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السبت | ١٦  جمادى األولى  1444 | ١٠ ديسمبر ٢٠٢2  |  العدد ١٥٥٠٩

صعدت إلى نصف النهائي بركالت الترجيح

كرواتيا تقصي البرازيل
الدوحة - د ب أ

تأهل المنتخب الكرواتي للدور قبل النهائي ببطولة كأس 
العالم لكرة القدم عقب فوزه على المنتخب البرازيلي 4 
/    2 بركالت الترجيح خالل المباراة التي جمعتهما أمس، 
على استاد المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية، في 
الــوقــت األصــلــي للمباراة  دور الثمانية مــن البطولة. وكـــان 
بالتعادل السلبي ليلعبا شوطين إضافيين تعادال  انتهى 
خــاللــهــمــا 1/   1. وتـــقـــدم الــمــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي بـــهـــدف سجله 
نـــيـــمـــار فــــي الـــدقـــيـــقـــة األولــــــــى مــــن الــــوقــــت اإلضـــــافـــــي الـــشـــوط 
اإلضــافــي األول، قبل أن يتعادل المنتخب الــكــرواتــي عن 
طــريــق بــرونــو بيتكوفيتش فــي الــدقــيــقــة 117، وفـــي ركــالت 
ــــكـــــرواتـــــي نـــيـــكـــوال فــالســيــتــش  الـــتـــرجـــيـــح ســـجـــل لــلــمــنــتــخــب الـ
ولـــــوفـــــرو مــــاجــــر ولـــــوكـــــا مــــودريــــتــــش ومــــيــــســــالف أورســــيــــتــــش. 
فيما سجل للبرازيل كل من كاسيميرو وبيدرو جيليرمي 

وأهدر رودريجو وماركينيوس ركلتين.
وعلى ملعب استاد »المدينة التعليمية« وسط حضور 
43 ألـــفـــاً و893 مــشــجــعــاً، انــتــهــى الـــوقـــت األصـــلـــي لــلــمــبــاراة 
بــالــتــعــادل الــســلــبــي لــيــخــوض الــفــريــقــان وقـــتـــاً إضـــافـــيـــاً شهد 
تسجيل النجم نيمار هــدف التقدم للبرازيل فــي الدقيقة 
105 ثـــم تـــعـــادل بـــرونـــو بيتكوفيتش لــكــرواتــيــا فـــي الــدقــيــقــة 
لــيــحــتــكــم  بــــالــــتــــعــــادل 1 /    1  الـــــوقـــــت اإلضــــــافــــــي  117 وانــــتــــهــــى 
الــفــريــقــان لـــضـــربـــات الــــجــــزاء الــتــرجــيــحــيــة الـــتـــي انــتــهــت بــفــوز 

كرواتيا 4 /    2.

تتويج
ونجح المنتخب الكرواتي، وصيف بطل مونديال 2018، 
في فك عقدته أمام نظيره البرازيلي، األكثر تتويجاً بلقب 
كأس العالم برصيد خمسة ألقاب، حيث كان الفوز هو 
األول لكرواتيا على البرازيل في تاريخ مواجهاتهما. وكانت 
أربع مواجهات سابقة قد جمعت بين كرواتيا والبرازيل، 
شـــهـــدت تــــعــــادالً واحـــــــداً وثـــالثـــة انـــتـــصـــارات لـــلـــبـــرازيـــل، منها 
أولى مبارياتهما في مونديال 2006 حينما فازت البرازيل 
فــــــي مـــــونـــــديـــــال 2014  1 /    صــــفــــر وأولـــــــــــى مــــبــــاريــــاتــــهــــمــــا أيــــــضــــــاً 
وانـــتـــهـــت بــــفــــوز الــــبــــرازيــــل 3 /    1، وقـــــد ســـجـــل نـــيـــمـــار حــيــنــهــا 

هدفين في أول ظهور له بكأس العالم. 

تشكيلة
ودفــــع الــمــديــر الــفــنــي للمنتخب الـــكـــرواتـــي زالتـــكـــو دالــيــتــش 
بتشكيلة أساسية ضمت الحارس دومينيك ليفاكوفيتش 
وجـــــــــــــوزيـــــــــــــب يـــــــــورانـــــــــوفـــــــــيـــــــــتـــــــــش وديـــــــــــــــــــــــان لـــــــــوفـــــــــريـــــــــن وجـــــــوســـــــكـــــــو 
ــــتـــــش ومـــارســـيـــلـــو  جـــــفـــــارديـــــول وبــــــورنــــــا ســــوســــا ولـــــوكـــــا مـــــودريـ
بـــــروزوفـــــيـــــتـــــش ومـــــاتـــــيـــــو كــــوفــــاســــيــــتــــش ومـــــــاريـــــــو بـــاســـالـــيـــتـــش 
وأنــــدريــــج كـــرامـــاريـــتـــش وايــــفــــان بــيــريــســيــتــش. ودفـــــع الــمــديــر 

تيتي بتشكيلة أساسية ضمت  البرازيلي  للمنتخب  الفني 
الــــحــــارس ألـــيـــســـون وإيــــديــــر مــيــلــيــتــاو ومـــاركـــيـــنـــيـــوس وتــيــاجــو 
سيلفا ودانيلو ولوكاس باكيتا وكاسيميرو ورافينيا ونيمار 

وفينيسيوس جونيور وريشارليسون.

هجوم
وبـــــدأت الـــمـــبـــاراة بــضــغــط مـــن جــانــب الــمــنــتــخــب الــبــرازيــلــي، 
لـــكـــن خــــــالل ربــــــع ســــاعــــة مـــــن الـــــمـــــبـــــاراة، وســــــــدد نـــيـــمـــار كـــرة 
قــويــة تــصــدى لــهــا لــيــفــاكــوفــيــتــش فــي الــدقــيــقــة 21،. وســدد 
إيــــفــــان بــيــرســيــتــش كـــــرة قـــويـــة مــــن خــــــارج مــنــطــقــة الــــجــــزاء، 
الكافية لتهديد مرمى أليسون في  لــم تكن بالدقة  لكنها 

الدقيقة 30.
وبــمــرور الــوقــت نجح المنتخب الــكــرواتــي فــي السيطرة 
ــــزائــــــه، ونـــجـــح  عـــلـــى الـــلـــعـــب وأبـــــعـــــد الـــخـــطـــر عـــــن مـــنـــطـــقـــة جــ
الهجومي فينسيوس ونيمار  الثالثي  في تحجيم خطورة 

وريتشارلسون. ولــم تشهد باقي دقــائــق الــشــوط األول أي 
جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

الثاني
ومـــــــــــــع بــــــــــدايــــــــــة الــــــــــشــــــــــوط الـــــــــثـــــــــانـــــــــي، واصــــــــــــــــل الــــمــــنــــتــــخــــب 
البرازيلي محاوالته، فيما استمر المنتخب الكرواتي 
فــــي ســـيـــطـــرتـــه الـــدفـــاعـــيـــة وإبـــــعـــــاد الـــخـــطـــر عــــن مــنــطــقــة 
ــــتـــــخـــــب  ــــنـ جــــــــــــزائــــــــــــه، وكـــــــــــــــــاد جــــــــــــفــــــــــــاريــــــــــــدول، مـــــــــــدافـــــــــــع الـــــمـ
الكرواتي، أن يسجل هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه 
في الدقيقة57، بعدما حــول كــرة عرضية من إيدير 
ــــلـــــي، بـــالـــخـــطـــأ فــي  ــــبـــــرازيـ مـــيـــلـــيـــتـــاو مـــــدافـــــع الـــمـــنـــتـــخـــب الـ
تجاه مرمى فريقه، لكن ليفاكوفيتش أنقذ الموقف 
بـــبـــراعـــة.  أســتــمــر الــلــعــب ســـجـــال حــتــى أنــتــهــى الــوقــت 
األصــلــي لــلــقــاء بــالــتــعــادل الــســلــبــي، ليتم الــلــجــوء إلــى 

شوطين إضافيين.

 � زالتكو:
لعبنا بشجاعة 

وسنذهب بعيدًا
�  تياغو سيلفا: 

واجهنا منتخبًا قويًا 
�  كاسيميرو: يجب 

أن نرفع رؤوسنا.. 
الحياة ستستمر

العبو البرازيل وحالة حزن بعد الخسارة القاسية |  رويترز 

دومينيك حارس كرواتيا وفرحة التأهل مع الالعبين | رويترز 
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محاوالت
وفـــي الــشــوط اإلضــافــي األول، واصـــل المنتخب الــبــرازيــلــي 
مـــــحـــــاوالتـــــه مــــــن أجــــــــل تـــســـجـــيـــل هــــــــدف الــــــتــــــقــــــدم،  وأثـــــمـــــرت 
مــحــاوالت المنتخب الــبــرازيــلــي عــن تسجيله هــدف التقدم 
في الدقيقة األولى من الوقت المحتسب بدالً من الضائع 
للشوط اإلضافي األول، حينما انفرد بمرمى ليفاكوفيتش 
وراوغــــــــه ووضــــــع الــــكــــرة فــــي الـــشـــبـــاك، ثــــم انــطــلــقــت صـــافـــرة 
نــهــايــة الـــشـــوط اإلضــــافــــي األول، بــعــدهــا تـــعـــادل الــمــنــتــخــب 
الكرواتي عن طريق برونو بيتكوفيتش في الدقيقة 117، 
وفــــي ركـــــالت الــتــرجــيــح ســجــل لــلــمــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي نــيــكــوال 
ــــا مـــــودريـــــتـــــش ومـــيـــســـالف  فـــالســـيـــتـــش ولــــــوفــــــرو مـــــاجـــــر ولــــــوكــ
أورســـــــيـــــــتـــــــش. فــــيــــمــــا ســـــجـــــل لـــــلـــــبـــــرازيـــــل كـــــــل مـــــــن كـــاســـيـــمـــيـــرو 

وبيدرو جيليرمي وأهدر رودريجو وماركينيوس ركلتين.
وأبدى زالتكو داليتش سعادته بالتأهل إلى دور نصف 
النهائي في مونديال قطر 2022، وذلك عقب فوز منتخب 

بــالده على الــبــرازيــل بــركــالت الترجيح ضمن مباريات دور 
الثمانية، أمــس، وقــال زالتــكــو دالــيــتــش: الــكــروات نجحوا 
فـــي الــــذهــــاب بـــعـــيـــداً، تــحــلــيــنــا بــالــشــجــاعــة، تــهــانــيــنــا لجميع 
الــالعــبــيــن ولــكــنــنــا ســـنـــواصـــل الــــذهــــاب بـــعـــيـــداً، بــذلــنــا كـــل ما 
في وسعنا وشكراً للذين لم يلعبوا ولم يشاركوا حتى لو 
دقيقة ولكن عاشوا معنا هذه المباراة، أهدي هذا الفوز 
لــلــشــعــب الــــكــــرواتــــي وكـــــل شـــخـــص كـــــرواتـــــي فــــي كــــل أنـــحـــاء 
الــعــالــم، وأعــلــم أنــهــم ســعــداء وسيحبوننا الــيــوم أكــثــر من 
أي وقـــت مــضــى، كــرواتــيــا أظــهــرت لــكــم أن بــإمــكــانــهــا الــفــوز 
واآلن يجب أن تكونوا فــخــوريــن، إنــهــا الــمــرة الثانية توالياً 

التي تتأهل فيها كرواتيا إلى نصف النهائي، إنه إنجاز.

سيطرة 
وقال تياغو سيلفا قائد المنتخب البرازيلي: »كانت مباراة 
صــعــبــة كــالــمــبــاريــات الــســابــقــة الــتــي خــضــنــاهــا فــي الــدوحــة، 

كــــــــان أمـــــامـــــنـــــا وقــــــــت قــــصــــيــــر لــــلــــفــــوز ولــــكــــنــــنــــا لــــــم نـــتـــمـــكـــن مــن 
ذلـــك، سيطرنا على الــمــبــاراة بأكملها ولــكــن هــذه هــي كرة 
القدم واجهنا منتخباً من جودة عالية، وعلى األرجح انه 
كانت هناك فترات يجب أن نكون فيها أكثر تركيزاً ولكن 
الجيدة  المنظمة  الــمــرتــدة  الهجمات  لسنا معتادين على 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــــــكــــــرواتــــــي، كــــمــــا أنــــنــــا دفــــعــــنــــا ثــــمــــن الـــــكـــــرة الـــتـــي 

أهدرناها في هجمة مرتدة«.
وأضــــــاف: »رغـــــم هــــذه االنــتــكــاســة يــجــب أن نــتــطــلــع إلــى 
األمـــام وأنـــا فــخــور بما يــقــوم بــه الــالعــبــون مــعــي، ومن 
الصعب إيجاد الكلمات، سبق وأن عشت انتكاسات 
فــي حياتي وليس فقط مــع سيليساو وعندما تخسر 
هــــدفــــاً مـــهـــمـــاً فـــهـــنـــاك خــيــبــة أمـــــل كـــبـــيـــرة، فــــي كــــل مـــرة 
تــعــرضــت فــيــهــا لـــذلـــك نــجــحــت فـــي الـــنـــهـــوض مـــجـــدداً، 
ــيــــــر، قــــــــال: عــلــى  ــ وبــــخــــصــــوص خــــوضــــه الــــمــــونــــديــــال األخــ
األرجح نعم، لألسف أنا تقدمت في السن ولكن من 

الصعب للغاية استيعاب هــذا األمــر واتــخــاذ قــرار في 
هذا الوضع، أتمنى أن أكون تركت إرثاً مهماً لألجيال 

القادمة«.
وأكــــــد الـــبـــرازيـــلـــي كـــاســـيـــمـــيـــرو العـــــب الـــــوســـــط: مــــن الــصــعــب 
إيجاد الكلمات يجب أن نرفع رؤوسنا وستستمر الحياة، 
نـــحـــن حــــزيــــنــــون ونـــشـــعـــر بـــالـــضـــيـــق، خـــــاصـــــًة الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي 
خسرنا بها، كان الفوز بأيدينا، لكننا فرطنا به وكــان من 
نصيب الــكــروات، انــه إقــصــاء صعب. كنا نؤمن بالعمل، 
كـــنـــا نـــقـــوم بــعــمــل رائـــــــع، كـــــان هـــنـــاك جــــو جـــيـــد، لـــكـــن هـــذه 
أشـــــيـــــاء تـــتـــعـــلـــق بــــكــــرة الــــــقــــــدم، هـــــــذا يـــــحـــــدث، اآلن ســـنـــرفـــع 

رؤوسنا وتستمر الحياة.
ــــلــــــي الـــــســـــابـــــق:  ــــرازيــ ــــبــ ــــــط الــــــــدولــــــــي الــ ــــــوسـ ــــا العـــــــــب الـ ــــاكــ وقـــــــــــال كــ
الــــالعــــبــــون الـــبـــرازيـــلـــيـــون تـــحـــت وقـــــع الـــصـــدمـــة مــــن الــصــعــب 
إيـــجـــاد الــكــلــمــات لـــوصـــف مـــا حــــدث ألنـــنـــا نــمــلــك الــكــثــيــر من 

المهارات للقيام باالختراقات.

 نيمار يعادل 
رقم بيليه

عادل البرازيلي نيمار الرقم القياسي 
الـــمـــســـجـــل بـــــاســـــم مــــواطــــنــــه أســـــطـــــورة 
كــــــــــرة الـــــــقـــــــدم الـــــبـــــرازيـــــلـــــيـــــة بــــيــــلــــيــــه، مـــن 
حــيــث عــــدد األهــــــداف الـــدولـــيـــة، حيث 
ســــجــــل نــــجــــم بــــــاريــــــس ســــــــان جــــيــــرمــــان 
هدفه رقم 77 في مبارياته الدولية، 
أمس، في بطولة كأس العالم قطر 
مـــن  ــــائــــــع  الــــــضــ بـــــــــدل  ــــالــــــوقــــــت  بــ  ،2022
الـــشـــوط اإلضـــافـــي األول فـــي الــمــبــاراة 
أمام كرواتيا بدور الثمانية. وسجل 
نــــيــــمــــار هـــــدفـــــه رقــــــــم 77 فــــــي مــــبــــاراتــــه 
الدولية الـ 124 بينما سجل بيليه، 
الــفــائــز بــكــأس الــعــالــم ثـــاث مـــرات، 
أهــدافــه فــي 92 مــبــاراة دولــيــة. وفي 
وقت سابق من البطولة بات نيمار 
ثــــــالــــــث العـــــــــب بــــــرازيــــــلــــــي يــــســــجــــل فـــي 
ثـــــاث نـــســـخ مــــن كـــــأس الـــعـــالـــم مــع 
بيليه ورونالدو.  )الدوحة - د ب أ(

صدمة جماهير السامبا  أف ب  فرحة كرواتية بالتأهل إلى المربع الذهبي |  أ ف ب

مودريتش يواسي نيمار  بعد اللقاء | أ ف ب
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المغرب..لمواصلة الحلم على حساب البرتغال

الدوحة- أ ف ب

ــــقـــــدم إلــــــى مـــواصـــلـــة  يـــســـعـــى الـــمـــنـــتـــخـــب الـــمـــغـــربـــي لــــكــــرة الـ
مـــغـــامـــرتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة وإضــــافــــة الـــبـــرتـــغـــال الـــتـــي قــــد يــغــيــب 
عـــنـــهـــا مـــــجـــــدداً الـــنـــجـــم الـــمـــخـــضـــرم كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــالـــــدو، 
إلـــى قــائــمــة ضــحــايــاه، عــنــدمــا يــاقــيــهــا الـــيـــوم عــلــى ملعب 
الثمامة في الدوحة في ربع نهائي مونديال قطر 2022 

في كرة القدم.
ل المغرب اسمه بأحرف من ذهب في النسخة  سجَّ
النهائي للمرة األولــى  الـــدور ثمن  الحالية عندما تخطى 
يـــــحـــــقـــــق هــــــذا  ــتـــــخـــــب عــــــــربــــــــي  ــ ــنـ ــ تـــــــاريـــــــخـــــــه وبـــــــــــــــات أول مـ فـــــــــي 
اإلنــجــاز ورابــــع منتخب إفــريــقــي بــعــد الــكــامــيــرون )1990( 

والسنغال )2002( وغانا )2010(.
إنــــــــجــــــــاز حــــقــــقــــه عـــــلـــــى حــــــســــــاب مــــنــــتــــخــــبــــات مــــــــن الــــعــــيــــار 
الثقيل، بدأه بتعادل سلبي غال أمام كرواتيا الوصيفة، 
وفوز على بلجيكا الثالثة -2صفر، ثم كندا 1-2، قبل أن 
يسجل اسمه كأول منتخب غير أوروبي يطيح الماتادور 
اإلسباني من الــدور ثمن النهائي، عندما أزاحــه بركات 

الترجيح 0-3 بعد التعادل دون أهداف.
مواجهة

ويـــعـــّول الــمــغــرب عــلــى صــابــتــه الــدفــاعــيــة حــيــث دخــل 
ــــيـــــران صـــديـــقـــة عــنــدمــا  ــــاً واحـــــــــــداً فـــقـــط ومــــــن نـ مـــــرمـــــاه هـــــدفـ
سجل المدافع نايف أكرد في المباراة ضد كندا بالخطأ 
فــــــي مـــــرمـــــى الـــــــحـــــــارس الـــــعـــــمـــــاق يــــاســــيــــن بــــــونــــــو، صـــاحـــب 

»الملحمة« ضد إسبانيا بتصديه لركلتين ترجيحيتين.
ولذلك، يأمل »أســود األطلس« في استعادة ركائزه 

األســاســيــة فــي خــط الــدفــاع ويتعلق األمـــر بــأكــرد والقائد 
رومـــــــــان ســــايــــس والـــظـــهـــيـــر األيـــــســـــر نـــصـــيـــر مــــــــــزراوي الـــذيـــن 
ــــيــــــرة ضــد  ــــاراة األخــ ــبـ ــ ــــمـ ــــابــــــات مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي الـ تــــعــــرضــــوا إلصــ
إســــبــــانــــيــــا، خــــصــــوصــــاً وأن الــــمــــغــــاربــــة ســــيــــواجــــهــــون أقـــــوى 
هجوم في البطولة صاحب 12 هدفاً بينها نصف دزينة 

في مرمى سويسرا في ثمن النهائي.

إنذار
من جهتها، ستحاول البرتغال االستفادة من الدروس 
الـــتـــي لــقــنــهــا الـــمـــغـــرب لــمــنــافــســيــه وخــــصــــوصــــاً »ال روخـــــا« 
لــمــواصــلــة مـــشـــوارهـــا فـــي الـــعـــرس الــعــالــمــي وبـــلـــوغ نصف 
النهائي للمرة الثالثة في تاريخها بعد األولى عام 1966 

عندما حلت ثالثة و2006 عندما حل رابعة.
إلــى خصومها  إنــــذاراً شديد اللهجة  وجهت البرتغال 
في األدوار اإلقصائية أولهما المغرب بعد فوزها الكبير 
ــــائـــــي بـــــعـــــد ســـقـــوطـــهـــا  ــــهـ ــــنـ ــــلـــــى ســـــويـــــســـــرا 1-6 فـــــــي ثـــــمـــــن الـ عـ
الــمــفــاجــئ أمــــام كــوريــا الــجــنــوبــيــة 2-1 فــي الــجــولــة الثالثة 

األخيرة من دور المجموعات.
وتدخل البرتغال المباراة على وقع استبعاد نجمها 
الـــــــهـــــــداف الــــعــــالــــمــــي الــــقــــيــــاســــي كــــريــــســــتــــيــــانــــو رونــــــــالــــــــدو مــن 
التشكيلة األســاســيــة فــي الــمــبــاراة األخـــيـــرة ضــد ســويــســرا 
وتـــهـــديـــده بـــمـــغـــادرة الــمــنــتــخــب، وهـــــو خـــبـــر نـــفـــاه االتـــحـــاد 

البرتغالي للعبة.
واتـــخـــذ ســـانـــتـــوس قـــــــراراً مــفــاجــئــاً بـــإبـــقـــاء رونــــالــــدو على 
دكــــة الــــبــــدالء، وســـجـــل بــديــلــه الـــيـــافـــع غــونــســالــو رامــــوس 

ثاثية )هاتريك( في الفوز الكاسح 1-6 على سويسرا.

سانتوس: المواجهة صعبة ومستوى المغرب متطور

رونالدو ينتظر قرار سانتوس باللعب أساسيًا من عدمه |  رويترزأشرف حكيمي يقدم أداًء طيبًا في المونديال |  أ ف ب

تيلو يحّكم لقاء
المغرب والبرتغال 

عينت لجنة الــحــكــام بــاالتــحــاد الــدولــي لكرة 
القدم »فيفا«، الحكم األرجنتيني فاكوندو 
تيلو، إلدارة مباراة المغرب والبرتغال التي 
ستقام اليوم في ربع نهائي مونديال قطر، 
وسيساعد تيلو الثنائي إزكييل بريلوفسكي 

وغابرييل تشادي.

فـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــا ســـــــــــــيـــــــــــــديـــــــــــــر الـــــــــحـــــــــكـــــــــم 
الــــــــــــبــــــــــــرازيــــــــــــلــــــــــــي الــــــــــــدولــــــــــــي 
ــــتـــــون ســـامـــبـــايـــو  ــــلـ ويـ
مــــــــــــــــبــــــــــــــــاراة إنـــــــجـــــــلـــــــتـــــــرا 
وفـــــــرنـــــــســـــــا فـــــــــي نـــفـــس 
الـــــــــــــــــــــــــدور، وســـــــيـــــــســـــــاعـــــــده 
الـــــثـــــنـــــائـــــي الـــــــبـــــــرازيـــــــلـــــــي بـــــرونـــــو 
بــــوســــكــــيــــلــــيــــا وبـــــــــرونـــــــــو بــــــيــــــريــــــز، إلــــــــــى جــــانــــب 
تــعــيــيــن حــكــمــنــا الـــــدولـــــي مـــحـــمـــد عــبــدالــلــه 

حـــكـــمـــًا رابــــــعــــــًا، ومـــحـــمـــد أحــــمــــد الـــحـــمـــادي 
حـــكـــمـــًا خـــامـــســـًا. وكــــــان ســـامـــبـــايـــو قــــد خـــاض 

ــــالـــــدور  ثـــــــاث مـــــبـــــاريـــــات فــــــي مـــــونـــــديـــــال قــــطــــر بـ
األول.  )دبي- البيان(

الدوحة - د ب أ 

من المرجح أال يجري فرناندو سانتوس مدرب البرتغال 
خــــال مــواجــهــة الــمــغــرب الـــيـــوم أي تــغــيــيــر عــلــى تشكيلته 
األســـاســـيـــة الـــتـــي خـــاضـــت لـــقـــاء ســـويـــســـرا، فـــي الــمــقــابــل، 
يفضل وليد الــركــراكــي المدير الفني لـــ »أســـود األطلس« 
أن يــكــون هـــذا هــو الــحــال فــي الـــمـــبـــاراة، الــتــي تــجــرى على 

ملعب »الثمامة«.
وقـــــال ولـــيـــد الــــركــــراكــــي: ال أعـــــرف مـــا إذا كــــان رونـــالـــدو 

ذلــــــــــــــــــــــــك، سيبدأ،  يـــــــــــــفـــــــــــــعـــــــــــــل  أال  آمـــــــــــــــــــــــــــــــل 
كـــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــدرب، أعــــــــــــــلــــــــــــــم 
أنــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــد أفـــــــضـــــــل 
الـــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــن فــــــــــي 
الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــخ. ســــــــــــــأكــــــــــــــون 
يــــلــــعــــب،  لــــــــم  إذا  ســـــــعـــــــيـــــــداً 
ــــبـــــو  وأضــــــــــــــــــاف الــــــــــركــــــــــراكــــــــــي: العـ
الــــــــــــــبــــــــــــــرتــــــــــــــغــــــــــــــال مـــــــــتـــــــــعـــــــــطـــــــــشـــــــــون، 
ويـــــريـــــدون أيــــضــــًا صـــنـــع الـــتـــاريـــخ، 

لكن سيكون لدينا الكثير من المؤازرة الجماهيرية داخل الملعب، ويمكننا 
الـــقـــيـــام بـــذلـــك. وشـــــدد الـــركـــراكـــي عــلــى أنــــه يــطــمــح إلــــى قـــيـــادة فــريــقــه لــصــنــاعــة 
ــــمـــــغـــــرب فــــــي الـــبـــطـــولـــة  الــــــتــــــاريــــــخ، الســــيــــمــــا بــــعــــد الـــــمـــــشـــــوار الـــــــرائـــــــع لـــمـــنـــتـــخـــب الـ

وصعوده لدور الثمانية للمرة األولى.
وعن التكهنات بخروج المغرب من مرحلة 
الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــات، قــــــــــال: العـــــبـــــونـــــا مـــتـــعـــطـــشـــون. 

لسنا راضين عما قدمناه حتى اآلن.
 من جهته، أكد فرناندو سانتوس مدرب 
الـــبـــرتـــغـــال، أن مـــواجـــهـــة الـــمـــغـــرب ســتــكــون 
صعبة ليس فقط لتخطيه إسبانيا ولكن 

ــــبـــــي الــــمــــغــــرب أثــــبــــتــــوا قـــــدراتـــــهـــــم عــلــى  ألن العـ
مــــــــدار الــــبــــطــــولــــة، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنـــــــه واجــــهــــه 

عام 2018 لكنه تطور اآلن بشكل أكبر 
ويــظــهــر بــمــســتــويــات عــالــيــة. وأضــــاف: 

شـــاهـــدت مـــبـــاراة الــمــغــرب وإســبــانــيــا 
مــــــــــــــــــرات عــــــــــــــــــدة، وأحـــــــــــلـــــــــــل مـــــــــــا حـــــــدث 

ونـــقـــاط قــــوة وضـــعـــف الــمــنــتــخــب 
المغربي.

الركراكي: أطمح مع فريقي لصناعة التاريخ

 فرناندو سانتوس   وليد الركراكي   



٠٥ حكايات
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أمرابط »الجندي المجهول«
الدوحة - أ ف ب

يدين المنتخب المغربي لكرة القدم بإنجازه التاريخي 
ــــلـــــوغ ربــــــع الـــنـــهـــائـــي لـــلـــمـــرة األولــــــى  فـــــي مــــونــــديــــال قـــطـــر وبـ
فــــي تـــاريـــخـــه إلـــــى الـــلـــعـــب الـــجـــمـــاعـــي والـــقـــتـــالـــي لــاعــبــيــه، 
لــكــن العـــبـــاً واحــــــداً لــفــت أنـــظـــار الــجــمــاهــيــر وكـــبـــار األنــديــة 

األوروبية هو »الجندي المجهول« سفيان أمرابط.
منذ بداية العرس العالمي في قطر ال يترك أمرابط، 
الــــرئــــة الـــتـــي يــتــنــفــس بـــهـــا »أســـــــود األطـــــلـــــس«، مـــكـــانـــاً فــي 
الملعب إال وتــواجــد فيه، يساند الــدفــاع كثيراً ويقطع 
ــــتـــــزع الـــــــكـــــــرات مــــــن العـــــبـــــي الــــمــــنــــتــــخــــبــــات الـــمـــنـــافـــســـة،  ــنـ ــ ويـ
»يـــنـــظـــف« الــمــنــطــقــة أمــــــام ربــــاعــــي خــــط الـــــدفـــــاع، يــشــكــل 
حلقة وصــل بين الــدفــاع والهجوم ويؤكد حضوره في 
بــكــرات متقنة للتهديف. يلبي  الــهــجــوم بتموين زمــائــه 
أمــــرابــــط تـــمـــامـــاً مــــا يــطــلــبــه مـــنـــه الــــمــــدرب ولـــيـــد الـــركـــراكـــي 
ومـــا يــزيــد مــن أهــمــيــة تــألــقــه، الــحــريــة الــتــي يمنحها إليه 
والـــقـــتـــالـــيـــة الـــرهـــيـــبـــة الــــتــــي يــــخــــوض بـــهـــا الــــمــــبــــاريــــات مــنــذ 

البداية وحتى الثانية األخيرة.

كبار أوروبا 
تألقه المستمر، زاد من اهتمام كبار األندية في القارة 
الـــعـــجـــوز بــخــدمــاتــه أبــــرزهــــا لــيــفــربــول اإلنـــجـــلـــيـــزي حسب 
تـــقـــاريـــر صـــحـــافـــيـــة. يــلــخــص زمـــيـــلـــه ســـفـــيـــان بــــوفــــال دوره 
فــــــي صـــــفـــــوف الـــمـــنـــتـــخـــب قـــــــائـــــــاً: الــــــاعــــــب الـــــــــذي يـــتـــمـــركـــز 
ــــا أنــــا  ــ ــــــى األمـــــــــــام، أمـ ــــــى جــــانــــبــــي لــــديــــه حــــريــــة الــــتــــحــــرك إلـ إلـ
فــــا يــتــعــيــن عـــلـــي أن أتــــــرك مــــركــــزي وإال ســـيـــكـــون هــنــاك 

مخاطرة.

حقنة مسكنة
لعب سفيان المباراة »الملحمية« األخيرة ضد إسبانيا 
أبــقــتــه مستيقظاً حتى  الــظــهــر  بحقنة مسكنة آلالم فــي 
الـــســـاعـــة الــثــالــثــة صـــبـــاحـــاً لــيــلــة الـــمـــبـــاراة. وعـــلـــق قــــائــــاً: ال 

يمكنني التخلي عن الاعبين وبلدي.
قـــتـــالـــيـــة ســـفـــيـــان لـــيـــســـت غـــريـــبـــة عـــلـــى عـــائـــلـــة أمــــرابــــط، 
فــشــقــيــقــه نـــــور الــــديــــن أظـــهـــرهـــا خـــــال دفــــاعــــه عــــن ألـــــوان 
أسود األطلس، ولعل أبرزها مشهد إصابته برأسه في 
المباراة األولى ضد إيران في مونديال روسيا وتصميمه 

وإصراره على اللعب رغم معارضة الجهاز الطبي.

وقــتــهــا دخـــل مــكــانــه شقيقه ســفــيــان أمـــرابـــط وخــاض 
ــــابـــــة انــــــطــــــاقــــــة لــــفــــرض  ــثـ ــ ــــمـ دقــــــــائــــــــق قــــلــــيــــلــــة فـــــقـــــط كـــــــانـــــــت بـ
نفسه أساسياً في تشكيلة األســود بعد نهاية العرس 
الــعــالــمــي الـــروســـي، حــيــث أصــبــح ال غــنــى عــنــه بتشكيلة 
»أســــود األطــلــس« وخـــاض حــتــى اآلن 43 مــبــاراة دولــيــة. 
يحظى الشقيقان أمرابط بإعجاب كبير من الجماهير 
ــــبـــــت والـــــــــــــده بــــإنــــجــــاب  ــــالـ ــــتـــــى أن األخــــــــيــــــــرة طـ الــــمــــغــــربــــيــــة حـ
»صبي« آخر ليكون ركيزة من ركائز المنتخب المغربي 

في المستقبل.

مسيرة احترافية
نــــضــــج أمـــــــرابـــــــط الــــــــــذي احــــتــــفــــل بــــعــــيــــد مــــــيــــــاده الـــــــــــــ26 فــي 
ــــراً فــــــي األعــــــــــــــوام األخـــــيـــــرة  ــيـ ــ ــثـ ــ 21 أغــــســــطــــس الـــــمـــــاضـــــي، كـ
وتحديداً منذ انتقاله إلى هياس فيرونا اإليطالي على 
ــــلـــــوب بـــــــــروج الـــبـــلـــجـــيـــكـــي مــنــتــصــف  ســـبـــيـــل اإلعــــــــــــارة مــــــن كـ

بـــوابـــتـــه  ــــكـــــان  فـ  ،2019-2020 مـــــوســـــم 
نهايته. استفاد  فــي  إلــى فيورنتينا 

ـــيـــــراً مــــــن تــــجــــربــــتــــه االحــــتــــرافــــيــــة  كـــــثــ
ــــــدوري الـــهـــولـــنـــدي، والــتــي  فـــي الـ
بـــــــــــدأهـــــــــــا مـــــــــــع فـــــــــريـــــــــق أوتــــــــريــــــــخــــــــت 
إلــــــــى  ومــــــــــنــــــــــه   )2017  -  2014(

فــــــيــــــيــــــنــــــورد الـــــــمـــــــتـــــــوج مــــــعــــــه بـــلـــقـــب 
الكأس المحلية )2017 - 2018(.

قاطع الطريق
وصفه مدربه 

السابق في كلوب بروج الكرواتي إيفان ليكو بـ »قاطع 
الطريق« بالنسبة لي في الملعب، بالمعنى الصحيح 
للكلمة. رد أمرابط: أنا أفهم لماذا قال ذلك في بعض 
ــــيـــــان يـــجـــب أن تـــكـــون قـــاســـيـــاً فــــي الـــمـــلـــعـــب وأحــــــاول  األحـ
أن أكــــون ذلـــك الـــاعـــب، فــأنــا شــخــص ال أخــــاف مـــن أي 
شخص. ببنيته الجسدية الهائلة ورأسه الحليقة، أبهر 
العــب فيورنتينا منذ بــدايــة كــأس الــعــالــم. أحــد مدربيه 
السابقين في فيورنتينا تشيزاري برانديلي قال: سفيان 
أمرابط يتمتع بصفات استثنائية، إنها محرك جسدي.

ــــربـــــي ولــــيــــد  ــــمـــــغـ ــنـــــه مـــــــدربـــــــه فـــــــي الــــمــــنــــتــــخــــب الـ ــ يــــــقــــــول عـ
ـــة مــــهــــمــــة فـــي  ــــلــ ــــرحـ ـــان بــــــصــــــدد قـــــطـــــع مـ ــــفـــــيــ الــــــــركــــــــراكــــــــي: سـ
مسيرته االحترافية، إنه أول العب مدافع في صفوفنا 
وأول صـــانـــع لــلــهــجــمــات، نـــحـــن ســــعــــداء ونــــأمــــل فــــي أن 
يـــبـــقـــى فــــي هـــــذا الـــمـــســـتـــوى لـــيـــســـاعـــدنـــا عـــلـــى الـــنـــجـــاح فــي 

المباريات التي نخوضها.

ناحية تكتيكية
ويـــوضـــح أمــــرابــــط: قــوتــنــا هـــي أن نـــكـــون فــريــقــاً حــقــيــقــيــاً، 
الــــــجــــــمــــــيــــــع يــــــــــركــــــــــض، الــــــجــــــمــــــيــــــع يــــــــقــــــــاتــــــــل، مــــــــــن الـــــنـــــاحـــــيـــــة 
الــتــكــتــيــكــيــة، نــلــعــب فـــي مــنــتــصــف مــلــعــبــنــا، وأكـــثـــر كثافة 
من الهجوم، لكن لدينا العبين يمكنهم التسجيل. لم 
تستقبل شــبــاك الــمــغــرب ســـوى هـــدف واحــــد وبــالــنــيــران 
الصديقة سجله المدافع نايف أكرد بالخطأ في مرمى 
مــنــتــخــب بــــــــاده، رغــــــم أنــــــه واجـــــــه مـــنـــتـــخـــبـــات قــــويــــة مــثــل 

كرواتيا وبلجيكا وإسبانيا.

منتخبات قوية
يلخص أمرابط هذا األمر قائاً: واجهنا منتخبات قوية 
جــــداً، إذا لعبنا بــأســلــوب مــفــتــوح، فــاألمــر صــعــب لكن 
بالطريقة التي نلعب بها سيكون مــن الصعب عليهم 
الـــتـــســـجـــيـــل فــــي مــــرمــــانــــا. بـــالـــتـــأكـــيـــد ســــيــــواصــــل »أمـــــرابـــــط« 
ـــرتــــغــــال  ــبـ ــــد الــ ــ ــــــي الـــــمـــــواجـــــهـــــة ضـ ــــيــــــوي فـ الـــــقـــــيـــــام بــــعــــمــــل حــ
مــــن أجـــــل مـــواصـــلـــة الـــمـــغـــامـــرة ومــــقــــارعــــة الــــكــــبــــار، ســبــق 
أن لــعــبــنــا ضـــد الـــبـــرتـــغـــال الـــتـــي تــمــلــك العــبــيــن مــمــيــزيــن، 
وســـنـــبـــذل قــــصــــارى جـــهـــودنـــا لـــكـــي نــــواصــــل مــــشــــوارنــــا فــي 
الـــبـــطـــولـــة. مـــعـــظـــم العــــبــــي الـــبـــرتـــغـــال يـــلـــعـــبـــون فــــي أنـــديـــة 
كــبــيــرة، لــكــنــنــا أيـــضـــاً نــمــلــك العــبــيــن مــمــيــزيــن ويــمــارســون 

في صفوف أندية كبيرة.

الدوحة - أ ف ب

وجــــــد الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو نـــفـــســـه ألول 
مـــرة غــيــر مــحــبــوب وغــيــر مــرحــب بــه مــن قــبــل نــاديــه الــســابــق 

مانشستر يونايتد اإلنجليزي في األشهر األخيرة.
أمـــا اآلن وفـــي مــونــديــال 2022، فــقــد حـــدث مــا ال يمكن 
تــصــوره عــنــدمــا تــم الــتــخــلــي عــنــه مــن قــبــل الــبــرتــغــال بــعــد أن 
قـــــرر مــــدربــــه فــــرنــــانــــدو ســـانـــتـــوس عـــــدم إشـــــراكـــــه أســــاســــيــــاً فــي 

المباراة ضد سويسرا والتي انتهت بفوز ساحق 6-1.
كان رونالدو متفرجاً إلى حد كبير ونجح منتخب بالده 
الذي حمل شارة القيادة فيه لفترة طويلة في تقديم أفضل 
عــــروضــــه، لــيــبــلــغ الـــــــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي مــــن دون مــســاهــمــتــه. 
ولــلــمــفــارقــة، نــجــح بــديــلــه مــهــاجــم بنفيكا الـــشـــاب غــونــســالــو 
رامــــــــــوس )21 عـــــــامـــــــاً(، فـــــي ســــرقــــة األضــــــــــــواء مــــنــــه بــتــســجــيــلــه 
ثالثية رائعة هي األولى في هذا المونديال، ليصبح بالتالي 
ثاني أصغر العب يحقق هذا اإلنجاز في األدوار اإلقصائية 
بعد األسطورة بيليه عام 1958. خاض رونالدو غمار كأس 
العالم سعياً للحصول على فترة راحة بعد فترة مضطربة 
مــــع مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، حـــيـــث أصــــبــــح شــخــصــيــة هــامــشــيــة 
تحت قيادة المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ. وصل 
ابن الـ37 عاماً إلى قطر وسط اهتمام إعالمي صاخب ونجح 

بــالده فــي مستهل مشواره  فــي افتتاح التسجيل لمنتخب 
في مرمى غانا من ركلة جــزاء، ليصبح بالتالي أول العب 
يسجل هدفاً في خمس نسخ مختلفة. لكن األمور تغيرت 
إلـــى األســـــوأ. لــم يــقــدم الــكــثــيــر فــي الــمــبــاراتــيــن الــتــالــيــتــيــن ضد 

ــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة واســــتــــبــــدل فــــي أواخــــرهــــمــــا،  األوروغـــــــــــــواي وكـــــوريـ
قبل أن يقرر مدربه فرناندو سانتوس مهندس التتويج في 
كأس أوروبا عام 2016 اتخاذ القرار الجريء بعدم إشراكه 
أســاســيــاً ضــد ســويــســرا. بعد أن حسم المنتخب البرتغالي 

الــنــتــيــجــة فــــي مــنــتــصــف الــــشــــوط الـــثـــانـــي إثـــــر تـــقـــدمـــه 1-5 ردد 
الجمهور هتافات »رونالدو، رونالدو« في مدرجات استاد 
لــدى مشاهدة  البرتغالي  النجم  بــإشــراك  لوسيل مطالبين 

األخير يقوم باإلحماء على جنبات الملعب. 

رونالدو على الهامش في ظل تألق البرتغال

ســـــــــــتـــــــــــكـــــــــــون هــــــــــــــــــــــذه هــــــــــــــــي الــــــــــمــــــــــواجــــــــــهــــــــــة 
الـــثـــالـــثـــة بـــيـــن الــمــنــتــخــبــيــن الـــمـــغـــربـــي 
والـــــــبـــــــرتـــــــغـــــــالـــــــي فـــــــــي كــــــــــــأس الــــــعــــــالــــــم، 
لكنها األولــى في األدوار اإلقصائية 
بالبطولة، حيث التقيا للمرة األولى 
بـــــــمـــــــرحـــــــلـــــــة الــــــــمــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــات لــــنــــســــخــــة 
بالمكسيك،  عــام 1986  المسابقة 
ــــتـــــخـــــب الـــــمـــــغـــــرب  ــــنـ ــــنـــــهـــــا مـ ــــيـ وحــــــــقــــــــق حـ
انتصاراً تاريخيًا 3 /   1، لينتزع أول 

فوز في تاريخه بالمونديال.
فــــــــــــــــــي دور  اآلخـــــــــــــــــــــــــــــر  الــــــــــــــلــــــــــــــقــــــــــــــاء  وكـــــــــــــــــــــــــــــان 
الــــــــمــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــات أيــــــــــــضــــــــــــاً بـــــــمـــــــونـــــــديـــــــال 
ــــأر  ــــيــــــث ثــ ــــبــــــل 4 أعـــــــــــــــــــوام، حــ روســــــــيــــــــا قــ
الــمــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــالـــي مــــن خــســارتــه 
فـــي نــســخــة الــمــكــســيــك، بــعــدمــا فــاز 
بهدف نظيف أحرزه رونالدو، حيث 
كانت هذه هي آخر هزيمة يتلقاها 
منتخب المغرب في تاريخه بكأس 

العالم. )الدوحة - وكاالت(

تاريخ

ــــيـــــفـــــي رئـــــــيـــــــس نــــــــادي  ــــلـ أكـــــــــــد نـــــــاصـــــــر الـــــخـ
بـــــــاريـــــــس ســــــــــان جــــــيــــــرمــــــان الـــــفـــــرنـــــســـــي، 
أنــــــه مـــــن الـــمـــســـتـــحـــيـــل الــــتــــحــــرك لــضــم 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو قــائــد المنتخب 
البرتغالي. وأضاف »إنه في السابعة 
والثالثين اآلن، يقوم بِأشياء رائعة، 
لكن أي ناٍد يود التعاقد معه أيضًا، 
ــــــوم هـــي  ــيـ ــ ــ ــــنـــــا الـ الــــمــــشــــكــــلــــة بــــالــــنــــســــبــــة لـ
أن مــــركــــزه مــــشــــغــــول، لــــــذا لـــيـــس مــن 
الــــســــهــــل أن نــــســــتــــبــــدل الـــــمـــــركـــــز الــــــذي 

لدينا به«. )الدوحة - د ب أ(

الخليفي: ال لكريستيانو

جيش من المصورين ووكاالت األنباء يتابع رونالدو حتى وهو احتياطي | أ ف ب

سفيان أمرابط
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إعداد – محمد فضل 

تــتــوحــد الــقــلــوب الــعــربــيــة، الـــيـــوم، خــلــف »أســـــود األطــلــس« 
البرتغالي  نظيره  أمـــام  المنتظرة  التاريخية  المواجهة  قبل 
فــــي الـــــــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي بـــمـــونـــديـــال قـــطـــر 2022، وتــتــعــاظــم 
األمنيات بأن يستمر حلمنا »العربي المغربي« في الحدث 
الــعــالــمــي لــيــبــلــغ مــحــطــة جـــديـــدة فـــي مـــشـــوار األبـــطـــال الــذيــن 
قدموا صورة زاهية رسمت الكثير من التوقعات اإليجابية 

بأن المستحيل ال وجود له في قاموس »المغاربة«.
بــيــن الــســطــور الــتــالــيــة أمــنــيــات ورســـائـــل إيــجــابــيــة مــن بعد 
تكشف حجم التفاعل والتجاوب مع التضحيات العظيمة 
الـــتـــي قـــدمـــهـــا »أســـــــود األطــــلــــس« مــــع اقــــتــــراب الـــعـــد الــتــنــازلــي 
للقاء »السحاب« مع »برازيل أوروبا«، ولعل الصورة التي 
تخفيها »الحجب« تسفر عن واقــع يسمح بإطالق العنان 
لفرحة جــديــدة فــي الــشــوارع العربية مــع أبــطــال يخوضون 
التحدي لكتابة تاريخ جديد في المونديال العالمي، بعد 
بـــلـــوغـــهـــم مــــبــــاريــــات دور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي كــــــأول مــنــتــخــب عــربــي 

يصل لهذا الدور.

مواصلة المشوار 
 أكـــد الــمــغــربــي إبــراهــيــم بــفــود الــمــدرب الــمــعــروف والـــذي 
ــــــي الـــــــــدولـــــــــة، أن  ــــة الــــــــهــــــــواة فـ ــ ــــديـ ــ ــــــن أنـ ــــلـــــى عـــــــــدد مـ أشـــــــــــرف عـ
ــلـــــة »أســــــــــــود األطـــــلـــــس«  ــ ــــربـــــي يـــنـــتـــظـــر مـــــواصـ ــــعـ الــــجــــمــــهــــور الـ
مشوار االنتصارات في مونديال قطر وبذل العرق أمام 
إلــى أن العبي المغرب  رفــاق كريستيانو رونــالــدو، الفــتــاً 
عـــودونـــا عــلــى تــحــقــيــق االنـــتـــصـــارات ونــنــتــظــر مــنــهــم تخطي 

عقبة البرتغال والتواجد في نصف نهائي المونديال.
ــــــاف بــــفــــود: الــمــنــتــخــب الـــمـــغـــربـــي يــجــمــع مــا   وأضـ

بين الخبرة والشباب، كذلك ما يميز المغرب 
هــو تــواجــد معظم العــبــيــه فــي الــدوريــات 

ــــيـــــن  ــــبـ األوروبـــــــــــــيـــــــــــــة ومـــــــــــن خـــــــيـــــــرة الـــــالعـ
الـــمـــمـــيـــزيـــن، والـــــذيـــــن يــمــتــلــكــون 

خـــــبـــــرات كــــبــــيــــرة، ورغـــــــــم كــل 
هــذه المعطيات اإليجابية، 

يـــكـــون  أن  يــــجــــب  الـــــحـــــذر  أن  إال 
حاضراً اليوم بملعب المباراة، وأن 

يستحضر رجــال الــمــدرب المغربي وليد 
ــــفــــــوز دائــــــمــــــاً خـــــــالل دقــــائــــق  ــــراكــــــي عـــقـــلـــيـــة الــ ــــركــ الــ

المباراة، مشيراً إلى أن الحماس والروح العالية 
ــتــــــي تــــمــــيــــز أســـــــــــود األطـــــــلـــــــس طـــــــــــوال مــــــــشــــــــواره فـــي  ــ هـــــــي الــ

المونديال.

مستوى مميز
ــــد الــــمــــغــــربــــي إســــمــــاعــــيــــل كـــــوحـــــي مـــــــــدرب حــــــراس  ـــ بـــــــــــــدوره، أكـ
الــمــرمــى فـــي نــــادي دبــــا الــفــجــيــرة والــــحــــارس الــســابــق لــلــرجــاء 
الــبــيــضــاوي، أن »أســـــود األطـــلـــس« قـــدم مــســتــوى مــمــيــزاً في 
الــمــونــديــال، وذلــــك عــقــب الـــفـــوز عــلــى الــمــنــتــخــب اإلســبــانــي، 
مشيراً إلى أنه يتوقع أن يواصل الركراكي على النهج ذاته، 
والـــتـــكـــتـــيـــك الــــــــذي وضــــعــــه فـــــي الــــمــــواجــــهــــة الــــســــابــــقــــة وخـــــالل 
مرحلة دور المجموعات، معرباً عن أمله في تحقيق الفوز 

اليوم وبلوغ مرحلة دور األربعة.
كما نــوه كــوحــي إلــى أن حـــارس الــمــغــرب ياسين بــونــو ال 
يحتاج إلى وصايا وهو من بين أفضل الحراس في الدوري 
اإلســبــانــي وحــاز على جــوائــز أفضل حــارس مــرات عــدة وفي 
اعتقادي أنــه ال خــوف على حــراســة المرمى فــي ظــل وجــود 
ــــثـــــالث، وتــــابــــع إن الـــقـــيـــمـــة الــســوقــيــة  بــــونــــو بـــيـــن الـــخـــشـــبـــات الـ
لالعبي المغرب زادت بعد التألق الكبير في مونديال قطر.

إنجاز.. ال ضربة حظ 
كما أكد محمد سعيد النقبي مدير فريق الجزيرة الحمراء، 
أن إنجاز المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022 ليس 

يــــــكــــــون ضــــــربــــــة حـــظ  يــــمــــكــــن أن  ــلـــــى اإلطــــــــــــــــالق، وال  ــ صــــــدفــــــة عـ
بــكــل الــمــقــايــيــس ألن مـــجـــريـــات األمــــــور عــلــى األرض فـــي كل 
الــمــبــاريــات الــمــاضــيــة كــشــفــت عـــن مــنــتــخــب مــتــمــاســك يـــؤدي 
بطريقة احترافية ويــدرك ماذا يريد، وكيف يمكن أن يبلغ 
التكتيك الميداني الــذي يطبقه »عيال«  مبتغاه، خصوصاً 
ــــمــــــدرب ولــــيــــد الـــــركـــــراكـــــي، والـــــــــذي يـــرتـــكـــز عـــلـــى االســــتــــحــــواذ  الــ
واالرتـــــــــــــــــــــــــــــداد الــــــــســــــــريــــــــع نـــــــحـــــــو مــــــــرمــــــــى الـــــــخـــــــصـــــــم والــــــــتــــــــمــــــــريــــــــرات 
الـــعـــرضـــيـــة، فـــضـــالً عـــن الــكــثــافــة الـــدفـــاعـــيـــة الـــتـــي نــجــحــت في 
المباريات الماضية، بجانب  إبــطــال مفعول الهجمات فــي 

الحارس البارع بونو الذي يمنح الثقة لالعبين.
بــــــــدوره، أكـــــد الـــمـــغـــربـــي ولـــيـــد أزارو مـــحـــتـــرف عـــجـــمـــان، أن 
أســــود األطـــلـــس قـــدمـــوا أنــفــســهــم بـــصـــورة مــشــرفــة ومــشــرقــة، 
ــــــك مــــن واقــــع  وأثــــبــــتــــوا لـــلـــعـــالـــم أن الــــكــــرة الـــعـــربـــيـــة بـــخـــيـــر، وذلـ
مـــــواجـــــهـــــات الـــمـــنـــتـــخـــب الــــمــــغــــربــــي مـــــع مـــنـــتـــخـــبـــات كــــبــــيــــرة مــثــل 
ــــيـــــا وكـــــنـــــدا وبـــلـــجـــيـــكـــا إلـــــــى جــــانــــب الـــمـــنـــتـــخـــب اإلســــبــــانــــي،  كـــــرواتـ
مشيراً إلى أن المغرب من المنتخبات التي فرضت وجودها 
في مونديال قطر 2022، وبات المغرب الوحيد الذي يدافع 
عــــن الــــكــــرة األفـــريـــقـــيـــة والـــعـــربـــيـــة فــــي هـــــذا الــــعــــرس الــعــالــمــي، 

وتمنى أزارو التوفيق لالعبين خالل مواجهة البرتغال.

»المغربي« 
يوّحد القلوب العربية قبل المواجهة البرتغالية

دبي - البيان

واصــــلــــت رابــــطــــة الــمــحــتــرفــيــن اإلمــــاراتــــيــــة احــتــفــاالتــهــا 
مــع المشجعين الــعــرب بــفــوز الــمــغــرب وصعودها 

التاريخي لدور ربع النهائي لكأس العام 2022.
وتجولت عدسة الرابطة بين الجمهور المغربي 
والــــــــعــــــــربــــــــي بــــــــــــــاإلمــــــــــــــارات، مـــــــــن خـــــــــــال بـــــــرنـــــــامـــــــج )تــــــرنــــــد 
ــــمـــــونـــــديـــــال(، لـــاحـــتـــفـــاء مـــــع الـــمـــشـــجـــعـــيـــن بــــأجــــواء  الـ
األفـــــراح الــعــربــيــة والـــفـــوز الــمــغــربــي والــصــعــود لـــدور 

ربع النهائي، وقدمت جوائز للمشجعين. 
كــــمــــا قـــــدمـــــت الــــــرابــــــطــــــة جــــــوائــــــز لـــلـــمـــشـــجـــعـــيـــن مــن 

ــــيـــــات مــــخــــتــــلــــفــــة، بـــــعـــــد إجـــــابـــــتـــــهـــــم عـــــــن أســــئــــلــــة  ــــنـــــسـ جـ
ــــمــــــغــــــرب ونـــــــجـــــــوم كـــــأس  ــــنـــــجـــــوم مــــنــــتــــخــــب الــ تــــتــــعــــلــــق بـ

العالم، الذين لعبوا في دورينا.
وتـــــــــــحـــــــــــرص رابـــــــــــطـــــــــــة الــــــمــــــحــــــتــــــرفــــــيــــــن عـــــــلـــــــى الــــــتــــــجــــــول 
بــكــامــيــراتــهــا بــمــنــاطــق مــشــاهــدة مــبــاريــات الــمــونــديــال 

باإلمارات لترصد أجواء التشجيع مع الجماهير.
ـــقــــي عــــــدســــــة الــــــرابــــــطــــــة بــــالــــجــــمــــهــــور وتـــــجـــــري  ـــتـ ـــلـ وتـ
ــــيـــــن الـــــحـــــضـــــور فـــــــي قــــــالــــــب مـــــــن الـــمـــتـــعـــة  مــــســــابــــقــــة بـ
باسم )ترند المونديال( وتقدم لهم جوائز قيمة 
ــــا حـــــــضـــــــور مـــــــبـــــــاريـــــــات دوري  ــــهــ ــنــ ــ مــــــــن الــــــــرابــــــــطــــــــة، ومــ

المحترفين.

إبراهيم بفود:   �
الالعبون عّودونا 

على االنتصارات 
إسماعيل كوحي:   �

ال خوف على 
المنتخب بوجود 

بونو 
محمد النقبي:   �

منتخب متماسك 
يدرك ماذا يريد

وليد أزارو:   � 
المغاربة قدموا 
أنفسهم بصورة 

مشرفة
 

 »رابطة المحترفين« اإلماراتية تحتفي بالمغرب

نقبي
د ال

محم

أزارو
وليد 

إسماعيل كوحي

م بفود
إبراهي
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الدوحة – محمد الجزار 

يحيى جبران أسد من »أســود األطلس«، الذين يعتقدون 
لــــيــــس هــــــو أقـــــصـــــى األحــــــــــــــام، أو الــــطــــمــــوح  أن ربــــــــع الــــنــــهــــائــــي 
بـــالـــنـــســـبـــة ألســـــــــود األطـــــــلـــــــس، بــــــل ويـــــــراهـــــــن عــــلــــى أن األســــــــود 

قادرون على الذهاب لما هو أبعد.
ـــيــــان« الـــتـــقـــى الـــنـــجـــم الـــمـــغـــربـــي عـــقـــب الـــــمـــــران، فــكــان  ـــبـ »الـ
مــعــه هــــذا الــلــقــاء الـــــذي تـــحـــدث خـــالـــه عـــن الـــفـــوز الــتــاريــخــي 
أمــــــــام إســــبــــانــــيــــا، وكـــيـــفـــيـــة الــــتــــعــــامــــل مـــــع مــــواجــــهــــة الـــبـــرتـــغـــال 

المصيرية اليوم.

مواجهة قوية 
في البداية كيف ترى المواجهة اليوم مع البرتغال؟

بــــالــــتــــأكــــيــــد مـــــواجـــــهـــــة فـــــــي غــــــايــــــة الـــــصـــــعـــــوبـــــة والـــــــــقـــــــــوة، وأمـــــــــام 
فــــريــــق قــــــوي مـــــن الـــمـــرشـــحـــيـــن لــــلــــذهــــاب بــــعــــيــــداً فـــــي الـــبـــطـــولـــة 
والمنافسة على اللقب، وبا شك بطبيعة األدوار النهائية 

ال توجد مباريات سهلة على اإلطاق.
سنتعامل بروح العزيمة واإلصرار والروح القتالية ألننا 
نعلم جيداً أننا أمام تحد كبير جداً، وأؤكد للجميع أننا لن 
ندخر أي جهد لتخطي كــل الصعاب وتقديم مــبــاراة قوية 
نشرف بها الكرة العربية واإلفريقية وأيضاً الكرة المغربية 

بالخصوص.
هل تعتقد أن األســود قـــادرون على الــذهــاب بعيداً في 

هذه البطولة؟
أكـــدنـــا مــنــذ الـــبـــدايـــة أن طــمــوحــاتــنــا فـــي هــــذه الــبــطــولــة با 
حـــــدود، ونـــريـــد الـــذهـــاب بــعــيــداً فـــعـــاً رغــــم قــــوة الــمــنــافــســة، 
وصعوبة المنافسين، ورغم ذلك نحن نتعامل مع البطولة 
خطوة بخطوة وتركيزنا ينصب على كــل مــبــاراة على حدة 
لنحقق الــهــدف المنشود، والـــذي نسعى إلــيــه وهــو إسعاد 
كـــــل الـــشـــعـــب الـــمـــغـــربـــي والـــجـــمـــاهـــيـــر الـــعـــربـــيـــة واألفــــريــــقــــيــــة، 

حــيــث إنـــنـــا الــمــمــثــل الـــوحـــيـــد لــهــم اآلن بــيــن الــثــمــانــيــة الــكــبــار.
وأضاف: أعتقد أن كل ما حققناه عن جدارة واستحقاق، 
العربية واألفــريــقــيــة والمغربية،  الــكــرة  والحمد لله شرفنا 
ونـــــأمـــــل أن نـــــواصـــــل الــــمــــشــــوار بـــشـــكـــل جـــيـــد ونـــحـــقـــق الـــمـــزيـــد 
ألن لــديــنــا اإلمــكــانــيــات الــتــي تــســاعــدنــا عــلــى ذلــــك، بــاإلضــافــة 

لانسجام والتجانس الواضح بين الجميع.

تأثير اإلرهاق 
هـــل يــمــكــن أن يــتــأثــر الــفــريــق ســلــبــيــًا بــعــامــل اإلرهــــــاق في 

ظل قوة وضغط المباريات المتواصل؟
بـــالـــتـــأكـــيـــد خـــضـــنـــا مــــبــــاريــــات صـــعـــبـــة حـــتـــى اآلن فــــي الـــــدور 

األول وفـــــي دور الـــــــــ16، والـــمـــســـؤولـــيـــة الـــمـــلـــقـــاة عـــلـــى عــاتــقــنــا 
كــبــيــرة جـــــداً، لــكــن عــلــيــنــا أن نــكــون عــنــد حــســن الــظــن وعــلــى 
قدر المسؤولية، وضغط المباريات واإلرهــاق أمر طبيعي 
لكننا بالروح والعزيمة قادرون على تجاوز كل الصعوبات 
والتحديات، وكل العب يبذل كل جهد ويقدم %100 من 
مستواه لتقديم اإلضافة للمنتخب والمساهمة في تحقيق 
فوز تاريخي أمام المنتخب البرتغالي القوي، ولَم ال نفعل 

ذلك ونصل إلى نصف النهائي؟.

روح المجموعة 
وما هو السر وراء هذا االنتصار التاريخي على إسبانيا؟

سر الفوز هو »روح المجموعة«، وشغف الاعبين، ودعم 
الـــجـــمـــهـــور فـــكـــل هــــــذه الــــعــــوامــــل اجـــتـــمـــعـــت وســـاعـــدتـــنـــا عــلــى 
تــحــقــيــق الــمــســتــحــيــل وتـــخـــطـــي عــقــبــة إســـبـــانـــيـــا، رغـــــم أن كــل 
الـــتـــرشـــيـــحـــات قـــبـــل الــــمــــبــــاراة تـــصـــب فــــي مــصــلــحــة الــمــنــتــخــب 

اإلسباني وليس نحن.
وما أكثر ما تخشونه في المنتخب البرتغالي؟

الـــــفـــــريـــــق الــــبــــرتــــغــــالــــي يــــضــــم العــــبــــيــــن كــــــــبــــــــاراً، بـــــقـــــيـــــادة الـــنـــجـــم 
األســـطـــورة كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، أحـــد أفــضــل الــاعــبــيــن في 
الــعــالــم ومــدربــهــم ســانــتــوس صــاحــب خــبــرة كــبــيــرة، لــكــن ال 
يوجد في كرة القدم شيء اسمه »الخوف«، نحن نحترم 
كـــافـــة الــمــنــافــســيــن ونـــــــدرك جـــيـــدة قـــــوة الـــفـــريـــق الــبــرتــغــالــي، 
لــكــن نــحــن عــلــى الــجــانــب اآلخـــــر فـــريـــق كــبــيــر ونـــثـــق جـــيـــداً في 

إمكانياتنا.
رأيك في تنظيم قطر للبطولة ؟

التنظيم القطري رائــع جــداً، وهــذه النسخة من كأس 
العالم استثنائية بشهادة الجميع من الناحية الفنية 
والتنظيمية، ونشكرهم على كــل مــا قــدمــوه لنا وإن 
شـــــاء الـــلـــه تـــخـــرج الـــبـــطـــولـــة بـــأفـــضـــل شـــكـــل مــمــكــن مــع 

الوصول إلى األدوار الختامية.

 

روح المجموعة سر      �
عبور عقبة »الماتادور 

اإلسباني«
نسعى لتشريف الكرة      �

العربية واألفريقية  
في ربع النهائي

سقف طموحاتنا بال      �
حدود.. وهدفنا الفوز 

أمام البرتغال 
المهمة ليست سهلة..      �
ولكن ال يوجد مستحيل 

في كرة القدم 
»اإلرهاق« طبيعي..      �

بسبب ضغط المباريات 
التي خضناها 

يحيى جبران
نتعامل مع المونديال 

»خطوة بخطوة«

ال صوت يعلو فوق صوت المواجهة المرتقبة 
لمنتخب المغرب مع نظيره البرتغالي اليوم في 
ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.. وهي المواجهة 
التي تعني الكثير بالنسبة لكل المغاربة والعرب، 
فالفوز بها يعني تاريخًا ومجدًا جديدًا، للكرة 
المغربية والعربية أيضًا. بالتأكيد المهمة ليست 
سهلة، ولكنها أيضًا ليست مستحيلة وهذا ما 
يؤكده نجوم المنتخب المغربي الذين تعاهدوا على 
بذل أقصى جهد من أجل تشريف الكرة المغربية 
والعربية في هذا المحفل العالمي.



الدوحة - د ب أ

 يشهد دور الثمانية بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، 
ــــاً فــــــي قـــــطـــــر، لــــــقــــــاًء نـــــــاريـــــــاً بــــيــــن اثــــنــــيــــن مــن  ــــيـ ــــالـ الــــمــــقــــامــــة حـ
عــمــالــقــة الـــســـاحـــرة الــمــســتــديــرة فـــي الـــعـــالـــم بــصــفــة عــامــة 
وأوروبـــــــــــــا عــــلــــى وجـــــــه الـــــخـــــصـــــوص، وذلـــــــــك حـــيـــنـــمـــا يــلــتــقــي 
منتخب فرنسا مع نظيره اإلنجليزي اليوم على ملعب 

)البيت(.
ولــــــــم تــــكــــن الـــــقـــــرعـــــة رحــــيــــمــــة بـــالـــمـــنـــتـــخـــبـــيـــن اإلنــــجــــلــــيــــزي 
والــفــرنــســي بــعــدمــا أوقــعــتــهــمــا فـــي مــواجــهــة مــبــكــرة بـــدور 
الثمانية للمونديال، رغم كونهما ضمن أبرز المرشحين 
للتتويج باللقب هــذا الــعــام، بما لديهما مــن نجوم هم 

األفضل على الساحة العالمية حالياً.
وحـــافـــظ مــنــتــخــب فــرنــســا عــلــى تـــواجـــده بــــدور الــثــمــانــيــة 
لــلــنــســخــة الـــثـــالـــثـــة عـــلـــى الــــتــــوالــــي فــــي الــــمــــونــــديــــال، بــعــدمــا 
سبق أن صعد لــلــدور ذاتــه فــي نسختي 2014 بالبرازيل 
و2018 في روسيا، وهو األمر الذي يحدث للمرة األولى 

مع فريق المدرب المحلي ديدييه ديشان.
ــــاراة انــــــفــــــراد الــــمــــهــــاجــــم الـــمـــخـــضـــرم  ــبــ ــ ــــمــ ــــهـــــدت الــ كــــمــــا شـ
أولـــــيـــــفـــــيـــــه جـــــــيـــــــرو بـــــقـــــمـــــة قـــــائـــــمـــــة الــــــهــــــدافــــــيــــــن الــــتــــاريــــخــــيــــيــــن 
لمنتخب فرنسا، بعدما وصل لهدفه الدولي رقم 52، 
وذلــك عقب افتتاحه التسجيل في الشباك البولندية، 

ليفض شراكته مع النجم المعتزل تيري هنري.
وأصــــبــــح كــيــلــيــان مـــبـــابـــي، الــــــذي تــقــمــص دور الــبــطــولــة 
فــي الــمــبــاراة بتسجيله هــدفــيــن وصــنــاعــتــه لــهــدف جــيــرو، 
بــــكــــأس  يــــســــجــــل 9 أهــــــــــــــداف طـــــــــــوال مــــســــيــــرتــــه  أول العـــــــــب 

العالم قبل أن يبلغ عامه الـ24، متفوقاً على األسطورة 
البرازيلي بيليه، الذي أحرز 7 أهداف في ذات السن.

العالم  بــكــأس  إنجلترا، الساعي للفوز  وبـــدأ منتخب 
للمرة الثانية في تاريخه بعدما توج باللقب مرة وحيدة 
عــــام 1966 عــلــى مــاعــبــه، حــمــلــتــه فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة 

للمونديال على أفضل وجه.
وفاز إنجلترا على إيران وأمريكا، وويلز، ليتأهل لدور 
الـــــــ16 مــتــربــعــاً عــلــى صــــــدارة الــمــجــمــوعــة الـــثـــانـــيـــة، وأرســــل 
ــــالـــــة أخــــــــرى شـــــديـــــدة الــلــهــجــة  الـــمـــنـــتـــخـــب اإلنــــجــــلــــيــــزي، رسـ
لمنافسيه برهن من خالها عن عزمه األكيد الستعادة 
الـــلـــقـــب الــــغــــائــــب، بـــعـــدمـــا ســـحـــق مــنــتــخــب الـــســـنـــغـــال 3 /   
صفر في دور الـ16، في اللقاء الذي شهد غياب جناحه 
األساسي رحيم سترلينغ بسبب مسألة عائلية وفقاً لما 

أعلنه اتحاد الكرة اإلنجليزي.
ويمتلك منتخب إنجلترا، الذي يشارك في المونديال 
لـــلـــمـــرة الــــــــ16 فــــي تـــاريـــخـــه، تـــرســـانـــة هــجــومــيــة ال يــســتــهــان 
بها، حيث أحرز العبوه 12 هدفاً خال المباريات األربع 
التي خاضها الفريق في النسخة الحالية للبطولة حتى 
الـــثـــمـــانـــيـــة  مـــنـــتـــخـــبـــات دور  أكــــثــــر  لـــيـــتـــقـــاســـم صــــــــــدارة  اآلن، 
إحــــــــــرازاً لـــــأهـــــداف مــــع مــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــال، الــــــذي يــمــتــلــك 

نفس الرصيد التهديفي.
ويــتــواجــد فــي قــائــمــة هــدافــي الــبــطــولــة حــالــيــاً اثــنــان من 
نجوم المنتخب اإلنجليزي، حيث يتعلق األمر بكل من 
مـــاركـــوس راشــــفــــورد وبـــوكـــايـــو ســـاكـــا، الــلــذيــن يــتــقــاســمــان 
المركز الثاني في قائمة الهدافين مع 7 العبين آخرين، 

برصيد 3 أهداف.
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ساوثغيت: »األسود« ستهاجم »الديوك«

الدوحة - أ ف ب

حـــــث مـــــــــدرب مـــنـــتـــخـــب انــــجــــلــــتــــرا غـــــاريـــــث ســــاوثــــغــــيــــت فــــريــــقــــه أن يـــكـــون 
الـــطـــرف الـــمـــبـــادر هــجــومــيــًا فـــي الـــمـــبـــاراة الــمــرتــقــبــة أمـــــام فــرنــســا بطلة 
الـــــعـــــالـــــم فـــــــي ربـــــــــع نـــــهـــــائـــــي مــــــونــــــديــــــال قـــــطـــــر 2022 

السبت.
ويـــعـــتـــبـــر الـــمـــنـــتـــخـــب اإلنـــجـــلـــيـــزي أحــــــد أفــضــل 
الــــفــــرق الـــهـــجـــومـــيـــة فــــي الـــبـــطـــولـــة مــــع 12 هـــدفـــًا 
فــي 4 مــبــاريــات حــتــى اآلن، لــكــنــه ســيــواجــه قــوة 
ضــــاربــــة أخـــــــرى بــــقــــيــــادة هـــــــداف الـــبـــطـــولـــة كــيــلــيــان 
بــمــهــاجــم  الــــكــــامــــن  الــــخــــطــــر  مــــبــــابــــي. وأدى 
بــاريــس ســان جيرمان إلــى فرضيات 
بـــــأن ســـاوثـــغـــيـــت قــــد يـــغـــيـــر أســـلـــوبـــه 
بــإضــافــة مــدافــع إضــافــي للتعامل 
مــــع الــــربــــاعــــي الـــهـــجـــومـــي لــفــرنــســا 
ــــابـــــي، أولـــيـــفـــيـــيـــه  ــــبـ الـــــمـــــؤلـــــف مــــــن مـ
جيرو، أنطوان غريزمان وعثمان 

ديمبيليه.

إال أن ســـاوثـــغـــيـــت ألــــمــــح إلــــــى أنــــــه يــــنــــوي إجــــبــــار فـــرنـــســـا عـــلـــى الــقــلــق 
الــمــوهــوبــة لمنتخب  إيــقــاف المجموعة الهجومية  أكــثــر بــشــأن كيفية 
»األســـــــود الـــثـــاثـــة«. وقـــــال ســاوثــغــيــت لــقــنــاة »اي تـــي فــــي« الــبــريــطــانــيــة 

»ال فــائــدة مــن الـــدخـــول فــي مـــبـــاراة كــهــذه والتستر 
والـــجـــلـــوس فــــي الـــــــــوراء. نــعــتــقــد أنـــنـــا يــمــكــن أن 
ـــتــــســــبــــب فــــــــي مـــــشـــــكـــــات مــــــــع الــــــــكــــــــرة ونــــعــــتــــزم  نـ
الـــقـــيـــام بــــذلــــك«. مــــن جـــهـــة أخــــــرى أكـــــد مــــدرب 

ــــيـــــه ديــــــشــــــان أن نــــجــــمــــه ومــــتــــصــــدر  فــــرنــــســــا ديـــــديـ
ــــبـــــابـــــي »قـــــــــــــادر عـــلـــى  ــــيـــــب الـــــهـــــدافـــــيـــــن كــــيــــلــــيــــان مـ تـــــرتـ
إحــــداث الـــفـــارق« فــي الــمــواجــهــة الــمــرتــقــبــة ضد 

إنـــجـــلـــتـــرا. وتــــابــــع »أعـــتـــقـــد أن إنـــجـــلـــتـــرا ســتــأخــذ 
احتياطاتها، كيليان لديه القدرة على إحداث 
الفارق«. وتابع »القدرة على توزيع مصادر 
الــــخــــطــــورة ســـيـــجـــنـــب الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى كـــيـــلـــيـــان. 

لــكــن كــيــلــيــان ســيــبــقــى دائــــمــــًا كــيــلــيــان، مع 
الــقــدرة على أن يكون 

حـــاســـمـــًا فـــي جميع 
األوقات«.

أوباميكانو يقلل 
من خطورة بيلينغهام

 يعتقد دايــوت أوباميكانو، مدافع المنتخب الفرنسي 
لــــــكــــــرة الــــــــقــــــــدم، أن جـــــــــود بــــيــــلــــيــــنــــغــــهــــام العـــــــــب الـــمـــنـــتـــخـــب 
اإلنــــجــــلــــيــــزي لـــــن يـــشـــكـــل خـــــطـــــراً حـــقـــيـــقـــيـــًا فـــــي مـــــبـــــاراة دور 
الثمانية ببطولة كأس العالم التي ستجمعهما اليوم.
وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة األنـــــــبـــــــاء الــــبــــريــــطــــانــــيــــة »بـــــــي.أيـــــــه.

مــــيــــديــــا« أن العــــــب وســــــط فــــريــــق بـــوروســـيـــا 
دورتـــمـــونـــد األلــمــانــي الــبــالــغ 19 عــامــًا 
كــــــــــــان أفــــــــضــــــــل العــــــــبــــــــي الــــمــــنــــتــــخــــب 
ــــــزي فـــــــــي قــــــطــــــر حـــتـــى  ــــيـ ــ ــلـ ــ ــ ــــــجـ اإلنـ
اآلن، وبينما يقدر المدافع 
الـــــــــفـــــــــرنـــــــــســـــــــي، العــــــــــــــــب بــــــــايــــــــرن 
مــــــــــيــــــــــونــــــــــخ األلـــــــــــــــمـــــــــــــــانـــــــــــــــي، مـــــــوهـــــــبـــــــة 
بـــالـــقـــلـــق  يـــشـــعـــر  مــــنــــافــــســــه إال أنـــــــه ال 

من الضرر الذي يمكن أن يحدثه.
وقـــــال فـــي مــؤتــمــر صــحــفــي: »ال أقـــــول إن جــود 
بــيــلــيــنــغــهــام لــيــس مـــصـــدراً لــلــخــطــورة ولــكــنــهــم يــمــتــلــكــون 
فــريــقــًا قـــويـــًا لــلــغــايــة، لــديــه مــوهــبــة حــقــيــقــيــة، ويكتسب 
الــخــبــرات، أعتقد أنها ستكون معركة قوية فــي وسط 

الملعب«.
 )الدوحة - د ب أ(

ديدييه ديشان: قادرون على توزيع مصادر الخطورة

قمة أوروبية بين إنجلترا وفرنسا

 راشفورد أحد أسلحة المنتخب اإلنجليزي | أ ف ب 

ساوثغيتديشامب

 المنتخب الفرنسي يعول على غريزمان | أ ف ب 
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بطولة المفاجآت المدوية
نـــــعـــــم هــــــــي بـــــطـــــولـــــة الــــــمــــــفــــــاجــــــآت وبــــــطــــــولــــــة تــــحــــطــــيــــم األرقــــــــــــام 
القياسية، مونديال قطر 2022 أثبت للجميع أن التنظيم 
واإلعــــــــــــــداد والــــتــــجــــهــــيــــز خـــــــال الــــعــــشــــرة أعـــــــــــوام الــــمــــاضــــيــــة لــم 
يــذهــب ســــدى، وأن الــمــبــلــغ الــخــيــالــي الــــذي تـــم صــرفــه على 
الــبــطــولــة، لـــم يــكــن مـــن وحـــي الــخــيــال وأنــــه ســاعــد فـــي بــنــاء 
ماعب وطرق مواصات وخطوط مترو ستخدم القطريين 
مدى الحياة، وأن البنية التحتية والمخططات والعمليات 
التشغيلية التي تجريها قطر كدولة مستضيفة للبطولة، 
ــلــــة الـــــتـــــطـــــور وتــــحــــقــــيــــق األهـــــــــــداف  ــــريـــــع عــــجــ ســـــاهـــــمـــــت فـــــــي تـــــسـ
التنموية للدولة، فمبلغ الـ 222 مليار دوالر، التي أنفقتها 
قطر على تنظيم هذه البطولة يعتبر حافزاً لكي تقوم 
بــاســتــضــافــة بـــطـــوالت قـــادمـــة ومــمــيــزة كــمــا فعلوا 
فــــي أجـــمـــل نــســخــة فــــي كـــــأس الــــعــــالــــم، والـــتـــي 
ســتــتــكــرر فـــي كــــأس األمـــــم األســـيـــويـــة فـــي 2023 
لــتــعــود قــطــر إلــــى واجـــهـــة الـــكـــرة الـــقـــاريـــة كــمــا كــانــت 

خال هذه األيام واجهة للكرة العالمية.
من مفاجآت كأس العالم حتى اآلن ظهور نجم المنتخب 
الــــفــــرنــــســــي كـــيـــلـــيـــان مــــبــــابــــي صـــــاحـــــب الــــــــ 23 ســــنــــة وتـــســـجـــيـــلـــه 
لتسعة أهداف في كأس العالم حتى اآلن، خال مونديال 
ــــيـــــا ســـجـــل 4 أهـــــــــداف وحــــتــــى اآلن 5 أهـــــــــداف فــي  2018 روسـ
مـــونـــديـــال قـــطـــر 2022 والـــبـــقـــيـــة تــــأتــــي، واألمـــــــل كــبــيــر فــــي أن 
يـــقـــوم هــــذا الـــاعـــب بــتــحــطــيــم الــكــثــيــر مـــن األرقـــــــام الــقــيــاســيــة 
لمهارته في التمرير والتسديد بالقدمين والـــرأس، مبابي 
يــعــتــبــر حـــالـــيـــاً أغــــلــــى العــــــب فــــي الـــعـــالـــم وبـــــــــروزه خــــــال هـــذه 
الـــبـــطـــولـــة ســـيـــرفـــع قـــيـــمـــتـــه الــــتــــي تـــتـــعـــدى الـــــربـــــع مـــلـــيـــار دوالر 

حالياً.
ــــفــــــرق  ــــرنــــــســــــي أحـــــــــــد الــ ــــفــ ــــتـــــخـــــب الــ ــــنـ ــــا مــــــــع إنـــــــــــجـــــــــــازات الـــــمـ ــ ــنـ ــ ــ ــــازلـ ــ مـ
المرشحة للنهائي، فلقد حطم أوليفيه جيرو رقم زميله 
ــــهـــــداف تــــاريــــخــــي لـــفـــرنـــســـا بــتــســجــيــلــه  الــــســــابــــق تــــيــــري هــــنــــري كـ
ـــــ 36 عــــامــــاً وشـــهـــريـــن، لــيــصــبــح أكــبــر  ـــــ 52 وبـــعـــمـــر الـ لـــهـــدفـــه الـ
العــــــب يـــســـجـــل فــــي األدوار اإلقـــصـــائـــيـــة بــــكــــأس الــــعــــالــــم مــنــذ 
أيام العجوز الكاميروني روجيه ميا، الذي سجل هدفين 
بــــمــــرمــــى كــــولــــومــــبــــيــــا بـــعـــمـــر 38 ســــنــــة فــــــي مـــــونـــــديـــــال إيـــطـــالـــيـــا 
1990، لــذلــك اســتــغــرب كــثــيــراً مـــن طــلــبــات بــعــض جماهير 
أنديتنا لنجم كرتنا اإلماراتية إسماعيل مطر باالعتزال وها 
نـــحـــن نـــشـــاهـــد كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو ومـــيـــســـي وغـــيـــرهـــمـــا مــن 
النجوم يقودون فرقهم ويتألقون في كــأس العالم بقطر 

بغض النظر عن العمر.

كفاح الكعبيأقووول

التاريخ يلعب 
لمصلحة »األسود«

 الــــــتــــــقــــــى الـــــمـــــنـــــتـــــخـــــبـــــان الـــــــعـــــــريـــــــقـــــــان فـــــــــي 31 مــــــــــبــــــــــاراة عـــلـــى 
الــــــصــــــعــــــيــــــديــــــن الــــــــرســــــــمــــــــي والـــــــــــــــــــــــــــودي، حـــــــيـــــــث بـــــــــــــــــدأت تــــلــــك 
الــمــواجــهــات مــنــذ مــا يــقــرب مــن 100 عــــام، بــعــدمــا لعبا 
ــــًا فـــي الــعــاشــر  ضـــد بعضهما الــبــعــض لــلــمــرة األولـــــى وديـ

من مايو عام 1923.
وتميل الكفة بشكل كبير لمنتخب إنجلترا في لقاءات 
المنتخبين السابقة، حيث حقق المنتخب اإلنجليزي 
17 فــــــــوزاً مـــقـــابـــل 9 انــــتــــصــــارات لـــنـــظـــيـــره الـــفـــرنـــســـي، فــيــمــا 

خيم التعادل على 5 لقاءات.
وفــــــــاز الـــمـــنـــتـــخـــب اإلنــــجــــلــــيــــزي 2 / صـــفـــر عـــلـــى فـــرنـــســـا فــي 
بـــــكـــــأس الـــــعـــــالـــــم، الـــــــــذي جــــــــرى بــنــســخــة  لـــقـــائـــهـــمـــا األول 
عــــام 1966، قــبــل أن يــتــغــلــب مــــرة أخـــــرى عــلــى مــنــافــســه 
األوروبـــــــي الــــلــــدود، حــيــنــمــا فــــاز عــلــيــه 3 / 1 بــنــســخــة عــام 
1982 فــي إســبــانــيــا. وســتــكــون هـــذه الــمــبــاراة هــي األولـــى 
بين إنجلترا وفرنسا منذ مواجهتهما الودية األخيرة في 
13 يونيو 2017، والتي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي 
3 / 2 على ملعبه. يذكر أن الفائز من هذا اللقاء سوف 
يلتقي فــي الــــدور قــبــل الــنــهــائــي لــلــبــطــولــة، يـــوم األربــعــاء 
الــــقــــادم عـــلـــى مــلــعــب )خــلــيــفــة الـــــدولـــــي(، مــــع الـــفـــائـــز مــن 

مباراة المغرب والبرتغال.  )الدوحة - د ب أ(

الدوحة - أ ف ب

فــــي مـــبـــانـــي الـــــدوحـــــة كـــمـــا عـــلـــى الــمــســتــطــيــل األخـــــضـــــر، ال نـــــرى ســـوى 
كـــيـــلـــيـــان مــــبــــابــــي يــــضــــيء كـــــــأس الــــعــــالــــم 2022 بـــــأهـــــدافـــــه مـــــع مــنــتــخــب 
فـــرنـــســـا وإحــــصــــائــــيــــاتــــه الــــرائــــعــــة تـــدفـــعـــه إلــــــى الـــــواجـــــهـــــة. قـــبـــل مـــواجـــهـــة 
ــــتـــــاد الـــبـــيـــت فــي  ــــقـــــررة عـــلـــى اسـ ــــمـ ــــيـــــوم فـــــي ربــــــع الـــنـــهـــائـــي والـ إنـــجـــلـــتـــرا الـ
الــخــور، وصــل نجم المنتخب الفرنسي إلــى سقف الــتــوقــعــات التي 
ُوضـــعـــت لـــه فـــي كــــأس الــعــالــم الـــتـــي وصــفــهــا الــمــهــاجــم الـــشـــاب بعد 
مــبــاراة منتخبه أمــام بولندا بالـ »هـــوس« وبطولة »األحــــام«. برصيد 
خــمــســة أهــــــــداف، يـــقـــود مـــهـــاجـــم بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان حــمــلــة دفــــاع 

الفرنسيين عن لقبهم العالمي. 
وعنونت صحيفة »ذي صن« البريطانية »كيليان مبابي يعيش في 
ليستر«، بعدما سّلطت الضوء على شاب آخر يدعى كيليان أيضًا، 

ــــّجـــــع  ــــر 16 عــــــــامــــــــًا ويـــــشـ ـــمــ ــ ــــعـ ــــلـــــغ مــــــــن الــ ــبـ ــ يـ
منتخب »األسود الثاثة«.

في الدوحة، تتمحور نصف األسئلة في المؤتمر الصحافي عن 
مــبــابــي، وعــنــدمــا يفّضل كيليان مبابي »كــيــكــي« الــتــدرب بــمــفــرده في 
مكان مغلق، تنتشر المعلومات كالنار في الهشيم في الصحافة 

اإلنجليزية التي تثير على الفور فرضية اإلصابة.
بالنسبة لــقــطــر، مــالــكــة نــــادي بــاريــس ســـان جـــرمـــان، فـــإن جــاذبــيــة 
مبابي هي فرصة ذهبية لتسليط الضوء على الرجل القوي للنادي 
الفرنسي، فعلت صـــورة مبابي فــي المدينة، فــي بــرجــي الــجــابــر في 

منطقة لوسيل شمال العاصمة.
أشــــــارت صــــور عــمــاقــة لــمــبــابــي، مــثــبــتــة عــلــى نـــاطـــحـــات الــســحــاب، 
إلـــــى جـــانـــب صــــــورة األســـــطـــــورة بــيــلــيــه فــــي مــــا يــشــبــه ســـيـــر مـــبـــابـــي عــلــى 

خطى البرازيلي في تكرار إنجازاته وأرقامه الفردية.
ويأتي مبابي في صدارة ترتيب الهدافين بـ5 أهداف، وقال مبابي: 
جئت للفوز بكأس العالم، وليس ألفوز بالكرة الذهبية أو الحذاء 
الــذهــبــي. بــقــي أمـــامـــه ثـــاث مــبــاريــات لــيــفــوز بــكــأس الــعــالــم، لينضم 
ــــرازيــــــل آخـــــــر بــــلــــد فــــاز  ــــبــ إلـــــــى األيـــــقـــــونـــــة الــــبــــرازيــــلــــيــــة بـــيـــلـــيـــه حــــيــــث تــــعــــد الــ

بالمونديال لمرتين متتاليتين عامي 1958 و1962.

كين يبحث عن إنجاز مزدوج 
الدوحة  -  أ ف ب 

يبحث الــقــائــد هـــاري كين عــن إنــجــاز مـــزدوج حين تتواجه 
إنجلترا مع فرنسا اليوم في ثمن نهائي مونديال 2022، 
األول هــــو حـــصـــد حـــلـــم »األســـــــــود الــــثــــاثــــة« بـــــإحـــــراز الــلــقــب 

لــلــمــرة األولـــــى مــنــذ 1966، لــيــكــون اإلنـــجـــاز الــجــمــاعــي األول 
لــــــــاعــــــــب فـــــــــي مــــــســــــيــــــرتــــــه، والــــــــثــــــــانــــــــي الـــــــــــــــذي يــــعــــتــــبــــره 

هــــامــــشــــي، هـــــو أن يـــصـــبـــح الــــــهــــــداف الـــتـــاريـــخـــي 
لـ»األسود الثاثة«.

ــــهـــــام مـــوقـــعـــة  ــــنـ ويـــــــخـــــــوض هـــــــــــداف تـــــوتـ
الـــــــــيـــــــــوم ضـــــــــد أبـــــــــطـــــــــال الـــــــعـــــــالـــــــم عـــلـــى 

مــلــعــب الــبــيــت فـــي الــــخــــور، وهــو 
عـــــــلـــــــى بـــــــعـــــــد هـــــــــــــدف مــــــــــن الـــــــرقـــــــم 
ــــيـــــاســـــي ألفــــــضــــــل هـــــــــــداف فـــي  الـــــقـ

تاريخ إنجلترا والمسجل باسم 
وايـــــــــن رونـــــــــي الـــــــــذي بــــــــات أفـــــضـــــل هــــــداف 

إنـــــجـــــلـــــيـــــزي فــــــــي الـــــــبـــــــطـــــــوالت الــــــكــــــبــــــرى بــــــــــــــ11 هـــــدفـــــًا 
وبفارق هدف أمام غاري لينيكر.

ويــــــــعــــــــد نـــــــضـــــــج كـــــــيـــــــن وطـــــبـــــيـــــعـــــتـــــه غـــــــيـــــــر األنـــــــــانـــــــــيـــــــــة مــــن 
الــرغــم من  إنجلترا، وعلى  المكونات الحيوية لنجاح 
مــــن ذلــــــك، كـــشـــف ســـاكـــا أن قــــائــــده ال يــخــجــل مــــن رفـــع 

صــوتــه عــالــيــًا كــي يــوجــه رســالــة تشجيعية لــزمــائــه قــبــل الــمــبــاراة، 
مـــضـــيـــفـــًا »هـــــــــاري قـــــائـــــد. فـــــي الـــمـــلـــعـــب هـــــو مـــــثـــــاٌل يـــحـــتـــذى بـــــه فــي 
طـــريـــقـــة لــعــبــه وهـــــو واحــــــد مــــن أكـــثـــر الـــاعـــبـــيـــن الــمــعــبــريــن عــن 
نفسهم بالصوت فــي غرفة المابس. يلقي قبل كــل مباراة 
خــــطــــابــــًا لـــتـــشـــجـــيـــعـــنـــا«. ومــــــا زال كـــيـــن يـــبـــحـــث عـــــن لـــقـــبـــه األول 
ــــيـــــعـــــّوض فــشــلــه  ــــيـــــزي، لـ ــلـ ــ عــــلــــى اإلطـــــــــــاق مــــــع الـــمـــنـــتـــخـــب اإلنـــــجـ
الجماعي، بمسيرة مليئة باأللقاب الفردية ومثقلة 
باألرقام القياسية، دون رقم جماعي مع توتنهام 

أو المنتخب اإلنجليزي.
وبــعــدمــا تـــســـاوى مـــع لينيكر فـــي قــائــمــة أفــضــل 
الهدافين بقميص »األسود الثاثة« في بطوالت 
لـــــكـــــل مـــــنـــــهـــــمـــــا(، رّصــــــــــــع كـــيـــن  كــــــبــــــرى )10 أهـــــــــــــــداف 
ســجــلــه بـــجـــائـــزة الــــحــــذاء الـــذهـــبـــي ألفـــضـــل هــــداف 
فــــــي مــــــونــــــديــــــال روســـــــيـــــــا، وبــــمــــثــــلــــهــــا 3 مــــــــــرات فــي 
 -  2016  ،2016  -  2015( الــــمــــمــــتــــاز  الـــــــــــدوري 

2017 و2020 - 2021(.
وعـــــشـــــيـــــة الـــــســـــفـــــر إلــــــــــى الــــــــــدوحــــــــــة، تــــحــــدث 
كــيــن عـــن كـــونـــه ســيــصــبــح الـــهـــداف الــقــيــاســي 
لـــبـــاده، قــائــاً »أنـــا قــريــب، أحــــاول أال أفكر 
فـــــــــي األمـــــــــــــــر كــــــــثــــــــيــــــــراً، ولــــــــكــــــــن ســــــيــــــكــــــون رائــــــــعــــــــًا 

الذهاب إليه وتحقيق ذلك«.
كين

مبابي يحتل الضوء 
والشاشات في قطر



دبي - إيهاب زهدي 

تـــــــدور مـــعـــركـــة ســـاخـــنـــة عـــلـــى جـــــائـــــزة الـــــحـــــذاء الــــذهــــبــــي فـــــي كـــأس 
العالم بقطر 2022، والتي تمنح ألكثر العب تسجيالً لألهداف، 
ـــاً لــــلــــمــــرة األولــــــــــى فـــــي كــــأس  ـــيـ ـــمـ ـــمــــدت رسـ ـــتـ ــــائـــــزة الــــتــــي اعـ ــــــي الـــــجـ وهـ
العالم بإسبانيا 1982، ومنذ ذلك الحين، لم يكن هناك سوى 
العــبــيــن فـــي الـــتـــاريـــخ نــجــحــا فـــي الـــفـــوز بـــهـــذه الـــجـــائـــزة إلــــى جــانــب 

جائزة أفضل العب في نفس النسخة من البطولة العالمية.
وأوضـــــحـــــت صــحــيــفــة »آس« اإلســـبـــانـــيـــة أن هــــنــــاك 3 مـــعـــايـــيـــر يــتــم 

استخدامها عند وجــود التعادل بين العبين 
أو أكــــــثــــــر فـــــــي عـــــــــدد األهــــــــــــــــداف الــــمــــســــجــــلــــة، 

هــــنــــاك  كــــــــــان  مـــــــا  إذا  األول:  ــــار  ــيــ ــ ــــعــ ــــمــ والــ
العــــــــــــب ســــــجــــــل هــــــدفــــــيــــــن أو أكــــــــثــــــــر فـــي 
أي مـــــــبـــــــاراة، والــــمــــعــــيــــار الـــــثـــــانـــــي: عــــدد 

تــمــريــرات كـــل العــــب، والــمــعــيــار الــثــالــث 
األخير، يتعلق بعدد الدقائق التي لعبها كل 

العب.وتوج بالجائزة في نسختها األولى، اإليطالي 
بـــاولـــو روســــي بــرصــيــد 6 أهــــــداف، والـــذي 

نال أيضاً، جائزة أفضل العب في 
الــبــرازيــلــي  مـــونـــديـــال 1982، ونـــــال 
رونــــالــــدو الــجــائــزتــيــن فـــي مــونــديــال 

كوريا الجنوبية واليابان 2002.

ــــدافــــــي مـــــونـــــديـــــال 2022 الــــنــــجــــم الـــفـــرنـــســـي  ــــتـــــصـــــدر قــــائــــمــــة هــ ويـ
كــيــلــيــان مــبــابــي بــرصــيــد 5 أهـــــداف، وبـــفـــارق هــدفــيــن عــن أصــحــاب 
ــــانـــــي، وهـــــــم األرجــــنــــتــــيــــنــــي لـــيـــونـــيـــل مــــيــــســــي، الـــفـــرنـــســـي  ــــثـ الــــمــــركــــز الـ
أوليفييه جيرو، اإلنجليزيان ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا، 
والبرتغالي  ريتشاردسون،  البرازيلي  كــودي جاكبو،  الهولندي 

جونكالو راموس

أهداف
تجدر اإلشارة إلى أن الفائزين بجائزة الحذاء الذهبي في النسخ 
الـــســـابـــقـــة لـــلـــمـــونـــديـــال، هــــم اإليــــطــــالــــي بــــاولــــو روســـــــي بـــــ 6 أهـــــداف 
إسبانيا 1982، واإلنجليزي غاري لينيكر بـ  6 أهداف المكسيك 
1986، واإليطالي سلفاتوري شيالتي بـ 6 أهداف إيطاليا 1990، 
والروسي أوليج سالينكو والبلغاري وهريستو ستويتشكوف 
بتسجيل كل منهما بـ  6 أهــداف أمريكا 1994، والكرواتي 
بــــــــ  6 أهـــــــــــداف فــــرنــــســــا 1998، والــــبــــرازيــــلــــي  ديــــفــــيــــد ســـــوكـــــر 
ـــ  8 أهــــــــداف فــــي كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والــــيــــابــــان  ــ ــــالــــــدو بــ رونــ
2002، واأللـــمـــانـــيـــان مـــيـــروســـالف كـــلـــوزه وتـــومـــاس 
ـــ  كــــل مــنــهــمــا 5 أهــــــــداف ألـــمـــانـــيـــا 2006،  ــ مــــولــــر بــ
وجنوب أفريقيا 2010 بالترتيب، والكولومبي 
جيمس رودريغيز بـ  6 أهداف البرازيل 2014، 
ــــيــــــزي هــــــــــــاري كــــــيــــــن، بــــــــ 6  ــلــ ــ وأخـــــــــــيـــــــــــراً، اإلنــــــجــ

أهداف في مونديال روسيا 2018.
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الدوحة - زهير بن علي

أصــبــحــت جـــائـــزة أفـــضـــل العــــب فـــي مـــبـــاريـــات مـــونـــديـــال قــطــر 2022، والــتــي 
يــمــنــحــهــا االتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــــقــــدم »فـــيـــفـــا« إلـــــى الـــاعـــبـــيـــن، تــثــيــر جــــدالً 
كـــبـــيـــراً بــســبــب عـــــدم اقـــتـــنـــاع بـــعـــض الـــاعـــبـــيـــن بـــاخـــتـــيـــارهـــم لـــهـــذه الـــجـــائـــزة أو 
ــــائـــــزة مـــــن شــــركــــة يــــتــــعــــارض مــــجــــال نـــشـــاطـــهـــا مــع  احــــتــــجــــاجــــًا عــــلــــى تـــبـــنـــي الـــــجـ
معتقدات وديــانــات بعض الاعبين. وأثـــار اختيار بعض الاعبين نجومًا 

لــبــعــض الــمــبــاريــات جــــدالً كــبــيــراً بــســبــب تــعــارض االخــتــيــار مــع مــا قدمه 
كـــل الــاعــبــيــن فـــي الـــمـــبـــاريـــات حــيــث يــتــضــح فـــي بــعــض الــمــنــاســبــات 

أن الـــاعـــب الـــــذي وقــــع عــلــيــه االخـــتـــيـــار ال يــســتــحــق الـــجـــائـــزة الــتــي 
عادة ما يكون صاحبها ضمن الفريق الفائز، وهو أمر تحول 

نـــــال  ــــبـــــه الــــــــشــــــــرط األســـــــــاســـــــــي إذ مــــــــن الـــــــــنـــــــــادر أن  يـــــشـ إلــــــــــى مــــــــا 
ــــائـــــزة العـــــــب خــــســــر فــــريــــقــــه أو لـــــم يـــســـجـــل هــــــدفــــــًا. وهـــــذا  الـــــجـ

الـــجـــدل، هــو قــديــم جــديــد، بــمــا أّن االخـــتـــاف انــطــلــق منذ 
نهائيات كأس العالم بروسيا 2018، حيث أثار النجم 

الفرنسي أنطوان غريزمان الجدل، بعد أن اعترف أنه 
ال يــســتــحــق الـــحـــصـــول عـــلـــى جــــائــــزة أفــــضــــل العــــــب فــي 

لـــقـــاء فــرنــســا وأســـتـــرالـــيـــا، مـــشـــيـــراً إلــــى أن زمــيــلــه في 
المنتخب نغولي كانتي يستحق الجائزة.

 وتــواصــل الــجــدل فــي نسخة 2022 وكـــان بطله 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي كـــيـــفـــيـــن دي بــــــرويــــــن، الــــــــذي اعـــــتـــــرف بــعــد 
لــقــاء كــنــدا وبلجيكا بــأنــه ال يستحق الــحــصــول على 
الـــجـــائـــز لـــكـــنـــه ال يــــــرى نـــفـــســـه يــســتــحــق الـــتـــكـــريـــم ولـــم 

يــقــدم مـــا يــشــفــع لـــه بــــأن يــكــون نــجــم نــجــوم الــمــواجــهــة 

الــــوحــــيــــدة الــــتــــي شــــهــــدت انـــتـــصـــار مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا فــــي نـــســـخـــة 2022، قــبــل 
أن يــــــغــــــادر الــــبــــطــــولــــة مــــــن الــــــبــــــاب الــــصــــغــــيــــر، كــــمــــا أن حــــكــــيــــم زيــــــــــاش اعــــتــــرف 
بــعــد لـــقـــاء الـــمـــغـــرب وبــلــجــيــكــا أنــــه ال يــســتــحــق الـــجـــائـــزة وشـــكـــك الـــعـــديـــد في 
أحقية بعض األسماء األخرى في الحصول على الجائزة. ومن الضروري 
ـــــون ســـــابـــــقـــــون، بــل  ــــــدربــ ــــه فــــنــــيــــون أو مـ ــــقـــــوم بــ اإلشـــــــــــــارة إلـــــــى أن االخـــــتـــــيـــــار ال يـ
إن مــنــصــة »الـــفـــيـــفـــا« عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل أو الــتــطــبــيــقــات الـــرســـمـــيـــة تــفــتــح 

على الــــبــــاب أمــــــام الــجــمــاهــيــر مــــن أجـــــل اخـــتـــيـــار نـــجـــم الـــلـــقـــاء عـــبـــر الــتــصــويــت 
مــخــتــلــف الـــمـــنـــصـــات ويـــغـــلـــق الـــتـــصـــويـــت قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــمـــبـــاريـــات 

بـــدقـــائـــق أخــــيــــرة، حــيــث تـــــدوم الــعــمــلــيــة مـــن الــدقــيــقــة 65 
إلـــى الــدقــيــقــة 88 فــي مــعــظــم األحـــيـــان، وبــنــاء 

على عدد األصوات التي حصل عليها كل 
العــــب يــتــم الــكــشــف عـــن صـــاحـــب جــائــزة 
األفضل، وهذه اآللية يجب أن تتغير عبر 

تــحــديــد مــجــمــوعــة مــصــغــرة مـــن ثــاثــة العــبــيــن 
ألن الـــتـــصـــويـــت يــشــمــل كــــل الـــعـــنـــاصـــر الــمــســجــلــة. 

كــمــا أن لــجــوء الــحــكــام إلـــى تــعــويــض الــوقــت الــضــائــع 
في المباريات يجعل موعد التصويت غير منطقي خاصة 

وأن بعض المقابات امتدت 24 دقيقة إضافية في هذا المونديال 
ــــيـــــزه وصـــنـــع  ــــألـــــقـــــه وتـــــمـ وهــــــــي فـــــتـــــرة كـــفـــيـــلـــة بــــــــأن تـــضـــمـــن بـــــــــروز العــــــــب وتـ
الفارق.  وتطرح جائزة األفضل إشكاالً بخصوص الشركة التي تمنح 
الــــجــــائــــزة، والــــتــــي تــــــورط بـــعـــض الـــنـــجـــوم بـــاعـــتـــبـــار عـــــدم مـــوافـــقـــتـــهـــم عــلــى 
الــحــصــول عــلــى جــائــزة مــن شــركــات بعينها، حــيــث أثــــار الــفــرنــســي كليان 
مبابي جــدالً كبيراً، بسبب عــدم إظهار اســم الشركة الراعية للجائزة في 

الصورة الرسمية التي ينشرها االتحاد الدولي بعد منح الجائزة.

جائـــزة أفضـــــــــــــــــــل العــــب 
ُتثيـــــر الجـــــــدل و»فيفـــــــــــــــــــــــــــا« مطالب بالتعديل

معايير 
لحسم معركة الحذاء الذهبي

 البلجيكي كيفين دي بروين 
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جالل قادري.. أخفق مع »الصقور« ونجح مع »النسور«
دبي – محمد فضل 

قاد المدرب التونسي جالل قادري »نسور قرطاج« في نهائيات 
كــــأس الــعــالــم الــمــقــامــة حــالــيــاً »قــطــر 2022«، وحــقــق المنتخب 
الـــتـــونـــســـي مــــفــــاجــــأة كــــبــــرى فـــــي ظـــــل قــــيــــادتــــه بــــالــــفــــوز عـــلـــى فــرنــســا 
بــطــلــة الــعــالــم، فــيــمــا تــعــادل الــفــريــق مــع الـــدنـــمـــارك، وخــســر من 
استراليا، ليودع المونديال من الــدور األول، لكنه ودع مرفوع 
الرأس بفوز تاريخي على المنتخب الفرنسي »الديوك« المرشح 
لـــلـــقـــب. وبـــعـــيـــداً عــــن الـــمـــونـــديـــال ونـــجـــاحـــات الــــمــــدرب الــتــونــســي، 
ــــريـــــق اإلمـــــــــــارات  اليـــــــــــزال الــــجــــمــــيــــع يــــتــــذكــــر يــــــــوم حـــمـــلـــتـــه جــــمــــاهــــيــــر فـ
مــســؤولــيــة هــبــوط فــريــقــهــا إلـــى الـــدرجـــة األولــــى عــنــدمــا كـــان مــدربــاً 
بـــــ»الــــمــــدرب  ويــــومــــهــــا وصـــفـــتـــه   ،2019 - مــــوســــم 2018  لـــلـــصـــقـــور 
المتواضع«، لتشاء األقدار أن يحقق المدرب ذاته نجاحاً كبيراً 
مع منتخب بالده تونس في أكبر محفل كروي على اإلطالق، 
حيث كأس العالم ومنافساته القوية، ولعبت الصدفة دورها 
فـــي تـــولـــي جــــالل قــــــادري مــهــمــة تـــدريـــب »نـــســـور قــــرطــــاج«، فبعد 
إقــــالــــة الـــــمـــــدرب الـــمـــنـــذر الـــكـــبـــيـــر فـــضـــل اتــــحــــاد الــــكــــرة اإلبـــــقـــــاء عــلــى 

مـــســـاعـــده جـــــالل قــــــــادري، بــــــدالً مــــن تــعــيــيــن مــــــدرب جـــديـــد يــكــون 
بـــعـــيـــداً عــــن أجـــــــواء الــمــنــتــخــب، وبـــالـــفـــعـــل قـــــاد قـــــــادري الــمــنــتــخــب 
فــي مــبــاراة نيجيريا بــالــدور ثمن النهائي فــي بطولة أمــم أفريقيا 
األخــيــرة بالسنغال فــي غــيــاب الــمــنــذر الكبير الـــذي أصــيــب وقتها 
ـــ»كـــــورونـــــا«، فــحــقــق الــــفــــوز وأقــــصــــى الــمــنــتــخــب الــنــيــجــيــري الــــذي  ــ بـ
كـــان مــرشــحــاً للقب وبــعــد إقــالــة الــمــدرب وتكليفه بالمهمة قــاد 

المنتخب للتأهل للمونديال بالفوز على مالي.
واستغل قادري الذي ال يملك سجالً تدريبياً كبيراً في تونس 
الفرصة، وقاد »نسور قرطاج« بحنكة في نهائيات كأس العالم 
وحــــقــــق مــــعــــه فــــــــــوزاً تــــاريــــخــــيــــاً عــــلــــى حــــســــاب الـــمـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي 
وقادري ليس أول مدرب يخفق في »دورينا« وينجح مع ناٍد أو 
منتخب آخر، فاألرجنتيني رامون دياز أقالته إدارة النصر لسوء 
الــنــتــائــج ليتعاقد مــعــه الــهــالل الــســعــودي ويــتــوج مــعــه بــاأللــقــاب 
ونــجــح بــامــتــيــاز، مــمــا يــؤكــد أن المشكلة ليست فــي الــمــدرب بل 
فــي األدوات، »قــــادري« لــم تخدمه األدوات عندما أشــرف على 
تدريب »الصقور« فيما توافرت له عناصر مميزة وأسماء قوية 

في منتخب تونس.

دبي - البيان 

كــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــــاي 
دبـــــــــــــــــــــي أنـــــــــــــهـــــــــــــا مـــــــّكـــــــنـــــــت 

ألـــــــــف   100 مـــــــــــــن  أكـــــــــــثـــــــــــر 
ــــرة الــــقــــدم  ــ مـــــن مـــشـــجـــعـــي كـ

مــــــن الــــســــفــــر بــــســــهــــولــــة لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي الـــتـــشـــجـــيـــع 
بــمــونــديــال قــطــر، وقـــامـــت الــشــركــة بــتــشــغــيــل 900 
ومــــــطــــــار   )DWC( مــــــكــــــتــــــوم  آل  مــــــــطــــــــار  بــــــيــــــن  رحــــــــلــــــــة 
نـــوفـــمـــبـــر، وكــــان  الـــــدوحـــــة الـــــدولـــــي )DIA( مـــنـــذ 21 
مـــعـــظـــم هــــــذه الـــــرحـــــات يـــعـــمـــل بـــكـــامـــل طـــاقـــتـــه فــي 
فــــتــــرات ذروة الـــســـفـــر خـــــال الــــيــــوم، حـــيـــث تــســتــمــر 
الـــــمـــــبـــــاراة حــــتــــى 19 ديـــســـمـــبـــر 2022.  ــــوم  يـــ رحــــــــات 
وكــــــــــجــــــــــزء مــــــــــن شـــــــراكـــــــتـــــــهـــــــا مــــــــــع الــــــــخــــــــطــــــــوط الــــــجــــــويــــــة 
القطرية لتسهيل تدفق مشجعي كرة القدم من 
المنطقة إلــى الــدوحــة طــوال مــدة كــأس العالم، 
قامت فاي دبي بتشغيل ما يصل إلى 30 رحلة 
ــــاريـــــات، مــــمــــا يـــوفـــر  ــــبـ ــــمـ مـــكـــوكـــيـــة يــــومــــيــــة فـــــي يـــــــوم الـ

للركاب تجربة سفر سلسة وممتعة.
وخــــصــــصــــت الــــنــــاقــــلــــة ســــبــــع طـــــــائـــــــرات مــــــن طــــــراز 

»بوينغ 737« تابعة للشركة تتمركز في مطار 
آل مكتوم لتشغيل رحات يوم المباراة.

خــــــــال  الــــــــســــــــفــــــــر  ذروة  فــــــــــــتــــــــــــرات  وفـــــــــــــــي 
الــنــهــار، تــغــادر طــائــرة كــل 30 دقيقة. 

وخـــــــــال بـــقـــيـــة الــــــيــــــوم، تـــقـــلـــع طــــائــــرة 
فــــــي الــــمــــتــــوســــط كــــــل 50 دقــــيــــقــــة، 

وقد أتاح ذلك للعماء خيارات 
كـــــــثـــــــيـــــــرة لـــــلـــــســـــفـــــر إلـــــــــــــى الـــــــــدوحـــــــــة 

لــــتــــشــــجــــيــــع فـــــريـــــقـــــهـــــم الــــمــــفــــضــــل 
والعودة إلى دبي.

تـــتـــمـــيـــز طـــــائـــــرتـــــان مــــــن طـــــــائـــــــرات فــــــــاي دبــــــــي الـــتـــي 
تــــــعــــــمــــــان فـــــــــي مـــــــطـــــــار آل مــــــكــــــتــــــوم بــــــــــألــــــــــوان خـــــاصـــــة 
تستلهم كرة القدم كجزء من شراكتها اإلقليمية 
مع االتحاد األرجنتيني لكرة القدم )AFA( حيث 
تــــــــم تـــــزيـــــيـــــن الــــــــطــــــــائــــــــرات بــــــصــــــور تـــــضـــــم أعــــــــضــــــــاء مـــن 
الــمــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي لـــكـــرة الـــقـــدم مــنــهــم أنــخــيــل 
دي مـــــاريـــــا، جــــولــــيــــان ألـــــفـــــاريـــــز، الوتــــــــــارو مـــارتـــيـــنـــيـــز، 
ــــانـــــدرو بـــــاريـــــديـــــس، لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي ورودريــــــغــــــو  ــــيـ لـ
دي بــــول. وقــــال غــيــث الــغــيــث، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لـــشـــركـــة فــــــاي دبـــــــي: »شـــهـــدنـــا أســـبـــوعـــيـــن مــثــيــريــن 
لـــــــلـــــــغـــــــايـــــــة لــــــــكــــــــل مــــــــــــن شــــــــــــــــــــارك فــــــــــــي هــــــــــــــــذه الــــــــــرحــــــــــات 
ســــــواء كــــانــــوا مــــن مــشــجــعــي كـــــرة الــــقــــدم أم ال. إن 
األجـــواء االحتفالية فــي مطار آل مكتوم، وفرحة 
الـــمـــعـــجـــبـــيـــن وســــهــــولــــة انـــــطـــــاق رحـــلـــتـــهـــم مـــــن دبـــي 
إلى الدوحة، هي دليل على مدى تكاتف الجميع 
مــعــًا لــجــعــل ذلــــك حــقــيــقــة واقـــعـــة. أتـــوجـــه بالشكر 
لـــمـــطـــارات دبــــي ودنـــاتـــا وشـــرطـــة دبــــي واإلقــــامــــة في 
دبـــــــــي والـــــســـــلـــــطـــــات وشـــــركـــــائـــــنـــــا الـــــخـــــطـــــوط الــــجــــويــــة 

القطرية على كل الدعم الذي قدموه«. 

وأضــــــــــــــــــــــــاف: »أتــــــــمــــــــتــــــــة الــــــــعــــــــديــــــــد مـــــــــــن الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات 
ــــلـــــوبـــــة لــــلــــســــفــــر، بـــــمـــــا فـــــــي ذلــــــــــك الـــــمـــــوافـــــقـــــات  الـــــمـــــطـ
عــلــى بــطــاقــة »هـــيـــا« تــعــنــي أن الـــركـــاب 
الذين أكملوا متطلبات السفر 
الخاصة بهم عبر اإلنترنت 
ــــبـــــر  ــــــم الــــــــــــــــمــــــــــــــــرور عـ ــــهـ ــ ــنـ ــ ــ ــــكـ ــ ــــمـ ــ يـ
الــــــمــــــطــــــار فـــــــي غــــــضــــــون 10 
وهـــــــــــذا  دقـــــــــيـــــــــقـــــــــة،   12 إلــــــــــــــى 
ــــلــــــة مـــــــن مـــــواقـــــف  يــــشــــمــــل الــــــرحــ
الـــســـيـــارات إلــــى بـــوابـــات الـــصـــعـــود، وهــــو أمــــر مميز 
حقًا«. وتابع: أكثر من 70 % من المسافرين على 
رحــــــــات يــــــوم الـــــمـــــبـــــاراة يــــنــــجــــزون إجــــــــــــراءات الــســفــر 
عــبــر اإلنــتــرنــت، ويــتــلــقــون بــطــاقــات صــعــودهــم عبر 
اإلنــتــرنــت قبل الــوصــول إلــى مــطــار آل مــكــتــوم، ما 
يعني توجههم مباشرة إلــى كــاونــتــرات الــجــوازات 

في وقت قياسي لبدء رحاتهم.
ــــتـــــعـــــد فــــــــــاي دبــــــــــي لــــعــــطــــلــــة نـــــهـــــايـــــة أســـــبـــــوع  وتـــــسـ
مـــزدحـــمـــة أخـــــــرى، حـــيـــث مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن يــســافــر 
ــــلــــــى رحـــــــــــــات فــــــاي  أكـــــــثـــــــر مــــــــن 25 ألـــــــــــف مـــــشـــــجـــــع عــ
دبــــي لــمــشــاهــدة مـــبـــاريـــات الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي في 
الـــــــــدوحـــــــــة. كـــــمـــــا ســــتــــضــــيــــف فـــــــــاي دبـــــــــي مــــــــزيــــــــداً مـــن 
السعة لتلبية الطلب على السفر خال مباريات 
ــــائـــــي، والـــــــمـــــــبـــــــاراة الــــنــــهــــائــــيــــة فــي  ــــنـــــهـ الــــــــــــدور نــــصــــف الـ
الــبــطــولــة وهــــي مـــبـــاريـــات ســتــقــام فـــي 13 و14 و17 
و18 ديسمبر على التوالي. ومن المقرر أن تغادر 
آخـــر رحــلــة مــن رحـــات يـــوم الــمــبــاراة وهـــي الرحلة 
رقــــم FZ 5274 مـــن مـــطـــار الــــدوحــــة إلــــى مـــطـــار آل 

مكتوم في الواحدة إال ثلثًا يوم 19 ديسمبر.

�  900 رحلة بين 
مطاري آل مكتوم 

والدوحة الدوليين 
منذ بداية البطولة

غيث الغيث

مشجع سافروا مع فالي دبي للمونديال100.000
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فريتز كيلر: السياسة أطاحت 
المنتخب األلماني

برلين - د ب أ

انـــتـــقـــد فـــريـــتـــز كـــيـــلـــر، رئـــيـــس االتــــحــــاد األلـــمـــانـــي 
ــــرة الــــــــقــــــــدم، الـــــــجـــــــدل الـــــــــــذي أثـــــــــاره  ــــكــ الـــــســـــابـــــق لــ
المنتخب األلماني بأمور سياسية ودعائية، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه كـــان أحـــد األســـبـــاب الرئيسية 
لــوداع منتخب ألمانيا المبكر نهائيات كأس 

العالم، المقامة حاليًا في قطر.
وصـــــــــــــــــــرح كـــــــيـــــــلـــــــر فــــــــــــي مـــــــقـــــــابـــــــلـــــــة مــــع 
صـــحـــيـــفـــة »شـــتـــوتـــغـــارتـــر تـــســـايـــتـــونـــغ« 
أمـــــــــــــــــــــــــــس أن  نـــــــــــــــــشـــــــــــــــــرت  األلــــــــــــــــمــــــــــــــــانــــــــــــــــيــــــــــــــــة 
ــــــي االتــــــحــــــاد  ــــــؤولـ ــــــسـ الــــســــيــــاســــيــــيــــن ومـ
األلـــــــــمـــــــــانـــــــــي لـــــــــكـــــــــرة الــــــــــقــــــــــدم اآلخـــــــــريـــــــــن 

»أقـــــــــــــنـــــــــــــعـــــــــــــوا الـــــــــــفـــــــــــريـــــــــــق بــــــــاتــــــــخــــــــاذ 
إجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات وارتــــــــــــــــــــــــــــداء 

شـــــــــــــــــــــــارات، وكــــــــــان 
هــــــــــــنــــــــــــاك خــــــــــاف 
فــــــــي الـــــفـــــريـــــق، 

وتــــــم الـــضـــغـــط عـــلـــى قــــائــــد الـــفـــريـــق والـــاعـــبـــيـــن 
ــــاقــــــشــــــات حــــــول  ــــنــ لـــــلـــــقـــــيـــــام بــــــــذلــــــــك. ثــــــــم جـــــــــــرت مــ

أشياء ال عاقة لها بالرياضة«.
وأشــــــــــــاد كــــيــــلــــر، الــــــــــذي تــــــــــرأس اتــــــحــــــاد الــــكــــرة 
و2021،   2019 عــــــــامــــــــي  ــــــن  ــيـ ــ ــ بـ مــــــــــا  األلـــــــــمـــــــــانـــــــــي 
بأوليفر بيرهوف، الذي استقال هذا األسبوع 

من منصبه كمدير لمنتخب ألمانيا.
وتــــحــــدث كــيــلــر عــــن بـــيـــرهـــوف قـــائـــاً: 
»لـــــــقـــــــد كـــــــــــان أحـــــــــــد الـــــــقـــــــائـــــــل الــــــذيــــــن 
بـــل  ــــبـــــه،  ــــنـــــصـ مـ وراء  يــــخــــتــــبــــئــــوا  لــــــــم 
ــــًا. لــمــدة  تــحــمــل الـــمـــســـؤولـــيـــة أيـــــضـ
18 عـــــامـــــًا، حــــــــاول إحـــــــــداث تــغــيــيــر 
ــــقـــــدم فـــــي مــــجــــال تــطــويــر  فـــــي كــــــرة الـ
الـــــــمـــــــواهـــــــب الـــــــشـــــــابـــــــة، لـــــكـــــن تـــم 
الكثيرين  منعه ألن 
الـــــــخـــــــروج  أرادوا 
بـــــعـــــمـــــل تــــــجــــــاري 

منها«.

رينارد: طلبي احتراف السعوديين 
بأوروبا.. شائعات كاذبة

الرياض - د ب أ

نـــــــفـــــــى الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــي هـــــــيـــــــرفـــــــي ريـــــــــــــنـــــــــــــارد مـــــــــــدرب 
الــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــــقــــدم، طــلــبــه 
ــــيـــــل  لــــــــبــــــــعــــــــض األنـــــــــــــــديـــــــــــــــة الــــــــــســــــــــعــــــــــوديــــــــــة تـــــســـــهـ

مـــــــــــهـــــــــــام انـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــال عــــــــــــــــــدد مـــــــــــــن العـــــــبـــــــي 
الـــمـــنـــتـــخـــب لـــلـــعـــب خـــــــــارج الــــبــــاد 

بــــغــــرض تــحــســيــن مــســتــويــاتــهــم 
االحــــــــــــــتــــــــــــــرافــــــــــــــيــــــــــــــة بـــــــــــعـــــــــــد انــــــــــتــــــــــهــــــــــاء 

مــشــاركــتــهــم بـــمـــونـــديـــال قــطــر 
2022.كــــــــــانــــــــــت الـــــعـــــديـــــد مــن 
وسائل اإلعام وحسابات 
الـــــــــــــــتـــــــــــــــواصـــــــــــــــل االجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــي 
الـــمـــحـــلـــيـــة قـــــد تـــنـــاقـــلـــت خــبــر 

طـــــــــــلـــــــــــب ريـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــارد الحـــــــــــــتـــــــــــــراف 
العديد من نجوم المنتخب 

خــارجــيــًا، كما أفـــردت صحيفة 
»فــــــيــــــتــــــو ســـــــــــبـــــــــــورت« الــــــتــــــركــــــيــــــة اهـــــتـــــمـــــام 

رينارد باحتراف العب خط الوسط محمد كنو في 
نـــــادي بــشــكــتــاش الـــتـــركـــي، الســـتـــمـــرار تــألــقــه بعد 
األداء الرائع الذي ظهر به في المونديال. وقال 
ريــنــارد عــبــر حــســابــه بــمــوقــع الــتــواصــل االجتماعي 
»تويتر«: »شائعات كاذبة أنني طلبت من 
األنـــــــديـــــــة تـــســـهـــيـــل انـــــتـــــقـــــال الـــاعـــبـــيـــن 
السعوديين إلــى أندية أوروبــيــة، 
لـــيـــس  لـــــــهـــــــا، هـــــــــــذا  وال أســــــــــــــاس 

عملي وال نطاق عملي«.
وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الــــــــــمــــــــــنــــــــــتــــــــــخــــــــــب 
الــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــودي أنــــــــــــــهــــــــــــــى 
مــــــــــــــــــشــــــــــــــــــواره بـــــــــمـــــــــونـــــــــديـــــــــال 
قــــــــــــطــــــــــــر بــــــــــــتــــــــــــذيــــــــــــل تــــــــرتــــــــيــــــــب 
مــجــمــوعــتــه رغـــــم تــحــقــيــقــه 
للفوز في أول مبارياته أمام 
األرجنتين قبل أن يسقط أمام 
بــــولــــنــــدا بـــهـــدفـــيـــن نـــظـــيـــفـــيـــن، وأمــــــام 
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أكــــد الــمــهــنــدس يـــاســـر الـــجـــمـــال الـــمـــديـــر الـــعـــام لــلــجــنــة الــعــلــيــا 
تــعــداد المشجعين الــذيــن  لــلــمــشــاريــع واإلرث فــي قــطــر، أن 
حــضــروا مــبــاريــات كـــأس الــعــالــم، مــنــذ بــدايــتــه، وحــتــى نهاية 
دور الـــــــ16 تـــجـــاوز مــلــيــونــيــن و850 ألــــف مــشــجــع، بــنــســبــة 96 
ــــتـــــادات، مـــعـــدداً الــمــكــتــســبــات واإلنــــجــــازات  % مـــن ســعــة االسـ
على أرض الواقع، سواء في البنية التحتية أو اإلنشاءات، 
وذاكراً العديد من األرقام في استخدام المرافق العامة في 
قطر. وقال الجمال: »منذ أن حصلنا على حق االستضافة 
تــــســــريــــع وتــــــيــــــرة الـــعـــمـــل  الــــــهــــــدف الــــرئــــيــــســــي  فــــــي 2010، كــــــــان 
فـــــي الــــمــــشــــروعــــات، ســـــــواء شـــبـــكـــة الـــــطـــــرق الــــتــــي انـــتـــقـــلـــت مــن 
أو   ،2022 فــــــي  كـــيـــلـــومـــتـــر  إلـــــــى 600  كـــيـــلـــومـــتـــر  ــــوالــــــي 100  حــ
شــبــكــة الــــمــــتــــرو، حـــيـــث تــــم االنــــتــــهــــاء مــــن الــــمــــشــــروع بــالــكــامــل 
فــي 2019، إضــافــة لــمــطــار حــمــد الـــدولـــي، إلـــى جــانــب البنية 
التحتية المتعلقة بالمونديال الخاصة باإلستادات ومالعب 
التدريب«. وأضــاف: »تــم إنجازها كلها قبل عــام من بطولة 
كــــــأس الــــعــــالــــم، وتــــــم تـــجـــربـــة هــــــذه الـــمـــنـــشـــآت بـــشـــكـــل كـــامـــل 

ــــقــــــة، كــــــــــأس الــــعــــالــــم  ــــابــ ــــيــــــات الــــــســ ــــالــ ــــعــ ــــفــ ــــــوالت والــ ــــطـ ــ ـــبـ ــ خــــــــــالل الــ
ساهمت بشكل كبير في إنجاز هذه المشروعات في الوقت 
الـــمـــنـــاســـب وبــــالــــجــــودة الـــمـــطـــلـــوبـــة، وســـتـــبـــقـــى إرثــــــــاً فـــيـــمـــا بــعــد 

لــدولــة قطر والــمــواطــنــيــن والمقيمين فــيــهــا«. وكشفت 
إحصائيات اللجنة العليا للمشاريع واإلرث عن 

أن الــعــدد الــتــراكــمــي لــركــاب الــمــتــرو بــلــغ ما 
يقرب من 11 مليون راكب، بينما بلغ 

ــتـــــرام  ــ ــــركــــــاب الـ ــــعــــــدد الــــتــــراكــــمــــي لــ الــ
نـــــــحـــــــو نـــــــصـــــــف مـــــــلـــــــيـــــــون راكـــــــــــــب، 
والـــــــــــــعـــــــــــــدد الــــــــتــــــــراكــــــــمــــــــي لــــــــركــــــــاب 

راكــــــــــــب.  مــــــاليــــــيــــــن   3.8 الــــــــحــــــــافــــــــالت 
بــيــنــمــا ســجــلــت شــركــة »كـــــروة تــاكــســي« 

ــــيـــــارات األجــــــــــرة مـــــا يــــقــــرب مـــــن 200 ألــــف  لـــــسـ
رحــلــة، وســجــلــت شــركــتــي »أوبــــر« و»كـــريـــم« 400 

ألف رحلة و30 ألف رحلة، على الترتيب.

مصير ملعب 974
ــــاد 974 بـــــالـــــكـــــامـــــل وتــــفــــكــــيــــك أجـــــــــــــزاء مـــن  ــ ــتـ ــ ــ وعـــــــــن تــــفــــكــــيــــك إسـ

مـــــــدرجـــــــات إســــــــتــــــــادات أخــــــــــرى وتــــقــــديــــمــــهــــا كــــمــــســــاهــــمــــة لـــبـــنـــاء 
إســــــــتــــــــادات فــــــي دول نــــامــــيــــة بــــعــــد نــــهــــايــــة الــــــمــــــونــــــديــــــال، قــــال 
ــــال: »تــــــــم تـــصـــمـــيـــم الـــــمـــــالعـــــب كــــــي تـــــتـــــجـــــاوب مــــــع هــــذا  ــــمــ ــــجــ الــ
الطرح فيما بعد، نحن في انتظار االنتهاء من البطولة، 
وسنرى الدول التي تحتاج إلى مثل هذه المنشآت 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع االتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
)فيفا( بحيث يكون الدعم مشتركاً بين 
دولــة قطر واالتحاد الدولي، وحتى 
يــــتــــم حــــســــم األمــــــــــر فــيــمــا  لــــــم  اآلن 
التي  المنطقة  أو  بــالــدول  يتعلق 

سيتم توزيع تلك المقاعد بها«.
وتــــــــــحــــــــــدث يــــــــاســــــــر الــــــــجــــــــمــــــــال أيــــــــــضــــــــــاً عــــن 
االســــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــــدادات الـــــــــــتـــــــــــي أجـــــــــــــريـــــــــــــت الســـــــتـــــــقـــــــبـــــــال 
المشجعين قــــال: »الــمــرحــلــة األولــــى مــن الــبــطــولــة، 
وهي دور المجموعات، شهدت إقباالً وحضوراً جماهيرياً 
كبيراً من الخارج، كما كان متوقعاً، تجاوزنا ما بين 600 
و700 ألــف مشجع مــن الــخــارج خــالل دور المجموعات«. 
وأضــــــــــــــــــــــــــاف: »مـــــــــــــــا زالـــــــــــــــــــت األعــــــــــــــــــــــــــداد فــــــــــــي تـــــــــــــزايـــــــــــــد، والــــــــحــــــــضــــــــور 

الــجــمــاهــيــري كــبــيــر، والــــذي ســجــل حــضــور أكــثــر مــن مليوني 
الـــــــــ16  الـــــمـــــبـــــاريـــــات حــــتــــى دور  مــــشــــجــــع حــــــضــــــروا  ألــــــــف  و860 
بشكل كــامــل، وهــو مــا يشكل نسبة قياسية تصل إلــى 96 
% من سعة المالعب«. وتجدر اإلشارة إلى أن العدد األكبر 
مــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــتـــي حـــضـــرت الـــمـــونـــديـــال حـــتـــى دور الــســتــة 
عشر، من السعودية والهند والواليات المتحدة األمريكية 
والــمــكــســيــك، حــســب إحــصــائــيــات الــلــجــنــة الــعــلــيــا للمشاريع 
واإلرث. وتابع: »إستاد لوسيل شهد حضوراً جماهيرياً هو 
أكبر حضور جماهيري في ملعب واحد في بطوالت كأس 
الــــعــــالــــم، مـــنـــذ نـــســـخـــة أمــــريــــكــــا 1994، حـــيـــث شـــهـــد حـــضـــور 
أكــثــر مــن 88 ألــفــاً و900 مشجع فــي مــبــاراة واحـــدة )مــبــاراة 

األرجنتين أمام المكسيك(«.

المشاهدة التلفزيونية
وأضــــــــاف: »كــــذلــــك تــحــقــق الـــمـــشـــاهـــدات الــتــلــفــزيــونــيــة أرقــــامــــاً 
هــائــلــة، حــيــث إن أكـــثـــر مـــن مــلــيــاري شــخــص مـــع نــهــايــة دور 
الستة عشر، شاهدوا المونديال، ونتوقع تزايداً في الرقم 

خالل األدوار المقبلة«.

ياسر الجمال:

 2.85 

مليون حضروا المباريات



دبي - ياسر قاسم 

أثـــبـــتـــت إحـــصـــائـــيـــة دقـــيـــقـــة تــــم فــيــهــا رصـــــد ســــرعــــات الــاعــبــيــن 
في كــأس العالم قطر 2022، أن النجم الفرنسي السريع 
كليان مبابي، ليس هو الاعب األسرع في المونديال، رغم 
تــصــنــيــفــه كـــأســـرع العــــب فـــي إحــصــائــيــات عــــدة قــبــل انــطــاقــة 
الــمــونــديــال، بــل أن مــبــابــي ابــتــعــد كــثــيــراً عــن الــمــراكــز األولـــى 
ألســرع الاعبين، وحــل في المركز الثامن بالمشاركة مع 

3 العبين في الرقم نفسه. 
اإلحـــصـــائـــيـــة كــشــف عــنــهــا مـــوقـــع »بـــــوال فـــيـــب« اإلســـبـــانـــي، 
ــــتـــــعـــــرض فــــيــــه قــــائــــمــــة أســـــــــرع الـــاعـــبـــيـــن  مــــــن خـــــــال تــــقــــريــــر اسـ
فــــي مـــونـــديـــال قـــطـــر 2022، وتــــصــــدر الــــاعــــب الـــغـــانـــي كــمــال 
الـــــديـــــن ســـلـــيـــمـــانـــا قــــائــــمــــة أســـــــــرع الــــاعــــبــــيــــن فـــــي الــــمــــونــــديــــال، 
حيث وصــلــت سرعته 35.7 كلم فــي الــســاعــة، وجـــاء بعده 
اإلســــبــــانــــي نــيــكــو ولــــيــــامــــز، حـــيـــث وصـــلـــت ســـرعـــتـــه 35.6 كــلــم 
ــنـــــدي ألــــفــــونــــســــو ديــــفــــيــــز فــي  ــ ــــكـ ــــاً مــــــع الـ ــــتـــــســـــاويـ ــــاعـــــة مـ فــــــي الـــــسـ
السرعة نفسها، وفي المركز الرابع األلماني ديفيد راوم 

ســرعــتــه 35.5 كــلــم فـــي الـــســـاعـــة، وتـــــاه خــامــســاً الــويــلــزي 
دانــيــال جيمس بسرعة 34.4 كلم فــي الــســاعــة متساوياً 
فـــــي الــــســــرعــــة نـــفـــســـهـــا مـــــع األمــــريــــكــــي أنــــتــــونــــي روبــــنــــســــون، 

ثــم الــمــغــربــي أشـــرف حكيمي ســابــعــاً بــســرعــة 35.3 كــلــم في 
الساعة، وفــي المركز الثامن مشترك كــل مــن الفرنسي 

كــلــيــان مــبــابــي بــســرعــة 35.2 كــلــم فـــي الـــســـاعـــة وهــي 
ســـــرعـــــة الـــســـنـــغـــالـــي إســــمــــاعــــيــــل ســـــــار والــــكــــنــــدي 

تــــاجــــون بـــوشـــنـــان نـــفـــســـهـــا. وخــــلــــت قــائــمــة 
الــــــمــــــونــــــديــــــال  فـــــــــي  أســـــــــــــــرع 10 العــــــبــــــيــــــن 
مـــن نــجــوم كــبــار مــثــل لــيــونــيــل ميسي 

وكريستيانو رونالدو ونيمار.

 سرعة مبابي
أن  الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــفـــــــــــــــــارقـــــــــــــــــات،  ومـــــــــــــــــــــــــن   

مـــبـــابـــي الــــــذي حــــل ثـــامـــنـــاً فــي 
الـــــــــســـــــــرعـــــــــات، تـــــــــم تـــصـــنـــيـــفـــه 
كــــــأســــــرع العــــــــب كــــــــرة قــــدم 
فـــي الــعــالــم 2022، وفــقــاً 
لبيانات من صحيفة »لو 

قبل  الفرنسية،  فــيــجــارو« 
انطاقة المونديال، حيث سجل المهاجم الفرنسي سرعة 
قــصــوى مــذهــلــة بــلــغــت 38 كــلــم فـــي الـــســـاعـــة، وتـــفـــوق على 

العـــبـــيـــن أكــــثــــر ســــرعــــة مـــثـــل بـــيـــيـــر إيــــمــــريــــك أوبـــامـــيـــانـــج 
ولــــيــــروي ســــانــــي. وُيــــعــــد الـــفـــرنـــســـي كــيــلــيــان مــبــابــي 
على نطاق واسع أسرع العبي كرة القدم في 
العالم، وساهمت سرعته المذهلة بتنمية 
مــــــهــــــاراتــــــه فــــــي كــــــــرة الــــــقــــــدم بــــشــــكــــل كـــبـــيـــر، 
ــــــم اكــــتــــشــــاف أقــــصــــى ســــرعــــة مـــثـــالـــيـــة لــه  وتـ
فــي هــدفــه لــصــالــح بــاريــس ســـان جيرمان 
ضد موناكو خال مباراة دوري الدرجة 
تـــجـــاوز العــبــي  األولــــــى 20-2019، حــيــث 
مـــونـــاكـــو بـــســـرعـــة 38 كـــلـــم فــــي الــســاعــة 
لــيــصــل إلـــــى مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء الــخــاصــة 
الــــحــــركــــة  يــــخــــتــــتــــم  قـــــبـــــل أن  ــــالـــــخـــــصـــــم  بـ
ــــجــــــل  بـــــــــهـــــــــدف بـــــــقـــــــدمـــــــه الــــــــــيــــــــــســــــــــرى، وســ

مبابي ثاثية في تلك المباراة.

روبن األسرع 
ــــــى أن الـــــاعـــــب الـــهـــولـــنـــدي  وتــــشــــيــــر الـــتـــصـــنـــيـــفـــات الـــعـــالـــمـــيـــة إلـ
الــســابــق آريـــيـــن روبـــــن، أســــرع العــــب عــلــى مـــر الـــتـــاريـــخ، وقــد 
كــــانــــت تــــقــــديــــرات »فــــيــــفــــا« إلحــــصــــائــــيــــات الـــاعـــبـــيـــن مـــنـــذ زمـــن 
طــويــل تــشــيــر إلـــى أن الــاعــبــيــن الـــذيـــن لــعــبــوا مـــن قــبــل كــانــوا 
ــــــرع مــــن الـــاعـــبـــيـــن الــــذيــــن نــــراهــــم اآلن، ولــــكــــن بــســبــب  أسـ
نــقــص الــتــكــنــولــوجــيــا، كـــان الــمــراقــبــون ال يستطيعون 
حـــســـاب ســـرعـــة الــاعــبــيــن بـــدقـــة، وعـــلـــى الـــرغـــم من 
أن الـــتـــصـــنـــيـــفـــات األخـــــيـــــرة تـــضـــع كــــــاً مـــــن الـــاعـــبـــيـــن 
ــــلـــــى الــــقــــائــــمــــة، إال أن  الــــمــــشــــهــــوريــــن حــــالــــيــــاً فــــــي أعـ
هـــــــــذا ال يــــشــــيــــر دائــــــــمــــــــاً إلـــــــــى األرقـــــــــــــــام الـــصـــحـــيـــحـــة، 
حيث يأخذ معظمهم أحياناً بعض التحيز في 
اتجاه التصنيف خصوصاً عندما يتعلق األمر 
ــــيـــــن كـــريـــســـتـــيـــانـــو  بـــــاألشـــــهـــــر، مــــثــــل األســـــطـــــورتـ

رونـــالـــدو ولــيــونــيــل مــيــســي، ولــكــن هــنــاك أســمــاء مكتوبة في 
تــاريــخ هــذه اللعبة، وال يمكن محوها بسهولة مثل آريين 

روبن.

األكثر مشيًا 
وبات النجم األرجنتيني ليونيل ميسي بين الاعبين األكثر 
ــــــذه الــــســــمــــة لــم  ــــبـــــاريـــــات، إال أن هـ مــــشــــيــــاً طــــــــوال مـــعـــظـــم الـــــمـ
تمنعه مــن أن يــكــون األذكــــى بــيــن أقــرانــه وتحطيم دفــاعــات 
الــــدور ربـــع النهائي،  إلـــى  لــيــقــود »ألبيسيليتسي«  الــمــنــافــس 
وجـــــــاء مـــيـــســـي بـــحـــســـب إحـــصـــائـــيـــات االتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي ضــمــن 
المراكز العشرة األولى في الئحة الاعبين األكثر سيراً في 
مـــبـــاريـــات كــــأس الـــعـــالـــم، كــمــا تــظــهــر الــمــبــاريــات األربـــــع الــتــي 
خـــاضـــهـــا فــــي مـــرحـــلـــة الـــمـــجـــمـــوعـــات ودور الــــــ 16، وحـــــل فــي 

المركز الثاني.
ــــهـــــاجـــــم الـــــبـــــولـــــنـــــدي روبـــــــــــــرت لــــيــــفــــانــــدوفــــســــكــــي  ووحـــــــــــــده الـــــمـ
»34 عــــامــــاً« تـــفـــوق عــلــى مــيــســي فـــي مـــونـــديـــال قــطــر فـــي هــذا 
المضمار إذ اجتاز 5202 متر سيراً أمام السعودية، مقابل 
ــــيـــــك، خــــــــــال مــــواجــــهــــة  ــــكـــــسـ الـــــمـ أمــــــــــــام  لــــمــــيــــســــي  4998 مــــــــتــــــــراً 
األرجـــنـــتـــيـــن وبــــولــــنــــدا ســـــار مـــيـــســـي 4736 مــــتــــراً مـــقـــابـــل 4829 
متراً لليفاندوفسكي. وأشارت قناة »بي بي سي« الرياضية 
قبل مــبــاراة األرجنتين أمـــام استراليا أن ميسي يحتل أحد 
الـــمـــراكـــز الـــثـــاثـــة األولــــــى كــأكــثــر مـــن يــجــتــاز مـــســـاحـــات ســـيـــراً، 
سار توالياً في مبارياته الثاث األولى 4.99 كلم و4.73 كلم 

و4.62 كلم!
وال ترتبط هذه الظاهرة بتقدم ميسي، ابن الـ 35 عاماً، 
في السن، بل هي سمة تمتد على العديد من السنوات، 
إذ سلطت األرقام الضوء على ما يقوم به منذ كأس العالم 
فــي روســيــا 2018 وقبلها الــبــرازيــل 2014 فــي روســيــا، حيث 

ظهر بشكل جلّي أنه يسير ولكنه ليس كسوالً.

   غوارديوال: المشي
    مّيز ميسي 

فــــــســــــر اإلســــــــبــــــــانــــــــي بــــــيــــــب غـــــــــــــــوارديـــــــــــــــوال، مـــــــــدرب 
ــــتـــــي  ــــيـ بـــــــــرشـــــــــلـــــــــونـــــــــة الـــــــــــســـــــــــابـــــــــــق ومــــــــانــــــــشــــــــســــــــتــــــــر سـ
اإلنــــجــــلــــيــــزي الــــحــــالــــي، تـــركـــيـــز لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
نــــــــجــــــــم بــــــــــــاريــــــــــــس ســــــــــــــــان جــــــــــيــــــــــرمــــــــــان الــــــفــــــرنــــــســــــي 
عــــلــــى الــــمــــشــــي بــــأنــــه جـــــــزء مـــــن إجــــــادتــــــه قـــــــراءة 
ــــلـــــعـــــب، وأوضـــــــــــــح قــــــــائــــــــاً: ال يــــكــــتــــفــــي فـــقـــط  الـــــمـ
بالسير مــن دون فعل أي شـــيء، بــل يحرك 
رأسه يمينًا ويساراً ثم يساراً ويمينًا، يعرف 
بالضبط ما سيحدث، هو في حركة دائمة. 
وتــابــع: ميسي ال يــجــري، لكنه دائــمــًا يــراقــب 
مـــــا يـــــحـــــدث، يـــبـــحـــث عـــــن نــــقــــاط الــــضــــعــــف فــي 
الـــــدفـــــاع، بـــعـــد خـــمـــس أو 10 دقــــائــــق، يــمــلــك 
ــــة فــــــــي عـــــيـــــنـــــيـــــه، فــــــــي ذهـــــــنـــــــه لــــيــــعــــرف  ــــريــــــطــ الــــــخــ
ــــهـــــد.  ــــبـــــط مــــــــا هــــــــي الــــــمــــــســــــاحــــــات والـــــمـــــشـ ــــالـــــضـ بـ
ووصـــــــــــــــــــــف غـــــــــــــــــــوارديـــــــــــــــــــوال مـــــــــــــا يـــــــفـــــــعـــــــلـــــــه الـــــــــاعـــــــــب 
األرجــنــتــيــنــي، أشــبــه بــكــونــه فـــي غـــابـــة، يــعــرف 
أنـــــه إذا مــــا تــــحــــرك هـــنـــا أو هــــنــــاك أو هـــنـــالـــك، 
سيحصل على مزيد من المساحة للهجوم.
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١٦  جمادى األولى  1444 | ١٠ ديسمبر ٢٠٢2  |  العدد ١٥٥٠٩|  السبت

الكبــــار الثالثة
 خارج قائمة 

الـ 10 األسرع

 

المركز األول للغاني سليمانا في المونديال

�  أرقام السرعة  
تفاجئ مبابي..  

وليفاندوفسكي 
يمشي أمام 

»األخضر« 5202 متر 

 الغاني كمال الدين أسرع الالعبين 
في مونديال قطر | رويترز

 اإلسباني نيكو وليامز ثاني أسرع 
الالعبين في كأس العالم 2022 | أ ف ب 
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السبت | ١٦  جمادى األولى  1444 | ١٠ ديسمبر ٢٠٢2  |  العدد ١٥٥٠٩

أساطير المونديال لقطات خالدة

أبوظبي – محمد صادق

تـــــســـــيـــــطـــــر األهـــــــــــــــــــــــداف الـــــــــرائـــــــــعـــــــــة عـــــــلـــــــى ذاكــــــــــــــــــــرة عـــــــــشـــــــــاق الـــــــســـــــاحـــــــرة 
ــــانـــــت فــــــي الــــبــــطــــولــــة األعــــــظــــــم: كــــأس  الــــمــــســــتــــديــــرة، خـــــاصـــــة إذا كـ
العالم، لكن أن تظل ذاكرة المشجعين مرتبطة بتصٍد خرافي 
ــــان تـــصـــديـــاً غــيــر  لــــحــــارس مــــرمــــى، هــــو االســــتــــثــــنــــاء، الســـيـــمـــا إذا كــ
مـــتـــوقـــع، وأمــــــــام واحـــــــد مــــن أعــــظــــم مــــن لـــعـــبـــوا كـــــرة الــــقــــدم عــلــى 
اإلطـــــاق وهــــو األســــطــــورة بــيــلــيــه. وكـــــان حـــــارس مـــرمـــى المنتخب 
اإلنــجــلــيــزي الـــراحـــل غـــــوردون بــانــكــس واحـــــداً مــن الــقــائــل الــذيــن 
أدهــــشــــوا بــيــلــيــه عــلــى مـــر الـــتـــاريـــخ، وســـجـــل بــتــصــديــه لــــ »الــمــلــك« 

واحدة من اللقطات الخالدة في تاريخ نهائيات كأس العالم.
إنـــــجـــــلـــــتـــــرا فـــي  الــــــــبــــــــرازيــــــــل مــــــــع  فـــــفـــــي مـــــــونـــــــديـــــــال 1970 وقـــــــعـــــــت 
ــــتـــــقـــــى الـــمـــنـــتـــخـــبـــان فــي  مــــجــــمــــوعــــة واحـــــــــــدة فــــــي الـــــــــــدور األول، والـ

ــــان الــــحــــدث األبـــــــرز عـــنـــدمـــا ارتــــقــــى بــيــلــيــه لــكــرة  الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة وكــ
عرضية داخل المنطقة وسددها برأسه قوية باتجاه المرمى، 
ــــيـــــه الــــجــــمــــيــــع أن الـــــــكـــــــرة ســـتـــعـــانـــق  ــــقـــــد فـ ــتـ ــ وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي اعـ
الشباك، إال أن الحارس العظيم غوردون بانكس قدم واحدة 
مـــــن أفــــضــــل الـــلـــحـــظـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة فـــــي الــــبــــطــــولــــة، وأنـــــقـــــذ مـــرمـــاه 
بــتــصــد أطـــلـــق عــلــيــه »تــــصــــدي الـــــقـــــرن«، وظـــــل حــــاضــــراً فــــي ذاكـــــرة 
المونديال رغم مرور 52 عاماً، نظراً لسرعة ردة فعل الحارس 
اإلنجليزي المخضرم، في تحد واضح لقوانين الفيزياء. ودفع 
ــــتـــــراف بــيــلــيــه أن  اإلنـــــقـــــاذ الـــتـــاريـــخـــي مــــن بـــانـــكـــس لــــمــــرمــــاه، إلـــــى اعـ
هذا التصدي من أفضل ما شاهده، وأشاد باللقطة ربما أكثر 
مما لو سكنت الشباك. وقــال: سجلت العديد من األهــداف ، 
لــكــن الــنــاس يــســألــون عــن الــهــدف الـــذي لــم أســجــلــه بسبب تألق 
الحارس غوردون بانكس، كانت واحدة من أفضل اللحظات.

دبي- عدنان الغربي

خـــّلـــد ســـلـــفـــاتـــوري ســـكـــاتـــشـــي، مـــهـــاجـــم الــمــنــتــخــب اإليـــطـــالـــي الـــســـابـــق، اســمــه 
ضمن أســاطــيــر كــأس الــعــالــم، بنيله جــائــزة أفــضــل العــب فــي نسخة 1990، 
وتتويجه هدافاً. ولد سكاتشي في مدينة باليرمو، من عائلة فقيرة، وبدأ 
الــلــعــب ألحـــد فـــرق الـــهـــواة، وانــضــم إلـــى يــوفــنــتــوس فــي 1989 قــبــل أشــهــر من 

انطاق كأس العالم، وسجل له 14 هدفاً.
ولـــعـــب ســكــاتــشــي فـــي مــنــتــصــف الـــشـــوط الــثــانــي مـــن مـــبـــاراة إيــطــالــيــا والــنــمــســا 
بـــمـــونـــديـــال 1990، ونـــجـــح فـــي خــطــف هــــدف الــــفــــوز، واحـــتـــفـــل بـــه كــمــا يفعل 
طــفــل صــغــيــر، ولـــعـــب ســكــاتــشــي دور الــمــنــقــذ فـــي مــــبــــاراة أوروغـــــــــواي بـــالـــدور 
الـــثـــانـــي، وســـجـــل هـــــدف إيـــطـــالـــيـــا الـــوحـــيـــد بـــتـــســـديـــدة مــــن 18 مــــتــــراً، ثــــم واصــــل 

هواية تسجيل األهداف، وهز شباك ايرلندا في ربع النهائي.
ورغم خروج إيطاليا من نصف النهائي على يد األرجنتين، إال أن سكاتشي 
نجح في تسجيل هــدف خامس، قبل أن ينهي البطولة بهدف ســادس في 
المباراة الترتيبية أمام إنجلترا، ليتوج بلقب هداف مونديال 1990، ويصبح 

ثاني العب إيطالي ينال هذا الشرف بعد روسي عام 1982 بالرصيد ذاته.

الدوحة - البيان

استقبلت حديقة جريت بجناح المملكة المتحدة فــي كأس 
العالم بقطر أكثر من 30 ألف زائر منذ افتتاحها، 19 نوفمبر 
الــقــدم اإلنجليزي  الماضي بمشاركة ديفيد بيكهام نجم كــرة 
الــســابــق. وزار الحديقة عــدد مــن كــبــار الشخصيات مــن داخــل 

دولة قطر وخارجها.
 وتــســتــمــر فــعــالــيــات الــحــديــقــة طـــوال فــتــرة الــمــونــديــال بهدف 
ـــــن ثــــقــــافــــة الـــمـــمـــلـــكـــة الــــمــــتــــحــــدة، بــــاإلضــــافــــة  اســــتــــكــــشــــاف جــــــــزء مـ
ــــثــــــاثــــــة« فــــــي كــــأس  لـــتـــحـــفـــيـــز الــــــــــــــزوار عــــلــــى مـــــســـــانـــــدة »األســــــــــــــود الــ
الــعــالــم، وُتــعــُد مــعــرضــًا عــالــمــيــًا يــضــُم مجموعة مــن األنشطة 
والــــفــــعــــالــــيــــات الـــمـــتـــنـــوعـــة والـــــتـــــي تـــــقـــــدم الــــــعــــــروض الـــمـــوســـيـــقـــيـــة 

وعــــــــــــــــروض األزيــــــــــــــــــاء والـــــــفـــــــنـــــــون والــــتــــصــــمــــيــــم 
وأفــــضــــل فــــنــــون الـــطـــهـــي بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
ــــانـــــة  ــــنـ ــــفـ االســــــــتــــــــمــــــــاع إلــــــــــــى مـــــوســـــيـــــقـــــى الـ

الـــــــويـــــــلـــــــزيـــــــة الــــــشــــــهــــــيــــــرة كـــــيـــــمـــــا أوتـــــــــونـــــــــغ، 
واالســـتـــمـــتـــاع بــعــبــق الــــزهــــور الـــمـــعـــطـــرة مــن 

ــــالـــــمـــــي الــــشــــهــــيــــر جـــو  ــــبـــــل صــــــانــــــع الـــــعـــــطـــــور الـــــعـ قـ
مالون سي بي إي. 

ــــقــــــة ســــلــــســــلــــة مــــــــن الـــــــعـــــــروض  ــــديــ واســــــتــــــضــــــافــــــت الــــــحــ
الــحــيــة كــجــزء مــن مــهــرجــان المملكة الــمــتــحــدة للمجلس 

الـــثـــقـــافـــي الـــبـــريـــطـــانـــي بـــمـــا فــــي ذلـــــك دي جــــي جـــامـــز ســوبــرنــوفــا 
وكـــاتـــي أويــــــن، بـــاإلضـــافـــة إلــــى عـــــروض الـــبـــاركـــور فـــي الــمــلــعــب 

الحضاري، وفنان الراب والهيب هوب الويلزي تودز.

هنا المونديال

تصدي القرن
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 30.000 زائر لحديقة 
»جريت« في المونديال
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حكايات
١٦  جمادى األولى  1444 | ١٠ ديسمبر ٢٠٢2  |  العدد ١٥٥٠٩|  السبت

ـ إيهاب زهدي دبي 

اســـــتـــــطـــــاع  فـــــــــي  الــــــمــــــشــــــاركــــــيــــــن  مـــــــــن  اعــــــتــــــبــــــر 56 % 
»الـــبـــيـــان« عــبــر »تـــويـــتـــر«، أن مــنــتــخــب ويـــلـــز، كــان 
أســــــــوأ الـــمـــنـــتـــخـــبـــات األوروبـــــــيـــــــة الــــتــــي شـــــاركـــــت فــي 
مونديال 2022. وحصل منتخب الدنمارك على 

نسبة 39 %، ثم منتخب صربيا 5 %.
وأكد راكان العجمي العب الجزيرة السابق، 
الـــــمـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات  بــــــــيــــــــن  مــــــنــــــتــــــخــــــب ويـــــــــلـــــــــز األســــــــــــــــــــــوأ  أن 

ــــال: لــــم يـــقـــدم أي جـــمـــل تــكــتــيــكــيــة  ــ ــــيــــــة، وقـ األوروبــ
بـــــــــــوجـــــــــــوده فــــي  تــــــشــــــعــــــرنــــــا  هــــــجــــــومــــــيــــــة أو دفــــــــاعــــــــيــــــــة 
الــــمــــونــــديــــال، وأضــــــــــاف: مـــنـــتـــخـــبـــات ويــــلــــز وصـــربـــيـــا 
والدنمارك، احتلت المراكز األخيرة بمجموعتها 
بــالــدور األول، رغـــم أن الــتــوقــعــات رشحتها قبل 
ــــة لــــتــــحــــقــــيــــق مـــــــفـــــــاجـــــــآت، وكـــــــــــــان أســـــــوأهـــــــا  ــــولــ ــــطــ ــبــ ــ الــ
مــــنــــتــــخــــب ويـــــــلـــــــز، فــــيــــمــــا ظـــــهـــــر مـــنـــتـــخـــبـــا الـــــدنـــــمـــــارك 
وصربيا، أفضل على الجانب البدني، ومع هذا 

لم يتمكنا من تقديم العرض المنتظر.

استطالع 

:% 56
ما هو أسوأ منتخب أوروبي 

في كأس العالم؟
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 ويلز المنتخب 

األوروبي األسوأ

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
4 - 2المدينة 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( × كرواتيا – )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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