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الدوحة - رويترز 

قــدم كيليان مبابي أداًء مــذهــاً ليقود منتخب بــاده 

فرنسا لتفوز حاملة اللقب 3 - 1 على بولندا، وتبلغ 

دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم، أمس.

ضغط منتخب »الديوك« من البداية، لكنه انتظر 

حتى قرب االستراحة عندما هز جيرو الشباك ورفع 

ــــهـــــداف  ــــاً مــــــع بـــــــــــاده، لـــيـــصـــبـــح الـ ــــدفــ ــيــــــده إلـــــــى 52 هــ ــ رصــ

الــتــاريــخــي، ثــم حسم مبابي االنــتــصــار بتسديدة قوية 

في الدقيقة 74، قبل أن يضيف هدفاً ثالثاً في الوقت 

بدل الضائع.

وصـــنـــعـــت بـــولـــنـــدا، الـــتـــي تــظــهــر فــــي األدوار 

اإلقصائية ألول مرة منذ 1986، وكانت تحلم 

بظهورها األول في دور الثمانية منذ 1982، فرصة 

خـــطـــيـــرة فــــي الــــشــــوط األول، لـــكـــن خــــط وســـــط فــرنــســا 

مــنــع إمــــــداد الــمــهــاجــم روبــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي، الـــذي 

قـــلـــص الـــــفـــــارق مــــن ركــــلــــة جـــــــزاء فــــي الــــثــــوانــــي األخــــيــــرة. 

وشــــــــــارك هــــوجــــو لـــــوريـــــس حــــــــارس فــــرنــــســــا فـــــي مــــبــــاراتــــه 

الدولية رقم 142، وبات يتقاسم الرقم القياسي في 

باده مع ليليان تورام، واستجمع خبرته عندما أنقذ 

فرصة خطيرة من بيوتر جيلينسكي.

بـــــدأت فــرنــســا الـــلـــقـــاء بــســيــطــرة تـــامـــة عــلــى الــلــعــب، 

وحـــاولـــت تــوفــيــر مــســاحــات خــلــف دفـــاع بــولــنــدا، بينما 

أخفق مبابي في البداية في صناعة خطورة، وكادت 

بولندا تسجل، على عكس سير اللعب في الدقيقة 

ــــا  ــــقـــــذهـ أنـ ـــيــــــث ســـــــــــدد جــــيــــلــــيــــنــــســــكــــي كـــــــــــرة قـــــــويـــــــة  ــ 38، حـ

لوريس، وردت، وحــاول تيو هرنانديز مدافع فرنسا 

إبــــــعــــــادهــــــا. وتــــــابــــــع يــــــاكــــــوب كـــامـــيـــنـــســـكـــي العــــــــب بــــولــــنــــدا 

ــيـــــل فــــــــــاران مــــدافــــع  ــ ــــائـ الــــــكــــــرة، وســـــــــدد كـــــــرة أبــــعــــدهــــا رافـ

فرنسا من على خط المرمى.

قــــبــــل االســـــتـــــراحـــــة بـــدقـــيـــقـــة واحــــــــــدة نـــجـــحـــت فـــرنـــســـا 

فــــي هــــز الـــشـــبـــاك، وجــــــذب مـــبـــابـــي دفــــــاع بـــولـــنـــدا نــحــوه 

ومــرر الــكــرة إلــى جــيــرو، الــذي استغل مساحة فارغة 

فــــي مــنــطــقــة الــــجــــزاء وســــــدد كـــــرة فــــي شـــبـــاك الـــحـــارس 

ــيـــــرفـــــع رصـــــــيـــــــده إلـــــــــى ثــــــاثــــــة أهـــــــــــــداف فـــي  ــ شــــتــــيــــنــــســــنــــي، لـ

الــبــطــولــة الــحــالــيــة. وكـــــان جـــيـــرو )36 عــــامــــاً(، الـــــذي لم 

يسجل أي هدف في كأس العالم في روسيا قبل أربع 

ســـنـــوات، قــد تــقــاســم الــرقــم الــقــيــاســي لــعــدد األهــــداف 

مع فرنسا بعدما سجل هدفين في الفوز 4 - 1 على 

أســـتـــرالـــيـــا فـــي افـــتـــتـــاح مــنــافــســات الــمــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة. 

وبــدا أن أداء فرنسا قــد تــراجــع، لكن مبابي استحوذ 

على الكرة عند حافة منطقة الجزاء وتوغل قلياً قبل 

أن يــطــلــق تــســديــدة مــذهــلــة داخــــل الــشــبــاك، وقــبــل أن 

يكرر التسديدة في بداية الوقت بدل الضائع.

الــرابــع والخامس  وسجل مبابي بذلك هدفيه 

تـــســـعـــة  يـــــســـــجـــــل  فــــــــي قـــــــطـــــــر، وأصــــــــبــــــــح أول العـــــــــــب 

أهداف في كأس العالم قبل أن يبلغ عامه الـ24، 

مبابي يطير بـ»الديـــــــوك« إلى دور الثمانية »ضحايا« المونديال

كفاح الكعبي

لم يكد ينتهي الــدور األول من نهائيات مونديال قطر، حتى 

شــــاهــــدنــــا تــــســــاقــــط الــــمــــدربــــيــــن مـــــن كـــــل حـــــــدب وصــــــــــوب، وهـــــذه 

هــــي ردود األفــــعــــال االبـــتـــدائـــيـــة فـــقـــط عـــلـــى خـــســـائـــر الــكــثــيــر مــن 

فرق العالم، ومن قاراته الخمس، فالبداية كانت مع فريق 

الـــــدولـــــة الـــمـــنـــظـــمـــة، قــــطــــر، والــــتــــي نـــجـــحـــت وأبـــــدعـــــت وأمـــتـــعـــت 

الـــعـــالـــم بــنــجــاحــهــا غـــيـــر الـــــعـــــادي فــــي تــنــظــيــم الـــبـــطـــولـــة بــأحــســن 

وجــــــه مـــمـــكـــن، لـــكـــن مــنــتــخــبــهــا فـــشـــل فــــشــــاً ذريـــــعـــــاً فـــــي مــــبــــاراة 

ــــمـــــرة األولـــــــــى الــــتــــي يـــخـــســـر فـــيـــهـــا بـــلـــد مــنــظــم  ــتـــــاح، وهــــــي الـ ــ ــتـ ــ االفـ

مـــــــبـــــــاراة االفــــــتــــــتــــــاح، كــــمــــا خــــســــر فــــــي مــــبــــاريــــاتــــه الـــــــثـــــــاث، وخــــــرج 

مــــــن الــــبــــطــــولــــة بــــــــــدون أي تــــــعــــــادل أو فــــــــــوز، لــــــذلــــــك، فــــمــــدرب 

ـــانــــي فـــلـــيـــكـــس ســـانـــشـــيـــز، ســـيـــكـــون أول  الــــفــــريــــق، اإلســــبـ

ضحية، بحيث تشير أغلب المصادر اإلعامية، 

إلــــــــى أن االتـــــــحـــــــاد الـــــقـــــطـــــري عــــلــــى وشــــــــك إقـــالـــتـــه 

مــن تــدريــب المنتخب الــقــطــري، بــعــد السقوط 

أمــــام اإلكـــــــوادور والــســنــغــال وهـــولـــنـــدا، وبــعــد فشل 

فترة اإلعداد، التي فرغ فيها المنتخب القطري في آخر 

ســتــة أشـــهـــر، لــيــعــســكــر، وشــــــارك فـــي الــمــســابــقــات األوروبــــيــــة، 

ــــافــــــة إلــــــــى الـــــمـــــشـــــاركـــــة فــــــي بــــــطــــــوالت أمـــــريـــــكـــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة،  بــــــاإلضــ

والتفرغ واالستعداد للمباريات الودية، وإبعاد الاعبين عن 

الــمــشــاركــة فـــي الــــــدوري والــمــســابــقــات الــمــحــلــيــة، هـــذه األفــكــار 

ــــريــــــق، وقـــــلـــــة حـــــمـــــاســـــه، ومـــلـــل  ــــفــ ســــاهــــمــــت فــــــي ســــــــوء نــــتــــائــــج الــ

الاعبين، لذلك لم يقدم أي منهم المستوى الذي توقعناه، 

وتوقعه الجمهور القطري، خصوصاً وأن المنتخب القطري 

ما زال صاحب اللقب اآلسيوي األخير.

ثـــم أتــــى دور الــبــرتــغــالــي كــــيــــروش، مـــــدرب الــمــنــتــخــب اإليــــرانــــي، 

الـــذي تــعــرض لــخــســارة أمـــام إنــجــلــتــرا فــي الــبــدايــة بستة أهـــداف 

ــــلـــــز ويــــحــــقــــق مــــفــــاجــــأة كـــبـــيـــرة،  لــــهــــدفــــيــــن، لــــيــــعــــود فـــــي مــــــبــــــاراة ويـ

ويفوز بهدفين، لكن سقوطه أمام المنتخب األمريكي بهدف، 

جعله يغادر الدور األول غير مأسوف عليه، لذلك، فإن إقالة 

كيروش كانت نتيجة حتمية لقصة البرتغالي مع إيران.

اإلقــــالــــة الــثــالــثــة، كـــانـــت لــأرجــنــتــيــنــي خـــيـــراردومـــارتـــيـــنـــو، مـــدرب 

الــــمــــكــــســــيــــك، الـــــــــذي انــــتــــهــــى مــــــشــــــواره مــــــع الـــمـــنـــتـــخـــب بـــخـــروجـــه 

مـــــن الـــــــــدور األول، هـــــو والـــمـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي، وقــــــد اعـــتـــرف 

بـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــتـــــه عــــــــن الــــــــــخــــــــــروج الــــــمــــــبــــــكــــــر، واإلحـــــــــــبـــــــــــاط والـــــخـــــيـــــبـــــة. 

ــــراً، يــعــتــبــر اإلســـبـــانـــي روبـــيـــرتـــو مـــارتـــيـــنـــيـــز مــــــدرب بــلــجــيــكــا،  ــــيــ وأخــ

ــــتـــــعـــــادل ســـلـــبـــيـــاً مــع  هـــــو الـــضـــحـــيـــة الـــــرابـــــعـــــة حــــتــــى اآلن، بــــعــــد الـ

كـــــرواتـــــيـــــا، وخــــســــارتــــهــــم مـــــن الـــــمـــــغـــــرب، وفــــــوزهــــــم بــــهــــدف عــلــى 

كـــنـــدا، وخـــروجـــهـــم مـــن الــــــدور األول، وهــــم ثـــانـــي الــمــنــتــخــبــات 

المرشحة للفوز بكأس العالم بقطر.

أقووول

الدوحة - أ ف ب 

بـــعـــيـــون أغــــــرورقــــــت بـــــالـــــدمـــــوع، وّدع الـــمـــهـــاجـــم الـــــدولـــــي الـــتـــونـــســـي 

وهبي الخزري، زمالءه ورفاقه، مؤكداً »أعطيت الكثير« لنسور 

قـــرطـــاج، بــعــد أن كــــان بــطــل الـــفـــوز الــتــاريــخــي عــلــى فــرنــســا 

بطلة العالم في مونديال قطر 2022.

وســجــل الـــخـــزري )31 عـــامـــًا( هـــدف الـــفـــوز -1 صفر 

عـــلـــى فــــرنــــســــا، بـــلـــد مــــولــــده ونــــشــــأتــــه، فــــي الـــجـــولـــة 

الرابعة،  الـــدور األول للمجموعة  الثالثة مــن 

األربـــــعـــــاء الـــمـــاضـــي، لـــتـــخـــرج تـــونـــس مــرفــوعــة 

الـــرأس، ولكن بخفي حنين، من عــدم بلوغ 

خلف ثــــمــــن الـــــنـــــهـــــائـــــي، بــــاحــــتــــاللــــهــــا لــــلــــمــــركــــز الــــثــــالــــث 

فرنسا، حاملة اللقب، وأستراليا.

انـــتـــزعـــت تـــونـــس تــــعــــادالً ثــمــيــنــًا ســـلـــبـــًا افــتــتــاحــًا 

مـــــن الــــــدنــــــمــــــارك، قــــبــــل أن تـــخـــســـر أمـــــــــام أســـتـــرالـــيـــا 

صفر - 1.

وســـــجـــــل الــــــــخــــــــزري، مــــهــــاجــــم مـــونـــبـــلـــيـــيـــه الـــــفـــــرنـــــســـــي، هـــدفـــه 

الثالث في 5 مباريات في نهائيات كأس العالم، بعد هدفيه 

فـــي روســـيـــا 2018، لــيــصــبــح أفــضــل هــــداف فـــي تـــاريـــخ بــــالده في 

المونديال.

قال في فيديو مؤثر بثته صفحة االتحاد التونسي لكرة القدم على 

فيسبوك، أمس، يظهر وهو يتحدث مع زمالئه والطاقم التدريبي 

واإلداري، بعد الفوز على فرنسا »لقد اتخذت قــراراً، سأتوقف عن 

اللعب مع المنتخب، أعتقد أنني أعطيت الكثير، وتلقيت الكثير 

من الجميع.. أعتقد أنه حان الوقت بالنسبة لي للتوقف«.

وتــــابــــع الـــــالعـــــب، والــــتــــأثــــر يـــبـــدو عـــلـــى مـــحـــّيـــاه »أنــــــا مــتــأثــر 

قليالً، ألني سأنهي مرحلة مهمة بالنسبة لي... في 

مرحلة مــا عليك أن تــعــرف متى تــتــوقــف، حتى لو 

أني أشعر بحالة جيدة بدنيًا«.

وأضاف »أتمنى لكم األفضل في المستقبل، 

تستحقون الفوز بكأس أمم أفريقيا«.

وســـبـــق أن أعـــلـــن الــــخــــزري الــخــمــيــس الــــمــــاضــــي، أنـــــه أبــلــغ 

زمـــــــــــالءه بــــــاالعــــــتــــــزال عــــقــــب مـــــــبـــــــاراة فـــــرنـــــســـــا، مــــضــــيــــفــــًا: »فــــخــــور 

بـــمـــا حــقــقــتــه لــــبــــالدي فــــي الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة، ومــــؤمــــن بـــأن 

مستقبل هذا الجيل سيكون مشرقًا«.

وأضاف: »إنهاء مسيرتي الدولية بالفوز على فرنسا، هي 

إحدى أجمل اللحظات في مسيرتي«.

فينغر:  منتخبات »الســــــياسة« دفعت الثمن الخزري: أعطيت الكثير وحان وقت التوقف
الدوحة - أ ف ب 

 انــتــقــد رئـــيـــس قــســم تــطــويــر كــــرة الـــقـــدم الــعــالــمــيــة في 

االتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي »فـــيـــفـــا« الـــــمـــــدرب الـــفـــرنـــســـي الـــســـابـــق 

أرسين فينغر، المنتخبات »المركزة على السياسة« 

فـــي مـــونـــديـــال قـــطـــر، مــعــتــبــراً أن تــلــك الـــتـــي ركـــــزت على 

كــــــــــــرة الـــــــــقـــــــــدم فــــــقــــــط كـــــــانـــــــت نـــــتـــــائـــــجـــــهـــــا أفـــــــضـــــــل فـــــــــي دور 

الــــمــــجــــمــــوعــــات، وأوضــــــــــح فـــيـــنـــغـــر، عــــنــــدمــــا تـــــذهـــــب إلــــى 

ــــتـــــوجـــــب عــــلــــيــــك أال  ــــكــــــون مــــــــدركــــــــًا أنـــــــــه يـ كـــــــــأس الـــــعـــــالـــــم تــ

تـــخـــســـر مــــبــــاراتــــك األولـــــــــى، غـــــامـــــزاً بــــذلــــك مــــن الــمــنــتــخــب 

األلماني بطل العالم 4 مرات الذي سقط في اختباره 

االفتتاحي أمام اليابان 1 - 2 ودفع ثمن ذلك بخروجه 

الحقًا من الــدور األول. واستهل المنتخب األلماني، 

الــــمــــونــــديــــال الــــقــــطــــري بـــحـــركـــة احـــتـــجـــاجـــيـــة مـــــن العــبــيــه 

الذين كّمموا أفواههم خالل الصورة الرسمية قبيل 

خسارتهم أمام اليابان، في رسالة موجهة إلى 

الدولة المضيفة وفيفا.

ــــال  ــنــ ــ مـــــونـــــاكـــــو وأرســ مـــــــــدرب  فــــيــــنــــغــــر،  ورأى 

اإلنــــجــــلــــيــــزي الــــســــابــــق الــــبــــالــــغ مـــــن الــــعــــمــــر 73 

وهبي الخزري

مبابي سجل ثنائية في مرمى بولندا  |  أ ف ب



٠٣ مباريات
11  جمادى األولى  1444 | 05 ديسمبر ٢٠٢2  |  العدد ١٥٥٠4|  االثنين

مبابي يطير بـ»الديـــــــوك« إلى دور الثمانية
 الجاسم: الحضور 

»غير مسبوق«
عبر جاسم الجاسم رئيس العمليات 

بــبــطــولــة كــــأس الــعــالــم »قـــطـــر 2022«، 

عــــــــــــــن ســـــــــــعـــــــــــادتـــــــــــه الـــــــــكـــــــــبـــــــــيـــــــــرة بـــــــالـــــــحـــــــضـــــــور 

الــــــــــجــــــــــمــــــــــاهــــــــــيــــــــــري غــــــــــيــــــــــر الــــــــــمــــــــــســــــــــبــــــــــوق فـــــي 

ــــبـــــطـــــولـــــة، والــــــتــــــي تـــــقـــــام لــــلــــمــــرة األولــــــــى  الـ

فــــي الــــوطــــن الــــعــــربــــي ومـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 

األوسط.

 وقـــــال الـــجـــاســـم، إن رقــــم الــحــضــور 

الــجــمــاهــيــري فـــي هــــذه الــنــســخــة يــتــفــوق 

بكثير على العديد من النسخ الماضية 

لـــبـــطـــوالت كــــــأس الــــعــــالــــم، مـــشـــيـــراً إلـــى 

ــــقـــــاءات  أن عـــــــدد الـــــحـــــضـــــور مــــــع نــــهــــايــــة لـ

دور الــمــجــمــوعــات والــــــذي شــهــد إقــامــة 

48 مــــبــــاراة فــــي 8 مـــجـــمـــوعـــات، بـــلـــغ مــا 

يـــــقـــــرب مـــــن مـــلـــيـــونـــيـــن ونـــــصـــــف الـــمـــلـــيـــون 

مشجع، وهو رقم كبير ونسبة حضور 

عالية تتجاوز أكثر من 51 ألف مشجع 

للمباراة الواحدة.

وأوضـــــــــــح الـــــجـــــاســـــم أنــــــــه ومــــــــع اســــتــــمــــرار 

الـــــــــــمـــــــــــبـــــــــــاريـــــــــــات وخـــــــــــــــــــــوض مـــــــــــــا تـــــــبـــــــقـــــــى مـــــن 

ــــــوالً إلـــــى الــنــهــائــي  لــــقــــاءات الـــبـــطـــولـــة وصـ

يــصــل  الــــمــــتــــوقــــع أن  مــــــن  الــــــــجــــــــاري،   18

الـــــــــــعـــــــــــدد إلـــــــــــــــى رقـــــــــــــــم ضــــــــخــــــــم مـــــــــــن حــــيــــث 

حــضــور الــجــمــاهــيــر، وســتــكــون الــبــطــولــة 

بالفعل استثنائية في كل شيء.

كــــــمــــــا عــــــبــــــر الـــــــجـــــــاســـــــم عـــــــــن الــــــرضــــــا 

التام لدى اللجنة المنظمة حول 

كـــــــــل األمـــــــــــــــــور الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة الـــــخـــــاصـــــة 

بالمونديال حتى اآلن.

)الدوحة - د ب أ(

بطاقة حمراء للتكريم
هناك من قــال لــي، لقد أسرفت في مديحك وتفاؤلك 

بـــفـــرق الـــيـــابـــان وكــــوريــــا والــــمــــغــــرب، وكـــنـــت أتـــمـــنـــى عــلــيــك 

أن تــنــتــظــر حــتــى تـــبـــدأ األدوار الــنــهــائــيــة، ابــــتــــداء مـــن دور 

الـــــ 16، ســاعــتــهــا كــنــت ســتــغــيــر رأيــــــك، وإذا كـــانـــت بعض 

الفرق أمثال البرازيل وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، قد 

انهزمت من فرق أخرى أقل مستوى، وهللتم لها، فإن 

مــدربــي هـــذه الـــفـــرق، قــد لــعــبــت بالتشكيل االحــتــيــاطــي، 

ألنــهــا ضمنت الــصــعــود، وال يعنيها إال أن تحافظ على 

نـــجـــومـــهـــا مــــن اإلصـــــابـــــات مــــن نـــاحـــيـــة، وتــعــطــيــهــم فــرصــة 

أكبر للراحة مــن ناحية أخـــرى، هــذه الــفــرق الكبيرة يا 

صديقي، ال يعنيها إال اللقب، ولن تتوقف أبداً 

عـــنـــد خـــــســـــارة مـــــبـــــاراة فـــــي الــــطــــريــــق، ال تـــقـــدم 

وال تؤخر.

انــتــهــى كـــام صــديــقــي الـــقـــارئ، لكني أقــول 

له إنني ال أختلف معه كثيراً في منطق الذي 

يضحي بمباراة من أجل اللقب، غير أن هذه الفرق 

الـــمـــجـــتـــهـــدة، مــــن حـــقـــهـــا أن نـــشـــيـــد بــــــأي بـــصـــمـــة تــتــركــهــا، 

وأي نتيجة تاريخية تحققها، حقها أن تفرح باللحظة، 

وبـــــكـــــل فـــــــوز الفـــــــت تـــحـــقـــقـــه، لــــيــــس مــــطــــلــــوبــــاً مـــــن الــــيــــابــــان 

وكوريا الجنوبية والمغرب أن تحقق لقب المونديال، 

لــكــنــهــا مــــن الــمــمــكــن أن تـــذهـــب إلـــــى أدوار بـــعـــيـــدة، بــعــد 

ــــتـــــي قــــدمــــتــــهــــا، وحــــقــــهــــا عـــلـــيـــنـــا أن  الــــمــــاحــــم الــــتــــاريــــخــــيــــة الـ

نساندها وندفعها إلى األمام، ومن يدري، فُكرة القدم 

ال تــــعــــتــــرف بـــالـــمـــســـتـــحـــيـــل، وأعــــتــــقــــد أن مـــــونـــــديـــــال قـــطـــر، 

الــقــدم العالمية تشهد تغيرات حقيقية،  أثبت أن كــرة 

وعـــلـــى األقــــــل، أعــتــبــر مـــا حــــدث مـــقـــدمـــات، فـــســـوف يــأتــي 

اليوم الذي سيفوز فيه فريق بالبطولة، من غير الفرق 

التقليدية المعروفة.

آخر الكالم
كان فوز الكاميرون على البرازيل تاريخياً، حتى لو كانوا 

يــلــعــبــون بــالــصــف الـــثـــالـــث، أو حــتــى الـــعـــاشـــر، فــالــبــرازيــل 

هـــي الـــبـــرازيـــل، وأعــتــقــد أن ذلـــك ســيــكــون لـــه أثـــــره، ليس 

عــلــى الـــكـــامـــيـــرون فــحــســب، بـــل لــكــل الـــفـــرق الــطــمــوحــة، 

ولعل كل جماهير الكاميرون لن تنسى لحظة تسجيل 

الــــــهــــــدف، وال ضـــــربـــــة الـــــــــــرأس الـــــرائـــــعـــــة لـــــاعـــــب أبـــــــو بـــكـــر، 

الــذي اعتبرته الجماهير بطاً قومياً، واعتبرت البطاقة 

الــهــدف، بطاقة تكريم  الحمراء التي حصل عليها بعد 

وتهنئة له.

خذ وهات

ساو باولو - جورج عازر

 أكـــــــــــــد أســـــــــــطـــــــــــورة كـــــــــــــرة الــــــــــقــــــــــدم الــــــــبــــــــرازيــــــــلــــــــي بــــــيــــــلــــــيــــــه، وهـــــــــــــو فــــي 

المستشفى من أجل العالج، أنه يشعر »بالقوة واألمل«.

وقال بيليه في رسالة في »إنستغرام«: »أصدقائي، أريد 

أن أحـــافـــظ عــلــى هـــــدوء وإيـــجـــابـــيـــة الــجــمــيــع. أنــــا قـــــوي، ولـــدي 

ــــابـــــع عــــالجــــي كـــالـــمـــعـــتـــاد. أود أن أشــكــر  الـــكـــثـــيـــر مــــن األمـــــــل وأتـ

الـــفـــريـــق الــطــبــي والــتــمــريــضــي بــأكــمــلــه عــلــى كـــل الـــرعـــايـــة الــتــي 

تلقيتها. لدي الكثير من اإليمان بالله وكل رسالة حب تصل 

إلي منكم في جميع أنحاء العالم تجعلني ممتلئًا بالطاقة. 

ومشاهدة البرازيل في كأس العالم أيضًا! شكراً جزيالً على 

كل شيء«.

ــــابـــــة الـــنـــجـــم األســـــطـــــوري  وتـــشـــيـــر الــــتــــقــــاريــــر الـــطـــبـــيـــة إلــــــى إصـ

بـــعـــدوى فـــي الــجــهــاز الــتــنــفــســي، مـــع اإلشــــــارة إلــــى أن وضــعــه 

مستقر، مع »تحسن عام في الصحة«. 

تــم إدخـــال ايــديــســون ارانــتــس دو ناسيمينتو المستشفى 

إلعــــــــادة تــقــيــيــم الــــعــــالج الـــكـــيـــمـــيـــائـــي لـــــــورم الــــقــــولــــون الـــــــذي تــم 

الكشف عنه في سبتمبر من العام الماضي. 

بيليه من المستشفى: أشعر بالقوة واألمل فينغر:  منتخبات »الســــــياسة« دفعت الثمن 

جماهير البرازيل احتشدت أمام المستشفى الذي يرقد به بيليه | أ ف ب

ووصـــل اآلن إلــى نفس رصــيــد ليونيل ميسي 

قــائــد األرجــنــتــيــن الــبــالــغ عــمــره 35 عـــامـــاً. وفــي 

الــوقــت المحتسب بـــدل الــضــائــع مــن الــشــوط 

الثاني، لمس دايو أوباميكانو مدافع فرنسا 

الــــــــكــــــــرة بــــــــيــــــــده، لــــيــــحــــتــــســــب حـــكـــم 

المباراة ركلة جــزاء، ويسجل 

مـــنـــهـــا لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي هــــدف 

بولندا الوحيد.

عــــامــــًا، أن مــنــتــخــبــات تــتــمــتــع بـــخـــبـــرة كـــــأس الـــعـــالـــم مـــثـــل فــرنــســا 

حــامــلــة الــلــقــب أو إنــجــلــتــرا والـــبـــرازيـــل فــــازت بــمــبــاريــاتــهــا األولــــى، 

افــتــتــاحــًا هــي المنتخبات المستعدة ذهنيًا  فــاز  مضيفًا أن مــن 

والــتــي كــانــت لديها عقلية التركيز على المنافسة ولــيــس على 

التظاهرات السياسية.

وفــــــي الـــتـــقـــيـــيـــم الـــفـــنـــي لـــمـــبـــاريـــات دور 

المجموعات، أشار فينغر إلى الكم 

الــكــبــيــر مـــن األهــــــداف الــمــســجــلــة من 

ــــتــــــي كـــــــان عــــددهــــا  كـــــــــرات عــــرضــــيــــة والــ

أكــثــر مــن 83 % مــن نسخة 2018، 

مــــوضــــحــــًا أن الـــــفـــــرق تـــــدافـــــع أكــــثــــر فــي 

الــــعــــمــــق وبــــــــــات الـــــمـــــســـــار مــــفــــتــــوحــــًا أكـــثـــر 

عـــلـــى الـــجـــنـــاحـــيـــن، وهــــــذا األمــــــر يــمــنــح 

أكــــثــــر  دوراً  الــــجــــنــــاحــــيــــن  العــــــبــــــي 

أهـــــــــمـــــــــيـــــــــة، مـــــــضـــــــيـــــــفـــــــًا، لـــــــدي 

الــــتــــي  الـــــــفـــــــرق  قـــــنـــــاعـــــة أن 

تــمــلــك أفـــضـــل األجــنــحــة 

ــــا أكــــبــــر  ــــهــ ــــكــــــون فــــــرصــ ــــتــ ســ

للفوز باللقب.

أرسين فينغر

محمود الربيعي
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  »شمشون« يتحدى »السامبا« الجريح

ريشاليسون
 راقص »السامبا« 

الجديد
الـــــــــــبـــــــــــرازيـــــــــــل األول  مــــــنــــــتــــــخــــــب  انـــــــــتـــــــــصـــــــــار  حــــــــمــــــــل 

ــــالــــــم  ــــــة فــــــــــي كـــــــــــــأس الــــــعــ ــــيـ ــ ــــاحـ ــ ــتـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــــة االفـ ــــولـ ــ ــــــجـ ــــالـ ــ بـ

2022 أمام صربيا، بصمة مهاجم توتنهام 

ــــيــــــســــــون، الــــــــــــذي ســـجـــل  ــــالــ اإلنــــــجــــــلــــــيــــــزي، ريــــــشــ

هدفي المباراة، لكن البصمة األجمل كانت 

في هدفه الثاني الذي سجله في الدقيقة 

73، بـــعـــد أن ســجــلــه بـــطـــريـــقـــة نــصــف 

هـــوائـــيـــة رائــــعــــة، أســكــنــهــا شــبــاك 

الحارس الصربي. ويعد 

ريشاليسون،  هـــدف 

حـــــــــســـــــــب مــــــعــــــلــــــقــــــيــــــن، 

األجــــــــــمــــــــــل فــــــــــي الـــــبـــــطـــــولـــــة 

حتى اآلن. البرازيلي الشاب 

ال يزال يقدم مع منتخب بالده 

مـــســـتـــويـــات طـــيـــبـــة، لـــفـــتـــت األنــــظــــار 

إلـــــــــــــى راقــــــــــــــــص الـــــــســـــــامـــــــبـــــــا الـــــــجـــــــيـــــــد أحـــــــد 

أفــضــل الـــمـــواهـــب فـــي مـــونـــديـــال قطر 

2022. )الدوحة - رويترز( 

الدوحة - د ب أ 

 يسعى منتخب البرازيل إلى مواصلة حلمه نحو استعادة 

لــــقــــب كـــــــأس الــــعــــالــــم الــــغــــائــــب عـــــن خــــزائــــنــــه مــــنــــذ 20 عـــــامـــــاً، 

حــيــنــمــا يــــواجــــه مــنــتــخــب كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، الــــيــــوم، فــــي دور 

الـــ16 لمونديال قطر 2022 لكرة القدم، وذلــك على الرغم 

مــــــن مــــــطــــــاردة لـــعـــنـــة اإلصـــــــابـــــــات عـــــــــــدداً كــــبــــيــــراً مــــــن نـــجـــومـــه؛ 

فقبل المواجهة المرتقبة التي تجرى على ملعب »974«، 

تــــعــــرض 5 مـــــن نــــجــــوم مـــنـــتـــخـــب »الــــســــامــــبــــا« لــــإصــــابــــة خـــال 

البطولة، حيث كانت البداية مع أبرز نجومه نيمار، الذي 

تــعــرض اللــتــواء فــي كــاحــل الــقــدم أمـــام منتخب صــربــيــا، ما 

تسبب في غيابه عن مباريات مرحلة المجموعات. وبينما 

يسابق نيمار الزمن للحاق بمواجهة كوريا الجنوبية، فإن 

الـــشـــكـــوك ال تــــــزال تـــحـــوم بـــشـــأن إمـــكـــانـــيـــة مـــشـــاركـــة ســـانـــدرو 

ودانــيــيــلــو، بــيــنــمــا تــأكــد غــيــاب جــيــســوس وتــيــلــيــس عـــن بــاقــي 

ــــاريــــــات الــــــمــــــونــــــديــــــال. ورغــــــــــم تــــــصــــــدره تــــرتــــيــــب الـــمـــجـــمـــوعـــة  ــبــ ــ مــ

الــســابــعــة بــرصــيــد 6 نــقــاط، إال أن أداء المنتخب الــبــرازيــلــي 

لم يكن مقنعاً بما فيه الكفاية خال مرحلة المجموعات، 

حـــيـــث افـــتـــتـــح مـــــشـــــواره فــــي الـــبـــطـــولـــة بـــالـــفـــوز 2 /      صـــفـــر عــلــى 

صــربــيــا، قــبــل أن يــتــغــلــب 1 /      صــفــر عــلــى ســويــســرا بصعوبة 

بـــالـــغـــة، ثـــم هــزيــمــة مــبــاغــتــة صــفــر /      1 أمـــــام الـــكـــامـــيـــرون في 

ــــالـــــدور األول، لـــيـــنـــال الــــخــــســــارة األولــــــــى فــي  خــــتــــام لــــقــــاءاتــــه بـ

تاريخه أمام أحد المنتخبات األفريقية بكأس العالم.

مفاجأة
 مــــن جــهــتــهــا، اقـــتـــنـــص مــنــتــخــب كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، الــــذي 

يـــشـــارك فـــي الــمــونــديــال لــلــمــرة الــــــ11 فـــي تـــاريـــخـــه، بــطــاقــة 

الترشح لدور الـ16، بعدما خطف المركز الثاني بترتيب 

المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط.

وتــــــــعــــــــادل الــــمــــنــــتــــخــــب الــــــــكــــــــوري مـــــــن دون أهـــــــــــــداف مـــع 

أوروغـــــــــــواي فــــي مــســتــهــل لــــقــــاءاتــــه بـــالـــمـــونـــديـــال، قـــبـــل أن 

يخسر 2 /      3 أمــام غــانــا، لكنه حقق مفاجأة مــدويــة في 

خــتــام لـــقـــاءاتـــه بــمــرحــلــة الــمــجــمــوعــات بــالــفــوز 2 /      1 على 

البرتغال، لينتزع ورقة التأهل للمرة الثالثة في تاريخه.

ــــارق األهـــــــــــداف  ــ ــــفـ ــ ـــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة بـ ـــــوق مــــنــــتــــخــــب كـــــــوريــ ــــفــ وتـــ

الــــمــــســــجــــلــــة عــــلــــى أوروغــــــــــــــــــــواي، صـــــاحـــــب الـــــمـــــركـــــز الــــثــــالــــث 

الرصيد نفسه، حيث  المتساوي معه فــي  بالمجموعة 

ــــيـــــوي 4 أهــــــــداف واســـتـــقـــبـــل مــثــلــهــا،  أحـــــــرز الــمــنــتــخــب اآلسـ

فيما سجل المنتخب الاتيني هدفين وتلقى مثلهما.

جاهزية 
على جانب آخــر، تــدرب المهاجم البرازيلي نيمار أمس 

مع منتخب باده، وأصبح جاهزاً للمشاركة مع أبطال 

العالم خمس مرات في مباراة دور الستة عشر لكأس 

الــــعــــالــــم لــــكــــرة الـــــقـــــدم أمــــــــام كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــمـــلـــقـــب بـــ 

»شمشون« اليوم، بعد تعافيه من إصابة في الكاحل. 

وتعرض نيمار لإصابة خال فوز البرازيل 2 - صفر على 

صــربــيــا فـــي افــتــتــاح دور الــمــجــمــوعــات األمــــر الــــذي أبــعــده 

عن الفوز، و-1 صفر على سويسرا، والهزيمة المفاجئة 

صفر - 1 أمــام الــكــامــيــرون، فــي واحـــدة مــن سلسلة من 

اإلصـــــابـــــات بـــالـــفـــريـــق. وتــــعــــرض نـــيـــمـــار لـــعـــدة مـــشـــاكـــل فــي 

قدمه اليمنى وخضع لجراحة قبل أربع سنوات لعاج 

كسر في مشط الــقــدم. وجــاءت أنباء عودته للتشكيلة 

األساسية بعدما تلقى المدافع تياجو سيلفا سؤاالً في 

المؤتمر الصحفي بشأن إمكانية مشاركته في المباراة، 

لكن تيتي أمسك بالميكروفون ورد بـ»نعم«.

الدوحة - أ ف ب 

أكــد تيتي المدير الفني للمنتخب الــبــرازيــلــي لــكــرة الــقــدم، أنه 

يتعين على فريقه أن يكون حذراً للغاية اليوم، خالل مواجهة 

كــوريــا الجنوبية فــي دور الــــ 16 لــمــونــديــال قــطــر 2022، وبغض 

الـــــنـــــظـــــر عـــــــن الـــــمـــــنـــــافـــــس، شـــــعـــــر الــــمــــنــــتــــخــــب الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 

بالمزيد مــن الــراحــة مــع عـــودة نيمار للمشاركة 

فـــي الـــمـــبـــاريـــات، وهــــو مـــا أعـــطـــى راحـــــة نفسية 

للمدير الفني وأعضاء المنتخب البرازيلي. 

األولــــــــى  األدوار  أن  أعــــتــــقــــد  تــــيــــتــــي:  وأضــــــــــــاف 

شــهــدت مـــبـــاريـــات قــويــة وصــعــبــة لــلــغــايــة، 

ــــًا فـــي حــالــة  وهــــو األمـــــر الـــــذي يــجــعــلــنــا دومــ

استنفار ألي فريق، ال أعتقد أن بإمكاننا 

أن نــفــكــر فــــي أي مـــوقـــف ســــابــــق، يـــجـــب أن 

نــســهــل األمــــــور وأن نـــكـــون حـــذريـــن لــلــغــايــة 

كــــــوريــــــا  ــــتـــــخـــــب  ــــنـ مـ خـــــــصـــــــوصـــــــًا وأن  الــــــــــيــــــــــوم، 

الــجــنــوبــيــة قـــــوي ولــــديــــه العـــبـــيـــن عـــلـــى أعــلــى 

مستوى، ومدير فني محترم.

وأضـــاف المدير الفني لــلــبــرازيــل، قــائــالً: كــأس العالم ال يمنحك 

فرصة ثانية، ولكن في هذه المرة منحها لنا أمام كوريا الجنوبية، 

يــــجــــب أن نـــــركـــــز الــــــيــــــوم بـــــشـــــدة لـــــتـــــجـــــاوز الــــعــــقــــبــــة ومــــــــن ثــــــم مــــواصــــلــــة 

المشوار إلى األدوار التالية واللقب الغالي.

 وتابع: كنا حذرين أمــام الكاميرون، وضعنا كل األمور 

وقــتــهــا عــلــى مــحــمــل الــجــد، لــديــهــم الـــجـــدارة لتحقيق الــفــوز 

وهو ما حدث بالفعل.  من جهته، قال باولو بينتو مدرب 

كوريا الجنوبية: بالتأكيد مواجهة البرازيل في المباريات 

الــوديــة أمــر فــي غــايــة الصعوبة، فما بــالــك إذا كــانــت في 

المونديال، والمنافسة تحسم فائز واحــد فقط، كان 

هــدفــنــا بــلــوغ الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي وتــحــقــق هـــذا األمـــر، 

لكن اآلن أهدافنا أصبحت مرتفعة، ونريد أن نبذل 

قـــــصـــــارى جــــهــــودنــــا لـــتـــحـــقـــيـــقـــهـــا، ال أحـــــــد يـــــــــدري مـــــاذا 

يمكن أن يحصل في عالم كرة القدم السيما اآلن، 

ــــبـــــرازيـــــل وســنــســتــعــد  لـــديـــنـــا الــــفــــرصــــة لـــلـــتـــغـــلـــب عـــلـــى الـ

بــأفــضــل طــريــقــة ممكنة لمواجهتها، فــخــور بــالعــبــي فريقي 

وبـــجـــهـــازي الـــفـــنـــي، الـــالعـــبـــون يــتــمــتــعــون بــشــخــصــيــة قــويــة 

ويستحقون ما حققناه.

تيتي: الحذر شعارنا اليوم

هيو مينج سون أمل منتخب كوريا | أيه بي أبه عودة نيمار.. قوة ال يستهان بها | أ ف ب

باولو بينتو: هزيمة البرازيل ليست مستحيلة

تيتيباولو بينتو



٠٥  مباريات 
11  جمادى األولى  1444 | 05 ديسمبر ٢٠٢2  |  العدد ١٥٥٠4|  االثنين

اليابان وكرواتيا.. مواجهة متكافئة 

 ���� �����

����� �����

 ������  �������

 �����  �����  ��
�

 ���� �	 
���� ����� ��������

���������

 �������������������  ����������

 ��������������  ����
�
��

 �������������  ������

��� ��� ���� :������ - ���� ����� :����

ترشيحات القراء 

التصنيف العالمي
24

كرواتيااليابان

84

88

%

����
� ��� ���	 ��� ������� ���
المدرب 

هاجيمي موريوسو

التصنيف العالمي
12

المدرب 
زالتكو داليتش

الدوحة - أ ف ب

اعـــتـــرف زالتـــكـــو دالـــيـــش مـــــدرب الــمــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي 

األول لــكــرة الــقــدم، بالصعوبات الــتــي قــد يواجهها 

الـــيـــوم أمــــام الــمــنــتــخــب الــيــابــانــي، خــاصــة بــعــد الــفــوز 

الــكــبــيــر الـــــذي حــقــقــه عــلــى الــمــنــتــخــب اإلســـبـــانـــي، في 

المواجهة األخــيــرة بينهما، وقــال زالتــكــو: أدرك 

ــــنـــــواجـــــه مــــنــــافــــســــًا أظـــــهـــــر شــــراســــة  أنـــــنـــــا سـ

فــــي  األولـــــــــــــــــــــى  األدوار  خــــــــــــــال  كـــــــبـــــــيـــــــرة 

الــــمــــونــــديــــال، ولــــعــــب بــــــــروح قــتــالــيــة 

طيلة مــشــواره، نــعــرف مسبقًا أن 

مــــهــــمــــتــــنــــا لــــــــن تــــــكــــــون ســـــهـــــلـــــة، ألن 

الـــيـــابـــان يــمــلــك العـــبـــيـــن جــيــديــن، 

ــــر  ــيــ ــ ــثــ ــ ــــكــ قـــــــــــــــادريـــــــــــــــن عـــــــــلـــــــــى خـــــــــلـــــــــق الــ

ــــــات لـــــــنـــــــا، لـــيـــس  ــــوبـ ــ ــــعـ ــ ــــــصـ مـــــــــن الـ

ــــة  فـــــــقـــــــط مــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــة الــــــصــــــابــ

الـــــــــدفـــــــــاعـــــــــيـــــــــة، بـــــــــــل أيـــــــــــضـــــــــــًا مــــن 

خــــــــال الــــهــــجــــمــــات الـــعـــكـــســـيـــة 

الـــــتـــــي كــــــانــــــوا يـــــقـــــومـــــون بــــهــــا بــيــن 

الحين واآلخر. وأضاف: بالرغم من 

ذلــك، ال يجب أن ينسى الجميع أن 

الــكــرواتــي وصيف النسخة  المنتخب 

ــــبـــــون عـــلـــى أعـــلـــى  األخــــــيــــــرة، ولــــديــــنــــا العـ

مـــــــســـــــتـــــــوى، وأصـــــــــــحـــــــــــاب خـــــــــبـــــــــرات فـــي 

أكبر األندية األوروبية، وأعتقد أن 

األمــــــور لـــو ســـــارت عــلــى طــبــيــعــتــهــا، 

سنخرج بنتيجة إيجابية.

مـــــــــــــــــــن جـــــــــــــهـــــــــــــتـــــــــــــه، أكـــــــــــــــــــــــــد هــــــــاجــــــــيــــــــمــــــــي 

مــــــوريــــــاســــــو مــــــــــــدرب مــــنــــتــــخــــب الـــــــيـــــــابـــــــان، أنـــــه 

ــــيـــــر الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــــــــن األمـــــــــــــــــور فـــي  ــــيـ ال يــــــتــــــوقــــــع تـــــغـ

الـــمـــواجـــهـــة الـــثـــالـــثـــة الــــيــــوم فــــي الــنــهــائــيــات 

العالمية بين بــاده وكرواتيا. وأوضــح: 

الـــمـــبـــدأ هـــو أنــــه عــلــيــنــا كـــفـــريـــق، الـــدفـــاع 

بشكل جيد، ومن هناك ننطلق نحو 

الــــهــــجــــوم، بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة، وصــلــنــا 

إلــــــــى هـــــنـــــا، وهــــــــــذا األمــــــــــر لــــــم يــتــغــيــر 

خــال مبارياتنا الثاث في كأس 

العالم، أعلم أننا نواجه خصمًا 

ــــراً، وصــــــيــــــف الــــنــــســــخــــة األخـــــــيـــــــرة،  ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ كـ

وأتوقعها مباراة قوية.

  زالتكو: نواجه منافسًا شرسًا للغاية

الدوحة - أ ف ب

ــــة رابــــحــــة فــــي بـــدالئـــهـــا الــــقــــادريــــن عــلــى   تــمــلــك الـــيـــابـــان ورقــ

ـــــداث الــــفــــارق فـــي الــمــواجــهــة الــمــرتــقــبــة أمـــــام كـــرواتـــيـــا،  إحـ

وصــيــفــة بــطــلــة الـــعـــالـــم، عــنــدمــا يــلــتــقــي الــمــنــتــخــبــان الــيــوم 

على ملعب الجنوب في الــوكــرة في الــدور ثمن النهائي 

يـــمـــنـــي  تـــــــاريـــــــخـــــــي،  أول  بـــــعـــــد دور  قـــــــطـــــــر،  مـــــــونـــــــديـــــــال  مــــــــن 

الــرائــع في  النفس بمواصلة مــشــواره  الياباني  المنتخب 

مونديال قطر وبلوغ ربع النهائي ألول مرة في تاريخه، 

وذلك حين يتسلح بخبرته األوروبية وإنجاز الدور األول 

لمواجهة كرواتيا ونجمها لوكا مودريتش اليوم. عندما 

ُســِحــبــت قــرعــة الــنــهــائــيــات أبــريــل الــمــاضــي، لــم يــكــن أشــد 

المتفائلين يتوقع أن يخرج المنتخب الياباني »على قيد 

الـــحـــيـــاة« مـــن الــمــجــمــوعــة الــخــامــســة بــعــدمــا أوقـــعـــتـــه مع 

العمالقين األلماني واإلسباني.

وبالفعل، نجح اليابانيون في رفع مستوى التحدي 

وحققوا إحدى أكبر مفاجآت النهائيات بتصدرهم أمام 

إســبــانــيــا، فيما خــرجــت ألــمــانــيــا خــالــيــة الــوفــاض للنسخة 

الثانية توالياً.

تــــحــــّدي الـــخـــبـــرة  ــــامــــــوراي« أمـــــــام  واآلن، ســـيـــكـــون »الــــــســ

والــــــــروح الــقــتــالــيــة فــــي مـــواجـــهـــة لـــوكـــا مـــودريـــتـــش ورفـــاقـــه 

فــي المنتخب الــكــرواتــي الــذيــن وصــلــوا قبل أربــعــة أعــوام 

إلى النهائي قبل الخسارة أمام فرنسا، لكن التقدم في 

الــعــمــر لـــدى عـــدد كبير مــن العــبــيــه جعله مــســتــبــعــداً عن 

حسابات المنافسة على اللقب.

وعـــلـــى غـــــرار الـــيـــابـــان الـــتـــي حـــجـــزت بــطــاقــتــهــا فـــي الــرمــق 

األخــيــر، كانت كرواتيا قــاب قوسين أو أدنــى مــن توديع 

لــوكــاكــو أهـــدر فرصتين ذهبيتين  النهائيات لكن رومــيــلــو 

فـــي الـــوقـــت الــقــاتــل كــانــتــا كــفــيــلــتــيــن بــمــنــح بــلــجــيــكــا بــطــاقــة 

العبور على حساب مودريتش ورفاقه لو كان موفقاً.

وبوجود العبين من طراز النجم األول مودريتش ابن 

الـــــ37 عــامــاً الــــذي تـــوج أفــضــل العـــب فــي نــهــائــيــات 2018، 

ــــيـــــو كـــوفـــاتـــشـــيـــتـــش وإيـــــــفـــــــان بـــيـــريـــشـــيـــتـــش ومــــارســــيــــلــــو  ــــاتـ ومـ

بروزوفيتش وأندري كراماريتش أو ديان لوفرن، تملك 

ــــة لـــمـــحـــاولـــة تـــخـــطـــي الــمــنــتــخــب  كــــرواتــــيــــا األســــلــــحــــة الــــــالزمــ

ــــيـــــوي والــــعــــبــــور إلـــــى ربـــــع الـــنـــهـــائـــي، لـــكـــن الـــمـــهـــمـــة لــن  اآلسـ

تــكــون سهلة ألن »الـــســـامـــوراي« يملك فــي صــفــوفــه هــذه 

المرة العبين متمرسين أوروبياً أكثر من أي وقت مضى.

وعلى الرغم من أنه بات في سن السابعة والثالثين، 

ال يـــــزال العــــب الـــوســـط الـــدولـــي لـــوكـــا مـــودريـــتـــش الــركــيــزة 

األســاســيــة لمنتخب كــرواتــيــا، أربــــع ســنــوات بــعــد قــيــادتــه 

إلــى نهائي كــأس العالم للمرة األولــى في تاريخه. إنجاز 

سيحاول اإلبقاء على آمال تكراره عندما يخوض اليوم 

ضد اليابان، وقــال على خلفية المشاركة في مونديال 

ــــاً لــــبــــلــــوغــــي هــــــــذا الـــــســـــن وســـتـــكـــون  قـــــطـــــر: أنــــــــا مـــــــــدرك تـــــمـــــامـ

بطولتي األخيرة مع كرواتيا.

يذكر أن اختيار مودريتش أفضل العب في مونديال 

روســــيــــا 2018، بـــاإلضـــافـــة إلـــــى تــتــويــجــه مــــع ريــــــال مـــدريـــد 

اإلسباني بدوري أبطال أوروبا في العام ذاته، مّهد إلى 

فــــوزه بــالــكــرة الــذهــبــيــة لــيــكــســر احــتــكــار دام عــشــر ســنــوات 

مــــن األرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل مــيــســي والـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 

رونالدو. مودريتش أمل كرواتيا في المونديال | رويترز  ريتسو دوان يسعى لمواصلة التألق أمام كرواتيا | أ ف ب

تاكي 
»كابتن ماجد« حقيقي 

مع اليابان

بــعــد 11 عــامــًا مــن وصــولــه إلـــى أكــاديــمــيــة 

»ال ماسيا« في برشلونة، يتابع الياباني 

ــــقــــــه فــــــــي الـــــمـــــاعـــــب  ــــألــ تـــــاكـــــيـــــفـــــوســـــا كـــــــوبـــــــو تــ

اإلســــــــــبــــــــــانــــــــــيــــــــــة بــــــــفــــــــضــــــــل ســـــــــحـــــــــر تـــــــــــجـــــــــــاوزاتـــــــــــه 

وتــــــــــســــــــــارعــــــــــاتــــــــــه. بـــــــعـــــــد أربــــــــــعــــــــــة أعــــــــــــــــــــوام مــــن 

ــــيـــــا«، غـــــادر  ــــــى »ال مـــــاسـ انــــضــــمــــامــــه إلـ

»تــــــــــــــاكــــــــــــــي«، كـــــــمـــــــا يــــــطــــــلــــــق عــــلــــيــــه 

زمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤه، مـــــــــــــرغـــــــــــــمـــــــــــــًا هـــــــــــذا 

الـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــرح الـــــــــــــريـــــــــــــاضـــــــــــــي 

ألسباب بيروقراطية، 

أوجدها )ويفا(.

كانت السنوات األربع 

كــــافــــيــــة لـــــــتـــــــرداد اســـــمـــــه فــي 

أوروبـــــــــــــــــا، حـــــيـــــث أحـــــــــــدث ضـــجـــة 

كـــبـــيـــرة بــنــيــلــه لـــقـــب »مـــيـــســـي الـــيـــابـــان«، 

واعــــــــــتــــــــــبــــــــــره الـــــــبـــــــعـــــــض بــــــمــــــثــــــابــــــة »كــــــابــــــتــــــن 

تـــــســـــوبـــــاســـــا«، الـــشـــخـــصـــيـــة الــــكــــارتــــونــــيــــة 

ــــا  فــــي  ــ ــــهـ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الـــــــشـــــــهـــــــيـــــــرة الـــــــــتـــــــــي أطـــــــــلـــــــــق عـ

الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي »كـــابـــتـــن مــــاجــــد«، لما 

له من دور في نشر كــرة القدم داخل 

اليابان. )الدوحة - أ ف ب(

سا كوبو
كيفو

تا

مورياسو: سندافع بشكل جيد

هاجيمي مورياسو  زالتكو داليش



حكايات06
االثنين | 11  جمادى األولى  1444 | 05 ديسمبر ٢٠٢2  |  العدد ١٥٥٠4

 زوار مدينة إكسبو يتابعون كأس العالم في قبة الوصل | تصوير: سالم خميس 

دبي - عدنان الغربي 

تـــقـــدم قـــبـــة الـــــوصـــــل؛ األيــــقــــونــــة الـــمـــعـــمـــاريـــة فــي 

مدينة إكسبو دبـــي، تجربة فــريــدة لالستمتاع 

بمشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم، 

ــــر 4 شــــــاشــــــات  ــــبــ ــــًا فــــــــي قـــــــطـــــــر، عــ ــ ــيـ ــ ــ ــــالـ ــ ــــامــــــة حـ ــــقــ ــــمــ الــ

مــــــــعــــــــًا زاويـــــــــــــــــة 360 درجــــــــــــة،  تـــــشـــــكـــــل  عـــــــمـــــــالقـــــــة، 

فــــــــي أجــــــــــــــــواء حـــــمـــــاســـــيـــــة مـــــصـــــحـــــوبـــــة بــــــالــــــعــــــروض 

الــمــوســيــقــيــة الــحــيــة، ووســــط ديـــكـــور أنـــيـــق، في 

مــــــزيــــــج رائــــــــــــع بـــــيـــــن فــــــنــــــون اإلضــــــــــــــــاءة الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة 

والــزهــور المضيئة بــاأللــوان الزاهية المتوهجة 

ــــا اإلبـــــــداعـــــــيـــــــة، مــــــا يــــمــــنــــح عـــــشـــــاق كــــرة  ــــهـ ــــالـ ــــكـ وأشـ

الـــــــــــقـــــــــــدم فـــــــــرصـــــــــة رائـــــــــــعـــــــــــة اللــــــــتــــــــقــــــــاط صــــــــــــــور تــــــوثــــــق 

ذكرياتهم الجميلة.

ــــة الــــــــــوصــــــــــل أشــــــــهــــــــر الـــــمـــــعـــــالـــــم  ــ ــبـ ــ ــ  وتــــــــحــــــــولــــــــت قـ

الحضارية الخالدة لـ»إكسبو 2020 دبي« إلى 

نقطة جذب قوية للجمهور وأفضل الوجهات 

واألمـــــــــاكـــــــــن الــــــســــــاحــــــرة لـــــمـــــشـــــاهـــــدة الـــــمـــــبـــــاريـــــات، 

ألنـــهـــا تــتــيــح لــــزوارهــــا إمــكــانــيــة قـــضـــاء وقــــت رائـــع 

تغمره السعادة والمتعة والترفيه فــي أجــواء 

مفعمة بالحيوية وأجــــواء عائلية ال مثيل لها 

وســـــط الـــمـــنـــاظـــر الـــخـــالبـــة والـــــعـــــروض الــضــوئــيــة 

المبهرة، التي تشكل تحفة فنية للناظرين.

وكانت قبة الوصل أو ساحة الوصل القلب 

العالمي  للمعرض  الرئيسي  والمركز  النابض 

»إكـــســـبـــو 2020 دبـــــي« الـــــذي اســتــضــافــتــه دولـــة 

إلــــــى 31 مـــــارس  اإلمــــــــــــارات مـــــن 1 أكــــتــــوبــــر 2021 

الـــــحـــــدث  2022 وتـــــــركـــــــت االنــــــطــــــبــــــاع األكـــــــبـــــــر عـــــــن 

العالمي لدى ماليين الزوار من مختلف أنحاء 

العالم.

همزة وصل
وشــكــل هـــذا الــمــعــلــم الــحــضــاري هــمــزة الــوصــل 

بـــيـــن مـــنـــاطـــق الـــمـــوضـــوعـــات الـــثـــالثـــة الـــتـــي ارتـــكـــز 

عــلــيــهــا الــمــعــرض الــعــالــمــي الـــفـــرص، والــتــنــقــل، 

واالستدامة، ونقطة االلتقاء لجميع الممرات 

ــــيـــــة األخـــــــــــــــرى ومـــــــــداخـــــــــل مـــــديـــــنـــــة إكــــســــبــــو  ــــيـــــسـ الـــــرئـ

ومخارجها.

وعــــــــــــــــــالوة عــــــلــــــى أن الـــــــــوصـــــــــل هـــــــــو اســــــــــــم دبــــــي 

القديم فإن ساحة الوصل خدمت هذا المعنى 

بصورة كاملة خالل فترة المعرض، وجسدت 

هدف دبي في جمع الناس في إكسبو 2020، 

كـــمـــا تــــقــــوم حــــالــــيــــًا بـــجـــمـــع الـــــنـــــاس مـــــن مــخــتــلــف 

المفضلة في  الجنسيات لتشجيع منتخباتها 

نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الــــعــــالــــم، لــتــعــكــس مـــــرة أخــــرى 

شعار إكسبو 2020: »تواصل العقول وصنع 

المستقبل«.

كـــــــمـــــــا كــــــــانــــــــت ســــــــاحــــــــة الــــــــــوصــــــــــل مـــــلـــــتـــــقـــــى أهـــــــم 

النجوم وجهًا لوجه مع المعجبين والجمهور 

الـــــــــذي يـــحـــتـــشـــد فـــــي أروقــــــــــة الــــســــاحــــة األيـــقـــونـــيـــة 

ــــيــــــن  ــــلــ ــــفــــــضــ ــــمــ الــــــــــــرائــــــــــــعــــــــــــة لـــــــــمـــــــــشـــــــــاهـــــــــدة نـــــــــجـــــــــومـــــــــه الــ

وتــــــــحــــــــيــــــــتــــــــهــــــــم، وفــــــــــــــــــي مــــــــقــــــــدمــــــــتــــــــهــــــــم الــــــــبــــــــرتــــــــغــــــــالــــــــي 

ــــاريـــــخـــــي عــلــى  ــــتـ كــــرســــتــــيــــانــــو رونــــــــالــــــــدو الـــــــهـــــــداف الـ

في مستوى العالم وأفضل العب 

الـــــعـــــالـــــم لـــــســـــنـــــوات عـــــــدة، 

وكــــــــــــــذلــــــــــــــك الــــــــــــحــــــــــــارس 

إيــــكــــر كـــاســـيـــاس 

قائد 

المنتخب اإلسباني بطل العالم 2010 وبطل 

أمم أوروبا 2008 و2012 وبطل دوري أبطال 

أوروبا مرات عدة مع ريال مدريد، والمهاجم 

لــيــفــانــدوفــيــســكــي نـــجـــم وهــــــــداف بــــايــــرن مــيــونــيــخ 

بولندا، كما  سابقًا وبرشلونة حاليًا ومنتخب 

الـــتـــقـــى الــــســــائــــق الـــبـــريـــطـــانـــي لــــويــــس هــامــيــلــتــون 

بطل العالم 7 مــرات في سباقات الفورموال 1 

مع جمهوره في ساحة الوصل. 

مكان رائع
ــــبـــــاريـــــات كــــأس  ــــتـــــاح الــــرســــمــــي لــــبــــث مـ ــــتـ ومـــــــع االفـ

الــعــالــم فــي قــبــة الــوصــل بــدايــة مــن الــــدور الــــ16 

أول مـــن أمـــــس، اخـــتـــار الـــعـــديـــد مـــن الــجــمــاهــيــر 

ومـــحـــبـــي كــــــرة الـــــقـــــدم مـــــن مـــخـــتـــلـــف الـــجـــنـــســـيـــات 

متابعة المباريات من هذا المكان الرائع.

وقــال المشجع األمريكي نيكوالس: بحثت 

مــــــــــع أصـــــــــدقـــــــــائـــــــــي عــــــــــن مــــــــكــــــــان مـــــــثـــــــالـــــــي لــــمــــتــــابــــعــــة 

مــــبــــاراة مــنــتــخــبــنــا األمـــريـــكـــي ونـــظـــيـــره الــهــولــنــدي، 

واتفقنا جميعًا على زيــارة مدينة المشجعين 

فـــي إكــســبــو لــكــن اكــتــشــفــنــا صــدفــة هــــذا الــمــكــان 

ــــيـــــارنـــــا كــــان  ــــتـ ــــقـــــد أن اخـ ــــتـ الــــجــــمــــيــــل والـــــــــرائـــــــــع، وأعـ

أفــضــل مــمــا تــوقــعــنــا، لــقــد استمتعنا بــالــمــبــاراة 

رغــــم أن الــنــتــيــجــة لـــم تــكــن لــمــصــلــحــتــنــا، نشكر 

دبــــي عــلــى تــجــهــيــز مــثــل هــــذه األمـــاكـــن الــســاحــرة 

ــــــه مـــكـــان  ــــــأس الـــــعـــــالـــــم، إنـ ــــبـــــاريـــــات كـ لـــمـــتـــابـــعـــة مـ

اســــتــــثــــنــــائــــي لــــمــــشــــاهــــدة بــــطــــولــــة بـــــهـــــذا الــــحــــجــــم، 

وأدعو كل من يبحث عن الراحة وكل األشياء 

الجميلة أن يأتي إلى هنا ويكتشف الروعة.

فرصة زيارة
ــــنـــــدي فـــيـــشـــنـــو أنــــــــه ســمــع  وصـــــــــرح الــــمــــشــــجــــع الـــــهـ

لــــم  ــــنــــــه  ــــكــ لــ دبــــــــــــــــي،  ــــــو 2020  ــبـ ــ ــ ــــــسـ إكـ عــــــــــن  الــــــكــــــثــــــيــــــر 

يحصل على فرصة لزيارة المكان بما أنه انتقل 

للعيش فــي دبــي قبل 3 أشهر فقط، وأضــاف: 

لم أفوت فرصة بث مباريات كأس العالم في 

قبة الوصل الكتشاف هذا المكان الرائع الذي 

سمعت عنه الكثير خالل فترة إقامة المعرض 

وشـــــــاهـــــــدت الـــــعـــــديـــــد مــــــن لــــقــــطــــات الــــفــــيــــديــــو عــن 

نجوم كبار أثناء لقائهم بالجماهير هنا، وكنت 

مــــتــــحــــمــــســــًا الكـــــتـــــشـــــافـــــه، لــــــــذا قــــــــــررت أن أشــــاهــــد 

مباراة منتخبي المفضل )األرجنتين( وأستراليا 

مـــــن قـــبـــة الـــــوصـــــل، وأنـــــــا ســـعـــيـــد لـــلـــغـــايـــة بـــعـــودة 

مــيــســي الــقــويــة وتــأهــل الــتــانــغــو لــلــدور المقبل، 

وســـــــأكـــــــون هــــنــــا مــــــــرة أخــــــــــرى لــــالســــتــــمــــتــــاع بــســحــر 

ميسي ورفاقه والمنظر البديع في قبة الوصل. 

وقال المشجع الهندي فهيم فيصل: مشاهدة 

الــمــبــاريــات بــهــذه الــطــريــقــة وبـــزاويـــة 360 درجــة 

تجربة فريدة وممتعة، أشعر وكأني في قلب 

الــــمــــلــــعــــب وســــــــط حـــــمـــــاس وهــــــتــــــاف الــــجــــمــــاهــــيــــر، 

إنـــهـــا مـــكـــان جــــــاذب وســــاحــــر فــــي الــــوقــــت نــفــســه، 

لقد بحثنا عن أماكن عدة لمتابعة المباريات 

وعــــنــــدمــــا عـــلـــمـــنـــا أن قــــبــــة الــــــوصــــــل ســــتــــقــــوم بــبــث 

المباريات عبر شاشات ضخمة قررنا المجيء 

ــــا  ــــهــ إلــــــــــــــى هـــــــــنـــــــــا، ألنـــــــــنـــــــــا كـــــــنـــــــا نــــــعــــــلــــــم أنــ

ــــتـــــكـــــون تـــــجـــــربـــــة فـــــــريـــــــدة مـــثـــل  سـ

الـــــــــتـــــــــي عــــــشــــــنــــــاهــــــا ســــــابــــــقــــــًا 

خــــــالل فــــتــــرة إكــســبــو 

ونـــحـــن   ،2020

سعداء ألن 

اختيارنا 

كـــــــــــــــــــان صــــــــائــــــــبــــــــًا 
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العين- طلحة عبدالله 

عـــــّبـــــر ســــبــــيــــت خـــــاطـــــر العــــــــب الـــمـــنـــتـــخـــب الـــــوطـــــنـــــي، والــــعــــيــــن، 

والــــجــــزيــــرة، الـــســـابـــق، عـــن ســــــروره وفـــخـــره بــالــظــهــور الــقــوي 

لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي فــــــي نــــهــــائــــيــــات كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم، رغــــم 

خروجه مبكراً من المحفل العالمي. 

وقـــال فــي حـــواره مــع »الــبــيــان«: إن مــا حققه »األخــضــر« 

في المباراة األولى أمام األرجنتين سيظل حديث العالم، 

بـــعـــد أن فــــرضــــوا أنـــفـــســـهـــم فــــي الـــمـــلـــعـــب أمــــــام رفــــــاق مــيــســى 

وتفوقوا على أحد أبرز المرشحين للقب العالمي، واعتبر 

سبيت أن خروج السعودية خسارة لكأس العالم.

ــــــروح الــقــتــالــيــة واالحـــتـــرافـــيـــة واالســـتـــقـــرار  ــــار إلـــــى أن الـ ــ وأشـ

الـــفـــنـــي بـــجـــانـــب الــــطــــمــــوح الـــكـــبـــيـــر لـــاعـــبـــيـــن وتــــحــــديــــد الـــهـــدف 

هـــو ســـر تـــألـــق »أســـــود األطــــلــــس«، وألـــمـــح إلــــى أن المنتخب 

التونسي افتقد لإلعداد الذي يناسب مباريات مجموعته، 

ــــادل أمــــــام  ـــتــــــعــ وأن »نــــــســــــور قـــــــرطـــــــاج« لــــــو خــــــرجــــــوا بـــنـــقـــطـــة الـــ

استراليا على األقل الختلف الوضع.

تفوق
ــــبـــــاب الــــظــــهــــور الــمــتــمــيــز   وأوضـــــــــح ســـبـــيـــت خــــاطــــر أن أهــــــم أسـ

للمنتخب السعودي بالمونديال أن الجانب اإلداري تفوق 

على الجانب الفني وكــان سبب الــمــردود الــقــوي لاعبين، 

ــــــرص الــــمــــســــؤولــــون عــــلــــى تـــهـــيـــئـــة الــــمــــنــــاخ الـــمـــنـــاســـب  حــــيــــث حـ

ــــيــــــن أن يــــســــتــــمــــتــــعــــوا  ــــمــــــســــــؤولــ الــ ــــهــــــم كـــــــبـــــــار  ــبــ ــ ــــالــ ــــيــــــن، وطــ ــبــ ــ لــــــاعــ

بالمباريات بدون ضغوط تعيق أدائهم.

أسباب الخروج 
ــــبـــــاب خـــــــروج »األخــــــضــــــر« عـــلـــى عـــكـــس الـــتـــوقـــعـــات،  وعــــــن أسـ

ــــاريـــــخـــــي  ـــتـ الــ فـــــــــــــوزه  ــــنـــــهـــــا أن  عـــــــــــدة مـ قـــــــــــــال: إن هـــــــنـــــــاك أســـــــبـــــــابـــــــاً 

عـــلـــى األرجـــنـــتـــيـــن أقـــلـــق الــمــنــتــخــب الـــبـــولـــنـــدي كـــونـــه ســيــقــابــل 

مــنــتــخــبــاً قــهــر رفــــاق مــيــســى، ولــذلــك دفـــع بــكــل أســلــحــتــه في 

الـــمـــبـــاراة، كــمــا واجــــه الــمــنــتــخــب الــســعــودي ظـــروفـــاً معقدة 

ــــبـــــاراة الــــثــــانــــيــــة، حـــيـــث فـــقـــد عــــــدداً  تـــســـبـــبـــت فـــــي خــــســــارتــــه الـــــمـ

مــــــن الــــاعــــبــــيــــن الـــــمـــــؤثـــــريـــــن بــــــداعــــــي اإلصـــــــابـــــــة فــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم 

يـــــاســـــر الـــــشـــــهـــــرانـــــي، وســــلــــمــــان الــــــفــــــرج  فــــاضــــطــــر الــــــمــــــدرب أن 

يــجــري تــعــديــات اضــطــراريــة مما أربـــك التناغم فــي صفوف 

ــــيـــــرة،  الــــفــــريــــق، وتـــفـــاقـــم الــــوضــــع فــــي الــــمــــبــــاراة الـــثـــالـــثـــة واألخـ

والــتــي كــانــت مــصــيــريــة، حــيــث شــاهــدنــا تــراجــعــاً فــي الجانب 

الــبــدنــي أمــــام الــمــكــســيــك، إذ إنــنــا نــلــعــب مـــبـــاراة واحـــــدة كل 

أسبوع، عكس الدوريات األوروبية وفي أمريكا الاتينية، 

كما أن المنتخب الــســعــودي فقد أربــعــة العبين هــم ياسر 

ــــفـــــرج، ومـــحـــمـــد الـــبـــريـــك لـــإلصـــابـــة،  الــــشــــهــــرانــــي، وســـلـــمـــان الـ

باإلضافة لعبد اإلله المالكي لتراكم اإلنذارات.

طموح 
وهنأ سبيت خاطر الشارع الرياضي 

الـــــعـــــربـــــي عـــــامـــــة والـــــمـــــغـــــربـــــي بــصــفــة 

خــــــــــــــــاصــــــــــــــــة عـــــــــــــلـــــــــــــى تــــــــــــــــأهــــــــــــــــل »أســـــــــــــــــــــــــود 

األطــلــس« المستحق لـــدور الـــ 16 

لــــكــــأس الــــعــــالــــم، وبـــتـــفـــوق كــبــيــر 

بــــعــــد أن جــــمــــع فـــــي رصـــــيـــــده 7 

نقاط من فوزين وتعادل 

خـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــارة،  ودون 

وأرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ظـــــــــــهـــــــــــور 

ــــهـــــذا  الـــــــمـــــــغـــــــرب بـ

المستوى 

المبهر 

والتفوق 

إلــــــــــى أســـــبـــــاب 

عــــــدة أبــــرزهــــا 

وضــــــوح الــــهــــدف الــــــذي وضـــعـــه الــمــنــتــخــب، وظـــهـــر ذلـــــك مــن 

خـــــــال الــــتــــصــــريــــحــــات الـــــقـــــويـــــة والــــمــــتــــفــــائــــلــــة، وأكـــــــــد مـــدربـــهـــم 

ولــــيــــد الــــركــــراكــــي بـــأنـــهـــم »جـــــــــاءوا إلـــــى قـــطـــر لـــكـــتـــابـــة الـــتـــاريـــخ« 

وهـــذا الــتــحــدي كبير ترجمه الــاعــبــون بالملعب فــي جميع 

الــمــبــاريــات، وســاعــدهــم احــتــراف العبيه إذا يضم المنتخب 

المغربي فــي تشكيلته 22 العــبــاً محترفاً فــي دوريـــات قوية 

بــــالــــعــــالــــم، وشـــــاهـــــد الـــجـــمـــيـــع الـــــــــروح الـــقـــتـــالـــيـــة الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي 

لعبوا بها فقد كــان يقاتلون فــي الملعب مــا يؤكد على أن 

سقف طموحهم أعــلــى مــن مــجــرد االحــتــراف فــي الــدوريــات 

العالمية بل التأكيد على أفضليتهم وجدارتهم، باإلضافة 

ــــارات الـــاعـــبـــيـــن  ــيــ ــ ــتــ ــ لــــكــــل ذلـــــــك فـــــــإن عـــــــدم الـــــتـــــدخـــــات فــــــي اخــ

وتــــــــرك األمــــــــر لـــلـــجـــهـــاز الــــفــــنــــي ســــاعــــد عــــلــــى االســـــتـــــقـــــرار الـــفـــنـــي 

وثبات التشكيلة وكان لهذا األمر تأثيره اإليجابي الذي قاد 

المنتخب لهذا الظهور القوي.

تجربة تونس
وعــــــن الـــمـــنـــتـــخـــب الــــتــــونــــســــي، قــــــال ســـبـــيـــت خـــــاطـــــر: »خــــســــارة 

المباراة الثانية أمام استراليا كانت »القشة« التي قصمت 

ــــعــــــادل فــي  ــــتــ ــــقــــــوي والــ ظــــهــــر »نــــــســــــور قــــــرطــــــاج« بــــعــــد األداء الــ

الـــمـــبـــاراة األولــــــى الــــدنــــمــــارك، ولــــو لــعــب الــمــنــتــخــب الــتــونــســي 

ــــنـــــقـــــطـــــة الــــــتــــــعــــــادل  بـــــنـــــفـــــس الـــــــــقـــــــــوة أمــــــــــــــام اســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــا وخــــــــــــــرج بـ

الخـــتـــلـــف الـــــوضـــــع، وأشـــــــــار إلــــــى أن اإلعــــــــــداد لـــــم يـــكـــن مـــثـــالـــيـــاً 

قبل المونديال، حيث أدى المنتخب 3 تجارب ودية فقط 

وأمـــــام مــنــتــخــبــات تــلــعــب بــأســلــوب مــغــايــر تــمــامــاً لمنتخبات 

ــــتـــــه«.   وأشـــــــــــاد بــــنــــجــــاح قــــطــــر فــــــي اســــتــــضــــافــــة كــــأس  مـــــجـــــمـــــوعـ

الخليجية  والمنطقة  للعرب عموماً  فــخــراً  العالم واعــتــبــره 

بــــصــــفــــة خــــــــاصــــــــة. وأوضـــــــــــــــح أن خــــــــــــروج الــــمــــنــــتــــخــــب الــــقــــطــــري 

بــخــســارتــه فـــي الــمــبــاريــات الـــثـــاث ســبــبــه قــلــة الــخــبــرة ووقـــوع 

الـــمـــنـــتـــخـــب ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة قــــويــــة ولــــكــــن الـــتـــجـــربـــة ســتــكــون 

مفيدة له في المستقبل.

سبيت خاطر لـ»                          «:

الروح القتالية واالستقرار الفني
سر تألق »أسود األطلس«

�  العمل 

اإلداري حفز 
»األخضر« 

أمام 
األرجنتين.. 

وخروجه 
خسارة 

� المنتخب 
التونسي 

افتقد لإلعداد 
المناسب 

لمباريات 
مجموعته 

 عبد المجيد صابري 
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دبي- إيهاب زهدي

يصطدم المنتخبان األرجنتيني والهولندي في الدور 

ربـــــــع الــــنــــهــــائــــي يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة الــــمــــقــــبــــل، بــــعــــد تــأهــلــهــمــا 

مــن الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي، بــفــوز هــولــنــدا عــلــى الــواليــات 

المتحدة األمريكية 3 - 1، واألرجنتين على أستراليا 

2 - 1، لــيــضــرب الــمــنــتــخــبــان مــوعــدهــمــا الــــســــادس في 

تــــاريــــخ نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم، بـــعـــدمـــا ســـبـــق وتـــبـــادال 

الفوز بواقع مباراتين لكل منهما، وتعادال في مباراة 

واحدة.

ــــة األولــــــــــــــى بـــــيـــــن الـــمـــنـــتـــخـــبـــيـــن 1  ــــهــ ــــواجــ ــــمــ جــــمــــعــــت الــ

ــــثـــــانـــــي لــــمــــونــــديــــال ألــــمــــانــــيــــا الـــغـــربـــيـــة  فــــــي الـــــــــــدور الـ

1974، وفــــازت هــولــنــدا وقــتــهــا بــربــاعــيــة نظيفة، 

الــفــوارق الكبيرة لصالح »الطواحين«، بفضل  ترجمت 

العــبــيــن مــثــل ريــنــوس ميتشيلز ويــوهــان كــرويــف، ولكن 

الــــهــــولــــنــــديــــيــــن خــــــســــــروا الــــــمــــــبــــــاراة الــــنــــهــــائــــيــــة أمــــــــــام الـــبـــلـــد 

المضيف.

ثـــأرت نــجــوم »الــتــانــغــو«، بــقــوة عندما 2 

استضافت مونديال 1978، بفوزها 

فــــي الـــمـــواجـــهـــة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى هــولــنــدا 

الــــوقــــت  ــــهـــــى  ــــتـ بــــالــــلــــقــــب، وانـ لــــتــــتــــوج  الــــنــــهــــائــــي  3 - 1، فــــــي 

األصــــلــــي لــتــلــك الــــمــــبــــاراة بـــالـــتـــعـــادل 1-1، ولـــكـــن تــشــكــيــلــة 

الــمــدرب مينوتي، وبــقــيــادة المهاجم كيمبس، نجحت 

في صناعة الفارق بالوقت اإلضافي، وفازت األرجنتين 

باللقب.

فـــــازت هــولــنــدا فـــي الــمــواجــهــة الــتــاريــخــيــة الــثــالــثــة 3 

بــنــتــيــجــة 2 - 1، والـــتـــي جــمــعــت بــيــنــهــمــا فـــي ربــع 

نـــهـــائـــي فـــرنـــســـا 1998، وأوحــــــــى الــــوقــــت األصـــلـــي 

لـــلـــمـــبـــاراة بــنــهــايــتــه بـــالـــتـــعـــادل، ولـــعـــب وقــــت إضــــافــــي، ولــكــن 

ــــيـــــس بـــــيـــــركـــــامـــــب، فـــــــي تــــســــجــــيــــل هـــــــــدف مــــفــــاجــــئ،  ــنـ ــ نـــــجـــــح ديـ

لتتأهل هــولــنــدا لقبل النهائي، وتخسر مــن الــبــرازيــل 2 - 4 

بركالت الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

انــــتــــهــــت مــــواجــــهــــة 4 

المنتخبين 

الرابعة بالتعادل 

السلبي في المجموعات بكأس العالم بألمانيا 2006، وهي 

األقــــل مــســتــوى فـــي تـــاريـــخ مــواجــهــات الــمــنــتــخــبــيــن، والــلــذيــن 

تأهال وقتها عن المجموعة الثالثة إلــى الــدور التالي، وفي 

رصيد كل منهما 7 نقاط، وودعت هولندا من ثمن النهائي 

بالخسارة من البرتغال 0 - 1، وخرجت األرجنتين من ربع 

الــنــهــائــي، بــالــخــســارة 2 - 4 بــركــالت الــتــرجــيــح، بعد تعادلها 

وألمانيا في وقت المباراة بنتيجة 1-1. 

بـــــركـــــالت 5  الـــــــفـــــــوز 4 - 2  تــــمــــكــــنــــت األرجـــــنـــــتـــــيـــــن مـــــــن 

بالتعادل  نهاية وقــت مباراتهما  الترجيح، بعد 

ــــال الـــــبـــــرازيـــــل  ــــديــ ــــونــ الــــســــلــــبــــي فــــــي نــــصــــف نــــهــــائــــي مــ

بــــيــــن  واألخـــــــــــــيـــــــــــــرة  الـــــــخـــــــامـــــــســـــــة  الـــــــمـــــــواجـــــــهـــــــة  وهـــــــــــــي   ،2014

الـــمـــنـــتـــخـــبـــيـــن، وخـــــســـــر لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي ورفــــــاقــــــه أمــــــام 

ألــمــانــيــا فــي الــمــبــاراة الــنــهــائــيــة بنتيجة 0 - 1، ونــالــت 

هــولــنــدا الــمــركــز الــثــالــث، بــفــوزهــا عــلــى الـــبـــرازيـــل 3 - 0، في 

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

»الطواحين« و»التانغو«.. 5 مواجهات والكفة متساوية

ميسي

هدف واحد يفصل 
 »البرغوث« 

عن رقم باتيستوتا 
األسطوري

دبي - العوضي النمر 

ظـــهـــر لــيــونــيــل مــيــســي بــمــســتــوى مــتــمــيــز خـــــال مــــبــــاراة فـــريـــقـــه أمــــام 

أســـــتـــــرالـــــيـــــا، وقــــــــــاد الــــتــــانــــغــــو لــــلــــتــــأهــــل إلــــــــى دور الــــثــــمــــانــــيــــة، لـــيـــاقـــي 

لــقــاء يعيد ذكــريــات  الهولندية الجمعة المقبل، فــي  الطواحين 

لــقــاء الفريقين فــي الــــدور نــصــف الــنــهــائــي خـــال مــونــديــال 2014، 

حــيــنــمــا تـــعـــادل الـــفـــريـــقـــان فـــي الـــوقـــت األصــــلــــي، وحـــقـــق الــمــنــتــخــب 

األرجــــنــــتــــيــــنــــي الــــــفــــــوز بــــــركــــــات الـــــــجـــــــزاء الــــتــــرجــــيــــحــــيــــة، فــــهــــل يــــواصــــل 

التانغو الفوز ويتأهل لــدور األربــعــة أم يثأر المنتخب الهولندي 

ويعود للواجهة من جديد؟.

ميسىي لعب مباراته رقم 1000 خال مسيرته الكروية، مع 

الـــتـــانـــغـــو، وذلــــــك بـــعـــدمـــا شــــــارك فــــي مــــبــــاراة األرجـــنـــتـــيـــن وأســـتـــرالـــيـــا 

ونـــجـــح فـــي تــســجــيــل هـــدفـــه الــتــاســع بــالــمــونــديــال مـــتـــجـــاوزاً أهــــداف 

دييغو مارادونا وجييريمو ستابيلي بـ 8 أهداف، وتبقى له هدف 

واحـــد لــكــي يــعــادل رقـــم األســـطـــورة األرجــنــتــيــنــيــة األســبــق غابرييل 

بــاتــيــســتــوتــا ـ ويـــعـــد مــيــســي أحــــد أهــــم أســـاطـــيـــر كــــرة الــــقــــدم، حيث 

حقق الــعــديــد مــن األلــقــاب والــنــجــاحــات رفــقــة برشلونة اإلسباني 

قبل مغادرته والذهاب إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الذي 

يطمح معه في حصد لقب دوري أبطال أوروبا.

حلم
لكن يظل الحلم األكبر الذي يراود ميسي هو الفوز مع منتخب 

األرجنتين ببطولة كــأس العالم 2022، والـــذي يعد المونديال 

األخير له مع منتخب األرجنتين، وخال 999 مباراة قدم ليونيل 

338 تـــمـــريـــرة حــاســمــة ونـــجـــح فـــي تــســجــيــل 788 هــــدفــــًا، ويــســعــى 

لزيادة غلته التهديفية في مباراته رقــم 1000 ضد أستراليا في 

مــونــديــال قــطــر. وبــــدأ لــيــونــيــل مــيــســي مــســيــرتــه 16 أكــتــوبــر 2004، 

يحطم رقم 
مارادونا

في المباراة 
رقم 1000

صراع سنوات بين المنتخبين الهولندي واألرجنتيني يتواصل في المونديال  |  أرشيفية
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العرب وكأس العالم
لست سعودياً وال قطرياً وال مغربياً وال تونسياً، لكنني كل هؤالء 
عندما يتعلق األمــر بمنتخب عربي يشارك في أية بطولة قارية أو 
عالمية، فما بالكم ببطولة كأس العالم التي يتوقف الزمن عندها 

كل أربع سنوات مرة؟!
شـــخـــصـــيـــاً أتــــابــــع كـــــــؤوس الــــعــــالــــم مـــنـــذ بـــطـــولـــة ألـــمـــانـــيـــا الـــغـــربـــيـــة عـــام 
ــــرة الـــــقـــــدم، وأتـــــذكـــــر فــــــوز تــــونــــس األول  1974 حـــيـــن بـــــــدأت أعــــشــــق كــ
على المكسيك في األرجنتين 1978، وأتذكر فوز الجزائر التاريخي 
على ألمانيا فــي كــأس الــعــالــم 1982، وأتــذكــر تــأهــل الــمــغــرب لــدور 
الـــــ16 فــي الــمــكــســيــك 1986، لــيــكــون أول منتخب عــربــي يــحــقــق هــذا 
اإلنــــجــــاز، تــــاه الــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي فـــي أولـــــى مــشــاركــاتــه الــعــالــمــيــة 
في مونديال أمريكا 1994، ومن بعدها صارت مشاركاتنا إلى حد 
كــبــيــر شـــبـــه شـــرفـــيـــة نـــتـــعـــادل فــــي مـــــبـــــاراة، أو نــخــســر الــــكــــل، أو 
نفوز على بعضنا، أي مشاركات بــدون بصمات تذكر، 
ولكن في كأس العالم الحالية ال أعتقد أن األمور 
كانت كالسابق أبــداً، باستثناء مشاركة المنتخب 
الــقــطــري الــــذي ربــمــا كــــان أكــثــر مــنــتــخــب اســتــعــد لــهــذه 
ــــا، وشــــــــــــــارك فـــــــي بـــــــطـــــــوالت أمــــريــــكــــا  ــــهــ ــــاريــــــخــ الـــــبـــــطـــــولـــــة عـــــبـــــر تــ
الــجــنــوبــيــة وتــصــفــيــات أوروبـــــــا، لــكــنــه لـــم يـــقـــدم مـــا يــشــفــع لـــه من 

اإلشادة رغم ما قدمته باده من تنظيم مبهر.
ــــتـــــطـــــورة،  فــــــي هــــــــذه الــــبــــطــــولــــة شـــــاهـــــدنـــــا كــــــــرة قــــــــدم عــــربــــيــــة مــــقــــاتــــلــــة ومـ
فالسعودي هزم األرجنتين، وقارع بولندا، وأخرج المكسيك من 
الــدور األول رغم خسارته المشرفة أمامه، أما تونس فجمعت 4 
نـــقـــاط، لــكــنــهــا لـــم تــتــأهــل، إال أنــهــا هــزمــت بــطــلــة الـــعـــالـــم، ال تهمني 
الــتــشــكــيــلــة، فـــا أحــــد ســيــتــحــدث فـــي الـــتـــاريـــخ عــنــهــا، رغــــم أن مــبــابــي 
وغـــريـــزمـــان لــعــبــا، ورغــــم أن بــطــل الــعــالــم يــجــب أن يــكــون أســاســيــوه 
مثل احتياطييه، لكن فوز أستراليا الغريب على الدنمارك أخرجها 
من البطولة، أما المنتخب المغربي فهو أفضل مشاركينا العرب، 
وتأهل متصدراً مجموعته، وكسب هو وتونس والسعودية احترام 
العالم قبل احترام العرب، ومع هذا تجد أصواتاً تقلل من قيمة 
هـــــذه الـــمـــشـــاركـــات، وتــــقــــول »شـــــو الــــفــــائــــدة« طـــالـــمـــا لــــم نـــتـــأهـــل لــــدور 
الــــــــ16، وأعـــتـــقـــد أنـــهـــم لـــو تـــأهـــلـــوا جــمــيــعــاً لـــقـــال الــمــشــكــكــون: ولـــمـــاذا 
ــــعــــــة؟ نـــاســـيـــن أو مـــتـــنـــاســـيـــن فــــــوارق  ال نـــتـــأهـــل لـــــــدور الـــثـــمـــانـــيـــة أو األربــ
االحـــتـــراف األوروبــــــي والـــخـــارجـــي، وخـــبـــرات الــنــجــوم الــمــشــاركــيــن في 
بــقــيــة الــــــدول، واإلرث الـــكـــروي الـــعـــريـــق، كــمــا فـــي الـــبـــرازيـــل وألــمــانــيــا 
واألرجـــــنـــــتـــــيـــــن وإســـــبـــــانـــــيـــــا، وهـــــــــذا ال يـــعـــنـــي حـــــــــدوث مـــــفـــــاجـــــآت، ألنـــهـــا 
حدثت بالفعل، لكنها تبقى مفاجآت، وليست ثوابت، وأعتقد أن 
االحــتــراف الخارجي هــو السبيل األوحـــد للكرة العربية كــي تتطور، 
وهـــــو مــــا شـــاهـــدنـــاه فــــي الــمــنــتــخــب الـــمـــغـــربـــي، الــــــذي يـــحـــتـــرف مــعــظــم 
العــبــيــه خـــارجـــيـــاً، ولـــديـــهـــم خـــبـــرة الـــمـــبـــاريـــات الــكــبــيــرة والـــتـــعـــامـــل مع 
الضغوط واالستمرارية التي ال تدخل في خانة المفاجآت الكروية.

نصفق للعرب الذين تــواجــدوا في المونديال، ونتمنى البناء على 
المكاسب أكثر من جلد الــذات الــذي تعودنا عليه بعد كل خروج 

حتى لو كان مشرفاً.

مصطفى اآلغاكلمتي

الدوحة - أ ف ب

حــّذر المهاجم الــدولــي السويسري جــيــردان شاكيري، 

مــــن وضـــــع الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو ابـــن 

الــــــــ 37 عـــــامـــــاً خــــــــارج الــــحــــســــابــــات، وذلــــــــك عــــنــــدمــــا يــلــتــقــي 

الــمــنــتــخــبــان غــــداً، ضــمــن مــنــافــســات الــــدور ثــمــن النهائي 

لمونديال قطر لكرة القدم.

وقـــــــــــــــــــــال شـــــــــــاكـــــــــــيـــــــــــري، بـــــــــعـــــــــد حـــــــــصـــــــــة تـــــــمـــــــريـــــــنـــــــيـــــــة األحـــــــــــــد 

للصحافيين: »ال يمكن أن تضع جانباً كريستيانو، فهو 

أحد أبرز الالعبين في العالم، إلى جانب )األرجنتيني 

ليونيل( ميسي«.

وتـــابـــع مــهــاجــم لــيــفــربــول اإلنــجــلــيــزي وبـــايـــرن مــيــونــيــخ 

األلــمــانــي الــســابــق: »بــإمــكــان هــذا الــالعــب أن يسجل في 

أي ثانية ودقــيــقــة، يملك الــخــبــرة، والجميع يعلم كم 

هو مهم بالنسبة للبرتغال ولفريقه«.

وأســــــهــــــم شـــــاكـــــيـــــري فــــــي فــــــــوز »نـــــــاتـــــــي« عــــلــــى صــــربــــيــــا 3 

- 2 فــــــي الــــجــــولــــة الــــثــــالــــثــــة األخــــــيــــــرة مــــــن مــــنــــافــــســــات دور 

الــــمــــجــــمــــوعــــات، بـــافـــتـــتـــاحـــه الـــتـــســـجـــيـــل، وقــــــــاد ســـويـــســـرا 

لبلوغ ثمن النهائي.

واقتصر حصاد رونالدو الذي حّرره ناديه مانشستر 

يونايتد اإلنجليزي من عقده، بعد تصريحاته النارية، 

فـــي مــقــابــلــة انــتــقــد فــيــهــا »الــشــيــاطــيــن الـــحـــمـــر«، ومــدربــه 

الــــهــــولــــنــــدي إريـــــــــك تــــــن هـــــــــاغ، فــــــي مـــــونـــــديـــــال قـــــطـــــر، عــلــى 

هــدف يتيم مــن ركــلــة جـــزاء فــي الــفــوز على غــانــا 3 - 2، 

في مستهل مباريات البرتغال في دور المجموعات.

ــــنـــــظـــــر عـــن ورغــــم انــتــقــال شــاكــيــري لــلــعــب فـــي صــفــوف شيكاغو  فــــــايــــــر األمـــــــريـــــــكـــــــي، يـــــــــــدرك جـــــــيـــــــداً أنـــــــــه بـــــغـــــض الـ

التهديد الــذي يشّكله رونــالــدو، هناك 

أيــــضــــاً عـــــدة العـــبـــيـــن فــــي الـــبـــرتـــغـــال، 

بــإمــكــانــهــم خــلــق الــــفــــارق، وتــهــديــد 

منتخب بالده.

نـــــعـــــرف أيــــضــــاً  قــــــــــال: »عــــلــــيــــنــــا أن 

بقية الالعبين، ألن األمر ال يقتصر 

فــقــط عــلــى رونــــالــــدو. لــديــهــم الــعــديــد 

مـــــــــن الــــــالعــــــبــــــيــــــن الـــــجـــــيـــــديـــــن، 

وشــــبــــان بــإمــكــانــهــم 

إحداث 

فرق كبير، ونحتاج إلى تقديم أداء جيد، ألننا نخوض 

األدوار اإلقصائية، وأي شيء ممكن أن يحدث«.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن شـــاكـــيـــري فــــرض نــفــســه كــورقــة 

ــــــوة إبــــداعــــيــــة فــــي ســــويــــســــرا، يــــؤكــــد أن مــفــتــاح  رابــــحــــة وقـ

ــــقـــــدرة  فـــــــرص نــــجــــاحــــه مـــنـــتـــخـــب »نـــــــاتـــــــي«، تــــرتــــكــــز عــــلــــى الـ

الـــجـــمـــاعـــيـــة، مـــــشـــــدداً عـــلـــى أن »الـــمـــفـــتـــاح هــــو أن يــقــدم 

المنتخب أداء استثنائياً. ال يوجد كريستيانو )رونالدو( 

في فريقنا، نحن بحاجة إلى الفريق بكامله لننجح. إذا 

تضامن الجميع، وقدموا أعلى مستويات في األداء، 

أنا متأكد أننا نملك فرصة للمضي قدماً«.

وتواجه المنتخبان مرتين في دوري األمم األوروبية 

فـــــي يــــونــــيــــو، فـــــفـــــازت الــــبــــرتــــغــــال فـــــي األولـــــــــى عـــلـــى أرضـــهـــا 

فـــي لــشــبــونــة بــربــاعــيــة نــظــيــفــة، مــنــهــا هـــدفـــان لــرونــالــدو، 

قبل أن تــثــأر ســويــســرا بعد أســبــوع فــي اإليــــاب، بفوزها 

ــــيـــــري أن الــــضــــغــــوطــــات  يـــــــرى شـــــاكـ -1 صــــفــــر فــــــي جــــنــــيــــف. 

ــــــدة، والـــــــتـــــــي تـــــتـــــولـــــد مـــــــن واقــــــــــــع الـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــي  ــــزايـ ــ ــتـ ــ ــ ــــمـ ــ الـ

أدوار خـــروج الــمــغــلــوب فــي كـــأس الــعــالــم، يجعل من 

المواجهات السابقة مجرد ذكرى.

البرتغالي جــيــداً، لعبنا  أضـــاف »نــعــرف المنتخب 

ضــــــــده عــــــــدة مــــــــــرات فــــــي مـــــبـــــاريـــــات وديــــــــــــة، فــــــي دوري 

ـــا بــــعــــضــــهــــا، وفـــــــزنـــــــا بــــالــــبــــعــــض اآلخـــــــــر،  ــــســـــرنــ األمــــــــــــــم. خـ

وبالنسبة لــي، كل االحتماالت مشّرعة، هي مباراة 

خروج المغلوب، وسيلعبون بشكل جيد«.

إلــــــــــى أداء كـــبـــيـــر  بـــــحـــــاجـــــة  »نــــــحــــــن  قـــــــائـــــــالً  وخــــــتــــــم 

وخاص، إذا أردنا المضي قدماً«.

شاكيري يحّذر من رونالدو

رفقة برشلونة وذلك عندما شارك كبديل ضد إسبانيول في الدوري 

اإلسباني وكان عمره آنذاك 17 عامًا.

حــــقــــق الــــنــــجــــم األرجــــنــــتــــيــــنــــي لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي إنـــــــجـــــــازاً تــــاريــــخــــيــــًا خــــال 

مـــبـــاراتـــه أمـــــام نــظــيــره األســـتـــرالـــي )1 - 0( فـــي الـــمـــبـــاراة الـــتـــي جمعتهما 

مساء السبت، في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم »قطر 

2022«. وسطر ميسي التاريخ في مونديال قطر، حيث أحــرز هدف 

التقدم لباده في الشوط األول للقاء الــذي أقيم على استاد أحمد 

بن علي المونديالي بالريان.

مسيرة
وخاض ميسي مباراته اليوبيلية رقم 1000 خال مسيرته االحترافية 

نــــهــــائــــيــــات كـــــــأس الــــعــــالــــم،  حــــتــــى اآلن، والــــــــــ 23 خـــــــال 5 نــــســــخ ضــــمــــن 

الــــثــــالــــث  وســــــجــــــل خـــــالـــــهـــــا 9 أهــــــــــــــداف حـــــتـــــى اآلن، ووقــــــــــــع عـــــلـــــى هــــــدفــــــه 

فــــي مـــونـــديـــال قـــطـــر 2022، والــــهــــدف األول عـــلـــى اإلطـــــــاق فــــي األدوار 

اإلقصائية.

ويــــشــــارك الــنــجــم األرجــنــتــيــنــي لــلــمــرة الــخــامــســة فـــي نــهــائــيــات كــأس 

الــعــالــم، وســجــل فـــي 4 نــســخ مــنــهــا، فــقــد أحــــرز لــيــونــيــل مــيــســي هــدفــًا 

في مونديال ألمانيا 2006، ولم يسجل في مونديال جنوب أفريقيا 

2010، بينما ســجــل 4 أهــــداف فــي مــونــديــال الــبــرازيــل 2014، وهــدفــًا 

فــي مــونــديــال روســيــا 2018، إضــافــة إلـــى 3 أهــــداف فــي مــونــديــال قطر 

2022، األول في مرمى المنتخب السعودي من ركلة جزاء، والثاني 

أمام المكسيك، والثالث في شباك أستراليا.

 �  في سويسرا
 ليس لدينا 
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أبوظبي - أحمد عيسى

مــــنــــح الـــمـــنـــتـــخـــبـــان الــــمــــغــــربــــي والــــتــــونــــســــي، ثـــقـــتـــهـــمـــا لـــلـــمـــدرب 

الــــوطــــنــــي فـــــي بــــطــــولــــة كـــــــأس الــــعــــالــــم 2022 الــــمــــقــــامــــة حـــالـــيـــاً 

بــقــطــر، فـــي تــجــربــة الفــتــة ال تــتــكــرر كــثــيــراً فـــي الــمــونــديــاالت، 

والذي يشهد في غالبيته استعانة العرب بمدربين أجانب، 

كما حــدث في النسخة الحالية مع السعودي الــذي قاده 

الــــفــــرنــــســــي هــــيــــرفــــي ريـــــــنـــــــارد، والـــــقـــــطـــــري الـــــــــذي تـــــولـــــى تـــدريـــبـــه 

اإلسباني فيليكس سانشيز.

وغـــــرد الــمــغــربــي ولـــيـــد الـــركـــراكـــي خـــــارج الــــســــرب، وحــقــق 

نـــجـــاحـــاً واضــــحــــاً بـــقـــيـــادة مــنــتــخــب بـــــاده لـــربـــع الـــنـــهـــائـــي، كما 

قاد التونسي جال قادري منتخب باده لكن الحظ يبتسم 

له بالتأهل.

ــــمــــــدرب الـــمـــحـــلـــي فـــــي الـــــمـــــونـــــديـــــال، هــل  وفــــــــرض وجــــــــود الــ

تـــبـــقـــى لــمــصــلــحــة  يـــعـــتـــبـــر خــــــيــــــاراً ذا أولــــــويــــــة أم أن األفــــضــــلــــيــــة 

األجنبي؟

المعيار األساسي
أكد خالد عبيد المحلل الفني والناقد الرياضي، أن المعيار 

األســــــاســــــي فـــــي اخــــتــــيــــار الــــــمــــــدرب يــــكــــون الـــــكـــــفـــــاءة، والــــســــيــــرة 

الذاتية، قبل الجنسية، وأضــاف: إذا توفرت الكفاءة لدى 

الـــــمـــــدرب الــــمــــواطــــن فـــإنـــه يـــكـــون الـــخـــيـــار األنـــــســـــب، ألن »ابــــن 

البلد« أدرى بقدرات الاعبين ونفسياتهم، كما أنه يتحمل 

الكثير من الضغط ألجل بلده، أما األجنبي فإنه يمكن أن 

يــحــمــل حــقــائــبــه ويـــغـــادر مــع أول أزمــــة. وأشــــار خــالــد عبيد، 

إلى أن قيادة الركراكي لمنتخب المغرب تعتبر دلياً على 

تميز الــعــرب فــي الــمــونــديــال، وأن الــمــدرب المحلي بشكل 

عام يكون األنسب مع منتخب باده.

األنسب واألفضل
ــــيـــــد الـــــطـــــنـــــيـــــجـــــي، إن الـــــــمـــــــدرب  وقـــــــــــــال الـــــــــمـــــــــدرب مـــــحـــــمـــــد ســـــعـ

الــمــحــلــي أنـــســـب لــلــمــنــتــخــبــات الـــعـــربـــيـــة، وقــــــال: فـــي الــســابــق 

كـــــان األجـــنـــبـــي أفـــضـــل لـــكـــن اآلن تــــســــاوت الــــكــــتــــوف، وأصـــبـــح 

العربي مؤهاً لقيادة أي منتخب. وأضاف: كثيرون أعادوا 

فوز المنتخب السعودي على األرجنتين للمدرب الفرنسي 

ريــنــارد لكن هــذا الــفــوز كــان بمجهود الاعبين وقــدراتــهــم، 

ــــاً فــــــــإن أخــــــطــــــاء الـــــــمـــــــدرب كـــــانـــــت أكـــثـــر  ــــامـ ــــمـ وعـــــلـــــى الــــعــــكــــس تـ

مـــن إيــجــابــيــاتــه، وفــــي رأيــــي أن »األخــــضــــر« لـــو كــــان يــقــوده 

مدرب سعودي لشاهدناه في الـ16. وأكد الطنيجي 

أن الـــبـــعـــض مـــــــازال يـــظـــن فــــي الــــمــــدرب األجـــنـــبـــي، 

وينسى أن هناك كفاءات عربية متميزة، ذاكراً 

أن التجربة العربية تستحق أن تجد الدعم والثقة.

قوة الشخصية
ورفـــــــــض نـــــــور الـــــديـــــن الــــعــــبــــيــــدي الــــــمــــــدرب والــــمــــحــــلــــل الـــفـــنـــي، 

تحديد أفضلية المدرب بالجنسية، وقال: اختيار المدرب 

لـــــه مـــعـــايـــيـــره الــــخــــاصــــة، أهـــمـــهـــا الــــكــــفــــاءة بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 

يـــتـــمـــتـــع  الــــــعــــــربــــــي  الـــــــــمـــــــــدرب  ــــتـــــه، وأضــــــــــــــــــاف: إذا كـــــــــــان  ــــيـ ــــنـــــسـ جـ

بـــالـــكـــفـــاءة والـــمـــعـــرفـــة وقــــــوة الــشــخــصــيــة ومــــواكــــبــــاً ألســالــيــب 

الــــتــــدريــــب الــــحــــديــــثــــة، حـــيـــنـــهـــا يــــكــــون األجــــــــــدر، خــــصــــوصــــاً أنـــه 

يتمتع بميزة ال تتوفر لدى األجانب، وهي معرفته لعقلية 

الاعبين، وإذا وجــد الــدعــم الكافي واإلمــكــانــات، سيحقق 

نــــتــــائــــج مــــتــــمــــيــــزة. وأكـــــــــد نـــــــور الـــــديـــــن الــــعــــبــــيــــدي، أن الـــــمـــــدرب 

األجــــنــــبــــي أيـــــضـــــاً لـــــه مــــمــــيــــزاتــــه ويــــمــــكــــن أن يـــفـــيـــد الـــمـــنـــتـــخـــبـــات 

الــــعــــربــــيــــة شــــريــــطــــة الـــــكـــــفـــــاءة والــــــخــــــبــــــرة، مــــضــــيــــفــــاً: عـــمـــومـــمـــا 

الـــــنـــــجـــــاح ال يـــتـــحـــقـــق بــــيــــد الـــــــمـــــــدرب فـــــقـــــط، ولـــــكـــــن بـــتـــكـــامـــل 

منظومة النجاح.

قدرات الالعبين
وقال يوسف عبد العزيز العب منتخبنا الوطني السابق، 

واإلداري بأكاديمية نــادي الجزيرة حالياً، أنــه يدعم دائماً 

الـــمـــدرب الـــوطـــنـــي، ويـــــرى أنــــه األنـــســـب مـــع مــنــتــخــب بــــاده، 

ألنه يمتلك مميزات عدة أهمها أنه يعرف قدرات الاعبين 

أكـــثـــر مـــن غـــيـــره، ذاكـــــــراً أن الــــمــــدرب األجـــنـــبـــي ومــهــمــا كــانــت 

فـــتـــرة تــــواجــــده فـــإنـــه لــــن يـــتـــفـــوق عـــلـــى الـــمـــواطـــن فــــي مــعــرفــة 

مستوى أبناء جلدته.

14
ــــــال ســـجـــل  ــــديـ ــ ــــونـ ــ ــــمـ ــ مــــــــــرة خــــــــــال تــــــــاريــــــــخ الـ

الــــــــــــــمــــــــــــــدرب الــــــــــعــــــــــربــــــــــي حــــــــــــــضــــــــــــــوره، مــــــــــــع 5 

مــــــنــــــتــــــخــــــبــــــات هـــــــــــــــي: تــــــــــــونــــــــــــس، الـــــــــجـــــــــزائـــــــــر، 

المغرب، السعودية، مصر.

02
 الــمــنــتــخــبــان الـــتـــونـــســـي والــــجــــزائــــري مــنــحــا 

ثــــقــــتــــهــــمــــا لـــــلـــــمـــــدربـــــيـــــن الــــــمــــــواطــــــنــــــيــــــن، 6 

مـــــشـــــاركـــــات لــــتــــونــــس مـــــع 5 مـــواطـــنـــيـــن، 

والجزائر شاركت 5 مرات مع 4 مواطنين.

 06
مــرات منحت خالها السعودية ثقتها 

لـــمـــواطـــنـــيـــن، ومــثــلــهــا الـــمـــغـــرب، ومــصــر 

مرة واحدة فقط.

01
الـــــــــــتـــــــــــونـــــــــــســـــــــــي عـــــــبـــــــدالـــــــمـــــــجـــــــيـــــــد 

الــشــتــالــي أول مـــــدرب عــربــي 

يـــــشـــــارك فـــــي مـــــونـــــديـــــال 1978 

ــــــن، يـــــلـــــيـــــه الـــــــجـــــــزائـــــــري  ــــيـ ــ ــتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــــاألرجـ بـ

مــــحــــي الـــــديـــــن خـــــالـــــف فـــــي مــــونــــديــــال 

1982 بإسبانيا.

 04
مــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــخــــــــــــبــــــــــــات عــــــــــــــربــــــــــــــيــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــاركـــــــــــــــــــــت فـــــــي 

ــــيــــــد لـــكـــل  ــــهــــــور وحــ ــــال بـــــــواقـــــــع ظــ ــــديــ ــــونــ ــــمــ الــ

مـــنـــهـــا، واســــتــــعــــانــــت بـــمـــدربـــيـــن أجــــانــــب، 

وهــــــي مـــنـــتـــخـــبـــات: اإلمـــــــــــــارات، الـــكـــويـــت، 

العراق، قطر.

المدرب العربي »بصمة« غائبة
المغربي »الركراكي« يغّرد خارج السرب في المونديال
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دبي - إيهاب زهدي

يـــقـــتـــرب الـــــرقـــــم الـــقـــيـــاســـي لــــعــــدد أهـــــــــداف الـــاعـــبـــيـــن 

الــبــدالء، المسجل في نهائيات كــأس العالم في 

الـــبـــرازيـــل 2014، وقـــــدره 32 هـــدفـــاً، مـــن الــســقــوط 

ــــبـــــدالء« 23  فـــي مـــونـــديـــال 2022، مـــع تــســجــيــل »الـ

هـــدفـــاً بــنــهــايــة مــبــاريــات دور الــمــجــمــوعــات. وصــمــد 

الـــــقـــــيـــــاســـــي 8 ســـــــنـــــــوات كـــــامـــــلـــــة حـــــتـــــى اآلن.  الـــــــرقـــــــم 

الــــحــــالــــي  ــــونـــــديـــــال  ــــمـ ــــالـ بـ الــــمــــجــــمــــوعــــات  وشـــــهـــــد دور 

ــــبـــــاراة، ويــتــبــقــى فــي  تــســجــيــل 120 هــــدفــــاً فــــي 48 مـ

الـــمـــونـــديـــال 16 مــــبــــاراة بـــواقـــع 8 مـــبـــاريـــات فـــي دور 

بـــالـــدور  الـــثـــمـــانـــيـــة، ومــــبــــاراتــــان  الــــــ 16، و4 فــــي دور 

قــبــل الــنــهــائــي، ومـــبـــاراة الــمــركــز الــثــالــث، والــمــبــاراة 

الــنــهــائــيــة، ويـــتـــوقـــع زيــــــادة عــــدد أهــــــداف »الــــبــــدالء« 

في المباريات المتبقية من البطولة.

5 تبديالت
ومــــــع تـــطـــبـــيـــق قـــــاعـــــدة الــــتــــبــــديــــات الـــخـــمـــســـة لــلــمــرة 

أهــــــــــــــــــداف دور  مـــــــــن  ــــيـــــل 19 %  تـــــســـــجـ تـــــــــم  األولـــــــــــــــــــــى، 

الـــمـــجـــمـــوعـــات عــــن طــــريــــق »الــــــبــــــدالء« أو مــــا يــطــلــق 

عليهم العبو دكة االحتياط، وذلــك للمرة األولى 

فــي الــنــســخــة الــحــالــيــة، وهـــو أكــثــر بـــ 7 أهــــداف مما 

ســجــلــه »الـــبـــدالء« فــي إجــمــالــي مــبــاريــات مــونــديــال 

روســيــا 2018، وبـــات ثــالــث أعــلــى مــجــمــوع أهـــداف 

للبدالء في تاريخ البطولة بعد 24 هدفاً سجلت 

 ،2006 ألــــــمــــــانــــــيــــــا  مــــــــونــــــــديــــــــال  فـــــــــي 

ــــبـــــقـــــى بــــــعــــــيــــــداً بـــــفـــــارق  ولـــــكـــــنـــــه يـ

إجــــــــمــــــــالــــــــي  عــــــــــــــن  أهـــــــــــــــــــــــــــداف   9

أهداف البدالء األفضل، 

والــمــســجــل فــي مــونــديــال 

والــــــــذي   ،2014 الــــــبــــــرازيــــــل 

مـــــن   %  19 حــــــــيــــــــنــــــــهــــــــا  بــــــــــلــــــــــغ 

إجمالي أهداف تلك النسخة 

هــــــــدفــــــــاً.   171 شــــــــهــــــــدت  الــــــــتــــــــي 

واســــــــــتــــــــــفــــــــــادت أغـــــلـــــب 

المنتخبات 

المشاركة 

فــــي الــنــســخــة الـــحـــالـــيـــة، مــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات الــخــمــســة 

ــــا فـــــــي كـــــــل مـــــــــبـــــــــاراة، فــــيــــمــــا اســــتــــفــــاد  ــــهـ ــــمـــــوح بـ ــــمـــــسـ الـ

ــــرانـــــي، مـــن الــتــغــيــيــر الــــســــادس حــال  الــمــنــتــخــب اإليـ

إصــابــة العــب بــارتــجــاج فــي الــمــخ، وذلـــك فــي أولــى 

مــبــاريــات الــبــطــولــة الــحــالــيــة، وكـــانـــت أمــــام إنــجــلــتــرا 

وخسرها المنتخب اآلسيوي بنتيجة 2 - 6، وتم 

تــغــيــيــر حــــــارس مــــرمــــاه عـــلـــي رضـــــا بـــيـــرانـــفـــانـــد، بــعــد 

اصطدامه بأحد زمائه في الدقيقة 20، وشارك 

بــدالً منه الحارس البديل سيد حسين حسيني، 

وســاهــم هـــذا الــعــدد الــكــبــيــر مــن الــتــبــديــات، 

فـــي زيـــــادة عــــدد الــاعــبــيــن الــمــشــاركــيــن في 

تــشــكــيــات الـــمـــبـــاريـــات، لــيــشــهــد مـــونـــديـــال 

قــــــــــطــــــــــر، أكــــــــــبــــــــــر عــــــــــــــــدد مــــــــــــن العــــــبــــــي 

المباريات في تاريخ النهائيات.

قائمة
وتــــضــــم قـــائـــمـــة هــــدافــــي الـــــبـــــدالء فــي  

مـــونـــديـــال 2022، أهـــــــداف كــــل مــن 

اإلنـــجـــلـــيـــزيـــيـــن مـــــاركـــــوس راشــــفــــورد 

ــــنــــــدي  ــــولــ ــــهــ ــــتــــــش، الــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــــريــ وجـــــــــــــــاك جــ

ديــفــي كــاســن، الــيــابــانــيــيــن ريتسو 

دوان )هـــدفـــان(، وتــاكــومــا أســانــو، 

اإلســــــــــبــــــــــانــــــــــيــــــــــيــــــــــن كـــــــــــــــــارلـــــــــــــــــوس ســـــــولـــــــيـــــــر 

وألفارو موراتا )هدفان(، البرتغالي 

رافــــــــــــايــــــــــــل لــــــــــيــــــــــاو، الــــــغــــــانــــــي 

عـــــــــــــثـــــــــــــمـــــــــــــان بــــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــــاري، 

الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــطــــــــــــــــــري مــــــــحــــــــمــــــــد 

مـــونـــتـــاري، الــســنــغــالــي 

ــــرانـــــي  بـــامـــبـــا ديــــيــــنــــج، اإليـ

روزبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــشـــــــــــــــمـــــــــــــــي، 

الـــــــــكـــــــــامـــــــــيـــــــــرونـــــــــي فــــنــــســــنــــت 

أبــــــــــــــــــــو بـــــــــــــكـــــــــــــر، األلــــــــمــــــــانــــــــيــــــــيــــــــن 

نيكاس فولكروج )هدفان(، 

وكــــاي هــافــريــتــز )هــــدفــــان(، الــمــغــربــي 

زكـــــريـــــاء أبــــــو خـــــــال، الــــكــــرواتــــي 

لوفرو ماير، األرجنتيني إنسو 

فــــــرنــــــانــــــديــــــس، وأخـــــــــيـــــــــراً الــــــكــــــوري 

الجنوبي هوانغ هي تشان.

11 حكايات
11  جمادى األولى  1444 | 05 ديسمبر ٢٠٢2  |  العدد ١٥٥٠4|  االثنين

19 % من أهداف دور المجموعات ببصمة   �

العبي الدكة 
�  المنتخبات استفادت من قاعدة التبديالت 

الخمسة 

ابنة »أيو« في المستشفى بسبب ركلة الجزاء الضائعة
دبي - إيهاب زهدي

ــــــب الـــمـــنـــتـــخـــب الــــغــــانــــي،  ــــــو العـ اضــــطــــر أنــــــدريــــــه أيـ

إلى مغادرة استاد الجنوب بين شوطي مباراة 

منتخب بالده ومنتخب األوروغواي في الجولة 

ــــيـــــرة لــلــمــجــمــوعــة الـــثـــامـــنـــة مــــن دور  الـــثـــالـــثـــة األخـ

الــمــجــمــوعــات لــكــأس الــعــالــم فــي قــطــر 2022، 

لالطمئنان على ابنته في المستشفى.

يوم حزين
ــًا فــــــي كــــــــأس الــــعــــالــــم  ــ ــنـ ــ ــــزيـ وعــــــــــاش أيــــــــــو، يــــــومــــــًا حـ

فـــي قــطــر، بــعــدمــا أضــــاع ركــلــة جــــزاء للمنتخب 

الـــغـــانـــي فــــي الـــدقـــيـــقـــة 21، لــيــخــســر فـــريـــقـــه مــن 

منتخب غانا 0 - 2، ويودع المونديال، واضطر 

لــعــدم إكــمــال الــمــبــاراة الجمعة الــمــاضــي، ألن 

ابنته أغمي عليها في المدرجات بعد إضاعته 

لركلة الجزاء.

وأكــــــــــد أيــــــــــوا العــــــــب نــــــــــادي الـــــســـــد الـــــقـــــطـــــري، عــبــر 

مــــــــوقــــــــع الــــــــتــــــــواصــــــــل االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي »إنـــــــســـــــتـــــــغـــــــرام« 

أمـــــــــــس، أنـــــــــه عـــــــــاش لـــــحـــــظـــــات صــــعــــبــــة لــــلــــغــــايــــة، 

وقــال: »أنــا فخور جــداً بكل زمالئي في الفريق 

إلظهارهم روح الفريق الرائعة داخــل وخــارج 

الملعب«.

وأضــــــــــــــــــــــــــاف: »اضـــــــــــــــطـــــــــــــــررت إلـــــــــــــــى عـــــــــــــــدم إكــــــــمــــــــال 

المباراة بعدما تم نقل ابنتي إلى المستشفى 

لــــتــــعــــرضــــهــــا لـــــحـــــالـــــة إغــــــــمــــــــاء خــــــــــالل مـــــــــبـــــــــاراة غــــانــــا 

وأوروغواي، والحمد لله أنها تتحسن، وهذه 

األوقـــــــــات الـــصـــعـــبـــة، ســتــلــهــمــنــي لـــلـــعـــودة أقــــوى 

وأفــضــل فــي الــمــســتــقــبــل، وأعــتــقــد أن »الــنــجــوم 

السوداء«، ستفعل ذلك أيضًا«.

 يقتربون من تحطيم  الرقم 
القياسي لمونديال البرازيل »البدالء«



 دبي  -  ياسر قاسم 

»وراء كل العــب عظيم، قصة حزينة أحيانًا«، هكذا وصفت الصحافة 

البريطانية صعود نجم المهاجم المغربي حكيم زياش، الذي توجت 

مــســيــرتــه الــنــاجــحــة مـــع فــريــقــه الــهــولــنــدي أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام، بــاالنــتــقــال 

إلى الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم، من بوابة فريق تشلسي، 

وامـــتـــد نـــجـــاح مـــشـــوار عـــيـــاش مـــع مــنــتــخــب بـــــاده الـــمـــغـــرب ســـنـــوات عـــدة، 

لــعــل أبـــرزهـــا تــألــقــه الــحــالــي فــي كـــأس الــعــالــم 2022، حــيــث كـــان مفتاح 

الفوز الغالي على ثاني أفضل منتخب في العالم؛ بلجيكا، وتوج تألقه 

أفضل العب في المباراة.

ــــــاش الـــظـــهـــور فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم 2022،   ولـــــم يـــكـــن فــــي اســـتـــطـــاعـــة زيـ

لــــــوال أن االتـــــحـــــاد الـــمـــغـــربـــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم وضــــــع حـــــــداً لـــحـــالـــة الــــتــــوتــــر بــيــنــه 

وبــيــن الـــمـــدرب الــســابــق وحــيــد خــلــيــلــوزيــتــش، فــتــم إعـــفـــاؤه قــبــل أقـــل من 

4 أشهر النطاقة المونديال، فعاند خليلوزيتش رؤيــة رئيس االتحاد 

فـــــــوزي لـــقـــجـــع بـــخـــصـــوص عـــــــودة الـــاعـــبـــيـــن الـــمـــســـتـــبـــعـــديـــن حـــكـــيـــم زيـــــاش 

ونـــصـــيـــر مـــــــــــزراوي إلــــــى تـــشـــكـــيـــلـــة »أســـــــــود األطــــــلــــــس«، فـــكـــلـــمـــا خــــــرج رئـــيـــس 

االتــحــاد لتأكيد عـــودة نجمي تشلسي اإلنــجــلــيــزي وأيــاكــس أمــســتــردام 

الـــهـــولـــنـــدي، يــــرد الـــمـــدرب الــبــوســنــي مــتــشــبــثــًا بـــقـــرار االســـتـــبـــعـــاد، آخــرهــا 

فــــي 22 أبــــريــــل الــــمــــاضــــي حــيــنــمــا صــــــرح لـــقـــنـــاة »نــــوفــــا تــــي فــــــي« األوكــــرانــــيــــة 

ــــراره بـــعـــدم اســـتـــدعـــاء زيـــــاش ومـــــــزراوي »قـــصـــة وانـــتـــهـــت« بــالــنــســبــة  أن قــ

إليه، وأوضح خليلوزيتش أن زياش يرفض التدريب 

ويــدعــي اإلصـــابـــات، وبــالــنــســبــة لــه قصة 

وانتهت. 

ــــــذا الــــتــــحــــدي مـــــن جـــانـــب  هـ

الــــــــــــــــــمــــــــــــــــــدرب كــــــــــــــــــــان كــــــــــافــــــــــيــــــــــًا، 

إلنـــــــــــــهـــــــــــــاء الــــــــــعــــــــــاقــــــــــة مـــــعـــــه 

واالســـــتـــــعـــــانـــــة بــــالــــمــــدرب 

الركراكي  وليد  الوطني 

الـــــــــذي كــــــــان أمـــــــــام تــــحــــٍدّ 

كــــبــــيــــر لـــــقـــــيـــــادة »أســـــــــود 

األطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس« فــــــــــــــي 

الــــــــــمــــــــــونــــــــــديــــــــــال، وكـــــــــــان 

الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــدي األكـــــــــــــــــبـــــــــــــــــر 

بــــــــــالــــــــــنــــــــــســــــــــبــــــــــة لــــــحــــــكــــــيــــــم 

زيــــــــــــاش لــــيــــضــــع بـــصـــمـــتـــه 

السابق. لــــــــيــــــــرســــــــل إشـــــــــــــــــــــــارة تــــــــألــــــــقــــــــه لـــــــلـــــــمـــــــدرب 

 تألق من المعاناة 
ولـــد حــكــيــم زيــــاش فـــي 19 مــــارس 1993 فـــي مــديــنــة درونـــتـــن الــهــولــنــديــة، 

من أم وأب مغربيين ينحدران من مدينة تافوغالت بإقليم بركان، وكان 

أصــغــر أشــقــائــه الــســبــعــة، وتـــوفـــي والـــــده مــحــمــد زيــــاش ســنــة 2003 ولــم 

يتجاوز سن حكيم آن ذاك عشر سنوات، ليتعرض ألزمة نفسية كبيرة 

أثــرت سلبًا في مستواه الــدراســي، وليجد ضالته في كــرة القدم بعدما 

انضم إلى أكاديمية هيرنفين لكرة القدم، وعانى عياش في حياته وهو 

في عمر الطفولة، وفجع في معاناة والده سنوات مرضًا عضاالً قبل أن 

يرحل باكراً، هذه الفاجعة جعلت الطفل الصغير يطارد حلمه باحتراف 

كرة القدم لكي يعول عائلته الكبيرة، وهو ما دفعه إلى ترك المدرسة 

وعمره 16 عامًا فقط.

سبعة أشقاء
بـــزغـــت مــوهــبــتــه الــــكــــرويــــة مـــبـــكـــراً فــــي ســــن الـــخـــامـــســـة حــيــنــمــا كـــــان يـــشـــارك 

إخــــوتــــه الـــلـــعـــب فــــي الــــــشــــــوارع، لــيــنــضــم إلــــــى أحــــــد األنـــــديـــــة الـــصـــغـــيـــرة فــي 

ــــتـــــن«، وهــــو مـــا ســـاعـــده عــلــى تــنــمــيــة مـــهـــاراتـــه، ورغـــم  مــديــنــتــه »ريــــــال درونـ

تــــطــــور مـــســـتـــوى زيــــــــاش وتـــمـــّكـــنـــه مـــــن االنــــتــــقــــال إلــــــى نــــــــادي هـــيـــرنـــفـــيـــن عـــام 

2008، فإنه لم يستطع مواجهة صدمة وفاة والده، ما أثر في مستواه 

الــــدراســــي بــســبــب تــغــيــبــه عـــن الـــمـــدرســـة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي كـــانـــت والـــدتـــه 

تعمل لإلنفاق على العائلة الكبيرة.

واضــــطــــر زيـــــــاش لــــتــــرك الــــمــــدرســــة نـــهـــائـــيـــًا عــــــام 2010 وعــــمــــره 16 عـــامـــًا 

فــقــط، لكي يتفرغ لــكــرة الــقــدم ويــســاعــد أمــه على اإلنــفــاق على إخــوتــه، 

ولــذلــك يعده الكثيرون منقذ عائلته ورغــم موهبته المبكرة، فــإن تأثره 

بــوفــاة والــــده الــمــبــكــرة انــعــكــس عــلــى ســلــوكــه ســلــبــًا، فــارتــكــب الــعــديــد من 

الــتــصــرفــات الــتــي هـــددت مسيرته مــبــكــراً، ولكنه بعد فــتــرة وجــيــزة، تلقى 

طوق النجاة بمساعدة النجم المغربي ومدربه السابق عزيز دوفيكار، 

الذي ساعده على المشاركة مع الفريق األول لـ»هيرنيفين« عام 2012 

كــأولــى خــطــواتــه االحــتــرافــيــة، ونــجــح فيها نــســبــيــًا بتسجيله 13 هــدفــًا في 

46 مــبــاراة، ثم جــاء انتقاله إلــى فريق »تفينتي« عــام 2014 بداية تألقه 

الكبير، فسجل 34 هدفًا في 76 مباراة، منها 15 هدفًا في موسمه األول 

مع الفريق، ليعّين قائداً في الموسم التالي.

انطالقته مع أياكس
ولفت زيــاش األنظار بشدة في موسمه الثاني مع »تفينتي« بتسجيله 

17 هـــدفـــًا وتــقــديــمــه 10 تـــمـــريـــرات حـــاســـمـــة، مـــا دفــــع الـــعـــديـــد مـــن الــفــرق 

للسعي إلـــى ضــمــه، وفـــاز أيــاكــس أمــســتــردام بالتعاقد مــعــه عـــام 2016 

مـــقـــابـــل 11 مـــلـــيـــون يـــــــورو، لـــتـــبـــدأ الـــمـــرحـــلـــة األنــــجــــح فــــي مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة 

وينقذ عائلته من الفقر حتى األبد.

وكـــــــادت مــســيــرتــه تــتــعــثــر مــــع أيــــاكــــس بـــعـــد طــــــرده فــــي مــــبــــاراة بــــالــــدوري 

األوروبـــــــــي أمــــــام بـــانـــاثـــيـــنـــايـــكـــوس، ولـــكـــنـــه ســــرعــــان مــــا تــخــطــى هـــــذه الــكــبــوة 

بتوالي هزه الشباك ببراعة، لتصل حصيلته إلى 10 أهداف في موسمه 

األول، وهو ما جعله أحد نجوم الفريق.

ولكن األفضل لم يأِت بعد، فكانت بطولة دوري أبطال أوروبا قبل 3 

مواسم بداية انطاقته الثانية، إذ تألق وكان أحد أسباب وصول فريقه 

إلـــــى نـــصـــف نـــهـــائـــي الـــبـــطـــولـــة بـــعـــدمـــا تـــخـــطـــى الـــعـــديـــد مــــن الــــفــــرق الـــكـــبـــرى 

العريقة ومنها ريال مدريد ويوفنتوس.

وســجــل زيــــاش هــدفــيــن فـــي مــرمــى ريــــال مـــدريـــد، األول فـــي الــخــســارة 

1 - 2 بهولندا، والثاني في مباراة اإلياب بالعاصمة اإلسبانية التي فاز 

فيها أياكس 4 - 1، ليطيح الملكي من البطولة المفضلة لديه، 

ويـــبـــدو أن تـــألـــق زيـــــاش فـــي مــــبــــاراة تــشــلــســي بــــــدوري األبـــطـــال 

في المواجهة التي انتهت بتعادل مثير 4 - 4 على ملعب 

ستامفورد بريدج، كان له دور في إصرار مدرب البلوز 

فـــرانـــك المــــبــــارد عــلــى أن يـــكـــون الــنــجــم الــمــغــربــي ضمن 

صفوف فريقه.

القيمة السوقية 
أشار موقع »ترانسفير ماركت«، المتخصص في سوق انتقاالت العبي 

كرة القدم، إلى أن النجم المغربي حكيم زياش تساوى مع كريستيانو 

رونـــالـــدو فــي القيمة الــتــســويــقــيــة، وبــلــوغــه نــهــائــي كـــأس الــعــالــم لألندية 

مــــع نــــاديــــه تـــشـــلـــســـي، وتـــبـــلـــغ قـــيـــمـــة حـــكـــيـــم زيـــــــاش فــــي ســــــوق الـــاعـــبـــيـــن، 

وفقًا للمصدر ذاته، أكثر من 40 مليون يورو، وليست هذه أعلى قيمة 

ســوقــيــة ألســـد األطــلــس، فــقــد وصــلــت قيمة زيـــاش إلـــى 50 مــلــيــون يــورو 

في موسمه األخير مع أياكس أمستردام الهولندي بيد أن عامل التقدم 

فـــي الـــســـن، والـــصـــعـــاب الـــتـــي واجـــهـــهـــا لـــفـــرض نــفــســه أســـاســـيـــًا فـــي بــدايــة 

رحلته مع تشلسي، عاوة على عدم استدعائه إلى المنتخب الوطني 

من قبل المدرب وحيد خليلوزيتش مدة طويلة، تسببت في انخفاض 

قــيــمــتــه. وبــحــســب الــمــصــدر ذاتــــه، يــعــد زيــــاش بــيــن أغــلــى 3 العــبــيــن في 

الـــمـــغـــرب بـــعـــد أشــــــرف حــكــيــمــي، الــــــذي تـــصـــل قــيــمــتــه إلـــــى 70 مــلــيــون 

يورو، ومع يوسف النصيري صاحب الـ40 مليون يورو.

 بين هولندا والمغرب 
كان حكيم زياش مؤهاً للعب مع منتخبي هولندا أو المغرب 

ولعب مع الفئات السنية لمنتخب هولندا، فلعب في صفوف 

مــنــتــخــب هـــولـــنـــدا تـــحـــت 19 ســـنـــة وتـــحـــت 20 ســـنـــة وتـــحـــت 21 

ســنــة، وتـــم اســتــدعــاؤه أول مـــرة لــلــمــشــاركــة مــع المنتخب 

ــــــة ضــد  لـــمـــبـــاريـــات وديـ الـــهـــولـــنـــدي األول فــــي مــــايــــو 2015، 

الــــواليــــات الــمــتــحــدة والتـــفـــيـــا، ولـــكـــن فـــي ســبــتــمــبــر 2015، 

أكد زياش اختياره لتمثيل المغرب دوليًا.

أول مباراة
شـــــــــارك زيـــــــــاش فـــــي أول مــــــبــــــاراة لـــــه مـــــع الــمــنــتــخــب 

كـــــــوت  أمــــــــــــــــام   2015 أكــــــــتــــــــوبــــــــر   9 فــــــــــي  الـــــــمـــــــغـــــــربـــــــي 

أول  ســــجــــل  مـــــايـــــو 2016،   27 وفــــــــي  ديــــــــفــــــــوار، 

هدفين له مع المغرب أمام الكونغو 2–0، 

ولم يتم اختيار زياش لتشكيلة المنتخب 

الــمــكــونــة مـــن 23 العـــبـــًا الــتــي شـــاركـــت في 

وذلــــــك  ــــيـــــة 2017،  ــــقـ ــــريـ األفـ األمــــــــــم  كــــــــأس 

بــــســــبــــب خــــــافــــــات مــــــع الـــــــمـــــــدرب هـــيـــرفـــي 

رونـــــــار، بــعــدهــا تـــم اخـــتـــيـــاره لتشكيلة 

المنتخب في كأس العالم 2018.

� ظروف قاسية دفعته لترك 

الدراسة ومساعدة والدته
� لعب لمنتخبات هولندا السنية 

واختار تمثيل المغرب
� عودته إلى المنتخب تسببت في 

إقالة خليلوزيتش 
والتعاقد مع الركراكي 
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حكيم زياش 
منقذ العائلة و»أسود األطلس«



 16 الـ  لــدور  األســود  تأهل  عن  تقول  مــاذا  البداية،  في 
وتكرار إنجاز مونديال 86؟ 

أوالً، أود أن أشكر الجمهور الكبير الــذي ساندنا بكل قوة، 

حــتــى كـــررنـــا إنـــجـــاز مـــونـــديـــال 1986، بــعــد 36 ســـنـــة، ونـــبـــارك 

لــلــشــعــب الــمــغــربــي هــــذا الـــنـــجـــاح الــكــبــيــر، وشـــخـــصـــيـــاً، سعيد 

جداً بأن أكون ضمن المجموعة التي حققت هذا االنتصار. 

للجمهور  الكبير  الحضور  بهذا  فوجئت  هل  صــراحــة، 
المغربي في المدرجات؟ 

الـــكـــل يـــعـــرف أن الــشــعــب الــمــغــربــي لـــديـــه شــغــف وحــــب كبير 

لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم، لـــــذلـــــك أنـــــــا لـــــم أتــــفــــاجــــأ بــــحــــضــــورهــــم الـــمـــكـــثـــف، 

وفــــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة األخــــيــــرة، الــكــل شــاهــد عــــدد الــحــضــور 

ــــر قـــــــدمـــــــت كــــــــل الــــتــــســــهــــيــــات  ــــطــ ــــا أن دولـــــــــــــة قــ ــــمــ الــــــمــــــغــــــربــــــي، كــ

للجماهير الــعــربــيــة، ولــيــس المغربية فــقــط، مــا ســاعــد على 

حضور أعداد كبيرة، وأعتقد أن الجمهور المغربي سيكون 

حــــــاضــــــراً، حـــتـــى لـــــو كـــنـــا فـــــي أي بـــلـــد آخــــــــر، مـــثـــلـــمـــا حــــــدث فــي 

مونديال روسيا. 

وبين  ــاراة  ــب ــم ال قبل  ــي  ــراك ــرك ال ولــيــد  لكم  ــال  ق مـــاذا 
الشوطين؟ 

الركراكي طالبنا بالتركيز التام من الدقيقة األولى، وال نفكر 

في نتائج المباراة األخــرى، والحمد لله، دخلنا من البداية 

برغبة الفوز فقط، رغم أنه كانت لدينا الكثير من الحظوظ، 

لكننا لعبنا فقط برغبة االنــتــصــار ال غــيــر، وحققنا مــا أردنـــا، 

والحمد لله، لنتأهل في صدارة المجموعة بـ 7 نقاط، دون 

أي خسارة. 

ــي  ــراك ــرك ــا ال ــه ــدم ــي ق ــت ــة ال ــافـ فـــي رأيـــــك، مـــا اإلضـ
للمنتخب؟ 

أعتقد الروح الكبيرة التي نلعب بها، فهي من أهم األشياء 

الــتــي صنعها الـــركـــراكـــي، والــشــعــب الــمــغــربــي راٍض عــن أداء 

جميع الاعبين. 

نداء الوطن
يشعرك  هل  االحتياط..  دكــة  على  ــودك  وج عن  ــاذا  م

هذا بالحزن؟ 
نحن نلبي نداء الوطن، ويجب أن نكون مركزين وجاهزين 

للعب فــي أي دقــيــقــة، وأي العـــب يــكــون مــســتــعــداً للتغيير، 

مــثــلــمــا حــــدث فـــي مـــبـــاراة بــلــجــيــكــا، فـــالـــبـــدالء هـــم مـــن صــنــعــوا 

الفارق، وكلنا روح واحدة، ويد واحدة، من أجل مصلحة 

المنتخب، وال فرق بين أساسي واحتياطي. 

ما الذي يميز »أسود األطلس« في هذه البطولة؟ 
ــــراكــــــي جـــــــاء فــــــي الــــوقــــت  الـــــــــــروح ودور الـــــــمـــــــدرب، فــــولــــيــــد الــــــركــ

المناسب، وعمل روح جميلة جداً بين كل الاعبين، فتجد 

الــمــوجــوديــن عــلــى الـــدكـــة، لــيــس أحــــد فــيــهــم غـــاضـــبـــاً، والــكــل 

يعرف أن المدرب يثق في إمكاناته. 

وليد مدرب محترم وكبير، وأتمنى له التوفيق. 

ماذا عن خليلوزيتش؟ 
ــيــــرة  بــــصــــراحــــة، لـــــم أعــــمــــل مـــعـــه لـــفـــتـــرة طــــويــــلــــة، والـــــمـــــرة األخــ

كانت في كأس أفريقيا في الكاميرون، لكن حدثت اإلصابة 

لي، وأبعدتني عن المنتخب. 

فخر لنا
مرة  ألول  للبطولة  قطر  تنظيم  ترى  كيف 

في الوطن العربي؟ 
هــــــــذا شــــــــرف لــــكــــل الـــــــعـــــــرب، والــــعــــالــــم 

كله شاهد تنظيم قطر للحدث 

الـــــــــمـــــــــونـــــــــديـــــــــالـــــــــي الــــــــعــــــــالــــــــمــــــــي، 

الــحــمــد لـــلـــه، هــــذا فخر 

لنا جميعاً. 

مـــــــــــــــــــــــاذا عـــــن 
المشاركة 

وتقييمك  الــعــربــيــة، 
لها؟ 

حتى المنتخبات العربية، أظهرت 

وجهاً جمياً، وقدمت مستويات مميزة 

المنتخبات  العربية، وكذلك  للكرة  مشرفة 

األفريقية، وكنا نتمنى أن كل المنتخبات العربية 

تتأهل إلى دور الـ 16، لكن قدر الله وما شاء فعل. 

وما أفضل منتخب قدم مردودًا فنيًا بعد المغرب في 
رأيك؟ 

الــســعــودي قــدم بطولة كبيرة، وكــذلــك المنتخب  المنتخب 

التونسي أيضاً، ولوال بعض التفاصيل البسيطة لكانا تأها، 

لــــكــــن إن شــــــــاء الـــــلـــــه الـــمـــنـــتـــخـــب الــــمــــغــــربــــي يــــــواصــــــل رفــــــــع رايــــــة 

العرب. 

 ما أكثر منتخب حزنت لغيابه؟ 
بالتأكيد كنا نتمنى حضور مصر والجزائر، وكل المنتخبات 

العربية معنا، لكن إن شــاء الله المغرب سيدافع عن كل 

العرب. 

هل انتهت المهمة بالنسبة لكم بعد الوصول لدور   الـ 
16؟ 

المنتخب يضم العبين كــبــاراً، وقـــادرون على الــوصــول أكثر 

من دور الـــ 16، رغــم صعوبة المهمة في المباراة المقبلة، 

لــكــن يــجــب أن نـــكـــون مـــركـــزيـــن، لــنــفــرح الــجــمــاهــيــر الــمــغــربــيــة 

بإنجاز تاريخي آخر. 

 قلبي »حديد«
من  تــعــانــي  ــت  زلـ مــا  أم  اآلن  »حـــديـــد«  قــلــبــك 

تداعيات »كورونا«؟ 
قلبي دائماً حديد، والحمد لله، وانتهت 

ــــانــــــت فــــتــــرة  هـــــــــذه األزمـــــــــــــــة، بـــــعـــــد أن كــ

صــــعــــبــــة لــــلــــغــــايــــة، وجــــــــــدت فــيــهــا 

نــفــســي ال أســتــطــيــع الـــنـــزول 

حتى للتدريبات. 

عليك  ــرت  م كيف 
هذه األزمة؟ 

بــــالــــتــــأكــــيــــد فــــــي »كـــــــورونـــــــا« 

لـــــــــــــــم يــــــــــكــــــــــن أحـــــــــــــــــــد يــــــــــتــــــــــوقــــــــــع مـــــا 

حــــــــــــدث، لـــــكـــــن إيــــــمــــــانــــــي بــــــربــــــي كـــــان 

كــــبــــيــــراً، وثـــقـــتـــي فـــيـــه بــــا حـــــــدود، وأنـــنـــي 

ســأعــود للعب كـــرة الــقــدم مـــرة أخــــرى، رغــم 

أنــنــي فــكــرت فــي أحـــد األيــــام أن أتــوقــف عــن اللعب 

وأعــــتــــزل، وهــــذا كــــان أمـــــراً صــعــبــاً لــلــغــايــة، أن تــبــتــعــد عن 

شيء تحبه، لكن الحمد لله، ربنا عوضني بالكثير، ويكفي 

وجودي في قائمة المنتخب بكأس العالم. 

كيف كان دور عائلتك وزوجتك في عبور هذه المحنة؟ 
زوجـــــتـــــي هـــــي بـــمـــثـــابـــة الــــهــــديــــة الــــتــــي مـــنـــحـــهـــا الــــلــــه لــــــي، فــهــي 

ــــنـــــد لـــــــــي، وتــــــقــــــف فـــي  نـــــعـــــم األخـــــــــــــاق والــــــتــــــربــــــيــــــة، ودائـــــــــمـــــــــاً سـ

ظهري، ومن أول يوم زواج، وأنا أرى الخير معها، ودور 

العائلة الصغيرة والــزوجــة مهم جـــداً ألي العـــب، فأحياناً 

تكون لديك مشاكل مــع الــنــادي، أو فريقك خــاســر، وفي 

فــــتــــرات تــــكــــون نـــفـــســـيـــاً تـــشـــعـــر بـــالـــضـــيـــق، لــكــنــهــا تـــلـــعـــب دوراً 

هــــامــــاً لـــلـــغـــايـــة، وتــتــفــهــم هـــــذه األمــــــــور، فـــخـــال الـــفـــتـــرة الــتــي 

أصـــبـــت فــيــهــا بـــالـــقـــلـــب، كـــانـــت دائــــمــــاً ســــنــــدي، وتـــذكـــرنـــي أن 

ــــقــــــدم، والــــحــــمــــد لــــلــــه، ربــــنــــا رزقـــنـــي  حـــيـــاتـــي أهــــــم مـــــن كــــــرة الــ

منها بأطفال رائــعــيــن، األول إيـــاد، وهــو مــعــروف لجمهور 

األهــلــي، والــثــانــي رزقـــت بــه قــبــل يــومــيــن مــن إعـــان القائمة 

النهائية للمنتخب المغربي في المونديال، وحتى اآلن لم 

أره بــعــد، وأســمــيــتــه »أمـــيـــر« عــلــى اســـم أمــيــر تــوفــيــق، مدير 

التعاقدات في األهلي المصري، والذي تربطني به عاقة 

أخـــويـــة قـــويـــة، وإن شــــاء الـــلـــه أشـــاهـــده بــعــد إنـــجـــاز تــاريــخــي 

للمغرب في كأس العالم. 

عالقة طيبة
هل النادي األهلي المصري تخلى عنك؟ 

ال بــــالــــطــــبــــع، الــــبــــعــــض حــــــــاول أن يــــشــــوه الــــــصــــــورة بـــيـــنـــي وبـــيـــن 

ــــمـــــد لــــــلــــــه، دائــــــــمــــــــاً كـــــــــان االحـــــــتـــــــرام  ــــكـــــن الـــــحـ الــــــــنــــــــادي األهــــــــلــــــــي، لـ

الــمــتــبــادل والــحــب هــو الــســائــد مــع الكابتن محمود الخطيب 

وسيد عبد الحفيظ وأمير توفيق. 

لماذا إذن قررت الرحيل؟ 
أنـــا إنــســان واقــعــي مــع أي نـــاٍد ألــعــب لـــه، وال يمكن أن أخــذل 

أحداً، وأخبرت النادي أنهم يمكنهم أن يستفيدوا من العب 

أجــــنــــبــــي أفــــضــــل مــــنــــي، بــــعــــد أن عــــشــــت مـــعـــهـــم فــــتــــرة جــمــيــلــة، 

حققنا خالها الكثير من البطوالت، وفزنا باأللقاب، وعاقتي 

مع النادي والاعبين قوية، وال يزالون يتواصلون معي. 

وما رسالتك لألهلي وجماهيره؟ 
أقــــــــول لــــهــــم، شـــــــرف لـــــي أنــــنــــي لـــعـــبـــت فـــــي الــــــنــــــادي رقـــــــم 1 فــي 

أفــريــقــيــا، والــحــمــد لــلــه، الـــقـــرار الــــذي اتــخــذتــه كـــان صحيحاً، 

والنادي األهلي تعاقد مع العب أجنبي، هو البرازيلي برونو 

سافيو، وهو إضافة كبيرة للفريق. 

كلمة أخيرة؟ 
أشـــكـــركـــم عـــلـــى هـــــذا الــــلــــقــــاء، ونـــعـــدكـــم بـــتـــقـــديـــم األفــــضــــل فــي 

المباراة القادمة بدور الـ 16، إلسعاد كل الجماهير العربية.

مباراة إسبانيا  	�

»مصيرية« ونسعى 
لمواصلة كتابة التاريخ 

�  »األهلي« لم يتخَل 
عني وعالقتي قوية 

بالخطيب وعبد الحفيظ 

لم أشاهد مولودي     �
الجديد بسبب المونديال 
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النجم المغربي بدر بانون لـ »                             «: 

الركراكي أعاد الروح لألسود
خص النجم المغربي بدر بانون، مدافع »األهلي« 
المصري السابق و»قطر« القطري حاليًا، »البيان« 
بحوار خاص، تحدث خالله ألول مرة عن معاناته 
مع فيروس »كورونا«، وعالقته بجمهور األهلي 
والكابتن محمود الخطيب. 
»بانون« أحد نجوم المنتخب المغربي في مونديال 
قطر 2022، كشف عن طموحات أسود األطلس، 
وتطرق لمواجهة إسبانيا الصعبة في دور الـ 16، 
باإلضافة أيضًا ألسرار التألق المغربي في كأس 
العالم، حيث صعد الفريق على حساب كرواتيا وصيفة 
بطل العالم، وبلجيكا ثالث العالم في الصدارة. 
وإضافة إلى الكثير من الموضوعات المهمة األخرى.. 
رد »بانون« بصراحة، وبدون أي دبلوماسية، على كل 
أسئلة »البيان«، وكان معه هذا اللقاء، الذي نرصد 
تفاصيله عبر السطور التالية: 

حوار – محمد الجزار 
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أساطير المونديال لقطات  خالدة

أبوظبي – محمد صادق

عــنــدمــا اســتــضــافــت الــبــرازيــل كـــأس الــعــالــم عـــام 2014، كــانــت آمــال 

جـــمـــاهـــيـــر »الـــســـامـــبـــا« هــــي الـــلـــقـــب الـــــســـــادس، ولـــكـــن جــــــاءت الـــريـــاح 

بما ال تشتهى السفن، شهدت تلك النسخة من البطولة كارثة، 

ستظل تالحق الكرة البرازيلية في كأس العالم طوال تاريخها.

دموع
فــي يـــوم 8 يــولــيــو 2014 عــنــدمــا الــتــقــت ألــمــانــيــا والــبــرازيــل فــي نصف 

الـــنـــهـــائـــي بــــاســــتــــاد مـــيـــنـــيـــراو فـــــي بـــيـــلـــو هــــوريــــزونــــتــــي، بـــصـــم الــمــنــتــخــب 

األلـــمـــانـــي عــلــى أكـــبـــر فــضــيــحــة فـــي تـــاريـــخ »الـــســـامـــبـــا« وفـــــاز بــســبــاعــيــة 

تــاريــخــيــة، فــي أكــبــر نتيجة تــشــهــدهــا مـــبـــاراة فــي نــصــف نــهــائــي كــأس 

الــــعــــالــــم، وســــــط دمــــــــوع الـــبـــرازيـــلـــيـــيـــن الـــــذيـــــن تــــســــمــــروا فـــــي أمـــاكـــنـــهـــم 

غـــيـــر مـــصـــدقـــيـــن لـــمـــا يــــحــــدث، وأطــــلــــق عـــلـــى تـــلـــك الــــمــــبــــاراة الــشــهــيــرة 

التي باتت عــاراً على الكرة البرازيلية »كارثة المينيرازو« نسبة إلى 

ملعب المباراة الذي شهد الفضيحة الكروية، وكانت أول هزيمة 

للبرازيل على أرضه خالل 39 عاماً.

2000
وســجــل تــومــاس مــولــر الــهــدف األول لـــ »الــمــانــشــافــات« بــعــد 11 

دقــــيــــقــــة، وحــــمــــل رقــــــم 2000 فـــــي تـــــاريـــــخ الـــمـــنـــتـــخـــب األلــــمــــانــــي، 

وبعدها أمطر األلمان مرمى الحارس سيزار باألهداف والغريب 

أن 4 أهــــــــداف مــــن الـــســـبـــعـــة جـــــــاءت خـــــالل 10 دقــــائــــق بـــالـــشـــوط 

األول الــــــذي انـــتـــهـــى بـــخـــمـــاســـيـــة، لــتــســتــقــبــل الـــشـــبـــاك الـــبـــرازيـــلـــيـــة 

هــدفــيــن فــي الــشــوط الــثــانــي فــي انــهــيــار تـــام للمنتخب الــبــرازيــلــي 

واستسالم مثير للذهول.

دبي- عدنان الغربي

يعد باتيستوتا، الهداف التاريخي لمنتخب األرجنتين في كأس العالم، برصيد 

10 أهــــداف، بــفــارق هـــدف واحـــد عــن مــيــســي، الـــذي ســجــل أول مــن أمـــس هدفه 

الــتــاســع فـــي مــشــاركــاتــه بـــكـــأس الـــعـــالـــم، وجـــــاء فـــي شـــبـــاك أســـتـــرالـــيـــا، ومــــع تــقــدم 

»الــتــانــغــو« فــي مــونــديــال قــطــر، أصــبــح ميسي قــريــبــاً مــن تحطيم رقــم باتيستوتا، 

والتربع على عرش هدافي األرجنتين، بعدما تجاوز مارادونا »8 أهداف«.

ــــبـــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، وظـــــهـــــر ألول مـــــــرة مــع  ويـــعـــتـــبـــر بـــاتـــيـــســـتـــوتـــا مـــــن أفـــــضـــــل العـ

»التانغو« في 1991، وقاده لكأس كوبا أمريكا، وكان الهداف ، ثم رفع الكأس 

لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي 1993. وســجــل بــاتــيــســتــوتــا ،أســـطـــورة فــيــورنــتــيــنــا، 56 هـــدفـــاً في 

78 مــبــاراة لــأرجــنــتــيــن، بــمــعــدل 0.71 هـــدف لــكــل مـــبـــاراة، وهـــو الــمــعــدل األفــضــل 

بتاريخ »التانغو«، ويعتبر باتيستوتا، الوحيد الذي سجل هاتريك في نسختين 

مختلفتين لكأس العالم. بدأ باتيستوتا مسيرته مع نيولز أولد بويز في موسم 

1988–1989، ثــم لعب لريفر بليت، قبل أن ينتقل لبوكا جونيورز فــي موسم 

1990–1991، ثم خــاض أول تجربة احترافية بــالــدوري اإليطالي مع فيورنتينا، 

وساهم في تتويج روما بلقب »الكالشيو« في 2001.

الحمرية – محمد فضل 

قام نادي الحمرية، بلفتة طيبة، ووزع قمصان منتخبات كأس 

ــــنـــــادي مــــع الـــتـــركـــيـــز عــلــى  الـــعـــالـــم 2022، عـــلـــى مـــوظـــفـــي وعــــمــــال الـ

ـــ 16. وقــــــال جــمــعــة الـــشـــامـــســـي، رئـــيـــس مــجــلــس  ــ مــنــتــخــبــات دور الـ

إدارة النادي: جهزنا صالة كبيرة بشاشة عمالقة إلتاحة الفرصة 

لــمــرتــادي الـــنـــادي لــمــشــاهــدة مــبــاريــات الــمــونــديــال، وقــمــنــا بــتــوزيــع 

قــمــصــان مــنــتــخــبــات كـــأس الــعــالــم ، عــلــى مــوظــفــي وعــمــال الــنــادي 

،موضحًا أن المونديال حديث الجميع، كما أن متابعة األجهزة 

الـــفـــنـــيـــة واإلداريـــــــــــــة والــــالعــــبــــيــــن لـــمـــبـــاريـــاتـــه ســـتـــكـــون فـــائـــدتـــهـــا كــبــيــرة 

عليهم.

وحـــــــــــول تـــــوقـــــعـــــاتـــــه لـــــطـــــرفـــــي الـــــنـــــهـــــائـــــي، قـــــــــال : ال أتـــــــوقـــــــع حـــــــدوث 

ــــيـــــرة مـــثـــل  ــبـ ــ ــــكـ ــــاجــــــآت فـــــــي الــــــمــــــراحــــــل الــــمــــقــــبــــلــــة، والــــمــــنــــتــــخــــبــــات الـ ــــفــ مــ

ــــا وإنـــــجـــــلـــــتـــــرا  ــ ــــــسـ ــــرنـ ــ الــــــــبــــــــرازيــــــــل واألرجـــــــنـــــــتـــــــيـــــــن وفـ

ــــراحــــــل مـــــتـــــقـــــدمـــــة، لـــــكـــــن مـــن  ــــمــ ســــتــــصــــل لــ

الـــــصـــــعـــــوبـــــة تـــــحـــــديـــــد طــــــرفــــــي الــــــمــــــبــــــاراة 

النهائية من اآلن.

واكـــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــشـــــــــــــامـــــــــــــســـــــــــــي نـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــاح  قـــــــطـــــــر 

فــــــي الــــتــــنــــظــــيــــم، وأعــــــــــــرب عــــــن أمـــــلـــــه فــــــي رؤيــــــة 

اتــــحــــاد  فــــــي مـــــونـــــديـــــال 2026، داعــــــيــــــًا  »األبـــــــيـــــــض« 

الكرة والجهاز الفني للمنتخب إلى االستعداد جيداً.

ــــامــــــســــــي بـــــــاالســـــــتـــــــفـــــــادة مــــــــن الــــــمــــــواهــــــب   وطــــــــالــــــــب الــــــشــ

الوطنية واالهــتــمــام بــهــا، خصوصًا وأنــهــم أمــل المستقبل 

لــلــمــنــتــخــب، وقــــال : األنـــديـــة الــمــحــلــيــة لــديــهــا مـــواهـــب، وتنتظر 

ــــقـــــط االهــــــتــــــمــــــام اإلعـــــــــالمـــــــــي، الـــــــــــذي يــــظــــهــــر إمــــــكــــــانــــــات وقـــــــــــدرات  فـ

األشبال والناشئين.

هنا المونديال

فضيحة »المينيراو« البرازيلية
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قمصان منتخبات المونديال 
لموظفي وعمال »الحمرية«
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دبي- إيهاب زهدي

اســـــتـــــطـــــالع  فـــــــــي  الــــــمــــــشــــــاركــــــيــــــن  مـــــــــن  اعــــــتــــــبــــــر 68 % 

»البيان« على »تويتر«، أن فــوز السعودية على 

األرجنتين 2 - 1، هو أقــوى وأكبر مفاجآت دور 

الــمــجــمــوعــات لـــكـــأس الـــعـــالـــم 2022، مــقــابــل 19 

% مـــــن األصــــــــــوات أكـــــــدت أن الــــمــــفــــاجــــأة هـــــي فـــوز 

تونس على فرنسا 1 - 0، فيما اعتبر 13  % من 

المشاركين أن كبرى المفاجآت هي فوز اليابان 

على ألمانيا 2 - 1.

وأشــــــــــــــــــــــــــار إبــــــــــــراهــــــــــــيــــــــــــم الـــــــــمـــــــــهـــــــــيـــــــــري مــــــــحــــــــلــــــــل قـــــــنـــــــاة 

ــيـــــة، إلـــــــى أن فـــــــوز الــــســــعــــوديــــة عــلــى  ــ ــــريـــــاضـ دبـــــــي الـ

األرجـــنـــتـــيـــن، كـــــان أقــــــوى مـــفـــاجـــآت الـــــــدور األول، 

ألنه لم يكن هناك أي توقع لتلك النتيجة لفارق 

والعربية،  الالتينية  الــكــرة  بين  الكبير  المستوى 

وخــــاصــــة بـــعـــد فـــــوز األرجـــنـــتـــيـــن الـــكـــبـــيـــر وديــــــــاً عــلــى 

اإلمـــارات قبل المونديال مباشرة، وقـــال: نتائج 

اليابان السابقة بجانب امتالك تونس قائمة من 

المحترفين، كانت ترشحهما لتحقيق مفاجآت 

بالمونديال.

استطالع 

 فوز السعودية على %68 :
األرجنتين أكبر المفاجآت

دور  الثمانية
-9١٨:00 ديسمبرالفائز في )53( × الفائز في )54( – )58(

-9٢٣:00 ديسمبرهولندا )49( × األرجنتين – )57(
-١٠١٨:00 ديسمبرالفائز في )55( × الفائز في )56( – )60(

-١٠٢٣:00 ديسمبرالفائز في )51( × فرنسا – )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
2 - 3السابعة2٢٣:00974 ديسمبرصربيا – سويسرا

1 - 0السابعةلوسيل2٢٣:00 ديسمبرالكاميرون – البرازيل

3 - 1خليفة الدولي٣19:00 ديسمبرهولندا – الواليات المتحدة )49(
2-1أحمد بن علي٣٢٣:00 ديسمبراألرجنتين – أستراليا )٥٠(

3-1الثمامة٤19:00 ديسمبرفرنسا – بولندا )٥٢(
-البيت٤٢٣:00 ديسمبرإنجلترا – السنغال )٥١(

-الجنوب٥19:00 ديسمبراليابان  ـــ  كرواتيا )53(
-٥٢٣:00974 ديسمبرالبرازيل  ـــ  كوريا ج )54(

-المدينة التعليمية٦19:00 ديسمبرالمغرب ـــ  أسبانيا   )55(
-لوسيل٦٢٣:00 ديسمبرالبرتغال  ـــ  سويسرا )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

32٠136البرازيل

32٠146سويسرا

311١44الكاميرون
3٠1251صربيا 

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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