن والــــعــــالــــمــــيــــيــــن فــي 
عـــــالـــــم الــــمــــوســــيــــقــــى، مــــمــــا يــــضــــمــــن لـــلـــجـــمـــهـــور 

االستمتاع بأجواء احتفالية مميزة. ويشارك 
ــــائـــــي تــــنــــســــيــــق األغــــــــانــــــــي تـــــــي إكـــــــــس ســـــــي مـــن  ــــنـ ثـ
جنوب أفريقيا في فعاليات المهرجان غداً، 
حـــيـــث تـــضـــفـــي الـــفـــنـــانـــتـــان أجــــــــواء حـــيـــويـــة عــلــى 
مختلف الفعاليات والحفالت التي تشاركان 

فيها. 
كـــــــــــمـــــــــــا يـــــــــشـــــــــهـــــــــد مـــــــــــــهـــــــــــــرجـــــــــــــان »بـــــــــــــــــــــــــــود إكـــــــــــــــــس« 
فــــــــيــــــــفــــــــا لــــــلــــــمــــــشــــــجــــــعــــــيــــــن مـــــــــــشـــــــــــاركـــــــــــة الــــــمــــــغــــــنــــــيــــــة 
ــــتـــــي تــتــمــيــز  الــــبــــرازيــــلــــيــــة لــــودمــــيــــال بـــعـــد غــــــــٍد، والـ
بــأســلــوبــهــا الــغــنــائــي الـــــذي يــجــمــع بــيــن الــبــوب 
واإللكتروبوب والفانك كاريوكا واآلر أند بي.

كما يستضيف نادي بيور وايت في منفذه 
الـــمـــؤقـــت بــمــوقــع الـــمـــهـــرجـــان عــــــدداً مـــن ألــمــع 
ــــيـــــن يــــــومــــــي الـــخـــمـــيـــس  الـــــنـــــجـــــوم الــــعــــالــــمــــيــــيــــن بـ
واألحـــــــــــــــــــــــد مــــــــــــن كــــــــــــل أســــــــــــــبــــــــــــــوع، لــــــــيــــــــوفــــــــر مـــــــكـــــــانـــــــًا 
مــثــالــيــًا لــالســتــمــتــاع بــســهــرة حــيــويــة عــلــى وقــع 

الموسيقى واألجواء الحماسية. 
 فعاليات رائعة لجمهور المونديال في مهرجان »بود اكس فيفا« |  البيان

فرحة العبي كوريا 
الجنوبية بالتأهل  أف ب

 مونديال المفاجآت 



٠٣ مباريات
٠٩  جمادى األولى  1444 | ٠٣ ديسمبر ٢٠٢2  |  العدد ١٥٥٠٢|  السبت

داخـــــــل الــــمــــرمــــى. بـــعـــد الــــهــــدف فـــــرض الــمــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي 
سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاوالته الهجومية 
بحثاً عن تسجيل هدف ثان، فيما تراجع المنتخب الكوري 

لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.
ورغم المحاوالت الهجومية للفريقين، إال أنه لم تكن 
هناك خطورة حقيقية على المرميين حتى جاءت الدقيقة 

42 برأسية رونالدو التي جاءت بعيدة عن المرمى.
ومــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، فــرض المنتخب البرتغالي 
ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى مــــجــــريــــات الــــلــــقــــاء، وظــــــل الـــلـــعـــب مـــنـــحـــصـــراً 
فــي وســط الملعب حتى جـــاءت الدقيقة 67 والــتــي كــادت 
أن تــشــهــد تــســجــيــل الــمــنــتــخــب الـــكـــوري لــلــهــدف الــثــانــي لكن 

الحارس ديوغو كوستا تصدى لها ببراعة.
أعــطــت هـــذه الــفــرصــة الــثــقــة للمنتخب الــكــوري فــي شن 
الــهــجــمــات، حــيــث تـــوالـــت مـــحـــاوالتـــه لــتــســجــيــل هــــدف ثــــاٍن، 

ولكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من العبي البرتغال.
وظــل اللعب منحصراً فــي وســط الملعب حتى جــاءت 
الـــدقـــيـــقـــة األولـــــــى مــــن الــــوقــــت بـــــدل الـــضـــائـــع لـــلـــمـــبـــاراة والـــتـــي 
ــــــدف الــــــتــــــقــــــدم عـــــنـــــدمـــــا انــــطــــلــــق  ــــهـ ــ ــــــدت تــــســــجــــيــــل كــــــــوريــــــــا لـ ــــهـ ــ شـ
ســون هيونغ مين بالكرة، ومــرر كــرة بينية »سحرية« إلى 
هوانغ هي تشان الــذي سدد الكرة لحظة خــروج الحارس 
ــــفــــــوز، وبــــعــــدهــــا بــــدقــــائــــق يــطــلــق  ــــرزاً هــــــدف الــ ــــحــ الـــبـــرتـــغـــالـــي مــ
الحكم صــافــرة نهاية الــلــقــاء بــفــوز المنتخب الــكــوري 2 /    1 

وتأهله برفقة البرتغال لدور الـ16.

كوريا الجنوبية تكسب البرتـــغال ويصعدان معًا إلى الـ16
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ــــــغ عـــــــــــــدد الــــــــحــــــــضــــــــور الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــري  ــلـ ــ ــ بـ
لــمــبــاراة كــوريــا الــجــنــوبــيــة والــبــرتــغــال 
فـــــــــي الـــــــجـــــــولـــــــة الــــــثــــــالــــــثــــــة لــــلــــمــــجــــمــــوعــــة 
الثامنة لكأس العالم 2022 بقطر 
الـــــــــمـــــــــبـــــــــاراة  فـــــــــــي  مــــــــتــــــــفــــــــرجــــــــًا،   44097
تــفــوق فيها المنتخب الــكــوري  الــتــي 
الـــــجـــــنـــــوبـــــي عـــــلـــــى نـــــظـــــيـــــره الــــبــــرتــــغــــالــــي 

بــــهــــدفــــيــــن مــــقــــابــــل هــــــــــدف، وأدارهــــــــــــا 
الــحــكــم األرجــنــتــيــنــي فـــاكـــونـــدو تــيــو. 

)الدوحة - وكاالت(

صناعة األهداف
المونديال حافل بالدروس والعبر..

ومن الدروس الثمينة: صناعة األهداف.
ــــمـــــة..!! ال  ــــهـــــجـ ــــتـــــاج مــــجــــهــــول لـ ــــــة.. وال نـ ــــــدفـ األهـــــــــــــداف لـــيـــســـت صـ
أبداً..!! ليس كذلك.. فالمونديال علمنا أن الهدف يصنع في 

التدريب!! مثلما يصنع العقار في المخابر..!!
ــــيــــــب  ــــالــ ــــنــــــون واألســ ــــفــ ــــتــــــعــــــددة الــ الـــــــهـــــــدف لـــــــه قـــــــوالـــــــب جـــــــــاهـــــــــزة.. مــ

يختارها المدرب حسب مهارات الالعب.
هــدف الــبــرازيــلــي ريــشــارلــيــســون فــي مــرمــى صــربــيــا.. فــن ومــهــارة 

وهندسة.. وسحر برازيلي خالص.
هـــــــدف أبــــهــــر الـــــعـــــالـــــم.. وبــــعــــد ســــويــــعــــات مـــــن نــــهــــايــــة الــــمــــبــــاراة 
اكتشفنا مــن خــالل فيديوهات على السوشيل ميديا 
ــــلـــــى طـــريـــقـــة  ــــاً عـ ــــيــ لــــــالعــــــب نــــفــــســــه أنـــــــــه يـــــــتـــــــدرب يــــــومــ

الهدف الرائع!!
الـــهـــدف لـــم يــكــن ولـــيـــد الــلــحــظــة، بـــل اجــتــمــعــت 
خـــــــــاللـــــــــه الـــــــــمـــــــــهـــــــــارة مــــــــــع الـــــــــصـــــــــنـــــــــاعـــــــــة.. وهـــــــــــــــــذا أســــــــــاس 
ــــثـــــة. وال شــــــك أن هــــــــدف الــــكــــامــــيــــرونــــي  كــــــــرة الــــــقــــــدم الـــــحـــــديـ
فينسيت أبـــو بــكــر فــي مــرمــى صــربــيــا أيــضــاً يــنــافــس بــقــوة هــدف 
ريــشــارلــيــســون عــلــى لــقــب األجـــمـــل خـــالل مــونــديــال 2022، بل 
ثمة من يعتبر أن هدف أبو بكر األفضل في تاريخ المونديال. 
وحينما سئل أبو بكر عن روعة الهدف، قال: ال سر في ذلك، 
ــــراراً فــــي الـــتـــمـــاريـــن، ومـــا  ــــكــ هــــو شـــــيء أنـــــا أتـــــــدرب عــلــيــه مــــــــراراً وتــ
حــقــقــتــه أمـــر عــــــادي.!! وبــيــنــت أهـــــداف الــمــغــرب خـــالل مــبــاريــاتــه 
الــــثــــالث، وخــــاصــــة مــــن الــــركــــالت الــــحــــرة، أن عـــمـــالً كـــبـــيـــراً يــقــام 

خالل التدريبات على كيفية صناعة األهداف.
المغرب اعتمد صناعة األهــداف من الكرات الثابتة بتنفيذها 
مـــبـــاشـــرة نـــحـــو الـــمـــرمـــى وفـــــي األثــــنــــاء يــنــســل العـــــب مــــن كــوكــبــة 
الـــالعـــبـــيـــن  ويـــتـــجـــه إلـــــى الـــــحـــــارس ويـــقـــطـــع طــــريــــق الــــكــــرة أمـــامـــه 
ليحجب عنه الرؤية، فتلج الكرة الشباك. تكرر هذا المشهد 
أمــــــــــام بـــلـــجـــيـــكـــا وكــــــــنــــــــدا.. واحـــــتـــــســـــب لــــلــــمــــغــــرب هــــــــدف مــــــن هــــذه 

الصناعة، وألغي له هدفين بداعي التسلل..!!
متى تتعلم منتخباتنا العربية الــدرس؟؟ متى تتعلم صناعة 
ـــطـــــوالت بـــخـــطـــط وعـــــمـــــل و»ســــــــــــالح«!!   ـــبــ األهـــــــــــــــداف؟؟ وتـــــدخـــــل الــ
نــعــم الــمــوهــبــة أســاســيــة.. لــكــن الــكــرة أصــبــحــت صــنــاعــة.. تقوم 
عــلــى آالت الــتــدريــب وتــقــنــيــات تــحــلــيــل الــلــيــاقــة والــســرعــة وقـــوة 
الـــعـــضـــالت ودقـــــــات الـــقـــلـــب.. تــقــنــيــات أدق مــــن أجــــهــــزة تــحــلــيــل 
السيارات!! واسألوا سر تألق منتخب اليابان في المونديال!!

أيها المنتخب العربي واإلفريقي.. ال تقف مندهشاً!! 
ــــارج  ــ ــــــرة وإال ســــتــــبــــقــــى خـ ــــكـ ــ واكـــــــــــب الـــــعـــــصـــــر والـــــتـــــحـــــق بــــرقــــمــــنــــة الـ

التاريخ!!
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صالح الدين  الشيحاوي

»فيفا« يحسم الجدل حول هدف اليابان
الدوحة - د ب أ

دعـــــــم االتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم »فـــيـــفـــا« 
حكام تقنية الفيديو المساعد »فــار« بعدما 
اتــــــخــــــذوا قــــــرارهــــــم بـــــــأن الـــــكـــــرة مـــــا زالـــــــــت داخـــــل 
الـــمـــلـــعـــب قـــبـــل أن يــــحــــرز الـــمـــنـــتـــخـــب الـــيـــابـــانـــي 
هــدفــه الــثــانــي فــي الــمــبــاراة الــتــي فـــاز بــهــا على 

إسبانيا 2 /  1 أول من أمس.
االنـــتـــصـــار الـــــذي حــقــقــه الــمــنــتــخــب الــيــابــانــي 
جـــعـــلـــه يـــتـــصـــدر الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة أمـــــام 
إســبــانــيــا، عــلــمــًا بــأنــه لــو كـــان تــعــادل فــي هــذه 
الـــــمـــــبـــــاراة، لـــتـــأهـــل الـــمـــنـــتـــخـــب األلــــمــــانــــي لـــــدور 

الـ16 بدالً منه.
وذكـــــــــــــــر فـــــيـــــفـــــا فـــــــــي بــــــــيــــــــان أمـــــــــــــــس: »هـــــــــدف 
ــــبـــــاراة  ــــانـــــي فــــــي الـــــمـ ــــثـ ــــيـــــابـــــانـــــي الـ الـــمـــنـــتـــخـــب الـ
تــــم   1  / ــــا 2  ــ ــيـ ــ ــ ــــانـ ــ ــبـ ــ ــ ــــــى إسـ ــــلـ ــ عـ ــــا  ــ ــــهـ ــ بـ فـــــــــــــاز  الــــــــتــــــــي 
ــــكـــــــام تــــقــــنــــيــــة حـــكـــم  مـــــراجـــــعـــــتـــــه مــــــــن قـــــبـــــل حـــ
الـــفـــيـــديـــو الـــمـــســـاعـــد »فـــــــار« لــتــحــديــد مــــا إذا 

كـــانـــت الــــكــــرة قــــد خـــرجـــت بـــكـــامـــل مــحــيــطــهــا 
مــــن الـــمـــلـــعـــب. واســــتــــخــــدم حـــكـــام الــفــيــديــو 
تقنية كاميرا خط المرمى للتأكد مما إذا 
كانت الكرة عبرت الخط بكامل محيطها 

أم ال«.
وأضـــــــاف: »كـــامـــيـــرات أخـــــرى مـــن شــأنــهــا أن 
تـــظـــهـــر لـــقـــطـــات مـــضـــلـــلـــة، ولــــكــــن وفــــقــــًا لـــألدلـــة 
الــمــتــاحــة، فـــإن الــكــرة لــم تــعــبــر الــخــط بكامل 

محيطها«.
وانــتــشــر جــدل كبير على وســائــل التواصل 
االجتماعي بشأن انحناء كــرة القدم ومــا إذا 
كانت قد عبرت خط المرمى بكامل محيطها 

أم ال منذ انتهاء المباراة.
وبـــــــــدالً مـــــن الــــتــــذمــــر بــــشــــأن صـــحـــة الــــهــــدف، 
فــإن أغلب وســائــل اإلعـــالم األلمانية، ركــزت 
عــلــى فــشــل فــريــقــهــا بــعــد أن ودع الــمــونــديــال 
مــــن دور الـــمـــجـــمـــوعـــات فــــي الــنــســخــة الــثــانــيــة 

على التوالي.  هدف اليابان في مرمى ألمانيا حديث العالم أف ب



الدوحة  -  أ ف ب 

حققت األوروغـــواي فــوزاً غير كــاٍف على غانا بهدفين 
نظيفين ليوّدعا سويًا دور المجموعات في مونديال 
قطر 2022 لكرة القدم، بسبب فوز كوريا الجنوبية 
على البرتغال 2 - 1 ضمن منافسات الجولة الثالثة 
األخــيــرة مــن المجموعة الثامنة. وتــصــّدرت البرتغال 
ــــا الــجــنــوبــيــة  الـــمـــجـــمـــوعـــة بـــرصـــيـــد 6 نــــقــــاط تـــلـــيـــهـــا كـــــوريـ
بــــرصــــيــــد 4 نـــــقـــــاط مــــتــــفــــوقــــة عــــلــــى األوروغــــــــــــــــــــــواي، بــطــلــة 
أكـــبـــر مــــن األهــــــداف  ــــــدداً  بــتــســجــيــلــهــا عـ 1930 و1950، 
)4 - 4 مـــقـــابـــل 2 - 2(، فــــي حـــيـــن اكـــتـــفـــت غـــانـــا بــثــاث 
نقاط. وتلتقي البرتغال في ثمن النهائي مع صاحب 
الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي فــــي الــمــجــمــوعــة الـــســـابـــعـــة، فــــي حــيــن 

تلتقي كوريا الجنوبية مع متصدر تلك المجموعة.
وخــاضــت غانا الــمــبــاراة وهــي تسعى إلــى ثــأر قديم 
مــــن األوروغـــــــــــــواي ومـــــن مــهــاجــمــهــا الـــمـــخـــضـــرم لــويــس 

ســواريــز الــذي حطم قلوب الغانيين قبل 12 عامًا. 
وكــــــان ســــواريــــز تــســبــب بــــخــــروج غـــانـــا مــــن الـــــدور 

ربـــــع الـــنـــهـــائـــي فــــي مـــونـــديـــال جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
عام 2010، بسبب حادثة شهيرة ساهمت 
ــــبــــــح أول  يــــــصــ أن  مــــــــــن  فــــــــــي حــــــــــرمــــــــــان األخــــــــــيــــــــــر 

منتخب أفريقي يبلغ الدور نصف النهائي، 
وذلــــــــك بـــســـبـــب لـــمـــســـة يـــــد مـــتـــعـــّمـــدة لـــســـواريـــز 

الــذي تصدى من على خط المرمى لتسديدة 
فـــي الــثــوانــي األخـــيـــرة. واحــتــســب يــومــهــا الحكم 

ــــيـــــان أضـــاعـــهـــا  ــــلـــــة جـــــــــزاء بــــعــــدهــــا لــــكــــن اســـــــامـــــــواه جـ ركـ
ليخوض المنتخبان وقتًا إضافيًا قبل أن تحسم 

األوروغواي النتيجة بركات الترجيح.

عودة
في لقاء األمــس، عــاد ســواريــز إلى 
لــأوروغــواي  التشكيلة األساسية 
ليحل بـــدالً مــن اديــنــســون كافاني 
ويــــلــــعــــب فــــــي خــــــط الــــمــــقــــدمــــة إلــــى 
جانب داروين نونييس وفاكوندو 
بـــــيـــــلـــــيـــــســـــتـــــري. وســــــنــــــحــــــت الـــــفـــــرصـــــة 

أمـــام غــانــا إلعــــادة اعــتــبــارهــا عندما 
احـــــتـــــســـــب لـــــهـــــا الـــــحـــــكـــــم ركــــــلــــــة جـــــــزاء 

إثـــــــــر إعـــــــاقـــــــة حــــــــــــارس مــــــرمــــــى ســـيـــرخـــيـــو 
روتـــــــشـــــــيـــــــت لـــــمـــــحـــــمـــــد قـــــــــــــــدوس داخـــــــــل 

الــمــنــطــقــة انــــبــــرى لـــهـــا قـــائـــد غــانــا 
انـــــــــــــــــــــدري ايــــــــــــــو لـــــــكـــــــن الـــــــــحـــــــــارس 
تـــــصـــــدى لــــهــــا بــــبــــراعــــة مـــعـــوضـــًا 

خطأه )21(.
ومــــــــــن الـــــهـــــجـــــمـــــة الـــــتـــــالـــــيـــــة نـــجـــحـــت 

األوروغواي في افتتاح التسجيل عندما سدد سواريز 
كـــرة زاحــفــة مــن داخـــل المنطقة تــصــدى لــهــا الــحــارس 
الغاني من دون أن يلتقطها وكانت في طريقها إلى 
الــــمــــرمــــى قـــبـــل أن يــكــمــلــهــا جــــورجــــيــــان دي اراســـكـــايـــيـــتـــا 
داخـــــــل الــــشــــبــــاك مــــن مـــســـافـــة قـــصـــيـــرة )26(. وســــرعــــان 
مـــا أضــــاف الـــاعـــب ذاتــــه الـــهـــدف الــثــانــي إثـــر تــمــريــة من 

سورايز وتسديدة طائرة داخل الشباك )32(.

أفضلية
وظــــلــــت األفـــضـــلـــيـــة لـــــــأورغـــــــواي فـــــي الـــــشـــــوط الـــثـــانـــي 
ــــا تــــــســــــديــــــدة فــــيــــديــــريــــكــــو  ــــهــ وكــــــــانــــــــت ابـــــــــــــرز فـــــــرصـــــــة لــ
فــالــفــيــردي العـــب وســـط ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي 
ــــــارس  ــــــحـ ــــــدى لـــــهـــــا الـ ــــــصـ ــــقـــــة، تـ ــــنـــــطـ ــــمـ مــــــــن خـــــــــــــارج الـ

الغاني على دفعتين )68(.
وفــــي الـــدقـــائـــق األخــــيــــرة مـــن الـــمـــبـــاراة وبـــعـــد أن 
عـــلـــم الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لــــــأوروغــــــواي بـــفـــوز كـــوريـــا 
ــــتـــــالـــــي  ـــــال 2 - 1 وبـــــالـ ـــغـ ــ ــــرتـ ــبــ ــ الــ عـــــلـــــى  ــــيـــــة  ــــنـــــوبـ الـــــجـ
خـــــروجـــــه مـــــن ســــبــــاق الــــتــــأهــــل، طــــالــــب العــبــيــه 
بالهجوم با هوادة لتسجيل هدف ثالث كان 
ســيــضــمــن بــطــاقــة الـــعـــبـــور إلــــى الــــــدور الــتــالــي 
ــــلــــــى الــــــرغــــــم  ــــكــــــن عــ ــــلــــــى حـــــــســـــــاب كـــــــــوريـــــــــا، لــ عــ
مـــن الـــمـــحـــاوالت الــمــتــكــررة لـــم يــنــجــح »ال 
تــقــدمــه ليخرج  سيليستي« فــي تــعــزيــز 
خـــــــــــالـــــــــــي الـــــــــــــــــوفـــــــــــــــــاض. وعـــــــــــلـــــــــــى األرجـــــــــــــــــح 
ســيــكــون خــــروج األوروغـــــــواي نهاية 
الــــــطــــــريــــــق لــــلــــثــــنــــائــــي األوروغـــــــــــوانـــــــــــي 
ــــر ســـــــــــورايـــــــــــز واديـــــــنـــــــســـــــون  ــيــ ــ ــــهــ الــــــشــ
كافاني على الصعيد الدولي.

04
مباريات

السبت | ٠٩  جمادى األولى  1444 | ٠٣ ديسمبر ٢٠٢2  |  العدد ١٥٥٠٢

األوروغواي تهزم غانا.. ويوّدعان المونديال

الترتيب 
نعلختفلالدولة

تأهلت إلى ثمن النهائي32٠١٦٤٦البرتغال

تأهلت إلى ثمن النهائي3١١١٤٤٤كوريا ج

أقصيت من المنافسة3111٢٢4األوروغواي

أقصيت من المنافسة3١٠٢٥٧٣غانا

النتائج 
 غانا                                                        2                    البرتغال                              3

 كوريا الجنوبية       0                    األوروغواي          0

األوروغواي                  0                    البرتغال                             2 

غانا                                                         3                    كوريا الجنوبية   2 

األوروغواي                       2                    غانا                                              0

البرتغال                                       1                    كوريا الجنوبية     2 

المجموعة ٨
 أندربه أيو  يهدر ركلة الجزاء للنجوم السوداء | رويترزاألوروغواي سجلت هدفين  في مرمى غانا دون جدوى | أ ف ب

 سواريز مهاجم األوروغواي يبكي 
بعد الخروج الحزين | أ ف ب



٠٥ مباريات
٠٩  جمادى األولى  1444 | ٠٣ ديسمبر ٢٠٢2  |  العدد ١٥٥٠٢|  السبت

الدوحة  -  أ ف ب 

بعد بــدايــة صــادمــة وســقــوط لــم يكن فــي الحسبان 
أمام السعودية، تدخل األرجنتين مباراة اليوم مع 
أســـتـــرالـــيـــا عـــلـــى مــلــعــب أحـــمـــد بــــن عـــلـــي فــــي الــــريــــان، 
فــــــي الـــــــــــدور ثــــمــــن الــــنــــهــــائــــي لـــــمـــــونـــــديـــــال قــــطــــر 2022، 
بحذر كبير ضمن مسعاها لمواصلة الحلم بإحراز 
اللقب للمرة األولى منذ 1986. انتظرت األرجنتين 
حتى الجولة األخيرة من دور المجموعات لحسم 
تأهلها إلى ثمن النهائي واإلبقاء على حلم قائدها 
لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي فـــــي إنـــــهـــــاء مـــســـيـــرتـــه بـــالـــلـــقـــب األهـــــم 
الذي يغيب عن خزائنه، وذلك بفوزها على بولندا 

2 - صفر.
ووضـــــع فـــريـــق الــــمــــدرب لــيــونــيــل ســكــالــونــي نفسه 
فــــــي هـــــــذا الـــــمـــــوقـــــف بــــعــــد صـــــدمـــــة الـــــخـــــســـــارة افــــتــــتــــاحــــًا 
أمـــــــام الـــســـعـــوديـــة 1 - 2 قـــبـــل أن يــــعــــود إلـــــى الــســكــة 
الــــــصــــــحــــــيــــــحــــــة فـــــــــــي الـــــــــجـــــــــولـــــــــة الــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة عــــــــلــــــــى حــــــســــــاب 
الـــمـــكـــســـيـــك )2 - صـــــفـــــر(، وصـــــــــوالً إلــــــى حـــســـم تــأهــلــه 
ثـــاٍن على حساب  بــفــوز  وصــــدارة المجموعة الثالثة 

روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه.
وبــعــد الــفــوز عــلــى بــولــنــدا الــتــي رافــقــت العمالق 
األمريكي الجنوبي إلى ثمن النهائي بفضل فارق 
األهــــــــــــــداف عــــــن الــــمــــكــــســــيــــك، بــــــــدا ســــكــــالــــونــــي حــــــــذراً 
بشأن األستراليين الذين أنهوا دور المجموعات 

عـــلـــى نـــفـــس الـــمـــســـافـــة مـــــن فـــرنـــســـا حـــامـــلـــة الــلــقــب 
وتـــــــأهـــــــلـــــــوا إلــــــــــى ثـــــمـــــن الـــــنـــــهـــــائـــــي لـــــلـــــمـــــرة الـــــثـــــانـــــيـــــة فـــي 
تاريخهم بعد 2006 في الوصافة بفارق األهداف 

عن »الديوك«.

صدمة
ويــــبــــدو أن صــــدمــــة الـــســـعـــوديـــة الــــتــــي أعــــــــادت إلـــى 
ــــيـــــن أمـــــــام  ــــتـ ــــنـ ـــــارة االفـــــتـــــتـــــاحـــــيـــــة لـــــأرجـ ــــســ ـــــخـــ األذهـــــــــــــــــان الــ
الكاميرون عام 1990 قبل أن تواصل طريقها حتى 

النهائي، أيقظت ميسي ورفــاقــه الــذيــن قــّدمــوا أداء 
ـــتــــازاً فــــي الـــمـــبـــاراتـــيـــن الـــتـــالـــيـــتـــيـــن أمـــــــام الــمــكــســيــك  ـــمـ مـ

وبولندا.
وستكون مواجهة اليوم هي األولى بين األرجنتين 
وأبـــــطـــــال آســــيــــا 2015 فــــي نـــهـــائـــيـــات كــــــأس الـــعـــالـــم، 
لــــكــــنــــهــــمــــا تـــــــواجـــــــهـــــــا فـــــــــي الـــــمـــــلـــــحـــــق الــــــــــدولــــــــــي الـــــمـــــؤهـــــل 
األرجــــنــــتــــيــــنــــي  الــــمــــنــــتــــخــــب  وخـــــــــــــرج  لــــــمــــــونــــــديــــــال 1994 
منتصراً إيابًا 1 - صفر بعد التعادل ذهابًا 1 - 1. كما 
أظــــهــــر الــمــنــتــخــب األرجـــنـــتـــيـــنـــي شــخــصــيــة قــــويــــة أمــــام 
المكسيك بعدما تجاوز خيبة إهدار ركلة جزاء عبر 
قـــائـــده مــيــســي، وخـــــرج مــنــتــصــراً بــهــدفــي ألــيــكــســيــس 

ماك أليستر وخوليان ألفاريس.

عقبة
ــــقــــــوة  عـــــــلـــــــى الــــــــــــــــــــــــورق، تـــــــــبـــــــــدو األرجــــــــنــــــــتــــــــيــــــــن مـــــــرشـــــــحـــــــة بــ
ــــتـــــخـــــطـــــي عـــــقـــــبـــــة األســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــيـــــــن والــــــــتــــــــأهــــــــل إلــــــــــــى ربــــــع  لـ
الــنــهــائــي حــيــث ســـتـــواجـــه الـــفـــائـــزة مـــن مــــبــــاراة هــولــنــدا 
والــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة. لـــكـــن فــــريــــق الـــــمـــــدرب غــــراهــــام 
آرنـــولـــد لـــن يــكــون لــقــمــة ســائــغــة وقـــد أثــبــت ذلـــك في 
دور الــمــجــمــوعــات بــعــدمــا اخــتــبــر ســيــنــاريــو مــشــابــهــًا 
لـــأرجـــنـــتـــيـــن بـــخـــســـارتـــه مــــبــــاراتــــه األولــــــــى أمـــــــام فــرنــســا 
1 - 4، قبل أن يستعيد توازنه على حساب تونس 
1 -  صــفــر ثــم يحسم تــأهــلــه بتغلبه عــلــى الــدنــمــارك 

1 -  صفر أيضًا. 

األرجنتين وأستراليا والعين على الـ 8 

الدوحة - د ب أ  

رفــــض ســكــالــونــي مـــــدرب األرجـــنـــتـــيـــن، مــقــولــة إن الــهــزيــمــة 
االفتتاحية أمام المنتخب السعودي قد تفيد األرجنتين 
لما تبقى من مشوارها في مونديال قطر 2022، قائالً: ال 
أعتقد أن الخسارة مفيدة، لم نستفد أي شيء من هذه 
الهزيمة، وكنا نعلم أنه يتوجب علينا الفوز بالمباراتين 
المتبقيتين. كما رفض المبالغة في التفاؤل بعد مباراة 
المكسيك، وقــال: إذا كنتم تعتقدون أنه بمجرد فوزنا 
اليوم سنصبح أبطاالً للعالم، فأنتم مخطئون، وأعتقد 
أنه من الجنون أن نلعب بعد ما يزيد قليالً على يومين 
على الــرغــم مــن فــوزنــا بهذه المجموعة، ال أفهم ذلــك، 
لعبنا الخميس الماضي، وأمامنا يومان فقط ثم علينا 

أن نلعب مجدداً.

تأهل
من جهته، أكد غراهام آرنولد المدير الفني لمنتخب 

أســــتــــرالــــيــــا، أن فـــريـــقـــه لــــن يــــكــــون لـــقـــمـــة ســـائـــغـــة وســـهـــالً 
الــــــيــــــوم أمــــــــــام الــــمــــنــــتــــخــــب األرجــــنــــتــــيــــنــــي ونـــجـــمـــه 

ــــــل أثـــــبـــــت  ــــعـ ــ ــــفـ ــ ــــالـ ــ ــــــي، وبـ ــــــسـ ــيـ ــ ــ لــــــيــــــونــــــيــــــل مـ
ــــــب بـــــــــــــــــــــالده هـــــــــــــــــذا األمـــــــــــــــــــــر فـــــي  ــــخـ ــ ــتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ مـ
بــــعــــدمــــا اخـــتـــبـــر  الــــمــــجــــمــــوعــــات  دور 

ســـــيـــــنـــــاريـــــو مـــــشـــــابـــــهـــــاً لــــأرجــــنــــتــــيــــن 
ــــه مـــــــــبـــــــــاراتـــــــــه األولـــــــــــــى  ــ ــــارتـ ــ ــــــسـ ــــخـ ــ بـ

فـــرنـــســـا 1 - 4، قــبــل  أمــــــــام 
أن يستعيد تــوازنــه على 

حـــســـاب تـــونـــس 1 - صــفــر ثـــم يــحــســم تــأهــلــه بــتــغــلــبــه على 
الـــــدنـــــمـــــارك 1 - صــــفــــر أيــــــضــــــاً. وأظـــــهـــــر أنـــــــه قـــــاتـــــٌل بــهــجــمــاتــه 
ـــام األرجـــنـــتـــيـــن  ــ الــــمــــرتــــدة الــــتــــي ســـتـــكـــون ســــالحــــه مـــــجـــــدداً أمــ
في مباراة ستكون الهيمنة الميدانية فيها لصالح ميسي 

ورفاقه على أغلب الظن.

حسابات
وحــــذر آرنـــولـــد مــن مــغــبــة االســتــخــفــاف بمنتخب بــالده 

قائالً: ال يجب استبعادنا من الحسابات هناك 
شيء مميز يحصل حالياً، لدينا ثقة ال حدود 
ــتــــِه بـــعـــد،  ــنــ لــــهــــا بــــفــــريــــقــــنــــا، لــــكــــن الــــمــــهــــمــــة لــــــم تــ

نـــحـــن مـــتـــحـــّمـــســـون لـــصـــنـــاعـــة الـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــاريـــخ 
ــــائـــــل فــي  ــــان هـ ــ ــــمـ ــ والـــــــذهـــــــاب حــــتــــى أبـــــعـــــد مــــــن ذلـــــــــك، اإليـ

صــفــوف هــذه المجموعة وأعــتــقــد أنــنــا أظــهــرنــا ذلــك خاصة 
أمــام الــدنــمــارك، فهو خصم من الــطــراز العالمي. وأضــاف 
آرنولد: أنا متواجد في اللعبة لفترة طويلة بما فيه الكفاية 
ألعــلــم أن األمـــر األهـــم هــو الــتــعــافــي، الــنــوم والـــحـــرص على 

القيام بكل شيء كي تكون جاهزاً.
وســيــكــون الــهــم األســاســي 
ـــولــــــد كـــيـــفـــيـــة إيــــقــــاف  آلرنـــ
الــــذي سيقاتل  مــيــســي 
بكل ما لديه من أجل 
ــــيـــــرتـــــه الـــــدولـــــيـــــة  إنـــــــهـــــــاء مـــــسـ
والــفــوز  بأفضل طريقة ممكنة 
بـــــلـــــقـــــب مــــــــونــــــــديــــــــال قــــــطــــــر خـــــــاصـــــــة وأنـــــــــه 

سيكون األخير له.

سكالوني: أرفض المبالغة في التفاؤل

 ميسي يبحث عن حلم المونديال األخير | أ ف ب 

 �  غراهام آرنولد: 
فريقي لن يكون 

لقمة سائغة

آرنولدسكالوني

ــــيـــــك، مـــــــدافـــــــع مـــنـــتـــخـــب  ــــنـ ــــيـ أكــــــــــد مـــــيـــــلـــــوش ديـــــجـ
أســــتــــرالــــيــــا، أن األرجــــنــــتــــيــــنــــي مـــيـــســـي هـــــو بـــطـــلـــه، 
لـــكـــنـــه ســـيـــضـــع أحـــاســـيـــســـه جـــانـــبـــًا عــنــدمــا 
يلتقيان داخل المستطيل األخضر 
الــــــيــــــوم عــــلــــى اســــــتــــــاد أحـــــمـــــد بــن 
عـــــــلـــــــي فــــــــــي الـــــــــــــريـــــــــــــان، وقــــــــــال 
 28« الـــــــــبـــــــــالـــــــــغ  الــــــــــمــــــــــدافــــــــــع 
عـــــــــــامـــــــــــًا«: تـــــعـــــلـــــمـــــون أنــــنــــي 
أحـــــــــبـــــــــبـــــــــت مــــــــيــــــــســــــــي دائــــــــــــــمــــــــــــــًا، 
أعتقد أنه أعظم من لعب كرة 
الــقــدم، لكنه ليس شــرفــًا أن ألعب 
ضـــــده ألنـــــه مـــجـــرد إنــــســــان، شـــــرف عــظــيــم 
أن أكــــــــــون فــــــي ثــــمــــن الــــنــــهــــائــــي لـــــكـــــأس الــــعــــالــــم، 
هــــذا الـــشـــرف الـــــذي أســـعـــى إلـــيـــه، وتـــابـــع مــدافــع 
مــــنــــتــــخــــب أســــــتــــــرالــــــيــــــا: بــــالــــنــــســــبــــة لــــــنــــــا، فـــــــــإن األمـــــــر 
يـــتـــعـــلـــق بـــــإيـــــقـــــاف مــــيــــســــي لـــــأســـــف أنــــــــا مــــــن أشــــد 
الـــمـــعـــجـــبـــيـــن بــــــه ولــــكــــنــــي أحــــــــب أن أفــــــــــوز بـــكـــأس 
ــــــأس الـــــعـــــالـــــم.  ــــكـ ــ ــــر مــــــــن فـــــــــــــوزه هــــــــو بـ ــ ــثـ ــ ــ الــــــعــــــالــــــم أكـ
وواصــل: هذا األمر ال أدري، ما إذا كان ممكنًا 
أم ال، لست متأكداً، لكنني أعلم أننا سنعطي 
110 % إليــــــقــــــاف كــــــل شــــــــيء يـــســـيـــر نــــحــــو شـــبـــاك 

حارس مرمانا ماثي.  )الدوحة - أ ف ب(

 ديجينيك: 

مهمتي إيقاف 
»بطلي« ميسي



الدوحة - د ب أ 

 يطمح منتخبا هولندا والواليات المتحدة في مواصلة 
الــقــدم، المقامة  لــكــرة  الــعــالــم  رحلتهما بنهائيات كـــأس 
حــــالــــيــــاً فـــــي قــــطــــر، حـــيـــنـــمـــا يـــلـــتـــقـــيـــان الــــــيــــــوم، عــــلــــى مــلــعــب 
خليفة الدولي في افتتاح مباريات دور الـ16 بالمونديال.

وســتــكــون هــذه هــي الــمــواجــهــة األولـــى بين المنتخبين 
ــــعــــــديــــــد مـــن  ــــبـــــق أن لــــعــــبــــا الــ فـــــــي الــــــمــــــونــــــديــــــال، لــــكــــنــــهــــمــــا سـ
المباريات الــدولــيــة الــوديــة، بعيداً عــن الــعــرس العالمي 

الكبير.
المونديال  المجموعات في  اجتيازهما مرحلة  وبعد 
القطري، يطمع المنتخبان في المضي قدماً بالبطولة، 
الســيــمــا الــمــنــتــخــب الـــهـــولـــنـــدي، الـــــذي مـــا زال يــبــحــث عن 
التتويج بلقبه األول في البطولة، التي بلغ الدور النهائي 

بها 3 مرات.

تأهل
وتأهل المنتخب الهولندي، الذي يشارك في المونديال 
للمرة الــــ11 فــي تاريخه، لــدور الــــ16 عقب تــصــدره ترتيب 
الـــمـــجـــمـــوعـــة األولـــــــــــى، الــــتــــي ضــــمــــت مـــنـــتـــخـــبـــات الـــســـنـــغـــال 
ــــقـــــب فـــــــــــوزه فـــي  ــــيـــــد 7 نـــــــقـــــــاط، عـ واإلكــــــــــــــــــــــوادور وقــــــطــــــر بـــــرصـ

لقاءين وتعادله في مباراة وحيدة.
واســـتـــهـــل مــنــتــخــب هــــولــــنــــدا، الـــــــذي اجــــتــــاز مــرحــلــة 
السابقة بكأس  المجموعات فــي جميع مــشــاركــاتــه 
الـــعـــالـــم، مــبــاريــاتــه فـــي مـــونـــديـــال قــطــر 2022 بــالــفــوز 
2 /   صفر على منتخب الــســنــغــال، قبل أن يتعادل 

1 /   1 مـــع نــظــيــره اإلكــــــــــوادوري فـــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة، 
لــيــخــتــتــم لــــقــــاءاتــــه بــــالــــفــــوز 2 /   صـــفـــر عـــلـــى الــمــنــتــخــب 
القطري. ويسعى المنتخب الملقب بـ »الطواحين« 
لــبــلــوغ دور الــثــمــانــيــة فــي الــمــونــديــال لــلــمــرة السابعة 

في تاريخه والخامسة في مشاركاته الست األخيرة 
بالمسابقة.

ومن المرجح أن يستعين فان جال بنجمه المخضرم 
مــمــفــيــس ديــــبــــاي أمــــــام الــمــنــتــخــب األمــــريــــكــــي، ســــــواء عــبــر 

الـــدفـــع بـــه فـــي الــقــائــمــة األســـاســـيـــة أم مــشــاركــتــه كــبــديــل، 
السيما بعد حضوره القوي في اللقاء األخير أمام قطر، 
حيث ساهم في هدفي الفريق البرتقالي خالل المباراة.

وكـــــان ديـــبـــاي ضــمــن الـــبـــدالء فـــي أول جــولــتــيــن بسبب 
مــعــانــاتــه مــن إصــابــة فــي الــفــخــذ، لــكــن فـــان جـــال دفـــع به 
فــي التشكيل األســاســي لهولندا أمـــام قــطــر، ليكون عند 
حـــســـن الــــظــــن بــــــه، قـــبـــل أن يـــتـــم اســــتــــبــــدالــــه فـــــي مــنــتــصــف 

الشوط الثاني.

مغامرة
الــواليــات المتحدة باستمرار  من جانبه، يحلم منتخب 
مــغــامــرتــه فــي الــمــســابــقــة، الــتــي يــشــارك فــيــهــا لــلــمــرة الــــ11 
في تاريخه، خصوصاً بعد عروضه القوية التي قدمها 

في المجموعة الثانية بدور المجموعات في البطولة.
واقـــتـــنـــص مــنــتــخــب أمـــريـــكـــا ورقـــــة الـــتـــرشـــح لـــــدور الــــــ16، 
بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب مجموعته برصيد 

5 نقاط، حيث حقق فوزاً وحيداً وتعادلين.
وافـــتـــتـــح الــمــنــتــخــب األمـــريـــكـــي مــــشــــواره فـــي الــمــونــديــال 
يـــتـــعـــادل  ــــتـــــعـــــادل 1 /   1 مــــــع مـــنـــتـــخـــب ويــــــلــــــز، قــــبــــل أن  بـــــالـ
مـــرة أخــــرى مـــن دون أهـــــداف مـــع الــمــنــتــخــب اإلنــجــلــيــزي، 
ليحسم في النهاية صعوده للدور الثاني، بفضل فوزه 
1 /   صــفــر عــلــى مــنــتــخــب إيـــــــران، لــيــثــأر مـــن خـــســـارتـــه أمـــام 
المنافس ذاته بنسخة المونديال عام 1998 في فرنسا.

ويـــطـــمـــع مــنــتــخــب أمـــريـــكـــا فــــي الـــظـــهـــور بـــــــدور الــثــمــانــيــة 
بكأس العالم للمرة األولـــى منذ نسخة مونديال 2002 

بكوريا الجنوبية واليابان.
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هولندا تخشى مفاجآت أمريكا 

هولندا تسعى للقب األول في تاريخها | أ ف ب

الدوحة  -  د ب أ 

ــــر الـــــفـــــنـــــي لـــلـــمـــنـــتـــخـــب  ــــديــ ــــمــ شـــــــــدد لــــــويــــــس فـــــــــان جــــــــــــال، الــ
الـــهـــولـــنـــدي لــــكــــرة الـــــقـــــدم، عـــلـــى قــــــوة وتــــطــــور الــمــنــتــخــب 
األمريكي، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين اليوم 
فــي افــتــتــاح مــنــافــســات دور الـــــ16 بــبــطــولــة كـــأس العالم 
فـــــــي قــــــطــــــر. وقــــــــــــال فـــــــــان جـــــــال:  ــــاً  ــيــ ــ ــــالــ الـــــمـــــقـــــامـــــة حــ  2022
المنتخب األمــريــكــي فــريــق مفعم بــالــطــاقــة والــحــيــويــة، 
هـــم يــتــمــتــعــون بــــقــــدرات بــدنــيــة قـــويـــة وهـــــذا مـــا يشكل 
تـــــروا  صـــعـــوبـــة ألي فــــريــــق يــــواجــــهــــهــــم، يـــمـــكـــنـــكـــم أن 
ذلــــك مـــن نــتــائــج مـــبـــاريـــاتـــهـــم، نــحــن ســنــبــذل كـــل ما 

بوسعنا كي نحقق الفوز أمامهم في مباراة اليوم، 
وأظن أنهم تطوروا بشكل جيد، خاصة أن هذا 

أمر معهود عن األمريكيين بشكل عام.
وأضاف المدير الفني للمنتخب الهولندي: 
لـــقـــد تـــحـــســـنـــوا بـــشـــكـــل ســــريــــع ولــــديــــهــــم العـــبـــون 
في كبرى األندية األوروبية، ال نحتاج للتأكيد 

جــــــيــــــداً،  أداء  ســـــيـــــقـــــدمـــــون  أنــــــهــــــم  عـــــلـــــى 
البعض ربما لم يتوقع هذا األداء 

منهم، ولكن عند مشاهدتهم، 
يـــبـــدو جـــلـــيـــاً لـــنـــا أنـــهـــم يــصــنــعــون 
الــــفــــرص. وتـــابـــع فــــان جـــــال: لم 
ــــاه أدائـــــــهـــــــم، فــقــد  أنــــــدهــــــش تـــــجـ
تــوقــعــت أن مــنــتــخــب الـــواليـــات 
بعد  تقدماً  المتحدة سيحقق 

المباراة األولى.

تاريح
من جهته، أكــد غريغ برهالتر، المدير الفني لمنتخب 
الــــواليــــات الــمــتــحــدة، أن مــواجــهــة الـــيـــوم، أمـــــام منتخب 
هــــولــــنــــدا لـــــن تــــكــــون ســـهـــلـــة، وخـــــاصـــــة أن الـــمـــنـــافـــس أحـــد 
أقوى المنتخبات طيلة النسخ السابقة، ولديه العبون 
عــلــى أعــلــى مــســتــوى ومـــديـــر فــنــي صــاحــب تـــاريـــخ طــويــل، 
ــــــل هـــــــــذا فــــنــــحــــن جــــــــاهــــــــزون لــــلــــقــــاء،  ــــــن كـ ــــكــــــن بـــــالـــــرغـــــم مـ ولــ
موضحاً أن منتخبه يطمع في الظهور في دور الثمانية 
ـــرة األولـــــــــى مـــنـــذ نـــســـخـــة مـــونـــديـــال  ـــمــ فـــــي كــــــأس الــــعــــالــــم الــ
2002 فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والــــيــــابــــان، فـــي ظـــل امــتــالكــه 
عدداً من الالعبين المحترفين بأوروبا، مثل كريستيان 
بــولــيــســيــتــش، الــــــذي أحــــــرز هـــــدف تـــأهـــل الـــفـــريـــق لــمــرحــلــة 
خـــــــروج الـــمـــغـــلـــوب فــــي مــــرمــــى إيـــــــــران، مـــتـــمـــنـــيـــاً مــشــاركــتــه 
فــــــي لـــــقـــــاء الـــــــيـــــــوم، وقــــــــــــال: ال جـــــديـــــد فــــــي شــــــــأن حــــالــــتــــه، 
لطالما قلت إنه من الرائع أن يكون أفضل العب لديك 
يـــعـــمـــل بـــجـــديـــة، لــــــدي كــــــالم كـــثـــيـــر فــــي قـــلـــبـــي ألقــــولــــه عــن 

بوليسيتش.
وواصل المدير الفني للمنتخب األمريكي: يضم 
مـــنـــتـــخـــبـــنـــا تــــيــــمــــوثــــي ويـــــــــــا، نـــــجـــــل الــــرئــــيــــس 
الــــــلــــــيــــــبــــــيــــــري وأســـــــــــــطـــــــــــــورة كـــــــــــــرة الـــــــقـــــــدم 
األفــــريــــقــــيــــة جـــــــورج ويـــــــا، الـــمـــحـــتـــرف 
فــي فــريــق لــيــل الــفــرنــســي، والـــذي 
فـــي  ـــــق  ــــريـ ـــفــ ــ الـ أهــــــــــــــداف  أحــــــــــــرز أول 
الــــمــــســــابــــقــــة الــــحــــالــــيــــة فــــــي مـــرمـــى 
منتخب ويلز، ونحلم باستمرار 

المغامرة في المسابقة.

فان جال: منتخب أمريكا صعب للغاية
 أكـــــد األمـــريـــكـــي كــريــســتــيــان بــولــيــســيــك أنـــــه بـــــدأ فــي 
الـــــتـــــعـــــافـــــي مــــــــن اإلصـــــــــابـــــــــة الــــــتــــــي تــــــعــــــرض لـــــهـــــا خـــــال 
تسجيل الهدف الحاسم أمام إيران، ويتطلع إلى 
أن يـــكـــون الئـــقـــًا لــمــواجــهــة هـــولـــنـــدا فـــي دور الــســتــة 

عشر بكأس العالم لكرة القدم اليوم.
وقــــــال بــولــيــســيــك خـــــال الــمــعــســكــر 

الـــــــــــــتـــــــــــــدريـــــــــــــبـــــــــــــي قـــــــــــبـــــــــــل الـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــاء: 
أتــــعــــامــــل مـــــع األمـــــــــر يــــومــــًا 

بعد يــوم فــي الوقت 
الــــحــــالــــي وســــأبــــذل 
قــــــــــــــصــــــــــــــارى جـــــــهـــــــدي 

لــــلــــعــــمــــل مــــــــع الــــفــــريــــق 
الــــــطــــــبــــــي والــــــــتــــــــأكــــــــد مـــــــــن أن 

بـــوســـعـــي الـــلـــعـــب، مــضــيــفــًا أنـــه 
يعاني من ألم بعد التعرض لكدمة 

فـــي الـــحـــوض لــكــن حــالــتــه تــتــحــســن. وأضـــــــاف: لقد 
كـــنـــت أتــــألــــم لـــكـــنـــي أتــــحــــســــن. والـــــاعـــــب الــــبــــالــــغ مــن 
الـــــعـــــمـــــر 24 عـــــــامـــــــًا هـــــــو نـــــجـــــم الــــمــــنــــتــــخــــب األمـــــريـــــكـــــي 
الشاب والذي سيمثل غيابه في لقاء اليوم ضربة 
كبيرة لــفــرص الــتــأهــل، لكن بوليسيك أشـــاد كثيراً 
بزمائه. وقال العب تشيلسي: سعيد حقًا بروح 
ــــفـــــريـــــق، الــــتــــأهــــل مـــــن هـــــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــة إنـــــجـــــاز ال  الـ
يصدق، إنه شعور رائع أن نكون في المكان الذي 
نـــحـــن فـــيـــه اآلن، ولـــكـــن ال يــــــزال هـــنـــاك الـــمـــزيـــد فــي 

المستقبل.  )الدوحة - رويترز(

شكوك حول مشاركة 
بوليسيك

 �   غريغ برهالتر: 
 جاهزون لمواجهة 

»الطواحين«

 غريغ برهالتر لويس فان جال  
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الخزري يودع »نسور 
قرطاج« بهدف تاريخي

قــرر المهاجم وهــبــي الــخــزري، اعــتــزال اللعب دولــيــًا مــع منتخب 
تونس بعد مسيرة انطلقت في 2012 وتواصلت قرابة 10 سنوات 
كان خاللها أساسيًا في معظم المباريات. وأخبر الخزري رفاقه 
فـــــي نـــهـــايـــة الـــمـــقـــابـــلـــة ضـــــد الـــمـــنـــتـــخـــب الــــفــــرنــــســــي، حـــيـــث صــدمــهــم 
بــقــراره وضــع حــد لمسيرته الــدولــيــة مــع نــســور قــرطــاج فــي موقف 
كــــان صــعــبــًا عــلــى الــالعــبــيــن الـــذيـــن تـــأثـــروا كــثــيــراً بــــقــــراره، خــصــوصــًا 
وأن الـــخـــزري عــنــدمــا تـــحـــدث إلــــى الــالعــبــيــن كــــان يــبــكــي وهــــو يـــودع 
الــمــنــتــخــب الـــتـــونـــســـي نـــهـــائـــيـــًا، رغـــــم أن االتــــحــــاد قــــد يــطــالــبــه الحـــقـــًا 

بالعدول عن قراره ومنحه راحة مؤقتة.
وانـــــضـــــم الــــــخــــــزري إلـــــــى مـــنـــتـــخـــب تـــــونـــــس فـــــي 2012 بــــعــــد أن وجــــه 
لـــــه الــــــمــــــدرب ســـــامـــــي الــــطــــرابــــلــــســــي الــــــدعــــــوة لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي كــــأس 
أفــــريــــقــــيــــا بــــجــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــا، وشــــــــــارك فـــــي كـــــــــؤوس أفــــريــــقــــيــــا 2013 

ـــــارك  شـ كــــمــــا  و2022،  و2019  و2017  و2015 
فــي مــونــديــال 2018 وســجــل هدفين و2022 
وســـجـــل هــــدفــــًا، وهــــو أفـــضـــل هـــــداف تــونــســي 

في المونديال واألول عربيًا أيضًا رفقة 
الــــســــعــــودي ســــامــــي الــــجــــابــــر، وثـــانـــي 

أفضل هداف في تاريخ منتخب 
تونس برصيد 25 هدفًا.

كــــمــــا كـــــــان الــــــخــــــزري حـــــاضـــــراً 
مـــــــــــــــــــــع مـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــخـــــــــــب تـــــــــــونـــــــــــس 
 ،2010 مــــنــــذ  األولـــــمـــــبـــــي 
وكـــــــان أســــاســــيــــًا مـــــع كــل 
الـــــــمـــــــدربـــــــيـــــــن. ويـــــــــبـــــــــدو أن 

الحملة التي تعرض لها 
ــــــل الــــــجــــــمــــــاهــــــيــــــر هــــي  ــبـ ــ ــ مــــــــــن قـ

الـــتـــي دفـــعـــتـــه إلـــــى اتــــخــــاذ قــــرار 
ــــيـــــًا، ال ســيــمــا وأنــــــه كـــــان فــي  ــــتـــــزال دولـ االعـ

كــل مناسبة يتحمل تبعات تعثر »نسور 
قـــرطـــاج«. واخــتــتــم الـــخـــزري مــســيــرتــه بهدف 
تاريخي قد يكون األغلى في مسيرته عندما 
سجل هدف تونس الوحيد في النهائيات 
وســـجـــل فــــي مـــرمـــى مــنــتــخــب فـــرنـــســـا بــطــل 
العالم 2018، وبالتالي كان اعتزاله من 
الباب الكبير.  )الدوحة - زهير بن علي(

 ميسي
 لن يعيش  في »جلباب« مارادونا

بوينس أيرس - رويترز 

يكتسب ليونيل ميسي حب عدد غفير من الجماهير األرجنتينية، بفضل 
أدائه الحماسي في قطر، لكن تفضيلهم لدييغو مارادونا قد يغلبهم ما 
لم يحصد لقب كأس العالم لكرة القدم في محاولته األخيرة بالبطولة، 
وأصبح »البرغوث« يعاني من كثرة المقارنات بينه وبين مــارادونــا، وال 
يــتــبــقــى لــنــجــم بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان ســــوى لــقــب كــــأس الـــعـــالـــم، ليستمر 

ويخرج من العيش في »جلباب« المقارنة مع مارادونا.
وأبــــهــــر الـــنـــجـــمـــان ضــئــيــا الـــبـــنـــيـــة الـــعـــالـــم بـــــغـــــزارة األهـــــــــداف وتـــشـــابـــهـــا فــي 
أســـلـــوب الــلــعــب عــلــى نــحــو مـــدهـــش، إذ يــعــتــمــدان عــلــى الـــمـــهـــارة الــفــائــقــة 
فــــي مـــــراوغـــــة الـــمـــدافـــعـــيـــن والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــــكــــرة كـــمـــا لــــو كـــانـــت مــلــتــصــقــة 

بقدميهما.
لــكــن وحــــده مــــارادونــــا، الــــذي تــوفــي قــبــل عــامــيــن، فــــاز بــالــلــقــب األكــبــر. 
وقاد مارادونا منتخباً متواضع المستوى في 1986 عندما أصبح هدفه 
الهزيمة  للتحدي األرجنتيني بعد  رمـــزاً  إنجلترا  بــيــده فــي مــرمــى  الشهير 

في حرب فوكاند.
وعـــلـــى مـــــدار ســــنــــوات، قـــالـــت جــمــاهــيــر أرجــنــتــيــنــيــة إن مــيــســي ال يمكنه 
الوصول لمكانة مارادونا ما لم يفز بكأس العالم، بغض النظر عن عدد 

الكرات الذهبية واأللقاب التي يحصدها.
وتساءل البعض عن أسباب التفاوت الكبير بين شخصيتي النجمين، 
إذ إن ميسي فــي غاية الخجل واالنــطــوائــيــة، بينما كــان مــارادونــا مصدراً 

للتسلية بالمزاح واألغاني والجموح.

مشاعر متضاربة
وتفوق ميسي في عــدد األهــداف واأللــقــاب على مــارادونــا، بل إنــه تجاوز 
عــــدد مــبــاريــاتــه الـــدولـــيـــة فـــي قـــطـــر، حــيــث قــــاد األرجــنــتــيــن إلــــى دور الــســتــة 
عــشــر. ويـــقـــول الــمــقــربــون مـــن مــيــســي إن رغــبــتــه فـــي الـــفـــوز بــكــأس الــعــالــم 
كــبــيــرة حــتــى وإن لــم يــكــن هـــذا جــلــيــاً فــي الــمــاضــي بسبب خــجــلــه. واتــضــح 
ذلـــك عــنــدمــا انــهــمــرت دمــوعــه بــعــدمــا قـــاد األرجــنــتــيــن لــلــفــوز بــكــوبــا أمــريــكــا 

2021، وهو لقبها األول في 28 عاماً.
ـــــرس »دائـــــمـــــاً مــا  ـــال الـــمـــشـــجـــع غـــوســـتـــافـــو فـــرانـــشـــيـــنـــي فــــي بـــويـــنـــس أيــ ــ وقــ

ربطت عاقة حب وكراهية األرجنتينيين مع ميسي«.
وأضاف: »دائماً ما نقارنه بمارادونا، الذي فاز بكأس العالم قبل 36 
عـــامـــاً، مــنــذ ذلـــك الــحــيــن لــم نــفــز مـــجـــدداً.. يــقــول الــجــمــيــع إن عــلــيــه الــفــوز 
ليصل إلــى مكانة مـــارادونـــا، ويعتقد الــكــثــيــرون، مثلي، أنــه حتى حينها 

لن يكون في نفس مكانته«.

الدوحة - أ ف ب 

كــــــــــان يــــــــــوم أول مـــــــن أمــــــــــس عـــــلـــــى مــــلــــعــــب اســـــــتـــــــاد أحــــــمــــــد بـــن 
علي في الريان نهاية درامية بالنسبة للكرة البلجيكية، 

بـــــــــإســـــــــدال الــــــســــــتــــــار بـــــشـــــكـــــل »درامــــــــاتــــــــيــــــــكــــــــي« عـــــلـــــى حـــقـــبـــة 
ــــيـــــل أحــــــد مـــهـــنـــدســـي نــهــضــة  ــــبـــــي، ورحـ جـــيـــل ذهـ

»الــشــيــاطــيــن الــحــمــر« الـــمـــدرب اإلســبــانــي 
روبرتو مارتينيز، وذلك بعد الخروج 

من الدور األول لمونديال قطر.
قـــــــــبـــــــــل أربــــــــــــــعــــــــــــــة أعـــــــــــــــــــــــــــــــوام، كـــــــــان 

الــجــيــل الــذهــبــي لــبــلــجــيــكــا في 
أوج عــطــائــه وُوِضــــــــَع على 
الــمــرشــحــيــن  رأس الئـــحـــة 

لــــــــلــــــــفــــــــوز بـــــــالـــــــلـــــــقـــــــب الــــــعــــــالــــــمــــــي 
لـــكـــن  الــــــــــبــــــــــاد،  تــــــــاريــــــــخ  فــــــــي  األول 

المشوار لم يصل إلى نهايته وتوقف 
عــنــد دور األربــعــة عــلــى يــد فــرنــســا الــتــي توجت 

الحــقــًا بــالــلــقــب. دخـــل كيفن دي بــرويــن ورفــاقــه إلــى 
الــمــونــديــال الــقــطــري وهـــم يـــدركـــون أنــهــا الــفــرصــة األخــيــرة 

لمحاولة االرتقاء إلى مستوى سمعتهم بين أفضل العبي القارة 
الــعــجــوز. لكن الــمــغــرب فعل فعلته وأســقــط رجـــال الــمــدرب مارتينيز في 
الــجــولــة الثانية 2 - صــفــر، مــا جعلهم مطالبين بــالــفــوز فــي الــجــولــة األخــيــرة أول من 
أمس على كرواتيا، إال أن هذا األمر لم يتحقق فاكتفوا بالتعادل وانتهى المشوار.

مــبــاشــرة وبـــعـــد انــتــهــاء الـــمـــبـــاراة الـــتـــي أهـــــدر رومــيــلــو لــوكــاكــو فـــي ثــوانــيــهــا األخـــيـــرة 

فــرصــتــيــن ذهــبــيــتــيــن لــخــطــف بــطــاقــة الــتــأهــل، أعــلــن مــارتــيــنــيــز أنـــه ســيــغــادر المنصب 
الــذي استلمه عــام 2016. قــال بتأثر كبير إن »هــذه المباراة كانت مباراتي األخيرة 
مـــع الــمــنــتــخــب.. حــــان الـــوقـــت كـــي أتـــنـــحـــى«. كــــان وداعــــــًا مـــريـــراً لـــهـــذا الــــمــــدرب، لكنه 
لـــن يـــكـــون الـــراحـــل األخـــيـــر عـــن الــمــنــتــخــب، الـــــذي ســيــخــســر عــلــى األرجـــــح الــكــثــيــر من 
عـــنـــاصـــره الـــحـــالـــيـــة وأبـــــرزهـــــم كــيــفــن دي بــــرويــــن الــــــذي ألـــمـــح إلـــــى نـــهـــايـــة حــقــبــة 
الجيل الحالي، بإقراره أن كأس العالم في قطر ستكون على األرجح 

األخيرة له.
ــــنـــــجـــــوم تــــضــــم إلــــــــى جـــــانـــــب دي بـــــرويـــــن،  فــــــي تـــشـــكـــيـــلـــة مــــــن الـ
ــــائـــــــد هـــــــــــــــــازارد والــــــدبــــــابــــــة  الـــــــــحـــــــــارس الـــــمـــــتـــــألـــــق كــــــــــورتــــــــــوا، والـــــــقـــ
البشرية لــوكــاكــو، كــانــت ُتــصــّنــف بلجيكا كــواحــدة من 
الــمــرشــحــيــن لــلــقــب الـــمـــونـــديـــال. كــــان الـــفـــوز الــــودي 
على هولندا )4 - 2( عام 2012، بمثابة نقطة 
ــــنـــــذ ذلـــــك  ــــــى مـ ـــــقـ ــــهــــــذا الـــــجـــــيـــــل، إذ ارتــ الـــــتـــــحـــــول لــ

الحين إلى مستوى المنتخبات المنافسة.

ضعف اإلنجاز
بالنسبة لمنتخب ُينظر إليه على أنه مرشح محتمل للقب، 
لـــــم يـــكـــن الـــــخـــــروج مـــــن ربــــــع نـــهـــائـــي كــــــأس أوروبــــــــــا 2016 و2020 

مجزيًا، مما أدى إلى تصنيف بلجيكا على أنها »ضعيفة اإلنجاز«.
وفــــي تــقــيــيــمــه لــفــشــل الــمــنــتــخــب، قــــال الــــمــــدرب الـــســـابـــق لــبــلــجــيــكــا جـــورج 
ليكنز عن فريق مارتينيز: »عندما ال تجرؤ على القيام ببعض األمور، لن تمتلك 

شيئًا، إرادة الفوز غير موجودة في مجموعة مارتينيز«.
ومـــع بــلــوغ الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن نــجــوم بلجيكا مــرحــلــة الــثــاثــيــنــيــات، يــبــدو أن 

مونديال قطر كان آخر محطات هذا الجيل.

نهاية الجيل الذهبي بلجيكا..



ــــاوى مـــنـــتـــخـــب ألـــمـــانـــيـــا مـــــع مـــنـــتـــخـــب إســـبـــانـــيـــا فـــــي رصـــيـــد  وتــــــســ
النقاط، بعد خسارة إسبانيا أمــام اليابان 1 - 2 في الجولة 
األخـــيـــرة، وضــمــن  اإلســـبـــان الــتــفــوق بــفــارق األهـــــداف، وتــأهــل 
ــــان الــــــصــــــدارة  ــــابــ ــــيــ ــــانــــــي، فــــــي حــــيــــن حــــســــمــــت الــ ــــثــ فــــــي الـــــمـــــركـــــز الــ
وبــــطــــاقــــة الــــتــــأهــــل األولــــــــــى بــــرصــــيــــد 6 نـــــقـــــاط، وصـــــعـــــد مــنــتــخــبــا 
الــــيــــابــــان وإســــبــــانــــيــــا مــــعــــاً إلــــــى الـــــــــدور ثـــمـــن الــــنــــهــــائــــي. والـــمـــتـــابـــع 
للكرة األلمانية في السنوات األخيرة، يالحظ تراجعاً كبيراً 
فــــي مــســتــويــاتــهــا ونـــتـــائـــجـــهـــا، ولـــــم تـــعـــد »تـــــــروس الـــمـــاكـــيـــنـــات« 
التي شــاركــت فــي جميع نهائيات المونديال مــا عــدا عامي 
1930 و1950، وحصدت كأس العالم 4 مرات في نسخ 
الفنية  بــالــكــفــاءة  1954 و1974 و1990 و2014، تعمل 
والبدنية نفسها، ودفعت الجماهير األلمانية الثمن 
بخيبة أمل عاشتها في كأسي العالم 2018 و2022. 
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دبي  -  البيان 

أكـــــــد عــــبــــدالــــلــــه مــــــــراد اإلداري الــــســــابــــق بـــــنـــــادي شــــبــــاب األهــــــلــــــي، مـــديـــر 
شــركــة بــي بــي ســبــورت الــريــاضــيــة، أن المنتخب األلــمــانــي دفـــع ثمن 

االســتــهــتــار بــالــمــنــتــخــب الــيــابــانــي فـــي الــجــولــة األولــــــى عــنــدمــا خسر 
بطريقة درامــاتــيــكــيــة 1  -  2، بعد أن كــان متقدمًا إلــى آخر 

إلــــــى أن »الـــمـــاكـــيـــنـــات  20 دقـــيـــقـــة فـــــي الـــــمـــــبـــــاراة، مــــشــــيــــراً 
األلمانية« معطلة مــن 4 ســنــوات ولــم يتم تصحيح 
مــســارهــا مــنــذ الـــخـــروج الــحــزيــن مــن مــونــديــال روســيــا 

2018. وتـــابـــع قــــائــــاً: »ال يــســتــحــق الــمــنــتــخــب األلــمــانــي 
ــــــدور األول بــالــنــظــر إلـــــى الـــمـــســـتـــويـــات الــتــي  الـــصـــعـــود إلـــــى الـ

ظــهــر بــهــا مــقــارنــة بــمــنــتــخــبــي إســبــانــيــا والـــيـــابـــان الــلــذيــن تــأهــا عن 
استحقاق وجدارة«.

ــــراد، مــســؤولــيــة الــــخــــروج الــمــبــكــر للمنتخب  كــمــا حــمــل عــبــدالــلــه مــ

األلــــمــــانــــي لـــلـــمـــدرب هـــانـــســـي فـــلـــيـــك الـــــــذي لــــم يـــــتـــــدارك أخــــطــــاء مــــبــــاراة 
الجولة األولى أمام اليابان، وتكرر األمر نفسه أمام إسبانيا وأخيراً 
أمام كوستاريكا، مشيراً إلى أن المنتخب األلماني كان يظهر في كل 
مرة مرتبكًا، ويبدو أنه غير جاهز للبطولة، كما أنه عجز في إظهار 
قدراته الحقيقية ومكانة الكرة األلمانية، وأضــاف: »الخروج 
مــن الـــدور األول كــان مستحقًا ويعكس الــصــورة الباهتة 
التي ظهر عليها الفريق األلماني في كل المباريات، 
وكــــان ظــــاً لــبــطــل مـــونـــديـــال 2014، وافــتــقــد الــــروح 

القتالية التي كانت تميزه في السابق«.
وأوضح مراد، »إن المنتخب األلماني عرف على 
مـــدار تــاريــخــه بــالــروح القتالية وعـــدم االســتــســام طيلة 
الـــــــــ90 دقـــيـــقـــة، وعــــــــادة مــــا كــــــان قـــــــــادراً عـــلـــى قـــلـــب الـــنـــتـــائـــج فــي 
ــــنـــــات« لــــكــــن جــمــيــع  ــــيـ الــــــوقــــــت الـــــقـــــاتـــــل، حــــتــــى أنــــــــه نــــــــال لــــقــــب »الـــــمـــــاكـ

أسلحته اختفت في قطر وغادر من الباب الصغير«.

ثورستن فينك: نفتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الالعب رقم »عبدالله مراد: خروج من الباب الصغير
دبي  -  البيان 

أكــــد األلـــمـــانـــي ثـــورســـتـــن فــيــنــك مـــــدرب الــنــصــر الـــســـابـــق، أن أكـــبـــر مشكلة 
يعانيها المنتخب األلماني افتقاده المهاجم القناص »الاعب رقم 9«، 
مــعــربــًا عــن اســتــغــرابــه لمواجهة منتخب الماكينات هــذه المشكلة منذ 
فترة طويلة والحال أنه يمتلك واحــداً من أقــوى الدوريات في العالم. 

وقــــــــــال: كــــنــــا دائــــــمــــــًا مـــــن الـــمـــنـــتـــخـــبـــات الــــمــــرشــــحــــة لــــلــــفــــوز بـــكـــأس 
الـــعـــالـــم، ولــكــن هــنــاك تــفــصــيــات صــغــيــرة يــمــكــن أن تــحــول 

دون ذلك، وكنا نعلم أن لدينا العديد من نقاط الضعف 
في الفريق، مثل عدم امتاكنا الاعب رقم 9، وانتظرنا 
أن يجد المدرب حاً لهذه المشكلة ولكن الحال استمر 

عـــــلـــــى مـــــــا هـــــــو عـــــلـــــيـــــه. وأوضــــــــــــــح فـــــيـــــنـــــك، أن تــــتــــويــــج 
مـــنـــتـــخـــب ألــــمــــانــــيــــا بــــكــــأس الــــعــــالــــم 4 مـــــرات 

لــم يــأِت مــن فــراغ بــل ثمرة المستويات 

راد
دالله م

عب

أسرار وراء سقوط 

األلمان
دبي  -  إيهاب زهدي، عدنان الغربي

لم يشفع للمنتخب األلماني فوزه على كوستاريكا 4 - 2 في الجولة الثالثة 
واألخيرة للمجموعة الخامسة، وغادر كأس العالم 2022، لتكون المرة 
الثانية على التوالي التي تودع فيها »الماكينات« المونديال من دور 
المجموعات، بعدما سبق أن ودعت النسخة الروسية قبل 4 سنوات، 
باحتاللها المركز الثالث في المجموعة السادسة. وافتتح منتخب 
ألمانيا مشواره في كأس العالم بقطر، بخسارة مفاجئة أمام منتخب 
اليابان 1 - 2، ثم تعادل مع منتخب إسبانيا 1 - 1 في الجولة الثانية، 
قبل فوزه على كوستاريكا، وسجل العبو منتخب ألمانيا 6 أهداف، 
واستقبلت شباكه 5 أهداف، ليودع البطولة، لينهي مشواره 
في المونديال الحالي، في المركز الثالث للمجموعة الخامسة، 
بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط.

ثورستن فينك



هناك 7 أسباب كانت وراء الخروج األلماني المبكر من 
دور المجموعات في مونديال 2022، وأولها غياب تركيز 
الــالعــبــيــن، بــعــدمــا دفــعــهــم اتـــحـــاد الـــكـــرة األلــمــانــي وســيــاســة 
بـــلـــدهـــم، إلـــــى الــتــفــكــيــر فــــي قـــضـــايـــا أخــــــرى بـــعـــيـــدة تـــمـــامـــاً عــن 
كــــرة الــــقــــدم، وخـــاصـــة مــــبــــاراة الـــيـــابـــان الـــتـــي خــســرهــا 1 - 2، 
وحاول بعدها العودة إلى التركيز على كرة القدم، ولكن 

بعد فوات األوان. 
والـــســـبـــب الـــثـــانـــي، الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر فـــي مــســتــوى الــعــديــد 

مـــــن العــــبــــيــــه، ودفــــــــع عــــشــــاق »الـــمـــاكـــيـــنـــات« 
إلى توجيه انتقادات حادة لالعبين، 

ومـــــــدربـــــــهـــــــم فـــــلـــــيـــــك، خـــــــاصـــــــة فـــي 
لـــقـــاء إســـبـــانـــيـــا، والــــتــــي عـــّدهـــا 
األلـــــــمـــــــان »حــــــيــــــاة أو مــــــوتــــــاً«، 

تـــعـــنـــي  كـــــــانـــــــت  ــــا  ــــهــ ــــارتــ خــــــســ ألن 
الـــــــــخـــــــــروج رســــــمــــــيــــــاً وقـــــــبـــــــل الـــــجـــــولـــــة 

األخيرة.
ــــالـــــث، فــــشــــل األلــــــمــــــان فــي  ــــثـ والــــســــبــــب الـ

تحقيق الفوز بفارق أهداف كبير على 
كـــوســـتـــاريـــكـــا، الــــتــــي تــســبــبــت خــســارتــهــا 

فــــــــارق  اتــــــــســــــــاع  فــــــــي   ،7 - إســـــبـــــانـــــيـــــا 0  مــــــــن 
األهـــــــداف بــيــن الــمــنــتــخــبــيــن بــشــكــل كــبــيــر، ولــم 

ينجح المنتخب األلماني في تعويضه، رغم الفوز 
على كوستاريكا 4 - 2.

ضعف الهجوم
السبب الرابع، افتقاد المنتخب األلماني غريزة الهجوم، 
ولـــــــذا لـــــم يـــكـــن قــــــــــادراً عـــلـــى تـــعـــويـــض فـــــــارق األهــــــــــداف حــيــنــمــا 

التقى كوستاريكا في الجولة األخيرة. 
والــــــســــــبــــــب الـــــــخـــــــامـــــــس، اخــــــتــــــيــــــار أولــــــيــــــفــــــر بــــــيــــــرهــــــوف مــــديــــر 
الـــمـــنـــتـــخـــبـــات األلــــمــــانــــيــــة، مـــنـــتـــجـــعـــاً صــــحــــيــــاً يــــقــــع فـــــي مــنــطــقــة 
بــــعــــيــــدة عــــــن وســــــــط الــــعــــاصــــمــــة الــــقــــطــــريــــة الــــــــدوحــــــــة، إلقــــامــــة 
مـــنـــتـــخـــب بـــــــــــالده، لـــيـــبـــتـــعـــد الـــــالعـــــبـــــون عــــــن أحـــــــــــداث الـــبـــطـــولـــة 
الـــفـــعـــلـــيـــة، وهـــــــو الــــخــــطــــأ نـــفـــســـه الـــــــــذي حـــــــدث فـــــي مــــونــــديــــال 
ـــالــــمــــي،  الــــعـ ــــــدث  ــــحـ ــ الـ ــــــاس  ــــــسـ إحـ الــــــالعــــــبــــــون  لـــيـــفـــتـــقـــد   ،2018
والسبب السادس االستقرار على بقاء هانسي فليك، وهو 
مــدرب لم يكن قــادراً على إصــالح المنتخب األلماني، بعد 

نهاية حقبة المدرب السابق يواكيم لوف.
والسبب السابع واألخير، ارتكاب 
أخــــــطــــــاء واضــــــحــــــة فــــــي اإلعــــــــــداد 
الـــمـــبـــاشـــر لــــكــــأس الـــعـــالـــم، 
ومنها معسكره األخير 
غــــــــيــــــــر الــــــــــــــــمــــــــــــــــدروس فــــي 
ســـلـــطـــنـــة ُعـــــــمـــــــان، لــيــظــهــر 
ــــبـــــة  بـــــــــال دافـــــــــــــــع أو رغـ الـــــــفـــــــريـــــــق 

حقيقية في الفوز بكأس العالم.

قوة الدوري
مـــــن جــــانــــبــــه، عــــــّد عـــنـــتـــر مـــــــــرزوق رئــــيــــس أكـــاديـــمـــيـــة 
الكرة بنادي شباب األهلي، الخروج األلماني المبكر، 
نتيجة طبيعية لما وصفه بـ»الغرور«، وكذلك تراجع قوة 
الـــــــدوري األلـــمـــانـــي، وانـــحـــصـــار الــمــنــافــســة بــيــن نـــاديـــيـــن فقط 
»بــايــرن ميونيخ وبــوروســيــا دورتــمــونــد«، وهــو مــا تسبب في 
عدم ظهور نجوم جدد في الكرة األلمانية، وكلها عوامل 

وراء الخروج »الحزين« لأللمان من المونديال القطري.

وأوضــــــــح: »لـــــم يـــعـــد لـــــدى األلــــمــــان مـــنـــذ ســــنــــوات طــويــلــة، 
الـــــمـــــنـــــتـــــخـــــب الـــــــــقـــــــــوي الــــــــــقــــــــــادر عــــــلــــــى مـــــــقـــــــارعـــــــة مـــــنـــــافـــــســـــيـــــه فـــي 
المحافل العالمية واألوروبية، بعدما أصبح التنافس في 
»البوندسليغا« لفرق بعينها، وهو األمر الذي أثر سلباً في 

ظهور مواهب ونجوم جديدة للكرة األلمانية«.

استهتار
وأضــــــــــــــاف: »لـــــعـــــل مــــــن أهــــــــم األســـــــبـــــــاب أيــــــضــــــاً لــــــخــــــروج الــــكــــرة 
األلمانية المبكر من المونديال، استهتار الالعبين األلمان 
بمنافسيهم في مجموعتهم في المونديال، وهو ما يمكن 
وصفه بحالة من )الغرور(، بعدما أوقعتهم قرعة البطولة 
مــــع مــنــتــخــبــي الــــيــــابــــان وكـــوســـتـــاريـــكـــا، والــــكــــل تـــصـــور وأجـــمـــع 
فــــور إعـــــالن الـــقـــرعـــة، عــلــى ســهــولــة تـــأهـــل ألــمــانــيــا وإســبــانــيــا، 
إلى الــدور التالي«. وأشــار عنتر مــرزوق، إلى صعوبة إعادة 
البناء فــي الــكــرة األلمانية فــي وضعها الحالي، لكنه تمنى 
أن تستطيع الخروج سريعاً من كبوتها، وال تكرر أخطاءها 
مثلما حدث بعد خروجها من مونديال 2018، ألن غيابها 

عن الساحة العالمية، أمر غير جيد للعبة وجماهيريتها.

السبب الرئيس
يــوســف عبدالعزيز العــب منتخبنا الوطني  مــن جهته، عــّد 
الـــســـابـــق، خــــســــارة األلــــمــــان مـــبـــاراتـــهـــم األولـــــــى أمــــــام الـــيـــابـــان، 
الــســبــب الــرئــيــس فـــي الـــخـــروج الــمــبــكــر لــلــبــطــل الــفــائــز بــكــأس 
ــــرات مــــن قــــبــــل، وهـــــو مــــا اضــــطــــر الـــفـــريـــق لــلــعــب  الـــعـــالـــم 4 مـــ
تــــحــــت ضـــــغـــــوط كــــبــــيــــرة لـــمـــواجـــهـــتـــه الــــثــــانــــيــــة أمـــــــــام الــمــنــتــخــب 
اإلســـبـــانـــي، ونــجــح فــيــهــا فـــي الـــخـــروج بــتــعــادل أصــعــب أبــقــى 
آماله حتى الجولة األخــيــرة. وقــال: »دخــل األلــمــان المباراة 
األولــى باستهتار كبير، وخاصة المهاجمين الذين أضاعوا 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــــفــــــرص الــــســــهــــلــــة، ودفــــــــــع الـــــفـــــريـــــق الــــثــــمــــن فــي 
الجولتين التاليتين، وواصــل الهجوم األلماني فشله أمام 
اإلسبان، ثم أمام كوستاريكا، ولم يستطع تعويض فارق 
األهــداف الكبيرة بينه وبين إسبانيا«. وأوضــح أن المنتخب 
األلـــمـــانـــي، ال يــحــتــاج إلــــى إعــــــادة الـــبـــنـــاء بــعــد خـــروجـــه الــمــرة 
العالم،  لــكــأس  الــتــوالــي مــن دور المجموعات  الثانية على 
وقــال: »الكرة األلمانية عريقة وقوية وقــادرة على الرجوع 
بـــــأســـــرع وقــــــت مـــمـــكـــن إلــــــى ســــابــــق عـــهـــدهـــا ومــــســــتــــواهــــا، ومـــا 

حدث في مونديال قطر، مجرد تعثر مؤقت«.

ذخيرة واعدة
بــــــــــدوره، أكــــــد حـــســـن إســـمـــاعـــيـــل مــــشــــرف حـــــــراس الـــمـــرمـــى 
بـــنـــادي الـــشـــارقـــة، أن الــمــنــتــخــب األلـــمـــانـــي افــتــقــد الــســرعــة 
ــــا يـــمـــيـــز الــــكــــرة  ــــا مــــــن أهـــــــم مــ ــــمـ ــــبــــــاط الـــتـــكـــتـــيـــكـــي، وهـ واالنــــــضــ
ــــــروج  ــــخـ ــ األلــــــمــــــانــــــيــــــة عـــــلـــــى مــــــــر الـــــــعـــــــصـــــــور، وقـــــــــــــــال: »رغـــــــــــــم الـ
الـــمـــبـــكـــر، إال أن لـــلـــكـــرة األلـــمـــانـــيـــة تــــاريــــخــــاً وقـــــاعـــــدة كــبــيــرة 
مـــن الـــخـــبـــرات لــلــعــودة إلــــى الـــبـــطـــوالت«. وأضــــــاف: »الــكــرة 
فـــي الــعــالــم تـــطـــورت بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــســنــوات األخـــيـــرة، 
ولــــم تــعــد هـــنـــاك الــــفــــوارق الــكــبــيــرة الـــتـــي كـــانـــت مـــن قــبــل، 
اليابان تكسب ألمانيا  ولــذا رأينا في المونديال الحالي، 
وإســـبـــانـــيـــا، والـــســـعـــوديـــة تـــفـــوز عـــلـــى األرجـــنـــتـــيـــن، وتـــونـــس 
يهزم فرنسا، ولكن يبقى األلــمــان بما لديهم مــن قواعد 
ثــــابــــتــــة وإمــــــكــــــانــــــات، قـــــــادريـــــــن عــــلــــى الــــــــعــــــــودة، وخــــــاصــــــة أن 
لديهم منتخباً أولمبياً وشباباً جيدين، ويبشرون بعودة 

قوية وسريعة للكرة األلمانية«.
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أكد المدرب المواطن رائد البلوشي، أن خروج المنتخب األلماني من 
الــــدور األول مــن نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم فــي قــطــر كـــان أمــــراً مــتــوقــعــًا منذ 

إلى  خسارته المستحقة مــن اليابان فــي الجولة األولـــى، مشيراً 
أنـــــه عـــانـــى مــــن الـــعـــديـــد مــــن الـــصـــعـــوبـــات عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــدفـــاع 

والهجوم، وحتى حارسه العماق مانويل نوير لم يكن في 
يومه في المباراة األخيرة أمام كوستاريكا. وقال البلوشي: 

ـــمــــانــــي غـــيـــر جــــاهــــز لــــكــــأس الــــعــــالــــم وخــــروجــــه  الـــمـــنـــتـــخـــب األلـ
من الدور األول منطقي لظهوره بمستويات ضعيفة 

مــنــذ الــمــبــاراة األولــــى الــتــي لــم يــحــتــرم فيها خصمه 
الــمــنــتــخــب الـــيـــابـــانـــي، مــــا كــلــفــه خـــســـارتـــهـــا فــــي أقـــل 

من 8 دقائق في سيناريو لم يشهده من قبل، 
ــــا الـــــــمـــــــدرب ضـــعـــيـــفـــة،  ـــارهــ ــ ــتـ ــ والـــــعـــــنـــــاصـــــر الـــــتـــــي اخــ

وخــــصــــوصــــًا فــــي الــــخــــط الـــخـــلـــفـــي، ولـــــم يـــتـــعـــود الــمــنــتــخــب األلــــمــــانــــي عــلــى 
قبول أهداف سهلة وفي كل المباريات. وأوضح البلوشي أن المنتخب 
األلــمــانــي افــتــقــد فــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم فــي قــطــر جميع نــقــاط الــقــوة 
التي كنا نعرفها عنه مثل الدفاع المتماسك والقوة الهجومية الضاربة 
ــــلـــــى أي  ــــلـــــى فـــــــــرض أســـــلـــــوبـــــه عـ وحـــــــــــــراس الـــــمـــــرمـــــى الــــمــــتــــمــــيــــزيــــن وقــــــــدرتــــــــه عـ
منافس، كما أنــه لم يكن جيداً من ناحية االستحواذ والتحكم في 
مجريات المباريات. وأشــار البلوشي إلى أن المنتخب األلماني لم 
يستوعب درس مونديال روسيا عندما خرج من الدور األول وعانى 
مـــــن الــــصــــعــــوبــــات نـــفـــســـهـــا، وبـــــالـــــرغـــــم مــن 
مـــــــرور 4 ســـــنـــــوات، إال أنــــــه لــــم يــصــحــح 
أخــطــاءه، وأضــاف قائاً: يتوّجب على 
االتــحــاد األلماني لكرة الــقــدم أن يراجع 
حــســابــاتــه، ألن الــمــشــكــلــة أعــمــق مـــن مــجــرد خـــروج 

من الدور األول ومعالجة النقائص من اآلن.

رائد البلوشي: صعوبات عديدة وخروج متوقعثورستن فينك: نفتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الالعب رقم »9«
القوية، التي كان يقدمها وامتاكه مهاجمين كباراً، ووجود ضمن 
تــشــكــيــلــتــه فـــي كـــل بــطــولــة حــصــل عـــل لــقــبــهــا هـــــداف عــالــمــي مـــن طـــراز 
عــالــمــي وآخــــرهــــم مـــيـــروســـاف كـــلـــوزه أعـــظـــم هـــــداف فـــي تـــاريـــخ كــأس 
العالم بـ61 هدفًا، والذي لعب دوراً بارزاً في التتويج بلقب مونديال 
2014 في البرازيل. كما كشف فينك أن مشكلة غياب الاعب رقم 
9 عـــن تــشــكــيــلــة الــمــنــتــخــب األلـــمـــانـــي، لـــم تــكــن ولـــيـــدة الــلــحــظــة وبـــدت 
واضحة في أكثر من مباراة في مشوار التصفيات والتجارب الودية 
ولـــــكـــــن الـــــــــتــــأخــــر فــــــي مـــعـــالـــجـــتـــهـــا تــــســــبــــب فــــــي ضــــعــــف الـــــخـــــط األمــــــامــــــي. 
وأنجبت الكرة األلمانية العديد من المهاجمين الكبار الذين صنعوا 
مجد »الماكينات« في كأس العالم ويتقدمهم كلوزة، وكذلك غيرد 
مولر أحد أعظم الهدافين في تاريخ كرة القدم والدوري األلماني، 
وســجــل 68 هـــدفـــًا فـــي 62 مـــبـــاراة مـــع مــنــتــخــب ألــمــانــيــا، وكــــان أبــرزهــا 
هـــدف الــفــوز فــي نــهــائــي كـــأس الــعــالــم 1974 ضــد هــولــنــدا، وهـــو ثالث 

أعظم هداف في تاريخ كأس العالم بـ14 هدفًا بعد كلوزة.
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»زياش« األسرع واألبعد
الدوحة – محمد الجزار  

خــطــف الــنــجــم الــمــغــربــي حكيم زيـــاش األضـــواء 
ــــبـــــاراة كــــنــــدا، لـــلـــقـــاء الـــثـــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي،  فــــي مـ
ــــاراة  ــــبــ ــــمــ ــــقـــــه أمـــــــــــام بــــلــــجــــيــــكــــا أيـــــــضـــــــًا فـــــــي الــ ــــألـ بـــــعـــــد تـ
الماضية التي حصل خاللها على جائزة أفضل 
العـــــــــــــــــب، وحـــــــــقـــــــــق زيـــــــــــــــــاش ومــــــنــــــتــــــخــــــب »أســــــــــــــود 
األطلس« العديد من األرقام القياسية في 
هذه المواجهة، إضافة إلى حصد النقاط 

الثالث وتصدر المجموعة السادسة. 
فــقــد أصــبــح هـــدف حكيم زيـــاش األول 
ــــــرع  فـــــي مــــرمــــى الــــفــــريــــق الــــكــــنــــدي هـــــو األسـ
لــلــمــنــتــخــبــات الــعــربــيــة فـــي تـــاريـــخ بــطــوالت 
كأس العالم وسجله بعد مرور 3 دقائق 

و30 ثانية فقط من انطالق المباراة. 
وســجــل حكيم زيـــاش الــهــدف بتسديدة 
مــــن خــــــارج مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء، مــســتــغــالً تــمــريــرة 

خاطئة من حارس مرمى الخصم. 
كــــمــــا أصـــــبـــــح هــــــــدف حــــكــــيــــم زيــــــــــاش الــــهــــدف 
األبــــــــــعــــــــــد لـــــلـــــمـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة مــــــــــن حــــيــــث 
الـــــــمـــــــســـــــافـــــــة مـــــــنـــــــذ وقـــــــــــــت بـــــــــــــدء اإلحـــــــصـــــــائـــــــيـــــــات 
مـــنـــتـــخـــب  العــــــــــــب  ســـــجـــــلـــــه  حــــــيــــــث   ،)1966(

المغرب من مسافة 30.66م. 

»األسود«: نقاتل لرفع راية العرب
الدوحة - البيان

الكبيرة  المغربية عــن ســعــادتــهــا  عــّبــرت الجماهير 
ــــيـــــن العــــبــــي  بـ الــــــــمــــــــودة  الــــجــــمــــيــــلــــة، وروح  بـــــــــاألجـــــــــواء 

»أســـــود األطـــلـــس« داخـــــل وخـــــارج المستطيل 
ــــا الــــــــصــــــــور عـــبـــر  ــــهــ ــــرتــ ــــهــ األخـــــــــضـــــــــر، الـــــــتـــــــي أظــ

احـــــــتـــــــفـــــــاالت الـــــالعـــــبـــــيـــــن عـــــلـــــى الـــــدكـــــة 
ــــر لــــالعــــبــــيــــن  ــــيــ ــبــ ــ ــــكــ والــــــــحــــــــمــــــــاس الــ

األساسيين، ولقيت صورة 
ســـجـــود الــالعــبــيــن بعد 
كــــــــــــل هــــــــــــــــــــدف، تـــــــفـــــــاعـــــــالً 

واستحسانًا كبيرين 
ـــــن الــــجــــمــــاهــــيــــر الــــتــــي  مــ

ــــمـــــدرجـــــات  حـــــضـــــرت فــــــي الـ
وعبر »السوشيال ميديا«.

وعبر الالعبون عــن سعادتهم 
بــالــتــأهــل، وأكـــــدوا أنــهــم تــعــاهــدوا عــلــى الــقــتــال 

فـــــــــي الـــــمـــــلـــــعـــــب لـــــــرفـــــــع الــــــــــرايــــــــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة والـــــــــوصـــــــــول 
بعيداً في المونديال، وأن سقف طموحاتهم بال 
حـــدود، ووصــف المهاجم سفيان بــوفــال، التأهل 
لــــــدور الــــــــ16 بــالــمــســتــحــق، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن هــدفــهــم 
ــــيـــــة، وقـــــــال:  ــــاد الــــجــــمــــاهــــيــــر الــــمــــغــــربــــيــــة والـــــعـــــربـ إســــــعــ
نــحــمــل الـــرايـــة الــعــربــيــة واإلفـــريـــقـــيـــة، وســنــقــاتــل في 

كل مباراة مقبلة.
وشــــــــــدد رومــــــــــــاس ســـــايـــــس أن الــــــفــــــوز عــــلــــى كـــنـــدا 
مــــــــجــــــــرد بــــــــــدايــــــــــة لـــــلـــــمـــــرحـــــلـــــة األهـــــــــــــــــــم، وقـــــــــــــــــــال: ســــقــــف 
طــمــوحــاتــنــا بـــال حــــــدود، ســـنـــواصـــل الـــقـــتـــال وتــقــديــم 

األفضل.
وأضاف: واجهنا فريقًا قويًا، ودخلنا 
م مـــبـــاراة كـــنـــدا بـــهـــدف الـــفـــوز فــقــط، 
كما قدمنا أداء جيد ومستوى 
ــــتـــــى تـــأهـــلـــنـــا  ــــنـــــي مــــتــــمــــيــــز حـ فـ

بجدارة. 
وكـــشـــف الــمــهــاجــم  
يــــــوســــــف الـــــنـــــصـــــيـــــري أن 
هــــــــــــــــــدف الــــــــــمــــــــــغــــــــــرب الــــــــثــــــــانــــــــي 
عـــــلـــــى  رد  كــــــــــــــنــــــــــــــدا،  مــــــــــــرمــــــــــــى  فــــــــــــــي 

المشككين في قدراته.
يـــــــــغـــــــــضـــــــــب مــــــن  أنـــــــــــــــــــــه ال  إلـــــــــــــــــــــى  وأشــــــــــــــــــــــــــــــــار 
ــــادات، رغـــــــم الــــهــــجــــوم الــــــشــــــرس عـــلـــيـــه،  ــــــقـــ االنـــــــتـ
مــؤكــداً أن رده دائــمــًا مــا يــكــون فــي الملعب فقط، 
وهــــــــو فــــــي خـــــدمـــــة الـــــــوطـــــــن. وحــــــــــرص نــــصــــيــــر مــــــــــزراوي 
العــب المنتخب المغربي على توجيه رسالة شكر 
للجماهير المغربية التي ساندت الفريق بقوة في 
مباراة كندا، مؤكداً أنهم البطل األول في التأهل، 

وقال: هدفنا دائمًا إسعادهم.

الدوحة – محمد الجزار 

اكــتــســت الــدوحــة بــالــلــون األحــمــر؛ لـــون قميص »أســـود 
ــــتــــــى الـــــــســـــــاعـــــــات األولـــــــــــى  األطـــــــــــلـــــــــــس«، وســــــــهــــــــرت حــ

ــــنـــــدا  مـــــــــن صـــــــبـــــــاح الـــــــــيـــــــــوم الـــــــتـــــــالـــــــي لــــــــمــــــــبــــــــاراة كـ
الــــــتــــــي حــــســــمــــهــــا الــــمــــنــــتــــخــــب الــــمــــغــــربــــي 

بـــهـــدفـــيـــن مـــقـــابـــل هـــــــدف، لــيــتــأهــل 
لـــــمـــــونـــــديـــــال   16 الـــــــــــ  دور  إلــــــــــى 

2022، ويحسم صدارة 
المجموعة، 

ــلــــــى  ــ مـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــوقـــــــــــاً عــ
كـــرواتـــيـــا وصــيــف 

بـــــــــــــــطـــــــــــــــل الـــــــــــــــعـــــــــــــــالـــــــــــــــم، 
وبلجيكا ثالث العالم، 

ولــتــســتــحــق الــــمــــبــــاراة وصـــف 
»شــــــــــمــــــــــس الــــــــــــعــــــــــــرب تــــــــــشــــــــــرق مــــن 

المغرب« في المونديال.
 وبـــادل الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني 

أمير دولــة قطر، الجماهير المغربية والعربية 
الــتــي حــضــرت لــقــاء الــمــغــرب مـــع كــنــدا الــتــحــيــة، وقـــام 

برفع العلم المغربي احتفاالً بالفوز الذي حققه الفريق 

وتأهله إلى الدور ثمن النهائي، وأشاد بالفريق المغربي 
وقدم التهنئة لالعبين والجماهير هذا االنتصار. 

ــــايـــــشـــــت »الــــــبــــــيــــــان« االحــــــتــــــفــــــاالت الــــمــــغــــربــــيــــة والــــعــــربــــيــــة  وعـ
الــتــي انــطــلــقــت عــلــى أنـــغـــام الــفــنــان اإلمــــاراتــــي حسين 
ــــيـــــة »بـــــــشـــــــرة خــــيــــر«  ــنـ ــ ــــاً أغـ الـــــجـــــســـــمـــــي، خــــــصــــــوصــ
ــــتـــــي تــــفــــاعــــل مـــعـــهـــا الـــجـــمـــيـــع فـــــي ســــوق  الـ
واقــــــــــــــــــــــــــــــــــف، وشـــــــــــــــــــــــاركـــــــــــــــــــــــوا أشـــــــــقـــــــــائـــــــــهـــــــــم 
الـــــفـــــرحـــــة بـــــاالنـــــتـــــصـــــار الــــتــــاريــــخــــي 
والـــتـــأهـــل الــمــســتــحــق لثمن 
نــــهــــائــــي كـــــــأس الــــعــــالــــم.  
واستمرت 
االحـــــــــــــــتـــــــــــــــفـــــــــــــــاالت فـــــي 
ســــــــــــــــــــوق واقــــــــــــــــــــــــف حـــــتـــــى 
الــــــــــرابــــــــــعــــــــــة فـــــــــــــجـــــــــــــراً، ويــــــعــــــد 
الــــــــــســــــــــوق قــــــبــــــلــــــة الــــمــــشــــجــــعــــيــــن 
مــــن كــــل أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، والـــمـــكـــان 
الــرئــيــســي لــلــتــجــمــعــات بــعــد الــمــبــاريــات، 
ــــــوق واقـــــف  ــــــم تـــقـــتـــصـــر االحـــــتـــــفـــــاالت عــــلــــى سـ ولـ
فــقــط، بـــل امـــتـــدت إلـــى مــشــيــرب فـــي قــلــب الــدوحــة 
حــتــى بــعــد نــهــايــة مـــبـــاراة الـــيـــابـــان وإســبــانــيــا، حــيــث وصــل 
مشجعو الساموراي ليعيشوا أجواء احتفالية مميزة. 

ومــــــن مـــشـــيـــرب إلــــــى بــــولــــيــــفــــارد لـــوســـيـــل والــــكــــورنــــيــــش، 
ظلت االحــتــفــاالت المغربية مستمرة مــن دون توقف، 

وسط آمال كبيرة باستكمال المغرب المشوار وعدم 
التوقف عند حد دور الـ16. 

الــمــغــرب على الحلم العربي،  وحــافــظ 
الــــــــ  فــــــــــي دور  الــــــــكــــــــبــــــــار  مــــــــــع  بــــــــالــــــــتــــــــواجــــــــد 

ــــة  ــــعــــــوديــ الــــــســ خـــــــــــــــروج  بــــــعــــــد   ،16
وتـــــــونـــــــس وقــــــطــــــر مـــــــن الـــــــــدور 

قـــــرابـــــة  وســــــــانــــــــد  األول، 
مـــــشـــــجـــــع  ألـــــــــــــــــف   43

مــــــــــــــــــــن مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف 
الجنسيات 

الــــعــــربــــيــــة، »أســـــــود 
ــــتـــــاد  األطــــــــلــــــــس« فـــــــي اسـ

الـــثـــمـــامـــة، حـــامـــلـــيـــن الــعــلــم 
المغربي.

دعم
ورغـــم صعوبة الــمــبــاراة وقـــوة الــفــريــق الخصم، 

الـــكـــبـــيـــر  الــــجــــمــــاهــــيــــري  الــــقــــويــــة والــــــدعــــــم  الـــــبـــــدايـــــة  إال أن 
حــســم األمــــــور مـــبـــكـــراً وســـجـــل الـــمـــغـــرب هـــدفـــيـــن، ليعلن 

نفسه متصدراً للمجموعة ويواجه المنتخب اإلسباني، 
ــتـــــوقـــــعـــــون أن تــــــكــــــون الـــــمـــــواجـــــهـــــة مـــع  ــ وكـــــــــــان الـــــكـــــثـــــيـــــرون يـ
ألــمــانــيــا، أو الـــيـــابـــان، قــبــل أن يــغــيــر »الــكــمــبــيــوتــر« قــواعــد 
اللعبة ويصعد لمواجهة كرواتيا، بفوزه المستحق 

على »الماتادور«. 
 وعــــــــــــــن أهـــــــمـــــــيـــــــة الــــــــمــــــــواجــــــــهــــــــة الــــمــــقــــبــــلــــة 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــــمــــغــــربــــي أكــــــــــدت إجــــابــــة 
عدد من المشجعين في سوق 
واقــــــــف، الـــثـــقـــة الـــكـــبـــيـــرة فــي 
»أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود األطـــــــــــــــــلـــــــــــــــــس« 
الــــــــطــــــــمــــــــوحــــــــات  وأن 
حــــــــــــــــــــــــــــــــــدود، ألن  بـــــــــــــــــال 
الـــالعـــبـــيـــن لــــن يـــقـــصـــروا 
جــــــهــــــد  أي  يـــــــــــــــــــــدخـــــــــــــــــــــروا  أو 
مــــــــن أجــــــــــل مــــــواصــــــلــــــة الـــــمـــــشـــــوار 
واســتــكــمــال الــحــلــم الـــعـــربـــي.  ووجـــه 
الــــــمــــــشــــــجــــــعــــــون الــــــــمــــــــغــــــــاربــــــــة الـــــــشـــــــكـــــــر لــــكــــل 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــعــــربــــيــــة عــــلــــى مـــســـانـــدتـــهـــا الـــكـــبـــيـــرة 
ودعـــــــــمـــــــــهـــــــــا الـــــــــمـــــــــتـــــــــواصـــــــــل لــــــلــــــمــــــنــــــتــــــخــــــب، فــــــــــــي مــــهــــمــــتــــه 
الــرائــع واللحمة  المونديالية، مؤكدين أن هــذا التجمع 

بين األشقاء من أهم المكاسب.

أفراح »أسود   �
 األطلس«  تنطلق 

في ليلة تاريخية
»بشرة خير«   � 

تنشر التفاؤل في 
احتفاالت سوق 
واقف ومشيرب

فه
ل بهد

حتف
ي ي

صير
الن

شمس العرب تشرق من المغرب 
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دبي - عدنان الغربي 

احــتــفــلــت الــجــمــاهــيــر الــمــغــربــيــة والــعــربــيــة المقيمة 
في دبي، مساء أول من أمس، بالتأهل التاريخي 
لـــمـــنـــتـــخـــب »أســـــــــــــود األطــــــــلــــــــس« إلـــــــــى الـــــــــــــدور الــــثــــانــــي 
مـــــن نــــهــــائــــيــــات كـــــــأس الــــعــــالــــم الــــمــــقــــامــــة حــــالــــيــــًا فــي 
قطر، بعد الفوز على كندا بهدفين مقابل هدف 
واحـــــــــد، وتـــــصـــــدر الـــمـــجـــمـــوعـــة الــــســــادســــة بـــــجـــــدارة. 
وعــــمــــت الـــفـــرحـــة مـــنـــاطـــق الــمــشــجــعــيــن والـــمـــقـــاهـــي 
فـــي مــخــتــلــف أرجــــــاء دبــــي مــنــذ إعـــــان صــافــرة 
ـــــم الـــــــبـــــــرازيـــــــلـــــــي رافــــــــائــــــــيــــــــل كــــــــاوس  ـــــكـ ـــــحـ الـ
عـــــن نــــهــــايــــة الـــــمـــــبـــــاراة بـــــفـــــوز »أســـــــود 

األطلس«.

أبرز الوجهات
ـــهــــرجــــان  وكـــــــانـــــــت مــــنــــطــــقــــة مـ
الــمــشــجــعــيــن »بـــــــود إكـــس 
فـــيـــفـــا« فــــي »دبــــــي هــــاربــــور« 
ومنطقة المشجعين في 
ــــنـــــة دبـــــــــي لـــــــإعـــــــام مـــن  مـــــديـ
أبرز الوجهات التي اكتظت 
بـــــــــآالف الــــجــــمــــاهــــيــــر الـــمـــغـــربـــيـــة 
والعربية الذين تابعوا المباراة 
عــبــر الــشــاشــات الــكــبــيــرة فــي الــهــواء 
الـــطـــلـــق وفـــــي أجـــــــواء حــمــاســيــة بــإطــالــة 
رائــــــعــــــة عــــلــــى أفــــــــق دبــــــــــي، مـــــــردديـــــــن األهــــــازيــــــج 
واألغاني المغربية االحتفالية من قبيل: »مبروك 
علينا.. وما زال ما زال« و»سير سير يا المغرب« 
في مشهد رائع يعكس شغف الجماهير العربية 

بكرة القدم.
وعـــــلـــــق الــــمــــشــــجــــع الــــمــــغــــربــــي لــــطــــفــــي أســــكــــو، 
عــــــلــــــى الــــــــتــــــــواجــــــــد الــــــجــــــمــــــاهــــــيــــــري الـــــــعـــــــربـــــــي الــــكــــبــــيــــر 
ــــربــــــي، قــــــــائــــــــاً: يـــعـــكـــس  ــــمــــــغــ لــــــدعــــــم الــــمــــنــــتــــخــــب الــ
الــحــضــور الــجــمــاهــيــري الــكــبــيــر حــجــم الــمــســانــدة 
ــــربـــــي فـــــــي كـــــأس  ــــا الــــمــــنــــتــــخــــب الـــــمـــــغـ الــــــتــــــي يـــــجـــــدهـ
العالم، نحن سعداء بتأهل »أسود األطلس« 
الــمــســتــحــق والـــتـــاريـــخـــي لــــلــــدور الـــثـــانـــي، ونــشــكــر 

كل الجماهير العربية لدعمنا وتشجيعنا.

استمتاع
وقـــــــالـــــــت الــــمــــشــــجــــعــــة الــــفــــرنــــســــيــــة جــــــولــــــي ســــولــــيــــاك 
ــــبـــــاراة  إنـــــهـــــا جـــــــــاءت فــــــي وقــــــــت مـــبـــكـــر مــــــن بــــــدايــــــة الـــــمـ
الخــتــيــار مــكــان مــنــاســب واالســتــمــتــاع بــــأداء »أســـود 
ــــلـــــس« مــنــتــخــبــهــا الـــمـــفـــضـــل فــــي كـــــأس الــعــالــم  األطـ
بـــــعـــــد الــــمــــنــــتــــخــــب الــــــفــــــرنــــــســــــي، وأضــــــــــافــــــــــت: أمــــتــــعــــنــــا 
ــــنــــــى أن  ــــمــ »أســــــــــــــود األطــــــــلــــــــس« بــــــــأدائــــــــه الـــــــــراقـــــــــي، وأتــ

يستمر ويصل إلى أبعد ما يمكن في البطولة.
وتابعت: أنا سعيدة للمغرب ألنها دولة قريبة 
ـــــن قــــلــــبــــي ولـــــطـــــالـــــمـــــا قــــضــــيــــت بـــــهـــــا أيــــــــامــــــــًا جـــمـــيـــلـــة،  مــ
ولدي العديد من األصدقاء، وفخورة بما أظهره 

الاعبون.
وترى المشجعة المغربية إيمان باك المقيمة 
فــــــي دبـــــــي مــــنــــذ ســــــنــــــوات، أن الـــمـــنـــتـــخـــب الـــمـــغـــربـــي 
ــــلـــــوب الــــجــــمــــاهــــيــــر الــــعــــربــــيــــة،  أدخـــــــــل الـــــفـــــرحـــــة إلـــــــى قـ
وأظــهــر وجــهــًا مــشــرفــًا عــن تــطــور الــكــرة فــي الــوطــن 
العربي، وأضافت: كنت واثقة من فوز المنتخب 
الـــــمـــــغـــــربـــــي، فـــــهـــــذا يـــــؤكـــــد أن الـــــمـــــغـــــرب قــــــــــادر عــلــى 
قهر أي منتخب عالمي ومتفائلون بقدرة العبينا 
عـــلـــى مــــواصــــلــــة مــــشــــوار الــــمــــونــــديــــال حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة. 
ــــافـــــت: »طـــبـــعـــًا ســـتـــكـــون الــــمــــبــــاراة الــمــقــبــلــة فــي  وأضـ
الـــــــــــــــدور الــــــثــــــانــــــي أكــــــثــــــر تــــــعــــــقــــــيــــــداً، ولــــــكــــــن نــــمــــلــــك كـــل 
الحلول واإلمكانات لتحقيق إنجاز تاريخي وغير 
مــســبــوق للمنتخبات الــعــربــيــة فـــي نــهــائــيــات كــأس 

العالم«.

يعّم مناطق المشجعين في دبي 
احتفااًل بتأهل المغرب

الجماهير المغربية وفرحة عارمة في مسرح دبي ميديا سيتي  |  تصوير: دينيس ماالري

الفرح



دبي - ياسر قاسم 

عــوامــل كثيرة تكاملت فــي تــألــق »أســـود األطــلــس« 
في كأس العالم 2022، قــادت منتخب المغرب 
لصدارة مجموعته عن جدارة وبال خسارة، محققًا 
أفضل نتائجه في تاريخ مشاركاته في المونديال، 
بــالــفــوز فـــي مــبــاراتــيــن والـــتـــعـــادل مــــرة واحـــــدة تــفــوق 
بـــهـــا عـــلـــى إنـــــجـــــازه فـــــي مــــونــــديــــال الـــمـــكـــســـيـــك 1986 
عندما تصدر مجموعته أيضًا بالتعادل مع بولندا 
وإنــــجــــلــــتــــرا ثــــــم الــــــفــــــوز عــــلــــى الـــــبـــــرتـــــغـــــال، وتـــجـــســـدت 
أهــم عوامل تفوق »أســود األطلس« في مونديال 
2022، فـــي الـــحـــالـــة االجــتــمــاعــيــة الـــخـــاصـــة لــنــجــوم 
المغرب حتى أصبحوا »أيقونة« في بر الوالدين، 
الالعبين وأمهاتهم  بين  الوثيق  االرتــبــاط  ترجمها 
الالئي حرصن على الحضور لمالعب المونديال، 
ومساندة أبنائهن وزمالئهم في مشهد اجتماعي 
خــــطــــف الــــقــــلــــوب وزاد مـــــن تــــعــــاطــــف الــــشــــعــــوب مــع 

المنتخب المغربي. 
وحرص نجوم المنتخب المغربي على االحتفال 
مـــــع أمـــهـــاتـــهـــم بـــعـــد كـــــل مــــــبــــــاراة، فـــــي صــــــــورة كـــانـــت 
تــمــثــل الــــدافــــع والـــحـــافـــز األكــــبــــر لـــتـــكـــرار االنـــتـــصـــارات 
وتتويجها بتصدر مجموعة وصفت بـ »الحديدية« 
ــــانـــــي عــــالــــمــــيــــًا »بـــلـــجـــيـــكـــا«  ــــثـ وهــــــــي تــــضــــم الــــمــــصــــنــــف الـ
ــــيـــــف نـــســـخـــة الــــمــــونــــديــــال الــــمــــاضــــي »كــــرواتــــيــــا«  ووصـ
وأحد المنتخبات المستضيفة للمونديال المقبل 
بـــدأت تباشير الملحمة االجتماعية بين  »كــنــدا«، 
نـــجـــوم الـــمـــغـــرب وأمـــهـــاتـــهـــم بـــالـــتـــعـــادل مـــع وصــيــف 
ــــفـــــوز عــــلــــى ثـــانـــي  ــــالـ ــــفـــــرحـــــة بـ ــــفـــــجـــــرت الـ ــــالـــــم ثــــــم انـ الـــــعـ
التصنيف العالمي واكتملت بالفوز الثاني وانتزاع 

الصدارة.
أفــراح الالعبين والجماهير المغاربية  انفجرت 
عـــــــــلـــــــــى حــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــواء، بـــــــــمـــــــــشـــــــــاركـــــــــة بـــــــــعـــــــــض أمـــــــــهـــــــــات 
الالعبين، ووثــق مقطع فيديو انتشر على مواقع 
ــــتــــــواصــــــل االجـــــتـــــمـــــاعـــــي، صـــــعـــــود ســــفــــيــــان بـــــوفـــــال،  الــ
ــــيـــــدان مـــنـــتـــخـــب الــــمــــغــــرب ونـــــــــادي أنــجــيــه  مـــتـــوســـط مـ
الــفــرنــســي، إلـــى الـــمـــدرجـــات مـــن أجـــل تــقــبــيــل رأس 
والدته ومعانقتها، وبدورها، قامت والدة بوفال 
بمساعدة ابنها على خلع القميص، الذي أهداها 
ــــيـــــديـــــو انـــــــتـــــــشـــــــاراً واســــــــعــــــــًا أشـــــــــادت  ــــفـ إيــــــــــــــاه، والقـــــــــــى الـ
بالالعب، الذي بات أساسيًا في تشكيلة المدرب 

وليد الركراكي.
كــــمــــا ظــــهــــر نـــــايـــــف أكــــــــــرد، مــــدافــــع 

مـــــــــنـــــــــتـــــــــخـــــــــب الـــــــــــــــمـــــــــــــــغـــــــــــــــرب، عــــــلــــــى 
الــهــواء برفقة والــدتــه، حيث 
احــــــتــــــضــــــنــــــتــــــه بــــــــــــحــــــــــــرارة وســـــبـــــق 
ألشـــــــــــــــــــــــــــرف حــــــــــكــــــــــيــــــــــمــــــــــي، نــــــجــــــم 
»أســـــــود األطــــلــــس« وبـــاريـــس 
ســــــــــان جـــــــيـــــــرمـــــــان، االحـــــتـــــفـــــال 
مــــــــــع والــــــــــــدتــــــــــــه بــــــــالــــــــفــــــــوز عــــلــــى 
بـــــــــلـــــــــجـــــــــيـــــــــكـــــــــا، عــــــــــــلــــــــــــى مــــــلــــــعــــــب 
الثمامة في الجولة الثانية 
الــــــمــــــجــــــمــــــوعــــــات،  دور  مــــــــــن 
ــــيـــــمـــــي  وقـــــــــــــامـــــــــــــت والـــــــــــــــــــــــــدة حـــــكـ
الـــتـــي كـــانـــت مــــوجــــودة على 
الـــــــــــمـــــــــــدرجـــــــــــات، بـــــمـــــســـــاعـــــدة 
نــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــــــــــس ســــــــــــــــــــان 
جــــــــــــــــــيــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــان، عـــــــــــــلـــــــــــــى خـــــــلـــــــع 
ــــيــــــص الـــــــــمـــــــــغـــــــــرب، قــــبــــل  ــــمــ قــ
ــــقــــــة  ــــريــ بــــــطــ يــــــــتــــــــعــــــــانــــــــقــــــــان  أن 

عاطفية ومؤثرة للغاية.
وانـــتـــشـــرت بــشــكــل كبير 
صــــــــــــــــــور ومـــــــــــقـــــــــــاطـــــــــــع فــــــيــــــديــــــو 
المغربي  المنتخب  نــجــم 
حـــــــــكـــــــــيـــــــــمـــــــــي وهــــــــــــــــــــــو يــــــــعــــــــانــــــــق 
ويــقــبــل والـــدتـــه بــعــد الــفــوز 

ويـــهـــديـــهـــا قـــمـــيـــصـــه، ونــــشــــر حـــكـــيـــمـــي، الـــــصـــــور عــبــر 
ــــقـــــول:  ــــالـ ــــابـــــه الـــــــخـــــــاص فـــــــي »تــــــويــــــتــــــر« مــــعــــلــــقــــًا بـ حـــــسـ

»أحبك أمي«.
عــــلــــى   FIFA الــــــــــعــــــــــالــــــــــم  كــــــــــــــــأس  حــــــــــســــــــــاب  وقــــــــــــــــــــال 
»تـــويـــتـــر«، تــعــلــيــقــًا عــلــى الـــصـــور: »حـــمـــاس وأمــومــة 
وبنوة وقبلة مغربية في حب الوطن بعد االنتصار 
التاريخي أمام بلجيكا«. وأضاف: »أشرف حكيمي 
ووالــــدتــــه كـــانـــا نــجــمــيــن أمـــــام عــدســات 

المصورين«.

حكيمي ووالدته
 وجــســد أشــــرف حــكــيــمــي - الــمــولــود فـــي 4 نوفمبر 
1998 في مــدريــد، إسبانيا، في أســرة من أصول 
مغربية، والـــده مــن وادي زم ووالــدتــه مــن مدينة 
الــقــصــر الــكــبــيــر شـــمـــال الـــمـــغـــرب - ارتـــبـــاطـــه الــوثــيــق 
بعائلته في عالقته األسرية وحبه الكبير لوالدته 
الــــتــــي ال يـــنـــســـى فـــضـــلـــهـــا فـــيـــمـــا وصـــــــل لـــــه مـــــن تـــألـــق 
ونجومية، ساعدته على االنتقال من »الهامش« 

ليبزغ نجمه في سماء كرة القدم العالمية.
حكيمي لم يتردد في التصريح، في مناسبات 
عــــــدة، بـــــأن والـــــــده كـــــان بـــائـــعـــًا مـــتـــجـــوالً، وأنــــــه وأمــــه 
عــانــيــا كــثــيــراً مــن أجــلــه، وكــانــا يضحيان بجهدهما 
وبــــمــــا يـــمـــلـــكـــان مـــــن أجـــــــل تـــمـــكـــيـــنـــه مـــــن أن يــــمــــارس 
كــــرة الـــقـــدم، مـــدثـــراً بـــدعـــوات أمــــه لـــه بــالــنــجــاح في 
مــســيــرتــه، بــحــســب مـــا نــقــلــت عــنــه وســـائـــل اإلعــــالم 

المغربية.
وفـــي إحـــدى الــمــنــاســبــات الــتــي تــم تكريمه فيها 
ــــــب فـــــي أفــــريــــقــــيــــا«، فـــــي مــــصــــر، ظــهــر  ـــــ»أفـــــضـــــل العـ كـ
حكيمي ووالـــدتـــه عــلــى شــاشــة إحــــدى الفضائيات 
المصرية في لقاء قصير، حيث تحدث باإلسبانية 

عن عالقته بوالدته وارتباطهما ببعض.
وقــــــــــال حـــكـــيـــمـــي إن والـــــــدتـــــــه كـــــانـــــت دومــــــــــــًا ســــنــــداً 
لــه، وهــي دائمًا بــجــواره، منذ الصغر، معربًا عن 
حرصه في اصطحابها إلــى أي مكان حيث يلعب 
أو يتم تكريمه، حيث »إنها تعبت كثيراً وتستحق 

بعض المرح«، بحسب قوله.
والــــــــــدة حـــكـــيـــمـــي أعـــــربـــــت عـــــن شــــعــــورهــــا بـــالـــفـــخـــر 
والــســعــادة مــن أجــل ابــنــهــا، مــؤكــدة أنــهــا ال تشعر 
بأي توتر أثناء المباريات، ألنها تثق بابنها وأكدت 
أنها دائمة التواصل معه أثناء المعسكرات وقبل 

وبعد المباريات وتمنت أن يحفظه الله دائمًا.

فخر وتواضع 
ورغم تألقه ومجاورته لنجوم كبار، ظل حكيمي 
مــــحــــافــــظــــًا عــــلــــى تـــــواضـــــعـــــه؛ إذ ال يــــجــــد حــــــرجــــــًا فــي 
بافتخاره  مــع الصحافيين  فــي مقابالته  التصريح 
بـــأســـرتـــه الــبــســيــطــة، لــعــب حــكــيــمــي لـــفـــرق عــالــمــيــة 
مـــــثـــــل إنــــــتــــــر مــــــيــــــالن بـــــــوروســـــــيـــــــا دورتــــــــمــــــــونــــــــد، وريــــــــــال 
ــــنـــــذ الــــصــــغــــر،  ــــربــــــى فـــــــي أحـــــضـــــانـــــه مـ مـــــــدريـــــــد الـــــــــــذي تــ
حــــكــــيــــمــــي لـــــعـــــب كــــظــــهــــيــــر أيــــــمــــــن ووســـــــــــط دفـــــــــــاع فـــي 
بدايته الكروية. وانضم الالعب العربي المغربي 
لـــــــــــــنـــــــــــــادي ريـــــــــــــــــــــال مـــــــــدريـــــــــد 
ــــثـــــل  اإلســـــــــبـــــــــانـــــــــي، ومـ
بـــــــــــــــلـــــــــــــــده الــــــــــمــــــــــغــــــــــرب 
بــــــــــــــعــــــــــــــد تـــــــفـــــــضـــــــيـــــــلـــــــه 
المنتخب 
الـــــــــوطـــــــــنـــــــــي الــــــمــــــغــــــربــــــي 
رغــــــم تـــكـــويـــنـــه فــــي مـــدرســـة 

الملكي ريال مدريد.
وكـــــــــــــــانـــــــــــــــت الـــــــــــــــمـــــــــــــــبـــــــــــــــاراة األولـــــــــــــــــــى 
ألشرف مع النادي الملكي سنة 
مــــــبــــــاراة وديـــــــــة جــمــعــتــه  فــــــي   2016
مع النادي العاصمي باريس سان 
جـــيـــرمـــان، اســـتـــطـــاع تــحــقــيــق الــعــديــد 
من األلقاب مع ريال مدريد وانضم 
إلـــــــــى الــــمــــنــــتــــخــــب الـــــمـــــغـــــربـــــي الـــــمـــــشـــــارك 
تـــــم إعــــارتــــه  ــــــأس الــــعــــالــــم 2018،  فـــــي كـ
إلـــــى نــــــادي بـــوروســـيـــا دورتــــمــــونــــد 2018 - 
2020، ثم لعب لنادي إنتر ميالن 2020 
- 2021، وحــالــيــًا هــو يلعب لــنــادي باريس 
ســـــــــــــــان جـــــــــيـــــــــرمـــــــــان الـــــــــفـــــــــرنـــــــــســـــــــي، حــــــــصــــــــل عــــلــــى 
العديد من الجوائز، وصار اسمه يتردد على 
ألسنة الجمهور المغربي، حتى إن زميله في 
فـــريـــق بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي كــيــلــيــان 

مبابي وصفه بـ»أفضل ظهير أيمن في العالم«.

منتخب المغرب »أيقونة« بر الوالدين
أمهات نجوم »أسود األطلس« سر تألقهم

قبلة من والدة حكيمي على وجنته عقب الفوز على كندا والتأهل للـ16  |  وكاالت

بوفال مع والدته في المدرجات عقب تأهل المغرب للدور الثاني في المونديال  |  وكاالت

�  قبلة بوفال على 
رأس والدته تشعل 

مواقع التواصل
�  حكيمي يحرص على 

اصطحاب والدته 
إلى حيث يكون

نايف أكرد
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الجمهور السعودي: رينارد أنهى األحالم
أبوظبي - أحمد عيسى

أحــــــــدث خــــــــروج الـــمـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي مـــــن مــرحــلــة 
العالم 2022، عقب  كــأس  ببطولة  المجموعات 
ـــــــ 2، ردة  ــــ ــــ ــــ ــ الـــمـــكـــســـيـــكـــي 1  نــــظــــيــــره  خــــســــارتــــه أمـــــــــام 
فعل عنيفة وسط جمهور »األخضر« الذي رمى 
غــالــبــيــتــه مــســؤولــيــة الــــــوداع الــمــبــكــر عــلــى الـــمـــدرب 
الــــــفــــــرنــــــســــــي هــــــيــــــرفــــــي ريـــــــــــنـــــــــــارد، وقــــــــابــــــــل الــــجــــمــــهــــور 
الــــخــــســــارة األخـــــيـــــرة بـــغـــضـــب كـــبـــيـــر، بـــعـــد أن رفـــع 
الــفــوز الـــذي حققه المنتخب فــي الجولة األولــى 
ــــــ 1 ســقــف الــطــمــوح بإمكانية  عــلــى األرجــنــتــيــن 2 

الــــذهــــاب بـــعـــيـــداً وتــحــقــيــق إنـــجـــاز عــربــي 
ســـــعـــــودي فـــــي الــــمــــونــــديــــال، لــكــن 

األخــــضــــر تــعــثــر فــــي الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة أمــــــام بــــولــــنــــدا، وجــــاء 
لـــيـــخـــســـر الــــثــــالــــثــــة أمــــــــام الـــمـــكـــســـيـــك فـــــي مــــــبــــــاراة لـــــم يـــقـــدم 
خـــــــالـــــــهـــــــا الـــــــمـــــــســـــــتـــــــوى الـــــــمـــــــتـــــــوقـــــــع مــــــــنــــــــه، وغـــــــــــــادر 
البطولة وســط حــزن كبير، وتأكيد بأن 
إخـــــفـــــاق الـــــمـــــدرب حـــطـــم وأنـــــهـــــى كــل 

األحام في المونديال.
وتـــعـــرض ريـــنـــارد إلــــى انــتــقــادات 
مـــــــــــــــــن الـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــهـــــــــــور الـــــــــــــســـــــــــــعـــــــــــــودي، 
أنـــه أخــطــأ فــي التعامل  معتبرين 
ــــاراة الـــمـــكـــســـيـــك، ولــــــم يــكــن  ــبـ ــ مــــع مـ
موفقاً في اختيار عناصر التشكيلة 
ــــيــــــن،  ــبــ ــ وتـــــــوظـــــــيـــــــف الــــــاعــ
بـــــجـــــانـــــب أنــــــــــه لـــم 

يــحــســن قــــــراءة مـــجـــريـــات الــــمــــبــــاراة، وأن تــغــيــيــراتــه كــانــت 
غير موفقة.

انتقادات واسعة
واتفقت معظم اآلراء على الحساب الرسمي للمنتخب 
بموقع التواصل االجتماعي »تويتر« على أن رينارد هزم 
ــــام الــمــكــســيــك، وجـــــــاءت الــتــعــلــيــقــات عــلــى  »األخـــــضـــــر« أمــ
طـــريـــقـــة: اخــــتــــيــــارات خـــاطـــئـــة، تـــأخـــر فــــي الـــتـــبـــديـــل، قـــــراءة 
مضحكة، شكراً لاعبين الذين تحملوا سوء مدربهم، 
وغــــرد آخـــر قـــائـــاً: عــنــدمــا فــزنــا عــلــى األرجــنــتــيــن مــدحــنــاه، 
ولــــكــــن فــلــســفــتــه أضــــاعــــت الـــمـــنـــتـــخـــب. ودعـــــــا مـــشـــجـــع إلـــى 
ــــيـــــرفـــــي ريــــــــنــــــــارد إلـــــــــى الــــــســــــعــــــوديــــــة، مــــطــــالــــبــــاً  عـــــــــدم عـــــــــــودة هـ

بإقالته، وقال: هذا مدرب صراخ وأكشن.

وجــاءت قّلة من اآلراء راضية بمحصلة المنتخب في 
الــمــونــديــال، دون أن تهاجم الــمــدرب أو الاعبين، وأكــد 
البعض أن ما حققه المنتخب في المونديال كان جيداً، 
وقال أحد المشجعين: »المنتخب قدم مستوى مشرفاً 
رغـــــم اإلصـــــابـــــات والــــغــــيــــابــــات، والــــاعــــبــــون كــــانــــوا أبـــــطـــــاالً«، 
ــــــب االســــــــتــــــــفــــــــادة مــــــــن الـــــتـــــجـــــربـــــة والـــــبـــــنـــــاء  ــــــجـ وقـــــــــــــال آخـــــــــــــر: »يـ
لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل«، وشــــكــــر مــــغــــرد الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى مـــــا قــــدمــــوه، 

وقال: »ما زال لدينا الكثير لرفع اسم بادنا عالياً«.
وفيما اختلفت اآلراء حول مردود الاعبين واتفقت 
ــــمــــــدرب، فــــــإن مـــحـــمـــد الــــعــــويــــس، حــــارس  عـــلـــى إخــــفــــاق الــ
مرمى المنتخب، حصل باإلجماع على إشادة واسعة، 
وتحول العويس إلى »بطل« في نظر الجماهير، وقدم 

الكثيرون الشكر له على ما قدمه.

أندية المشاهدة السودانية.. حكاٍو مونديالية
الخرطوم - حسن فاروق

ــــالـــــمـــــونـــــديـــــال تــــعــــبــــرعــــن عـــشـــقـــنـــا وحــــبــــنــــا لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم فــي  »عــــاقــــتــــنــــا بـ
تفاصيل حياتنا اليومية، ومثلما كنا نقتطع من قوت أوالدنا 

ــــاراة فـــريـــقـــنـــا فـــــي الــــــــدوري  ــبــ ــ مـــــن أجــــــل تـــــذكـــــرة مــــشــــاهــــدة مــ
الــــمــــحــــلــــي، نـــفـــعـــل ذلـــــــك الـــــيـــــوم مـــــن أجـــــــل مـــشـــاهـــدة 

ــــًا فــي  ــــيـ مـــــبـــــاريـــــات كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم الــــمــــقــــامــــة حـــــالـ
ــــــات تــــــــحــــــــدث عــــــــــادل  ــــمـ ــ ــلـ ــ ــ ــــكـ ــ قــــــــــطــــــــــر«، بــــــــهــــــــذه الـ

عــــــبــــــدالــــــقــــــادر لـــــــــ »الــــــــبــــــــيــــــــان«، وهــــــــــو أحـــــد 
المنتشرة  المشاهدة  أنــديــة  رواد 

فــــــــــــــي األحـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاء الــــــــشــــــــعــــــــبــــــــيــــــــة فـــــي 
الـــســـودان، والــتــي لــهــا تــاريــخ في 

نـــقـــل مــــبــــاريــــات الــــــدوريــــــات األوروبــــيــــة 
والــــــــبــــــــطــــــــوالت الــــــــدولــــــــيــــــــة والــــــــقــــــــاريــــــــة يــــــــروي 

ــــــدم ويـــمـــنـــحـــهـــم  ـــقـ ـــ ــــاق الـ ــــشـــ عـــــطـــــش مــــحــــبــــي وعـــ
مـــتـــعـــة الــــمــــشــــاهــــدة، وأضـــــــــاف أن الـــجـــمـــيـــع يــنــتــظــر 

الـــبـــطـــولـــة الـــحـــالـــيـــة بـــــفـــــارغ الــــصــــبــــر، وكــــــل خـــوفـــهـــم كـــان 
مـــن زيــــــادة ســعــر تـــذكـــرة الـــمـــشـــاهـــدة، بــــفــــوارق تــحــرمــهــم من 

مــتــابــعــة الــبــطــولــة األهـــــم، بــحــســب رأيـــــه، مـــن بــيــن الـــبـــطـــوالت الــتــي 
ينظمها »فيفا«.

ثالثة أضعاف
وقال عادل عبدالقادر: سعر التذكرة في منطقتنا زاد ثاثة أضعاف تذكرة 
مــشــاهــدة الــــدوريــــات األوروبــــيــــة، فــقــد كـــان الــســعــر قــبــل الــمــونــديــال )200( 

جنيه، وصــل إلــى خمسمائة، وعند أنــديــة مشاهدة أخــرى توفر خدمات 
أفــضــل وصـــل إلـــى ) 1000 جــنــيــه( وتــتــضــاعــف مــن منطقة لمنطقة حسب 
الوضع االقتصادي، وهي زيادات كبيرة، حرمت أعداداً من رواد النادي 
مــن الحضور لمشاهدة المباريات. ويــؤكــد عــادل أنهم يقتطعون 

من أولوياتهم في الحياة اليومية من أجل هذا الحدث.

تشجيع قديم 
بـــالـــمـــنـــتـــخـــبـــات  الــــمــــشــــاهــــدة  أنـــــديـــــة  ارتـــــبـــــط رواد 
المشاركة تشجيعًا لبعضها وتعاطفًا مع 
البعض اآلخر، وفي المقابل الوقوف 
ضد منتخبات، وتعبر أعــداد كبيرة 
عـــــــن ارتـــــبـــــاطـــــهـــــا الـــــتـــــاريـــــخـــــي بـــمـــنـــتـــخـــب 
الـــبـــرازيـــل قــبــل ظــهــور أنـــديـــة الــمــشــاهــدة، 
ــــبـــــاط قــــديــــم يـــســـتـــدعـــي ذاكــــــــرة كـــأس  ولــــهــــم ارتـ
الــعــالــم واإلحـــصـــاءات مــن بــطــوالت ومــشــاركــات، 

الــــــــبــــــــرازيــــــــل 1982،  يـــــــذكـــــــر  الـــــجـــــيـــــل  هــــــــــذا  زال  فــــــــا 
ونـــجـــومـــه كـــاريـــكـــا، ســــقــــراط، ايــــــدر، فــيــمــا ارتــبــط 

الـــتـــشـــجـــيـــع عـــنـــد آخـــــريـــــن بـــالـــمـــنـــتـــخـــب األلــــمــــانــــي، 
وهناك من يرى أن الفرنسي هو األميز واألبــرز، 

ويــــرتــــبــــط مـــحـــبـــو األرجــــنــــتــــيــــن بـــالـــنـــســـخ الــــتــــي تـــألـــق 
فــيــهــا الــمــنــتــخــب وقـــــدم نـــجـــومـــًا عــلــى رأســهــم 

كمبس وبعده ظهر األسطورة مارادونا، 
وحدثنا الشفيع محمود عن أنهم الجيل 
الذي أحب األرجنتين من حبه لمارادونا.

رونالدو وميسي
شهدت فترة انتشار أندية مشاهدة مباريات كرة القدم، الظهور الطاغي 
لليونيل ميسي وكــرســتــيــانــو رونـــالـــدو )بــرشــلــونــة وريــــال مـــدريـــد(، وانقسم 
التشجيع بين الفريقين وميسي ورونـــالـــدو، وهــمــا يشكان حــضــوراً في 
هذه النسخة من البطولة، حيث يتمنى عشاق ميسي أن يكتمل حصاده 
وتميزه بالفوز بالبطولة الوحيدة التي لم يحققها )كأس العالم(، فيما 
ــــــال الـــمـــنـــتـــخـــب الـــحـــالـــي  ــــــه قــــــــادر مـــــن خـ ــــــدو أنـ ــــالـ ــ ــــــرى مـــحـــبـــو كـــرســـتـــيـــانـــو رونـ يـ
القياسية  أرقــامــه  التتويج بكأس المونديال ليكمل قائمة  للبرتغال مــن 

التي حققها مع األندية التي لعب لها ومع منتخب باده.

أفريقيا والمنتخبات العربية
وجــــد فــــوز الــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي عــلــى األرجـــنـــتـــيـــن صــــدى كـــبـــيـــراً عــنــد رواد 
أندية المشاهدة، وجذب أنصار كثر للمنتخب السعودي وراهن كثيرون 
عـــلـــى قــــدرتــــه الـــســـيـــر فــــي الـــبـــطـــولـــة لـــمـــراحـــل مـــتـــقـــدمـــة، وتــــجــــد الــمــنــتــخــبــات 
األفريقية مساندة غير مسبوقة ولها شعبية كبيرة، وضاعف تفوق 
الــمــغــرب مــن اآلمــــال بــإمــكــانــيــة تــقــدمــه فــي الــبــطــولــة، كــمــا عبر 
كــثــيــرون عـــن إعــجــابــهــم ومــســانــدتــهــم لــلــمــنــتــخــب الــغــانــي 
وتــمــنــوا أن يــكــرر مــا فــعــلــه فــي كـــأس الــعــالــم 2010 
بــجــنــوب أفــريــقــيــا وكـــان قــريــبــًا مــن الــوصــول إلــى 
نــصــف الــنــهــائــي لـــوال الــخــســارة فــي الــمــبــاراة 
الــــــشــــــهــــــيــــــرة أمــــــــــــــام أوروغـــــــــــــــــــــــــــواي، ويــــضــــع 
كــثــيــر مـــن الـــــرواد آمـــــاالً عــريــضــة على 
ــــتـــــخـــــب الـــــــســـــــنـــــــغـــــــال، وعـــــــــــبـــــــــــروا عـــن  ـــنـ مــ

إعجابهم بالكاميرون.

 جماهير السعودية ظهرت غاضبة من أداء منتخبها في مباراة المكسيك | أ ف ب

هيرفي رينارد
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أساطير المونديال لقطات خالدة

أبوظبي - محمد صادق

ســّجــل نــجــم الــمــنــتــخــب الــســعــودي الــســابــق، ســعــيــد الــعــويــران، 
اسمه بحروف من ذهــب في كــأس العالم، عندما أحــرز هدفاً 
ــــبـــــاك بـــلـــجـــيـــكـــا خـــــــال مـــــونـــــديـــــال 1994 بــــالــــواليــــات  فـــــي شـ خــــيــــالــــيــــاً 
ــــكـــــرة الــــقــــدم  ــــريــــــات الـــــخـــــالـــــدة لـ الــــمــــتــــحــــدة، فــــــي واحـــــــــــدة مــــــن الــــــذكــ

العربية والسعودية.
وكـــــان الــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي يـــخـــوض نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم 
ألول مرة في تاريخه، بينما كانت بلجيكا متصدرة المجموعة 
وعـــــــلـــــــى وشـــــــــــك الــــــتــــــأهــــــل بــــــفــــــوزيــــــن مــــــــن مــــــبــــــاراتــــــيــــــن ضــــــــد الـــــمـــــغـــــرب 
وهولندا، لكن بعد الجولة الثالثة تراجعت إلى الثالث بفضل 

هدف ال ينسى من العويران نجم »األخضر«.
وسيبقى هـــدف الــعــويــران عــالــقــاً فــي أذهــــان عــشــاق الــســاحــرة 

المستديرة والكرة العربية على وجه الخصوص بعد أن ركض 
لمسافة 70 ياردة بالكامل عندما حلت الدقيقة الخامسة من 
عمر اللقاء، وكــان له كلمته في تلك المواجهة التاريخية في 
الدقيقة الخامسة من اللقاء عندما انطلق بالكرة من منتصف 
الملعب وشق طريقه نحو الشهرة والعالمية، فعندما حصل 
عــــلــــى الــــــكــــــرة فــــــي مـــنـــتـــصـــف مــــلــــعــــب »األخـــــــــضـــــــــر«، انــــــدفــــــع لــــأمــــام 
ــــنـــــافـــــس، ومــــع  وأظــــــهــــــر ســـــرعـــــة فــــائــــقــــة وتــــــقــــــدم نــــحــــو مـــنـــطـــقـــة الـــــمـ
تــــزايــــد صـــيـــحـــات الـــجـــمـــاهـــيـــر، مــــر الـــنـــجـــم الــــســــعــــودي بـــمـــهـــارة مــن 
ميشيل دي وولــــف، وشـــق طــريــقــه مــتــجــاوزاً رودي شميدتس، 
وتوجه لتسديد كرة مرتفعة متخطية الحارس ميشيل برودوم 
فـــــي الــــشــــبــــاك الــبــلــجــيــكــيــة لـــيـــصـــبـــح بـــعـــدهـــا بــــطــــاً قــــومــــيــــاً، ويـــقـــود 
السعودية لدور الستة عشر في أول مشاركة لها في المونديال 

بهدف »مارادوني« سيظل في الذاكرة إلى األبد.

دبي - عدنان الغربي

النجم البرتغالي أوزيبيو دا سيلفا فيريرا، ويعرفه الجميع باسم أوزيبيو، يعتبر 
أحـــد أعــظــم العــبــي كـــرة الـــقـــدم عــبــر الـــتـــاريـــخ، وُيــلــقــب بـــ»الــفــهــد األســــــود«، وعـــرف 
بسرعته وبراعته الفنية وقوته الرياضية، وتسديداته الشرسة بالقدم اليمنى، 
وهو أحد أكثر الاعبين شهرة في تاريخ نادي بنفيكا والمنتخب البرتغالي وأول 
نجوم الكرة العالمية المولودين في إفريقيا. ولد أوزيبيو في موزمبيق عام 1942 
وترعرع في وسط فقير جداً، وعندما بلغ سن الـ18 من عمره تعاقد معه فريق 
بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي لــلــعــب فـــي صــفــوفــه، عــقــب ذلـــك لــعــب للمنتخب الــبــرتــغــالــي، 
وصنع اسمه كمهاجم ال يشق له غبار ورغم نجاحاته الكبيرة مع المنتخب، إال 
أن االعتراف البرتغالي بفضله تأخر كثيراً. ساعد أوزيبيو البرتغال في الوصول 
إلــــى الـــمـــركـــز الـــثـــالـــث فـــي كــــأس الـــعـــالـــم 1966، كـــونـــه أفـــضـــل هـــــداف فـــي الــبــطــولــة 
برصيد تسعة أهداف )من ضمنها أربعة في مباراة واحدة ضد كوريا الشمالية( 
وحصل على جــائــزة الــكــرة الــبــرونــزيــة، وفــاز بجائزة الــكــرة الذهبية ألفضل العب 
كــــرة قــــدم فـــي أوروبـــــــا فـــي عــــام 1965 وكـــــأس أمــــم أوروبـــــــا مـــع بــنــفــيــكــا فـــي 1962، 

وتوفي في 2014 بعد إصابته بأزمة قلبية عن عمر ناهز 71 عاماً.

ساو باولو - أ ف ب 

تـــــوّجـــــه أســـــطـــــورة كــــــرة الـــــقـــــدم الــــبــــرازيــــلــــيــــة »بـــيـــلـــيـــه« بــالــشــكــر 
ـــــة مــــــــن مــــشــــجــــعــــي كــــــــــرة الـــــقـــــدم  ـــــيـ ــــابـ لــــــرســــــائــــــل الــــــــدعــــــــم اإليــــــجــ
فــــي الـــمـــونـــديـــال وحــــــول الـــعـــالـــم، الـــتـــي تـــلـــّقـــاهـــا إثـــــر دخـــولـــه 
الــمــســتــشــفــى »لـــــزيـــــارة شـــهـــريـــة دوريـــــــــة« مـــرتـــبـــطـــة بــإصــابــتــه 
بــورم في القولون، حيث رفعت هذه الرسائل معنوياته 

كثيراً.
ــــًا(، عـــبـــر حــســابــه  ونـــشـــر »الــــجــــوهــــرة الـــــســـــوداء« )82 عـــــامـ
عــــلــــى »إنــــــســــــتــــــغــــــرام« صــــــورتــــــه عــــلــــى بــــــــرج فــــــي قـــــطـــــر، وعـــلـــى 
جـــانـــب آخــــر عـــبـــارة »نــتــمــنــى لـــك الــشــفــاء الـــعـــاجـــل« بــالــلــغــة 
اإلنــــجــــلــــيــــزيــــة، وعـــــّلـــــق عـــلـــيـــهـــا قــــــائــــــاً: »أيـــــهـــــا األصـــــــدقـــــــاء، أنــــا 
فــي المستشفى أقــوم بزيارتي الشهرية، شــكــراً لكل من 

يبعث مشاعر إيجابية«.

وأفاد مستشفى ألبرت أينشتاين في 
ـــاو بــــاولــــو أن »بـــيـــلـــيـــه« ُنـــقـــل إلعـــــادة  ســ

تــقــيــيــم عــــاجــــه الـــكـــيـــمـــيـــائـــي لــــورم 
ــــة  ــ ــــرفـ ــ الـــــــــــــقـــــــــــــولـــــــــــــون، وهـــــــــــــــــو فـــــــــــــي غـ
عادية، دون الحاجة للعناية 

الـــــــمـــــــركـــــــزة، وهـــــــــو يــــتــــحــــّكــــم بـــشـــكـــل 
كـــــامـــــل بــــوظــــائــــفــــه الــــحــــيــــويــــة، وحـــالـــتـــه 

مستقرة.
ــــيـــــة  ــــيــــــه« خــــــضــــــع لــــعــــمــــلــــيــــة جـــــراحـ ــلــ ــ ــيــ ــ وكــــــــــــــان »بــ

إلزالـــــــــة الـــــــــورم فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر 2021، وقــــضــــى شـــهـــراً 
فــــي الــمــســتــشــفــى، ورغــــــم عـــــدم ظــــهــــوره كــــثــــيــــراً، إال أنـــه 

يــنــشــط عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، وكـــتـــب أخـــيـــراً 
للمنتخب البرازيلي »أعتمد عليكم لجلب كأس العالم 

إلى الوطن«.

رسائل دعم المشجعين ترفع 
معنويات األسطورة بيليه

هنا المونديال

رائعة العويران

E
u
s
é
b
io



15
حكايات
٠٩  جمادى األولى  1444 | ٠٣ ديسمبر ٢٠٢2  |  العدد ١٥٥٠٢|  السبت

دبي - إيهاب زهدي

فـــي  الــــــمــــــشــــــاركــــــيــــــن  مـــــــــن   %  29 مــــــقــــــابــــــل   %  71 أكـــــــــــد 
استطاع »البيان« على »تويتر«، أن الكرة الجديدة 
ــــاريــــــات كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم 2022  ــبــ ــ الــــمــــســــتــــخــــدمــــة فــــــي مــ
الــمــعــروفــة بــاســم »الــرحــلــة«، غــيــر مــؤثــرة عــلــى أداء 
حــــراس الــمــرمــى، مــع الــعــلــم أنــهــا الــكــرة الــــ 14 على 
الــتــوالــي الــتــي تصنعها شــركــة »أديـــــــداس«، وتتسم 
بقدرتها على التنقل في الهواء أســرع من أي كرة 
أخــــــــرى، وتـــتـــمـــيـــز بـــأعـــلـــى مـــســـتـــويـــات الـــــدقـــــة، بــســبــب 

وجود شريحة إلكترونية تساعد حكام المباراة. 
وقـــــــال مــــاجــــد نــــاصــــر حـــــــارس مــــرمــــى شــــبــــاب األهــــلــــي: 
نوعية الــكــرات التي تصنعها »أديــــداس«، دائــمــاً ما 
تــكــون غــيــر مــنــاســبــة لــلــحــراس، ألنــهــا تــكــون سريعة 
وخفيفة، وتغير مسارها بطريقة غريبة ومفاجئة، 
ويـــحـــتـــاج الــــحــــارس مــــن أســــبــــوع ألســـبـــوعـــيـــن لــلــتــعــود 
عــلــيــهــا. وأضــــــــاف: ال أتــــوقــــع مـــواجـــهـــة مـــشـــكـــات مــع 
الكرة عندما يتم استخدامها في ماعبنا، وأتمنى 
أن يــكــون ظــهــورهــا فـــي دوريـــنـــا ســريــعــاً، لــاســتــفــادة 

من التقنية الجديدة في الكرة.

استطالع 

% 71
 »الرحلة« غير مؤثرة 

على أداء الحراس

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
2 - 1الخامسةخليفة الدولي1٢٣:00 ديسمبراليابان – إسبانيا

4 - 2الخامسةالبيت1٢٣:00 ديسمبرألمانيا – كوستاريكا
2 - 1الثامنةالمدينة التعليمية2١٩:00 ديسمبركوريا ج – البرتغال

0 - 2الثامنةالجنوب2١٩:00 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 ديسمبراليابان  ـــ  كرواتيا )53(

-٥٢٣:00974 ديسمبرأول الـ ٧  ـــ  كوريا ج )54(

-المدينة التعليمية٦19:00 ديسمبرالمغرب ـــ  أسبانيا   )55(

-لوسيل٦٢٣:00 ديسمبرالبرتغال  ـــ  ثاني الـ ٧ )56(

المجموعة الثالثة
نقاطأهدافختفلالفريق

٣٢01٥٦األرجنتين
٣11١24بولندا

٣١11٢٤المكسيك
٣10٢٣3السعودية

المجموعة الرابعة
نقاطأهدافختفلالفريق
32٠166فرنسا

320136أستراليا

311١14تونس

301211الدنمارك

المجموعة الخامسة
نقاطأهدافختفلالفريق
320146اليابان

3١1194إسبانيا

311١64كوستاريكا

310233ألمانيا

المجموعة السادسة
نقاطأهدافختفلالفريق

٣٢١٠٤٧المغرب
٣١٢٠٤٥كرواتيا
٣1١11٤بلجيكا

٣٠٠٣٢٠كندا

المجموعة السابعة
نقاطأهدافختفلالفريق

22٠٠36البرازيل

2١٠1١٣سويسرا
2٠1١31الكاميرون

2٠1١31صربيا 

المجموعة الثامنة
نقاطأهدافختفلالفريق

32٠166البرتغال

311١44كوريا الجنوبية

31١124أوروغواي

310253غانا

المجموعة األولى
نقاطأهدافختفلالفريق

32١٠57هولندا

32٠١56السنغال

31١14٤اإلكوادور
3٠٠3١0قطر

المجموعة الثانية
نقاطأهدافختفلالفريق
٣٢1٠٩٧إنجلترا
٣١20٢٥أميركا

٣١٠٢٤٣إيران
٣01٢1١ويلز

دور  الـ ١٦
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