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مونديال 2022

ركالت الترجيح

الوقت األصلي



ذكــــــــــــــــــــــرت صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة »مـــــــــــــــــاركـــــــــــــــــا« اإلســـــــــــبـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــة، وعـــــــلـــــــى 

ــــالـــــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو  ــــرتـــــغـ ــــبـ ــــنـــــجـــــم الـ مــــســــؤولــــيــــتــــهــــا، أن الـ

رونالدو، سينتقل إلى النصر السعودي بداية من 

يناير 2023، وكشف مسؤول في نــادي النصر عن 

ــــالــــــدو لــــم يــــوقــــع، وأنـــــــه مــــا زالـــــــت هــــنــــاك نــقــاط  أن رونــ

يتعين تسويتها »حول مسألة حقوق الصورة«.

ــــتـــــصـــــف األســـــــــــبـــــــــــوع الــــــــمــــــــاضــــــــي، أكــــــــــــد مـــــصـــــدر  ــــنـ وفــــــــــــي مـ

داخل النادي السعودي حقيقة وجود »مفاوضات 

جــــــــادة«، مـــشـــيـــراً إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة حـــصـــول الـــتـــوقـــيـــع فــي 

الـــــدوحـــــة، فــيــمــا ذكــــــرت صــحــيــفــة »مـــــاركـــــا« بــمــوقــعــهــا 

اإللكتروني، أن النصر كان أكثر األندية التي أبدت 

اهــــتــــمــــامــــًا بـــالـــتـــعـــاقـــد مـــــع رونــــــالــــــدو بـــعـــد فـــســـخ عـــقـــده 

بالتراضي مع مانشستر يونايتد.

وكــــــــــشــــــــــف تــــــــقــــــــريــــــــر الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة 

عــــن أن رونـــــالـــــدو ســيــحــصــل 

فـــــــــــــــي الــــــــــــمــــــــــــوســــــــــــم الــــــــــــواحــــــــــــد 

مــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــون   200 عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــى 

 211.77 )حـــــــــــوالـــــــــــي  يـــــــــــــــورو 

بــــيــــنــــمــــا  دوالر(،  مـــــــلـــــــيـــــــون 

ذكــــــــــــــــــرت شــــــبــــــكــــــة »ســـــــكـــــــاي 

رونـــــــالـــــــدو  أن  ــــــورتـــــــس«  ــــبـ ــ سـ

لـــــــــم يــــــتــــــوصــــــل التـــــــــفـــــــــاق بـــــعـــــد. 

)الدوحة - وكاالت( 

مباريات٠٢
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الدوحة - أ ف ب 

تأهلت كــرواتــيــا إلــى ربــع نهائي مــونــديــال قطر لكرة 

القدم، بفوزها على اليابان بركالت الترجيح 3 - 1، 

بعد انتهاء الوقتين األصلي واإلضافي بالتعادل -1

1، أمــس، على استاد الجنوب في الوكرة، ضمن 

مــنــافــســات الـــــدور ثــمــن الــنــهــائــي، وتــعــمــلــق الــحــارس 

الــــكــــرواتــــي دومـــيـــنـــيـــك لــيــفــاكــوفــيــتــش، الــــــذي تــصــدى 

لثالث ركالت ترجيحية للبديلين تاكومي مينامينو 

وكــــــــــاورو مـــيـــتـــومـــا ومــــايــــا يــــوشــــيــــدا، فـــيـــمـــا اصـــطـــدمـــت 

كرة الكرواتي ماركو ليفايا بالقائم األيمن، وافتتح 

دايــــزن مــايــيــدا الــتــســجــيــل لــلــيــابــان فــي الــشــوط األول 

)ق 43(، قبل أن يعادل إيفان بيريشيتش لكرواتيا 

في الثاني )ق 55(.

وكما كان متوقعاً، أجرى مدرب كرواتيا زالتكو 

دالـــيـــتـــش تـــغـــيـــيـــرات عـــــدة فــــي تــشــكــيــلــتــه األســـاســـيـــة، 

ــــتـــــش،  ــــيـ ــــتـــــشـ ــــاريـ ــــائــــــي الــــــــمــــــــدافــــــــع بـــــــــورنـــــــــا بـ ــــنــ ــثــ ــ ــــالــ فــــــــدفــــــــع بــ

والمهاجم برونو بيتكوفيتش بدالً من بورنا سوسا 

وماركو ليفايا، بسبب مشاكل عضلية.

وبــــــدوره، زج مــــدرب الــيــابــان هــاجــيــمــي مــوريــاســو 

فــــي  ــــــن  ــيـ ــ ــ ــــــدفـ هـ صــــــــاحــــــــب  دوان  ــــــو  ــــــسـ ــتـ ــ ــ ريـ بــــــالــــــمــــــهــــــاجــــــم 

المونديال، بعد دخوله من على مقاعد البدالء، 

أساسياً على الرواق األيمن، في حين لعب جونيا 

إيتو بدالً من هيروكي ساكاي.

ــــيـــــا فـــــي بــــدايــــة  ــــيـــــابـــــان خـــــطـــــراً عــــلــــى كـــــرواتـ شـــكـــلـــت الـ

الـــشـــوط األّول، فـــمـــرر إيـــتـــو كــــرة زاحـــفـــة مـــن الـــــرواق 

األيــــــــــمــــــــــن مـــــــــــــرت مــــــــــن أمـــــــــــــــــام الـــــــــمـــــــــرمـــــــــى، فـــــــشـــــــل يـــــوتـــــو 

ناغاتومو ثم دايزن ماييدا في الوصول إليها )12(، 

ومـــرر باريتشيتش كـــرة عــرضــيــة مــن الــــرواق األيــســر 

داخــــــل الــمــنــطــقــة حـــولـــهـــا إيــــفــــان بــيــريــشــيــتــش بـــرأســـه 

نــحــو الــمــرمــى، إال أن أنـــــدري كــرامــاريــتــش الــمــنــدفــع 

من الخلف فشل في تحويلها إلى الشباك )28(.

ــــة فــــي  ــ ــيـ ــ ــ ــــانـ ــ ــــابـ ــ ــيـ ــ ــ وعــــــــلــــــــى وقـــــــــــــع هــــــــتــــــــاف الــــــجــــــمــــــاهــــــيــــــر الـ

الــــــمــــــدرجــــــات وقـــــــــرع الـــــطـــــبـــــول، تـــــابـــــع »الــــــســــــامــــــوراي« 

هــــــجــــــمــــــاتــــــه، فـــــتـــــحـــــصـــــل عــــــلــــــى عــــــــــــدة فــــــــــــرص الفـــــتـــــتـــــاح 

الـــتـــســـجـــيـــل، بـــعـــد ركــــلــــة ركـــنـــيـــة وصــــلــــت إلــــــى ريــتــســو 

الـــــقـــــائـــــم  إلــــــــــــى  الـــــيـــــمـــــنـــــى  الــــــجــــــهــــــة  مـــــــــن  لــــــيــــــمــــــرر  دوان، 

الــثــانــي، حــيــث يــوشــيــدا مـــررهـــا إلـــى مــهــاجــم سلتيك 

األســـكـــتـــلـــنـــدي دايــــــــزن مـــايـــيـــدا ســــددهــــا بـــيـــســـراه قــويــة 

فــــي شـــبـــاك الــــحــــارس لــيــفــاكــوفــيــتــش )43(، لــيــنــتــهــي 

الشوط األول بتقدم أبطال آسيا.

حماس 
استهلت اليابان الشوط الثاني بتسديدة من خارج 

كرواتيا إلى ربع النهــــائي بركالت الترجيح »ماركا« اإلسبانية:

رونالدو ينضم
للنصر السعودي

يناير 2023

لقطات

العبو كرواتيا وفرحة التأهل إلى دور الثمانية |  أ ف ب

ليفاكوفيتش حارس كرواتيا تألق في ركالت الترجيح | رويترز
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ــــتــــــراخــــــت فـــــرانـــــكـــــفـــــورت  ــنــ ــ الــــمــــنــــطــــقــــة لــــــالعــــــب وســــــــــط أيــ

ــــانـــــي دايــــتــــشــــي كــــــامــــــادا عــــلــــت الـــــعـــــارضـــــة )46(،  األلـــــمـ

فــيــمــا تــابــعــت جــمــاهــيــر »الـــســـامـــوراي« بـــث الــحــمــاس 

فــي العــبــيــهــا، الــذيــن بـــدوا غــيــر خائفين مــن وصيف 

مونديال روسيا 2018، فيما عال صــراخ الجماهير 

الـــــكـــــرواتـــــيـــــة مــــطــــالــــبــــيــــن بــــركــــلــــة جــــــــــــزاء، بــــعــــد ســـقـــوط 

بتكوفيتش داخل المنطقة )52(.

عـــــادل بــيــريــشــيــتــش الــنــتــيــجــة بـــرأســـيـــة رائـــعـــة على 

يــســار الــحــارس شويتشي غــونــدا، بــعــد عــرضــيــة من 

ديان لوفرين )55(، في عاشر أهدافه في مسابقة 

كبرى في كأس العالم أو أمم أوروبا.

ورد نــظــيــره الــيــابــانــي بــإبــعــاد تــســديــدة صــاروخــيــة 

مـــــن خــــــــارج الـــمـــنـــطـــقـــة لـــلـــمـــخـــضـــرم لــــوكــــا مـــودريـــتـــش 

فـــي أول ظــهــور حــقــيــقــي لــالعــب وســـط ريــــال مــدريــد 

اإلسباني )63(.

وتـــبـــادل المنتخبان الــهــجــمــات مــن دون خــطــورة 

تــذكــر مـــع إجـــــراء الــمــدربــيــن عـــدة تــغــيــيــرات، ليعلن 

الحكم نهاية الــمــبــاراة فــي وقتها األصــلــي بالتعادل 

ــــــى فــي  1-1 وخــــــوض شـــوطـــيـــن إضـــافـــيـــيـــن لـــلـــمـــرة األولـ

النهائيات.

خــــرج مـــودريـــتـــش الـــمـــرهـــق، ودخـــــل لـــوفـــرو مــايــر 

فــي الــشــوط اإلضــافــي األول )99(، وكـــاد المنتخب 

الـــيـــابـــانـــي يــتــقــدم بــتــســديــدة الـــبـــديـــل كــــــاورو مــيــتــومــا، 

وجدت الحارس ليفاكوفيتش بالمرصاد )105(.

وأقـــــــــــــــدم مــــــــــــدرب كـــــــرواتـــــــيـــــــا عـــــلـــــى إخـــــــــــــــراج الــــــهــــــداف 

ــــافــــــي  ــــــوط اإلضــ ــــــشـ الـ ــــة  ــ ــــدايـ ــ بـ ــــــع  مـ بــــيــــريــــشــــيــــتــــش )106( 

الثاني، حيث كانت اليابان األخطر، فهددت مرمى 

مــنــافــســهــا مـــن دون أن تــهــز الـــشـــبـــاك، وســـــدد مــايــر 

كرة أخيرة مرت بجانب القائم األيسر.

ــــبـــــان إلـــــــــــى ركـــــــــــــالت الـــــتـــــرجـــــيـــــح،  ــــتـــــخـ ــــنـ ولـــــــجـــــــأ الـــــمـ

الــتــي رجــحــت كــفــة كـــرواتـــيـــا، والـــتـــي كـــان بطلها 

الحارس ليفاكوفيتش بتصديه لثالث ركالت، 

ـــــي الــــمــــواجــــهــــة الــــثــــالــــثــــة بــــيــــن الـــمـــنـــتـــخـــبـــيـــن فــي  وهــ

كــــــأس الــــعــــالــــم، فـــــفـــــازت كــــرواتــــيــــا -1 صـــفـــر عـــام 

دور  فـــــــــي   2006 عــــــــــــام  ســــــلــــــبــــــاً  وتـــــــــــعـــــــــــادال   1998

المجموعات.

كرواتيا إلى ربع النهــــائي بركالت الترجيح
»فيفا« يرفض 
شكوى فرنسا 

ضد تونس
أعـــــلـــــن االتـــــــحـــــــاد الـــــــدولـــــــي لـــــكـــــرة الــــقــــدم 

ــــيـــــفـــــا« أن لـــجـــنـــة االنـــــضـــــبـــــاط رفـــضـــت  »فـ

شــــــــكــــــــوى فـــــــرنـــــــســـــــا، بــــــخــــــصــــــوص إلــــــغــــــاء 

هـــــدف أنـــــطـــــوان غــــريــــزمــــان أمــــــام تــونــس 

فــــــــــي خـــــــــتـــــــــام مـــــــنـــــــافـــــــســـــــات الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة 

الـــــــــــرابـــــــــــعـــــــــــة بــــــــــكــــــــــأس الــــــــــعــــــــــالــــــــــم لــــــكــــــرة 

القدم.

وقـــــــــــــــــــــال »فــــــــــيــــــــــفــــــــــا« فـــــــــــــي بـــــــــــيـــــــــــان »رفـــــــــضـــــــــت 

لـــجـــنـــة االنـــــضـــــبـــــاط بـــــ»فــــيــــفــــا« احـــتـــجـــاجـــًا 

مــــن االتـــــحـــــاد الـــفـــرنـــســـي لــــكــــرة الــــقــــدم، 

بخصوص مباراة تونس أمام فرنسا، 

الــتــي أقــيــمــت فــي كـــأس الــعــالــم نهاية 

نوفمبر الماضي«.

وتــــقــــدمــــت فـــرنـــســـا بــــالــــشــــكــــوى، بــعــدمــا 

ــــــدف  ــــــل هـ ــــــجـ ــــــد غـــــــــريـــــــــزمـــــــــان أنـــــــــــــه سـ ــــقـ ــ ــتـ ــ ــ اعـ

الــــتــــعــــادل فـــــي الــــثــــوانــــي األخــــــيــــــرة، قــبــل 

أن يــتــدخــل حــكــم الــفــيــديــو الــمــســاعــد، 

ويلغي الهدف بعد صفارة النهاية.

وهــــــز غــــريــــزمــــان الــــشــــبــــاك فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 

الثامنة من الوقت بدل الضائع، لكن 

ــــغــــــى الــــــــهــــــــدف، ألنـــــه  ــــيـــــديـــــو ألــ ــــفـ حـــــكـــــم الـ

كـــــان فــــي مـــوقـــف تــســلــل عـــنـــدمـــا أرســــل 

ــــريــــــرة داخـــــــل  ــــمــ أوريــــــلــــــيــــــن تــــشــــوامــــيــــنــــي تــ

منطقة الجزاء. )الدوحة - رويترز(

آسيا القوية

أحمد الحوري

لــمــونــديــال قــطــر 2022،  أعــتــقــد أن غالبية المتابعين 

يعدون الحضور اآلسيوي األقوى واألكثر تأثيراً، وأنا 

طبعاً مع هذا الرأي، فما شهدته هذه النسخة، من 

توهج المنتخبات اآلسيوية، من ناحية المستويات 

والــنــتــائــج، يــعــد األبـــــرز، فــمــن نــاحــيــة الـــعـــدد أول مــرة 

تشارك 6 منتخبات، استطاعت ثالثة منها أن تصل 

إلـــــــى الـــــــــــدور 16 مــــــن الــــمــــســــابــــقــــة، مـــمـــثـــلـــة فــــــي الــــيــــابــــان 

وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة وأســـتـــرالـــيـــا، ومــــن نــاحــيــة الــنــتــائــج، 

يمكن القول إنها نتائج غير مسبوقة بالفعل، بدأها 

األخـــضـــر الـــســـعـــودي بـــالـــفـــوز الـــتـــاريـــخـــي الــــمــــدوي على 

نــظــيــره األرجــنــتــيــنــي بـــقـــيـــادة األســــطــــورة مــيــســي، 

واعتبره الفوز الذي شجع بقية المنتخبات 

على الوقوف في وجوه الكبار.

وكـــذلـــك ال يــمــكــن ألي مــتــابــع كـــــروي، أال 

يلتفت إلى ما فعله الساموراي الياباني أمام 

الــقــوتــيــن الــعــالــمــيــتــيــن، كـــرويـــا، ألــمــانــيــا وإســبــانــيــا، 

وتـــمـــكـــنـــه مـــــن تـــســـجـــيـــل انــــتــــصــــاريــــن الفــــتــــيــــن قــــــــــاداه إلــــى 

صـــــدارة مــجــمــوعــتــه عـــن جـــــدارة واســتــحــقــاق، وكــذلــك 

ــــتـــــخـــــب الــــــــــكــــــــــوري الــــــجــــــنــــــوبــــــي بــــــعــــــد تـــخـــطـــيـــه  ــــنـ ــــمـ تـــــــأهـــــــل الـ

عقبتين مــن الــعــيــار الــثــقــيــل بــالــتــعــادل مــع أوروغـــــواي 

وفوز على البرتغال، وكالهما يملكان ما يملكان من 

نجوم تاريخيين يمتلكون خبرة، أوروبــيــة وعالمية، 

وهــو ما عــّده المراقبون انقالباً حقيقياً في مونديال 

2022، فــأكــبــر الــمــتــفــائــلــيــن مـــن الــجــانــب اآلســـيـــوي لم 

يـــكـــن يـــتـــصـــور أن تــحــقــق مــنــتــخــبــات الــــقــــارة مــــا حــقــقــتــه 

فــــي الــمــحــفــل الـــعـــالـــمـــي بـــهـــذه الــــصــــورة وهــــــذا الــتــفــوق 

والتألق.

مـــا ســجــلــتــه الـــقـــارة الـــصـــفـــراء فـــي الـــمـــونـــديـــال يستحق 

الـــــــــتـــــــــقـــــــــديـــــــــر واإلشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة، واألهـــــــــــــــــــــــــــم يـــــــســـــــتـــــــحـــــــق الــــــــبــــــــنــــــــاء 

عـــلـــيـــه لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل، فـــعـــلـــى االتــــــحــــــاد الــــــقــــــاري وكــــذلــــك 

االتحادات الوطنية، أن تستثمر ما حدث مونديالياً، 

الــقــارة مــن تطوير  وتــضــع الــخــطــط لتمكين منتخبات 

مستوياتها، وتعزيز روح االنتصار، التي ظهرت في 

قــطــر، لــتــكــون ســمــة دائــمــة ومــالزمــة فــي الــمــشــاركــات 

ــــا فـــــــــي كـــــــــل االســـــــتـــــــحـــــــقـــــــاقـــــــات، فـــمـــن  ــــيـــــمـــــهـ كــــــــافــــــــة وتـــــعـــــمـ

الـــطـــبـــيـــعـــي أن تــــكــــون الـــــقـــــارة مــمــثــلــة فــــي حــــضــــور قـــوي 

ومؤثر عالمياً، فلديها كل المقومات لذلك من مال 

وزاد بشري وبنية تحتية مالئمة.

صافرة أخيرة..
بــــــغــــــض الــــــنــــــظــــــر عــــــمــــــا أســـــــــفـــــــــرت عــــــنــــــه مــــــــبــــــــاراتــــــــا الــــــيــــــابــــــان 

وكرواتيا، وكوريا الجنوبية والبرازيل، آسيا تستحق 

أن تكون قوية دائماً.

خط السنتر



مباريات٠٤
الثالثاء | 12  جمادى األولى  1444 | 06 ديسمبر ٢٠٢2  |  العدد ١٥٥٠5

المغرب تحلم بإنجاز تاريخي أمام إسبانيا

حكيمي: نلعب 
بعقلية الفوز

ولــــد أشـــــرف حــكــيــمــي نــجــم مــنــتــخــب الــمــغــرب 

في مدريد، لكنه لن يتردد كثيراً في السعي 

لــتــحــقــيــق الــــفــــوز عـــلـــى مــنــتــخــبــهــا الــــيــــوم. وقــــال 

حكيمي: شعرت أن إسبانيا لم تكن المكان 

المناسب لي، لم أشعر أنني في وطني دون 

سبب محدد. وأضاف حكيمي: »إسبانيا من 

أفضل 5 منتخبات، ودائــمــًا تلعب من أجل 

الـــــفـــــوز، لـــكـــن مـــدربـــنـــا عـــّلـــمـــنـــا الـــلـــعـــب بــعــقــلــيــة 

الـــــــفـــــــوز، بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن الــــمــــنــــافــــس الــــــذي 

ــــهــــــه. ســـنـــعـــمـــل عــــلــــى الــــلــــعــــب بـــطـــريـــقـــتـــنـــا  نــــــواجــ

وهــزيــمــتــهــم.. حصلنا على الــمــركــز األول في 

مجموعتنا، وأعــتــقــد أنــنــا نستحق االحــتــرام. 

تـــــــــــدرك ذلـــــك  ــــيـــــا  ــــانـ ــــبـ أظـــــــــن أن إسـ

ويــــــــــــفــــــــــــتــــــــــــرض أنــــــــــــهــــــــــــم يــــــــخــــــــافــــــــون 

ــــا يــمــنــعــنــا  قــــلــــيــــًا. وال يـــــوجـــــد مــ

مـــــــــــــــــــــن تـــــــــــحـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــق مــــــــــــفــــــــــــاجــــــــــــأة 

أخرى«.

 - )الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

رويترز(

الدوحة  -  أ ف ب 

يــســعــى الــمــنــتــخــب الـــمـــغـــربـــي لـــكـــرة الــــقــــدم الـــــى كـــتـــابـــة تـــاريـــخ 

جــــديــــد فــــي مـــشـــاركـــتـــه الــــســــادســــة بـــنـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم، 

حـــيـــنـــمـــا يــــاقــــي الـــــجـــــارة إســـبـــانـــيـــا بـــطـــلـــة 2010، الـــــيـــــوم، عــلــى 

استاد المدينة التعليمية في الدوحة، في ُثمن النهائي.

ر »أسود األطلس« إنجازهم عام 1986 حينما باتوا  كرَّ

أول مــنــتــخــب عـــربـــي وإفـــريـــقـــي يــبــلــغ ثــمــن نــهــائــي الــعــرس 

الــــعــــالــــمــــي، قــــبــــل أن يــــخــــرجــــوا عــــلــــى يــــــد ألــــمــــانــــيــــا الـــغـــربـــيـــة 

صفر - 1 في الدقيقة 89 بخطأ للجدار البشري إثر ركلة 

حرة مباشرة للوتار ماتيوس.هذه المرة يطمح المغاربة 

إلـــــى تــحــقــيــق مــــا فـــشـــل فـــيـــه الـــجـــيـــل الـــذهـــبـــي بـــقـــيـــادة مــحــمــد 

الـــتـــيـــمـــومـــي وعـــــزيـــــز بـــــودربـــــالـــــة، وكــــتــــابــــة تـــــاريـــــخ جــــديــــد بــبــلــوغ 

الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي الـــمـــرة األولــــــى وتــــكــــرار إنـــجـــاز الــكــامــيــرون 

والسنغال وغانا أعوام 1990 و2002 و2010 توالياً.

الــتــقــى المنتخبان مـــرة واحــــدة فــي كـــأس الــعــالــم وكــانــت 

فــي النسخة األخــيــرة حينما كــان الــمــغــرب قــاب قوسين أو 

أدنــــى مـــن تــحــقــيــق الـــفـــوز بــعــدمــا تــقــدم 2 - 1 حــتــى الــدقــيــقــة 

األولـــى مــن الــوقــت بــدل الــضــائــع إذ أدرك اإلســبــان التعادل 

عـــبـــر يـــاغـــو أســــبــــاس. كـــمـــا الـــتـــقـــى الــمــنــتــخــبــان عـــــام 1961 فــي 

الملحق اإلفريقي األوروبي المؤهل إلى نسخة تشيلي في 

العام التالي، وفازت إسبانيا 1 - صفر ذهاباً و3 - 2 إياباً.

مسيرة
ويــــــــعــــــــول الــــــمــــــغــــــرب فــــــــي مـــــــــبـــــــــاراة غــــــــد عـــــلـــــى خــــــبــــــرة العــــبــــيــــه 

حــارس  بالكرة اإلسبانية وخصوصاً  الجيدة  ومعرفتهم 

مرمى إشبيلية ياسين بونو، وزميله في النادي يوسف 

النصيري، إلى جانب واعد برشلونة المعار إلى أساسونا 

عبدالصمد الزلزولي وأشرف حكيمي الذي بدأ مع ريال 

مــدريــد، وجــــواد الــيــامــيــق »بــلــد الــولــيــد« وحــــارس المرمى 

الـــثـــانـــي مــنــيــر الـــمـــحـــمـــدي دافــــــع ســـابـــقـــاً عــــن ألـــــــوان »مــلــقــة 

وألميريا ونومانسيا«.

ولـــــكـــــن مــــــا يـــــزيـــــد حـــــمـــــاس أســــــــــود األطــــــلــــــس مــــــا يــــــــــروج عــن 

»استصغار« اإلسبان لهم بعدما فضلوا إنهاء الدور األول 

في المجموعة الخامسة لتفادي مواجهة البرازيل في ربع 

النهائي واألرجنتين في نصف النهائي.

حظوظ
 وتسعى إسبانيا التي تشارك المرة الـ16، والثانية 

عـــشـــرة لــهــا عــلــى الـــتـــوالـــي، لــلــحــفــاظ عــلــى حــظــوظــهــا 

فـــــي الـــمـــنـــافـــســـة عـــلـــى لـــقـــب كــــــأس الــــعــــالــــم الـــــــذي لــم 

تـــحـــقـــقـــه طـــــــــوال تــــلــــك الـــــمـــــشـــــاركـــــات الـــــعـــــديـــــدة ســــوى 

مرة واحدة في نسخة 2010 بجنوب إفريقيا. وفي 

مبارياته الثاث بالدور األول، أحرز العبو إسبانيا 9 

أهداف واستقبلت شباك الفريق 3 أهداف.

وتــكــمــن آمـــــال إســبــانــيــا فـــي تــخــطــي عــقــبــة أســـــود األطــلــس 

ومن ثم الفوز بمونديال قطر 2022 في كرة القدم، المرة 

الــثــانــيــة فـــي تـــاريـــخ بــقــبــضــتــي وقـــدمـــي حـــــارس مـــرمـــاهـــا أونــــاي 

ــــام ألـــمـــانـــيـــا فــي  ــ ــــــذي عـــــاش أوقـــــاتـــــاً مــــن الـــهـــلـــع أمـ ســـيـــمـــون، الـ

تعادل الفريقين 1 - 1 وال سيما في أواخر المباراة في دور 

المجموعات.

الدوحة - أ ف ب

أكد وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، 

استعداد فريقه للقاء اليوم المهم أمــام المنتخب 

اإلسباني القوي، وقــال: المرة الثانية التي نتخطى 

فــيــهــا الـــــدور األول، وأنــــا ســعــيــد بـــإدخـــال الــفــرحــة في 

قــــلــــوب الـــمـــغـــاربـــة فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الــــعــــالــــم، وأريــــــد 

أن أشكر الجماهير التي ساندتنا في المباراة، لقد 

لــعــبــنــا فــــي كــــل مـــبـــاريـــاتـــنـــا بـــالـــمـــونـــديـــال 12 العــــبــــًا ضــد 

11 العـــــبـــــًا، فــــي إشــــــــارة إلــــــى الــــــــدور الـــكـــبـــيـــر لــلــجــمــاهــيــر 

الـــمـــغـــربـــيـــة. وأضـــــــــاف: لـــــدي ثـــقـــة كـــامـــلـــة فــــي العــبــي 

فريقي، لدينا نجوم قادرة على حسم النتيجة، 

ــــبــــــة »الــــــــــــــمــــــــــــــاتــــــــــــــادور«، الــــــمــــــواجــــــهــــــة  ــــقــ وتـــــــخـــــــطـــــــي عــ

صــعــبــة، والــجــمــيــع يــعــرف أن دور الثمانية 

لن يقبل إال متأهالً واحداً من المواجهة، 

لتأكيد جــدارتــنــا  فــقــط،  بأنفسنا  نهتم 

بالوجود هنا، وأعتقد أننا إذا لعبنا 

بـــــالـــــطـــــريـــــقـــــة ذاتـــــــــهـــــــــا، الـــــــتـــــــي خـــضـــنـــا 

بـــــهـــــا الـــــــمـــــــبـــــــاريـــــــات الــــــــثــــــــالث األولـــــــــــــى، 

سنواصل مشوارنا، لقد تعادلنا مع كرواتيا، وفزنا 

على بلجيكا وكندا، هي منتخبات كبرى. وتابع: كل 

شـــيء مــمــكــن اآلن، يــمــكــن أن نــتــوج أبـــطـــاالً لــلــعــالــم. 

إذا لـــم تــكــن لــديــك الــثــقــة، فــلــن تــحــقــق هـــذا الــهــدف، 

يجب أن تحلم حلمًا كبيراً، إذا وثقت في الله، ألن 

كل شيء باسمه، ستنال ما تسعى إليه.

وقال لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب 

اإلســــبــــانــــي: ال أريــــــد أن أحـــتـــفـــل بـــــأي شــــــيء، ولـــن 

تــكــون الــمــهــمــة ســهــلــة أمــــام الــمــنــتــخــب الــمــغــربــي، 

أغلب الالعبين لديهم يلعبون في أندية أوروبــا، 

ــــقـــــة لـــعـــبـــهـــم تــــتــــشــــابــــه إلــــــــى حــــــد كــــبــــيــــر مــع  ــــريـ وطـ

الــــمــــنــــتــــخــــبــــات األوروبــــــــــيــــــــــة، يــــجــــب أن نـــكـــون 

تـــنـــســـى أن غـــالـــبـــيـــة  تــــركــــيــــزنــــا، وال  بــــكــــامــــل 

المباراة  وكــأن  الجماهير ستساندهم، 

عـــلـــى أرضـــــهـــــم، ســـتـــكـــون مـــــبـــــاراة صــعــبــة 

جــــــــــاهــــــــــزون  ونــــــــــحــــــــــن  شـــــــــــــــك،  أدنـــــــــــــــــــى  دون 

لــــــــــهــــــــــا. وأضــــــــــــــــــــــــــــاف: لــــــــــــم نـــــــظـــــــهـــــــر بــــــــالــــــــصــــــــورة 

ــــام الــــيــــابــــان، ارتـــكـــبـــنـــا الــكــثــيــر  ــ الـــمـــأمـــولـــة أمـ

مـــن األخــــطــــاء، ويـــجـــب أن نـــتـــفـــاداهـــا أمـــام 

الــــمــــغــــرب، لــــذلــــك يــنــبــغــي تــــوخــــي الــــحــــذر، 

لدي ثقة في قدرتنا على الفوز.
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وليد الركراكي: قادرون على تخطي عقبة »اإلسباني«

لويس إنريكي وليد الركراكي

�  إنريكي: الجمهور 
يساند المغرب 

وعلينا الحذر

موراتا يقود هجوم الماتادور | رويترز   حكيم زياش أمل العرب أمام إسبانيا | أ ف ب 



٠٥ مباريات
12  جمادى األولى  1444 | 06 ديسمبر ٢٠٢2  |  العدد ١٥٥٠5|  الثالثاء

البرتغال وسويسرا.. كتابة التاريخ

فرنانديز.. خليفة 
رونالدو في البرتغال

ــــيــــــن  ــــبــ ــــــب الــــــــبــــــــرتــــــــغــــــــالــــــــي العــ ــــــخـ ــتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــمـ ــ يـــــــمـــــــلـــــــك الـ

صـــــــــــــاعـــــــــــــديـــــــــــــن فـــــــــــــــــي صـــــــــــــفـــــــــــــوفـــــــــــــه، مـــــــرشـــــــحـــــــيـــــــن 

ــــه اعـــــــــتـــــــــزال  ــ ــــركـ ــ ــتـ ــ ــ ــيـ ــ ــ لـــــــــمـــــــــلء الـــــــــــــفـــــــــــــراغ الــــــــــــــــــذي سـ

رونــــــالــــــدو، أبـــــرزهـــــم جــــنــــاح مــــيــــان، رافــــايــــل 

ــــتـــــهـــــافـــــت عــــلــــيــــه أبــــــــرز  األندية لــــــــيــــــــاو، الــــــــــــذي تـ

األوروبـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــة، وغـــــــــونـــــــــســـــــــالـــــــــو 

رامـــــــــــــــوش، الـــــــــــذي يـــتـــألـــق 

فـــي صـــفـــوف بنفيكا 

هـــــــــــــــــــذا الــــــــــمــــــــــوســــــــــم، 

وانـــــــــــــــــــــــــــــــدري ســــــيــــــلــــــفــــــا، 

لــكــن جــمــيــع هــــؤالء بــقــوا 

أســيــري مقاعد االحتياطيين 

ضـــد كـــوريـــا. فــرنــانــديــز بـــات الــقــائــد الفعلي 

لخط الــوســط فــي صفوف البرتغال. ففي 

الــــــمــــــبــــــاراة ضــــــد أورغـــــــــــــــــواي، ســــجــــل ثـــنـــائـــيـــة، 

ــــفــــــوف فـــريـــقـــه  وســـــيـــــعـــــود فـــــرنـــــانـــــديـــــز إلـــــــــى صــ

لــــمــــواجــــهــــة ســــويــــســــرا الــــــيــــــوم، كــــمــــا يـــتـــفـــّوق 

ــــعــــــام، ال ســـيـــمـــا مــن  عـــلـــى رونــــــالــــــدو هــــــذا الــ

ناحية األهداف، حيث سجل 7 أهداف في 

11 مباراة، مقابل 3 فقط لرونالدو في 10 

مباريات. الدوحة - أ ف ب

الدوحة - د ب أ 

يتطلع منتخبا البرتغال وسويسرا إلنهاء غيابهما عن دور 

الــثــمــانــيــة فـــي نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم لـــكـــرة الـــقـــدم، وكــتــابــة 

تاريخ جديد وذلك عندما يلتقيان اليوم في دور الـــ16 في 

مونديال 2022، المقام حالياً في قطر. وابتعد المنتخبان 

عــــن دور الــثــمــانــيــة فــــي الـــمـــونـــديـــال لـــســـنـــوات عــــديــــدة، لــكــن 

ــــــى هــــذا  ــيــــة اآلن لــــلــــعــــودة مـــــن جــــديــــد إلـ الــــفــــرصــــة تــــبــــدو مــــواتــ

الـــــــــــدور، خــــــال لــــقــــاء الـــفـــريـــقـــيـــن الــــــــذي يــــجــــرى عـــلـــى مــلــعــب 

)لــــــوســــــيــــــل(. ويــــســــعــــى مـــنـــتـــخـــب الـــــبـــــرتـــــغـــــال، بـــــقـــــيـــــادة نــجــمــه 

الــمــخــضــرم كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، لــلــعــب فـــي دور الــثــمــانــيــة 

بالمونديال للمرة الثالثة، بعدما بلغه في نسختي 1966 

بإنجلترا و2006 في ألمانيا.

وفـــــي ثـــامـــن مـــشـــاركـــاتـــه بـــكـــأس الــــعــــالــــم، صـــعـــد مــنــتــخــب 

الـــبـــرتـــغـــال لــــــدور الــــــــ16 فــــي الــمــســابــقــة لـــلـــمـــرة الـــخـــامـــســـة فــي 

تـــــاريـــــخـــــه، بــــعــــدمــــا تـــــصـــــدر تــــرتــــيــــب الــــمــــجــــمــــوعــــة الــــثــــامــــنــــة فــي 

مــرحــلــة الــمــجــمــوعــات بــالــنــســخــة الــحــالــيــة بــرصــيــد 6 نــقــاط، 

عقب تحقيقه انتصارين مقابل خسارة وحيدة.

وافـــتـــتـــح الـــمـــنـــتـــخـــب الـــبـــرتـــغـــالـــي مـــــشـــــواره فــــي الـــمـــونـــديـــال 

بـــفـــوز مــثــيــر 3 /   2 عــلــى مــنــتــخــب غـــانـــا، قــبــل أن يــتــغــلــب 2 /   

صفر على منتخب أوروغـــواي في الجولة الثانية. وبعدما 

حــســم بــطــاقــة الــصــعــود لــــــأدوار اإلقــصــائــيــة رســـمـــيـــاً، خسر 

منتخب البرتغال 1 /   2 أمــام منتخب كــوريــا الجنوبية في 

ختام لقاءاته بــدور المجموعات، ليثير القلق في نفوس 

محبيه.

ورغـــــــم تـــــصـــــدره لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة، لـــكـــن مـــنـــتـــخـــب الـــبـــرتـــغـــال، 

الذي تمثلت أبرز إنجازاته في كأس العالم بالحصول على 

الــمــركــز الــثــالــث قــبــل 56 عـــامـــاً، لــم يــقــدم األداء الــمــأمــول، 

خــاصــة رونـــالـــدو، الـــذي اخــتــيــر ضــمــن التشكيلة األســــوأ في 

الـــدور األول بــمــونــديــال قــطــر، وفــقــاً لصحيفة )ديــلــي ميل( 

البريطانية.

حسابات
ــــيــــــردان شــــاكــــيــــري، نـــجـــم الــمــنــتــخــب  فـــــي الــــمــــقــــابــــل، حــــــذر شــ

ــــانـــــة بــــــرونــــــالــــــدو أو وضـــــعـــــه خــــــارج  ــــتـــــهـ الـــــســـــويـــــســـــري مــــــن االسـ

الــحــســابــات فـــي الـــمـــبـــاراة، حــيــث قـــــال: مـــن غــيــر الــمــســمــوح 

أن ننحي رونالدو جانباً أنه أحد أبرز نجوم كرة القدم في 

العالم بجانب األرجنتيني ليونيل ميسي.

وتـــضـــع جــمــاهــيــر ســـويـــســـرا آمـــــــاالً عـــريـــضـــة عـــلـــى شــاكــيــري 

فـــــي تـــحـــقـــيـــق حـــلـــمـــهـــا بــــالــــصــــعــــود لـــــــــدور الـــثـــمـــانـــيـــة فـــــي كــــأس 

العالم للمرة األولى منذ نسخة المسابقة التي جرت على 

عـــــام 1954. ولــــعــــب شـــاكـــيـــري دوراً  الـــســـويـــســـريـــة  الـــمـــاعـــب 

بـــارزاً في تأهل منتخب سويسرا لــدور الـــ16 في المونديال 

الــتــوالــي، بعدما  تاريخه والثالثة على  السابعة فــي  للمرة 

احتل الفريق المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة 

برصيد 6 نقاط من انتصارين وخسارة وحيدة.

ــــاً« هـــــدف ســـويـــســـرا الـــوحـــيـــد،  ــــامـ وصــــنــــع شـــاكـــيـــري »31 عـ

الذي أحرزه بريل إيمبولو خال فوز الفريق 1 /   صفر على 

الكاميرون في الجولة االفتتاحية، لكنه غاب عن خسارة 

الــفــريــق بالنتيجة ذاتــهــا أمـــام الــبــرازيــل فــي الــجــولــة الثانية، 

غــيــر أنــــه افــتــتــح الــتــســجــيــل خــــال فــــوز ســـويـــســـرا 3 /   2 على 

صربيا في ختام لقاءات الفريق بدور المجموعات.

الدوحة - رويترز

ــــهــــــة أمــــــــــــام الـــمـــنـــتـــخـــب  ــــمــــــواجــ أكــــــــــد فـــــــرنـــــــانـــــــدو ســــــانــــــتــــــوس مــــــــــــدرب الــــــبــــــرتــــــغــــــال، أن الــ

السويسري صعبة شأنها شأن كل مباريات دور الـ 16 في المونديال، لكنه 

يــمــتــلــك األســـلـــحـــة والـــخـــبـــرة لـــتـــجـــاوز الـــمـــنـــافـــس الـــعـــنـــيـــد، والـــــــذي أظـــهـــر أداًء 

متميزاً في مبارياته، وقال: أنا على ثقة أنه سيسعى لاستحواذ على 

الــكــرة ونحن مستعدون لــذلــك، نحتاج فقط أن نحافظ على تركيزنا 

مــــن الـــدقـــيـــقـــة األولـــــــى وحـــتـــى األخــــيــــرة كــــي تــســيــر األمـــــــور فــــي صــالــحــنــا. 

وأضــــاف ســانــتــوس: الــبــرتــغــال تــحــتــاج إلـــى تــقــديــم أداء مــشــابــه ألول 

مباراتين، نعرف أننا سنواجه منافسًا صعب المراس، والتفاصيل 

ســتــصــنــع الــــفــــارق، نــتــحــدث عـــن فــريــقــيــن كــبــيــريــن، ســيــبــذل كــاهــمــا 

قصارى جهده للفوز والتفاصيل ستصنع الفارق.  من جانبه، قال 

مراد ياكين مدرب سويسرا: وصلنا اآلن إلى مراحل خروج المغلوب، 

وهـــدفـــي وهـــــدف الــاعــبــيــن صــنــاعــة الـــتـــاريـــخ وهـــــذا األمـــــر ســيــحــتــاج مــنــا إلــــى مــجــهــود 

أكبر اليوم أمام فريق قوي وعميد لديه حلم الحصول على اللقب، أداء فريقي في المباريات 

الــمــاضــيــة زاد مـــن ثــقــتــي فـــي عـــبـــور لـــقـــاء الــــيــــوم، العـــبـــو ســـويـــســـرا أصـــحـــاب خـــبـــرة، وقـــلـــت لــهــم اآلن 

سنستمتع بــهــذه الــلــحــظــة، فــي كـــرة الــقــدم نعيش مــن أجـــل هـــذه الــلــحــظــات، وأعــتــقــد أن لديهم 

إصراراً على تحقيق الفوز ومواصلة المسيرة نحو دور الثمانية، وأضاف، أقولها صراحة البرتغال 

ال تحب اللعب ضدنا هم المرشحون للفوز لكن في مباراة خروج المغلوب يحدث أي شيء.
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كفاح الكعبي

أول يــــوم فـــي دور الـــــ 16 بــمــونــديــال قــطــر، كــــان يـــومـــاً عـــاديـــاً لم 

يـــشـــهـــد أي مــــفــــاجــــأة. كـــمـــا عــــودتــــنــــا هــــــذه الـــبـــطـــولـــة مـــنـــذ بـــدايـــتـــهـــا 

فهي بطولة الــمــفــاجــآت، الــتــي انتهت على مــا يــبــدو مــع انتهاء 

الــــدور األول، فــلــقــد رشــحــنــا فـــوز هــولــنــدا عــلــى أمــريــكــا بسهولة 

ويــــســــر فـــلـــم يـــكـــن تــــجــــاوز األمــــريــــكــــان صـــعـــبـــاً وبـــثـــاثـــيـــة، رغــــــم أن 

الفريق األمريكي كان هو األكثر امتاكاً للكرة والفرص، لكن 

التسجيل كان للهولنديين.

أمـــا لــقــاء األرجــنــتــيــن مــع أســتــرالــيــا فــلــقــد جـــاء كــذلــك كــمــا توقع 

الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن عـــشـــاق كــــرة الـــقـــدم ومــحــبــي األرجــنــتــيــن 

ومــيــســي الــــذي كـــان أول مــن يــبــصــم عــلــى هـــدف فــريــقــه األول 

فـــــي مــــرمــــى األســــتــــرالــــيــــيــــن، قـــبـــل أن يـــضـــيـــف »الـــتـــانـــغـــو« 

الـــثـــانـــي، ولـــكـــن األســـتـــرالـــيـــيـــن اســـتـــعـــادوا قــلــيــاً من 

قوتهم بعد أن سجلوا هدفاً قبل عشر دقائق 

من نهاية المباراة بالنيران الصديقة، وهاجموا 

بــا هــــوادة الــفــريــق األرجــنــتــيــنــي حــتــى الــثــانــيــة األخــيــرة 

من المباراة.

أحـــزنـــنـــي بـــكـــاء الـــنـــجـــوم الـــكـــبـــار لــلــمــنــتــخــب األوروغــــويــــانــــي بسبب 

خروجهم من الدور األول للمونديال رغم فوزهم على غانا، 

وذلك لفارق األهداف التي سجلتها كوريا الجنوبية في مرمي 

الــــبــــرتــــغــــال، لـــكـــن تــــصــــرفــــات كــــافــــانــــي ومـــــحـــــاوالتـــــه كـــســـب ضـــربـــة 

جزاء والتمثيل باإلصابة، باإلضافة إلى ضربه إلحدى شاشات 

»الفار« ومحاولته التعرض لحكام المباراة، لم تؤِت ثمارها.

رغـــــم الـــهـــدفـــيـــن الـــلـــذيـــن ســجــلــهــمــا نـــجـــوم األورغــــــــــواي فــــي مــرمــى 

غــــانــــا، إال أن فـــــوز كــــوريــــا عـــلـــى الـــبـــرتـــغـــال جـــعـــل بــعــضــهــم يــبــكــي 

ــــز الــــــــذي تـــعـــد هــــــذه الـــبـــطـــولـــة بــطــولــتــه  ــــواريــ كــــثــــيــــراً وخــــصــــوصــــاً ســ

األخيرة، حيث كان يمني النفس بالفوز والذهاب للدور الثاني 

لــــوال مــفــاجــأة الــكــوريــيــن أمــــام الــبــرتــغــال، والـــتـــي أســـالـــت دمـــوع 

الكثير من نجوم الفريق الكبار.

ــــكـــــام فــــــي الــــبــــطــــولــــة بـــفـــرض  مــــــن الــــمــــتــــوقــــع أن تـــــقـــــوم لــــجــــنــــة الـــــحـ

عــقــوبــات كــبــيــرة عــلــى كــافــانــي لــيــكــون عــبــرة لــمــن يــتــجــاوز حــدود 

ــــكـــــام،  ــــلـــــى الـــــحـ ــــنـــــطـــــق فـــــــي االحــــــتــــــجــــــاج والــــــتــــــعــــــدي عـ ــــمـ ــــقـــــل والـ الـــــعـ

وتــــذكــــرنــــا هــــــذه الـــــتـــــجـــــاوزات بـــمـــا فـــعـــلـــه ســـــواريـــــز أمـــــــام غــــانــــا قــبــل 

12 ســـنـــة، عـــنـــدمـــا لـــمـــس كـــــرة كـــانـــت ذاهــــبــــة لـــمـــرمـــى األورغــــــــواي 

ومــنــعــهــا مـــن الــــدخــــول، طــــرد عــلــى إثــــرهــــا، وســـــدد جـــيـــان الــكــرة 

وأضــاعــهــا، مما تسبب فــي خــروج غانا مــن تلك البطولة التي 

أقـــيـــمـــت فــــي 2010 بـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا. ويـــكـــفـــي الــــقــــارة األفــريــقــيــة 

فـــي هـــذا الــمــونــديــال وصــــول فــريــقــيــن هــمــا الــمــغــرب والــســنــغــال 

لــلــدور الــثــانــي وتشريفهما للكرة األفــريــقــيــة كما هــو الــحــال مع 

الفرق اآلسيوية.

أقووول

حكايات06
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دبي - ياسر قاسم 

أكــــــــد مــــحــــمــــد ســــعــــيــــد الــــنــــعــــيــــمــــي قـــــائـــــد فـــــريـــــق عـــجـــمـــان 

األســـــبـــــق وعـــــضـــــو رابـــــطـــــة الـــمـــحـــتـــرفـــيـــن األســــــبــــــق، تــمــيــز 

كأس العالم 2022، عن النسخ السابقة من جميع 

النواحي، مرجعاً ذلك للتوقيت الشتوي الذي تقام 

فيه البطولة للمرة األولــى، حيث انعكست جاهزية 

ــــنـــــي، عــلــى  ــــفـ ــــائـــــديـــــن عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـ الــــاعــــبــــيــــن الـــــعـ

عكس فترة الصيف التي يكون فيها معظم الاعبين 

عائدين من نهايات الموسم. 

وقــــــــــــــــــــال الـــــــنـــــــعـــــــيـــــــمـــــــي فــــــــــــي تــــــــصــــــــريــــــــحــــــــات لـــــ 

»البيان«: »النسخة الحالية مختلفة 

ــــيـــــم والــــــحــــــضــــــور  ــــنـــــظـ ــــتـ ــــيــــــث الـ مــــــــن حــ

الــجــمــاهــيــري والــمــســتــوى الــفــنــي 

ـــعــــظــــم الــــــمــــــبــــــاريــــــات، يـــتـــفـــق  فـــــــي مـ

كـــــل الـــمـــتـــابـــعـــيـــن عــــلــــى أن الـــمـــســـتـــوى 

الــفــنــي فـــاق الــتــوقــعــات خــصــوصــاً بالنسبة 

لـــمـــنـــتـــخـــبـــات قــــــارتــــــي أفــــريــــقــــيــــا وآســـــــيـــــــا، وال شــك 

ــــلــــــدور  لــ آســــــيــــــويــــــة  ــــبـــــات  ــــتـــــخـ ــــنـ مـ مــــــــن 5  تـــــــأهـــــــل 3  فــــــــي أن 

الـــثـــانـــي وتــحــقــيــق نـــتـــائـــج قـــويـــة أمــــــام مــنــتــخــبــات تــعــتــبــر 

مــــن الـــنـــخـــبـــة فــــي الــــعــــالــــم، فــــهــــذا فــــي حــــد ذاتـــــــه تــطــور 

كـــبـــيـــر، ونــــحــــن كـــآســـيـــويـــيـــن، ســـعـــدنـــا كــــثــــيــــراً بـــالـــنـــتـــائـــج 

الـــتـــي حــقــقــتــهــا الـــيـــابـــان وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة وأســـتـــرالـــيـــا، 

وقــبــل ذلـــك الــمــســتــوى الــجــيــد الــــذي قــدمــه المنتخب 

الــســعــودي وفــــوزه الــتــاريــخــي عــلــى األرجــنــتــيــن، وهــذه 

ـــاً جـــــــيـــــــداً لـــــلـــــكـــــرة فـــــــي الــــــقــــــارة  ــ ــــاعـ ــبــ ــ ــــطــ الـــــنـــــتـــــائـــــج أعــــــطــــــت انــ

اآلسيوية«. 

ــــقـــــت  ــــقـ وأضــــــــــــــــــــــــــاف الــــــــنــــــــعــــــــيــــــــمــــــــي: بــــــــــالــــــــــقــــــــــدر نــــــــفــــــــســــــــه حـ

ــــزاً واضــــــــحــــــــاً رغـــــــــم تــــأهــــل  ــيــ ــ ــــمــ ــــيــــــة تــ ــــقــ ــــريــ الــــمــــنــــتــــخــــبــــات األفــ

منتخبين فقط للدور الثاني، وحتى المنتخبات التي 

لـــــم تـــتـــأهـــل وضــــعــــت بــصــمــتــهــا وتـــــذوقـــــت طـــعـــم الـــفـــوز 

بــنــتــائــج تــاريــخــيــة مــثــل فــــوز الـــكـــامـــيـــرون عــلــى الـــبـــرازيـــل 

ــــونــــــس عــــلــــى فــــرنــــســــا، زيـــــــــــادة عــــلــــى الـــمـــظـــهـــر الــــقــــوي  وتــ

للمنتخب المغربي، والسنغال التي قدمت مستوى 

مـــقـــنـــعـــاً فــــي الــــــــدور األول رغــــــم خــــســــارة مــنــتــخــبــهــا فــي 

الدور الثاني أمام إنجلترا. 

وخـــتـــم الــنــعــيــمــي حـــديـــثـــه: عـــمـــومـــاً مـــونـــديـــال كــأس 

الــعــالــم 2022، جـــاء مختلفاً فــي كــثــيــر مــن جــوانــبــه، 

وفــــي تـــقـــديـــري أن الــتــوقــيــت الـــشـــتـــوي أســـهـــم فـــي قــوة 

الــتــنــافــس وتـــقـــديـــم مــســتــويــات جـــيـــدة لـــكـــون الــاعــبــيــن 

فـــــي جــــاهــــزيــــة مـــثـــالـــيـــة أثـــــنـــــاء الــــمــــوســــم الــــــكــــــروي الـــــذي 

الـــــــعـــــــالـــــــم، وهــــــــذه  نــــصــــفــــه فــــــــي مــــعــــظــــم دول  انـــــقـــــضـــــى 

الــجــاهــزيــة عــوضــت الــغــيــابــات الــتــي حــدثــت فــي بعض 

الــمــنــتــخــبــات مــثــل فــرنــســا الــتــي افــتــقــدت جــهــود 3 من 

عناصرها المعروفين بنزيما وبوجبا وكونتي وافتقاد 

السنغال نجمها ساديو ماني.

 محمد النعيمي:
مونديال مميز  في التوقيت الشتوي

دبي - إيهاب زهدي

تــمــنــى كــيــلــيــان مــبــابــي مــهــاجــم بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان، 

وأيـــقـــونـــة الـــبـــرازيـــل ريـــفـــالـــدو، ونــجــم ســيــلــيــكــاو الــحــالــي 

ــــــور، الــــــشــــــفــــــاء لــــنــــجــــم كــــــــــرة الـــــقـــــدم  ــيـ ــ ــ ــــونـ ــ فــــيــــنــــيــــســــيــــوس جـ

الــــســــابــــق بـــيـــلـــيـــه، عــــبــــر حـــســـابـــاتـــهـــم الـــشـــخـــصـــيـــة عــلــى 

مواقع وسائل التواصل االجتماعي، بعد نقل 

األســــــــطــــــــورة الـــــبـــــرازيـــــلـــــي إلــــــــى رعــــــايــــــة نـــهـــايـــة 

الــحــيــاة فــي المستشفى، فيما تؤكد 

الــتــقــاريــر فــي الــبــرازيــل، أن األطــبــاء 

تـــــــوقـــــــفـــــــوا عـــــــــن الـــــــــعـــــــــاج الــــكــــيــــمــــيــــائــــي 

ــــكـــــأس الـــــعـــــالـــــم ثــــاث  لـــبـــيـــلـــيـــه، الـــــفـــــائـــــز بـ

مــــــرات، مـــع عــــدم اســتــجــابــة جـــســـده لـــه في 

معركته ضد سرطان األمــعــاء، وأنــه يتلقى اآلن 

إجراءات طبية لتخفيف األلم.

وتــــمــــنــــى مـــــــــدرب مـــنـــتـــخـــب الــــــبــــــرازيــــــل، تــــيــــتــــي، والعــــبــــو 

الـــمـــنـــتـــخـــب الــــبــــرازيــــلــــي، الــــشــــفــــاء لـــبـــيـــلـــيـــه، بـــعـــد دخـــولـــه 

مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو بالبرازيل.

وغـــرد مبابي قــائــاً: »صــلــوا مــن أجــل الملك«، 

بــيــنــمــا أضــــاف ريــفــالــدو وفــيــنــيــســيــوس جــونــيــور، كلمة 

»قوة الملك«، على صفحاتهم على وسائل التواصل 

االجــــتــــمــــاعــــي، نـــشـــر رودريــــــغــــــو زمــــيــــل فـــيـــنـــيـــســـيـــوس فــي 

ريال مدريد والبرازيل، قائاً: »القوة، الملك بيليه، 

الدعاء من أجل شفائك«.

وقــــــــــــــال هــــــــــــــاري كــــــيــــــن كــــــابــــــتــــــن إنـــــجـــــلـــــتـــــرا: 

»نــــــرســــــل لــــــه أطـــــيـــــب تـــمـــنـــيـــاتـــنـــا لــــــه ولــــعــــائــــلــــتــــه«، 

وقــــــال األســـــطـــــورة األلـــمـــانـــيـــة يــــورغــــن كــلــيــنــســمــان عــن 

بيليه: »إنه لطيف دائمًا مع كل مشجع يتجه نحوه«.

ومن ناحيتها، نفت عائلة بيليه مجدداً ما تردد بأنه 

بــــات قـــريـــبـــًا مـــن الـــمـــوت فـــي مــســتــشــفــى مـــوجـــود بــســاو 

ــــأنـــــه فــــــي حـــالـــة  ــــا تـــــــــردد بـ ــــفـــــى أفـــــــــــراد عــــائــــلــــتــــه مــ ــــــو. ونـ ــــاولـ ــ بـ

حرجة للغاية، حيث قالت ابنتاه وحفيده إنه يخضع 

لـــــعـــــاج الـــــجـــــهـــــاز الــــتــــنــــفــــســــي فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــإصـــابـــتـــه 

بـــفـــيـــروس كــــورونــــا. وقـــالـــت كــيــلــي نــاســيــمــنــتــو، 

إحــــــــدى ابـــنـــتـــيـــه: »إنــــــــه مـــــريـــــض، هـــــو كــبــيــر 

في السن. ولكن بمجرد أن يشعر 

أنـــــــــــــه بـــــــــــــات فــــــــــي حـــــــــالـــــــــة أفـــــــضـــــــل، 

سيعود للمنزل« وأضافت 

شـــــقـــــيـــــقـــــتـــــهـــــا، فــــــــافــــــــيــــــــا، أن 

ــــنـــــاح  بـــــيـــــلـــــيـــــه يـــــــتـــــــواجـــــــد فـــــــــي جـ

ــــيـــــر  عـــــــــــــــــــــــــادي، وقـــــــــــــــالـــــــــــــــت: »هـــــــــــــــــــــذا غـ

صـــحـــيـــح، يــــا رفــــــاق صــــدقــــونــــا«. وقــــال 

حفيده، أرثور أرانتيس دو ناسيمنتو إنه 

تحدث مع بيليه، عبر الهاتف، وتحدث معه 

بشأن مزاعم حالته الحرجة واقتراب أجله، وقال: 

»سيحدث.. ولكن ليس اليوم«.

سعدنا بنتائج   �
اليابان وكوريا 

الجنوبية وأستراليا 

المنتخبات   �
األفريقية 
أظهرت 

تميزًا واضحًا  

النجوم يغردون من أجل »الملك«

عائلة 
بيليه 

تنفي أنه في 
حالة صحية 

حرجة

محمد سعيد النعيمي

نجاحات وتجاوزات



دبي - علي شدهان

يحتفظ في ذاكرته بتفاصيل قصة مثيرة تتأرجح 
بين الفرح والحزن؛ فرح بالظهور التاريخي مع 

منتخب اإلمارات األول لكرة القدم في مونديال 
إيطاليا 1990، وحزن لرفضه اللعب في مركز 

الظهير األيمن. فهد عبدالرحمن، النجم األسبق 
لـ »األبيض« اإلماراتي، استعاد جزءًا من شريط 

حالوة الظهور في أجواء بطولة كبرى بحجم 
وشهرة كأس العالم، بقوله: المشاركة في 

المونديال سواء لعبت أو لم تلعب، لها طعم 
خاص ونكهة مختلفة تمامًا، أستشعر جزءًا منها 

اآلن خالل متابعتي لمونديال 2022 في قطر، 
حيث أستمتع بالنتائج االستثنائية للمنتخبات 
العربية واآلسيوية واألفريقية، التي أرى أنها 

ليست مصادفة، أو أنها ناتجة عن ضربة حظ. 
فإلى حوار »البيان« مع فهد عبدالرحمن، النجم 

األسبق لمنتخب اإلمارات األول لكرة القدم.

ممتع جدًا
كيف وجدت مونديال 2022 في قطر؟

الــفــنــي  الـــمـــســـتـــوى  األداء دون  ظـــهـــر  جــــــــداً، وإن  مـــمـــتـــع 

الــمــطــلــوب فــي الكثير مــن مــبــاريــات دور المجموعات، 

ــــتـــــاد عــلــيــهــا  وعـــــــدم بـــــــروز نــــجــــوم جــــــدد بـــالـــكـــيـــفـــيـــة الــــتــــي اعـ

العالم فــي النسخ السابقة مــن بطولة كــأس العالم، 

ولــــكــــن بــــصــــورة عــــامــــة، مــــبــــاريــــات نـــهـــائـــيـــات الـــمـــونـــديـــال، 

دائماً وأبداً، ذات طبيعة خاصة نابعة من خصوصية 

ــــبـــــطـــــولـــــة األشـــــــهـــــــر واألكــــــــبــــــــر واألوســـــــــــع  وأهـــــمـــــيـــــة أجـــــــــــــواء الـ

متابعة، واألكثر جماهيرية، واألعلى تغطية. أحرص 

قدر المستطاع، على متابعة أكبر عدد من المباريات 

مـــن مـــونـــديـــال 2022، لــاســتــمــتــاع، ولـــلـــوقـــوف عــلــى ما 

وصلت إليه المنتخبات األخرى في القارات المختلفة، 

ومقارنة ذلك مع ما وصلت إليه كرة القدم اإلماراتية.

وإلى ماذا توصلت في المقارنة؟
تــــوصــــلــــت إلــــــــى أن الــــنــــتــــائــــج االســــتــــثــــنــــائــــيــــة الـــــتـــــي حــقــقــتــهــا 

بعض منتخبات القارتين اآلسيوية واألفريقية، ليست 

مــــصــــادفــــة، ولـــيـــســـت نـــاتـــجـــة عــــن ضـــربـــة حـــــظ، بـــقـــدر مــا 

أنـــــهـــــا انـــــعـــــكـــــاس حـــقـــيـــقـــي لـــلـــعـــمـــل الـــــــجـــــــاد، والـــتـــخـــطـــيـــط 

ــــر مــــــــن قـــــبـــــل االتــــــــــــحــــــــــــادات الـــــمـــــعـــــنـــــيـــــة، ومــــــــــن قـــبـــل  ــــكـ ــبـ ــ ــــمـ الـ

أهــــل االخـــتـــصـــاص، ألن الــمــنــتــخــبــات الـــتـــي حــقــقــت تلك 

النتائج، قدمت مستويات أكثر من باهرة في مباريات 

أخـــــــــــرى، حــــتــــى وإن لــــــم يـــحـــالـــفـــهـــا الــــــحــــــظ، كــــمــــا حــصــل 

مـــع مــنــتــخــبــات الــســعــوديــة وتـــونـــس والـــكـــامـــيـــرون، الــتــي 

ودعـــــــــت الـــــمـــــونـــــديـــــال بــــعــــدمــــا وضـــــعـــــت بـــصـــمـــتـــهـــا الـــفـــنـــيـــة 

الـــعـــالـــيـــة الــــجــــودة عـــلـــى مـــاعـــب الــنــســخــة 22 مــــن كـــأس 

العالم في قطر.

الحلم الياباني
كيف  اآلسيوية،  بالمنتخبات  األمــر  تعلق  بقدر 

رأيت نتائجها ومستوياتها في المونديال؟
الــمــنــتــخــبــات اآلســـيـــويـــة، خــصــوصــاً الــســعــوديــة والــيــابــان 

وكوريا الجنوبية وأستراليا، أثبتت عملياً أن المستقبل 

لمن يخطط ويعمل باحترافية، وأن ال مكان لكل من 

الذين بمقدورهم تحويل  ال يفكر بعقلية المحترفين 

األفكار إلى منهج عملي يتم تطبيقه فعلياً على أرض 

ــــــل الــــفــــوز  ــــيـــــابـــــان تـــخـــطـــط مــــنــــذ عــــقــــود مـــــن أجـ ــــــع، الـ ــــواقـ ــ الـ

بــلــقــب كــــأس الـــعـــالـــم، وبــاعــتــقــادي أنــهــا قــطــعــت شــوطــاً 

ــــويــــــاً بــــاتــــجــــاه تـــحـــقـــيـــق حـــلـــمـــهـــا الــــكــــبــــيــــر، صـــحـــيـــح أنـــهـــا  طــ

ربـــمـــا لــــن تـــفـــوز بـــعـــد عـــقـــد أو أكـــثـــر مــــن الــــزمــــن، ولــكــنــهــا 

ســتــفــوز طــالــمــا أن هــنــاك خــطــة يــتــم الــعــمــل عــلــيــهــا بكل 

جد وإصرار.

كرة  يخص  ــا  م ــيء  ش ــى  إل »تــلــمــح«  ــك  أن أعتقد   
القدم اإلماراتية، أليس كذلك؟

كــرة القدم اإلمــاراتــيــة، باتت تشكل هاجساً لكل أبناء 

اإلمــــــــــــــــــــارات، نـــــحـــــن نــــــأمــــــل ونــــتــــمــــنــــى أن نـــــــــرى »األبـــــــيـــــــض« 

يلعب في نهائيات كأس العالم للمرة الثانية والثالثة 

ــــاء فـــــي الـــســـعـــوديـــة  ــــقــ ــــكــــــذا، لـــــم ال، األشــ والـــــرابـــــعـــــة، وهــ

وصـــــــلـــــــوا لـــــلـــــمـــــونـــــديـــــال لـــــلـــــمـــــرة الـــــــســـــــادســـــــة، وبـــــــــاتـــــــــوا قـــــوة 

آسيوية كبرى في كرة القدم، فلماذا ال نحقق الشيء 

نفسه نــحــن، مــا الـــذي ينقصنا؟! الــكــفــاءات، متوفرة، 

وأهـــــل االخـــتـــصـــاص مــنــتــشــرون فـــي كـــل أرجـــــاء الـــوطـــن، 

أعــــتــــقــــد أن الــــــــــذي يــــنــــقــــصــــنــــا، هــــــو الــــتــــخــــطــــيــــط الـــعـــمـــلـــي، 

وتحديد الــهــدف الـــذي نــريــد أن نصل إلــيــه من 

وراء عــمــلــنــا مــــع الــمــنــتــخــبــات الـــوطـــنـــيـــة، 

علينا االعــتــمــاد على أبــنــاء الوطن، 

باعتبارهم األجدر على تحمل 

مـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة تـــــــطـــــــويـــــــر كـــــــرة 

الــــــــــقــــــــــدم اإلمــــــــــاراتــــــــــيــــــــــة، 

والوصول بها إلى 

ــــــأس  ــــــات كـ ــيـ ــ ــ ــــائـ ــ ــــهـ ــ نـ

الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــالـــــــــــــــــم، لـــــــيـــــــس 

للمرة الثانية فحسب، 

بل لمرات عدة.

حصة آسيا
إلى  »األبيض«  وصول  حلم  أن  ترى  أال 
قد  الثانية،  للمرة  العالم  ــأس  ك نهائيات 

يتحقق في مونديال 2026؟
لنكن واقعيين، تأهل »األبيض« اإلماراتي إلى مونديال 

2026 ال أراه مضموناً أو بـ»اليد« كما يقولون، ألسباب 

عـــدة، منها، أن حصة آســيــا فــي مــونــديــال 2026، هي 

8 مقاعد، 5 منها محجوزة مسبقاً لمنتخبات اليابان 

وكوريا الجنوبية والسعودية وإيران وأستراليا، الباقي 

3 مقاعد فقط، تتنافس عليها أكثر من 10 منتخبات، 

من بينها منتخب اإلمـــارات إلــى جانب القوى الناشئة 

في كرة القدم اآلسيوية، أوزبكستان وتاياند وفيتنام 

ــــقــــــوى الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــمــــعــــروفــــة،  والـــــهـــــنـــــد، نــــاهــــيــــك عــــــن الــ

العراق والصين واألردن وسوريا.

نتائج  مــن  كــثــيــرًا  أحــزنــتــك  الــتــي  النتيجة  هــي  مــا 
المنتخبات العربية في مونديال 2022؟

حـــزنـــت كـــثـــيـــراً لـــخـــروج الــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي مـــن دائــــرة 

المنافسة على بلوغ دور الـ 16، بعد تقديمه مستويات 

رائـــــعـــــة، وفــــــــوزه الـــتـــاريـــخـــي عـــلـــى الـــمـــنـــتـــخـــب األرجـــنـــتـــيـــنـــي 

بــــقــــيــــادة مــــيــــســــي، وأيــــــضــــــاً حـــــزنـــــت عــــلــــى الــــــــــــوداع الـــمـــؤلـــم 

لمنتخب تــونــس بــعــد انــتــصــاره الــتــاريــخــي عــلــى منتخب 

بـــأداء ونتائج  فــرنــســا، بطل الــعــالــم، لكني سعيد جـــداً 

الــمــنــتــخــب الـــمـــغـــربـــي، وأعـــتـــقـــد أنــــه جـــديـــر و»يــســتــاهــل« 

بلوغ دور الـ 16 من النسخة 22 لكأس العالم.

مع البرتو
 َمن ترشح للفوز بلقب مونديال 2022 في قطر؟

ــــبـــــرازيـــــل، هــــو األقــــــــرب إلــــــى مــنــصــة  أعـــتـــقـــد أن مــنــتــخــب الـ

التتويج، وإذا ما سارت األمور كما يجب مع المنتخب 

البرازيلي، فــأرى أنه سيصل إلى النهائي برفقة نظيره 

اإلسباني، باعتبارهما األكثر إقناعاً حتى اآلن.

الــبــرازيــلــي  ــع  م قصتك  ــة  ــالص خ ــي  ه ــا  م ــًا،  ــام ــت خ
مونديال  في  »األبيض«  مدرب  البرتو  كارلوس 

إيطاليا 1990؟
كــلــمــا أتــــذكــــر تـــلـــك الـــقـــصـــة، أشـــعـــر بـــمـــزيـــج مــــن الـــفـــرح 

والــــحــــزن، أفـــــرح ألن »األبــــيــــض« شـــــارك فـــي مــونــديــال 

ــــاريـــــخـــــه، وأحــــــــــزن ألن  تـ فـــــي  مـــــــرة  إيــــطــــالــــيــــا 1990 ألول 

كابتن البرتو، مدرب المنتخب في ذلك المونديال، 

طـــلـــب مـــنـــي طـــلـــبـــاً غـــريـــبـــاً ومـــفـــاجـــئـــاً، وربــــمــــا مـــقـــصـــوداً، 

وهــــــــو أن ألـــــعـــــب فــــــي مـــــركـــــز الــــظــــهــــيــــر األيــــــمــــــن فــــــي غــيــر 

مـــــــــركـــــــــزي الــــــــمــــــــعــــــــروف كـــــــاعـــــــب وســــــــــــــط، وقــــــــــــد رفـــــضـــــت 

الــتــنــفــيــذ، لــقــنــاعــتــي بـــأنـــه أراد شــيــئــاً مـــا فـــي حــيــنــه، ما 

زلت إلى اآلن ال أعرف لماذا طلب مني اللعب كظهير 

أيــــمــــن رغـــــــم جــــاهــــزيــــة الـــنـــجـــمـــيـــن عـــيـــســـى مــــيــــر ومـــحـــمـــد 

عــبــيــد »حـــمـــدون« فـــي حــيــنــه ألداء دور العـــب الظهير 

األيمن!
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فهد عبد الرحمن:
 نتائج المونديال االستثنائية 

ليست مصادفة

 

�   األداء في مونديال 
2022 دون المستوى

�   السعودي رائع 
والمغربي »يستاهل« 

والتونسي ال يستحق 
الوداع

�   المنتخبات اآلسيوية 
أثبتت أن المستقبل 

»لمن يخطط«

�   »البرازيلي« األقرب 
إلى منصة التتويج 

مع »اإلسباني«

�  تأهل 
»األبيض« 

للنسخة 23 
في 2026 ليس 

مضمونًا

 �   هذه تفاصيل قصتي
 مع ألبرتو في كأس 

العالم بإيطاليا 1990

 اليابان فجرت مفاجأة كبرى أمام إسبانيا | أ ف ب



حكايات08
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ميسي األذكى
األكثــر سيــرًا خالل المباريات

استقبال سيئ لمارتينو 
في المكسيك

 استقبل عدد من مشجعي المنتخب المكسيكي لكرة 

الـــقـــدم، الـــمـــدرب األرجــنــتــيــنــي جـــيـــراردو مــارتــيــنــو، الــمــديــر 

الفني لمنتخب بالدهم، بشكل سيئ، لدى عودته إلى 

العاصمة مكسيكو سيتي، بعد المشاركة غير الموفقة 

في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وأشـــــــارت بــعــض الــصــحــف األرجــنــتــيــنــيــة، إلــــى أن مــارتــيــنــو 

60 عـــــــــامـــــــــاً، تــــــعــــــرض لــــــإهــــــانــــــة مــــــــن قـــــبـــــل عــــــــــدد قــــلــــيــــل مـــن 

الـــمـــشـــجـــعـــيـــن الــــغــــاضــــبــــيــــن، لــــــــدى عــــــودتــــــه إلــــــــى مــكــســيــكــو 

ســــيــــتــــي. ونــــــشــــــرت صـــحـــيـــفـــة »ال نـــــاســـــيـــــون« األرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة، 

مقطعًا مصوراً، تظهر فيه بعض هذه اإلهانات اللفظية. 

ورغــــــــم مــــحــــاصــــرة الــــمــــصــــوريــــن والـــمـــشـــجـــعـــيـــن لـــمـــارتـــيـــنـــو، 

حــرص الــمــدرب على الــتــزام الــهــدوء خــالل خــروجــه من 

مبنى المطار.

وأوضح خايمي أوردياليس المدير الرياضي 

لــــلــــمــــنــــتــــخــــب الــــمــــكــــســــيــــكــــي: 

ــــمــــــدرب  »نــــــــــقــــــــــدره كــ

كبير، وصاحب 

إمكانات... 

ولـــــــــــكـــــــــــن فـــــــــــــي كـــــــــرة 

الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــدم، الـــــــــنـــــــــتـــــــــائـــــــــج 

هـــي مـــا تــــهــــم«.  )مــكــســيــكــو 

سيتي - د ب أ(

بيلينغهام حديث العالم
الدوحة - أ ف ب 

انــهــالــت اإلشـــــــادات عــلــى العــــب وســــط منتخب 

إنجلترا جود بيلينغهام بعد عروضه الرائعة 

فـــي مــونــديــال قــطــر حــتــى اآلن، لــكــن االمــتــحــان 

األكبر البن التاسعة عشرة سيكون في مباراة 

ــــبـــــة ضـــد  ــــقـ ــــرتـ »األســـــــــــــــــود الـــــــثـــــــاثـــــــة« الــــمــــقــــبــــلــــة الـــــمـ

فرنسا السبت في الدور ربع النهائي.

ــــهـــــام مـــــــفـــــــتـــــــاح لـــــــعـــــــب أســـــــاســـــــي  ــــنـــــغـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ كـــــــــــــان بـ

الــــــــــــــدور األول والـــــــــــــــ16،  مــــــبــــــاريــــــات  فـــــــي  لــــفــــريــــقــــه 

ــــاراة بـــقـــولـــه  ــبـــ ــ ــــمـــ ــــيـــــن بـــــعـــــد الـــ وأشـــــــــــــاد بـــــــه هـــــــــــاري كـ

»أعـــتـــقـــد أنــــــه العــــــب رائــــــــع. يـــمـــلـــك كــــل الـــصـــفـــات 

ــــهـــــا،  ــــرة بـــــحـــــوزتـــــه أو مــــــن دونـ ــــكــ ــــكـــــون الــ عــــنــــدمــــا تـ

ــــكـــــل جـــــــيـــــــد، ويــــــــقــــــــوم بـــــالـــــتـــــدخـــــات  يـــــضـــــغـــــط بـــــشـ

عندما يلزم األمر«.

وأضـــاف: »أحــب جــود جــداً، إنــه شخص 

جـــيـــد، نـــاضـــج بــالــنــســبــة إلــــى عـــمـــره ويــمــلــك 

خصاالً قيادية«.

بات بيلينغهام بعمر السادسة عشرة 

و38 يـــومـــًا، أصــغــر العـــب يــخــوض بــاكــورة 

مـــبـــاريـــاتـــه الـــرســـمـــيـــة مــــع بـــرمـــنـــغـــهـــام نــــادي 

الطفولة قبل أن يصبح بعدها بـــ25 يومًا 

أصغر العب يسجل له.

العـــب وســـط مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الــســابــق روي 

كــــيــــن قــــــــال »لــــــــم أر العــــــــب وســــــــط بـــــهـــــذه الـــســـن 

ــــلـــــة عـــــلـــــى مــــــــــدى ســـــنـــــوات  ــــاثـ ــــمـ يـــــــقـــــــدم عـــــــــروضـــــــــاً مـ

عـــــــــدة«. وأضـــــــــاف »عــــــــــادة، تــــــرى هــــــذه الــــعــــروض 

مــن العــب يبلغ الــــ26 أو الــــ27 مــن عــمــره. نحن 

نتكلم عن نضوج فكري له ويعرف متى يتخذ 

القرارات. ببساطة، هو يملك كل شيء«.

أمـــــــــــــــــــا زمــــــــــــيــــــــــــل كــــــــــيــــــــــن الـــــــــــســـــــــــابـــــــــــق فــــــــــــــي صـــــــفـــــــوف 

مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد غـــــــاري نــيــفــيــل فــــقــــال عــنــه، 

»بيلينغهام العب ال يخشى أي شيء ويتمتع 

بنضوج عال«.

وأضاف »ُيخيل إليك أنه يلعب با ضغوط 

عــــــلــــــى اإلطـــــــــــــــــاق وكـــــــــأنـــــــــه لــــــعــــــب عــــــلــــــى الـــــمـــــســـــرح 

الدولي لسنوات عدة«.

حـــــتـــــى مــــــــــــدرب إنـــــجـــــلـــــتـــــرا غـــــــاريـــــــث ســــاوثــــغــــيــــت 

ــــــدى ســـرعـــة  فـــــقـــــال: »ال أعــــتــــقــــد بــــأنــــنــــا تـــوقـــعـــنـــا مـ

نـــضـــوج بــيــلــيــنــغــهــام. لــقــد ارتـــقـــى بــمــســتــواه إلــى 

مستوى خارق«.  

الدوحة - أ ف ب 

بـــات الــنــجــم األرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي بــيــن الالعبين 

األكــــثــــر مـــشـــيـــاً طــــــوال مــعــظــم الـــمـــبـــاريـــات، إال أن هـــذه 

الـــــســـــمـــــة لــــــــم تــــمــــنــــعــــه أن يـــــــكـــــــون األذكـــــــــــــــى بـــــيـــــن أقـــــــرانـــــــه 

لــيــقــود »ألبيسيليتسي«  الــمــنــافــس  وتحطيم دفــاعــات 

إلى الدور ربع النهائي في مونديال قطر لكرة القدم. 

وبحسب إحصاءات االتحاد الدولي )فيفا(، أدرج 

اسم ميسي ضمن المراكز العشرة األولى في الئحة 

الــالعــبــيــن األكـــثـــر ســـيـــراً، كــمــا ُتــظــهــر الـــمـــبـــاريـــات األربــــع 

التي خاضها في كأس العالم.

وأسهم ميسي في تسجيل 3 أهداف، منها هدفان 

حــــاســــمــــان فـــــي الـــــفـــــوز عــــلــــى الـــمـــكـــســـيـــك 2 - صــــفــــر فــي 

الجولة الثانية من دور المجموعات، وأستراليا 2 - 1 

في ثمن النهائي في مباراته األلف في مسيرته. 

ورأى مـــدافـــع إنــجــلــتــرا الــســابــق ريــــو فــرديــنــانــد الـــذي 

لــقــنــاة »بــــي تـــي ســـبـــور« أّن أداء ميسي  يــعــمــل مــحــلــالً 

أمام أستراليا هو »أفضل ما رأيناه في كأس العالم 

حتى اآلن، بفارق كبير«.

واجــــتــــاز مــيــســي فـــي مــــبــــاراة فـــك فــيــهــا شــيــفــرة دفـــاع 

»ســـــوكـــــروز« بــافــتــتــاحــه الــتــســجــيــل وتـــســـديـــده 6 كــــرات 

ــــانـــــي أدنـــــــــى مـــعـــدل  ــــلـــــم، فــــــي ثـ عــــلــــى الـــــمـــــرمـــــى، 8.59 كـ

لالعب أساسي، منها 4.75 كلم سيراً.

في المقابل، أشارت قناة »بي بي سي« الرياضية 

قبل مباراة األرجنتين أمام أستراليا أن ميسي يحتل 

أحد المراكز الثالثة األولى أكثر من يجتاز مساحات 

ســـيـــراً فـــســـار تـــوالـــيـــاً فـــي مــبــاريــاتــه الـــثـــالث األولــــــى 4.99 

كلم و4.73 كلم و4.62 كلم!

وأوضـــــــــــــــــــــــح مــــــــــــدربــــــــــــه الـــــــــســـــــــابـــــــــق ومـــــــانـــــــشـــــــســـــــتـــــــر ســــيــــتــــي 

اإلنجليزي الحالي اإلســبــانــي بيب غــوارديــوال أن نجم 

باريس سان جيرمان الفرنسي ال يكتفي فقط بالسير 

من دون فعل أي شيء.

مـــيـــســـي، فــــي ذروتــــــــه مــــع فـــريـــقـــه الـــســـابـــق بــرشــلــونــة 

اإلســـبـــانـــي، ال يــشــعــر بــالــخــمــول حــتــى حــيــنــمــا يــمــشــي، 

قال غوارديوال في برنامج وثائقي: »ميسي، يراقب، 

هو يمشي.. ليس خارج المباراة، بل جزء منها«.

وأضـــــــــاف »يـــــحـــــرك رأســـــــــه: يـــمـــيـــنـــاً ويــــــســــــاراً ثـــــم يــــســــاراً 

ويــــمــــيــــنــــاً. يــــعــــرف بـــالـــضـــبـــط مـــــا ســــيــــحــــدث. ولــــكــــن رأســـــه 

دائماً هكذا )يدير غوارديوال رأسه يساراً ويميناً(. هو 

في حركة دائمة«. 

وتابع »هو ال يجري، ولكنه دائماً يراقب ما يحدث. 

يـــبـــحـــث عـــــن نــــقــــاط الـــضـــعـــف فــي 

ــــمـــــس أو 10  بـــــعـــــد خـ الـــــــــدفـــــــــاع. 

دقـــائـــق، يملك الــخــريــطــة في 

عينيه«.

يـــــعـــــنـــــي  ال  هـــــــــــــــــــذا  ولــــــــــــكــــــــــــن 

يــــتــــدخــــل فــي  مـــيـــســـي ال  أن 

اللعب حينما يفرض عليه 

إيقاع المباراة هذا التحدي، 

ــــنـــــانـــــد بــــعــــد نـــهـــايـــة  إذ قــــــــال فـــــرديـ

ــــاد يـــوحـــي  ــــكــ مــــواجــــهــــة أســــتــــرالــــيــــا »يــ

لــــــلــــــجــــــمــــــيــــــع بــــــــــأنــــــــــه لــــــــــــم يــــــــكــــــــن مـــــــهـــــــتـــــــمـــــــاً بــــمــــا 

يـــحـــصـــل، ولــــكــــن فــــجــــأة يــــعــــود عـــلـــى قــيــد 

ــــاة« و»مــــــــــا يـــمـــكـــنـــه الـــــقـــــيـــــام بــــــه فــتــح  ــــيــ الــــــحــ

الــمــبــاراة مــن أي مــركــز فــي الملعب. هذا 

 ليونيل ميسي يحوم كثيراً في الملعب قبل أن يلدغ 
بتمريرة سحرية أو تسديدة في المرمى | أ ف ب 
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أذكياء الحفلة
حينما شاهدت المنتخب اإلنجليزي وهو يتألق في مونديال 

قطر، ال سيما مباراته األخيرة أمام السنغال، وتأهله بجدارة 

بـــثـــاث أهـــــــداف نــظــيــفــة إلـــــى الـــــــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي، تــــذكــــرت أيــــام 

مــونــديــال 2014 بــالــبــرازيــل، حينما خــرج مبكراً بخفي حنين، 

وبخيبة أمل دفعت الصحافة اإلنجليزية لمهاجمته بعنف، 

وصــل إلــى حــد اإلهــانــة، لــدرجــة أنها وصفت العبي المنتخب 

بـــ»أغــبــيــاء الــحــفــلــة«، وأتـــذكـــر أن هـــذا الــوصــف غــيــر الــمــتــداول، 

عــلــى األقــــل عــنــدنــا، أثــــار انــتــبــاهــنــا أنـــا وزمـــائـــي، ونــحــن نــمــارس 

ــــــي صـــحـــيـــفـــتـــنـــا »الـــــــبـــــــيـــــــان«، فـــــقـــــررنـــــا أن نـــعـــيـــد  عــــمــــلــــنــــا الـــــيـــــومـــــي فـ

نشره في ملحقنا المونديالي حينذاك، لكي نطلع القارئ 

الــــعــــزيــــز عــــلــــى طـــريـــقـــتـــهـــم الـــعـــنـــيـــفـــة فـــــي الــــنــــقــــد، حــيــنــمــا 

خـــيـــب مــنــتــخــبــهــم اآلمــــــــال. مــــا دفـــعـــنـــي لـــتـــذكـــر تــلــك 

الــــواقــــعــــة، وهــــــو مـــشـــهـــد الـــمـــنـــتـــخـــب اإلنـــجـــلـــيـــزي 

ــــــذه الــــــمــــــرة، فـــــ»أغــــبــــيــــاء الـــحـــفـــلـــة«،  الـــمـــخـــتـــلـــف هـ

أصبحوا في هذا المونديال »أذكياء الحفلة«، وال 

سيما بعد هذا العرض الافت والمتميز أمام السنغال.

الكثيرين سيتفقون معي إذا قلت إن مــبــاراة إنجلترا  ولــعــل 

وفــــرنــــســــا، 10 ديـــســـمـــبـــر، فــــي ربـــــع الـــنـــهـــائـــي، ســـتـــكـــون بــمــقــام 

نهائي مبكر، وبخاصة بعد العرض الكبير اآلخر الذي قدمه 

بــطــل مــونــديــال روســيــا أمـــام بــولــنــدا، وفـــاز بــه أيــضــاً بالثاثة، 

وتـــألـــق فــيــه جــمــيــع الــاعــبــيــن وفــــي مــقــدمــتــهــم لــيــلــيــان مــبــابــي، 

بتسجيله هدفين بطريقته الــخــاصــة، ليرتفع رصــيــده إلــى 5 

أهداف، ويحلق وحده حتى اآلن بلقب هداف المونديال.

آخر الكالم 

� هـــنـــاك مـــن يــــرى أن الــمــنــتــخــب اإلنــجــلــيــزي لـــم يــخــتــبــر جــديــاً 

بـــمـــا فـــيـــه الـــكـــفـــايـــة، وأن مـــــبـــــاراة فـــرنـــســـا أول اخــــتــــبــــار حــقــيــقــي 

لـــمـــدى قــــوتــــه، ولـــكـــنـــي ال أتـــفـــق كـــثـــيـــراً، ألنـــــي أراه قــــويــــاً مــثــلــمــا 

أرى الــمــنــتــخــب الـــفـــرنـــســـي، وقــنــاعــتــي أنـــنـــا ســنــخــســر أحــدهــمــا 

مـــبـــكـــراً، ولـــعـــل الـــفـــائـــز مــنــهــمــا ســيــشــق طــريــقــه ال مــحــالــة نحو 

المباراة النهائية. 

� رغــم أنــنــي مــن المتعاطفين مــع ميسي، ألنــه يستحق أن 

يــضــيــف الــمــونــديــال لمسيرته الــمــدهــشــة، إال أنــنــي أعــتــقــد أن 

المنتخب األرجنتيني لم يشبعنا حتى اآلن. 

� لـــكـــل الـــــذيـــــن يــــرشــــحــــون الــــكــــبــــار فـــقـــط لـــلـــفـــوز فـــــي دور الـــــــ16 

أقول: قلبي مع المغرب.

محمود الربيعيخذ وهات

ماني يشيد بأداء 
المنتخب السنغالي

أشــــاد الــمــهــاجــم الــســنــغــالــي الــشــهــيــر ســاديــو مــانــي بـــأداء 

زمــــــالئــــــه فــــــي الــــمــــنــــتــــخــــب الــــســــنــــغــــالــــي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم خــــالل 

الــمــبــاراة أمـــام المنتخب اإلنــجــلــيــزي بــالــدور الــثــانــي )دور 

الـــســـتـــة عــــشــــر( لـــبـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــالـــم 2022، الــمــقــامــة 

حــالــيــًا فـــي قــطــر، رغـــم الــهــزيــمــة صــفــر /   3 والـــخـــروج من 

البطولة.

وكــــــــتــــــــب مــــــــانــــــــي مــــــهــــــاجــــــم بـــــــــايـــــــــرن مــــــيــــــونــــــخ األلــــــــمــــــــانــــــــي عـــلـــى 

»انـــــســـــتـــــغـــــرام« بــــعــــد مـــــــبـــــــاراة األمـــــــــــس: »الـــــــنـــــــاس فـــــخـــــورون 

بأدائكم«.

وأوضــــــــــــــح مــــــانــــــي أن الــــمــــنــــتــــخــــب »مــــــثــــــل بــــــــــجــــــــــدارة« الــــعــــلــــم 

السنغالي.

وكـــــــــــــــــــان الــــــمــــــنــــــتــــــخــــــب الـــــــســـــــنـــــــغـــــــالـــــــي مـــــــــــع نـــــظـــــيـــــره 

المغربي هما فقط من اجتازا الدور األول 

بـــــالـــــمـــــونـــــديـــــال الــــــحــــــالــــــي مـــــــن بـــــيـــــن خـــمـــســـة 

ــــبـــــات أفــــــريــــــقــــــيــــــة شـــــــــاركـــــــــت فـــــــــي هــــــذه  ــــتـــــخـ ــــنـ مـ

النسخة، ولكن الفريق مني بأكبر هزيمة 

له في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــي  أصــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــب قــــــــبــــــــل 

بأيام خالل  الحالية  البطولة 

مـــــــشـــــــاركـــــــتـــــــه مـــــــــــع بـــــــــــايـــــــــــرن فــــي 

مــــبــــاراة بــــالــــدوري األلـــمـــانـــي. 

)الدوحة - د ب أ(

غضب النجوم.. مشاهد »خارج النص«
دبي - علي الظاهري 

صـــــــــــــاحـــــــــــــب خـــــــــــــــــــــــــروج بــــــــــعــــــــــض الـــــــمـــــــنـــــــتـــــــخـــــــبـــــــات 

الــــــــــعــــــــــالــــــــــم 2022  كــــــــــــــــأس  مــــــــــــن  الـــــــعـــــــالـــــــمـــــــيـــــــة 

ــــارجــــــة عــــــن الــــنــــص،  فــــــي قـــــطـــــر، مــــشــــاهــــد خــ

عــــــــّبــــــــرت عــــــــن حــــــالــــــة الـــــغـــــضـــــب لــــــــــدى بـــعـــض 

الـــــــمـــــــونـــــــديـــــــال  وداع  بـــــــعـــــــد  الـــــــاعـــــــبـــــــيـــــــن 

ومـــــن  الــــــمــــــجــــــمــــــوعــــــات،  دور  مـــــــن 

ــــــي تـــم  ــــتـ ــ ــــر الـــــلـــــقـــــطـــــات الـ ــ ــــهـ ــ أشـ

تــــــــــــداولــــــــــــهــــــــــــا عـــــــــلـــــــــى نـــــــطـــــــاق 

واســـــــــع فــــــي مــخــتــلــف 

وســــــــــــائــــــــــــل اإلعــــــــــــــــام 

ومنصات التواصل 

االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، اعـــــــتـــــــداء 

مـــهـــاجـــم مــنــتــخــب أورغـــــــواي 

إديـــــســـــون كـــافـــانـــي عـــلـــى شــاشــة 

تـــقـــنـــيـــة الــــفــــيــــديــــو الــــمــــســــاعــــد »الــــــفــــــار« 

وإســــقــــاطــــهــــا بــــعــــد خـــــــــروج مـــنـــتـــخـــب بــــــاده 

من بطولة كــأس العالم، وقيام مهاجم 

الـــمـــنـــتـــخـــب الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو، 

بــــتــــحــــطــــيــــم زجـــــــــــــاج مـــــقـــــاعـــــد الــــــــــبــــــــــدالء، بـــعـــد 

خـــــــــــــــــــــروج »الـــــــــشـــــــــيـــــــــاطـــــــــيـــــــــن الــــــــــحــــــــــمــــــــــر« مـــــــبـــــــكـــــــراً 

مـــــن الـــــحـــــدث الــــعــــالــــمــــي. وانــــفــــعــــل كـــافـــانـــي 

وداع  بــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــد 

المونديال 

رغــــم الـــفـــوز في 

الــمــبــاراة أمــــام غانا 

بــــــثــــــنــــــائــــــيــــــة، حـــــــيـــــــث كـــــــان 

أورغــــــــــــــــــــــــواي بــــــحــــــاجــــــة إلــــــــــــى 3 

أهـــــداف لــلــتــأهــل بــــدالً مـــن كــوريــا 

الجنوبية، وجاء تصرف كافاني على 

خلفية رفــض حكم مباراة أورغـــواي وغانا 

احــــتــــســــاب ركــــلــــة جــــــــزاء لــــفــــريــــقــــه، وتــــعــــرض 

الـــاعـــب النـــتـــقـــادات واســـعـــة مـــن الــاعــبــيــن 

بعد تصرفه. 

وســـــلـــــطـــــت وســـــــائـــــــل إعــــــــــــام الـــــــضـــــــوء عـــلـــى 

لحظة انفعال كريستيانو رونالدو أثناء 

ــــبـــــاراة الـــبـــرتـــغـــال وكــــوريــــا  اســـتـــبـــدالـــه فــــي مـ

الــجــنــوبــيــة، بــعــد قــيــامــه بـــإشـــارة الصمت 

ــــــد العــــبــــي كــــــوريــــــا، حــــيــــث جــــــــاءت ردة  ألحـ

فعل »الدون« على كلمات مستفزة من 

الاعب الكوري والتي ظن البعض أنها 

جـــاءت اعــتــراضــًا على قـــرار اســتــبــدالــه في 

ــــبـــــاراة، حـــيـــث أكــــــد الــــاعــــب الحــــقــــًا أن  الـــــمـ

غــــضــــبــــه أثــــــنــــــاء الــــتــــبــــديــــل لــــــم يــــكــــن بــســبــب 

الــــــــــــــمــــــــــــــدرب ســـــــــــانـــــــــــتـــــــــــوس، وإنــــــــــــمــــــــــــا بــــســــبــــب 

مــــطــــالــــبــــة أحــــــــد العـــــبـــــي كــــــوريــــــا بــــالــــخــــروج 

سريعًا، مما دفعه لإلشارة إليه بأن 

يصمت. 

هو الفارق بينه وبين اآلخرين«.

ليس كسواًل!
ــــقــــــدم  ــتــ ــ بــ الـــــــــــظـــــــــــاهـــــــــــرة  هــــــــــــــــذه  تــــــــرتــــــــبــــــــط  وال 

ميسي، ابن الـ35 عاماً، في السن، بل 

هي سمة تمتد على العديد من السنوات، إذ 

ــــام الـــضـــوء عــلــى مـــا يــقــوم بـــه منذ  ســلــطــت األرقــ

كأس العالم في روسيا 2018 وقبلها البرازيل 

2014، إذ ظــهــر بــشــكــل جــلــّي أنــــه يــســيــر ولــكــنــه 

ليس كسوالً.

يــســيــر مــيــســي فـــي أثـــنـــاء الــمــبــاريــات أكــثــر من 

أي العــب آخــر في هــذا الكوكب، ولكنه يملك 

الـــــــوقـــــــت أيـــــــضـــــــاً لـــــالبـــــتـــــســـــام رغــــــــــم اشــــــــتــــــــداد حـــــدة 

المباراة.

وأظـــهـــر بــحــث أن فــعــالــيــة مــيــســي تــكــمــن في 

خـــــلـــــق الــــــمــــــســــــاحــــــات وقــــــــضــــــــاء فــــــتــــــرة زمـــــنـــــيـــــة فـــي 

الـــمـــواقـــع األقــــــرب إلــــى مــنــطــقــة جـــــزاء الــمــنــافــس 

واألهم في الملعب.

ــــانـــــات فــي  ــــيـ ــــبـ وتـــــــســـــــاءل لــــــــوك بــــــــــورن واضــــــــــع الـ

نـــــــادي بـــرشـــلـــونـــة فـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي لــــدراســــة 

ــــيـــــالت »هــــــــــل يــــمــــكــــنــــنــــا الــــــــقــــــــول إن مـــيـــســـي  ــــلـ ــــتـــــحـ الـ

يــــــــحــــــــصــــــــل عـــــــــلـــــــــى مـــــــــســـــــــاحـــــــــة كـــــــــبـــــــــيـــــــــرة عـــــــــبـــــــــر عـــــــــدم 

المشاركة في اللعب؟ نعم، هذا هو بالضبط 

ما تظهره الدراسات«.

وحـــــــــــــــــــــــــــده الـــــــــــمـــــــــــهـــــــــــاجـــــــــــم الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــنــــــــــــدي روبـــــــــــــــــــــرت 

لــيــفــانــدوفــســكــي )34 عــــامــــاً( تـــفـــوق عــلــى ميسي 

فــي مــونــديــال قــطــر فــي هـــذا الــمــضــمــار إذ اجــتــاز 

أمــام السعودية، مقابل 4998  5202 م سيراً 

م لميسي أمام المكسيك. 

وفي مواجهة األرجنتين وبولندا سار ميسي 

4736 م مقابل 4829 م لليفاندوفسكي، ولذا 

تــــــســــــاءل بــــعــــضــــهــــم: مــــيــــســــي مــــتــــعــــب أم مـــجـــرد 

العب اعتاد السير بدالً من الجري؟



أبوظبي - محمد صادق

شـــهـــد كــــــأس الـــعـــالـــم قـــطـــر 2022 أخــــطــــاء قـــاتـــلـــة مــــن عـــدد 

مــــن حـــــــراس الـــمـــرمـــى أدت بـــطـــريـــقـــة مـــبـــاشـــرة إلـــــى خـــســـارة 

مـــنـــتـــخـــبـــاتـــهـــم فـــــي الـــنـــســـخـــة الـــحـــالـــيـــة مـــــن الــــمــــونــــديــــال، فــي 

الـــــــوقـــــــت الــــــــــــذي بـــــــــرز فـــــيـــــه عـــــــــدد آخـــــــــر مـــــــن الــــــــحــــــــراس الـــــذيـــــن 

تـــألـــقـــوا مــــع مــنــتــخــبــاتــهــم ودافـــــعـــــوا عــــن مـــرمـــاهـــم بــبــســالــة، 

وكانوا أحد األسباب الرئيسة في الفوز والصعود لألدوار 

النهائية.

ــــلـــــى األخــــــطــــــاء  وبــــــصــــــم حـــــــــــارس أســـــتـــــرالـــــيـــــا مـــــــــات رايــــــــــــــان عـ

الــــكــــارثــــيــــة لـــــحـــــراس الــــمــــرمــــى فـــــي الــــمــــونــــديــــال، بـــعـــد الــخــطــأ 

ــــاراة األرجــــنــــتــــيــــن وأســــتــــرالــــيــــا؛  ــــبــ الــــقــــاتــــل الــــــــذي ارتــــكــــبــــه فـــــي مــ

حينما عوقب على تردده في التعامل مع الكرة وهي بين 

أقدامه، ليفقدها لمصلحة مهاجم المنتخب األرجنتيني 

ــــيـــــان ألـــــفـــــاريـــــز الـــــــــذي اســــتــــغــــل خــــطــــأ الـــــــحـــــــارس وســـجـــل  جـــــولـ

الـــــهـــــدف الــــثــــانــــي لــــــ »الــــتــــانــــغــــو« فـــــي الــــدقــــيــــقــــة 57. وتــســبــبــت 

أخــطــاء لــحــراس الــمــرمــى وخــاصــة فــي الــمــواجــهــات األولـــى 

تــــــعــــــرض بـــــعـــــض الـــمـــنـــتـــخـــبـــات  فـــــــي دور الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــات فـــــــي 

الجيد  المستوى والتعامل غير  تــواضــع  للخسارة بسبب 

مـــع الــــكــــرات، مـــا أدى إلــــى اســتــقــبــالــهــم أهــــدافــــاً ســهــلــة في 

مرماهم.

ميندي والشيب
وظــــهــــر حــــــــارس الـــمـــنـــتـــخـــب الــــســــنــــغــــالــــي، ونــــــــــادي تــشــيــلــســي 

اإلنـــجـــلـــيـــزي، إدوارد مــيــنــدي بــمــســتــوى مـــهـــزوز فـــي مـــبـــاراة 

الـــســـنـــغـــال األولــــــــى ضــــد هـــولـــنـــدا فــــي الــــــــدور األول، وبـــــــأداء 

بعيد عن مستواه المعروف بعدما تسبب بشكل مباشر 

فــــي هـــدفـــي »الــــطــــواحــــيــــن« عـــنـــدمـــا أخـــطـــأ فــــي الـــــخـــــروج مــن 

مــــرمــــاه فــــي الــــهــــدف األول، وســـقـــطـــت مـــنـــه الــــكــــرة بـــصـــورة 

غريبة لتتسبب في الهدف الثاني.

كما ظهر حــارس المنتخب القطري، سعد الشيب، 

بمستوى فني متواضع مع منتخب بــاده وبخاصة في 

المباراة االفتتاحية أمام اإلكــوادور، وكان نقطة ضعف 

واضـــحـــة فـــي الــعــنــابــي، بــعــد أن تــســبــب فـــي ركــلــة الــجــزاء 

الـــتـــي ســجــل مــنــهــا منتخب 

اإلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادور هــــــــــدفــــــــــه 

وتــــعــــامــــلــــه  األول، 

غــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــجـــــــــــــــــيـــــــــــــــــد 

مـــــــــــــــــــع أغــــــــــــــــلــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــرات 

المنتخب المنافس.

هينيسي
وتــســبــب حــــارس ويـــلـــز، وأيــــن هينيسي، 

فــي خــوض منتخب بـــاده مــبــاراتــه أمـــام إيــران 

منقوصاً بعد التحامه العنيف مع المهاجم مهدي 

طارمي، ليحصل على أول بطاقة حمراء في كأس 

الــعــالــم الــحــالــيــة، ويصبح ثــالــث حـــارس مرمى 

تــشــهــر فــي وجـــه الــبــطــاقــة الــحــمــراء خــال 

تــــاريــــخ كـــــأس الـــعـــالـــم بـــعـــد الــجــنــوب 

أفريقي إيتوميلينغ كهون ضد 

 ،2010 عـــــــــــــام  أوروغــــــــــــــــــــــــــــواي 

وجــــــــيــــــــانــــــــلــــــــوكــــــــا بــــــالــــــيــــــوكــــــا 

نــــجــــم إيــــطــــالــــيــــا ضــد 

ــنــــتــــخــــب الـــــنـــــرويـــــج  مــ

عام 1994.

رينيه هيجيتا
وأعـــــــاد خـــطـــأ مـــــات رايـــــــان حــــارس 

أســـتـــرالـــيـــا إلـــــى األذهــــــــان األخــــطــــاء الــقــاتــلــة 

لـــــــحـــــــراس الــــــمــــــرمــــــى فـــــــي تـــــــاريـــــــخ كــــــــــأس الــــعــــالــــم 

والتي شهدت العديد من الكوارث من حراس لهم 

أســمــائــهــم فـــي عـــالـــم كــــرة الـــقـــدم، أبـــرزهـــا الــخــطــأ الـــذي 

ارتكبه الحارس الكولومبي الشهير رينيه هيجيتا 

في مونديال 1990 من أشهر أخطاء حراس 

المرمى عبر التاريخ بعد أن خرج لمراوغة 

مــهــاجــم الـــكـــامـــيـــرون الـــعـــجـــوز روجـــيـــه ميا 

الـــذي نجح فــي خطف الــكــرة وســجــل هدفاً 

ــــاً ألســــــــــــود الــــــكــــــامــــــيــــــرون مــــنــــحــــهــــم الــــتــــأهــــل  ــيــ ــ ــــخــ ــــاريــ تــ

لـــــــدور الـــثـــمـــانـــيـــة فــــي تــلــك 

الـــنـــســـخـــة مــــن كـــأس 

الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــم فـــــــــي 

إيطاليا.

ديفيد سيمان
 2002 ــــــال  ــــديـ ــ ــــونـ ــ مـ وشــــــهــــــد 

في كوريا الجنوبية واليابان خطأ 

ال يغتفر مــن حـــارس منتخب إنجلترا 

الــمــخــضــرم ديــفــيــد ســيــمــان عــنــدمــا تــقــدم من 

مرماه في مباراة البرازيل في الدور ربع النهائي، 

تاريخياً  منح به النجم البرازيلي رونالدينهو هدفاً 

من ضربة حرة مباشرة، وظل ذلك الهدف 

يــــــــطــــــــارد ســـــيـــــمـــــان بــــــاعــــــتــــــبــــــاره واحـــــــــــــــــداً مـــن 

األهــــداف الــتــي ال تنسى فــي تاريخ 

كأس العالم.

روبرت جرين
ومـــــــــــــن األخــــــــطــــــــاء 

الكارثية 

للحراس في كأس 

الــعــالــم، الــخــطــأ القاتل 

الــــــــذي ارتــــكــــبــــه أيـــــضـــــاً حـــــارس 

ــــــزي روبـــــــــــرت  ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــجـ ــ ــتـــــخـــــب اإلنـ ــ ــنـ ــ ــــمـ الـ

جرين في مونديال 2010 في جنوب 

ــــامـــــل مـــع  ــتـــــعـ ــ ــــا فـــــشـــــل فـــــــي الـ ــنـــــدمـ ــ ــــا عـ ــيـ ــ ــــقـ ــــريـ أفـ

تــســديــدة ســهــلــة مـــن الــمــهــاجــم األمـــريـــكـــي كلينت 

ديمبسي لتمر الكرة من تحت يديه بغرابة وتسكن 

شباكه وسط ذهول الجميع.

كاسياس
ولـــــــــــــم تــــــشــــــفــــــع الـــــــــخـــــــــبـــــــــرات الـــــــكـــــــبـــــــيـــــــرة الـــــتـــــي 

امتلكها الحارس اإلسباني الشهير كاسياس 

مــــــن ارتــــــكــــــاب خــــطــــأ ال يـــغـــتـــفـــر فــــــي مــــــبــــــاراة إســـبـــانـــيـــا 

وهــــولــــنــــدا فـــــي كــــــأس الــــعــــالــــم 2014 والـــــــــذي شـــهـــد خـــســـارة 

تاريخية بخماسية عندما خــرج من  بنتيجة  »الــمــاتــادور« 

مـــرمـــاه بــشــكــل غـــريـــب، وســـجـــل الــمــهــاجــم الـــهـــولـــنـــدي فــان 

بــــيــــرســــي هـــــدفـــــاً رائــــــعــــــاً بـــــرأســـــه أطــــلــــق عـــلـــيـــه بــــعــــدهــــا بـــيـــرســـي 

الطائر.

مكان خطير 
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال عــــــــمــــــــار مــــــــعــــــــاذ مـــــــــــــــدرب حـــــــــــــــراس مـــــرمـــــى 

الـــزمـــالـــك الـــســـابـــق، والــــوحــــدة اإلمــــاراتــــي أن مـــونـــديـــال قطر 

شهد أخطاء واضحة من حراس المرمى تسببت بشكل 

مـــبـــاشـــر فـــــي اســـتـــقـــبـــال األهــــــــــــداف، ولــــكــــن فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــه 

ظــــهــــر عــــــــدد مــــــن الـــــــحـــــــراس الــــجــــيــــديــــن الــــــذيــــــن قــــــدمــــــوا أداء 

الفــتــاً فــي البطولة. وأضـــاف مــدرب حــراس مرمى الوحدة 

اإلمــــاراتــــي، أن الــخــطــأ الــــذي ارتــكــبــه حــــارس أســتــرالــيــا مــات 

ــــاء نــتــيــجــة تــــصــــرف غــــريــــب مــــن الـــــحـــــارس رغــــــم أنـــه  رايــــــــان جــ

كـــان بــمــقــدوره إبـــعـــاد الـــكـــرة، لــكــن إصــــــراره عــلــى الــمــراوغــة 

فـــــي مــــكــــان خـــطـــيـــر وأمـــــــــام العـــبـــيـــن مـــــن الــــعــــيــــار الـــثـــقـــيـــل مــن 

الــمــنــتــخــب األرجـــنـــتـــيـــنـــي تــســبــب فــــي الــــهــــدف، والـــــــذي لــــواله 

لربما تغيرت النتيجة بعد أن ظهرت أستراليا بشكل جيد 

ونــــداً لمنتخب األرجــنــتــيــن وكــــادت تــعــود فــي الــمــبــاراة لــوال 

تألق حارس »التانغو« في الدقائق األخيرة.

وأشـــــــــــــــار مــــــــعــــــــاذ، إلــــــــــى أن ســـــعـــــد الـــــشـــــيـــــب حــــــــــــارس قـــطـــر 

الــــحــــراس  الــــســــنــــغــــال، مـــــن أكــــثــــر  وإدوارد مـــيـــنـــدي حــــــــارس 

الــــذيــــن ارتـــكـــبـــوا أخــــطــــاء فــــي الـــمـــونـــديـــال الـــحـــالـــي، وظـــهـــروا 

بــشــكــل مـــتـــواضـــع، رغــــم أن مــيــنــدي يــمــتــلــك خـــبـــرات كــبــيــرة 

باعتباره واحداً من أفضل الحراس في السنوات األخيرة، 

ولكن ظهوره األول أمام هولندا كان مخيباً بشكل كبير، 

الفــتــاً إلـــى أن كـــورتـــوا حــــارس بلجيكا وبــرغــم تــألــقــه إال أنــه 

يــتــحــمــل مــســؤولــيــة الـــهـــدف األول للمنتخب الــمــغــربــي في 

مـــبـــاراة الــمــجــمــوعــات. وأوضـــــح مــعــاذ أن مــحــمــد الــعــويــس 

حارس منتخب السعودية، وماثيو تيرنر حارس الواليات 

الـــمـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة، ونــــوبــــيــــرت حــــــارس مــنــتــخــب هــولــنــدا 

كانوا من أبــرز الــحــراس في مونديال قطر، وقــدمــوا أداء 

الفتاً للغاية وهم األفضل في البطولة حتى اآلن.
اذ 

ار مع
 عم

أخطاء 
الحراس 

القاتلة
 تجهض األحالم 

في المونديال

األسترالي مات رايان أحدث 
أعضاء السلسلة األشهر

حكايات10
الثالثاء | 12  جمادى األولى  1444 | 06 ديسمبر ٢٠٢2  |  العدد ١٥٥٠5



11 حكايات
12  جمادى األولى  1444 | 06 ديسمبر ٢٠٢2  |  العدد ١٥٥٠5|  الثالثاء

صالت قرابة داخل مالعب المونديال

الدوحة - زهير بن علي 

ــــــأس الــــعــــالــــم قــــطــــر 2022، حـــــاالت  تـــشـــهـــد نــــهــــائــــيــــات كـ

طـــريـــفـــة ألفــــــــراد مــــن عـــائـــلـــة واحــــــــدة يــــشــــاركــــون فــــي هـــذه 

الــبــطــولــة مــع منتخبين مختلفين، مــثــل حــالــة الثنائي 

ــــامـــــز، ذلــــــــك أن نــــيــــكــــو ويــــلــــيــــامــــز يــــلــــعــــب لــلــمــنــتــخــب  ــــيـ ــــلـ ويـ

اإلسباني بعد أن ُولــد فــي إسبانيا وفضل »الروخـــا«، 

بـــيـــنـــمـــا اخـــــتـــــار شـــقـــيـــقـــه األكـــــبـــــر إيــــنــــاكــــي ويــــلــــيــــامــــز الـــلـــعـــب 

لمنتخب غانا بعد أن ُولد في أكرا وهاجر رفقة عائلته 

إلى إسبانيا. وقد كان االختيار مفاجئًا نسبيًا، خاصة 

من قبل نيكو الذي لم يكن مرشحًا ليكون نجمًا في 

المنتخب اإلسباني غير أنه فاجأ الجميع بهذا القرار 

ولــكــن يــبــدو أنـــه تــأثــر بــمــكــان والدتــــه بينما كـــان شقيقه 

األكبر مرتبطًا أكثر بغانا التي ولد فيها.

ــــــى مــــن نــوعــهــا،   وهــــــذه الـــحـــالـــة لــيــســت األولـ

فــــقــــد عــــــــاش الــــمــــنــــتــــخــــب الـــــغـــــانـــــي تـــجـــربـــة 

مـــــــــــشـــــــــــابـــــــــــهـــــــــــة قـــــــــــــبـــــــــــــل ســـــــــــــــــــنـــــــــــــــــــوات مـــــــع 

األخــــويــــن بـــواتـــيـــنـــغ، عــنــدمــا 

لعب جــيــروم للمنتخب 

األلــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــي واخـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــار 

بــــريــــنــــس الـــمـــنـــتـــخـــب 

الــــــــــــغــــــــــــانــــــــــــي، وهـــــــــا 

هــــو الــــتــــاريــــخ أعــــــاد نــفــســه مــــن جـــديـــد مــــع فــــــارق بــســيــط 

وهـــــو أن الـــعـــاقـــة بـــيـــن األخــــويــــن ويـــلـــيـــامـــز تـــبـــدو أفــضــل 

بكثير من العاقة بين األخوين بواتينغ، اللذين كانا 

في صراع معلن. كما ضّمت صفوف المنتخب الغاني 

في هذه النسخة شقيقين، هما أندريه أيوه وشقيقه 

ــــادا الــمــنــتــخــب الـــغـــانـــي فــي  ــ األصــــغــــر جــــــــــوردان، حـــيـــث قـ

هذه البطولة دون أن ينجحا في تحقيق نتائج مميزة 

بــعــد الــفــشــل فـــي الــتــأهــل إلــــى لـــلـــدور الــثــانــي مـــع فشل 

أندريه في تنفيذ ركلة جزاء في اللقاء الثالث.

وعـــاش المنتخب الــفــرنــســي عــلــى وقـــع صــدمــة بعد 

إصــابــة مــدافــعــه لــوكــاس هــيــرنــانــديــز ســريــعــًا وذلـــك في 

الـــلـــقـــاء األول ضـــد أســـتـــرالـــيـــا ودخـــــل ثــيــو مـــكـــان شقيقه 

األكـــــبـــــر، ذلــــــك أن الـــتـــنـــافـــس خــــــال هــــــذه الـــنـــســـخـــة كـــان 

بــيــن الــشــقــيــقــيــن مـــن أجـــل مــكــان أســـاســـي عــلــى الــــرواق 

األيـــســـر، ولــكــن مــونــديــال لـــوكـــاس انــتــهــى ســريــعــًا. كما 

ــــفـــــوفـــــه،  ــــتـــــخـــــب الـــــــصـــــــربـــــــي شــــقــــيــــقــــيــــن فــــــــي صـ ــــنـ يــــــضــــــم الـــــمـ

فــانــجــا ميلنكوفيتش سافيتش المرمى  يــحــرس  حــيــث 

الـــصـــربـــي وهــــو يــلــعــب لــفــريــق تـــوريـــنـــو اإليـــطـــالـــي، بينما 

يــعــتــبــر ســيــرجــي نــجــم الــمــنــتــخــب األول حــيــث تــألــق في 

وســـــــــــــــــــــــط مــــــــــــــــــيــــــــــــــــــدان التــــــــســــــــيــــــــو 

ورومــــــــــــــــــــــــــا اإليــــــــطــــــــالــــــــيــــــــيــــــــن، 

وهــــــــــو يــــعــــتــــبــــر مــــــــن أبــــــــرز 

الاعبين في مركزه، ويحظى بدور كبير في المنتخب 

الصربي الذي يرتبط مستواه بشقيقين.

وتشهد صفوف منتخب هولندا حالة فريدة بوجود 

دانــــي بــلــيــنــد مـــدربـــًا مــســاعــداً لــلــويــس فـــان خــــال، بينما 

يـــلـــعـــب نـــجـــلـــه دالــــــــي بـــلـــيـــنـــد أســـــاســـــيـــــًا، وقــــــد احـــتـــفـــل مــع 

والده بالهدف الذي سجله في المباراة ضد المنتخب 

األمريكي، وقــد تم تــداول المشهد طوياً باعتبار أنه 

ــــنـــــادر أن يــشــهــد الـــمـــونـــديـــال مـــثـــل هـــــذه الـــحـــاالت  مــــن الـ

فـــي مــنــاســبــات قــلــيــلــة، مــثــل وضــعــيــة الــثــنــائــي ســـيـــزاري 

مالديني ونجله باولو مالديني في مونديال 1998.

كما تعرف صفوف منتخب إسبانيا حالة قرابة بين 

المدرب لويس أنريكي والمهاجم فيران تورس، وهو 

صهر المدرب، ما أثــار جــدالً في بعض الفترات حول 

أحقية توريس بالمشاركة مع المنتخب اإلسباني، 

حــيــث اعــتــبــرت بــعــض األطــــراف أن الــمــدرب 

يــجــامــلــه كـــثـــيـــراً رغـــــم أنـــــه ال يــســتــحــق 

اللعب.

الفوز على بولندا.. لم شمل أسر »الديوك«
دبي - العوضي النمر 

بـــعـــد فـــــوز مــنــتــخــب فـــرنـــســـا عـــلـــى مــنــتــخــب بـــولـــنـــدا وبـــلـــوغ 

الــدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم 2022، 

مــنــح اتــحــاد الــكــرة الــفــرنــســي أهـــم مــكــافــأة لــاعــبــيــن على 

جـــهـــودهـــم، وإصــــرارهــــم فـــي الـــدفـــاع عـــن لــقــبــهــم، حيث 

تــقــرر دعـــوة واســتــضــافــة أســرهــم لــإقــامــة معهم بنفس 

الــفــنــدق الــــذي يــقــيــمــون فــيــه بـــالـــدوحـــة، لــلــمــســاهــمــة في 

رفــــع مــعــنــويــات الــاعــبــيــن وزيــــــادة رغــبــتــهــم فـــي مــواصــلــة 

تحقيق الفوز واجتياز المنتخب اإلنجليزي في موقعة 

ربع النهائي يوم السبت المقبل.

وقـــــــام اتــــحــــاد الــــكــــرة الـــفـــرنـــســـي بـــاتـــخـــاذ تـــلـــك الـــخـــطـــوة 

الــــمــــعــــنــــويــــة، بــــنــــاء عــــلــــى االتــــــفــــــاق الـــمـــســـبـــق بـــيـــنـــهـــم وبـــيـــن 

الاعبين قبل السفر إلى الدوحة، حيث تعاهد الجميع 

عـــلـــى الـــــدفـــــاع عــــن لــقــبــهــم وفـــــي حـــــال تـــأهـــل الـــفـــريـــق إلـــى 

الدور ربع النهائي سيتم دعوة األسر وعائات الاعبين 

للسفر إلى الدوحة ومرافقتهم لرفع معنوياتهم.

ــــر الـــاعـــبـــيـــن عـــلـــى نـــفـــقـــة االتــــحــــاد  وســــتــــكــــون إقــــامــــة أســ

الفرنسي للكرة خال الفترة المتبقية من المونديال، 

شاملة تذاكر السفر من فرنسا إلى قطر.

وأمس، استقبل العبو منتخب »الديوك« زوجاتهم 

وأطــفــالــهــم بــعــد فــتــرة طــويــلــة مــن الــغــيــاب، خــاصــة وأن 

أغلب الفنادق المخصصة للمنتخبات أصبحت شاغرة 

ـــ 16 ومـــغـــادرة  ــــــدور الــ بــعــد انـــتـــهـــاء دور الــمــجــمــوعــات والـ

المنتخبات التي انتهى مشوارها في المونديال.

 وتـــعـــتـــبـــر هــــــذه الــــمــــكــــافــــأة مـــهـــمـــة لـــاعـــبـــيـــن لـــمـــواصـــلـــة 

مــــــــشــــــــوار الـــــــــدفـــــــــاع عــــــــن لــــقــــبــــهــــم وســـــــــــط أجــــــــــــــــواء إيــــجــــابــــيــــة 

ــــديــــــم مـــــســـــتـــــويـــــات فــــنــــيــــة أقــــــــــــوى فـــي  ــــقــ ــــز أكـــــــبـــــــر، وتــ ــيــ ــ ــــركــ وتــ

األدوار المتقدمة والحاسمة، علماً أن بعض عائات 

الــاعــبــيــن تـــواجـــدوا فـــي الـــدوحـــة خـــال األيـــــام الــمــاضــيــة 

عـــلـــى نــفــقــتــهــم الــــخــــاصــــة، وتــــابــــعــــوا مــــبــــاريــــات الــمــنــتــخــب 

الــعــالــم، لكن لقاءاتهم بالاعبين  الفرنسي فــي كــأس 

اقـــتـــصـــرت عــلــى بــعــض الـــدقـــائـــق فــقــط بــعــد الــتــدريــبــات، 

بسبب رفض االتحاد الفرنسي ألي زيارات بمقر إقامة 

»الديوك«.

يذكر أن االتحاد الفرنسي حرص على استقبال أسر 

الاعبين بداية من دور الثمانية، تفادياً لألخطاء التي 

حصلت سابقاً، وبالتحديد في مونديال 2014، عندما 

تــســبــب حـــضـــور زوجــــــــات الـــاعـــبـــيـــن وأطـــفـــالـــهـــم إلـــــى مــقــر 

إقـــامـــة الــمــنــتــخــب الــفــرنــســي فـــي مــشــاكــل كــبــيــرة تطلبت 

تـــــدخـــــل الــــمــــســــؤولــــيــــن ونــــقــــلــــهــــم إلــــــــى فـــــنـــــدق آخــــــــــر، وكــــــان 

عاماً إضافياَ إلى جانب المشاكل التي شهدها منتخب 

»الديوك« في مشاركته المونديالية السلبية وخروجه 

من الدور ربع النهائي. 

األخوان ويليامز يلعبان لغانا وإسبانيا وشقيقان بديالن في المنتخب ذاته

عائلة جيرو خال زيارتهم له واحتفالهم بانتصار المنتخب الفرنسي   |  أ ف ب
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استغل فيران توريس العب المنتخب اإلسباني، بعض الوقت 

الصـــطـــحـــاب خــطــيــبــتــه ســــيــــرا، ابــــنــــة مـــــــدرب الـــمـــنـــتـــخـــب اإلســـبـــانـــي 

لــــويــــس إنــــريــــكــــي، إلــــــى مــــعــــرض جـــــزيـــــرة الـــمـــهـــا الــــمــــقــــام فـــــي قــطــر 

بمناسبة كأس العالم 2022، وقامت سيرا »22 عامًا«، بوضع 

صور في حسابها على إنستغرام، وهما يتجوالن في المعرض، 

وفي إحدى اللقطات، حمل توريس لعبة موز ذهبية فازا بها 

فـــــي أحــــــد األلــــــعــــــاب. وجـــــولـــــة تـــــوريـــــس وســـــيـــــرا، واحـــــــــدة مـــــن أكـــثـــر 

األمور التنظيمية الالفتة في المونديال الحالي، وهي إمكانية 

قـــــيـــــام نـــــجـــــوم الــــمــــنــــتــــخــــبــــات الـــــمـــــشـــــاركـــــة، بــــــجــــــوالت وعــــائــــالتــــهــــم، 

وكذلك جماهير المنتخبات المتنافسة، بالتجول في شوارع 

قـــطـــر بــــأمــــان كــــامــــل، ودون خـــــوف مــــن إزعـــــــاج الــمــعــجــبــيــن، كــمــا 

حـــدث فــي بــطــوالت كـــأس عــالــم ســابــقــة، ويــمــكــن ألي مشجع 

أن يلتقي نــجــمــه الــمــفــضــل فــي أي مــكــان، مــع صــغــر مساحة 

الـــدولـــة الــمــضــيــفــة. وتـــنـــاولـــت صــحــف وشــبــكــات أخـــبـــار أجنبية 

هــــــذا األمــــــــر فـــــي تــــقــــاريــــر خـــــاصـــــة، وتــــحــــدثــــت عـــــن تـــــواجـــــد أعــــــداد 

جـــمـــاهـــيـــريـــة كـــبـــيـــرة مــــن دول لــــم تـــتـــأهـــل مـــنـــتـــخـــبـــاتـــهـــم. وتـــؤكـــد 

التقارير أنه يمكن التجول في الشوارع في وسط الدوحة، 

بـــيـــن  الـــــــمـــــــونـــــــديـــــــال، ومــــــــــن  فــــــــي حـــــمـــــى  الـــــــــوقـــــــــوع  يـــــســـــعـــــك إال  وال 

الــمــشــجــعــيــن مــجــمــوعــة مـــن الــهــنــد يـــدعـــمـــون مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا، 

ويـــــقـــــول أحــــــدهــــــم: »نــــحــــن مـــــن واليــــــــة كـــــيـــــراال فـــــي جــــنــــوب الـــهـــنـــد، 

ـــــم أن مــنــتــخــب بــــالدنــــا لـــيـــس فــــي الـــبـــطـــولـــة، ولـــكـــنـــنـــا لــطــالــمــا  ورغــ

أحـــبـــبـــنـــا إنــــجــــلــــتــــرا، واعــــتــــدنــــا أن نـــشـــاهـــد ديـــفـــيـــد بـــيـــكـــهـــام يــلــعــب، 

ونحن متحمسون إلنجلترا في المونديال«، كما نشر تصريح 

لــــأردنــــي عـــلـــي الـــعـــبـــادي الــمــقــيــم فــــي دبــــــي، والـــــــذي يــــقــــول: »أنــــا 

هــنــا ألنــهــا فــرصــة جـــيـــدة، وألن 

الـــــــــــمـــــــــــونـــــــــــديـــــــــــال قـــــــريـــــــب 

جداً من بلدنا، نشعر اآلن أن كأس العالم في وطننا«.

شعبية
الــــلــــونــــيــــن األزرق واألبــــــــيــــــــض، األكــــثــــر  إلــــــــى أن  ــــتـــــقـــــاريـــــر  الـ ونــــــوهــــــت 

شعبية في الدوحة، وتقريبًا جميع القمصان تحمل 

اســـــــــــم مـــــيـــــســـــي عــــــلــــــى ظـــــــهـــــــرهـــــــا، ويـــــــــقـــــــــول أحــــــد 

الـــــمـــــشـــــجـــــعـــــيـــــن: »دعـــــــــمـــــــــت األرجـــــنـــــتـــــيـــــن 

ألكــثــر مـــن 15 عـــامـــًا، وحــتــى قبل 

مــيــســي، ولــكــنــه يــقــوم بعمل 

رائـــــــــــــــــــــــــــع«. ومــــــــــــــــن الـــــــصـــــــيـــــــن، 

ــــنــــــغ إلـــــــى  ــيــ ــ ســــــــافــــــــر فــــــــــي بــ

قــــــــــــــطــــــــــــــر لـــــــــــمـــــــــــشـــــــــــاهـــــــــــدة 

الــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــة مــــــــــع 

أصدقائه، 

وقـــــال: »حــصــلــت 

عـــــلـــــى تـــــــذاكـــــــر 35 

مـــــــــــــبـــــــــــــاراة، وهــــــــــذه 

فــــــــــــــــرصــــــــــــــــة جــــــــــيــــــــــدة 

حــــــــــقــــــــــًا لـــــلـــــحـــــضـــــور 

إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى دولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

مـــــــــــــــضـــــــــــــــيـــــــــــــــافـــــــــــــــة مـــــــــثـــــــــل 

قطر«.

 فيران توريس وخطيبته في شوارع الدوحة | البيان

حرية التجول والتشجيع أبرز إيجابيات المونديال
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غادر رحيم سترلينغ نجم المنتخب اإلنجليزي، كأس العالم في 

إلــى إنجلترا ليكون إلــى جــانــب عائلته، بعدما اقتحم  قــطــر، عــائــداً 

لصوص مسلحون قصره في كوبهام، مساء السبت الماضي، مع 

وجود أطفاله في الداخل، فيما تقوم الشرطة بدوريات متواصلة 

لـــلـــبـــحـــث عـــــن الــــلــــصــــوص وتــــأمــــيــــن الــــقــــصــــر. وأكــــــــد جـــــاريـــــث ســـاوثـــجـــيـــت 

تــرك تشكيلة المنتخب في  مـــدرب منتخب إنــجــلــتــرا، أن سترلينج، 

كأس العالم، ليعود إلى ديــاره لمتابعة مسألة عائلية. وقال في 

تـــصـــريـــحـــات تــلــفــزيــونــيــة عـــقـــب الــــفــــوز عـــلـــى مــنــتــخــب الـــســـنـــغـــال 3 - 0 

فــي ثمن نهائي المونديال: »نــريــد دعــم الــالعــب، ولــديــه الكثير من 

الوقت الذي يحتاجه«.

ورداً عـــلـــى ســـــــؤال عـــمـــا إذا كـــــان ســتــرلــيــنــج ســـيـــعـــود إلـــــى االلـــتـــحـــاق 

بالمنتخب، أوضح مدرب إنجلترا: »ال أعرف حقًا في الوقت الحالي، 

ألنه في موقف يحتاج إلى وقت للتعامل معه، وأحيانًا ال تكون كرة 

القدم هي الشيء األكثر أهمية، ويجب أن تأتي العائلة أوالً«.

وفـــــي أول ردة فـــعـــل مــــن زمــــــالء ســتــرلــيــنــغ، بـــعـــد الـــواقـــعـــة األحـــــدث 

في سلسلة من عمليات السطو على منازل العبي كرة القدم، قام 

ثــالثــة مـــن العــبــي مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا، بــتــعــزيــز األمــــن فـــي مــنــازلــهــم أثــنــاء 

مـــشـــاركـــتـــهـــم فـــــي الــــمــــونــــديــــال، فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي قــــامــــت فـــيـــه عـــائـــالت 

الــالعــبــيــن بــالــســفــر ذهـــابـــًا وإيـــابـــًا بــيــن قــطــر وإنــجــلــتــرا خـــالل الــمــونــديــال 

لمساندة المنتخب. 

ونـــــشـــــرت بــــايــــج مــــيــــلــــيــــان، زوجــــــــة ســـتـــيـــرلـــيـــنـــغ، صــــــــــوراً لــــهــــا عــــلــــى مــتــن 

ســفــيــنــة ســيــاحــيــة فــــي الــــدوحــــة قـــبـــل مــــبــــاراة إيــــــــران، لــكــنــهــا عــــــادت إلـــى 

الـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة صــــبــــاح يــــــوم الــــســــبــــت، وقــــبــــل ســـــاعـــــات قـــلـــيـــلـــة مــن 

اقتحام اللصوص للقصر.

وأشــــــارت صــحــيــفــة »ديـــلـــي مـــيـــل«، إلــــى أن أســـبـــاب ســفــر ســتــرلــيــنــغ، 

قــبــل مـــبـــاراة الــســنــغــال، لــم يــعــرفــهــا الــالعــبــون إال فــي االجــتــمــاع الــذي 

يسبق الــتــحــرك إلـــى ملعب الــمــبــاراة، وكــشــفــت أنـــه تــمــت ســرقــة عــدد 

من الساعات تبلغ قيمتها 300 ألف جنيه إسترليني.

خوف
وأشـــارت صحيفة »ذا صــن«، إلــى أنــه سبق واستهدف سترلينغ من 

قبل اللصوص عندما لعب لمانشستر سيتي وعــاش في تشيشاير 

عام 2018، ووقتها شعر اللصوص بالخوف عندما تم تفعيل نظام 

اإلنذار، وهربوا دون أن يسرقوا شيئًا.

وسترلينج، أب لثالثة أطــفــال، وهــم ابنته الــكــبــرى مــيــلــودي روز، 

بــــاإلضــــافــــة إلـــــى الــــولــــديــــن تـــيـــاجـــو وتـــــــاي. وقــــــال كـــابـــتـــن مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا 

هـــــــاري كــــيــــن: »قـــلـــوبـــنـــا مـــــع ســـتـــرلـــيـــنـــغ وأســــــرتــــــه، إنــــهــــا مـــســـألـــة خـــاصـــة، 

ولكن ليس من السهل أبداً رؤية أحد زمالئك في الفريق واألصدقاء 

يتعامل مع شيء من هذا القبيل، وسيتعين علينا أن نتواصل معه 

ــــا مـــتـــأكـــد مــــن أن رحــــيــــم ســـيـــتـــحـــدث إلـــــى الــــمــــدرب  ــ ــــــوم، وأنـ يــــومــــًا بـــعـــد يـ

ويتخذ القرار األفضل له ولعائلته، وهذا هو أهم شيء، ونرسل له 

أطيب تمنياتنا، ونأمل أن نراه في أسرع وقت ممكن«. 

اللصوص يجبرون سترلينغ على الرحيل إلى إنجلترا
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دبي - علي شدهان

بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن حـــتـــمـــيـــة االلــــــــتــــــــزام بــــســــيــــاقــــات وبـــــــروتـــــــوكـــــــوالت الـــــمـــــشـــــاركـــــة فــي 

الــبــطــوالت الــكــبــرى، مــثــل كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم، إال أنـــه لــيــس كــل سياق 

مقبوالً بالمطلق، وال كل بروتوكول غير قابل للرفض، حتى لو أدى عدم 

االلتزام إلى فرض عقوبة ما. كليان مبابي، نجم فرنسا األشهر حالياً، 

ــــبـــــروتـــــوكـــــول فـــــي مـــنـــاســـبـــتـــيـــن فـــــي مــــونــــديــــال 2022،  كـــســـر الــــســــيــــاق والـ

مــــن بــــوابــــة »األخــــــــــاق أوالً«. انــــتــــصــــار مـــبـــابـــي لـــــأخـــــاق، ووضـــعـــهـــا 

أوالً فــــي ســـلـــوكـــه خــــــال مـــشـــاركـــتـــه مــــع مــنــتــخــب فـــرنـــســـا فــي 

مـــــونـــــديـــــال 20222 فـــــي قــــطــــر، تــــجــــســــدا عــــبــــر رفــــض 

تــــــــرويــــــــجــــــــاً ألي مـــــــــن شــــــركــــــات  يــــــــــــــراه  مـــــــــا 

الـــــــــمـــــــــشـــــــــروبـــــــــات الــــــكــــــحــــــولــــــيــــــة عــــبــــر 

ــــار الـــشـــركـــة  ــــعــ تـــغـــطـــيـــة اســـــــم وشــ

الداعمة لجائزة أفضل العب في 

كــــــل مـــــــبـــــــاراة بـــــإظـــــهـــــار الــــجــــزء 

الخلفي وليس األمامي من 

كــأس الــجــائــزة، واالمــتــنــاع عن 

حـــضـــور الـــمـــؤتـــمـــرات الــصــحــفــيــة 

التي تعقد لصاحب الجائزة حصراً، وهو السلوك الذي أقدم عليه مبابي بعدما تم اختياره 

أفضل العب في مباراتي منتخب باده أمام أستراليا والدنمارك في دور المجموعات. وما 

دام أن ســلــوك مــبــابــي »ذي األصـــــول الــجــزائــريــة مـــن جــهــة أمـــه فـــائـــزة الـــعـــمـــاري«، قـــد عـــّدوه 

خروجاً عن النص والسياق والبروتوكول، فقد فــرض االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 

الغرامة على النجم الفرنسي، الذي أبدى استعداه لدفع الغرامة من جيبه الخاص وليس 

مــن خــزيــنــة االتـــحـــاد الــفــرنــســي لــلــعــبــة، فــي خــطــوة تــشــيــر إلـــى مـــدى احـــتـــرام الــنــجــم الفرنسي 

القيم األخاقية التي ال مفر منها في عالم »الساحرة المستديرة«. ولم يكن انتصار مبابي 

لأخاق في مونديال 2022، الخطوة األولــى له في هذا السياق األخاقي الراقي، بل إنه 

بصورة عامة، يرفض فكرة الترويج ألي من شركات المشروبات الكحولية، والمأكوالت 

السريعة، والمراهنات الرياضية، قناعة منه بحجم تأثيرها المباشر في شرائح عــدة في 

الــمــجــتــمــعــات الـــبـــشـــريـــة، وال ســيــمــا شــريــحــة األطــــفــــال، كـــونـــه نــجــمــاً مـــعـــروفـــاً يــمــلــك حــقــوقــاً 

حــصــريــة مــع جــهــات راعــيــة لــه فــي مــشــواره الـــكـــروي، تمنع عليه وضـــع اســمــه أو صـــوره في 

الترويج والتسويق لجهات أخرى.

قيادة الديوك
وسعياً إلــى »تــطــويــق« اآلثـــار الناتجة عــن سلوكه فــي االنــتــصــار لــأخــاق، فقد حـــاول مبابي 

»تــطــيــيــب« خــواطــر الصحفيين فــي مــونــديــال 2022، بــتــأكــيــده أنـــه ال يــقــصــد الصحفيين في 

سلوكه في عدم الحضور إلى المؤتمرات الصحفية الخاصة بجائزة أفضل العب بعد كل 

مباراة، بقدر ما أنه يريد التركيز على تحقيق هدفه في قيادة »الديوك« إلى التتويج بلقب 

كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخ منتخب باده.

وفي النسخة 22 من كأس العالم لكرة القدم في قطر، يقدم مبابي مستويات باهرة، 

تـــّوجـــهـــا بــتــســجــيــلــه 5 أهــــــداف حــتــى اآلن، 4 مــنــهــا فـــي دور الــمــجــمــوعــات فـــي مـــبـــاراتـــي فــرنــســا 

أمـــام الــدنــمــارك وأســتــرالــيــا، والــخــامــس فــي مــبــاراة بــولــنــدا فــي دور الـــــ16، رافــعــاً رصــيــده إلــى 

9 أهـــداف فــي نسختين مــن كــأس الــعــالــم، شـــارك فيهما مــع منتخب بـــاده، وقــبــل بلوغه 

الـ24 عاماً من العمر، ليصبح أول العب فرنسي يسجل 5 أهداف في نسختين متتاليتين، 

وثـــانـــي أكـــثـــر العــــب فــرنــســي تــســجــيــاً لــــأهــــداف فـــي الــبــطــولــة بــعــد مـــواطـــنـــه فــونــتــيــن، صــاحــب 

الــــ13 هــدفــاً. ومنح رصيد الـــ9 أهـــداف فــي 11 مــبــاراة فــي كــأس العالم، مبابي فرصة تخطي 

النجمين مارادونا ورونالدو، اللذين سجل كل منهما 8 أهداف في مشوارهما مع منتخبي 

األرجنتين والبرتغال في كأس العالم، والتساوي مع النجم األرجنتيني ميسي برصيد الـ9 

أهــــداف مــونــديــالــيــة، مــا يجعل مــبــابــي مــتــمــيــزاً عــن غــيــره فــي ظــل عـــدم بــلــوغــه الـــــ24 عــامــاً من 

العمر، ما يعني إمكانه العالي في تحطيم الكثير من األرقــام وتسجيل أخــرى ما دام أنه 

ما زال في عمر يساعده كثيراً على تحقيق ذلك.
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األخالق أواًلمبابي

  � رفض إظهار اسم الشركة الراعية 
لجائزة أفضل العب

  � امتنع عن حضور المؤتمرات 
الصحفية سعيًا إلى التركيز

�  يسعى مع »الديوك« إلى خطف 
لقب مونديال 2022

الدوحة - د ب أ

 ال شـــــك أن بــــطــــولــــة كـــــــأس الــــعــــالــــم هـــــــذا الــــعــــام 

في قطر، تزخر باإلثارة والمتعة، وسواء كنت 

مــــن مــشــجــعــي كـــــرة الــــقــــدم أو ال، فـــأنـــت تــشــعــر 

بالقطع بالحماسة، وأنت ترى منتخب بالدك 

إلـــــــــى األدوار  ــــيـــــات، وصـــــــــــــوالً  ــــفـ ــــتـــــصـ الـ فـــــــي  ــــتـــــقـــــدم  يـ

الـــنـــهـــائـــيـــة، أو يـــنـــتـــابـــك شــــعــــور بـــالـــحـــســـرة عــنــدمــا 

تــــرى فــريــقــك الــمــفــضــل يـــخـــرج مـــن الـــمـــونـــديـــال، 

إثـــر هــزيــمــة مــفــاجــئــة فــي الــلــحــظــات األخـــيـــرة من 

الــــــــمــــــــبــــــــاراة، أو حـــــتـــــى بــــــــفــــــــارق األهــــــــــــــــــــداف، بـــفـــعـــل 

حسابات المكسب والخسارة، في ختام أدوار 

المجموعات.

انتماء  
كـــــمـــــا أن الــــــتــــــواصــــــل االجـــــتـــــمـــــاعـــــي فـــــــي حـــــــد ذاتـــــــــه، 

ـــــر اإلنــــــــســــــــان،  ــــمـ لــــــــه تــــــأثــــــيــــــر إيـــــــجـــــــابـــــــي فــــــــي إطــــــــالــــــــة عــ

ـــــور بــــاالنــــتــــمــــاء  فـــــالـــــعـــــالقـــــات االجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــــشــــــعـ

أثـــــنـــــاء مــــشــــاهــــدة الــــفــــعــــالــــيــــات الــــريــــاضــــيــــة، يـــقـــتـــرن 

بـــتـــحـــســـن الـــصـــحـــة الـــبـــدنـــيـــة والـــنـــفـــســـيـــة، ويـــرتـــبـــط 

مشاهدة المباريات الرياضية، بتخفيف أعراض 

ــــئـــــاب، الــــتــــي أثـــبـــتـــت بـــعـــض الـــــــدراســـــــات أنـــهـــا  ــــتـ االكـ

إلــــــــــى 12 عـــــامـــــًا  بـــــــواقـــــــع 10  تــــقــــلــــل عـــــمـــــر اإلنــــــــســــــــان 

فــي المتوسط. وبالتالي، فعندما تحصل على 

النابع من تشجيع مباريات  الدعم االجتماعي 

ــــمـــــونـــــديـــــال، فــــهــــنــــاك دالئــــــــل عـــلـــمـــيـــة، عــــلــــى أنــــك  الـ

تقلل مخاطر الوفاة المبكرة.

 علم النفس: مشاهدة مباريات كأس العالم تطيل العمر

 من حفل افتتاح المونديال | أ ف ب
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أساطير المونديال لقطات  خالدة

أبوظبي – محمد صادق

شــهــد كـــأس الــعــالــم الــعــديــد مـــن الــقــصــص واألهــــــداف والــمــبــاريــات 

الـــتـــي ال يـــنـــســـاهـــا عـــشـــاق كـــــرة الـــــقـــــدم، ولـــكـــن فــــي مــــونــــديــــال 2006 

في ألمانيا كانت مباراة هولندا والبرتغال في دور الـ 16 مختلفة 

تماماً، باعتبارها المباراة األعنف واألكثر شراسة في تاريخ كأس 

العالم، وخلدت في ذاكرة المونديال.

المباراة التي أدارهــا الحكم الروسي فالنتين إيفانوف لم تكن 

عادية، ويتذكرها الجميع ألنها شهدت إشهار الحكم 16 بطاقة 

صفراء و4 بطاقات حــمــراء، 9 منها لالعبي البرتغال و7 لالعبي 

هولندا، في أكثر عدد من البطاقات يخرج في مباراة واحدة في 

تاريخ كرة القدم بشكل عام وكأس العالم على وجه الخصوص.

وســمــيــت الـــمـــبـــاراة بــــ »مــعــركــة نـــورنـــبـــيـــرغ«، نــســبــة إلــــى الــمــلــعــب 

ــــاف الــــــلــــــقــــــاء، وحـــــفـــــلـــــت بــــــــأجــــــــواء مــــشــــحــــونــــة لـــلـــغـــايـــة  ــتــــــضــ ــ الــــــــــــذي اســ

بــــيــــن الــــالعــــبــــيــــن وبــــعــــيــــدة عـــــن الــــلــــعــــب الــــنــــظــــيــــف، وتـــــعـــــرض خـــاللـــهـــا 

كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو إلصـــابـــة قـــويـــة، مـــن تـــدخـــل عــنــيــف مـــن خــالــد 

بــولــحــروز العــب منتخب هــولــنــدا، فــي الدقيقة السابعة مــن عمر 

الــمــبــاراة، ليخرج الـــدون مــصــابــاً فــي الدقيقة 37 مــتــأثــراً بإصابته، 

وخرج بولحروز مطروداً بعد ذلك، بعد تدخل عنيف جديد مع 

أحد العبي البرتغال.

ــــــي فــــيــــلــــيــــبــــي ســـــــــكـــــــــوالري الـــــــــــــذي قــــــــــاد الـــمـــنـــتـــخـــب  ــلـ ــ ــ ــــرازيـ ــ ــبـ ــ ــ وتــــــــذكــــــــر الـ

الــبــرتــغــالــي حينها تــلــك الــمــبــاراة، وعــلــق عــلــى أحــداثــهــا قــائــالً:»لــقــد 

ــــاراة بـــعـــيـــدة تــــمــــامــــاً عــــن الــلــعــب  ــبـ ــ ــــمـ كــــانــــت أجــــــــواء غـــيـــر طــبــيــعــيــة والـ

النهائي،  لــربــع  بــهــدف مانيش وتأهلنا  النهاية  فــزنــا فــي  النظيف، 

الــتــدخــالت العنيفة منذ  الــلــقــاء كــان بمثابة معركة نتيجة  ولــكــن 

الدقائق األولى«.

دبي -عدنان الغربي 

 يعتبر رونالدو دي أسيس موريرا المعروف باسم رونالدينيو من أفضل العبي 

الكرة البرازيلية على مر التاريخ، ولعب دوراً كبيراً في تتويج »السامبا« بلقب 

مونديال 2002، وهو متخصص بالركالت الحرة، مع قدرة كبيرة على المراوغة 

واللعب السريع.

شــــــارك رونـــالـــديـــنـــيـــو مــــع »الـــســـامـــبـــا« فــــي 97 مــــبــــاراة وســـجـــل 33 هــــدفــــاً، وأحـــــرز 

تقريباً كل األلقاب المتاحة مع األندية التي لعب لها ومع »السامبا«، بما فيها 

كــأس عالم 2002، كوبا أمريكا، كــأس الــقــارات، دوري أبطال أوروبـــا، الــدوري 

اإلسباني واإليطالي، والكرة الذهبية.

 بـــدأ رونــالــديــنــيــو فــي صــفــوف غــريــمــيــو بــورتــو الــيــغــري  ثــم انــتــقــل لــســان جــرمــان 

مـــعـــاصـــراً  إلـــــى 2008  مــــن 2003  لـــبـــرشـــلـــونـــة  ولــــعــــب   )2003 -  2001( لــمــوســمــيــن 

الحقبة الذهبية للفريق ونــال في صفوفه الكرة الذهبية عام 2005 وتــوج معه 

بطالً لـ » أبطال أوروبــا«عــام 2006، ودافــع عن صفوف ميالن 3 مواسم )2008 

2011-( قبل العودة إلى البرازيل ولعب مع فالمينغو واتلتيكو مينيرو، وفاز في 

صفوف األخير بكأس ليبرتادوريس.

الدوحة - البيان

ــــثـــــر  خــــــــــــرج اســـــــــتـــــــــاد أحــــــــمــــــــد بـــــــــن عــــــــلــــــــي  الـــــــــــــــذي تـــــبـــــلـــــغ ســــــعــــــتــــــه  أكـ

ــــــأس الـــعـــالـــم  ــــــف مـــشـــجـــع مـــــن حــــســــابــــات مــــاعــــب كـ مـــــن 45 ألـ

ــــبـــــاراة األرجـــنـــتـــيـــن وأســــتــــرالــــيــــا فــــي دور الــــــ16  2022، وكــــانــــت مـ

الــمــاضــي، بمثابة حفلة وداع مونديالية  للمونديال السبت 

لــــلــــمــــلــــعــــب، بــــاحــــتــــســــابــــهــــا آخـــــــــر مــــــــبــــــــاراة يـــســـتـــضـــيـــفـــهـــا االســــــتــــــاد 

الـــمـــلـــقـــب بـــــ»األيــــقــــونــــة« ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الــــكــــأس الــعــالــمــيــة، 

وبــعــدهــا أصــبــح خـــارج الــخــدمــة. ومــن الــمــقــرر خفض الطاقة 

االســــتــــيــــعــــابــــيــــة لـــلـــمـــلـــعـــب إلـــــــى 20 ألـــــــف مــــتــــفــــرج فـــــقـــــط، حــيــث 

ســيــتــم تفكيك نــصــف هـــذه الــمــقــاعــد، والــتــبــرع بــهــا لمشاريع 

تطوير لعبة كرة القدم حول العالم.

 وســــيــــطــــرت الـــجـــمـــاهـــيـــر األرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة عــلــى 

المشهد، في مباراة فريقها مع أستراليا 

، وكـــــــــــــانـــــــــــــت صـــــــــــــــــور كـــــــــــــا مـــــــــــــن مـــــــــــــــارادونـــــــــــــــا 

وميسي  وعبارات التشجيع حاضرة في 

الــــــمــــــدرجــــــات، الــــتــــي امـــــتـــــأت بــــالــــكــــامــــل وســــط 

تشجيع حماسي لـ» التانغو«.

ــــيـــــا، اســـتـــضـــاف  ــــتـــــرالـ ــــاراة األرجــــنــــتــــيــــن وأسـ ــــبــ  وقــــبــــل مــ

وهــــــي  الـــــــمـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــات،  فـــــــــي دور  مــــــــبــــــــاريــــــــات   6 ــــعــــــب  ــــلــ ــــمــ الــ

الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة مــــع ويــــلــــز وانــــتــــهــــت بـــالـــتـــعـــادل 1-1، وبــلــغ 

الحضور الجماهيري فيها 41 ألفًا و418 مشجعًا، ثم استضاف 

ــــهــــــات بـــلـــجـــيـــكـــا مــــــع كــــــنــــــدا، وإيــــــــــــــران مــــــع ويــــــلــــــز، والــــــيــــــابــــــان مــع  مــــــواجــ

كوستاريكا وإنجلترا مع ويلز، وكرواتيا مع بلجيكا.   

هنا المونديال

معركة نورنبيرغ
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دبي- إيهاب زهدي

اســـــتـــــطـــــالع  فـــــــــي  الــــــمــــــشــــــاركــــــيــــــن  مـــــــــن  اعــــــتــــــبــــــر 84 % 

ــــلـــــى »تـــــــويـــــــتـــــــر«، أن كــــيــــلــــيــــان مــــبــــابــــي،  »الـــــــبـــــــيـــــــان« عـ

خــــــطــــــف األضـــــــــــــــــــــواء مـــــــــن الــــــبــــــرتــــــغــــــالــــــي كــــريــــســــتــــيــــانــــو 

رونالدو، وميسي، في مونديال قطر مقابل 16 

% أكدوا العكس.

وأشــــــــــــــــــــــــاد الــــــــنــــــــجــــــــم اإلنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي الــــــــــســــــــــابــــــــــق ريــــــــو 

فرديناند، بما قدمه مبابي في المونديال، وأكد 

يـــقـــدمـــه  مــــمــــا  وأفــــــضــــــل  بــــالــــثــــقــــة،  مـــلـــيـــئ  أداءه  أن 

مـــيـــســـي، وقــــــــال: عـــنـــدمـــا يــــكــــون لــــديــــك مـــبـــابـــي فــال 

داعـــــــي لـــلـــقـــلـــق، ألنـــــه مـــوهـــبـــة رائـــــعـــــة، وتـــشـــعـــر أن 

مــــبــــابــــي يــــتــــالعــــب بــــخــــصــــومــــه، فــــهــــو العــــــــب جـــيـــد، 

وسريع، ويوجه رسالة لمنافسيه، بأنه ال يوجد 

أحد يستطيع إيقافه.

بــــمــــونــــديــــال 2022، وســــاهــــم  مــــبــــابــــي،  وبــــتــــالــــق 

بــــأدائــــه الــمــتــمــيــز وأهــــــدافــــــه، فــــي وصــــــول مــنــتــخــب 

فرنسا لدور الثمانية.

استطالع 

مبابي خطف األضواء %84 :
من ميسي ورونالدو

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  الثمانية
-9١٨:00 ديسمبركرواتيا × الفائز في )54( – )58(
-9٢٣:00 ديسمبرهولندا )49( × األرجنتين – )57(

-١٠١٨:00 ديسمبرالفائز في )55( × الفائز في )56( – )60(
-١٠٢٣:00 ديسمبرانجلترا )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(
3-0البيت٤٢٣:00 ديسمبرإنجلترا – السنغال )٥١(

١-٣الجنوب٥19:00 ديسمبراليابان  ـــ  كرواتيا )53(
-٥٢٣:00974 ديسمبرالبرازيل  ـــ  كوريا ج )54(

-المدينة التعليمية٦19:00 ديسمبرالمغرب ـــ  أسبانيا   )55(
-لوسيل٦٢٣:00 ديسمبرالبرتغال  ـــ  سويسرا )56(

دور  الـ ١٦
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فرحة
كرواتية 

وصدمة يابانية
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