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الدوحة - أ ف ب 

يحوم الشك حــول مشاركة الثالثي الدفاعي للمنتخب 

المغربي لكرة القدم القائد رومــان سايس ونايف أكرد 

ونــصــيــر مــــزراوي فــي الــمــبــاراة ضــد الــبــرتــغــال غـــداً فــي ربــع 

نهائي مونديال قطر 2022.

وتــــعــــرض الـــثـــالثـــي لـــإصـــابـــة فــــي الــــمــــبــــاراة ضــــد إســبــانــيــا 

الثالثاء الماضي، والتي حجز من خاللها أسود األطلس 

بــطــاقــتــهــم إلـــى ربـــع الــنــهــائــي لــلــمــرة األولــــى فــي تــاريــخــهــم، 

وســيــشــكــل غـــيـــاب الــثــالثــي ضـــربـــة مــوجــعــة لــلــمــدرب ولــيــد 

الركراكي.

وقـــال الــركــراكــي: »لــديــنــا شــكــوك دائــمــاً عــلــى غـــرار كل 

الــمــبــاريــات الــتــي خــضــنــاهــا حــتــى اآلن، لكننا نتخذ الــقــرار 

كل مرة في يوم المباراة«.

وأضاف »لدينا جهاز طبي رائع يبذل كل ما في وسعه 

مـــن أجــــل عــــالج الــالعــبــيــن وتــجــهــيــزهــم لـــيـــوم الــمــبــاريــات، 

مهمتهم صعبة وحساسة جـــداً فــي ظــل ضيق الــوقــت، 

ولكنهم نجحوا حتى اآلن ولم نخسر أي العب«.

واســـــتـــــراح الــــالعــــبــــون األربـــــعـــــاء عـــقـــب اإلنــــجــــاز الـــمـــدوي 

أمــــــام اإلســـــبـــــان، وخــــاضــــوا أمـــــس حـــصـــة تـــدريـــبـــيـــة مــغــلــقــة 

عـــلـــى مـــلـــعـــب نـــــــادي الــــدحــــيــــل قـــبـــل أن يــــخــــوضــــوا الــحــصــة 

التدريبية األخيرة على الملعب ذاته مساء اليوم.

وتــــابــــع الـــــركـــــراكـــــي: »الـــمـــهـــم بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــا هــــو جـــاهـــزيـــة 

الــــلــــعــــب  يــــتــــمــــكــــن أحــــــــــد مـــــــن  لـــــــم  ــــيــــــن، وإذا  ــبــ ــ الــــــالعــ جــــمــــيــــع 

فـــســـيـــدخـــل مـــكـــانـــه العـــــب آخـــــر ســـيـــقـــوم بـــالـــعـــمـــل ذاتــــــه إن 

لـــــم يـــكـــن أكــــثــــر وأفــــــضــــــل، ومـــثـــلـــمـــا قـــلـــت لـــالعـــبـــيـــن، لــيــس 

لدينا أساسيون وبدالء، الكل بنفس المستوى، ال يهم 

الــــالعــــب الــــــذي ســـيـــدخـــل فــالــمــهــم هــــو أن يـــكـــون فــــي قــمــة 

مستواه بنسبة 100 %«.

وعجز مـــزراوي، مدافع بايرن ميونيخ األلماني، عن 

إكمال المباراة ضد إسبانيا وترك مكانه لمدافع الوداد 

الــبــيــضــاوي يــحــيــى عــطــيــة الــلــه فـــي الــدقــيــقــة 82، قــبــل أن 

ــــابـــــة قــــويــــة فـــــي ركـــبـــتـــه بـــعـــد دقــيــقــتــيــن  يـــتـــعـــرض أكـــــــرد إلصـ

ودخل مكانه مدافع بلد الوليد جواد الياميق.

أمــــــــــا الــــــقــــــائــــــد ســــــــايــــــــس، مــــــــدافــــــــع بــــشــــيــــكــــتــــاش الـــــتـــــركـــــي، 

فــــأصــــيــــب فــــــي فـــــخـــــذه األيــــــســــــر فــــــي الـــــدقـــــائـــــق األخـــــــيـــــــرة مــن 

الوقت األصلي وتمكن من مواصلة اللعب حتى الدقيقة 

النهائية. وسيكون الثالثي عطية والياميق وأشرف داري 

األقــرب على األرجــح لتعويض المصابين أكــرد وسايس 

ومزراوي.

الركراكي: ال أساسيين وبدالء ..الكل بنفس المستوى

ـ العوضي النمر  دبي 

أبــــــــقــــــــت لـــــجـــــنـــــة الـــــــحـــــــكـــــــام فـــــــــي مــــــــونــــــــديــــــــال قــــــطــــــر عـــلـــى 

ــــكــــــون مـــــــن مــــحــــمــــد عـــبـــد  ــــمــ طــــاقــــمــــنــــا الــــتــــحــــكــــيــــمــــي الــ

الــــلــــه »لـــلـــســـاحـــة« والـــمـــســـاعـــديـــن مـــحـــمـــد أحــمــد 

الــــحــــمــــادي وحــــســــن الــــمــــهــــري، ضـــمـــن األطـــقـــم 

المحدودة التي ستستمر في إدارة مباريات 

الـــــــمـــــــونـــــــديـــــــال حــــــتــــــى مـــــــوعـــــــد انــــــتــــــهــــــائــــــه فـــــــــي 18 

ــــلـــــى األداء  ــــافـــــأة عـ ــــكـ كـــــمـ الـــــــــجـــــــــاري،  ديــــســــمــــبــــر 

الـــمـــتـــمـــيـــز الـــــــــذي قـــــدمـــــه الـــــطـــــاقـــــم خــــــــال إدارتـــــــــه 

لمباراتي إسبانيا مع كوستاريكا، والكاميرون 

مـــع صــربــيــا، حــيــث نـــال الــطــاقــم درجــــة تقييم 

متميزة.

تقليص الحكام
فـــيـــمـــا اســـتـــبـــعـــد »فــــيــــفــــا« 16 حـــكـــمـــًا قــبــل 

مباريات ربع النهائي، 

حــيــث تــخــلــى عـــن 4 حــكــام مـــن آســيــا وهــــم: األســتــرالــي 

كــــريــــس بــــيــــث، اإليـــــرانـــــي عـــلـــي رضـــــــا، الــصــيــنــيــة مــــا نــيــنــغ 

ــــانـــــي يــــامــــاشــــيــــتــــا، و4 حـــــكـــــام مــــــن أفــــريــــقــــيــــا وهــــــم:  ــــابـ ــــيـ والـ

الــــــغــــــامــــــبــــــي بــــــــــاكــــــــــاري غــــــــاســــــــامــــــــا، الــــــــزامــــــــبــــــــي ســـــــيـــــــكـــــــازوي، 

والسينغالي نداي والرواندية ساليما.

كــمــا تــخــلــى فــيــفــا عـــن حــكــمــيــن مـــن اتــحــاد 

»كـــــــونـــــــكـــــــاكـــــــاف«، وهـــــــمـــــــا: الــــغــــواتــــيــــمــــالــــي 

اســـــــكـــــــوبـــــــار، والـــــــهـــــــنـــــــدوراســـــــي هـــيـــكـــتـــور 

مارتينز.

ــــهــــــت مــــهــــام  ــتــ ــ ــــقــــــد انــ أمـــــــــــا مــــــــن أوروبـــــــــــــــــــــا، فــ

دانـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــال ســـــــــيـــــــــبـــــــــرت،  األلـــــــــــــــمـــــــــــــــانـــــــــــــــي  حــــــــــــــــكــــــــــــــــام:   3

ــــانــــــي  والــــســــولــــوفــــيــــنــــي ســــافــــكــــو فـــيـــنـــشـــيـــتـــش، والــــــرومــ

شتيفان كوفاكس.

ــــا مــــــــن أمــــــريــــــكــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة  ــ ــــــضـ ــــال أيـ ــ ــــديـ ــ ــــونـ ــ ــــمـ ــ وغـــــــــــــــادر الـ

ــــيـــــروفـــــي كـــيـــفـــن أورتـــــيـــــغـــــا واألوروغــــــــويــــــــانــــــــي أنـــــدريـــــس  ــــبـ الـ

ــــهـــــى مـــــونـــــديـــــال  ــتـ ــ مـــــاتـــــونـــــتـــــي، بــــيــــنــــمــــا مـــــــن أوقـــــيـــــانـــــوســـــيـــــا انـ

الحكم النيوزيلندي ماثيو كونغر بعد ثمن النهائي.

مستوى متميز
وأشاد محمد عمر، الحكم الدولي األسبق، نائب 

رئيس لجنة الحكام في اتحاد الــكــرة، بــأداء طاقم 

تحكيم اإلمـــارات في المباريات التي قــام بإدارتها، 

وهي إسبانيا وكوستاريكا، حيث ظهر بمستوى 

مـــتـــمـــيـــز، ســـــــواء مــــن نـــاحـــيـــة الـــلـــيـــاقـــة الــبــدنــيــة 

ــــًا طــــــوال  ــــويــ أو الــــتــــجــــانــــس والــــتــــفــــاهــــم ســ

زمــــــــــن الــــــــمــــــــبــــــــاراة، ونـــــجـــــاحـــــهـــــم بــــتــــفــــوق 

فـــــــي الــــــعــــــديــــــد مـــــــن الــــــــحــــــــاالت الــــدقــــيــــقــــة 

ــــتــــــي جـــــــــرت خـــــــــال الــــــمــــــبــــــاراة،  ــــبـــــة الــ والـــــصـــــعـ

وهــــــــــــــذا لــــــيــــــس بــــــغــــــريــــــب عــــــلــــــى طـــــــاقـــــــم اإلمـــــــــــــــــارات 

الذي يعتبر طاقم »5 نجوم« بتميز أدائــه. وأضاف 

قــــائــــاً: الـــطـــاقـــم واصــــــل تـــألـــقـــه خـــــال إدارتــــــــه لـــمـــبـــاراة 

الكاميرون وصربيا، ووفق في احتساب العديد من 

القرارات الصعبة، كما وفق في القرارات اإلدارية، 

وكان محل إشادة خبراء التحكيم المسؤولين عن 

البطولة. 

طاقم التحكيم اإلماراتي 
مستمر في المونديال

»فيفا« يتخلى عن 16 حكمًا 

مر 
محمد ع

محمد عبد الله 
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أبوظبي - أحمد عيسى

إلـــى ربـــع نهائي  بــلــغ إجــمــالــي قيمة المنتخبات المتأهلة 

بطولة كأس العالم 2022 والبالغ عددها 8 منتخبات، 

نـــصـــف  بــــقــــلــــيــــل  ــــاوز  ــــتــــــجــ تــ يــــــــــــــورو، والـــــــتـــــــي  مــــــلــــــيــــــارات   6.187

إجــمــالــي قــيــمــة جــمــيــع مــنــتــخــبــات الــبــطــولــة »32 مــنــتــخــبــاً« 

والتي بلغت 12.33 مليار يورو.

ويــــأتــــي الــمــنــتــخــب اإلنـــجـــلـــيـــزي فــــي صـــــــدارة الــمــنــتــخــبــات 

من حيث القيمة السوقية بقيمة 1.3 مليار يورو، وثانياً 

البرازيلي 1.1 مليار، ثالثاً الفرنسي بقيمة 1 مليار يورو، 

البرتغالي 937 مليون يــورو، خامساً األرجنتيني  ورابــعــاً 

645 مليون يــورو، سادساً الهولندي 587 مليون يورو، 

يــــــــــــــورو، ويـــحـــتـــل  ــيـــــون  ــ ــلـ ــ الـــــــكـــــــرواتـــــــي بــــقــــيــــمــــة 377 مـ ــــاً  ــــعــ ــــابــ ســ

منتخب المغرب المركز الثامن بأقل قيمة مالية وسط 

الثمانية الكبار تبلغ 241 مليون يورو.

قائمة العشرة
ــــــوغ مــــنــــتــــخــــبــــات بــــقــــيــــمــــة مـــــالـــــيـــــة كــــبــــيــــرة  ــلـ ــ ــ ويــــــــالحــــــــظ عــــــــــدم بـ

ومصنفة ضمن قائمة األغلى 10 منتخبات إلــى مرحلة 

ربع النهائي التي تنطلق اليوم، مثل المنتخب األلماني 

الذي يحتل الترتيب الخامس في القائمة الكلية بقيمة 

885.5 مـــلـــيـــون يـــــــــورو، لـــكـــنـــه أخــــفــــق فـــــي تـــخـــطـــي مــرحــلــة 

المجموعات، وأيضاً منتخب أسبانيا الذي يحتل المركز 

السادس بقيمة 877 مليون يورو والذي ودع المونديال 

مـــن دور الــســتــة عــشــر عــلــى يـــد نــظــيــره الــمــغــربــي، وأيـــضـــاً 

بـــقـــيـــمـــة 563 مــــلــــيــــون يـــــــورو،  الـــبـــلـــجـــيـــكـــي الــــتــــاســــع عــــالــــمــــيــــاً 

ومنتخب أورغواي العاشر بقيمة 449 مليون يورو.

ونــــجــــح الـــمـــنـــتـــخـــب الــــمــــغــــربــــي، الــــــــــ23 عـــالـــمـــيـــاً مـــــن حــيــث 

القيمة السوقية، والمصنف رقم 16 عالمياً، في تحقيق 

إنــجــاز بــلــوغ ربــع نهائي الــمــونــديــال ألول مــرة فــي تاريخه، 

مــــتــــفــــوقــــاً عــــلــــى عـــــــدة مـــنـــتـــخـــبـــات تــــتــــفــــوق عـــلـــيـــه فـــــي الـــقـــيـــمـــة 

ــــــت يــــتــــوقــــع فــــيــــه زيــــــــــادة قـــيـــمـــتـــه الـــســـوقـــيـــة  الــــمــــالــــيــــة، فـــــي وقـ

قريباً مع تحسن تصنيفه عالمياً، ورافقه أيضاً المنتخب 

الكرواتي المنصف 12 عالمياً في اقتحام قائمة الثمانية 

الكبار، مواصالً رحلة نجاحاته في المونديال.

وعــلــى مستوى العــبــي ثمن الــنــهــائــي، يعتبر الفرنسي 

كــيــلــيــان مــبــابــي األغـــلـــى بــقــيــمــة 160 مــلــيــون يـــــورو، ويــحــل 

ثـــانـــيـــاً الـــبـــرازيـــلـــي فــيــنــيــســوس جـــونـــيـــور الــــــذي تـــصـــل فــيــمــتــه 

الـــمـــالـــيـــة إلـــــى 120 مـــلـــيـــون يـــــــورو، وثـــالـــثـــاً اإلنـــجـــلـــيـــزي فــيــل 

فودين بقيمة 110 ماليين يورو.

6.2 مليارات يورو القيمة السوقية لمنتخبات ربع النهائي

الدوحة - أ ف ب

 أقـــال االتـــحـــاد اإلســبــانــي لــكــرة الـــقـــدم، مــدرب 

مــنــتــخــبــه األول، لـــويـــس إنـــريـــكـــي، بـــعـــد إقــــصــــاء »ال 

روخــــــــــــا«، مـــــن ثــــمــــن نــــهــــائــــي مـــــونـــــديـــــال قــــطــــر 2022، فـــــي كـــــــرة الـــــقـــــدم أمـــــام 

المغرب بركالت الترجيح، وأعلن االتحاد تعيين لويس دي ال فوينتي 

بدالً منه لتدريب المنتخب اإلسباني.

ــــلــــــغ الـــــرئـــــيـــــس لـــــويـــــس روبــــيــــالــــيــــس  ــــيـــــان أمـــــــس »أبــ وقـــــــــال االتـــــــحـــــــاد، فــــــي بـ

والمدير الرياضي خوسيه فرانسيسكو مولينا، المدرب بالقرار«.

وتولى إنريكي )52 عامًا(، تدريب منتخب إسبانيا في 2018، وقاده 

لـــنـــصـــف نـــهـــائـــي كـــــأس أوروبـــــــــا الـــصـــيـــف الــــمــــاضــــي، ونـــهـــائـــي دوري األمــــم 

األوروبــيــة، وخسر أمــام فرنسا، مــا أثــار انــتــقــادات حيال أســلــوب لعبه 

المبني على االستحواذ العقيم.

وبــعــد فـــوز ســاحــق عــلــى كــوســتــاريــكــا افــتــتــاحــًا 7 - 0، هــو األكــبــر في 

تاريخ مشاركاتها في كأس العالم، تعادلت بطلة 2010 مع ألمانيا 

1-1، قبل أن تخسر أمام اليابان 1 - 2.

وفي ثمن النهائي، استحوذت إسبانيا على الكرة أمام المغرب، 

بــيــد أنــهــا خــســرت أمــامــهــا بـــركـــالت الــتــرجــيــح 0 - 3، بــعــد تــعــادلــهــمــا 

دون أهداف.

ــــلـــــويـــــس إنــــريــــكــــي  وأعـــــــــــــرب االتـــــــــحـــــــــاد، فـــــــي بـــــيـــــانـــــه، عـــــــن »الـــــشـــــكـــــر لـ

وطــاقــمــه الــتــدريــبــي«، وأشــــار إلـــى أنـــه قـــّدم تــقــريــراً »تـــقـــّرر فــيــه بــدء 

ــــدم اإلســـــبـــــانـــــي، بــــهــــدف مـــواصـــلـــة  ــــقـ مـــــشـــــروع جــــديــــد لـــفـــريـــق كــــــرة الـ

الــنــمــو الـــذي تحقق فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، بفضل الــعــمــل الــذي 

قام به إنريكي ومعاونوه«.

م  وقال االتحاد اإلسباني في بيانه إن دي ال فوينتي »سُيقدَّ

االثــنــيــن ويـــخـــوض بـــدايـــة مـــشـــواره فـــي مــــارس خــــالل تصفيات 

كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا«.

مـــع   2013 مــــــنــــــذ  عــــــــــامــــــــــًا(   61( فـــــويـــــنـــــتـــــي  ال  دي  وعـــــــمـــــــل 

ــــــوان  مـــنـــتـــخـــبـــات الــــفــــئــــات الــــعــــمــــريــــة إلســــبــــانــــيــــا، وحــــمــــل ألـ

أتـــلـــتـــيـــك بــــلــــبــــاو وإشـــبـــيـــلـــيـــة وأالفــــــيــــــس فـــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــات 

والتسعينات كظهير أيسر.

إقالة إنريكي 
وال فوينتي 

بدياًل لتدريب 
إسبانيا

وقال محمد عمر: بعد هذا التألق الملفت للنظر 

وعـــدم وجـــود أيــة مــاحــظــات على أداء الــطــاقــم عامة 

ومحمد عبد الله على وجه الخصوص، قررت لجنة 

الحكام في »فيفا« استمرار الطاقم في المونديال، 

مــمــا ســيــمــهــد لـــه الــطــريــق لــلــوصــول إلـــى إدارة األدوار 

النهائية للبطولة.

ــــاد  ــــام فــــــــي اتــــــحــ ــ ــــكـ ــ ــــــحـ ــــنـــــة الـ وأشــــــــــــــــاد نـــــــائـــــــب رئـــــــيـــــــس لـــــجـ

الــكــرة بمستوى حــكــام الــمــونــديــال، حــيــث جـــاء األداء 

جيداً، ومتواكبًا مع أهمية وقوة المنافسات، وظهر 

ــــثـــــر مــــــن حــــكــــم بـــمـــســـتـــوى مــــمــــيــــز، والـــــحـــــكـــــام الــــعــــرب  أكـ

مستواهم جاء مشرفًا. 

حكام دور الثمانية
مـــــــبـــــــاراة  إدارة  »فــــــيــــــفــــــا«  أســـــــنـــــــد  أخـــــــــــــــرى،  مــــــــن جـــــهـــــة 

إلــــــى  الــــــثــــــمــــــانــــــيــــــة،  فـــــــــي دور  هـــــــولـــــــنـــــــدا واألرجــــــــنــــــــتــــــــيــــــــن 

اإلســـــبـــــانـــــي مــــاتــــيــــو الهــــــــــــوز، ويــــبــــلــــغ مــــــن الــــعــــمــــر 45 

عاًما، ويعاونه باو سيبريان ديفيز )حكم مساعد 

أول(، وروبـــيـــروتـــو ديــــاز بــيــريــز ديـــل بــالــومــار )حكم 

ــــانــــــي(، وفـــيـــكـــتـــور جـــومـــيـــز )حــــكــــم رابــــــــع(،  مـــســـاعـــد ثــ

فـــار(، ودرو فيشير  وأليخاندرو هيرنانديز )حكم 

)مساعد فار(.

فيما أســنــد »فــيــفــا« إدارة مــبــاراة كــرواتــيــا والــبــرازيــل 

للحكم اإلنجليزي أوليفر ميشيل، ويعاونه مواطناه 

غـــــــراي  أول، وبـــــيـــــســـــويـــــك  ــــــداً  ــــاعـ ــ ــــــسـ مـ ــــــورات  ــــيـ ــ ــتـ ــ ــ بــــــيــــــرت سـ

مــــســــاعــــداً ثــــانــــيــــًا، والــــجــــزائــــري مــصــطــفــى غــــربــــال حــكــمــًا 

رابــعــًا، وبــول فــان بوكيل )حكم فــار(، وماسيميليانو 

إيراتي )مساعد حكم فار(.

 الطاقم اإلماراتي مرشح باستمراره في المونديال إلدارة مباريات في نصف النهائي | أ ف ب
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كرواتيا المتجدد عقبة في طريق البرازيل المتوهج

الدوحة - أ ف ب

يريد منتخب البرازيل والعبوه الذين رقصوا طويالً بعد 

كــل هـــدف فــي مــرمــى كــوريــا الجنوبية فــي ثــمــن النهائي، 

ــــنـــــوال ذاتــــــــه عــــنــــدمــــا يــــواجــــهــــون  مــــواصــــلــــة الــــنــــســــج عــــلــــى الـــــمـ

كــرواتــيــا الــمــتــجــّددة فــي الـــدور ربــع الــنــهــائــي، الــيــوم، على 

استاد المدينة التعليمية في ربع نهائي مونديال 2022.

تــحــّول الــفــوز البرازيلي على المنتخب اآلســيــوي 4 - 1 

فــــــي ثــــمــــن الــــنــــهــــائــــي إلــــــــى كـــــرنـــــفـــــال فــــــي الــــــمــــــدرجــــــات وعـــلـــى 

أرضــــيــــة الـــمـــلـــعـــب، حـــيـــث تـــنـــاغـــم الــــالعــــبــــون مــــع الــجــمــهــور 

فشّكلوا دائرة صغرى داخل الملعب لالحتفال بكل من 

األهـــداف األربــعــة، فكانت احتفاالتهم امــتــداداً لتلك في 

المدرجات، وأكدت اللحمة الكبيرة بين مختلف أفراده. 

ــــتـــــردد الـــمـــهـــاجـــم ريــــشــــارلــــيــــســــون الــــــــذي قــــــام بــرقــصــة  ولــــــم يـ

»الـــــحـــــمـــــام« فـــــي الــــتــــوجــــه مــــبــــاشــــرة بــــعــــد تـــســـجـــيـــلـــه الــــهــــدف 

الثالث إلى مدربه الذي قام بدوره بالرقص.

ويــمــلــك الــمــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي أكـــثـــر مـــن ورقـــــة رابـــحـــة ال 

الـــذي يضم ريشارليسون الــذي  سيما فــي خــط المقدمة 

إلــــى فينيسيوس  بـــاإلضـــافـــة  ســجــل 3 أهــــــداف حــتــى اآلن، 

ــــه يــتــمــتــع بـــالـــخـــبـــرة فــــي مــخــتــلــف  جـــونـــيـــور ونــــيــــمــــار، كـــمـــا أنــ

خــطــوطــه بـــــدءاً مـــن الـــحـــارس الــيــســون بــيــكــر مـــــروراً بثنائي 

ــــاع الــــمــــكــــون مـــــن مـــاركـــيـــنـــيـــوس وتــــيــــاغــــو ســيــلــفــا  ــــدفــ قـــلـــب الــ

وصوالً إلى خط الوسط بوجود كازيميرو.

كرواتيا جديدة
ــــا بـــتـــجـــديـــد تـــشـــكـــيـــلـــتـــهـــا مــنــذ  ــــيـ فـــــي الــــمــــقــــابــــل، قــــامــــت كـــــرواتـ

حـــلـــولـــهـــا وصـــيـــفـــة فــــي نـــســـخـــة مــــونــــديــــال 2018 ولـــــم يــتــبــق 

ســـوى عـــدد قليل مــن الــمــحــاربــيــن الــقــدامــى بينهم القائد 

الملهم لوكا مودريتش والجناح إيفان بيريشيتش.

ويـــســـعـــى الــمــنــتــخــب الــــكــــرواتــــي لـــبـــلـــوغ الـــمـــربـــع الــذهــبــي 

فــــي الـــمـــونـــديـــال لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة فــــي تـــاريـــخـــه والـــثـــانـــيـــة عــلــى 

الـــتـــوالـــي. وقـــــال مـــودريـــتـــش: »نـــحـــن عــنــدنــا جـــوانـــب قــوتــنــا 

الـــتـــي نــتــمــتــع بــهــا وعـــنـــدنـــا ثــقــة ويــقــيــن فـــي قـــدراتـــنـــا وهــكــذا 

سيكون أداؤنا«.

وتــــحــــدث مــــودريــــتــــش عــــن كـــبـــر مــــعــــدل أعــــمــــار مــنــتــخــب 

كــــرواتــــيــــا، والـــمـــقـــارنـــة بـــيـــن الـــالعـــبـــيـــن الـــصـــغـــار والـــقـــدامـــى، 

قـــــــــال مــــــودريــــــتــــــش »أعـــــتـــــقـــــد أن العــــبــــيــــنــــا الـــــكـــــبـــــار يـــحـــقـــقـــون 

االنتصارات التي تقف إلى جوارنا اآلن«.

تاريخالمباراة هي المواجهة الثالثة بين البرازيل وكرواتيا 

فــي النهائيات، وقــد فـــازت األولـــى 1 - صفر فــي مونديال 

اســـتـــضـــافـــت  عـــنـــدمـــا   2014 مــــونــــديــــال  فـــــي   1  - و3   ،2006

البطولة.

وقــــبــــل فــــوزهــــا الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، تـــفـــّوقـــت 

الــبــرازيــل عــلــى صــربــيــا 2 - 0 وســويــســرا 1 - 0 ثــم خسرت 

بتشكيلة رديفة بعد ضمان تأهلها أمام الكاميرون 0 - 1 

ألول مرة أمام خصم إفريقي.

أمــــــــــا كــــــــرواتــــــــيــــــــا، فـــــّحـــــلـــــت ثـــــانـــــيـــــة فــــــــي مــــجــــمــــوعــــتــــهــــا وراء 

الــمــغــرب الــــذي تــعــادلــت مــعــه افــتــتــاحــاً، ثـــم تــغــلــبــت على 

كندا 4 - 1 وتعادلت مع بلجيكا دون أهداف. وفي ثمن 

الــنــهــائــي، تــفــوقــت عــلــى الــيــابــان بـــركـــالت الــتــرجــيــح 3 - 1، 

بعد التعادل في الوقتين األصلي واإلضافي.

ـ د ب أ الدوحةـ 

أكـــــــــد مـــــــــــدرب مــــنــــتــــخــــب الـــــــبـــــــرازيـــــــل تــــيــــتــــي أنـــــــــه ســــيــــواصــــل 

الـــــــــرقـــــــــص عــــــنــــــدمــــــا يـــــســـــجـــــل فــــــريــــــقــــــه هــــــــــدفــــــــــًا، عـــشـــيـــة 

مواجهته لكرواتيا اليوم.

وجاء كالم تيتي رداً على بعض األصوات 

الــــتــــي ارتــــفــــعــــت مـــنـــتـــقـــدة مـــبـــالـــغـــة الـــالعـــبـــيـــن 

الــــــبــــــرازيــــــلــــــيــــــيــــــن فـــــــــي االحـــــــــتـــــــــفـــــــــال، بــــــكــــــل مـــن 

األهداف األربعة التي سجلوها في مرمى 

ثـــمـــن  الـــــــــــــــدور  فــــــــي   )1  -  4( ــــيـــــة  ــــنـــــوبـ الـــــجـ كــــــــوريــــــــا 

النهائي.

ولــم يكتف الــالعــبــون الــبــرازيــلــيــون باالحتفال 

مـــطـــوالً مـــع كـــل هــــدف، حــتــى أنــهــم ذهـــبـــوا إلــى 

حـــــد أداء مـــــا أســـــمـــــوه »رقـــــصـــــة الــــحــــمــــام« إلـــى 

جــــــــانــــــــب مــــــــدربــــــــهــــــــم الــــــبــــــالــــــغ 

روي  وقــــــــــــــــــــــال  عـــــــــــــــامـــــــــــــــًا.   61

كـــيـــن، الــــدولــــي اإليـــرلـــنـــدي 

أن  يـــــــــجـــــــــب  »ال  الــــــــــســــــــــابــــــــــق 

تفعل ذلك في كل مــرة. إنه عدم احترام«. وتابع: »حتى مدربهم شــارك! أنا ال 

أحب ذلك«.

لــــكــــن تـــيـــتـــي رد بــــقــــولــــه »مــــــــن يــــعــــرفــــنــــي يــــــدرك 

بــــــــأنــــــــي أحــــــــــــب الـــــــــــرقـــــــــــص، وبـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي ســــــــأواصــــــــل 

ــــتـــــى األطــــــــفــــــــال الـــــصـــــغـــــار يــــرقــــصــــون  الــــــــرقــــــــص. حـ

بهذه الطريقة، وال أعتقد بأن هذه الطريقة 

ــــرام أحـــــــــــد«. مــــــن جــــهــــة أخـــــــرى،  ــ ــتـ ــ ــ تـــقـــلـــل مــــــن احـ

أكــد زالتــكــو داليتش، المدير الفني لمنتخب 

كــرواتــيــا لــكــرة الــقــدم، أن فريقه ال يخشى 

مواجهة منتخب البرازيل، الذي يمتلك 

ــــًا«. أضــــــــــاف الـــــمـــــدرب  ــ ــبـ ــ ــ ــــرعـ ــ خــــــط هـــــجـــــوم »مـ

الكرواتي: أعتقد أن أمامنا اختباراً رائعًا، 

مهمة صعبة ضد الفريق الذي يلعب 

بــــالــــعــــديــــد مــــــن الــــالعــــبــــيــــن الــــرائــــعــــيــــن 

الذين يمتازون بالسرعة. وشدد 

يــــنــــبــــغــــي  دالــــــــيــــــــتــــــــش عـــــــلـــــــى أنـــــــــــــه ال 

ــــاد صــــــــعــــــــود الــــمــــنــــتــــخــــب  ــ ــــعـ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ

الكرواتي. 

مودريتش ونيمار وجهًا لوجه في لقاء صعب | أ ف ب

دانيلو: سعداء 
بدعم األساطير

تحدث الظهير األيمن دانيلو، عن أهمية 

الــــدعــــم الــــــذي يـــلـــقـــاه العـــبـــو الــمــنــتــخــب مــن 

أساطير البرازيل، أمثال الظاهرة رونالدو 

وكاكا وكافو قائد المنتخب الفائز باللقب 

العالمي للمرة األخيرة عام 2002، بقوله 

»مـــــن الـــمـــهـــم أن يـــكـــون لـــديـــنـــا هـــــذا الـــدعـــم 

مـــــــن الــــــنــــــجــــــوم، أجــــــمــــــل الـــــــذكـــــــريـــــــات لـــــــدي، 

هـــــــــي مـــــــــع رونـــــــــــالـــــــــــدو فـــــــــي نــــهــــائــــي 

أتـــــذكـــــر   .2002 ــــــال  ــــديـ ــ ــــونـ ــ مـ

أنني كنت أركض في 

الــــــــــــــشــــــــــــــارع حــــــــامــــــــاً 

الــعــلــم الــبــرازيــلــي 

في النهائي«، وكان 

دانـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــو، الـــــــــــــــــــذي يــــلــــعــــب 

عـــــــــلـــــــــى الـــــــــجـــــــــهـــــــــة الــــــــيــــــــمــــــــنــــــــى مـــــن 

الــــــدفــــــاع، حـــــل بــــــــدالً مـــــن ألـــيـــكـــس ســــانــــدرو 

ــــلـــــى الـــــجـــــهـــــة الــــــيــــــســــــرى، وقـــــــال  الـــــمـــــصـــــاب عـ

ــــبــــــت فــــــــي هـــــــــــذا الــــــمــــــركــــــز لــــــســــــنــــــوات مـــع  »لــــــعــ

مــانــشــســتــر ســيــتــي ويـــوفـــنـــتـــوس، الـــمـــرونـــة 

الــــتــــكــــتــــيــــكــــيــــة ســــــــر الـــــــنـــــــجـــــــاح فــــــــي الــــمــــنــــتــــخــــب 

البرازيلي«.  )الدوحة - البيان(

تيتي: »سأواصل الرقص« أمام كرواتيا
داليتش: أمامنا اختبار رائع ومهمة صعبة

زالتكو داليتشتيتي
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هولندا الحالمة تصطدم بالساحر ميسي

أكيه: محاصرة 
ميسي مفتاح الفوز

اعتبر نايثن أكيه، مدافع مانشستر سيتي 

اإلنجليزي، أن ميسي »أحد أعظم العبي 

ــــر الـــــعـــــصـــــور«، بـــالـــتـــالـــي  ــــقـــــدم عـــلـــى مـ كــــــرة الـ

سيكون من الصعب الدفاع عليه، »لكنه 

فقط ســـــــيـــــــكـــــــون تــــــــحــــــــديــــــــًا جــــــــمــــــــيــــــــاً، لــــيــــس 

لــــخــــط الـــــــدفـــــــاع، بـــــل لـــلـــفـــريـــق 

بأكمله«.

وأضـــــاف: كــي يمنح 

الاعبون مدربهم 

فــــــــــــــــــان خــــــــــــــــــال أفـــــــضـــــــل 

هــــديــــة وداعـــــيـــــة، عــلــيــهــم 

فــــــي  مــــــــــيــــــــــســــــــــي  إيـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاف  أوالً 

»تــحــٍد ليس للدفاع وحــســب، بــل للفريق 

بأكمله« بحسب ما أفاد أكيه، الذي توقع 

»مــــــبــــــاراة عــظــيــمــة بـــيـــن بـــلـــديـــن كـــبـــيـــريـــن فــي 

كرة القدم«.

وحــــــــــــــــــــّذر: »هـــــــــنـــــــــاك أيـــــــــضـــــــــًا العـــــــــبـــــــــون آخـــــــــــرون 

يتوّجب علينا أن نقلق بشأنهم«، قبل أن 

يحث فريقه على »أن يكون قبل كل شيء 

منظمًا جيداً من الناحية التكتيكية«.
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بــيــن مــنــتــخــب يــحــلــم بـــدخـــول نـــــادي األبــــطــــال الـــــذي يستحق 

الولوج إليه نظراً لتاريخه، وآخر يمني النفس بمنح نجمه 

بــه مكانته األســطــوريــة،  يــتــوج  لــقــبــاً  المطلق ليونيل ميسي 

تصطدم هولندا باألرجنتين اليوم على ملعب لوسيل في 

ربع نهائي مونديال قطر.

ــــدايــــــة مـــتـــعـــثـــرة بــــســــقــــوط صـــــــــادم أمـــــــــام الـــســـعـــوديـــة  بــــعــــد بــ

1 ـ 2، أظـــهـــرت أرجــنــتــيــن مــيــســي أنـــهـــا قــــــادرة فـــي الــنــهــائــيــات 

ــــفـــــوز بـــالـــلـــقـــب األول مــنــذ  الـــقـــطـــريـــة عـــلـــى الـــــذهـــــاب بـــعـــيـــداً والـ

1986 والـــثـــالـــث فـــي تـــاريـــخـــهـــا. لــكــن مـــواجـــهـــة مــنــتــخــبــات من 

ــــاً عــن  ــــامـ ـــمـ ــنـــــدا والــــمــــكــــســــيــــك وأســـــتـــــرالـــــيـــــا مـــخـــتـــلـــف تــ ــ ــــولـ عـــــيـــــار بـ

االصـــطـــدام بمنتخب يــمــلــك تــاريــخــاً كــبــيــراً فــي كـــأس الــعــالــم 

ــــزيـــــد مــــــن صـــعـــوبـــة  يـ ــــــاب. ومـــــــا  ــــقـ ــ حــــتــــى وإن كـــــــان مــــــن دون ألـ

مهمة األرجنتينيين ونجمهم ميسي، الالهث خلف اللقب 

الكبير الوحيد الغائب عن خزائنه، أن المنتخب الهولندي 

يخوض النهائيات بإشراف المحنك لويس فان خال الذي 

ــــاراة خــــاضــــهــــا كــــمــــدرب  ــ ــبـ ــ ــ ــــذق طــــعــــم الــــهــــزيــــمــــة فــــــي 11 مـ لــــــم يــــ

لمنتخب »الطواحين« في كأس العالم، فيما مني بهزيمة 

واحدة في آخر 47 مباراة، وتعود إلى الخامس من مارس 

2014، صــفــر ـ 2 ضـــد فـــرنـــســـا. وتــــرتــــدي مــوقــعــة الـــيـــوم على 

ملعب لــوســيــل طــابــعــاً ثــأريــاً لــفــان خـــال وهــولــنــدا، إذ انتهى 

مشوارهما في مونديال البرازيل 2014 عند نصف النهائي 

عـــلـــى يــــد أرجـــنـــتـــيـــن مــيــســي بــــركــــالت الـــتـــرجـــيـــح بـــعـــد الـــتـــعـــادل 

السلبي في الوقتين األصلي واإلضافي. بعد خسارة نصف 

نهائي 2014 التي ال تدخل ضمن حسابات الخسارة والفوز 

بما أن الــمــبــاراة حسمت بــركــالت الترجيح، تــرك فــان خال 

المنتخب الوطني للمرة الثانية، بعد أولى عام 2001 حين 

استقال عقب فشل التأهل لمونديال 2002، قبل أن يعود 

مجدداً في أغسطس 2021، متخلياً عن قرار االعتزال.

يــــــــصــــــــطــــــــدم فـــــــــــــــان خـــــــــــــــال مـــــــــجـــــــــدداً  الـــــــــــصـــــــــــدف أن  وشــــــــــــــــــــــاءت 

بــــاألرجــــنــــتــــيــــن لــــكــــن هـــــــذه الـــــمـــــرة جـــمـــيـــع الــــالعــــبــــيــــن مـــــوّحـــــدون 

حوله بهدف منح ثالث أكبر مدرب في تاريخ كأس العالم 

)71 عـــامـــاً( أفـــضـــل هـــديـــة وداع، وفــــق مـــا أفـــــاد نــجــم الـــدفـــاع 

فـــيـــرجـــيـــل فــــــان دايـــــــك »قــــلــــت لـــــه إنــــنــــا ســـنـــكـــون هـــنـــا مـــــن أجـــل 

كـــمـــجـــمـــوعـــة حــــيــــن يـــــكـــــون بــــحــــاجــــة إلــــيــــنــــا ونــــــأمــــــل أن نــجــعــل 

مــنــهــا كــــأس عـــالـــم ال ُتــنــســى بــالــنــســبــة لـــــه«. ولــــم يــكــن لــســان 

حال المدافع اآلخر مختلفاً عن فان دايك، قائالً »الفريق 

موحد حوله. نحن نقاتل ونريد أن نحقق نتيجة جيدة من 

أجـــــل لــــويــــس. إنـــهـــا بــطــولــتــه األخــــيــــرة وهـــــو مــــن الــشــخــصــيــات 

الــمــهــمــة بــالــنــســبــة لــهــولــنــدا«. وســتــكــون هــــذه هـــي الــمــواجــهــة 

الــــــســــــادســــــة بــــيــــن األرجـــــنـــــتـــــيـــــن وهــــــولــــــنــــــدا فــــــي كــــــــأس الــــعــــالــــم، 

حيث دائــمــاً مــا تتسم لقاءاتهما بــاإلثــارة والــنــديــة، وهــو ما 

تكشفه لغة األرقــام. وتبادل كل منتخب الفوز على اآلخر 

مرتين، بينما فرض التعادل نفسه على مباراة وحيدة في 

لــقــاءاتــهــمــا الــخــمــســة الــســابــقــة بــالــمــونــديــال. وبــصــفــة عــامــة، 

الــتــقــى المنتخبان فــي 9 لـــقـــاءات عــلــى الــصــعــيــديــن الرسمي 

والــــــــودي، حــيــث حــقــق الــمــنــتــخــب الـــهـــولـــنـــدي 4 انـــتـــصـــارات، 

بينما فاز منتخب األرجنتين في 3 مباريات، وخيم التعادل 

عـــلـــى مـــبـــاراتـــيـــن. يـــذكـــر أن الـــفـــائـــز مــــن تـــلـــك الــــمــــبــــاراة، ســـوف 

يلتقي الــثــالثــاء الــقــادم فــي الــــدور قــبــل الــنــهــائــي عــلــى ملعب 

لوسيل، مع الفائز من مباراة البرازيل وكرواتيا.

فان خال: لدي حساب ألسويه مع »التانغو«

 ميسي يقود التانغو في مواجهة الصاعد ممفيس ديباي | أ ف ب 

سكالوني: »الطواحين« منتخب في المتناول
الدوحة - البيان

توعد مدرب منتخب هولندا فان خال، نظيره 

الــمــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي قــبــل الـــمـــبـــاراة الــمــنــتــظــرة 

اليوم، حيث صرح قائاً: »لدي حساب ألسويه 

مــــع األرجـــنـــتـــيـــن وأتـــمـــنـــى مــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر الــهــولــنــديــة 

مــســانــدتــنــا ألنــنــا ســنــســتــمــد الــكــثــيــر مـــن الـــدعـــم عبر 

ذلك«. وقال فان خال: »بإمكاننا أن نصبح أبطال 

الـــعـــالـــم، أشــــــدد عـــلـــى أنـــنـــي ال أقــــــول إنـــنـــا ســنــصــبــح 

أبطال عالم بل بإمكاننا، ما زلنا هنا وتبقى أمامنا 

ثــــاث مـــبـــاريـــات لــلــفــوز بـــالـــلـــقـــب«. بــالــنــســبــة لــلــمــدرب 

األرجــنــتــيــنــي ليونيل ســكــالــونــي، فـــإن مــوقــعــة لوسيل 

تــــحــــمــــل نــــكــــهــــة خـــــــاصـــــــة، إذ يـــــــواجـــــــه فــــــــــان خــــــــــال نــــظــــيــــره 

»سكالوني« والــذي كان يعتبر فان خال مثله األعلى 

ــــــال ســـكـــالـــونـــي:  ــــًا، وقـ ــــبـ حـــيـــن كـــــان ابـــــن الـــــــــ44 عــــامــــًا العـ

ــــالـــــمـــــدرب الــــهــــولــــنــــدي الـــكـــبـــيـــر عـــنـــدمـــا  بـــــــدأ إعــــجــــابــــي بـ

كــــنــــت ألـــــعـــــب فــــــي ديــــبــــورتــــيــــفــــو ال كــــــورونــــــيــــــا وكــــــان 

فـــي حــيــنــهــا شــخــصــيــة عــظــيــمــة تــتــولــي تــدريــب 

أنـــا فــخــور بمواجهته فالجميع  بــرشــلــونــة، 

يــــعــــلــــم مــــــا فــــعــــلــــه لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم »فــــــــي الـــــــواقـــــــع كــــان 

سكالوني العبًا في ديبورتيفو حين تفوق األخير 

عـــلـــى فـــــان خـــــال وبـــرشـــلـــونـــة وانــــتــــزع لـــقـــب الــــــدوري 

اإلسباني عام 2000«. وأوضــح سكالوني مدرب 

الــمــنــتــخــب األرجـــنـــتـــيـــنـــي: »لـــيـــس رائــــعــــًا بـــقـــدر الـــفـــرق 

ــــنـــــديـــــة الـــــســـــابـــــقـــــة، لـــــكـــــن لـــــديـــــهـــــم رؤيـــــــــــة واضـــــحـــــة  الـــــهـــــولـ

بــشــأن مــا يفعلونه ستكون مــبــاراة رائــعــة بين فريقين 

تاريخيين وسيتم إقصاء أحدهما، ونأمل أن نواصل 

الـــحـــالـــي  الــــهــــولــــنــــدي  الـــمـــنـــتـــخـــب  أن  مــــــشــــــوارنــــــا«، وأرى 

ليس بموهبة األجــيــال السابقة، لكن ذلــك ال يعني 

أنــــه لـــن يــشــكــل تــحــديــًا كــبــيــراً لــمــيــســي ورفــــاقــــه. أمــا 

دومــــفــــريــــس نـــجـــم هــــولــــنــــدا فـــــقـــــال: »الـــــمـــــبـــــاراة ال 

يـــحـــســـمـــهـــا العـــــــب واحــــــــــد. لــــديــــنــــا أيـــــضـــــًا مــهــمــة 

وهــــي إســـعـــاد قـــلـــوب الــهــولــنــديــيــن. هــــذا هو 

الــــــــشــــــــيء الــــــوحــــــيــــــد الـــــــــــــذي نـــــــوجـــــــد هـــــنـــــا مـــن 

أجله«. وتحدث دومفريس، العب إنتر 

مـــيـــان اإليـــطـــالـــي، عـــن مــنــتــخــب بــــاده، 

قــائــاً: »لدينا الكثير من المهارات في 

الفريق. هناك مساحة للتحسن«.
فان خال سكالوني
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سترلينــج يعـــــود لمنتخـــــ ـــــــــــــــب إنجلترا قبل مواجهة فرنسا
الدوحة - د ب أ 

يــــعــــود الـــنـــجـــم اإلنــــجــــلــــيــــزي الــــــدولــــــي رحــــيــــم ســـتـــرلـــيـــنـــج لـــانـــضـــمـــام لـــمـــنـــتـــخـــب إنـــجـــلـــتـــرا، 

المنافس في نهائيات كــأس العالم لكرة القدم المقامة حاليًا في قطر، اليوم، 

بعد رحلة طارئة قام بها للمملكة المتحدة.

ويــســتــعــد مــنــتــخــب إنـــجـــلـــتـــرا لـــمـــواجـــهـــة مــــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل أمــــــام نـــظـــيـــره الــفــرنــســي، 

حامل لقب كأس العالم، غداً السبت، في دور الثمانية لمونديال قطر 2022.

وسافر مهاجم تشيلسي اإلنجليزي ليكون بجوار عائلته بعد عملية سطو على 

منزلهم وشهدت سرقة عدد من المتعلقات الثمينة.

ولـــم يــشــارك ســتــرلــيــنــج فــي لــقــاء منتخب إنــجــلــتــرا مــع نــظــيــره الــســنــغــالــي، الــذي 

انتهى بفوز المنتخب اإلنجليزي 3 /   0، يوم األحد الماضي، حيث قال جاريث 

ساوثغيت، مدرب الفريق إن الاعب عاد للباد.

وفتحت شرطة مقاطعة ساري تحقيقًا بعد اإلباغ عن عملية السطو يوم السبت الماضي.

ــــنـــــاك تــــهــــديــــد بــــالــــعــــنــــف.. حــــيــــث تـــــم اكــــتــــشــــاف الـــمـــتـــعـــلـــقـــات  وكــــشــــفــــت قـــــــــوات الــــشــــرطــــة أنـــــــه »لـــــــم يــــكــــن هـ

المسروقة فيما بعد«.

وأعلن االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم في بيان أن: »رحيم سترلينج سيعود لمعسكر منتخب 

انجلترا فــي مــونــديــال قــطــر«. وأضـــاف »مــهــاجــم تشيلسي غـــادر مــؤقــتــًا معسكر منتخب إنجلترا 

ليهتم بــأمــر عائلي لكن مــن المتوقع اآلن أن ينضم مــرة أخـــرى للفريق فــي الــوكــرة الــيــوم قبل 

مواجهة دور الثمانية ضد فرنسا«.

ورغم عودته الوشيكة، فمن المرجح أال يشارك سترلينج في لقاء فرنسا، في ظل غيابه عن 

العديد من الحصص التدريبية الرئيسية للمنتخب اإلنجليزي.

يذكر أن سترلينج، الذي أتم عامه الـ28 اليوم، أحرز 20 هدفًا في 81 مباراة خاضها مع منتخب 

إنجلترا، علمًا بأنه سجل هــدفــًا وحــيــداً فــي المونديال الــقــطــري، وذلــك خــال فــوز إنجلترا 6 /   2 

على إيران في الجولة االفتتاحية للفريق بمرحلة المجموعات.

دبي - إيهاب زهدي 

يـــواجـــه مــنــتــخــب فــرنــســا حـــامـــل الـــلـــقـــب، نــظــيــره اإلنـــجـــلـــيـــزي وصـــيـــف بطل 

أوروبـــــا، غــــداً الــســبــت، فــي دور الــثــمــانــيــة مــن نــهــائــيــات كــأس 

العالم في قطر 2022، وتمثل هذه المواجهة كذلك 

ــــرابــــــع والـــخـــامـــس  ــــاً بـــيـــن صـــاحـــبـــي الــــمــــركــــز الــ صــــــدامــ

فــــي تــصــنــيــف الــمــنــتــخــبــات الــــصــــادر مــــن االتـــحـــاد 

الدولي للكرة، في مواجهة اعتبرها الكثيرون 

نـــهـــائـــيـــاً مـــبـــكـــراً لـــلـــبـــطـــولـــة، وتــــوقــــعــــوا أن تــشــهــد 

ــــراعــــــات رئـــيـــســـيـــة داخــــــــل الــمــســتــطــيــل  3 صــ

األخضر.

مبابي ضد ووكر
يــــــــــعــــــــــتــــــــــبــــــــــر كــــــــــــــــايــــــــــــــــل ووكــــــــــــــــــــــــــر، 

الــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــوحـــــــــــــــــيـــــــــــــــــد فــــــــي 

الـــــمـــــنـــــتـــــخـــــب اإلنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي الـــــــــذي 

بمقدوره إيقاف مبابي، وقال عنه 

العــــب الـــكـــرة اإلنـــجـــلـــيـــزي الـــســـابـــق غـــاري 

نيفيل: »ال أعتقد أن هناك أفضل من 

كايل ووكر إليقاف مبابي«. 

وفي مباراة دور ثمن النهائي ضد بولندا 

فـــي مـــونـــديـــال 2022، شـــــارك مــبــابــي ابــــن الــــــ23، 

ــــثـــــاثـــــة لــــفــــريــــقــــه، حــــيــــث كــــان  فــــــي جـــمـــيـــع األهـــــــــــــداف الـ

الـــحـــاســـمـــة وراء هــــــدف جــــيــــرو األول،  الـــتـــمـــريـــرة  صــــاحــــب 

وســجــل الــهــدفــيــن اآلخــــريــــن، وفــــي الـــمـــبـــاراة األخـــيـــرة مـــن دور 

الــمــجــمــوعــات ضــد تــونــس، لــم ينتعش الــهــجــوم الفرنسي، 

ــــلـــــعـــــب، وفـــــــــي حـــــــــال كـــــان  الـــــمـ إلـــــــــى أرض  ـــه  ــ ـــولــ ــ بـــــعـــــد دخــ إال 

ووكر قادراً على إبطال مفعول مبابي صاحب اإليقاع 

الـــمـــدهـــش، ســـيـــكـــون مــــدافــــع مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، أهـــم 

ســــــــــاح فــــــــي يــــــــد اإلنــــــجــــــلــــــيــــــزي لــــلــــتــــغــــلــــب عـــــلـــــى الـــكـــتـــيـــبـــة 

الفرنسية.

ساوثغيث ضد ديشامب
ــــيـــــن ســــاوثــــغــــيــــث وديــــــشــــــامــــــب، فــي  نــــجــــح كــــــا الـــــمـــــدربـ

تـــحـــقـــيـــق مـــــا فـــشـــل فـــيـــه الــــعــــديــــد مـــــن الــــمــــدربــــيــــن الــســابــقــيــن 

ــــكـــــم الــــهــــائــــل مــــــن الــــمــــواهــــب  لـــمـــنـــتـــخـــبـــي بــــلــــديــــهــــمــــا، واســــتــــطــــاعــــا اســــتــــثــــمــــار الـ

والنجوم العالميين ليصنعا مجموعة منسجمة ومتكاملة، لكن وجود 

المؤهات العالية ال يضمن تحقيق النجاح دائماً.وفي مونديال 2010، 

لــم تتمكن فــرنــســا مــن تــخــطــي دور الــمــجــمــوعــات، وفـــي نــســخــة الــبــرازيــل 

خــــرجــــت مـــــن دور الـــثـــمـــانـــيـــة، أمــــــا إنــــجــــلــــتــــرا، فـــأقـــصـــيـــت مـــــن الـــــــــدور األول 

لنسخة 2014، ثــم خــرجــت مــن دور الــــ16 لبطولة أوروبــــا 2016. وتولى 

ــــــل،  كـــــا الــــمــــدربــــيــــن مـــنـــصـــب مــــــــدرب الـــمـــنـــتـــخـــب فـــــي فــــتــــرة اإلحــــــبــــــاط وخــــيــــبــــة األمـ

إنــعــاش فريقيهما، احتفل ديشامب فــي روســيــا باللقب العالمي  وتمكنا مــن 

الــــثــــانــــي لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــــفــــرنــــســــي، بــــعــــدمــــا ســــبــــق وقــــــــاد الـــفـــرنـــســـيـــيـــن كــــاعــــب لـــرفـــع 

الــكــأس العالمية ألول مــرة فــي مــونــديــال 1998، أمــا ســاوثــغــيــث، فقاد 

اإلنجليز ألول نهائي لهم فــي بطولة كــبــرى منذ 55 ســنــة، ورغــم 

ذلــــــك، لــــم يــســلــم كــــا الـــمـــدربـــيـــن مــــن ســـهـــام االنــــتــــقــــادات فــي 

الــدفــاع  الـــذي تعين عليه  بلديهما، وخــاصــة ديشامب 

عن نفسه وتبرير قراراته بعد اإلقصاء المفاجئ 

ــــمـــــاضـــــي فــــــي بـــطـــولـــة  أمــــــــــام ســـــويـــــســـــرا الــــــعــــــام الـ

األمم األوروبية. 

بــيــنــمــا تــــعــــرض ســـاوثـــغـــيـــت، أكــثــر 

لــلــتــشــكــيــك مــــن وســــائــــل اإلعـــــام 

فـــــي إنــــجــــلــــتــــرا بـــســـبـــب نــهــجــه 

الــــتــــكــــتــــيــــكــــي، حــــيــــث انـــتـــقـــد 

ابـــــــــــــن الــــــــــــــــــــ52 عـــــــــــامـــــــــــاً، لـــــكـــــون 

الــمــنــتــخــب صـــار أكــثــر 

تــــــــــــحــــــــــــفــــــــــــظــــــــــــاً مـــــــنـــــــذ 

تــعــيــيــنــه، ونــفــس 

ــــقـــــادات طــالــت  ــتـ ــ االنـ

كذلك ديشامب.

بيلينغهام ضد 
تشواميني

نـــــــــــــــظـــــــــــــــراً لـــــــــــــــوجـــــــــــــــود عــــــــــــــــــــدد كــــــــبــــــــيــــــــر مـــــن 

المواهب الشابة المتألقة، يبدو مستقبل 

كــا المنتخبين مــشــرقــاً، والــجــيــل الصاعد 

اإلنجليزي والفرنسي، يتمتع بمؤهات 

ــــمــــــة، وهـــــــــــــــذا مـــــــــا أكـــــــــــــــده كـــــــــل مـــن  ــيــ ــ ــــظــ عــ

بــــيــــلــــيــــنــــغــــهــــام وتـــــشـــــوامـــــيـــــنـــــي فــــــــي هـــــذه 

الــبــطــولــة، حــيــث مــنــح العــبــا الــوســط 

بــطــريــقــتــهــا الـــخـــاصـــة والـــمـــمـــيـــزة قـــوة 

جديدة لفريقيها، وتمكن بيلينغهام 

فـــــي الـــــمـــــبـــــاراة األولــــــــــى ضـــــد إيــــــــــران مــن 

تـــســـجـــيـــل هـــــــدف، قـــبـــل أن يــــوقــــع عــلــى 

تمريرة حاسمة أمام السنغال، وقدم 

للغاية في مباريات فريقه  أداًء مقنعاً 

أمــا تشواميني، فتألق بعروضه  األربــــع. 

الــــــقــــــويــــــة فــــــــي الــــــــوســــــــط الـــــــدفـــــــاعـــــــي مــــعــــوضــــاً 

بذلك الفراغ الكبير الذي تركه غياب نغولو 

كـــانـــتـــي، ويـــتـــحـــمـــل كــــا الـــاعـــبـــيـــن رغـــــم حـــداثـــة 

سنهما مسؤوليات كبيرة.

  تحديات في الصدام العالمي
 بين »الديوك« و»األسود الثالثة«

ساوثغيتديشامب
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الدوحة - د ب أ

وقال عزيز بودربالة: المنتخب المغربي جعلنا نعيش 

أيـــــامـــــاً وســـــاعـــــات تـــاريـــخـــيـــة، فــــي مــــونــــديــــال قـــطـــر كـــــان الـــهـــدف 

بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــنـــتـــخـــب وجــــمــــيــــع الــــمــــغــــاربــــة هــــــو خــــوض  األول 

كـــــأس الـــعـــالـــم وتــحــقــيــق الــــفــــوز الـــثـــالـــث لــلــمــغــرب فــــي ســجــل 

مـــشـــاركـــاتـــه بـــالـــبـــطـــولـــة، ألنــــنــــا قـــبـــل هـــــذه الـــبـــطـــولـــة لــــم نــحــقــق 

ســوى انــتــصــاريــن سابقين، وكـــان الــفــوز فــي الــمــبــاراة الثانية 

ضد بلجيكا إنجازاً كبيراً، وأصبح الحلم واألمل هو التأهل 

لــــلــــدور الــــثــــانــــي، ألن الـــمـــغـــرب تـــأهـــل مـــــرة واحـــــــدة إلـــــى الـــــدور 

الثاني في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وذلك في نسخة 

1986، ومــــا حــقــقــه الــمــنــتــخــب الــمــغــربــي هـــو إنـــجـــاز مــغــربــي 

عربي، وبصراحة التأهل لدور الثمانية لم يكن متوقعاً.

وعـــــــــــــــن تــــــــوقــــــــعــــــــاتــــــــه لـــــــــمـــــــــشـــــــــوار الــــــمــــــنــــــتــــــخــــــب الــــــــمــــــــغــــــــربــــــــي فــــي 

الــــمــــونــــديــــال، قـــــال بــــودربــــالــــة: واجـــهـــنـــا الـــبـــرتـــغـــال مـــرتـــيـــن فــي 

الــــمــــونــــديــــال، انـــتـــهـــت األولـــــــى بــــفــــوزنــــا، وانـــتـــهـــت الـــثـــانـــيـــة بــفــوز 

البرتغال في مونديال 2018، لكننا كنا متفوقين في تلك 

الـــمـــبـــاراة، وبـــمـــا أن الــمــواجــهــة الــمــقــبــلــة لــيــســت أمـــــام فــرنــســا 

أو الــبــرازيــل أو إنــجــلــتــرا، أظـــن أن مــواجــهــة الــبــرتــغــال أفضل 

الممكن  الــمــغــربــي، ومــن  المعنوية للمنتخب  الناحية  مــن 

أن يفوز ويتأهل.

الــســابــق للمنتخب وحــيــد خليلودزيتش،  الــمــدرب  وعـــن 

قــال بــودربــالــة: مررنا بمرحلة صعبة معه، لم تكن األمــور 

على ما يرام في ما يتعلق بمعنويات الجماهير والالعبين، 

تصريحاته كانت حادة، وأحياناً تدخل في نطاق االستفزاز.

فارق
وعن الفارق بين خليلودزيتش والركراكي، قال بودربالة: 

الركراكي لعب وتدرب في أوروبا، ولديه عقلية متفتحة، 

وحـــــــيـــــــد لــــــعــــــب أيـــــــــضـــــــــاً وعــــــــــــــاش فـــــــــي أوروبــــــــــــــــــــــا، لــــــكــــــن الــــعــــقــــلــــيــــة 

مـــخـــتـــلـــفـــة، الـــــفـــــارق فـــــي شـــخـــصـــيـــة الــــــمــــــدرب، ودائـــــمـــــاً 

ــــانـــــت لـــــــدى خــــلــــيــــلــــودزيــــتــــش مــــشــــكــــالت فــي  ــــا كـ مــ

األندية والمنتخبات التي دربها، ال تتعلق 

بـــالـــجـــانـــب الـــفـــنـــي أو مــــن حـــيـــث الـــمـــؤهـــالت 

الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا، ولـــكـــن الـــمـــشـــكـــالت كــانــت 

تــتــعــلــق بــالــتــواصــل مـــع الــالعــبــيــن واإلعــــالم 

والجمهور.

وأضـــــــــــــــــــــــاف: الـــــــــــركـــــــــــراكـــــــــــي، تـــــــــولـــــــــى تـــــــدريـــــــب 

الــــــــــمــــــــــنــــــــــتــــــــــخــــــــــب قــــــــــــبــــــــــــل شــــــــــــهــــــــــــريــــــــــــن مــــــــــــــــــن بــــــــــــدايــــــــــــة 

المونديال، من وجهة نظري هو مناسب ألن 

ــــثـــــر مــــنــــه مـــــدربـــــاً  يـــــكـــــون مـــــــــدرب مـــنـــتـــخـــب أكـ

لــــــأنــــــديــــــة، فــــالــــمــــنــــتــــخــــب كـــــان 

بـــــــــحـــــــــاجـــــــــة لـــــــــــــمـــــــــــــدرب قـــــــــــــادر 

على التواصل والتعامل 

بــــــــمــــــــرونــــــــة، وقــــــــــــــــــادر عـــلـــى 

رفع معنويات الالعبين 

وتـــــــــــعـــــــــــزيـــــــــــز ثـــــــقـــــــتـــــــهـــــــم فـــــي 

المنافسة بالمونديال 

مـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات  أي  مــــــــــــع 

وإشعارهم 

بــــــــــــــقــــــــــــــدرتــــــــــــــهــــــــــــــم عـــــــلـــــــى 

تــحــقــيــق إنــــجــــازات، هـــو لـــه طــريــقــتــه فـــي الـــتـــواصـــل، وطــريــقــة 

جيدة في التعامل.

ذكريات 
وعــــن ذكـــريـــاتـــه فـــي مـــونـــديـــال 1986، قـــــال: تــلــك الــمــشــاركــة 

تــحــمــل ذكـــريـــات جــمــيــلــة، فــقــد كـــان الــتــأهــل نــفــســه بالنسبة 

لنا إنجازاً، وقعنا في مجموعة  الموت مع إنجلترا وبولندا 

والـــبـــرتـــغـــال، وكــــل مـــبـــاراة خــضــنــاهــا شــكــلــت ذكــــرى جميلة، 

ولها مكانة خاصة.

ــــال الـــــحـــــالـــــي أعـــــــــــاد ذكــــــــريــــــــات مـــــونـــــديـــــال  ــــديــ ــــونــ ــــمــ   وأضـــــــــــــــاف: الــ

لـــي، وال بــد أن الــحــال كــذلــك بالنسبة لكل  1986 بالنسبة 

ــــتـــــى مـــــن لــم  الـــمـــغـــربـــيـــيـــن الـــــذيـــــن عــــــاصــــــروا هـــــــذا اإلنـــــــجـــــــاز، وحـ

يعاصر ذلك اإلنجاز، فقد قدم له المنتخب الحالي شعوراً 

مماثالً.  وعّلق بودربالة على مشاركة المنتخبات العربية 

األخـــــرى فـــي مـــونـــديـــال 2022، وقـــــال: الــمــنــتــخــب الــســعــودي 

ــــازاً مـــبـــكـــراً بــــفــــوزه عـــلـــى األرجـــنـــتـــيـــن، وتـــأثـــرنـــا كــثــيــراً  حـــقـــق إنـــــجـ

بخروجه المبكر، ألنه كان مؤهالً للمرور إلى الــدور الثاني 

حــــالــــه كــــحــــال الـــمـــنـــتـــخـــب الــــتــــونــــســــي، وحــــتــــى فـــــي الـــمـــبـــاراتـــيـــن 

اللتين خسرهما »األخضر« لم يكن الفوز عليه سهالً.

وأضاف: المنتخب التونسي أراه كان واحداً من المنتخبات 

الــمــنــظــمــة تــكــتــيــكــيــاً، ولـــعـــب بــــــروح قـــتـــالـــيـــة وروح االنـــتـــصـــار، 

ولـــأســـف لـــم يــحــالــف »نـــســـور قــــرطــــاج« الـــحـــظ رغــــم الـــمـــبـــاراة 

الكبيرة التي قدمها أمام منتخب فرنسا حامل لقب كأس 

العالم، وبشكل عام كانت مشاركات المنتخبات العربية 

مشرفة.

 

تفوقنا على البرتغال      �
في السابق ومواجهتها 

أفضل من فرنسا 
وإنجلترا 

�   المنتخب لعب بروح 
قتالية وتصميم على 

الفوز

�   مرونة الركراكي 
رّسخت ثقة الالعبين 

في أنفسهم.. 
وخليلودزيتش 

مستفز

عشنا أيامًا تاريخية  	�

مع أبطالنا.. 
والتأهل لدور 

الثمانية لم يكن 
متوقعًا

بودربالة:  
تأهل »أسود األطلس« 

للمربع الذهبي ممكن

أثنى عزيز بودربالة، العب المنتخب المغربي 
السابق، على اإلنجاز التاريخي الذي حققه »أسود 
األطلس« بكونه أول منتخب عربي يصل لدور 
الثمانية ببطولة كأس العالم، كما كشف عن أن 
المرونة أهم ما يميز وليد الركراكي المدير الفني 
الحالي للمنتخب المغربي، وأكد أنه كان يتمنى 
اللعب في منتخب المغرب الحالي، ليعيش 
اللحظات التاريخية التي صنعها األبطال الحاليون، 
وقال: المنتخب الحالي لديه أسماء كبيرة للغاية، 
وتلعب في أبرز أندية أوروبا، وإذا عدت للماضي، فإن 
أمنيتي كانت وجود نجوم، مثل حكيم زياش وأشرف 
حكيمي وسفيان بوفال ونايف أكرد ورومان سايس 
ونصير مزراوي، معنا في مونديال 1986. 

حكيم زياش يقود هجمة للمغرب في مباراة إسبانيا | أ ف ب



الــــمــــشــــهــــد األول شــــغــــل الــــجــــمــــاهــــيــــر فــــــي األيـــــــــــام األولــــــــى 

مــن الــمــونــديــال حــيــث هــاجــم رونـــالـــدو نــاديــه مانشستر 

يونايتد، ومــدربــه  تين هــاغ، لتنتهي القصة بفسخ عقده 

بــالــتــراضــي مـــع الـــنـــادي، عــلــى خــلــفــيــة االنـــتـــقـــادات الــتــي وجــهــهــا لــهــم وخــاصــة 

لمالك الفريق االنجليزي.

المشهد الثاني 
أما المشهد الثاني فقد ارتبط باألول، حيث أدى رحيل رونالدو عن الدوري 

اإلنــجــلــيــزي، إلـــى ربـــط اســمــه بــاهــتــمــام األنـــديـــة الخليجية فــي الــتــعــاقــد معه، 

وأبـــرز تلك األنــديــة التي أثير لغط حــول نيته استقدام »الـــدون« كــان النصر 

الــــســــعــــودي، بـــعـــد أن شـــهـــدت األيـــــــام الـــمـــاضـــيـــة جــــــدالً واســـــعـــــاً حـــــول حــقــيــقــة 

انتقاله إلى النادي السعودي. 

هدف »الشعرة« 
ــــــرت حـــكـــايـــة رونـــــالـــــدو فــــي الــــمــــونــــديــــال، بـــفـــصـــل ثــــالــــث، بـــعـــد تــســجــيــلــه هـــدفـــاً  ومـ

ـــام نـــظـــيـــره مــنــتــخــب أوروغــــــــــواي فــــي دور الـــمـــجـــمـــوعـــات، عــن  لــمــنــتــخــب بــــــالده أمـــ

طريق ضربة المست شعر رأسه، بعد كرة عرضية من برونو فيرنانديز، حيث 

احــتــفــل رونــــالــــدو بـــالـــهـــدف، بــاعــتــبــار أنــــه صـــاحـــب الـــضـــربـــة الـــرأســـيـــة الـــتـــي حــولــت 

الكرة إلى الشباك، لكن عند إعادة الهدف، ظهر أن النجم البرتغالي ليس هو 

َمن لعب الكرة، األمر الذي أثار جدالً واسعاً بين عشاق الساحرة المستديرة 

فــي العالم، خاصة أن البعض صــب جــام غضبهم على االتــحــاد الــدولــي لكرة 

الـــقـــدم »فـــيـــفـــا«، واتـــهـــمـــوه بــــ»الـــتـــحـــامـــل« ضـــد كــريــســتــيــانــو، بــيــنــمــا كــــان الــمــشــهــد 

موضع سخرية من قبل فريق آخر، ممن تضامنوا مع برونو زميل رونالدو. 

دكة البدالء 
أمــا المشهد الــرابــع فيتمثل بــقــاء كريستيانو على دكــة الــبــدالء فــي الــمــبــاراة 

األخـــيـــرة أمـــــام ســويــســرا فـــي دور الـــــ 16، ورغـــــم أنــــه خــطــف األنـــظـــار وهــــو على 

ــــيـــــاط، بــــجــــذب عـــــدســـــات الــــمــــصــــوريــــن، إال أن تـــــوّهـــــج بـــديـــلـــه فــي  ــــتـ مـــقـــاعـــد االحـ

الــتــشــكــيــلــة األســـاســـيـــة، الــمــهــاجــم غـــونـــزالـــو رامـــــــوس، بــتــســجــيــل ثـــالثـــة أهــــداف 

كــامــلــة »هــــاتــــريــــك«، ضــمــن األهـــــــداف الــســتــة فـــي مــــبــــاراة واحـــــــدة، وهــــو مـــا لم 

يتحقق منذ 20 عاماً، ليكون المشهد حديث العالم، بعد بقاء كريستيانو 

رونالدو الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، على مقاعد البدالء. 

المحطة الخامسة
ووصــــل مــســلــســل رونــــالــــدو إلــــى مــحــطــة خــامــســة، بــعــد فــــوز مــنــتــخــب بــــالده على 

سويسرا، وكان الجدل حول عدم مشاركته في التدريبات الجماعية، وخوض 

الــمــران بصحبة األساسيين الــذيــن لعبوا مــبــاراة ســويــســرا فــي صــالــة الــجــيــم، ما 

أثار الجدل في منصات التواصل االجتماعي، والعديد من وسائل اإلعالم.
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البرازيل تفك الشراكة مع ألمانيا 
وتنفرد برقم »مونديالي« جديد

أبوظبي – محمد صادق

ـــــاســــــي جـــــــديـــــــد فــــــــي كــــــأس  ـــــيـ انــــــــــفــــــــــردت الــــــــبــــــــرازيــــــــل بـــــــرقـــــــم قـ

ــــبـــــاريـــــات فـــي  ــــلـــــمـ ــــثـــــر الــــمــــنــــتــــخــــبــــات خـــــــوضـــــــًا لـ الـــــعـــــالـــــم كـــــأكـ

تــــاريــــخ الــــمــــونــــديــــال مـــنـــذ انـــطـــاقـــتـــه فــــي نــســخــتــه األولـــــى 

عـــام 1930. وبــعــد فـــوز الــبــرازيــل عــلــى كــوريــا الجنوبية 

في دور الـ 16 من النسخة الحالية من كأس العالم 

المقامة في قطر، رفع منتخب »السيليساو« رصيده 

مـــن الـــمـــبـــاريـــات إلــــى 113 مــــبــــاراة فـــي تـــاريـــخ مــشــاركــاتــه 

فــي الــبــطــولــة عــلــى مــــدار 92 عـــامـــًا، لــيــفــك الــشــراكــة مع 

الـــمـــنـــتـــخـــب األلـــــمـــــانـــــي الــــــــذي ودع الــــمــــونــــديــــال مـــــن دور 

المجموعات.

وكــــانــــت ألـــمـــانـــيـــا هــــي الـــــدولـــــة الــــوحــــيــــدة الـــتـــي تــتــفــوق 

ــــلــــــى الــــــــبــــــــرازيــــــــل فــــــــي عـــــــــــدد الـــــــمـــــــبـــــــاريـــــــات الـــــــتـــــــي خــــاضــــهــــا  عــ

مــنــتــخــب فـــي تـــاريـــخ الـــمـــونـــديـــال، وتــــســــاوى الــمــنــتــخــبــان 

فــي عــدد مبارياتهما فــي البطولة قبل بــدايــة النسخة 

الحالية قبل أن ينجح المنتخب البرازيلي بتأهله إلى 

دور الستة عشر وعبوره منتخب كوريا الجنوبية في 

االنفراد بهذا الرقم.

ورفــعــت الــبــرازيــل عــدد مبارياتها فــي كــأس العالم 

الـــتـــي  مـــــــبـــــــاراة أللــــمــــانــــيــــا  مــــــــبــــــــاراة، مــــقــــابــــل 112  إلــــــــى 113 

ودعت من دور المجموعات في آخر نسختين وألول 

مـــــرة فــــي تــــاريــــخ »الـــمـــانـــشـــافـــت« الــــــذي يــــــودع مــــن الـــــدور 

األول في تاريخه.

وبإمكان البرازيل أن توسع الفارق مع ألمانيا إلى 

116 مـــبـــاراة فـــي حـــال تــجــاوزهــا كــرواتــيــا فـــي الـــــدور ربــع 

النهائي الذي يقام اليوم الجمعة في أولى مواجهات 

الثمانية الكبار فــي مــونــديــال قــطــر، والــفــوز سيمنحها 

خــوض مباراتين إضافيتين بلعب نصف النهائي، ثم 

الــنــهــائــي أو مـــبـــاراة تــحــديــد الــمــركــزيــن الــثــالــث والـــرابـــع. 

ــــــبـــــــاك كـــــوريـــــا  ــــتـــــهـــــا فــــــــي شـ ــــيـ كـــــمـــــا فـــــضـــــت الــــــــبــــــــرازيــــــــل بـــــربـــــاعـ

الجنوبية الشراكة أيضًا مع ألمانيا في عدد األهداف 

الــتــي أحـــرزهـــا كـــل مــنــتــخــب فـــي كـــأس الــعــالــم، إذ رفــع 

الــــبــــرازيــــلــــيــــون رصــــيــــدهــــم مـــــن األهـــــــــــداف فـــــي الــــمــــونــــديــــال 

إلــــى 236 هــــدفــــًا، مــقــابــل 232 لـــألـــمـــان الـــذيـــن ســجــلــوا 

ســتــة أهــــــداف فـــي مــشــاركــتــهــم فـــي الـــمـــونـــديـــال الــحــالــي 

ــــبـــــرازيـــــل وألـــمـــانـــيـــا  قـــبـــل تـــــوديـــــع الــــبــــطــــولــــة، حـــيـــث تـــعـــد الـ

الــمــنــتــخــبــيــن الـــوحـــيـــديـــن الـــلـــذيـــن ســـجـــا أكـــثـــر مــــن 200 

هدف في تاريخ كأس العالم.

ـــانـــــي األفـــضـــل  ـــمــ  ويــــعــــد الـــمـــنـــتـــخـــبـــان الــــبــــرازيــــلــــي واأللــ

رقميًا في تاريخ كأس العالم، وأعظم منتخبين في 

البطولة على اإلطــاق. ورغــم خــروج ألمانيا المخزي 

فــي آخـــر بــطــولــتــيــن، إال أنــهــا تــتــفــوق عــلــى الــبــرازيــل في 

عــدد مــرات الوصول إلــى الــدور نصف النهائي، وعدد 

العالم،  التي خاضتها فــي كــأس  النهائية  المباريات 

إذ خاضت ألمانيا 8 نهائيات، مقابل 7 للبرازيل.

ــــبـــــرازيـــــل الـــــرقـــــم الـــقـــيـــاســـي فـــــي عــــــدد مـــــرات  وتـــمـــلـــك الـ

إحراز اللقب بـ 5 بطوالت أعوام 1958، 1962، 1970، 

رونالدو
»تريند« 

      بـ 5 مشاهد

ال يزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
يتصدر المشهد في نهائيات كأس العالم 

في قطر، منذ بداية المونديال وحتى يومنا 
هذا، حيث يبرز اسم النجم البرتغالي بعد 

نهاية كل مباراة، فاألضواء دائمًا مسلطة 
على »الدون«، في كل تحركاته وتصرفاته، 

لكونه حتى وإن »شاخ« كرويًا، اليزال أحد أهم 
أساطير كرة القدم. 

 

دبي - علي الظاهري 

المنتخب البرازيلي يحقق العديد من األرقام القياسية في المونديال  |  أ ف ب
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صدمة أورغواي
مـــا قــــام بـــه العـــبـــو أورغـــــــواي أثـــنـــاء مـــبـــاراة فــريــقــهــم مـــع غــانــا 

ممكن أن يكلفهم كثيراً، خصوصاً خوسيه ماريا خيمينيز 

نـــجـــم أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد وكــــافــــانــــي، األول بــســبــب مــــا قـــــام بــه 

تــــجــــاه حـــكـــم مـــــبـــــاراة مــنــتــخــب بـــــــاده مــــع غــــانــــا بـــعـــد أن قـــام 

بـــضـــرب الـــحـــكـــم، األلـــمـــانـــي دانـــيـــيـــل شــيــبــيــرت بـــالـــكـــوع عــلــى 

الرأس، بعد أن فقد أعصابه لياحق الحكم ويضربه ثم 

صرخ في وجه الكاميرا قائاً: الحكام جميعهم حفنة من 

الــلــصــوص.. هـــؤالء األوغـــاد نعم سجلوا مــا أقـــول، وذلــك 

بعد رفض الحكم منح ضربة جزاء ألورغواي عقب عرقلة 

ادينسون كافاني في منطقة الجزاء.

ففي حالة كتابة الحكم في تقريره هــذا الحديث، 

فإن العب اتلتيكو مهدد باإليقاف لـ15 مباراة، 

ــــة مــــــضــــــاعــــــفــــــة بــــســــبــــب  ــ ــــوبـ ــ ــــقـ ــ بـــــــــاإلضـــــــــافـــــــــة إلـــــــــــــى عـ

ــــانــــــي أكــــــثــــــر مـــــــن مــــــــــــرة، وقــــيــــامــــه  ــــافــ ــــاج كــ ــتــــــجــ ــ احــ

بضرب وركل جهاز مراقبة »الفار« عند خروجه 

من الملعب، وقد ودع منخب أورغواي البطولة رغم 

الــتــي أحدثها  فـــوزه على غــانــا بهدفين، بسبب المفاجأة 

فــــوز فـــريـــق كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة أمـــــام الــبــرتــغــال بــعــد أن كــان 

متأخراً بهدف ليفوز في النهاية بهدفين لهدف.

بــكــاء ســواريــز مــن هــول مــفــاجــأة خـــروج فريقه مــن كأس 

ــــانـــــا، لـــــم يــــتــــرك لــــهــــذا الـــاعـــب  الــــعــــالــــم رغــــــم الـــــفـــــوز عـــلـــى غـ

الفرصة لتقبل المفاجأة المدوية التي قــام بها منتخب 

كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة فـــي الــلــحــظــات األخـــيـــرة أمــــام الــبــرتــغــال، 

والــــتــــي صـــدمـــت الـــعـــديـــد مــــن نـــجـــوم أورغـــــــــواي الــــذيــــن ظــن 

ــــلـــــوا لــــكــــأس الــــعــــالــــم ولـــــلـــــدور الـــثـــانـــي،  بـــعـــضـــهـــم أنــــهــــم وصـ

جــمــع مــنــتــخــب األورغـــــــــواي أربـــــع نـــقـــاط وهــــو نــفــس رصــيــد 

كوريا التي تأهلت بفارق األهداف، صدمة سواريز كانت 

ــــبـــــر ألنـــــهـــــا آخـــــــر بــــطــــولــــة لــــصــــاحــــب الــــخــــامــــســــة والـــثـــاثـــيـــن  أكـ

عـــامـــاً، فــأمــلــه فـــي تــمــثــيــل بــلــده فـــي الــبــطــولــة الــقــادمــة في 

الواليات المتحدة والمكسيك وكندا مستحيلة.

قدم كيليان مبابي خال مباراة فريقه أمام بولندا مباراة 

قـــمـــة فــــي الــــــروعــــــة، صـــنـــع هــــدفــــاً وســــجــــل هـــدفـــيـــن، وكــــان 

نجم المباراة بدون شك ليتصدر قائمة هدافي البطولة 

بــخــمــســة أهـــــــداف، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــمــريــرتــيــن حــاســمــتــيــن، 

فهو الاعب األكثر مساهمة في تسجيل األهداف خال 

الــــصــــعــــود  ــــانـــــه  وبـــــإمـــــكـ اآلن،  حــــتــــى  قــــطــــر 2022  مـــــونـــــديـــــال 

لمركز هداف البطولة، حيث يصعب إيقاف هذا الاعب 

السريع الذي يجيد التسديد القوي من الجهات كافة.

كفاح الكعبيأقووول

هاالند: المونديال يقدم 
المتعة لعشاق الكرة

أكد نجم خط هجوم فريق مانشستر سيتي، النرويجي 

إيرلينج هاالند، أن كأس العالم مهرجان رياضي رائع، 

يقدم المتعة لعشاق كــرة القدم بأجوائه االستثنائية. 

وأضـــاف النجم النرويجي: بالطبع كنت أفضل اللعب 

مــــــع مـــنـــتـــخـــب بــــــــــادي وخــــــــــوض األجــــــــــــــواء الــــتــــنــــافــــســــيــــة عــن 

الـــــــــمـــــــــشـــــــــاهـــــــــدة فــــــــــقــــــــــط، والــــــــــمــــــــــشــــــــــاركــــــــــة إلــــــــى 

جــانــب نخبة مــن أفــضــل المنتخبات 

والـــاعـــبـــيـــن، مــتــمــنــيــًا الـــمـــشـــاركـــة 

مــــــــــــــــــع مـــــــــنـــــــــتـــــــــخـــــــــب بـــــــــــــــــــــــــــــادي فــــــي 

المونديال المقبل 2026. 

وأضــــــــــــــــــــــــاف هــــــــــــــاالنــــــــــــــد: نـــــــشـــــــهـــــــد فــــي 

الــــــــــنــــــــــســــــــــخــــــــــة الــــــــــــحــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــة مـــــــــنـــــــــافـــــــــســـــــــات 

حــمــاســيــة ونــديــة كــبــيــرة بــيــن المنتخبات، 

وحــظــيــنــا بــمــشــاهــدة بــعــض مــن أروع الــمــبــاريــات الــتــي ال 

يــمــكــن تــوقــع نتائجها أبـــــداً، نــحــن اآلن فــي الــجــزء األكــثــر 

حـــمـــاســـة ومـــتـــعـــة فــــي الـــبـــطـــولـــة، وال يــمــكــن ألي مــنــتــخــب 

ــــتـــــهـــــاون، خـــطـــأ واحـــــــد فـــقـــط كـــفـــيـــل أن يــصــبــح  أو العــــــب الـ

المنتخب بأكمله خارج البطولة، وهذا ما يجعل كأس 

العالم من أجمل المنافسات الكروية وأكثرها متعًة. 

)أبوظبي - البيان(

أمـــام  عــامــي 1950  نــهــائــيــيــن  1994، و2002، وخـــســـرت 

أوروغــــــــــــواي و1998 أمـــــــام فـــرنـــســـا، بــيــنــمــا تـــمـــلـــك ألــمــانــيــا 

 ،1990  ،1974  ،1954 أعــــــــــــوام  ــــا  ــــهــ ــــرزتــ أحــ ألــــــقــــــاب  أربــــــــــع 

2014، وخسرت النهائي في نسخ 1966 في إنجلترا، 

و1982 فــي إسبانيا أمــام إيطاليا، ونسخة 1986 أمــام 

األرجــنــتــيــن فـــي الــمــكــســيــك، وعــــام 2002 أمــــام الــبــرازيــل 

في النسخة التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان.

يذكر أن البرازيل هي الدولة الوحيدة التي لعبت في 

جــمــيــع نــســخ كـــأس الــعــالــم الــــ 22، بــيــنــمــا كــانــت ألــمــانــيــا 

حاضرة في 20 نسخة، بعدما غابت عن المشاركة في 

النسخة األولـــى فــي أوروغــــواي عــام 1930، وكــذلــك في 

نسخة عام 1950 التي أقيمت في البرازيل.

أرقام

األهدافعدد المبارياتالمشاركات

113236البرازيل 22

112232ألمانيا 20

83128إيطاليا 18

85144األرجنتين 18

67108إسبانيا 16

72103إنجلترا 16
70129فرنسا 16

كريستيانو 
بريء من تهديد 

البرتغال
نــــــــفــــــــى االتـــــــــــــحـــــــــــــاد الــــــــبــــــــرتــــــــغــــــــالــــــــي لــــــكــــــرة 

الــقــدم، الــتــقــاريــر الــتــي أشـــارت إلى 

النجم كريستيانو رونــالــدو  تهديد 

بـــــــــمـــــــــغـــــــــادرة مـــــعـــــســـــكـــــر الــــــــفــــــــريــــــــق فــــي 

نهائيات كأس العالم قطر.

ــــــى أن رونـــــالـــــدو  وأشـــــــــــارت تــــقــــاريــــر إلـ

هدد بالرحيل، بعدما قرر فرناندو 

إبقائه  الفريق،  سانتوس، مــدرب 

على مقاعد البدالء أمام سويسرا 

بــــــدور الـــــــــ16، قـــبـــل أن يـــدفـــع بــــه فــي 

الدقيقة 73. )الريان - د ب أ(

يـــــرى مــيــشــيــل ســــالــــغــــادو، مــــدافــــع مــنــتــخــب إســبــانــيــا 

وفـــريـــق ريـــــال مـــدريـــد اإلســـبـــانـــي الـــســـابـــق، أن الــنــجــم 

البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو سيحرز هدف 

تتويج بـــالده بلقب كــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم، في 

البطولة المقامة حالياً بقطر.

ــــر الـــفـــنـــي  ــــمـــــديـ ــــتــــــوس، الـ ــــانــ ــــانــــــدو ســ ــــرنــ واســــتــــبــــعــــد فــ

لمنتخب البرتغال، رونالدو من القائمة األساسية 

ــــرا بــــــــــــدور الـــــــــــــــ16 فـــي  ــــويــــــســ لــــلــــفــــريــــق أمــــــــــــام مــــنــــتــــخــــب ســ

ــــاعـــــد الـــــــبـــــــدالء.  ــــقـ ــــلـــــى مـ ــــيـــــث أبـــــــقـــــــاه عـ ــــــال، حـ ــــديـ ــ ــــونـ ــ ــــمـ ــ الـ

واغـــتـــنـــم جــونــكــالــو رامـــــــوس، الـــــذي تـــواجـــد بـــــدالً من 

ــــيـــــة لــــلــــقــــاء، الـــفـــرصـــة  رونـــــــالـــــــدو فـــــي الــــقــــائــــمــــة األســـــاسـ

لـــــيـــــحـــــرز 3 أهــــــــــــــداف »هــــــــاتــــــــريــــــــك«، ويـــــــقـــــــود الــــبــــرتــــغــــال 

ــــالـــــم،  ـــــي كـــــــــأس الـــــعـ لــــلــــصــــعــــود إلـــــــــى دور الــــثــــمــــانــــيــــة فــ

بـــانـــتـــصـــار كـــاســـح 6 /    1 عـــلـــى ســــويــــســــرا. ويــــأتــــي ذلـــك 

بــعــد أســبــوعــيــن فــقــط مــن اتــفــاق جـــرى بــيــن رونــالــدو 

عــلــى  يـــونـــايـــتـــد  مـــانـــشـــســـتـــر  نــــــــادي  عـــــامـــــاً« وإدارة   37«

إنــــــهــــــاء الــــتــــعــــاقــــد بـــيـــنـــهـــمـــا بـــــالـــــتـــــراضـــــي، الســــيــــمــــا بــعــد 

ابــتــعــاد الــنــجــم الــمــخــضــرم عـــن حــســابــات الــهــولــنــدي 

إريــك تين هــاغ، مــدرب الفريق األحــمــر، رغــم كونه 

هدافاً للنادي في الموسم الماضي ببطولة الدوري 

اإلنجليزي الممتاز. وأوضح سالغادو، كيف يمكن 

أن يشعر الالعب بتراجع أهميته مع اقتراب نهاية 

مسيرته الكروية، لكنه أبدى اعتقاده بأن رونالدو 

سيظل راغباً في إثبات خطأ المشككين في قدراته. 

وواصـــــــل ســــالــــغــــادو: يــمــكــنــك أن تـــــرى أن الـــرجـــل 

اآلخر قــادم، وأنه يمكنهم اللعب بدونك، وتدرك 

أنهم يلعبون ويفوزون بدونك. لكن، من الواضح 

ــــو لـــــــكـــــــرة الــــــــقــــــــدم ضــــخــــم،  ــــانـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــريـــــسـ أن مــــــــا قـــــــدمـــــــه كـ

سنفتقده بال شك، أعرفه جيداً لن ينكس رأسه، 

ســيــظــل يــفــكــر فـــي الـــيـــوم الــــذي ســيــســجــل هـــدف فــوز 

بــــــالده بـــكـــأس الـــعـــالـــم وأن الـــبـــرتـــغـــال ســـتـــكـــون مــعــه 

بطلة للمونديال، ولن يقنعه أحد بخالف ذلك.

سالغادو: البرتغال يحتاج »الدون« للفوز
 رونالدو يبتسم إلحدى المصورات ويبادلها المزاح | أ ف ب 
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رايهي  
هولندي بقلب مغربي

أبوظبي - أحمد عيسى

ــــــي مـــــهـــــاجـــــم الــــــظــــــفــــــرة، هــــولــــنــــدي  ــــهـ ــ ــــــن أن مــــحــــمــــد رايـ ــــــم مـ ــــرغـ ــ ــــلـــــى الـ عـ

ـــمــــســــك بــــأصــــولــــه  ــــلـــــه، لــــكــــنــــه مــــتـ ــــيـ ــــفـــــاصـ ــــيـــــر مــــــــن تـ ــــثـ الــــجــــنــــســــيــــة فــــــــي الـــــكـ

الــعــربــيــة الــمــغــربــيــة، وداعــــم لمنتخب »أســــود األطــلــس« فــي بطولة 

الــعــالــم 2022 الحالية أمـــام كــل المنتخبات بما فيها منتخب  كــأس 

الطواحين الهولندية.

ورايــــهــــي، مـــن مـــوالـــيـــد آيـــنـــدهـــوفـــن فـــي يــولــيــو 1994، حــيــث عــــاش كل 

ســـنـــواتـــه فــــي تـــلـــك الـــمـــديـــنـــة جــــنــــوب هــــولــــنــــدا، وتـــعـــلـــم الــــكــــرة هـــنـــاك، 

ودافع عن شعار منتخبي هولندا تحت 19 و 21 عاماً، وبحكم 

النشأة والــدراســة فإنه ال يتحدث اللغة العربية مثل الكثير 

من الالعبين العرب الذين ولدوا ونشأوا في دول أوروبية.

لـــكـــن مــحــمــد رايــــهــــي رغـــــم ارتـــبـــاطـــه الــــقــــوي بــهــولــنــدا، 

الــــتــــي ال يـــنـــكـــر فــضــلــهــا عـــلـــيـــه، لـــكـــن قـــلـــبـــه وعـــقـــلـــه فــي 

الــــمــــونــــديــــال مـــــع مـــنـــتـــخـــب الــــمــــغــــرب، ويــــســــانــــده فــي 

المحفل العالمي من على البعد، مؤكداً تمسكه 

بجذوره وأصوله، وانتمائه القوي لبلده.

ويــــــــؤكــــــــد رايــــــــهــــــــي فــــــــي حــــــديــــــث لــــــــه مــــــــع »الــــــبــــــيــــــان« 

ــــقــــــوة الــــمــــنــــتــــخــــب الـــــمـــــغـــــربـــــي، وفـــــخـــــور  ــــانـــــد بــ أنـــــــــه يـــــسـ

ــــمـــــونـــــديـــــال والــــنــــتــــائــــج الـــتـــي  بــــالــــمــــســــتــــوى الـــــــــذي قـــــدمـــــه فــــــي الـ

حققها. وأضــــاف: نعم أنــا أقــف وأدعـــم منتخب المغرب 

بحماس شديد ألنه منتخب بالدي.

»الميدا« 
برازيلي يتمنى فوز كرواتيا

برازيليا - جورج عازر

 وقـــع الـــمـــدرس الــبــرازيــلــي فــيــكــتــور الــمــيــدا، والـــذي 

يــعــيــش فـــي جــــواو بــيــســوا بـــواليـــة بـــارايـــبـــا شــمــال شــرق 

ــــكــــــرواتــــــي مــــنــــذ عــــام  الــــــبــــــرازيــــــل، فــــــي حــــــب الـــمـــنـــتـــخـــب الــ

الـــــحـــــد،  هـــــــــذا  ــنـــــد  ــ عـ ــتـــــوقـــــف األمـــــــــــر  ــ يـ 1998، ولـــــــــم 

ــــيـــــصـــــل تــــشــــجــــيــــع الـــمـــنـــتـــخـــب  بــــــــل تـــــــــجـــــــــاوزه لـ

الــكــرواتــي الــيــوم أمـــام منتخب بــاده 

»الــــــــــــســــــــــــامــــــــــــبــــــــــــا«، لــــــــيــــــــخــــــــالــــــــف كـــــل 

األعراف من قلب باد كرة 

الــــــــقــــــــدم.وقــــــــال فـــيـــكـــتـــور 

ــــا  ــنـ ــ ــلـ ــ الـــــــمـــــــيـــــــدا: »وصـ

إلى دور الثمانية 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــر، 

والـــمـــواجـــهـــة ســتــكــون 

ــــرازيــــــل،  ــبــ ــ حــــاســــمــــة بــــيــــن الــ

مـــــــــــع الــــــمــــــنــــــتــــــخــــــب الــــــــــكــــــــــرواتــــــــــي، 

ــــعــــــات تــــمــــيــــل إلـــــــــى الــــســــامــــبــــا،  ــــتــــــوقــ الــ

لـــكـــنـــي أعـــلـــنـــهـــا بـــكـــل شـــجـــاعـــة، ســأشــجــع 

منتخب كــرواتــيــا أمـــام منتخب بـــادي«.وأكـــد 

فيكتور ألميدا، والذي يبلغ من العمر 30 عاماً، 

ويقوم بتدريس الرياضيات في مدرسة خاصة في 

جــواو بيسوا: فــي مــونــديــال فرنسا 1998، وقعت 

فــي حــب قميص كــرواتــيــا، فــي تــلــك الــكــأس لفتت 

الثالث  إلــى المركز  كرواتيا أنظار العالم ووصلت 

ــــتـــــي أصــبــحــت  بـــعـــد إقـــصـــائـــهـــا مـــــن قـــبـــل فــــرنــــســــا، والـ

ـــا فـــــي الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى الــــبــــرازيــــل،  الـــبـــطـــلـــة بـــعـــد فـــــوزهــ

وبـــــعـــــد عــــشــــر ســـــــنـــــــوات، زاد الــــعــــشــــق مــــــع مــنــتــخــب 

كرواتيا وبالتحديد في 2008، وبطولة األمم 

األوروبــــيــــة وظـــهـــور جــيــل كـــرواتـــي عظيم 

ضـــــــــــم مــــــــــودريــــــــــتــــــــــش وراكـــــــيـــــــتـــــــيـــــــتـــــــش، 

اللذين اتخذا أولى خطواتهما 

ــــانــــــي  ــبــ ــ ــــو الـــــــــــــــــــدوري اإلســ نــــــحــ

وبـــــــــــــــالـــــــــــــــفـــــــــــــــعـــــــــــــــل تــــــــــألــــــــــقــــــــــا 

وأصـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــا مـــــــــن 

أفــــــــــضــــــــــل نــــــجــــــوم 

الــــــــــــــعــــــــــــــالــــــــــــــم فــــــيــــــمــــــا 

بعد.

وواصــــل فــيــكــتــور: في 

تــــلــــك الـــنـــســـخـــة كــــنــــت طــــفــــالً، 

رأيـــــــــــــــت كــــــــرواتــــــــيــــــــا تــــــــقــــــــدم مــــســــتــــوى 

رائـــــــــــــــع، مـــــنـــــذ ذلــــــــــك الـــــحـــــيـــــن لــــــــم أتــــــخــــــَلّ 

عــــن شــغــفــي بـــكـــرة الــــقــــدم الــــكــــرواتــــيــــة، لـــدي 

مجموعة من قمصان المنتخب الوطني، وحتى 

ـــــعــــــروض بـــشـــكـــل دائـــــــــم عــلــى  عــــلــــم الـــــــدولـــــــة، فــــهــــو مـ

نافذة شقتي.

احتفاالت النجوم
رسائل مشفرة

الدوحة - زهّير بن علي

بـــــــــــاألهـــــــــــداف الــــتــــي  نـــــــجـــــــوم مــــــــونــــــــديــــــــال قــــــطــــــر 2022  يــــخــــتــــلــــف احـــــــتـــــــفـــــــال  لــــــــم 

ســجــلــوهــا طــــوال الــبــطــولــة عـــن الــنــهــائــيــات الــســابــقــة، حــيــث تميزت 

ـــــد فــــــــي ســـجـــل  ــــبـــــات بــــــرقــــــصــــــات مــــخــــتــــلــــفــــة ســـــُتـــــخـــــلَّ ــــتـــــخـ ــــنـ كــــــــل الـــــمـ

الـــــــمـــــــونـــــــديـــــــال، ولــــــكــــــن الـــــبـــــعـــــض اآلخــــــــــــر اخـــــــتـــــــار االحـــــتـــــفـــــال 

بــتــوجــيــه رســـالـــة لــهــا أهـــــداف مختلفة وكــــان آخــرهــا 

احتفال النجم المغربي أشــرف حكيمي بعد 

ـــأهــــــل إلـــــــــى ربـــــع  ــ ــتـ ــ ــــغــــــرب إلـــــــــى الــ ــــمــ أن قـــــــــاد الــ

الــــنــــهــــائــــي، وهـــــــــذه االحـــــتـــــفـــــاالت أخـــفـــت 

رســائــل سياسية وريــاضــيــة متباينة 

انــكــشــفــت حــقــيــقــتــهــا الحـــقـــًا بــعــد أن 

أثارت جدالً في البداية.

واحـــتـــفـــل حــكــيــمــي بــركــلــة الــتــرجــيــح الــتــي 

ــــا مــــقــــلــــداً  ــــيـ ــــانـ ــــبـ ســــجــــلــــهــــا فـــــــي مــــــرمــــــى مــــنــــتــــخــــب إسـ

رقــصــة »الــبــطــريــق« الــتــي كــان قــد احتفل بها سابقًا 

مع زميله في باريس سان جيرمان، سيرجيو راموس، 

الذي لم يوجه له المدرب لويس إنريكي، الدعوة للمشاركة 

في مونديال قطر 2022.

 وكــــان حــكــيــمــي قـــد نــشــر تــغــريــدة بــعــد الــكــشــف عـــن قــائــمــة »الروخـــــا« 

ــــالـــــم، ويـــــبـــــدو أن  دعـــــــم فـــيـــهـــا رامــــــــــوس ووصـــــفـــــه بــــأفــــضــــل مـــــدافـــــع فـــــي الـــــعـ

االحـــتـــفـــال كــــان رســـالـــة لـــمـــدرب إســبــانــيــا الـــــذي اســتــبــعــد أفـــضـــل مـــدافـــع، 

وبالتالي فإن ركلة الترجيح التي أقصت إسبانيا كانت هدية للجماهير 

المغربية واالحتفال كــان انتقامًا لزميله في النادي الفرنسي وشاركه 

في ذلك صديقه المقرب كيليان مبابي.

أمــا قــائــد منتخب تــونــس وهــبــي الــخــزري، فقد احتفل بــالــهــدف الــذي 

ســجــلــه فـــي مـــرمـــى الــمــنــتــخــب الــفــرنــســي مـــع الــجــمــاهــيــر الــتــونــســيــة وأصـــر 

على التوجه إليها في سابقة أولى حيث كان يحتفل مع الالعبين دون 

أن يـــتـــوجـــه لــلــجــمــاهــيــر، إذ يـــبـــدو أنـــــه أراد تـــوجـــيـــه رســــالــــة مــفــادهــا 

أن هـــــــذا الــــظــــهــــور هـــــو األخـــــيـــــر لـــــه مـــــع الـــمـــنـــتـــخـــب بــــعــــد حــمــلــة 

االنــتــقــادات التي واجهها، فكان االحتفال بالهدف هو 

رسالة وداع للجماهير التونسية.

واختار العبو منتخب السنغال، االحتفال 

ــــهــــــدف فـــــــي مــــــرمــــــى مــــنــــتــــخــــب اإلكــــــــــــــــوادور  ــــالــ بــ

بتوجيه رسالة وفاء للنجم السنغالي 

الـــــــــراحـــــــــل بـــــــوبـــــــا ديـــــــــــــــوب، الـــــــــــــذي كـــــان 

فـــي  صــــــاحــــــب أول هـــــــــدف ســــنــــغــــالــــي 

نــــهــــائــــيــــات كـــــــأس الــــعــــالــــم عـــــــام 2002، 

والــــــــــــــــــــذي رحـــــــــــــل مـــــــنـــــــذ ســــــــــنــــــــــوات قـــــلـــــيـــــلـــــة ولـــــــم 

يتمكن من مشاهدة إبداعات الجيل الحالي، 

حيث تجمع الالعبون ورقصوا على طريقته مثلما 

فعل عندما سجل ضد فرنسا في مونديال 2002.

وكــانــت احتفاالت العبي إيـــران بالهدف فــي مرمى منتخب 

ويلز بعيدة عن المعاني السياسية الواضحة في البداية، قبل أن 

يتوجه أزمــون إلــى مدربه البرتغالي كارلوس كيروش ويخنقه، مثلما 

فــعــل غـــاتـــوزو فـــي مــونــديــال 2006 مـــع مــارشــيــلــو لــيــبــي، وقـــد تـــم تفسير 

االحــتــفــال على أنــه امتنان للمدرب الــذي أصــر على توجيه الــدعــوة إلى 

العبين كانوا من المستبعدين، وظهر وكأن االحتفال كان رسالة شكر 

إلــى البرتغالي الـــذي دعــم العبيه وموقفهم البطولي تــجــاه مــا يحصل 

في بالدهم.
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السير البطيء
سر نجاح ركالت 

الجزاء بنسبة 80 %
إعداد - إيهاب زهدي

تأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي بفوزه 

عـــلـــى الـــمـــنـــتـــخـــب اإلســــبــــانــــي 3 - 0 بـــــركـــــات الـــتـــرجـــيـــح، 

وودع المنتخب الياباني من ثمن نهائي المونديال، 

الـــــتـــــرجـــــيـــــح،  بـــــــــركـــــــــات  كــــــــرواتــــــــيــــــــا  مـــــــــن   3 - بــــــخــــــســــــارتــــــه 1 

والظاهرة الافتة في المباراتين كانت إضاعة ركات 

الـــتـــرجـــيـــح بـــطـــريـــقـــة غـــريـــبـــة مـــــن الــــمــــســــدديــــن، وهــــــو مــا 

دفـــــع االتــــحــــاد الــــدولــــي لـــلـــكـــرة لــنــشــر تـــقـــريـــر عــــن أفــضــل 

طريقة لتسديد ركلة الــجــزاء، والــذي جــاء من ضمن 

ســطــوره، أن االتــجــاه الــبــطــيء نــحــو الــتــســديــدة يجعل 

نسبة نجاحها تتجاوز الـ80 %. 

وبـــــــــــــدأ االتـــــــــحـــــــــاد الـــــــــدولـــــــــي تــــــقــــــريــــــره الـــــمـــــعـــــد مــــــــن قـــبـــل 

ــــيــــــن لــــيــــتــــلــــيــــلــــتــــون،  ــــافــــــي والـــــــكـــــــاتـــــــب اإلنــــــجــــــلــــــيــــــزي بــ الــــــصــــــحــ

بتعريف بسيط لعملية تسديد ركــلــة الــجــزاء، قــائــاً: 

»إنــــهــــا عــــبــــارة عــــن كـــــرة والعــــــب وحـــــــارس وشــــبــــاك، إنــهــا 

اخـــتـــزال لــمــاهــيــة الـــســـاحـــرة الــمــســتــديــرة، ولـــــذا يــفــتــرض 

أن تكون هذه العملية مهمة بسيطة بالنسبة ألفراد 

يمارسون هذا النشاط ساعات طويلة كل أسبوع«.

خبرات عدة
ــــبـــــرات كــــثــــيــــرة، ومــــــن بـــيـــن هـــــؤالء  اســــتــــعــــرض الـــتـــقـــريـــر خـ

مــيــتــيــن تــــــوالن أســــتــــاذ الـــفـــيـــزيـــاء مــــن جـــامـــعـــة غــوتــيــنــغــن 

الــــــســــــابــــــق  الـــــــــــــمـــــــــــــدرب  وودورد  وكـــــــــــايـــــــــــف  األلـــــــــمـــــــــانـــــــــيـــــــــة، 

لــلــمــنــتــخــب اإلنـــجـــلـــيـــزي لــــمــــدة 7 ســـــنـــــوات، وبـــــــدأ تــــوالن 

تـــحـــلـــيـــلـــه بـــنـــصـــيـــحـــة الــــاعــــبــــيــــن بـــتـــغـــيـــيـــر أحــــذيــــتــــهــــم قــبــل 

الــــركــــات الــتــرجــيــحــيــة، ألن الـــتـــســـديـــدة ســتــكــون أقـــوى 

إذا كان وزن الحذاء أثقل، وتساءل: »ال أفهم لماذا 

ال يـــقـــوم الــكــثــيــر مـــن الــاعــبــيــن بـــهـــذا األمـــــــر«، وواصـــــل: 

»بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــد ارتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــذاء 

الــــــــــــــــمــــــــــــــــنــــــــــــــــاســــــــــــــــب، يـــــــمـــــــكـــــــن 

الــتــركــيــز عــلــى الـــزوايـــا 

الــتــي يستحيل على 

الــــــــــــــــحــــــــــــــــراس الــــــــــــوصــــــــــــول 

إليها«. 

وقــــــــــــــــــام أســـــــــــتـــــــــــاذ الـــــــفـــــــيـــــــزيـــــــاء، 

بــــرســــم خـــريـــطـــة ألمــــاكــــن الــتــســديــد 

الــمــنــاســبــة لــمــرمــى بــعــرض 7.32 أمــتــار، 

حـــــــــارس  وفــــــــــــي وجــــــــــــــود  مـــــــتـــــــر،  وارتــــــــــــفــــــــــــاع 2.44 

ــــكـــــرة  ــــر أن ســــــرعــــــة الـ ــــبــ ــتــ ــ ــــريــــــن، واعــ ــــتــ مــــــرمــــــى بــــــطــــــول مــ

ــــنـــــد تـــــســـــديـــــدهـــــا مـــــــن نــــقــــطــــة الــــــــجــــــــزاء تـــــصـــــل إلـــــــــى 100  عـ

كــلــم/   الــســاعــة، ويستغرق وصــولــهــا إلــى الــمــرمــى 0.4 

ثانية. وإذا احترم هذا الحارس القواعد، ثمة مناطق 

يستحيل عليه بلوغها.

فــيــمــا قــــال الــــمــــدرب وودورد: »يــتــجــه الـــاعـــب نحو 

الـــــكـــــرة فـــــي خـــــط مــســتــقــيــم ويــــقــــذفــــهــــا، فــتــنــطــلــق الـــكـــرة 

بــدورهــا فــي خــط مستقيم، وتصعد نحو األعــلــى في 

مـــســـارهـــا، ولـــكـــنـــي الحـــظـــت خـــــال حـــصـــص الـــتـــدريـــب، 

أن الــكــثــيــر مـــن الــاعــبــيــن يــســيــرون فـــي مـــســـار مــنــحــرف 

قبل الوصول إلى الكرة، وأن هذا األمر ينعكس على 

مسار التسديدة، ويجعلها غير مثالية«. 

المربع الذهبي
 وفي شهادته، ذكر قائد المنتخب األلماني المتوج 

بـــكـــأس الـــعـــالـــم فــــي إيـــطـــالـــيـــا 1990، لـــوتـــر مـــاتـــيـــوس، 

أنـــــهـــــم دأبــــــــــوا عــــلــــى االســـــتـــــعـــــداد لــــلــــركــــات الـــتـــرجـــيـــحـــيـــة 

يـــومـــيـــًا، وفـــــي مـــوقـــعـــة الـــمـــربـــع الـــذهـــبـــي ضــــد إنــجــلــتــرا، 

أفــــلــــحــــوا فـــــي إقـــــصـــــاء إنـــجـــلـــتـــرا بــــهــــذه الــــطــــريــــقــــة. وأشــــــار 

تــقــريــر »فـــيـــفـــا«، إلــــى أن 

ــــا عـــن  ــــنـ ــــديــــــث هـ الــــــحــ

بــــــلــــــد لـــــــــم يــــنــــهــــزم 

بالركات 

الــــتــــرجــــيــــحــــيــــة مــن 

كـــأس الــعــالــم 1982 

إلــــــــــى كــــــــــأس أمــــــــــم أوروبــــــــــــا 

الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر  وواصــــــــــــــــــــــــــل   ،2016

تـــــصـــــريـــــح  أن  رغــــــــــــــم  أنــــــــــــــه  مـــــــــوضـــــــــحـــــــــاً 

ماتيوس، يشير إلى سهولة األمر، غير 

أن هـــذا لــيــس دقــيــقــًا، إذ قـــال الـــاعـــب أيــضــًا: 

»كــنــا نــتــمــرن، لــكــن يــســتــحــيــل الــتــحــضــيــر لــهــذا األمــــر، 

وال يــمــكــن الـــتـــمـــرن عـــلـــى األجـــــــــواء والـــضـــغـــط واإلعــــيــــاء 

الذي يصيب الاعبين بعد 120 دقيقة من الجهد«.

تجارب مونديالية
أشـــــار تــقــريــر االتــــحــــاد الــــدولــــي، إلــــى أمــثــلــة لــمــنــتــخــبــات 

عدة دأبــت على االستعداد لركات الجزاء بأساليب 

مختلفة، ومنها منتخب كوريا الجنوبية في مونديال 

2002، إذ استعد لركات الترجيح بحصص تدريبية 

مبتكرة تحت قيادة المدرب جوس هيدينك، والذي 

أقر بنفسه، استحالة تقليد أجواء ملعب مليء عن 

آخــــــــره بـــالـــجـــمـــاهـــيـــر، وأعـــــطـــــت جـــــهـــــوده أكــــلــــهــــا، ونـــجـــح 

الـــفـــريـــق فـــي إقـــصـــاء إســبــانــيــا مـــن دور الــثــمــانــيــة، بعد 

اللجوء إلى الركات الترجيحية.

ويــــــجــــــمــــــع هـــــيـــــديـــــنـــــك ومــــــــاتــــــــيــــــــوس عــــــلــــــى أمـــــــــــر واحـــــــــــد، 

أال وهــــــو أن الـــنـــجـــاح فــــي الـــــركـــــات الـــتـــرجـــيـــحـــيـــة رهــيــن 

بــالــتــحــلــي بـــالـــهـــدوء والــســكــيــنــة قــبــل تــنــفــيــذهــا، ويــقــول 

مــاتــيــوس: »يــكــون الــنــجــاح حــلــيــف الــاعــبــيــن الــهــادئــيــن 

الــــــــــذيــــــــــن يـــــســـــتـــــطـــــيـــــعـــــون عـــــــــــــزل أنــــــفــــــســــــهــــــم عــــــــــن األجــــــــــــــــواء 

المحيطة بهم«.

وأوضــــــــــح تــــقــــريــــر»فــــيــــفــــا«، أن الـــمـــنـــتـــخـــب اإلنـــجـــلـــيـــزي 

الــــحــــالــــي، ومـــــدربـــــه غـــــاريـــــث ســــاوثــــغــــيــــت، أفــــضــــل مـــثـــال 

عـــلـــى الــمــنــهــجــيــة الـــعـــقـــلـــيـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــركــــات 

ــــــدرب والـــــمـــــدافـــــع  ــــمـ ــ الــــتــــرجــــيــــحــــيــــة، بــــعــــدمــــا وجـــــــد هـــــــذا الـ

الـــســـابـــق، أن وضــعــيــة الــمــنــتــخــب اإلنــجــلــيــزي مناقضة 

تــعــرض للهزيمة  لوضعية المنتخب األلــمــانــي، وأنـــه 

ــــلـــــغ فـــيـــهـــا  ــــتــــــي بـ ــــهــــــات الـــــخـــــمـــــس األخــــــــيــــــــرة الــ ــــمــــــواجــ فـــــــي الــ

الــركــات الترجيحية، وكـــان ســاوثــغــيــت، بنفسه أحد 

الــــفــــاشــــلــــيــــن فــــــي هـــــــذا الــــمــــضــــمــــار، وأهـــــــــــدر بـــــــــــدوره ركـــلـــة 

تــرجــيــحــيــة فـــي نــصــف نــهــائــي كــــأس أوروبـــــــا 1996 ضد 

ألـــمـــانـــيـــا، فــــي عـــقـــر الـــــــدار وأمـــــــام الــجــمــاهــيــر واألنــــصــــار، 

ولـــــــذا تـــمـــت اســــتــــشــــارة مـــــصـــــادر عــــــدة لــتــفــســيــر ســلــســلــة 

اإلخــفــاقــات اإلنجليزية، وأجــمــعــت كلها على مسألة 

واحــــــدة، أال وهــــي أن إنــجــلــتــرا كـــانـــت تــتــعــامــل تــاريــخــيــًا 

مــــع ركــــــات الــــجــــزاء عـــلـــى أســــــاس أنـــهـــا أمـــــر تــــافــــه، إلـــى 

أن صــــــــارت عــــقــــدة نـــفـــســـيـــة، لــــذلــــك وضــــــع ســـاوثـــغـــيـــت، 

الركات الترجيحية على رأس أولوياته.

التقرير لتصريح لاعب اإلنجليزي أشلي  وعــرض 

يونغ، ويقول فيه: »كنا نتحدث عن اتجاه التسديد، 

وكــــنــــا نــــقــــوم بـــمـــســـابـــقـــات ركــــــــات جــــــــزاء فـــــي نــــهــــايــــة كــل 

حــــصــــة تــــدريــــبــــيــــة، عــــنــــد تــــســــديــــد الــــــكــــــرة، كــــنــــا نـــعـــلـــم أن 

عـــلـــيـــنـــا االســـــتـــــرخـــــاء والـــتـــنـــفـــس بـــعـــمـــق وانــــتــــظــــار الـــوقـــت 

الـــمـــنـــاســـب. وبـــعـــد بـــلـــوغ مــســتــوى الــتــركــيــز الــمــنــاســب، 

نقوم بتسديد الركلة«، وتؤكد اإلحصائيات المستقاة 

صــــحــــة مـــنـــهـــجـــيـــة ســــاوثــــغــــيــــت، وعـــــلـــــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، 

عندما يتأنى الاعب ويتوجه ببطء نحو الكرة، تكون 

نسبة النجاح 80 %.
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ألول مــــــــرة تـــــقـــــام نــــهــــائــــيــــات كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم فــــــي الــــشــــتــــاء، 

وقــبــل فتح بــاب االنــتــقــاالت فــي يناير المقبل، وفــي ظل 

ظــهــور عـــدد مــن الــمــواهــب والــاعــبــيــن الــشــبــاب بمستوى 

ــــــي مـــقـــدمـــة  مــــمــــيــــز جـــــعـــــل األنــــــــديــــــــة األوروبــــــــــيــــــــــة تــــضــــعــــهــــم فـ

أولـــويـــاتـــهـــا خـــــال الـــمـــرحـــلـــة الــمــقــبــلــة مــــن أجـــــل الــحــصــول 

عــلــى خــدمــاتــهــم. ووفـــقـــاً لــتــقــريــر نــشــرتــه صحيفة »غــلــوبــو 

سبورت« البرازيلية، فقد بدأت بعض األندية تحركاتها 

ووضعت أعينها على بعض الاعبين لكسب خدماتهم، 

إذ أثيرت بالفعل العديد من التكهنات والتقارير حول 

بــعــض األســـمـــاء الـــبـــارزة فــي كـــأس الــعــالــم الــتــي أصبحت 

هــدفــاً محتماً لألندية األوروبـــيـــة، واستعرضت أبـــرز 10 

أسماء على رادار كبار أوروبا.

جود بيلينغهام1  
بـــرز اســـم العـــب المنتخب اإلنــجــلــيــزي جـــود بيلينغهام 

مــــــع مـــنـــتـــخـــب إنــــجــــلــــتــــرا فــــــي الـــــمـــــونـــــديـــــال الـــــحـــــالـــــي، وهــــو 

مــــن الــــمــــواهــــب الـــــواعـــــدة فــــي كـــــرة الــــقــــدم الـــعـــالـــمـــيـــة، إذ بـــدأ 

ظــــهــــوره مـــنـــذ أن كـــــان فــــي عـــمـــر الــــــــــ16، عـــنـــدمـــا لـــعـــب لــفــريــق 

ـــام لـــــمـــــدة مـــــوســـــم واحــــــــــــد، ثــــــم تـــــألـــــق فــــــي الـــعـــامـــيـــن  بــــرمــــنــــغــــهـ

والنصف األخيرين مع بروسيا دورتموند األلماني، وبفضل 

تــألــقــه مــع منتخب بــــاده فــي قــطــر بـــدا أنـــه اقــتــرب أكــثــر من 

االنتقال إلى ناٍد آخر مع التقارير التي تحدثت عن اهتمام 

أنــديــة ريــال مــدريــد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي 

بالحصول على خدمات الاعب. ويعد بيلينغهام أحد أبرز 

العبي إنجلترا في كأس العالم، ونجح في تسجيل هدف 

وصناعة آخــر، وظهر كأفضل العبي خط وســط المنتخب 

اإلنجليزي.

كودي جاكبو2   
فــــــــــرض كـــــــــــــودي جـــــاكـــــبـــــو اســـــــمـــــــه كــــــــواحــــــــد مــــــــن نــــجــــوم 

مـــنـــتـــخـــب هــــولــــنــــدا فـــــي نـــهـــائـــيـــات كــــــأس الــــعــــالــــم حــتــى 

اآلن، وأكـــد أداءه الــرائــع الـــذي قــدمــه فــي الــمــوســم الحالي 

ــــنـــــدهـــــوفـــــن الــــــــــذي ســــجــــل لــــــه 13 هــــــدفــــــاً وبـــــــــــــ18 تــــمــــريــــرة  مــــــع إيـ

حــــاســــمــــة فـــــي 24 مــــــبــــــاراة خــــاضــــهــــا مـــــع الـــفـــريـــق 

الــهــولــنــدي. وتـــراقـــب بــعــض األنـــديـــة الــكــبــيــرة 

مــــثــــل مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد وريــــــــــال مــــدريــــد 

عــن كــثــب الــمــهــاجــم الــمــمــيــز، إذ أشــاد 

بـــه نــجــم وقـــائـــد هــولــنــدا فــــان دايــــك، 

مؤكداً أنه »العب موهوب للغاية 

ويملك مستقباً باهراً«.

إنزو فيرنانديز3   
وضــــــــــــــــــــع نـــــــــــــــــــــــــادي ريـــــــــــــــال 

إنزو  اإلسباني  مدريد 

فـــيـــرنـــانـــديـــز، العـــــب الــمــنــتــخــب 

األرجنتيني، هدفاً محتماً له 

على أنه »خطة بديلة« في حالة عدم نجاح النادي 

بيلينغهام،  التعاقد مــع جــود  الملكي فــي 

وذلـــــك وفـــقـــاً لــتــقــاريــر صــحــافــيــة إســبــانــيــة.

وقدم فيرنانديز أداًء رائعاً مع األرجنتين 

فــــــي أول مـــــــبـــــــاراة خــــاضــــهــــا مــــــع »راقـــــصـــــي 

ــــيـــــك، وســــجــــل  ــــكـــــسـ ــــمـ الــــــتــــــانــــــغــــــو« أمـــــــــــــام الـ

ـــاً فـــــي الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة مــن  ــ ــــعـ هـــــدفـــــاً رائــ

دور المجموعات. ويلعب فيرنانديز 

البالغ من العمر 21 عاماً في بنفيكا 

الــبــرتــغــالــي، الـــذي ضــمــه قــادمــاً من 

ريفر بليت في االنتقاالت الشتوية 

الــــمــــاضــــيــــة، ولــــــن يــــكــــون االســـتـــغـــنـــاء 

عـــنـــه مــــن قـــبـــل بــنــفــيــكــا ســــهــــاً، حــيــث 

يـــــدرك الـــنـــادي الــبــرتــغــالــي قــيــمــة الـــاعـــب، 

وأنه من الصفقات التي قد تشكل فارقاً.

محمد قدوس4   
رغم خروج المنتخب الغاني من دور المجموعات 

مـــتـــذيـــاً الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــثـــامـــنـــة بـــعـــد خـــســـارتـــيـــن أمــــام 

الـــبـــرتـــغـــال وأوروغـــــــــــواي، إال أن العــــب خـــط وســــط »الــنــجــوم 

ــــكـــــل أكـــــــثـــــــر مـــن  ــــر بـــــشـ ــــهــ الــــــــــــســــــــــــوداء« وأيــــــــــاكــــــــــس الــــــهــــــولــــــنــــــدي ظــ

رائـــــع خــــال الـــمـــبـــاريـــات الـــثـــاث الـــتـــي لــعــبــهــا فـــي الــمــونــديــال. 

وبحسب وسائل إعام إنجليزية فقد جذب قدوس اهتمام 

لـــيـــفـــربـــول، الـــــــذي يــــحــــاول تـــعـــزيـــز صـــفـــوفـــه بـــأكـــثـــر مــــن العـــب 

مـــن الــعــنــاصــر الــتــي تــألــقــت فـــي الــمــونــديــال. ومــنــذ انــضــمــامــه 

إلــى أيــاكــس فــي عــام 2020، نجح قـــدوس فــي تسجيل 10 

أهــــداف فــي 21 مـــبـــاراة، كــمــا لــفــت قـــدوس االنــتــبــاه بتصريح 

مــثــيــر عـــنـــدمـــا قـــــال إن نـــيـــمـــار لـــيـــس أفـــضـــل مـــنـــه، بــحــســب مــا 

ذكرته صحيفة »الغارديان« في وقت سابق.

سفيان مرابط 5   
خــــطــــف نــــجــــم الـــمـــنـــتـــخـــب الــــمــــغــــربــــي ســــفــــيــــان مــــرابــــط 

األضـــــواء واألنـــظـــار مـــع »أســـــود األطـــلـــس«، وكــــان له 

ــــــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي ألول  ــــارز فــــي تـــأهـــل الـــمـــغـــرب إلـــــى الـ دور بــ

ــــا، لـــيـــنـــجـــح فــــــي أن يـــــكـــــون أحــــــــد الـــاعـــبـــيـــن  ــــهـ ــــاريـــــخـ مــــــــرة فــــــي تـ

الـــمـــســـتـــهـــدفـــيـــن مـــــن قــــبــــل تــــوتــــنــــهــــام ولــــيــــفــــربــــول اإلنـــجـــلـــيـــزيـــيـــن 

خال الفترة المقبلة. ويلعب مرابط في فيورنتينا اإليطالي 

منذ ثاثة مواسم، ويمتلك عقداً معه حتى 2024، وقدم 

أداًء الفـــتـــاً فـــي كـــأس الــعــالــم، لـــدرجـــة دخــــول أكــثــر مـــن نـــاٍد 

فـــي مــفــاوضــات مـــع الـــاعـــب لــكــســب خــدمــاتــه. وأكــــد محمد 

ــــاً عـــــدة مــن  ســـيـــنـــوح، وكـــيـــل أعــــمــــال الـــــاعـــــب، تــلــقــيــه عـــــروضـ

ــــال:  أنــــديــــة الــــــــــدوري اإلنــــجــــلــــيــــزي، وقــ

أفــــضــــل  أنـــــــــه  ــــالــــــم  ــــعــ الــ »لــــــقــــــد رأى 

العــــــــــــــــــــــــب وســــــــــــــــــــــــط دفــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــي فــــــي 

الـــمـــونـــديـــال«، مــشــيــراً إلــــى أنــه 

الــعــديــد مــن المكالمات  تلقى 

الــــهــــاتــــفــــيــــة مــــــن أجــــــــل ســــفــــيــــان، 

فــي الــوقــت الـــذي أبـــدى المدير 

ــــا  ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــيـــــورنـ ــــفـ الـــــــــريـــــــــاضـــــــــي لـ

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادي رغــــــــــبــــــــــة 

الــــــنــــــادي فــي 

اإلبقاء على مرابط مع وجود خيار للتمديد في عقده.

دومينيك ليفاكوفيتش6   
صــــــنــــــع دومــــــيــــــنــــــيــــــك لـــــيـــــفـــــاكـــــوفـــــيـــــتـــــش حـــــــــــــــارس مـــــرمـــــى 

كرواتيا التاريخ من خال إنقاذ ثاث ركات جزاء 

تــرجــيــحــيــة فـــي مــبــاراتــهــم مـــع الـــيـــابـــان فـــي دور الـــــــ16، ونــجــح 

فـــــي مــــعــــادلــــة رقــــــم مــــواطــــنــــه ســـوبـــاســـيـــتـــش فـــــي عــــــام 2018، 

والــــبــــرتــــغــــالــــي ريــــــكــــــاردو فـــــي عــــــام 2006، لـــيـــعـــلـــن عـــــن نــفــســه 

كأحد أفضل الحراس في المونديال.

ويـــبـــدو أن الــــحــــارس خــطــف أنـــظـــار بــعــض األنــــديــــة، منها 

بنفيكا البرتغالي، وفنربخشة التركي، وقد أكدت وسائل 

إعــــــام اهـــتـــمـــام الــــنــــادي الـــتـــركـــي بـــالـــحـــارس الــــكــــرواتــــي، الــــذي 

يلعب في دينامو زغرب منذ 8 سنوات.

جاسكو جفارديول7   
ــتــــبــــر مـــــــدافـــــــع كـــــــرواتـــــــيـــــــا ونــــــــــــــادي اليـــــــبـــــــزج األلـــــمـــــانـــــي  يــــعــ

جاسكو جفارديول من أبرز الاعبين الذين ظهروا 

بشكل جــيــد فــي كـــأس الــعــالــم، وأســهــم فــي تــأهــل منتخب 

ــــلـــــدور ربــــــع الــــنــــهــــائــــي، وكـــــــان قـــــد وصــــــل بـــالـــفـــعـــل إلـــى  بـــــــاده لـ

الـــبـــطـــولـــة فــــي ظــــل اهـــتـــمـــام بـــعـــض األنـــــديـــــة مـــثـــل تــشــيــلــســي، 

الـــذي وضـــع الــاعــب هــدفــاً لــه فــي االنــتــقــاالت، وقـــال وكيل 

أعمال الاعب إنــه ال يوجد اتفاق مسبق مع أي نــاٍد حول 

انتقاله، لكنه يملك عقداً طويل األمد مع اليبزج.

موزيس كايسيدو8   
تــــرك مـــوزيـــس كــايــســديــو العــــب مــنــتــخــب اإلكــــــوادور 

وبـــــــرايـــــــتـــــــون اإلنـــــجـــــلـــــيـــــزي انـــــطـــــبـــــاعـــــاً جـــــــيـــــــداً فـــــــي كـــــأس 

الـــــعـــــالـــــم بـــــعـــــد ظـــــــهـــــــوره بــــشــــكــــل مــــمــــيــــز مـــــــع مــــنــــتــــخــــب بـــــــــاده، 

وبــات كايسديو محط اهتمام عــدد مــن األنــديــة اإلنجليزية 

الــــكــــبــــرى، مـــثـــل تــشــيــلــســي ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد ولـــيـــفـــربـــول، 

خصوصاً وأنه يمتلك مقومات بدنية وفنية هائلة.

يونس موسى 9   
أكـــدت وســائــل إعـــام إنجليزية أن نــاديــي تشيلسي 

وأرســنــال يــعــدان وجهة محتملة لاعب المنتخب 

األمــــريــــكــــي الــــشــــاب يــــونــــس مــــوســــى، الـــــــذي يـــبـــلـــغ مــــن الــعــمــر 

20 عــامــاً، وقـــدم أداًء جــيــداً مــع منتخب »الــعــم ســـام« في 

مونديال قطر. ولعب موسى لفريق الشباب في أرسنال، 

قبل أن ينتقل إلى فالنسيا اإلسباني، الذي قدم معه ثاثة 

مواسم مميزة، وسيكون الصراع كبيراً بين بعض األندية 

لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى خــــدمــــاتــــه، وربــــمــــا اســــتــــخــــدام كـــســـر الـــشـــرط 

الجزائي إلنهاء عقده الممتد حتى عام 2026.

غونزالو راموس 10   
أعـــــــــلـــــــــن غــــــــــونــــــــــزالــــــــــو رامـــــــــــــــــــــوس العـــــــب 

الـــمـــنـــتـــخـــب الــــبــــرتــــغــــالــــي عـــــن نــفــســه 

بـــقـــوة عـــنـــدمـــا ســـجـــل ثـــاثـــيـــة »هــــاتــــريــــك« فــي 

أول مشاركة أساسية له مع البرتغال 

عندما لعب في مباراة سويسرا في 

دور الـ16، إذ تمكن من استغال 

الــفــرصــة بــأفــضــل طــريــقــة ممكنة 

بعدما شارك على حساب النجم 

كــــريــــســــتــــيــــانــــو رونــــــــــالــــــــــدو، مـــــــا ســـيـــجـــعـــل 

اســــــــم الــــــاعــــــب مــــــــتــــــــداوالً بــــكــــثــــرة خــــال 

الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، ويــبــلــغ رامـــــوس العــب 

الــبــرتــغــالــي 21 عــامــاً، وكـــان بالفعل  بنفيكا 

بــاريــس ســان جيرمان الفرنسي  محط اهتمام 

فــي فــتــرة االنــتــقــاالت الصيفية األخـــيـــرة، وبــدأ 

مع تألقه في كأس العالم في جذب أنظار 

عــدد آخــر مــن األنــديــة الــتــي ستكون مهتمة 

بالتعاقد مع المهاجم المتميز.

صراع بين ريال مدريد   �
وليفربول والسيتي 

على بيلينغهام

الهولندي جاكبو   �
يجذب أنظار 

»الميرينغي« ومان 
يونايتد

سفيان مرابط   �
على رادار ليفربول 

والغاني محمد 
قدوس يلفت 

االنتباه 

مع اقتراب كأس العالم قطر 2022 من نهايتها، 
وتبقي 8 مباريات على إسدال الستار على 
البطولة في نسختها الـ22، برز عدد من النجوم 
الشباب واألسماء التي لم تكن تحظى بشهرة 
واسعة عالميًا قبل انطالق البطولة، خالل 
منافسات المونديال، وأصبحوا هدفًا لألندية 
في سوق االنتقاالت، وبخاصة األندية الكبيرة 
في أوروبا.

أبوظبي - محمد صادق
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رجل أعمال يهدي المنتخب المغربي »طاقة إيجابية«
دبي - مرفت عبد الحميد

كــــشــــف رجــــــــل األعـــــــمـــــــال الــــمــــغــــربــــي عــــــــــادل أشــــيــــبــــان، 

مـــالـــك ومـــؤســـس شـــركـــة عـــادلـــســـون لــــ »الـــبـــيـــان« عن 

إهـــدائـــه جــهــاز »podcalm« أو »حــاضــنــة الــهــدوء« 

لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــــمــــغــــربــــي بـــمـــنـــاســـبـــة فــــــــوزه عــــلــــى نـــظـــيـــره 

اإلسباني، وتأهله التاريخي إلــى ربــع نهائي كأس 

إلــــــى أن الـــجـــهـــاز  الــــعــــالــــم 2022 فـــــي قــــطــــر، مــــشــــيــــراً 

ــــولــــــة مـــــــتـــــــعـــــــددة الـــــــــــحـــــــــــواس عــــالــــيــــة  ــــبــــــســ عـــــــــبـــــــــارة عـــــــــن كــ

الــتــقــنــيــة، تــســاعــد الــريــاضــيــيــن عــلــى الــتــعــافــي عقليًا 

ــــبـــــاريـــــات مــثــل  ــــًا الســــيــــمــــا عــــقــــب خــــوضــــهــــم مـ وجـــــســـــديـ

مباريات كأس العالم التي تتطلب منهم مجهوداً 

بدنيًا وعقليًا ونفسيًا.

وأعرب رجل األعمال عن بالغ فرحته وسعادته 

ــــائــــــاً: هـــنـــيـــئـــًا لــلــمــغــرب  بــــفــــوز الـــمـــنـــتـــخـــب الـــمـــغـــربـــي قــ

الـــــــذي شــــــرف فـــريـــقـــه الـــــكـــــروي الـــــعـــــرب فـــــي الـــمـــغـــرب 

والــمــشــرق وكـــل الــعــالــم اإلســـامـــي، واعــتــبــر أســـود 

األطــــــــلــــــــس الــــــــذيــــــــن بــــــــاتــــــــوا يـــــصـــــنـــــفـــــون كــــــــــــــأول مـــنـــتـــخـــب 

عــــربــــي يـــصـــل إلــــــى ربــــــع الـــنـــهـــائـــي بـــإمـــكـــانـــهـــم تــحــقــيــق 

المعجزة والــوصــول إلــى النصف النهائي. وأوضــح 

ــــتـــــزم إهـــــــــداؤهـــــــــا لـــلـــمـــنـــتـــخـــب  أن الــــكــــبــــســــولــــة الــــــتــــــي يـــــعـ

الـــمـــغـــربـــي لـــهـــا تـــأثـــيـــر إيـــجـــابـــي عـــلـــى الـــصـــحـــة والــــنــــوم 

والسلوك والروح المعنوية للفرق الرياضية، كما 

تعمل على تخفيف اإلجــهــاد بين طاقم التمريض 

والمديرين والموظفين في الشركات.

ــــبـــــان، أن كـــبـــســـولـــة االســــتــــرخــــاء  ــــيـ وأكــــــــد عــــــــادل أشـ

الــحــاصــلــة عــلــى اثــنــيــن مـــن بــــــراءات االخــــتــــراع، تعيد 

الـــنـــشـــاط والـــحـــيـــويـــة لــاعــبــيــن أو الــمــوظــفــيــن خـــال 

20 دقـــيـــقـــة فـــقـــط مـــــن الــــمــــكــــوث فـــــي داخــــلــــهــــا، ومـــن 

بــــنــــســــبــــة 35 % وتـــــــرفـــــــع مـــن  ثـــــــم زيــــــــــــــادة إنــــتــــاجــــيــــتــــهــــم 

كفاءة تركيز الشخص بنسبة 50 %، حيث طورت 

مبتكرة واستخدمت تقنيات عالية  الشركة حــلــوالً 

ــــمــــــزودة بــتــقــنــيــات  فــــي إنــــتــــاج الـــكـــبـــســـولـــة الـــصـــحـــيـــة الــ

حسية تساعد على االسترخاء السريع والراحة.

دبي - رحاب حالوة

تــفــاعــلــت الــعــديــد مــن مــــدارس دبـــي الــخــاصــة مــع منافسات 

فـــي  ــــاً  ــــيــ ــــالــ ــــامـــــة حــ ــــقـ ــــمـ الـ الـــــــقـــــــدم 2022،  لــــــكــــــرة  ــــالــــــم  ــــعــ الــ كـــــــــأس 

قـــطـــر، وقـــامـــت بــتــنــظــيــم الـــعـــديـــد مـــن الــفــعــالــيــات الــتــرفــيــهــيــة 

للطالب والمدرسين، الذين تجاوبوا بشكل كبير مع هذا 

الـــحـــدث االســـتـــثـــنـــائـــي، الـــــذي يـــقـــام مــــرة كـــل 4 أعـــــــوام. وتــعــد 

هـــذه هــي الــمــرة األولــــى فــي تــاريــخ الــمــونــديــال، الــــذي تجرى 

منافساته في فصل الشتاء »نوفمبر وديسمبر«، ليتزامن 

مـــع الـــعـــام الـــــدراســـــي، بــعــدمــا أقــيــمــت كـــل الــنــســخ الــســابــقــة 

خــــالل فــصــل الـــصـــيـــف، وتـــحـــديـــداً شـــهـــري »يـــونـــيـــو ويـــولـــيـــو«، 

ضـــمـــن اإلجــــــــــازة الـــســـنـــويـــة لـــكـــافـــة الــــــمــــــدارس. ونـــظـــمـــت عــــــدداً 

مـــــن الــــــمــــــدارس فـــعـــالـــيـــات تـــرفـــيـــهـــيـــة رائـــــعـــــة، شــــهــــدت ارتـــــــداء 

الــتــي يشجعونها  الــطــالب والــمــدرســيــن قمصان المنتخبات 

فـــي الـــحـــدث الــعــالــمــي، كــمــا تـــم إقـــامـــة مـــبـــاريـــات حــمــاســيــة، 

بمشاركة الطالب والمدرسين.

معرفة 
من جهته، قال إلياس علي رئيس قسم التدريس والتقويم 

والــمــرحــلــة الــثــانــويــة فـــي مـــدرســـة الـــســـالم الـــخـــاصـــة: حــرصــت 

الــثــانــويــة على تنفيذ فــكــرة أســبــوع »كـــأس العالم«  المرحلة 

فــي الــمــدرســة مــنــذ االنــطــالقــة، إذ إنــنــا نــحــاول إبــقــاء الــطــالب 

على دراية باألحداث الجارية، وأظهر ذلك لنا، عمق معرفة 

ودرايـــــــــــة الـــــطـــــالب واهــــتــــمــــامــــهــــم بــــالــــبــــطــــولــــة. وأوضـــــــــــح، ربـــطـــت 

ــــو مــــوضــــوع  ــ الـــــمـــــدرســـــة األنــــشــــطــــة الــــريــــاضــــيــــة بــــالــــتــــدريــــس، وهـ

محبب لـــدى الــطــلــبــة، ليقضوا وقــتــاً فــي التفكير واالنــخــراط 

فــي الــحــوار واإلبــــداع واالبــتــكــار، إذ بــدأ األســبــوع بــيــوم تزيين 

كـــــــــأس الــــــعــــــالــــــم، والـــــــــــــذي أعــــــطــــــى الـــــــطـــــــالب الـــــفـــــرصـــــة الرتـــــــــــداء 

الـــقـــمـــصـــان الـــريـــاضـــيـــة لــلــمــنــتــخــب الــمــفــضــل 

ــــهــــــم،  فـــــضـــــالً عــــــن إقــــــامــــــة بـــطـــولـــة  لــــــديــ

خــــــــــاصــــــــــة تـــــــشـــــــبـــــــه الـــــــــمـــــــــونـــــــــديـــــــــال، 

بـــمـــشـــاركـــة طــــــالب يــمــثــلــون 

المنتخبات المشاركة.

احتفالية
مـــــــــــــــن جــــــــــهــــــــــتــــــــــه، قــــــــــــــــــــال مـــــحـــــمـــــد 

مــطــاوع الــمــديــر الــتــنــفــيــذي للشركة 

الـــقـــابـــضـــة لـــلـــتـــعـــلـــيـــم، الـــمـــالـــكـــة لـــمـــدرســـة 

الــــمــــعــــارف الــــخــــاصــــة: يـــحـــتـــفـــل الــــعــــالــــم بــكــامــلــه 

ــــاً تــــاريــــخــــاً إلقـــامـــة  بــــكــــأس الــــعــــالــــم، ألنــــــه يـــعـــتـــبـــر حـــــدثـ

هـــــــذه االحــــتــــفــــالــــيــــة فـــــي قــــطــــر الــــــدولــــــة الــــعــــربــــيــــة، ويـــعـــيـــش 

ــــاركـــــة مــــدرســــة  ــــمـــــشـ الـــــعـــــالـــــم أجــــــــــــواء حــــمــــاســــيــــة وريــــــاضــــــيــــــة، وبـ

الــــمــــعــــارف الــــخــــاصــــة تـــلـــك األجـــــــــــواء، ولـــتـــعـــزيـــز مـــقـــولـــة الــعــقــل 

المدرسة  السليم، وواصــــل: خصصت  السليم فــي الجسم 

يــومــاً، تتيح للموظفين والــطــالب ارتـــداء المالبس الرياضية 

ــــفــــــرد الـــكـــثـــيـــر  لـــلـــفـــريـــق الـــــــــذي يـــشـــجـــعـــه، فــــالــــريــــاضــــة تـــكـــســـب الــ

مــــن الـــســـمـــات األخــــالقــــيــــة، وتــــقــــوي الـــثـــقـــة بـــالـــنـــفـــس. وأوضـــــح 

محمد مــطــاوع، أن المدرسة أقامت العديد من المباريات 

بــــيــــن الــــطــــلــــبــــة والـــــمـــــوظـــــفـــــيـــــن،، كــــمــــا تــــــم بــث 

الــمــبــاريــات فــي مــســرح الــمــدرســة بنقل 

حــــــــي مــــــبــــــاشــــــر لـــــــلـــــــطـــــــالب، بــــــوجــــــود 

وإشــــــــــــــــــــــراف مـــــعـــــلـــــمـــــي الـــــتـــــربـــــيـــــة 

البدنية. بــدورهــا، قالت غدير 

أبـــو شــمــط نــائــب الــرئــيــس لــشــؤون 

الــــــــتــــــــعــــــــلــــــــيــــــــم فــــــــــــــي مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة جـــــيـــــمـــــس 

للتعليم، ومديرة مدرسة الخليج الدولية، 

إن اإلدارة المدرسية، حرصت على أن تختتم 

الــفــصــل الـــدراســـي األول بــنــشــاط ريــاضــي، 

يعكس األحداث العالمية والهامة التي 

ــــتـــــديـــــرة، الـــتـــي  ــــاحــــــرة الـــــمـــــسـ تــــشــــهــــدهــــا الــــــســ

لديها شعبية كبيرة بين الطلبة، وبالفعل، 

تــــفــــاعــــل مــــعــــه الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــطــــلــــبــــة والـــمـــعـــلـــمـــيـــن، 

الـــــذيـــــن حـــــرصـــــوا عـــلـــى الــــمــــشــــاركــــة فـــــي الــــنــــشــــاط الـــريـــاضـــي 

ــلــــيــــن، مــــوضــــحــــة أن مــــنــــافــــســــات كــــأس  ــــمـــــدة أســــبــــوعــــيــــن كــــامــ لـ

الـــعـــالـــم، حــــدث يــتــكــرر كـــل 4 ســــنــــوات، لـــذلـــك عــلــيــنــا تــعــريــف 

الطلبة به، وجعلهم جزءاً من الحدث العالمي.

»مدارس دبي الخاصة« 
تحتفي بكأس العالم
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أساطير المونديال لقطات خالدة

أبوظبي – محمد صادق

رغــــم مـــــرور 40 عـــامـــاً عــلــى نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم فـــي نسختها 

التي أقيمت فــي إسبانيا عــام 1982، إال أن تألق أســطــورة كرة 

القدم اإليطالية باولو روسي سيبقى حاضراً في أذهان عشاق 

كرة القدم، بفضل ما قدمه ونجاحه في قيادة »اآلزوي« إلى 

لقبه الثالث في كأس العالم.

ــــار فــي  ــــظــ ــــاولـــــو روســــــــي الــــــــذي خـــطـــف األنــ وتــــتــــذكــــر الـــجـــمـــاهـــيـــر بـ

مونديال 1982 بأهدافه الستة التي أحرزها مع إيطاليا، منها 

الـــثـــاثـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة فــــي مــــرمــــى الــــبــــرازيــــل الــــتــــي خــــاضــــت الــبــطــولــة 

بجيل ذهبي ضــم زيكو وسقراطس وإيــديــر وفالكاو وغيرهم، 

ليخرجها من البطولة ويكمل مسيرة باده لتحقيق اللقب.

بـــاولـــو روســــي الــــذي حــمــلــت مــشــاركــتــه مـــع إيــطــالــيــا فـــي كــأس 

الـــعـــالـــم قــصــة تـــداولـــهـــا الـــعـــالـــم عــلــى مـــر الــســنــيــن، بــعــد مـــا قيل 

إنـــــــه خـــــــرج مــــــن الــــســــجــــن لـــيـــنـــضـــم لـــلـــمـــنـــتـــخـــب ويــــتــــألــــق فــــــي كــــأس 

العالم على خلفية ارتباطه بفضيحة تاعب في نتائج مباريات 

بـــالـــدوري اإليــطــالــي والـــتـــي ســمــيــت بفضيحة »تــوتــونــيــرو« والــتــي 

كـــشـــف أنــــهــــا غـــيـــر حـــقـــيـــقـــيـــة فـــيـــمـــا بــــعــــد، وأنــــــــه فـــقـــط لـــــم يــســجــن 

ــــارســــــة كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم لــــــمــــــدة 3  ــــمــ ــــقــــــاف عـــــــن مــ ــــا تــــــعــــــرض لــــــإيــ بـــــعـــــدمـ

ســــنــــوات، وتــــم تــخــفــيــضــهــا إلــــى ســنــتــيــن مـــن أجــــل مــشــاركــتــه في 

كأس العالم.

ولـــــن يــنــســى الـــتـــاريـــخ أهـــــــداف روســـــــي، الــــــذي رغـــــم عـــجـــزه عــن 

التسجيل في أول ثاث مباريات في المونديال، إال أنه انفجر 

بـــعـــد ذلــــــك، وصـــعـــد إلـــــى أقـــصـــى درجـــــــات الـــمـــجـــد وحـــصـــل عــلــى 

هداف البطولة، ليقدم واحدة من القصص واللحظات األكثر 

إلهاماً في تاريخ كأس العالم.

دبي - إيهاب زهدي

بـــاســـتـــخـــدام تـــقـــنـــيـــات الـــــذكـــــاء االصــــطــــنــــاعــــي، تــــوقــــع كــمــبــيــوتــر، 

تــمــت تــغــذيــتــه بــمــعــلــومــات دقــيــقــة عـــن الــمــنــتــخــبــات المتأهلة 

إلـــــى ربـــــع نـــهـــائـــي مـــونـــديـــال 2022، بــــوصــــول مــنــتــخــبــي فــرنــســا 

ــــــل إلــــــــى الــــــمــــــبــــــاراة الــــنــــهــــائــــيــــة الـــــمـــــقـــــررة 18 ديـــســـمـــبـــر،  ــــرازيـ ــ ــبـ ــ ــ والـ

وتتويج البرازيل  بكأس العالم، وتضمن توقع الكمبيوتر، 

ــــتـــــي ســـتـــتـــأهـــل إلـــــــى الــــــــــدور قــــبــــل الــــنــــهــــائــــي، مــع  الـــمـــنـــتـــخـــبـــات الـ

توقع خسارة المغرب من البرتغال، وإنجلترا من فرنسا، 

وكرواتيا من البرازيل، وهولندا من األرجنتين. 

ويــعــد الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي، أحــــدث وأهــــم الـــطـــرق للتنبؤ 

في مجاالت كثيرة، ومنها كأس العالم.

الـــــــــبـــــــــريـــــــــطـــــــــانـــــــــي آالن  الــــــــمــــــــعــــــــهــــــــد  وقـــــــــــــــــــــام 

تـــــــــــــــــوريـــــــــــــــــنـــــــــــــــــغ، وهـــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــركــــــــــــــــز أبـــــــــــــحـــــــــــــاث 

رئـــيـــســـي لـــعـــلـــوم الـــبـــيـــانـــات والــــذكــــاء 

االصـــــــــــــــطـــــــــــــــنـــــــــــــــاعـــــــــــــــي، أخــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــراً، بـــــــــــــــــــــــــ100 

ألـــــــــــــــف مـــــــــحـــــــــاكـــــــــاة حــــــــاســــــــوبــــــــيــــــــة لـــــــمـــــــبـــــــاريـــــــات 

ــــالـــــم الــــــــــــــ64، بــــاســــتــــخــــدام الـــنـــتـــائـــج  كــــــــأس الـــــعـ

ـــــل،  ـــبــــــرازيـ واإلحــــــــــصــــــــــاءات الـــــســـــابـــــقـــــة، واحـــــتـــــلـــــت الـــ

ودعــــــــــــت  الــــــــــتــــــــــي  بــــــلــــــجــــــيــــــكــــــا  وتـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا  األول،  الــــــــــمــــــــــركــــــــــز 

الـــمـــونـــديـــال، واألرجـــنـــتـــيـــن وفـــرنـــســـا، وكـــاهـــمـــا فـــي الــــدور 

ربــــــع الــــنــــهــــائــــي. وســــبــــق أن تـــنـــبـــأت شــــركــــة لـــيـــبـــيـــريـــوم كـــابـــيـــتـــال 

فـــي لـــنـــدن، بــشــكــل صــحــيــح بــفــوز ألــمــانــيــا بــكــأس الــعــالــم في 

البرازيل 2014، وفرنسا بمونديال روسيا 2018.

هنا المونديال

باولو روسي.. قصة ملهمة

الذكاء االصطناعي يتوقع 
فوز البرازيل بكأس العالم 

Pu
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دبي- عدنان الغربي

يعتبر فيرينك بوشكاش أسطورة كرة القدم المجرية، أحد أبرز العبي القرن 

العشرين، إذ قاد منتخب باده إلحــراز ذهبية »أولمبياد 1952«، وإلى نهائي 

كأس العالم 1954،  الذي خسره المجر أمام ألمانيا 2 - 3، وعرف هذا النهائي 

بـــ »معجزة بــيــرن«، ألن ال أحــد توقع فــوز ألمانيا الغربية على الجيل الذهبي 

للمجر، بقيادة بوشكاش، الذي لم يكن أحد قادراً على إيقافه. 

وساهم بوشكاش، الذي تم اختياره أفضل العب في مونديال 1954، في لفت 

أنظار العالم إلى منتخب باده، عندما حقق فوزاً تاريخياً على إنجلترا في عقر 

دارها، بنتيجة 6 - 3 عام 1953، ليكون أول منتخب أجنبي يفوز على إنجلترا 

بملعب ويــمــبــلــي. لــعــب بــوشــكــاش مــع منتخب الــمــجــر مــن 1949 وحــتــى 1956 

،وشـــارك في 84 مــبــاراة دولــيــة، وسجل 83 هدفاً في فترة المنتخب المجري 

الذهبي قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد، في حقبته الذهبية، عندما سيطر على 

مسابقة دوري أبطال أوروبا أواخر الخمسينيات ومطلع الستينيات.

ــــارك بـــوشـــكـــاش مــع  ــ  وبــــعــــد حـــصـــولـــه عـــلـــى الــجــنــســيــة اإلســـبـــانـــيـــة فــــي 1958،  شـ

منتخب إسبانيا، في 4 مباريات، ولعب معه بمونديال  1962.
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دبي - إيهاب زهدي

اخـــــتـــــار الــــمــــشــــاركــــون فـــــي اســــتــــطــــاع »الـــــبـــــيـــــان« عــلــى 

ــيــــــد  ــ »تـــــــــــويـــــــــــتـــــــــــر«، مــــــــــــــــــدرب الــــــمــــــنــــــتــــــخــــــب الـــــــمـــــــغـــــــربـــــــي ولــ

الــــركــــراكــــي األفــــضــــل فــــي ربــــــع نـــهـــائـــي كــــــأس الـــعـــالـــم 

2022، بــمــنــحــه 70 % مـــن نــســبــة الــتــصــويــت حــول 

الـــــمـــــدرب األفــــضــــل فــــي الــــمــــونــــديــــال، مـــقـــابـــل نــســبــة 

ــــيـــــت مـــــــدرب  18 % حـــــصـــــل عــــلــــيــــهــــا غـــــــاريـــــــث ســـــاوثـــــغـ

مـــنـــتـــخـــب إنــــجــــلــــتــــرا، و6 % حــــصــــل عـــلـــيـــهـــا فــــرنــــانــــدو 

ســـانـــتـــوس مـــــدرب الـــبـــرتـــغـــال، و6 % حــصــل عليها 

لويس فان جال مدرب المنتخب الهولندي. وأكد 

فـــــارس جــمــعــان العــــب الـــجـــزيـــرة الـــســـابـــق، عــلــى أن 

الــــركــــراكــــي، هــــو األفــــضــــل بـــيـــن مــــدربــــي الــمــنــتــخــبــات 

األربــعــة، وأوضـــح أنــه ينفرد بكونه صــاحــب إنجاز 

ــــربـــــي إلـــــــى هـــــــذا الـــــــــــدور مــن  وصـــــــــول أول مـــنـــتـــخـــب عـ

الـــــمـــــونـــــديـــــال، ونــــجــــح فـــــي تــــكــــويــــن فــــريــــق مــتــجــانــس 

وتمنى جمعان، أن ينجح الركراكي، في الوصول 

بالمنتخب المغربي إلى نهائي المونديال. 

استطالع 

مدرب »أسود األطلس« 70 %: 
األفضل

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

-المدينة التعليمية919:00 ديسمبركرواتيا ×  البرازيل   – )58(
-لوسيل9٢٣:00 ديسمبرهولندا × األرجنتين – )57(

-الثمامة١٠19:00 ديسمبرالمغرب × البرتغال – )60(
-البيت١٠٢٣:00 ديسمبرانجلترا × 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
2-1أحمد بن علي٣٢٣:00 ديسمبراألرجنتين – أستراليا

3-1الثمامة٤19:00 ديسمبرفرنسا – بولندا
3-0البيت٤٢٣:00 ديسمبرإنجلترا – السنغال

١-٣الجنوب٥19:00 ديسمبراليابان  ـــ  كرواتيا
4-٥٢٣:009741 ديسمبرالبرازيل  ـــ  كوريا ج

3-0المدينة التعليمية٦19:00 ديسمبرالمغرب ـــ  أسبانيا   
6-1لوسيل٦٢٣:00 ديسمبرالبرتغال  ـــ  سويسرا

دور  الـ ١٦
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تقليعات 
المونديال
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