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الدوحة - أ ف ب 

قاد كريستيانو رونالدو البرتغال لفوز مثير على غانا 3 - 
2، أمس، في الجولة األولى من منافسات المجموعة 
الثامنة لمونديال قطر، فدخل التاريخ بعدما بات أول 

العب يسجل في خمس نسخ من النهائيات.
وبعد شوط أول عقيم افتتح ابن الـ37 عاماً التسجيل 
ألبــطــال أوروبــــا 2016 مــن ركــلــة جـــزاء جــدلــيــة )65(، ثم 
وبعدما أدرك أندريه أيو التعادل لغانا )73(، عاد جواو 
فــيــلــيــكــس، ومـــنـــح الــبــرتــغــالــيــيــن الـــتـــقـــدم )78(، وأضـــــاف 
البديل رافايل لياو الثالث )80( قبل أن يقلص البديل 

عثمان بوكاري الفارق في الدقيقة 89.
وتـــــضـــــم الــــمــــجــــمــــوعــــة: أوروغــــــــــــــــــواي وكـــــــوريـــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
اللتين تعادلتا صفر- صفر، ليتصدر »سيليساو« أوروبا 

بثالث نقاط.
وبـــــعـــــد ســــــاعــــــات عــــلــــى اإلعـــــــــــالن عــــــن فــــســــخ عـــــقـــــده مــع 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد اإلنـــجـــلـــيـــزي، بــســبــب انـــتـــقـــاده الـــنـــادي 
ــنـــــدي إريــــــــــك تــــــن هــــــــــاغ، وطــــــــأ كـــريـــســـتـــيـــانـــو  ــ ــــولـ ــــهـ ومـــــــدربـــــــه الـ
رونــالــدو أرضية استاد 974 كالمهاجم الصريح الوحيد 
فــــي تــشــكــيــلــة الــــمــــدرب فـــرنـــانـــدو ســـانـــتـــوس، لــيــنــضــم إلـــى 
نادي الالعبين، الذين خاضوا النهائيات خمس مرات، 
إلى جانب غريمه األرجنتيني ليونيل ميسي، والحارس 
المكسيكي غييرمو أوتشوا ومن سبقهم: المكسيكيان 
الحارس أنتونيو كارباخال ورافايل ماركيس، والحارس 

اإليطالي جانلويجي بوفون، واأللماني لوتار ماتيوس.
وبــمــشــاركــتــه، أمـــــس، خــــاض رونــــالــــدو أيـــضـــاً الــبــطــولــة 
الكبرى العاشرة توالياً، إذ خاض أيضاً خمس نهائيات 
في كأس أوروبا منذ 2004، ليصبح أول العب أوروبي 

يحقق هذا األمر.
ثــم جــاء اإلنــجــاز األكــبــر بتسجيله هــدف االفــتــتــاح من 
ركلة جزاء، انتزعها بنفسه، ليجد طريقه إلى الشباك 
لــلــمــونــديــال الـــخـــامـــس، هـــو الـــــذي افــتــتــح رصـــيـــده بــهــدف 
عـــام 2006 ثــم مــثــلــه فــي 2010 و2014 قــبــل أن يسجل 
أربعة في 2018، بينها ثالثية في مرمى إسبانيا )3-3(.

وتجاوز النجم البرتغالي األسطورة البرازيلية بيليه، 
و1966  و1962   1958( نـــــســـــخ  أربـــــــــــع  فـــــــي  ســـــجـــــل  الـــــــــــذي 
و1970(، واأللمانيان أوفه زيلر، الذي سجل في النسخ 
نــفــســهــا، الـــتـــي ســجــل فــيــهــا بــيــلــيــه، ومـــيـــروســـالف كــلــوزه 

)2002 و2006 و2010 و2014(.
ــــــي بــــــ118  ــــــداف دولـ ــــزز رونـــــالـــــدو ســـجـــلـــه أفــــضــــل هـ ــ وعـ

الدوحة - رويترز 

أحرز المهاجم السويسري بريل إمبولو هدف الفوز على 
بـــلـــده األصــــلــــي الــــكــــامــــيــــرون، وظـــهـــر الــــحــــزن عــلــيــه ورفــــض 
االحـــتـــفـــال خــــالل الــلــقــاء الــــذي أقــيــم بــيــن الــمــنــتــخــبــيــن في 
المجموعة السابعة ضمن منافسات كأس العالم لكرة 
الـــــقـــــدم قــــطــــر 2022 فـــــي اســـــتـــــاد الــــجــــنــــوب أمـــــــــس. وتـــلـــقـــى 
ــــانـــــب  إمــــــبــــــولــــــو تــــــمــــــريــــــرة مــــــــن شـــــــــيـــــــــردان شــــــاكــــــيــــــري مــــــــن الـــــجـ
األيمن، وسدد كرة قوية من مدى قريب داخل الشباك 
في الدقيقة 48، وبدا وكأنه يريد االعتذار بعدما ركض 
نــــحــــوه بــــاقــــي العــــبــــي ســــويــــســــرا لــــالحــــتــــفــــال، وولــــــــد إمـــبـــولـــو 
البالغ عــمــره 25 عــامــاً فــي يــاونــدي، لكنه نشأ فــي بــازل، 
وســـجـــل مــــن أول تـــســـديـــدة لـــســـويـــســـرا عـــلـــى الـــمـــرمـــى فــي 

مباراته الدولية رقم 60 في مسيرته حتى اآلن. 
وكانت الكاميرون، التي لم تحقق أي فوز في كأس 
الـــــعـــــالـــــم مــــنــــذ 20 عـــــــامـــــــاً، الــــــطــــــرف األفــــــضــــــل فــــــي الــــشــــوط 
األول، وصـــنـــعـــت أكــــثــــر مـــــن فــــرصــــة خــــطــــيــــرة. واســـتـــمـــرت 
أفـــضـــلـــيـــة الـــكـــامـــيـــرون بــيــنــمــا لــــم يـــكـــن بـــوســـع ســـويـــســـرا أن 
الـــســـتـــة عـــشـــر فــي  تـــبـــلـــغ دور  الـــــــذي جـــعـــلـــهـــا  تــــقــــدم األداء 
آخر نسختين للمسابقة، لكن بعد االستراحة استحوذ 
شاكيري على الكرة في الجانب األيمن وأرســل عرضية 
قوية قابلها إمبولو بلمسة واحدة قوية داخل الشباك.

الــــشــــوط األول،  تــــكــــرار أداء  الـــكـــامـــيـــرون فــــي  وفـــشـــلـــت 
ــــــى زومـــــــــــــر تــــــقــــــريــــــبــــــاً، وكــــــــانــــــــت مــــحــــظــــوظــــة  ــــرمـ ــ ــــــدد مـ ــــهـ ــ ولــــــــــم تـ
بــــعــــدم اســـتـــقـــبـــال الـــــهـــــدف الــــثــــانــــي مـــــن الـــمـــهـــاجـــم هـــاريـــس 

سفيروفيتش في الوقت بدل الضائع.

رونالـدو »التاريخـي« يقــــــــــــود البرتغال للفوز على غانا

إمبولو »الحزين« يقود سويسرا للفوز على الكاميرون

 إحياء ذكرى مارادونا 
في الدوحة

فليك يهدد 
األساسيين في ألمانيا

اخــتــار المشجع األرجنتيني خافيير معلوف، تكريم ذكــرى 
مــــــــــارادونــــــــــا، بــــــــارتــــــــداء الــــقــــمــــيــــص الــــــــــذي لــــعــــب بــــــه الـــــــراحـــــــل ضــد 
إنــجــلــتــرا فـــي ويــمــبــلــي، خـــال إحـــيـــاء الـــذكـــرى الــثــانــيــة لرحيله 
الـــتـــي تـــتـــزامـــن مـــع الـــمـــبـــاراة الــمــصــيــريــة لــمــنــتــخــب بــــــاده، غـــداً 
ــــانـــــغـــــو« هــــذه  ــتـ ــ مــــــع الــــمــــكــــســــيــــك، مــــــع األمـــــــــل بـــــــأن يـــســـتـــلـــهـــم »الـ
الــمــنــاســبــة، كـــي يـــعـــود إلــــى ســـبـــاق الـــتـــأهـــل. والــقــمــيــص الـــذي 
ارتداه مارادونا ضد إنجلترا عام 1980، من أثمن مقتنيات 
معلوف بين مجموعة من ألف قميص كروي ُتقّدر بمليون 
دوالر، وفــــق صـــاحـــبـــهـــا.. وبـــيـــع قــمــيــص كــــان يـــرتـــديـــه مــــارادونــــا 
عــنــدمــا ســجــل هــدفــه الــشــهــيــر فـــي كـــأس الــعــالــم 1986 أمـــام 

إنجلترا، مقابل )9.3 مايين دوالر(.    )الدوحة - أ ف ب(

هـــــــــــــــدد مـــــــــــــــــــدرب الــــــمــــــنــــــتــــــخــــــب األلــــــــــمــــــــــانــــــــــي هــــــــــانــــــــــز فـــــــلـــــــيـــــــك العـــــبـــــيـــــه 
األســاســيــيــن أن أيـــــًا مــنــهــم لــيــس ضــامــنــًا مـــركـــزه، وذلـــــك بعد 
السقوط الــصــادم أمــام اليابان )1 - 2(. وقبل أيــام معدودة 
مـــن الــمــوقــعــة الــمــنــتــظــرة فـــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة مـــن مــنــافــســات 

المجموعة الخامسة بعد غٍد بين ألمانيا وإسبانيا 
الــتــي اســتــعــرضــت أول مــن أمـــس بسباعية نظيفة 
ــــة فــــــــي شـــــــبـــــــاك كــــــوســــــتــــــاريــــــكــــــا، وعـــــــــــد فـــلـــيـــك  ــيــ ــ ــــخــ ــــاريــ تــ
بالتدقيق في كافة المراكز قبل اتخاذ قراره بشأن 

التشكيلة. وتــابــع: »يــجــب أن تفهموا أننا 
نناقش كل مسألة تتعلق باألشخاص 

وكــــــــــل مـــــــركـــــــز. نــــــقــــــوم بــــــذلــــــك قـــــبـــــل كـــل 
ـــاراة. مــهــمــتــنــا كـــطـــاقـــم تـــدريـــبـــي  ــ ــبـ ــ مــ
هــــــــــــــــــي تـــــــــشـــــــــكـــــــــيـــــــــل أفـــــــــــــــضـــــــــــــــل فـــــــــريـــــــــق 

ممكن«. )الدوحة - أ ف ب(
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إمبولو من أصل كاميروني سجل لسويسرا  ورفض االحتفال | أ ف ب 

رونالدو سجل الهدف األول للبرتغال من ركلة جزاء | ا ف ب



٠٣ مباريات
٠١  جمادى األولى  1444 | ٢٥ نوفمبر ٢٠٢2  |  العدد ١٥٤9٤|  الجمعة

ــــاً فـــــي 192 مــــــبــــــاراة، وبــــــــات عـــلـــى بـــعـــد هــــــدف مــن  هـــــدفـ
مــــــعــــــادلــــــة األســــــــــطــــــــــورة أوزيـــــــبـــــــيـــــــو كـــــــونـــــــه أفـــــــضـــــــل هــــــــداف 
بــــرتــــغــــالــــي فــــــي نــــهــــائــــيــــات كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم، لــــكــــن األخــــيــــر 
ســــجــــل جـــمـــيـــع أهــــــدافــــــه الـــتـــســـعـــة فـــــي نـــســـخـــة واحـــــــدة 

عام 1966.
جاءت المباراة سريعة ومثيرة من الطرفين، وتحكم 
الــمــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي فـــي أغــلــب مــجــريــاتــهــا، بــيــنــمــا نجح 
إنهاء  الــغــانــي فــي تقديم أداء متميز، وعــابــه  المنتخب 
الهجمات بشكل سليم. واستحوذ المنتخب البرتغالي 
ــــبـــــالك  عــــلــــى الـــــكـــــرة بـــنـــســـبـــة 61 %، فـــــي حــــيــــن امــــتــــلــــك »الـ
ســــتــــارز« 39 % فـــقـــط، وســــــدد الــمــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــالـــي 10 
تــســديــدات، بينها 5 عــلــى الــمــرمــى، فــي حــيــن المنتخب 
ــــتـــــان عــلــى  ــــنـ ــــانـــــي ســــــــدد 6 تـــــســـــديـــــدات فـــــقـــــط، بـــيـــنـــهـــا اثـ الـــــغـ

المرمى.

الدوحة - د ب أ

 اســـتـــهـــل مـــنـــتـــخـــب أورغــــــــــــواي مــــبــــاريــــاتــــه فـــــي بـــطـــولـــة كـــأس 
الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم، بــتــعــادل سلبي مــع منتخب كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة، أمــــس، خـــالل الـــمـــبـــاراة الــتــي جمعتهما على 
مــلــعــب الـــمـــديـــنـــة الــتــعــلــيــمــيــة، ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الــجــولــة 
ــــافــــــســــــات الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــــثــــــامــــــنــــــة. وفــــشــــل  ــــنــ األولــــــــــــــــى مــــــــن مــ
ــــتـــــي أتـــيـــحـــت  ــــفــــــرص الـ ــــافـــــة الــ ــــتـــــغـــــالل كـ الـــمـــنـــتـــخـــبـــان فــــــي اسـ
لــهــمــا أمــــام الــمــرمــيــيــن، لــيــحــصــل كـــل مــنــهــمــا عــلــى نقطة. 
ويــلــتــقــي منتخب أورغــــــواي مــع نــظــيــره الــبــرتــغــالــي االثــنــيــن 
المقبل، في الجولة الثانية، فيما يلعب منتخب كوريا 

الجنوبية، مع منتخب غانا في ذات اليوم.
وجـــــــاءت بــــدايــــة الــــمــــبــــاراة مــتــوســطــة الـــمـــســـتـــوى، وظـــل 

الـــــلـــــعـــــب مـــــنـــــحـــــصـــــراً فـــــــي وســـــــــط الـــــمـــــلـــــعـــــب، حـــــتـــــى جـــــــاءت 
الــــدقــــيــــقــــة 19، والــــــتــــــي شـــــهـــــدت أولــــــــــى الــــــفــــــرص الـــخـــطـــيـــرة 
ألوروغــــــــواي، عــنــدمــا ســــدد فــالــفــيــردي كــــرة قـــويـــة، لكنها 

علت العارضة.
وجاءت أبرز فرص المباراة، في الدقيقة 43، كادت 
أورغـــــواي أن يــســجــل هـــدف الــتــقــدم، عــنــدمــا لــعــبــت ركلة 
ركنية، ارتقى إليها دييغو غودين، وقابلها بضربة رأس 
قوية، لكن كرته اصطدمت بأسفل القائم األيمن، ورد 
الـــمـــنـــتـــخـــب الـــــكـــــوري فـــــي الـــدقـــيـــقـــة الــــتــــالــــيــــة، عـــنـــدمـــا ســـدد 
هيونج مين ســون، كــرة أرضية قوية من خــارج منطقة 
الـــــجـــــزاء، ولـــكـــن كـــرتـــه مـــــرت بــــجــــوار الـــقـــائـــم األيـــــســـــر. ومـــر 
الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد، قبل أن 

يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء.     

رونالـدو »التاريخـي« يقــــــــــــود البرتغال للفوز على غانا

تعادل سلبي بين أورغواي وكوريا الجنوبية

حسابات التأهل
يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة 

إلى الدور ثمن النهائي
ــــبـــــيـــــن بـــــعـــــدد  ــــنـــــتـــــخـ بــــــــحــــــــال تــــــــــعــــــــــادل مـ

النقاط، يتم اللجوء إلى:
■ فارق األهداف
■ عدد األهداف

ــــنـــــقـــــاط فــــــي الــــمــــواجــــهــــات  ■ عـــــــدد الـ
الــــــــمــــــــبــــــــاشــــــــرة بــــــــيــــــــن الـــــمـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات 

المتعادلة
بـــــــــيـــــــــن  األهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق   ■

المنتخبات المتعادلة
بــيــن المنتخبات  ■ عـــدد األهــــــداف 

المتعادلة
■ تــرتــيــب الــلــعــب الــنــظــيــف )بــطــاقــة 
صــــفــــراء: نــقــطــة، بــطــاقــة صــفــراء 
ثـــــــانـــــــيـــــــة- حـــــــــمـــــــــراء غــــــيــــــر مــــــبــــــاشــــــرة: 
ـــاقــــــة حــــــــمــــــــراء غـــيـــر  ــ ـــطـ ــ 3 نــــــــقــــــــاط، بـ
ــــفـــــراء ثــم  ــــقـــــاط، صـ مــــبــــاشــــرة: 4 نـ

حمراء مباشرة: 5 نقاط(
بــــحــــال اســــتــــمــــرار الــــتــــعــــادل: ســحــب 

القرعة

بطولة كروية ال حرب أخالقية
المونديال بطولة كــرويــة.. ولكنهم يريدونها حرباً أخالقية.. 

ثقافية.. دينية!!
ألن الـــمـــونـــديـــال عـــلـــى أرض عـــربـــيـــة، تـــكـــالـــب األوروبــــــيــــــون عــلــى 

افتعال األزمات، تحت الشعار المزعوم، حقوق اإلنسان!!
منتخبات تركت التركيز على التكتيك وفن الكرة، وانشغلت 

بقضايا ليس مجالها المونديال..
وضع العبو ألمانيا أياديهم على أفواههم فتكبلت أقدامهم!! 

وخسروا أمام اليابان.
وافترسهم  نقطتين..  فـــأهـــدروا  دنــمــاركــيــة..  سمعنا جعجعة 
»نــــــســــــور قـــــــرطـــــــاج«! مـــنـــتـــخـــب إنــــجــــلــــتــــرا حـــــــــاول الــــلــــعــــب بـــــشـــــارات 
تــدافــع عــن فــئــة مـــا!! فمنعهم فــيــفــا!! ومـــن حــســن حــظــه، أنــه 

لعب أمام إيران الضعيف.
كــــــــان عــــلــــى األوروبـــــــيـــــــيـــــــن أن يــــصــــلــــحــــوا حــــــــال بـــلـــدانـــهـــم 
مـــع  فــــعــــلــــت  مــــــــــــاذا  حـــــكـــــومـــــاتـــــهـــــم  لـــــيـــــســـــألـــــوا  أوالً!! 

المهاجرين.. في ألمانيا وإنجلترا؟؟
ـــــم ونـــــحـــــتـــــرمـــــهـــــا.. ولــــنــــا  ــــكــ ــ ـــاداتـ ــ لـــــكـــــم ثــــقــــافــــتــــكــــم وعــ

عاداتنا وثقافتنا فاحترموها!!
لماذا تفرضون علينا ما يتنافى مع أخالقنا وديننا؟؟

مــــا تــفــعــلــه ألـــمـــانـــيـــا والـــــدنـــــمـــــارك اســـتـــعـــمـــار جـــــديـــــد.. اســتــعــمــار  
بهدم األخالق. وهذا أخطر من استعمار القنابل والرصاص!

عندما نظمت ألمانيا مونديال 2006، هل نددت المنتخبات 
الـــعـــربـــيـــة الـــمـــشـــاركـــة )الــــســــعــــوديــــة وتـــــونـــــس( بــــالــــنــــازيــــة، وســــوء 

معاملة المهاجرين مثالً؟؟؟
إذا أراد الغرب أن نفتح ملفات حقوق اإلنسان، وننبش في 

الماضي والحاضر، فهو خاسر..! منذ ضربة البداية.
ــــيـــــن، أن  ــــيـ ولــيــعــلــم مــنــتــخــب ألـــمـــانـــيـــا وغــــيــــره مــــن جـــوقـــة األوروبـ
بــــــالداً عـــربـــيـــة، تـــونـــس، أول مـــن ألـــغـــت الـــــرق والـــعـــبـــوديـــة عــام 

1846، قبل أمريكا وفرنسا ودول أوروبية كثيرة!!
فلماذا الدروس المجانية؟؟ المونديال لمتعة كرة القدم.

المونديال مهرجان فرحة واحتفال.
لماذا تفسدون فرحتنا العربية بالتنظيم.. وسعادتنا بنتائج 

السعودية وتونس والمغرب؟؟
اطرحوا قضاياكم في بلدانكم، وليس في المالعب!!

ــــيـــــا وانـــــجـــــلـــــتـــــرا والــــــدنــــــمــــــارك  ــــانـ ــــالـــــب مــــنــــتــــخــــبــــات ألـــــمـ لـــــــمـــــــاذا ال تـــــطـ
وهولندا بحرية التنقل؟؟

لـــــمـــــاذا ال يــــدافــــعــــون عـــــن آالف األفـــــــارقـــــــة، الـــــذيـــــن يــــمــــوتــــون فــي 
الـــبـــحـــر الـــمـــتـــوســـط كـــــل ســـــاعـــــة، هـــــروبـــــاً مـــــن فـــقـــر ســـاهـــمـــت فــي 

تعميقه أوروبا.
ابنكم، عندما  إنفانتينيو رئيس »فيفا«،  ألــم تصلكم رســالــة 
قـــال قــبــل أيــــام قــلــيــلــة كــلــمــاتــه الــتــاريــخــيــة: »ســمــعــت كــثــيــراً من 
الدروس األخالقية من جهات أوروبية. على أوروبا أن تعتذر 
على ما فعلته خالل الـ 3000 عام الماضية. ما سمعته نفاق. 

نحن ال ننظم حرباً.. نحن ننظم بطولة كرة قدم«.

صالح الدين  الشيحاوي روح رياضية
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قطر والسنغال.. الفرصة األخيرة
الدوحة - أ ف ب

تحظى مباراة قطر مع السنغال، ضمن منافسات المجموعة األولى، التي يستضيفها 
اســتــاد الــثــمــامــة فــي تــمــام الــســاعــة الــخــامــســة بــتــوقــيــت اإلمــــــارات، بــاألهــمــيــة األكــبــر الــيــوم، 
لــم يسبق أن تواجها  باعتبارها فرصة التعويض األخــيــرة لكال المنتخبين، علمًا أنهما 
ـــاراة دولــــيــــة مــــن قـــبـــل. الــمــنــتــخــب الـــقـــطـــري، مــســتــضــيــف الـــمـــونـــديـــال، الــــــذي تــعــرض  فــــي مــــبـ
لــلــخــســارة فــي الــمــبــاراة االفــتــتــاحــيــة أمــــام نــظــيــره اإلكـــــــوادوري بــهــدفــيــن دون رد، ويــخــوض 
هذه المباراة بدون أي نقاط، يسعى للتمسك بآماله للتأهل للدور الثاني، واالنضمام 
لــلــنــتــائــج اإليــجــابــيــة لــلــمــنــتــخــبــات الــعــربــيــة الــمــشــاركــة فـــي الـــمـــونـــديـــال.  وال تــقــل طــمــوحــات 
المنتخب السنغالي عن نظيره القطري في هذه المباراة، في ظل خسارته أيضًا مباراته 
االفتتاحية أمام هولندا بنفس النتيجة، وعدم حصوله على أي نقاط، وبالتالي يسعى 

جاهداً للتشبث بآماله في االستمرار بالمونديال.
ـــــّدم  ــــبـــــانـــــي فـــيـــلـــيـــكـــس ســـانـــشـــيـــز بـــــاإلخـــــفـــــاق، وقــــــــــال: لـــــن أقــ وأقــــــــــّر مــــــــدرب »الــــعــــنــــابــــي« اإلسـ
األعـــذار، أهنئ الخصم على هــذا الــفــوز، لدينا الكثير مــن اإلمــكــانــات، ولــم نقدم أفضل 
ما لدينا، بسبب التوتر لم تكن البداية جيدة، ال بل كانت سيئة وتلقى مرمانا هدفين.

في المقابل، وبعد صدمة خسارتها مانيه، تسعى السنغال إلى تعويض سقوطها 
في ظهورها األول بطلة ألفريقيا )2021(، وإبقاء حظوظها بقيادة أليو سيسيه للعبور 
إلـــى الــــدور الــثــانــي. وإلــــى جــانــب مــانــيــه، أعــلــن االتـــحـــاد الــســنــغــالــي أن العـــب خــط الــوســط 
شيخو كوياتيه يعاني من »التهاب« في الفخذ اليمنى، وسيكون غير متاح على األرجح 
لــمــواجــهــة قــطــر. ويــمــكــن لــبــاب غـــي، العـــب وســـط مــرســيــلــيــا الــفــرنــســي الــــذي حـــّل بــــدالً من 

كوياتيه خالل المباراة، أن يعّوض مرة أخرى عن غيابه أمام قطر.
السنغال يسعى إلى التعويض |  أ ف ب

هولندا واإلكوادور.. طموحات التأهل
الدوحة - أ ف ب

ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الــمــجــمــوعــة األولــــــــى، ســتــنــطــلــق مـــبـــاراة 
ــــائـــــزيـــــن مــــــن الـــــجـــــولـــــة الــــســــابــــقــــة؛  أخـــــــــــرى، تــــجــــمــــع بــــيــــن الـــــفـ
منتخبي هــولــنــدا واإلكـــــوادور، يستضيفها اســتــاد خليفة 
الــــدولــــي، فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــــدوحــــة، وتـــجـــرى في 
الثامنة مساء بتوقيت اإلمارات، ويديرها طاقم تحكيم 
جــزائــري، بــقــيــادة مصطفى غــربــال، وهــو الــظــهــور الثاني 
لــطــاقــم تــحــكــيــم عـــربـــي، فـــي الـــمـــونـــديـــال حــتــى اآلن، بعد 
الطاقم اإلماراتي، الذي أدار مباراة إسبانيا وكوستاريكا، 
الهولندي  المنتخبان  عــبــدالــلــه. ويــخــوض  بــقــيــادة محمد 
ــــاراة، وطـــــمـــــوحـــــات الــــتــــأهــــل مــن  ــــبــ ــــمــ ــــــذه الــ واإلكـــــــــــــــــوادوري هـ
الجولة الثانية تراودهما، في حال تحقيق الفوز وحصد 
3 نقاط جديدة، ترفع رصيد الفائز إلى 6 نقاط. وسبق 
أن لعب المنتخبان من قبل وديــاً مرتين، فازت هولندا 

في األولى بهدف دون رد 2006، وتعادال في الثانية 1-1 
عام 2014. اإلكوادوري يعتمد على المعنويات العالية، 
بعد فــوزه على قطر، مستضيف البطولة، وأصبح أول 
منتخب يفوز على منتخب الدولة المضيفة في مباراتها 

االفتتاحية لبطولة كأس العالم.
فــــي حــــيــــن، يــعــتــمــد الــمــنــتــخــب الـــهـــولـــنـــدي عـــلـــى إصـــــرار 
ــــالـــــي  ــــنـــــغـ ــــبــــــة الـــــمـــــنـــــتـــــخـــــب الـــــسـ ــــقــ ــــد تـــــخـــــطـــــيـــــه عــ ــ ــــعـ ــ العــــــــبــــــــيــــــــه، بـ
الــصــعــب فـــي الـــوقـــت الــــحــــرج، حــيــث أحـــــرز هـــدفـــي الــفــوز 
فـــي الــدقــيــقــتــيــن 84 و90 مـــن زمــــن الـــمـــبـــاراة، والـــفـــوز في 
هـــــذه الــــمــــبــــاراة، يــضــمــن لــــه الـــتـــأهـــل لــــلــــدور الـــثـــانـــي بــنــســبــة 
ــــتـــــه أمـــــــــــام قــــــطــــــر، فـــي  ــــــن مـــــواجـــــهـ ــــنـــــظـــــر عـ ــــغــــــّض الـ كـــــبـــــيـــــرة، بــ
ــــيـــــرة. وســـتـــكـــون الــــمــــبــــاراة األخــــيــــرة لــــإكــــوادور  الـــجـــولـــة األخـ
أمــــام الــســنــغــال، الــثــاثــاء الــمــقــبــل، عــلــى اســتــاد خليفة، 
فــيــمــا تــخــتــتــم هــولــنــدا مــنــافــســات الــمــجــمــوعــة فـــي الــجــولــة 

األخيرة أمام قطر، على استاد البيت.

»العنابي«.. ال بديل عن الفوز  |  أ ف ب

اإلكوادور وهدف الفوز الثاني | أ ف ب »الطواحين« جاهزة للقاء |  رويترز
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مباريات
٠١  جمادى األولى  1444 | ٢٥ نوفمبر ٢٠٢2  |  العدد ١٥٤9٤|  الجمعة

إنجلترا وأمريكا.. حسم وتحٍد

الدوحة - أ ف ب 

 يسعى اإلنجليز إلى تأكيد بدايتهم النارية في مونديال 
قطر، وحسم تأهلهم عن المجموعة الثانية إلى الدور 
ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي، عـــنـــدمـــا يـــتـــواجـــهـــون الــــيــــوم مــــع األمـــريـــكـــان 
عــــلــــى مــــلــــعــــب الــــبــــيــــت فــــــي الـــــــخـــــــور، وذلــــــــــك وســــــــط تـــحـــذيـــر 
مـــن مــدّربــهــم غـــاريـــث ســاوثــغــيــت مـــن مــغــبــة الــتــقــلــيــل من 

المنتخب األمريكي.
وبـــدأ منتخب »األســـود الــثــاثــة«، رحلته نحو تحقيق 
حــلــم مــعــانــقــة الـــمـــجـــد، والــــفــــوز بــالــلــقــب الــعــالــمــي لــلــمــرة 
الــثــانــيــة، بــعــد أولـــى عــلــى أرضـــه عـــام 1966، بــاســتــعــراض 
هـــجـــومـــي 6 - 2 عـــلـــى حـــســـاب مــنــتــخــب إيــــــــران، وحــقــقــت 
كــــــأس  ووصـــــــيـــــــفـــــــة   ،2018 مــــــــونــــــــديــــــــال  رابـــــــــعـــــــــة  إنـــــــجـــــــلـــــــتـــــــرا، 
أوروبـــــا، أكــبــر فـــوز لــهــا بــمــبــاراتــهــا االفــتــتــاحــيــة فــي تاريخها 
المونديالي، وهو ثاني أكبر انتصار لها في كأس العالم 
عـــــمـــــومـــــاً، بــــعــــد فـــــوزهـــــا عــــلــــى بـــنـــمـــا )6 - 1( فـــــي مــــونــــديــــال 
2018. وتــــصــــّدرت إنــجــلــتــرا الــمــجــمــوعــة بـــفـــارق نــقــطــتــيــن، 
أمـــــــام خــصــمــتــهــا الـــمـــقـــبـــلـــة الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة، وجـــارتـــهـــا 

ويلز، اللتين تعادلتا 1-1 افتتاحاً.

ــــمــــــن الـــــنـــــهـــــائـــــي،  ــــتـــــهـــــا إلـــــــــــى ثــ ــــرا بـــــطـــــاقـ ــــتــ ــلــ ــ وســـــتـــــحـــــســـــم إنــــــجــ
فـــــي حــــــال خــــرجــــت مـــنـــتـــصـــرة مـــــن مـــواجـــهـــتـــهـــا الـــثـــالـــثـــة فــي 
النهائيات مع األمريكيين، بعد مونديال 1950 )خسرت 
0 - 1 فـــي دور الــمــجــمــوعــات(، و2010 )تـــعـــادال 1-1 في 

دور المجموعات أيضاً(، وذلك بغض النظر عن نتيجة 
المباراة الثانية التي تقام على ملعب أحمد بن علي في 

الريان بين ويلز وإيران.
لــكــن الــــمــــدرب غـــاريـــث ســـاوثـــغـــيـــت، الـــــذي وجــــد نفسه 

ــــفـــــشـــــل فـــي  ــــعـــــد الـ ــبـــــل الـــــنـــــهـــــائـــــيـــــات، بـ ــ فـــــــي مــــــوقــــــف حـــــــــرج قـ
تحقيق الــفــوز لست مــبــاريــات متتالية، فــي سلسلة هي 
األســـــــــوأ لـــمـــنـــتـــخـــب »األســـــــــــود الــــثــــاثــــة« مـــنـــذ 1993، َحــــــّذر 
مــن األمــريــكــيــيــن الــذيــن سيهاجموننا بــكــل مــا لــديــهــم من 
قــــوة، مــطــالــبــاً فــريــقــه أن يــكــون أكــثــر صــابــة فـــي الــنــاحــيــة 

الدفاعية.
عــلــى جــانــب آخــــر، تــحــدث والــكــيــر زيــمــيــرمــان، مــدافــع 
منتخب الواليات المتحدة األمريكية، عن لقاء منتخب 
ــــــاده ضــــد نـــظـــيـــره اإلنـــجـــلـــيـــزي فــــي بـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــالـــم  بـ
لكرة القدم، معرباً عن تطلعه لمواجهته المرتقبة مع 
هـــــــاري كــــيــــن، مـــهـــاجـــم مــنــتــخــب إنـــجـــلـــتـــرا، خــــــال الـــلـــقـــاء. 
وحرم زيميرمان المنتخب األمريكي من تحقيق انتصاره 
األول فـــي الــمــجــمــوعــة، بــعــدمــا تــســبــب فـــي ركــلــة جــــزاء، 
أحــرز من خالها النجم الويلزي المخضرم غاريث بيل 
هـــدف الــتــعــادل، فــي لــقــاء المنتخبين. وتــحــدث الــاعــب 
األمريكي عن هاري كين قائاً: أعلم أنه موهبة فائقة، 
ويمتلك مسيرة كــرويــة حافلة، ولــكــن مــرة أخـــرى، إنها 
أداة قــيــاس بــالــنــســبــة لــــي، وأنــــا بــالــتــأكــيــد لـــن أتـــراجـــع عن 

المواجهة. 

 منتخب أمريكا جاهز للقاء | أ ف ب

إيران وويلز.. عودة وأمل

الدوحة - البيان

ضــمــن مــنــافــســات الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة، يــلــتــقــي مــنــتــخــبــا ويــلــز 
وإيـــران، فــي الــمــبــاراة التي تجمعهما على اســتــاد أحمد بن 
علي في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بتوقيت اإلمارات، 
تــتــبــايــن خــالــهــا مــواقــف المنتخبين وإن اتفقا  فــي مــواجــهــة 
على طموح التمسك بحظوظهما في التأهل للدور الثاني.

ــــعــــــادل فــي  ــــتــ مـــنـــتـــخـــب ويـــــلـــــز نــــجــــح فــــــي اقـــــتـــــنـــــاص نــــقــــطــــة الــ

مــبــاراتــه األولــــى أمــــام نــظــيــره األمــريــكــي، بــعــدمــا أدرك العبه 
جاريث بيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 82 
مـــن عــمــر الــلــقــاء، وبــالــتــالــي تـــزايـــدت عــنــده آمــــال جــمــع أكــبــر 
عـــــدد مــــن الـــنـــقـــاط وانـــتـــظـــار مــــا تــســفــر عـــنـــه نـــتـــائـــج الـــمـــبـــاريـــات 

المتبقية.
أمــــا مــنــتــخــب إيـــــــران، والــــــذي تـــعـــرض لـــخـــســـارة ثــقــيــلــة من 
إنجلترا بنتيجة 2 - 6، في الجولة األولـــى، يريد أوالً محو 
الصور التي ظهر عليها في تلك المباراة، وثانياً تجاوز آثار 

الخسارة والتطلع لما هو قــادم في ظل تبقي مباراتين له 
في الدور األول يستطيع تعديل أوضاعه فيهما.

وفــــــي الـــــريـــــان غــــــرب الــــــدوحــــــة، تـــتـــجـــه األنـــــظـــــار مــــجــــدداً 
إلى المنتخب اإليراني في مواجهته مع بايل ورفاقه، 
وتــلــّقــى المنتخب اإليـــرانـــي ضــربــة قــويــة بــخــروج حــارســه 
علي رضا بيرانوند مصاباً مع شكوك بارتجاج في المخ 
بـــعـــد اصــــطــــدامــــه بــزمــيــلــه مــجــيــد حــســيــنــي، مــــا ســيــبــعــده 
عــــلــــى األرجــــــــــح عـــــن مــــواجــــهــــة ويــــلــــز الــــتــــي تـــــواجـــــه العـــبـــيـــن 

لـــيـــســـوا فــــي أفــــضــــل الـــــظـــــروف، وفـــــق تـــصـــريـــح الــبــرتــغــالــي 
كــارلــوس كــيــروش المدير الفني لمنتخب إيـــران، الــذي 
أضاف بعد الهزيمة الثقيلة من إنجلترا، منذ البداية، 
كان الفرق واضحاً في المستوى وبالخبرة وبالسرعة. 
ــــاهــــــزون بـــشـــكـــل أفـــضـــل  لـــكـــن ربـــحـــنـــا أم خـــســـرنـــا نـــحـــن جــ
ــــاً وعـــبـــراً من  اآلن لــمــواجــهــة ويــلــز. وأضـــــاف: نــأخــذ دروسـ
هـــذه الـــمـــبـــاراة، وســنــقــاتــل مـــن أجـــل الــنــقــاط الـــثـــاث في 

المباراة المقبلة.
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 منتخب إيران ومحاولة نسيان سداسية إنجلترا | ا ف ب 

 اإلنجليزي أرنولد خالل المران | أ ف ب



 إعداد – محمد فضل 

تجسد المشاهد الحاضرة اآلن في المقاهي الشعبية 
المنتشرة في مختلف مناطق دولة اإلمارات، المكتظة 
بــجــمــاهــيــر الــمــونــديــال بــمــخــتــلــف جــنــســيــاتــهــم ولــغــاتــهــم، 
قيم التعايش والتسامح الراسخة في اإلمــارات. ومن 
خــال جولة »البيان« على مقاهي الساحل الشرقي، 
نــجــد حــالــة مــن الـــود والــتــآلــف مــن مختلف الجنسيات 
بــــــألــــــوان قــــمــــصــــان الـــمـــنـــتـــخـــبـــات الــــتــــي يـــشـــجـــعـــونـــهـــا، كــمــا 
ناحظ وجود ملحق »البيان« الخاص بالمونديال في 
عدد من المقاهي، حيث بات بمثابة مرجع لروادها. 
ويــؤكــد إسماعيل كــمــال، مدير إحــدى األكاديميات 
ــيــــــرة، أنــــــــــه حــــــريــــــص عـــــلـــــى حــــضــــور  ــ ــــجــ ــــفــ ــــة فـــــــي الــ ــيــ ــ ــــاضــ ــــريــ الــ
مباريات المونديال في المقهى ودائــمــاً ما يجد متعة 
المشاهدة مع أصدقائه من مختلف الجنسيات، الفتاً 
ــــــاده ســــوريــــا وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن عـــدم  إلـــــى أن مــنــتــخــب بـ
تأهله للنهائيات، إلى أنه وبقية أفراد عائلته يحرصون 
عــــــلــــــى مـــــتـــــابـــــعـــــة الـــــــمـــــــبـــــــاريـــــــات ويــــــشــــــجــــــعــــــون الــــمــــنــــتــــخــــبــــات 
ــــة. وأضـــــــــــــــــاف: أنــــــــــا حــــــريــــــص عـــــلـــــى قــــــــــــــراءة مـــلـــحـــق  ــيــ ــ ــــربــ ــــعــ الــ
»الــبــيــان« الــمــونــديــالــي والــــذي يــزودنــا يــومــيــاً بمعلومات 
إضــافــيــة، ونــجــد مــن خــالــه كــل مــا هــو جــديــد ومفيد، 
فــضــاً عـــن الــمــواضــيــع الــمــتــنــوعــة والــتــحــقــيــقــات، وفـــوق 

ذلك كله معرفة مواعيد المباريات والنتائج.

نقاش
 من جانبه، قال السوداني محمد تاج السر »مهندس 
كهربائي«: أنا مولع باللعبة، وبالتأكيد أميل لتشجيع 
ــــة الـــــــتـــــــي تـــــحـــــمـــــل لـــــــــــــواء الــــــــعــــــــرب فـــي  ــــيــ ــــربــ ــــعــ مــــنــــتــــخــــبــــاتــــنــــا الــ
مونديال قطر، الفتاً إلى أن المتابعة في المقاهي لها 
وقــعــهــا الــــخــــاص، فـــضـــاً عـــن وجـــــود أجـــنـــاس وجــالــيــات 

مختلفة، تظهر التعايش بين الجنسيات.
ونــوه إلــى أن: ملحق »الــبــيــان« المونديالي ال يفارق 
المقهى الذي نتابع فيه المباريات، حيث بات رفيقنا 
ــــتـــــم الــــلــــجــــوء لـــلـــمـــلـــحـــق عــــلــــى الــــــــــــدوام إذا كـــــــان هـــنـــاك  ويـ
نــــقــــاش أو اخــــتــــاف فــــي بـــعـــض الـــمـــعـــلـــومـــات الــمــتــعــلــقــة 

ببعض النتائج أو تواريخ وتواقيت المباريات.

تواقيع 
وعــــــبــــــر الــــــمــــــصــــــري ســـــيـــــد الـــــــعـــــــشـــــــري، مــــشــــجــــع اتـــــحـــــاد 
والمقتنيات، عــن سعادته  التواقيع  كلباء، وملك 

بــمــبــاريــات الــمــونــديــال، مــشــيــراً إلـــى أنـــه يعتبر نفسه 
مــحــظــوظــاً خــصــوصــاً وأن مــعــظــم الــنــجــوم الحاليين 
ــــال الــــــعــــــرب يـــحـــتـــفـــظ لــكــل  ــــديــ ــــونــ ــــتـــــواجـــــديـــــن فــــــي مــ الـــــمـ
واحــــــد مــنــهــم بــــذكــــرى تــتــمــثــل فــــي قــمــيــص الــمــنــتــخــب 
أو عــلــم الـــدولـــة أو حــتــى تــوقــيــع مـــن نــجــم، كــمــا أنــه 
يـــحـــتـــفـــظ بــــكــــل هـــــــذه الـــمـــقـــتـــنـــيـــات فــــــي غـــــرفـــــة خــــاصــــة. 
وأشار العشري إلى أنه يتمنى التوفيق للمنتخبات 
الــــعــــربــــيــــة، وبــــمــــا أنــــــه يـــعـــشـــق نــــمــــور كــــلــــبــــاء، صـــاحـــب 
القميص األصــفــر، فهو يميل إلــى تشجيع منتخب 
الــســامــبــا، الـــذي يتمنى فـــوزه بــمــونــديــال قــطــر. وقــال 
ــــيـــــان« بــــشــــأن الــــمــــونــــديــــال مـــــن أفـــضـــل  ــبـ ــ إن مـــلـــحـــق »الـ
الــــمــــاحــــق الــــريــــاضــــيــــة، إذ احـــتـــفـــظ بـــكـــل نـــســـخـــة مــنــذ 

اإلصدار.

أمنيات جزائرية 
قــــال الــمــشــجــع الـــجـــزائـــري إســـــام قـــــادة: تــمــنــيــت تــواجــد 
محاربي الصحراء في هذا المحفل الكبير، لكن ذلك 
لم يحدث، مشيراً إلى أنه من المواظبين على حضور 
مباريات كأس العالم في المقهى، وبالتأكيد بما أننا 
عرب، فإن ميولنا أوالً تتجه نحو المنتخبات العربية، 
تــــــــزال قـــائـــمـــة  الــــــــ 16 ال  بــــلــــوغ دور  فــــرصــــة  إلـــــــى أن  الفـــــتـــــاً 
لكافة المنتخبات العربية، والتي أتوقع أن تسير على 

طريقة األخضر السعودي. 
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دخول مجاني لـ»منصة عجمان للمشجعين«
عجمان - البيان

وّجه الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية 
التي  لـ»منصة عجمان للمشجعين«،  بالدخول المجاني  فــي عجمان، 
يتم من خاللها تغطية مباريات وفعاليات مونديال كأس العالم 2022 

المقام حاليًا في دولة قطر. 
الـــمـــنـــصـــة مـــقـــامـــة فـــــي مــــركــــز اإلمــــــــــــارات لـــلـــضـــيـــافـــة، وســـيـــشـــمـــل الــــدخــــول 

الـــمـــجـــانـــي كـــافـــة مــــراحــــل دور الـــمـــجـــمـــوعـــات، والــــــــذي يــنــتــهــي بـــتـــاريـــخ 2 
ديسمبر المقبل، وذلك لتمكين جمهور كرة القدم من متابعة كافة 

المباريات في أجواء احتفالية وعائلية ممتعة.
وقــال الشيخ عبد العزيز النعيمي: إن مونديال كأس العالم 2022 
هـــو حــــدث دولـــــي مـــذهـــل وأكـــبـــر الــفــعــالــيــات الـــريـــاضـــيـــة فـــي الـــعـــالـــم، ومــن 
هنا أطلقت إمارة عجمان »منصة عجمان للمشجعين« لتقديم تجربة 

ــــقــــــدم، ومـــنـــحـــهـــم فــــرصــــة لـــلـــتـــواصـــل  ــــلــــــزوار ومـــحـــبـــي كــــــرة الــ غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة لــ
وبـــنـــاء عـــالقـــات اجــتــمــاعــيــة مـــن خــــالل تــخــصــيــص أمـــاكـــن مــنــاســبــة لــحــضــور 
الـــمـــبـــاريـــات، والــمــشــاركــة فـــي مــنــافــســات وتـــحـــديـــات وبـــطـــوالت الــريــاضــات 
اإللكترونية التي تنظمها الدائرة، مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 

اإللكترونية - عجمان 2022.
وتقّدم المنصة منطقة مخصصة لأللعاب العائلية وألعاب المهارات 
ــــهـــــم أمــــــــــام أفـــــضـــــل العـــبـــي  ــــاراتـ ــــهـ إلتــــــاحــــــة الـــــفـــــرصـــــة لـــلـــجـــمـــيـــع الخـــــتـــــبـــــار مـ
الرياضات اإللكترونية في اإلمارات، وإتاحة فرص للفوز بجوائز 
حـــصـــريـــة، فــيــمــا تــشــكــل مــنــطــقــة الـــمـــشـــاهـــدة الــرئــيــســيــة الــتــي 
للمئات، مكانًا مثاليًا للجمهور لتشجيع فرقهم  تّتسع 
الــمــفــّضــلــة مـــن خــــالل الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــاشـــات الــضــخــمــة 
المباريات، وتحتضن  لضمان أفضل تجربة لمتابعة 
ــــــعـــــــة،  مــــــســــــاحــــــات وجــــــلــــــســــــات داخــــــلــــــيــــــة وخـــــــارجـــــــيـــــــة واسـ
مــــحــــاطــــة بــــمــــنــــاطــــق األلـــــعـــــاب 
وعــــــــــدد كــــبــــيــــر مــــــن الـــمـــطـــاعـــم 
واألكــــــشــــــاك، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
مــــــــســــــــاحــــــــة كــــــــبــــــــيــــــــرة لـــــــمـــــــواقـــــــف 

السيارات أمام القاعة.

الجماهير المونديالية
تنعش مقاهي 

المنطقة الشرقية



العين - طلحة عبدالله 

لـــــم يـــخـــف نــــجــــوم الـــعـــيـــن ســـعـــادتـــهـــم وفــــخــــرهــــم بـــمـــا قــدمــتــه 
لــهــا بنهائيات كــأس  الــظــهــور األول  الــعــربــيــة فــي  المنتخبات 
العالم، وعبروا عن فرحتهم بالفوز التاريخي الذي حققه 
المنتخب السعودي على منتخب التانغو بهدفين لهدف، 
والـــتـــعـــادل الــــذي خـــرج بـــه مــنــتــخــب تــونــس أمــــام الــدنــمــارك، 
والمغرب أمام كرواتيا في أول ظهور لهم في نهائيات كأس 
ــــبـــــروا عــــن ســـعـــادتـــهـــم وفـــخـــرهـــم بـــهـــذا االنـــتـــصـــار  الــــعــــالــــم، وعـ
الــســعــودي وجــمــيــع المنتخبات  الــغــالــي، متمنين لــأخــضــر 
الــعــربــيــة الــمــشــاركــة فـــي الــمــونــديــال بــالــمــضــي قـــدمـــاً فـــي هــذا 
الـــمـــحـــفـــل الـــــكـــــروي الـــكـــبـــيـــر. ونــــشــــر الــــتــــوغــــولــــي البــــــا كــــودجــــو، 
هــــداف الــفــريــق الــبــنــفــســجــي، مــقــطــع فــيــديــو تـــم تـــداولـــه على 
بــــتــــفــــاعــــل كــــبــــيــــر مـــــــن رواد مـــنـــصـــات  ــــظــــــي  ــــطــــــاق واســـــــــــــع، وحــ نــ
الـــتـــواصـــل، ظـــهـــرت خـــالـــه ســـعـــادة العـــبـــي الــعــيــن فـــي غــرفــة 
الــمــابــس بــالــهــدف الــثــانــي، الــــذي ســجــلــه ســالــم الـــدوســـري، 
وكــفــل الـــفـــوز لــمــنــتــخــب الــســعــوديــة بــهــدفــيــن مــقــابــل هـــدف، 
بــعــدمــا قـــدم األخــضــر الــســعــودي مـــبـــاراة لــلــتــاريــخ أمــــام رفــاق 
األســطــورة ميسي، ليؤكدوا أنهم جـــاؤوا مــن أجــل الذهاب 

بعيداً في المنافسة العالمية البارزة.

إبهار
وأبـــــــهـــــــرت مــــنــــتــــخــــبــــات الـــــســـــعـــــوديـــــة وتــــــونــــــس والــــــمــــــغــــــرب عــلــى 
ــــر فــــــي الـــــشـــــارع  ــــفـــــخـ الـــــتـــــوالـــــي الـــــعـــــالـــــم، ونــــــشــــــرت الــــبــــهــــجــــة والـ
الــــريــــاضــــي الـــعـــربـــي فــــي أول ظـــهـــور لـــهـــم بـــهـــذه الـــنـــســـخـــة مــن 
نهائيات كأس العالم، بعد أن قدم الاعبون مردوداً فنياً 
متميزاً أمام منتخبات عريقة لها خبرتها ومرشحة للذهاب 
بعيداً في المنافسة، وفيما حقق األخضر السعودي فوزاً 
تـــاريـــخـــيـــاً بــهــدفــيــن لـــهـــدف عــلــى الــمــنــتــخــب األرجـــنـــتـــيـــنـــي، أبـــرز 
الــمــرشــحــيــن لــلــقــب، فــــرض نــســور قـــرطـــاج الـــتـــعـــادل السلبي 
عــلــى منتخب الــدنــمــارك، وخـــرج أســـود األطــلــســي بالنتيجة 
نفسها أمام منتخب كرواتيا، ليبقيا على فرصتيهما قائمة 
بـــــقـــــوة فـــــي الـــمـــنـــافـــســـة عــــلــــى الــــتــــأهــــل لـــلـــمـــرحـــلـــة الــــتــــالــــيــــة قــبــل 

جولتين من نهاية دور الـ32. 
وأعــــــــــــــــــرب الـــــــــــحـــــــــــارس الـــــــــــدولـــــــــــي خــــــــالــــــــد عـــــيـــــســـــى عـــــــــن ســـــعـــــادتـــــه 

ــــيـــــق  ــتـــــوفـ ــ ــــه الـ ــــاتــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــمــ وتــ
لــــلــــمــــنــــتــــخــــب الــــــســــــعــــــودي 

وبــــقــــيــــة الـــمـــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــربـــيـــة 
الـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــــــي الــــــمــــــونــــــديــــــال، وأن 

تتابع مسيرتها فــي البطولة، كما تمنى 
التوفيق للحارس السعودي الذي كان متألقاً 

من في اللقاء ونــال نجومية المباراة بتصديه للعديد 
الـــمـــحـــاوالت األرجــنــتــيــنــيــة، لــيــســهــم بــقــدر وافــــر فـــي االنــتــصــار 
الذي حققه منتخب باده، وكان مدعاة للفخر والسعادة 

فــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــارع 
الـــــــــريـــــــــاضـــــــــي الــــــعــــــربــــــي 
بــــوجــــه عـــــــام، والــخــلــيــجــي 

على وجه الخصوص.
وعــــــــّبــــــــر الـــــــمـــــــدافـــــــع الــــــــشــــــــاب ســـعـــيـــد 
جـــمـــعـــة عـــــن شـــــعـــــوره بـــالـــفـــخـــر بـــالـــمـــســـتـــوى 
الــمــبــهــر الــــذي ظــهــر بـــه مــنــتــخــب الــســعــوديــة أمـــام 
األرجــنــتــيــن، أحــد أفــضــل المنتخبات وأبـــرز المرشحين 
لـــلـــفـــوز بـــالـــلـــقـــب الــــعــــالــــمــــي، وقــــــــال إن جـــمـــيـــع العــــبــــي األخـــضـــر 
السعودي كانوا نجوماً فوق العادة خال المباراة، وقدموا 
أنفسهم على نحو مثالي أمــام أنظار العالم دون رهبة، إذ 

كانوا نداً قوياً لمنتخب التانغو، بل وتفوقوا عليه في فترات 
ــــبـــــاراة. كـــمـــا أشـــــــاد مــــدافــــع الـــعـــيـــن بــــالــــمــــردود الــمــتــمــيــز  مــــن الـــــمـ
الــذي قدمه المنتخب التونسي أمــام الدنمارك، والمنتخب 
الــــمــــغــــربــــي أمــــــــــام كــــــرواتــــــيــــــا، مــــــا كــــفــــل لــــهــــمــــا الـــــــخـــــــروج بــنــتــيــجــة 
التعادل أمــام منتخبين لهما خبرتهما الطويلة في نهائيات 
كـــأس الــعــالــم، وأحــدهــمــا هــو وصــيــف الــنــســخــة الــســابــقــة من 
كــأس الــعــالــم، وأوضـــح أن عــدم التوفيق الزم نــجــوم تونس 
والمغرب في عدد من الفرص أمام مرمى المنافسين، وقال 
إنه يتوقع أن تقدم جميع المنتخبات العربية المشاركة في 
هـــذه الــنــســخــة مـــن الــمــونــديــال مــســتــويــات اســتــثــنــائــيــة فـــي ظل 
الـــوجـــود الــكــبــيــر للجمهور الــعــربــي الــمــســانــد والـــداعـــم لــهــا في 

مدرجات ماعب البطولة المختلفة.

توقعات
كـــمـــا تــــوقــــع العــــــب وســــــط الــــمــــيــــدان الـــــشـــــاب خــــالــــد الـــبـــلـــوشـــي 
أن تنتقل الــمــنــتــخــبــات الــعــربــيــة الــمــشــاركــة فــي الــبــطــولــة إلــى 
المرحلة الثانية من النهائيات إذا واصلت مسيرتها بنفس 
المستوى الذي قدمه منتخب السعودية أمام األرجنتين، 
وتــونــس فــي مــواجــهــة الــدنــمــارك، والــمــغــرب أمـــام كــرواتــيــا، 
وقال إن انتصار األخضر السعودي التاريخي كان وسيظل 
حــديــث الــعــالــم، وهـــو فــخــر لــكــل الـــعـــرب، كــمــا أن الــتــعــادل 
الــذي فرضه نسور قرطاج على الدنمارك، وكذلك تعادل 
المنتخب المغربي أمــام كرواتيا وصيف النسخة السابقة 
ــيــــبــــة، خـــــصـــــوصـــــاً وأن  مــــــن كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم، يـــعـــتـــبـــر نـــتـــيـــجـــة طــ
المنتخبين التونسي والمغربي قدما مردوداً قوياً ومتميزاً 
فــــي الـــلـــقـــاء، بــــل وكــــانــــا قــريــبــيــن مــــن هــــز شـــبـــاك الــمــنــافــســيــن 
فــــــي أكـــــثـــــر مــــــن مــــنــــاســــبــــة، وقــــــــــــال: رفــــــعــــــوا رؤوســـــــهـــــــم وكـــــانـــــوا 
ــــكـــــســـــوا الــــوجــــه  مــــشــــرفــــيــــن لـــجـــمـــيـــع الــــريــــاضــــيــــيــــن الـــــــعـــــــرب، وعـ
الــمــشــرف لــلــكــرة الــعــربــيــة، وأكـــــدوا أنــهــا بــخــيــر، ومـــن المهم 
أن تـــتـــابـــع الــمــنــتــخــبــات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــشـــاركـــة بــنــفــس مــســتــوى 
الـــســـعـــوديـــة وتــــونــــس والــــمــــغــــرب فــــي الــــمــــبــــاراة األولـــــــــى، عــلــى 
أن يــضــعــوا فــي االعــتــبــار أن الــمــنــافــســة ال تــــزال فــي الــبــدايــة، 
وكــرة الــقــدم يمكن أن يحدث بها كــل شــيء، ولــذلــك ال بد 
مـــن الــتــركــيــز ومــضــاعــفــة الــجــهــود، ألجـــل تــحــقــيــق طــمــوحــات 

جماهير الشارع الرياضي العربي.
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 دبي - البيان

أشار الدكتور جالل الغالي طبيب منتخب اإلمارات 
األســـــــــبـــــــــق إلــــــــــــى أن الـــــــمـــــــوعـــــــد الـــــــجـــــــديـــــــد االســـــتـــــثـــــنـــــائـــــي 
لــــلــــبــــطــــولــــة، تـــســـبـــب فــــــي تــــلــــك الـــمـــشـــكـــلـــة الـــصـــحـــيـــة، 
بــــســــبــــب الـــــــظـــــــروف الــــمــــنــــاخــــيــــة إلقــــــامــــــة الــــبــــطــــولــــة فــي 
المنطقة الخليجية، ما جعل كل المنتخبات تعد 
فــرقــهــا فـــي ظـــــروف اســتــثــنــائــيــة، األمـــــر الـــــذي كــــان له 

تأثير سلبي على التحضيرات بشكل عام.
فأغلب األنــديــة التي تلعب األدوار األولـــى في 
العالم وتمثل المخزون األساسي للمشاركين 
فـــــي هــــــذه الــــتــــظــــاهــــرة الـــعـــالـــمـــيـــة أنــــهــــت الـــتـــزامـــاتـــهـــا 
ــــمـــــاضـــــي، ولـــــــم تــمــنــح  ــــاريـــــة فـــــي شــــهــــر يــــونــــيــــو الـ ــــقـ الـ

العـــبـــيـــهـــا إال راحـــــــة وجــــيــــزة نـــســـبـــيـــًا، ثــــم اســتــأنــفــت 
تـــحـــضـــيـــراتـــهـــا بـــشـــكـــل مــــضــــغــــوط بـــســـبـــب االلــــــتــــــزام 
بالعديد من األنشطة المحلية والقارية، 
وبــــــــــــــــــــدأت أغـــــــــلـــــــــب الـــــــــــــــدوريـــــــــــــــات نـــــشـــــاطـــــهـــــا 
بــروزنــامــة مــضــغــوطــة بــلــعــب مــبــاراة 
كــل 3 أيــــام، عــلــى امـــتـــداد األشــهــر 

الثالثة الماضية.
ـــــور جــــــــالل الــــغــــالــــي  ـــتـ ــ ويــــضــــيــــف الــــــدكـ
قـــائـــالً: إذا علمنا أن الــعــضــالت تــبــقــى في 
هـــشـــاشـــة نــســبــيــة لــــمــــدة 5 أو 6 أيـــــــام بـــعـــد كــل 
مــبــاراة حتى تستعيد كــامــل مرونتها ونشاطها، 
فكيف يحدث ذلك والروزنامة تفرض مباراة كل 
3 أيام، وهذا يفسر تفاقم اإلصابات العضلية، 

كــمــا شــاهــدنــا خـــالل الــمــبــاريــات الــمــاضــيــة، وهـــذا 
الـــضـــغـــط يــســفــر أيــــضــــًا عــــن إرهـــــــاق يــفــقــد الــجــســم 
ــــنـــــد الــــمــــجــــهــــود  ــــركــــــة عـ الــــتــــنــــســــيــــق األمـــــــثـــــــل فـــــــي الــــــحــ
القوي، مما يسبب إصابات المفاصل واألربطة.
ويشير الدكتور جــالل الغالي قائالً: إن الوقت 
ــــالــــــح األجــــــــهــــــــزة الــــطــــبــــيــــة لـــالســـتـــشـــفـــاء  ــــيـــــس فـــــــي صــ لـ
وعــــــــــــــالج الــــــالعــــــبــــــيــــــن، لـــــتـــــتـــــابـــــع الــــــــمــــــــبــــــــاريــــــــات، لــــذلــــك 
الحظنا أن كثيراً من الالعبين انتهت مشاركتهم 
في المونديال مبكراً، لتفاقم اإلصابات وحاجتها 
لــلــوقــت الــكــافــي لــلــعــالج، اإلصـــابـــات لـــن تــقــف عند 
هـــذا الــحــد، وستتفاقم خـــالل الــجــوالت المقبلة، 
والــقــائــمــة ســتــطــول وإن كــانــت الــعــنــايــة والمتابعة 

الطبية والعالج الطبيعي ستخفف األمر. 

�  أتوقع مزيدًا من 
اإلصابات خالل 

الجوالت المقبلة
 

دبي - العوضي النمر

لــم تــكــتــِف لعنة اإلصـــابـــات بــضــرب عـــدد مــن نــجــوم الــكــرة 
العالمية قبل انطالقة مونديال 2022، مثل السنغالي 
ساديو ماني والثالثي الفرنسي كريم بنزيمة وبول بوغبا 
ونغولو كانتي، لتحرم الجماهير من متابعة مثل هؤالء 
الـــنـــجـــوم الــــكــــبــــار، بــــل واصــــلــــت تـــلـــك الــلــعــنــة فــصــولــهــا مــع 
انــطــالقــة المنافسات، وكــأنــه مسلسل بــال نــهــايــة، حيث 
فقد المنتخب السعودي جهود الثنائي الخطير سلمان 
ــــابـــــة  الــــــــفــــــــرج، ويـــــــاســـــــر الــــــشــــــهــــــرانــــــي، بـــــعـــــد تــــعــــرضــــهــــمــــا إلصـ
ــنــــتــــيــــن، لــتــنــهــي  قــــويــــة خــــــالل مـــــبـــــاراة فـــريـــقـــهـــمـــا أمــــــــام األرجــ
مــســيــرتــهــمــا بــــالــــمــــونــــديــــال، كـــمـــا حــــرمــــت مــــدافــــع مــنــتــخــب 
فــرنــســا لــوكــا هــرنــانــديــز مـــن الـــمـــشـــوار الــمــتــبــقــي للمنتخب 
في المونديال، بعد إصابته في الرباط الصليبي للركبة 
اليمنى بــعــد تــســع دقــائــق مــن بــدايــة الــمــبــاراة االفتتاحية 
لفرنسا في المونديال، التي فازت خاللها على أستراليا 
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وأعـــــــــلـــــــــن االتــــــــــحــــــــــاد الـــــســـــنـــــغـــــالـــــي أن العـــــــــــب خـــــــــط وســــــط 
الـــمـــنـــتـــخـــب شـــيـــخـــو كـــويـــاتـــيـــه تــــعــــرض لــــإصــــابــــة وســيــغــيــب 
عن لقاء اليوم مع منتخب قطر، وخضع قائد منتخب 
إنـــجـــلـــتـــرا هـــــــاري كـــيـــن لـــفـــحـــص بـــاألشـــعـــة الــمــقــطــعــيــة بــعــد 
إصابة في كاحله تعرض لها خالل المباراة ضد إيران، 
وتــعــرض عــلــي رضـــا بــيــرانــفــانــد الــحــارس اإليـــرانـــي لإصابة 
فـــي األنـــــف بــعــد اصـــطـــدامـــه بــزمــيــلــه مـــاجـــد حــســيــنــي، في 
ــــاراة الــــفــــريــــق أمــــــــام إنــــجــــلــــتــــرا، وجــــــــرى اســــتــــبــــدالــــه وحـــل  ــــبــ مــ
مــكــانــه الــــحــــارس اآلخـــــر ســيــد حــســيــن حــســيــنــي، وتــعــرض 
ــــا اللــــــــتــــــــواء فـــي  ــ ــــهـ ــ ــــدافـ ــ إيــــــنــــــر فــــالــــنــــســــيــــا قــــــائــــــد اإلكـــــــــــــــــــــوادور وهـ
بــعــد تسجيله هدفين  الــكــاحــل، وخــــرج فــالــنــســيــا مــصــابــاً 

في فوز اإلكوادور االفتتاحي على قطر، وتعرض العب 
إنجلترا ماغواير لإصابة هو اآلخر في مباراة فريقه.

وتــــــعــــــرض شــــيــــخــــو كـــــويـــــاتـــــي لـــــإصـــــابـــــة خــــــــالل مـــــبـــــاراة 
الـــســـنـــغـــال مـــــع الـــمـــنـــتـــخـــب الــــهــــولــــنــــدي بـــعـــد اصـــطـــدامـــه 
مــع العــب خــط الــوســط الهولندي فرينكي دي يونغ، 

ــــعـــــد تـــلـــقـــي الــــــعــــــالج عــــلــــى أرض الــــمــــلــــعــــب مــن  وبـ
الطاقم الطبي لمنتخب بالده تم إخراجه 

مـــــن الـــمـــلـــعـــب عـــلـــى نـــقـــالـــة فـــــي مــشــهــد 
مـــــقـــــلـــــق لـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر الــــــــفــــــــريــــــــق. وكـــــــــان 
ــــعــــــرض  ــــا تــ ــــمــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــــر مـــــــــؤلـــــــــمـــــــــاً حــ ــ ــــظـ ــ ــنـ ــ ــ ــــمـ ــ الـ

الـــــالعـــــب الــــســــعــــودي يــــاســــر الـــشـــهـــرانـــي 
إلصـــابـــة مـــروعـــة فـــي الـــدقـــائـــق األخــــيــــرة من 

مباراة فريقه أمام األرجنتين نتيجة االصطدام 
بــــالــــحــــارس الــــســــعــــودي مـــحـــمـــد الـــعـــويـــس، 

وخـــــرج الـــالعـــب الـــســـعـــودي بــعــد عــدة 
دقــــائــــق مــــن الـــبـــقـــاء فــــي األرض مــع 
الجهاز الطبي، ليخرج مباشرة إلى 

الــمــســتــشــفــى، وتــــم نــقــلــه إلــــى الـــريـــاض 
ــــفـــــك ســــتــــبــــعــــده عــن  ــــة فــــــي الـ ــــراحــ وأجـــــــــــرى جــ

تكملة باقي مباريات فريقه بالمونديال.
وأبــــــــــــــعــــــــــــــدت اإلصــــــــــــــابــــــــــــــة الــــــــــــالعــــــــــــب الــــــــفــــــــرنــــــــســــــــي لــــــوكــــــا 

ــــتـــــه بـــقـــطـــع فــي  ــــابـ هــــرنــــانــــديــــز عــــــن الـــــمـــــونـــــديـــــال بــــعــــد إصـ
الــــربــــاط الــصــلــيــبــي لــلــركــبــة، ولــــن يــســتــكــمــل الــبــطــولــة، 
لينضم هرنانديز إلى قائمة المصابين في المنتخب 
الـــفـــرنـــســـي بـــعـــد كــــريــــم بـــنـــزيـــمـــة وبــــــــول بـــوغـــبـــا ونـــغـــولـــو 
كـــانـــتـــي وكـــريـــســـتـــوفـــر نـــكـــونـــكـــو وبـــريـــســـنـــيـــل كــيــمــبــيــمــبــي 

والحارس مايك مينيان.
وتثير الشكوك حول مشاركة الظهير المغربي نصير 

مــــــزراوي فـــي الــمــبــاريــات الــمــقــبــلــة لــمــنــتــخــب بـــــالده، بعد 
أن تعرض لإصابة في مــبــاراة »أســود األطلسي« أمام 

كرواتيا.

الضغوط كبيرة
ــــوالــــــي اإلصــــــــابــــــــات، حــيــث  تــ وتــــــعــــــددت األســــــبــــــاب وراء 
اعــتــبــر الــبــعــض أن اســتــمــرار الــبــطــوالت المحلية 
ــــــات عـــــــــــن مــــــعــــــســــــكــــــرات  ــبـ ــ ــ ــــخـ ــ ــتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــمـ ــ ســــــيــــــغــــــنــــــي الـ
الــــتــــدريــــب الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لــــكــــأس الـــعـــالـــم، 
ألن الالعبين سيكونون بكامل لياقتهم 
النهائيات في قطر،  البدنية قبل انطالق 
ولكن هذا االعتقاد كان خاطئاً، حيث تعرض 
الـــــالعـــــبـــــون لــــضــــغــــوط كــــبــــيــــرة بـــســـبـــب ضــــيــــق الـــــوقـــــت، 
كــمــا أن إقــامــة مــوعــد هـــذه الــنــســخــة مــن كــأس 
العالم في الشتاء حالت دون قرار إيقاف 
البطوالت المحلية قبل االنطالق بشهر 
واحــــــد عـــلـــى األقـــــــل، ويـــكـــفـــي الــــقــــول بـــأن 
عــــــدداً لــيــس بــقــلــيــل مـــن الــالعــبــيــن حــضــروا 
قبل انطالقة البطولة بساعات نتيجة التزامهم 
بمباريات مع أنديتهم، ما وضع الالعبين في حالة 
إرهـــاق بدني وذهــنــي، وسهل مــن تعرضهم لإصابات، 
إضــــافــــة إلـــــى الـــرغـــبـــة الـــقـــويـــة فــــي تــحــقــيــق الــــفــــوز، مــــا أدى 
إلـــى وجــــود حــمــاس زائــــد خـــالل الــمــبــاريــات قـــاد بالتبعية 
ــــيــــــن، مـــــــا عــــــــــــّرض بـــعـــضـــهـــم  ــــبــ لــــخــــشــــونــــة وتـــــــهـــــــور بـــــيـــــن الــــــالعــ
ـــــم عــــــــن أجــــــــــــــــواء الــــــمــــــونــــــديــــــال.  ــــهـ ـــــدتــ ـــعـ إلصــــــــــابــــــــــات بــــلــــيــــغــــة أبـــ
ــــراء والـــمـــخـــتـــصـــيـــن  ــبــ ــ ــــخــ الــ الـــــعـــــديـــــد مــــــن  واســــتــــطــــلــــعــــنــــا آراء 
ــــــاب الـــعـــلـــمـــيـــة والــــفــــنــــيــــة والــــطــــبــــيــــة لـــتـــعـــدد  ــبـ ــ ــ لــــمــــعــــرفــــة األسـ
حاالت اإلصابة خالل مونديال قطر، وكانت تلك اآلراء: 

تحقيق٠٨
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�  كسر فك الشهراني 
أزعج السعوديين 

ولوكا يزيد أوجاع 
الفرنسيين 

�  فرحات بن فضلون: 
موعد البطولة غير 

مناسب والضغط 
النفسي كبير

�  عبدالله بارون: 
المنتخبات تدفع ثمن 

نقص اإلعداد 



عنف وحماس
يقول الدكتور فرحات بن فضلون، مدير مركز الطب 

الرياضي السابق: إن موعد البطولة غير مناسب 
للكثير مــن الــالعــبــيــن، الرتــبــاطــهــم بــمــبــاريــات 

ــــهـــــم  فــــــــي دوريــــــــاتــــــــهــــــــم الــــمــــحــــلــــيــــة وبـــــطـــــوالتـ
الــــقــــاريــــة، مــــا وضـــــع الـــالعـــبـــيـــن تــحــت 

ضغط نفسي وذهني كبيرين، 
خـــاصـــة وأنـــــه ال تـــوجـــد فــتــرات 
إعـــــــــــــــداد لــــمــــثــــل تـــــلـــــك الــــبــــطــــولــــة 

ــــبـــــر الــــحــــمــــل  ــــتـ الــــــــكــــــــبــــــــرى، الـــــــتـــــــي يـــــعـ
البدني والفني فيها عالياً عن نظيره 

فــي الــدوريــات المحلية، مــا كــان لــه تأثير 
والــمــهــارات، كما  البدنية  اللياقة  سلبي على 

لــــجــــأت بـــعـــض الـــمـــنـــتـــخـــبـــات إلقــــامــــة مــــبــــاريــــات وديــــة 
ضعيفة تحسباً لإصابات والخسائر قبل البطولة، ما 

قلل من تجهيزها واستعدادها البدني للبطولة.
ــــمــــــاس  ــــفـــــســـــي وحــ ــنـ ــــلــــــون أن الــــــعــــــامــــــل الـــ واعــــــتــــــبــــــر بــــــــن فــــــضــ
الــالعــبــيــن وانـــدفـــاعـــهـــم مـــّثـــل ضــغــطــاً عــلــى الـــالعـــبـــيـــن، حيث 
يــرغــب الـــالعـــب فـــي تــقــديــم أقــصــى مـــا لــديــه مـــن جــهــد بــدنــي 
وفني لتحقيق الفوز كنوع من الوالء واالنتماء للوطن، ما 
جعلهم يؤدون بشكل أكبر من قدراتهم ليصبحوا عرضة 
لـــإصـــابـــة بــشــكــل أكــــبــــر، وزاد عـــلـــى ذلـــــك ضـــغـــط الــجــمــاهــيــر 
والمسؤولين، ما يجعل الالعب يبدو متوتراً، األمر الذي 
أفــقــده كــثــيــراً مــن تــركــيــزه ومــهــاراتــه، إضــافــة إلـــى تغير بيئة 
التواجد في مثل تلك البطوالت لعدد كبير من الالعبين.

وواصـــــــــل فـــضـــلـــون قـــــائـــــالً: لـــعـــل حـــــــدوث مــــفــــاجــــآت فــي 
الـــالعـــبـــيـــن  انـــــــدفـــــــاع  زيـــــــــــادة  فــــــي  مــــهــــمــــاً  أدى دوراً  الــــنــــتــــائــــج 
وحـــمـــاســـهـــم، األمـــــر الـــــذي عــرضــهــم لــلــحــمــاس والــعــنــف، 

وبــالــتــالــي شــاهــدنــا الــعــديــد مــن اإلصـــابـــات البليغة نتيجة 
لــذلــك، كــمــا حـــدث لــالعــب الــســعــودي الــشــهــرانــي، الــذي 
تــــعــــرض لـــكـــســـر فـــــي الــــفــــك مـــــن شــــــدة االصــــــطــــــدام بــزمــيــلــه 
الحارس، وهذا هو االندفاع الذي أشرنا إليه للرغبة في 

تحقيق نتيجة إيجابية. 

جهد زائد
أما الدكتور عبدالله بارون، طبيب المنتخبات الوطنية 

ــــابـــــات  ــــقــــــدم، فــــيــــقــــول: نـــعـــم يــــالحــــظ تــــعــــدد اإلصـ لــــكــــرة الــ
لــــنــــجــــوم بـــــــــــارزة خـــــــالل مــــنــــافــــســــات الــــبــــطــــولــــة، ودعــــنــــا 
نــــقــــســــم اإلصــــــــابــــــــات إلــــــــى عــــــــدة أنـــــــــــــواع، الخــــتــــالف 
ــــابـــــة نـــتـــيـــجـــة الـــقـــضـــاء  ظــــروفــــهــــا، فـــهـــنـــاك إصـ
والــــــــــــــقــــــــــــــدر بــــــــــــــــــــدون أيــــــــــــــــة أســــــــــــبــــــــــــاب ســــــــــــواء 
لـــإرهـــاق أو الــضــغــوط وغــيــرهــا من 
الـــــــــعـــــــــوامـــــــــل، الــــــــتــــــــي تـــــــــــــــؤدي إلــــــى 
اإلصــــــــــابــــــــــة، ودائــــــــــمــــــــــاً الـــــالعـــــب 
ــــريــــــاضــــــي مـــــعـــــرض لــــإصــــابــــة  الــ
ســــــواء فــــي الـــتـــدريـــبـــات أو خـــالل 
الــــمــــبــــاريــــات، وتــــلــــك ضـــريـــبـــة مــــزاولــــة 
ــــيـــــســـــت كـــــرة  الــــــريــــــاضــــــة لـــــكـــــل األلــــــــعــــــــاب ولـ
الـــــقـــــدم فـــــقـــــط. الـــــنـــــوع الــــثــــانــــي مـــــن اإلصـــــابـــــات 
يـــرجـــع إلرهـــــــاق الـــالعـــبـــيـــن ذهـــنـــيـــاً وبــــدنــــيــــاً، خــاصــة 
وأن معظم الدوريات األوروبية في منتصف طريقها 
اآلن، ولم يكن هناك إعداد خاص لالعبين لمثل تلك 
الــبــطــولــة الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى حــمــل بـــدنـــي زائــــــد، وبــالــتــالــي 
ــــيــــــن لــــــإصــــــابــــــة نــــتــــيــــجــــة عــــامــــل  ــــبــ تـــــــعـــــــرض عـــــــــــدد مــــــــن الــــــالعــ
اإلرهــــــاق وعـــــدم الــتــهــيــئــة الــذهــنــيــة والــبــدنــيــة لــبــطــولــة في 
قـــــدر ومـــكـــانـــة الــــمــــونــــديــــال، أكـــبـــر بـــطـــولـــة عـــالـــمـــيـــة، ومـــن 
أكـــبـــر الــســلــبــيــات الـــتـــي بـــــرزت خــــالل الــفــتــرة الـــتـــي سبقت 
الــــبــــطــــولــــة، عــــــدم إعـــــــــداد الـــالعـــبـــيـــن فـــنـــيـــاً وبــــدنــــيــــاً وذهـــنـــيـــاً 
لـــلـــمـــونـــديـــال، واالكــــتــــفــــاء بـــالـــمـــبـــاريـــات الــمــحــلــيــة وبــعــض 
الــمــبــاريــات الــوديــة الــبــســيــطــة، مــا وضـــع الــالعــبــيــن تحت 
ضـــغـــط عــــــــاٍل، وجــــعــــل الـــمـــنـــتـــخـــبـــات تــــدفــــع الـــثـــمـــن غـــالـــيـــاً 
مــن خــالل خــســارة عــدد مــن نجومها الــمــرمــوقــيــن، ألن 
االعـــتـــمـــاد عــلــيــهــم يــكــون مــضــاعــفــاً مـــن خــــالل بــــذل مــزيــد 

من الجهد البدني.
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سليم عبد الرحمن: الالعبون يعانون اإلرهاق
دبي - البيان

ــــبـــــاب  ــــال لـــــــه أسـ ــــديــ ــــونــ ــــمــ ــــعــــــدد اإلصـــــــــابـــــــــات خـــــــــالل الــ تــ
مختلفة ومتنوعة من وجهة النظر الفنية، وهو ما 
أكــده  سليم عبدالرحمن مــدرب الوصل، بقوله: 
ــــتـــــرة الـــصـــيـــف  ــــة الــــبــــطــــولــــة مــــــن فـ ــــامــ تـــغـــيـــيـــر مـــــوعـــــد إقــ
كما جــرت الــعــادة طـــوال الــــدورات الماضية، إلى 
موعد مناسب لألجواء في الخليج أدى إلى تغير 
خارطة المسابقات المحلية في دوريات العالم، 
وبالتالي تم ضغط فترة إقامة المسابقات، ولم 
تكن أمام األجهزة الفنية للمنتخبات فترة توقف 
يتم خاللها إقــامــة معسكرات تــدريــب تسهم في 

تهيئة الالعبين.

ويــضــيــف ســلــيــم عــبــد الــرحــمــن قـــائـــالً: نــعــلــم أن 
الحمل التدريبي للدوري يختلف عنه للمنتخب، 
وبــــالــــتــــالــــي لـــــم يــــتــــم تـــهـــيـــئـــة الــــالعــــبــــيــــن فــــنــــيــــًا وبــــدنــــيــــًا 
ــــيـــــراً مــــــن الــــالعــــبــــيــــن غــيــر  ــــثـ لــــلــــبــــطــــولــــة، مــــمــــا جــــعــــل كـ

جاهزين، كما لم يتم منح الالعبين راحة 
مــا بين المشاركة المحلية والــدولــيــة، 

ولــذلــك شــاهــدنــا اإلرهـــــاق عــلــى أداء 
الـــالعـــبـــيـــن خــــاصــــة الــــقــــادمــــيــــن مــن 
أوروبـــــــا، ونــضــيــف عــلــى ذلــــك رغــبــة 

ــــيـــــع مــــــــن مـــــســـــؤولـــــيـــــن ومـــــدربـــــيـــــن  الـــــجـــــمـ
وجـــمـــاهـــيـــر فــــي تــحــقــيــق الــــفــــوز، مـــمـــا وضـــع 

الــالعــبــيــن تــحــت ضــغــط نــفــســي كــبــيــر، أفــقــدهــم 
بعض التركيز.

ويــــشــــيــــر ســــلــــيــــم عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن إلــــــــى وجــــــــــود عــــدة 
ــــيــــــجــــــة قـــــــطـــــــع بــــــــــاألربــــــــــطــــــــــة وغــــــــيــــــــرهــــــــا مــــن  ــــتــ إصــــــــــــابــــــــــــات نــ
ــــابـــــات الــمــرتــبــطــة بـــــاإلرهـــــاق، خـــــالف اإلصــــابــــات  اإلصـ
الــزائــد، مضيفًا:  الناجمة عن التالحم والحماس 
ــــيـــــة والــــطــــبــــيــــة  ــــنـ الـــــفـ يــــكــــمــــن دور األجـــــــــهـــــــــزة  هـــــنـــــا 
فــــــي الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى تـــــدريـــــبـــــات اســـتـــشـــفـــاء 
ــــيـــــن بـــــعـــــد الــــــمــــــبــــــاريــــــات، حـــتـــى  ــــبـ الـــــالعـ

يستعيد الالعبون نشاطهم.
واخــــــتــــــتــــــم ســــلــــيــــم عـــــبـــــد الــــرحــــمــــن 
بقوله، إن مهمة األجهزة الفنية كبيرة 
خــالل تلك األجــــواء، فــي تهيئة الالعبين، 
وعدم زيادة الحمل التدريبي، مع ضرورة منح 
الفرصة للبدالء، لتوفير فترات راحة لألساسيين.

 الرحمن
سليم عبد
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أثر غياب ساديو ماني، أفضل 
لــــــعــــــام 2022،  أفــــــريــــــقــــــي  العــــــــــب 
الـــــذي تـــعـــرض إلصـــابـــة جسيمة 
لــــقــــاء  أول  ــــلـــــى  عـ يـــــــومـــــــًا   13 ــــبـــــل  قـ
لــــــــمــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب الـــــــــــســـــــــــنـــــــــــغـــــــــــال أمــــــــــــــــام 
الـــــفـــــريـــــق،  أداء  عـــــلـــــى  هــــــولــــــنــــــدا، 
ــــــط هـــــجـــــومـــــه فــــــــي مـــــبـــــاراتـــــه  ــــــطـ وخـ
األولــــــــــــــــى أمـــــــــــــام هـــــــولـــــــنـــــــدا، ضـــمـــن 
مرحلة المجموعات، ما عّرض 

السنغال للخسارة بهدفين.

08
يــــــــــــــــحــــــــــــــــتــــــــــــــــاج الــــــــــــــظــــــــــــــهــــــــــــــيــــــــــــــر األيــــــــــــــــمــــــــــــــــن 
ــــنـــــتـــــخـــــب اإلنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي ريـــــــس  ــــلـــــمـ لـ
جيمس إلى 8 أسابيع للعودة 
لـــــلـــــمـــــاعـــــب مـــــــــــرة أخـــــــــــــــــرى، حـــيـــث 
ــــلــــــت إصــــــــابــــــــتــــــــه صــــــــدمــــــــة قـــــويـــــة  ــــثــ مــ
لمنتخب بــــاده قــبــل نــحــو شهر 
ــــيـــــات  ــــائـ ــــهـ مـــــــــن الـــــــمـــــــشـــــــاركـــــــة فـــــــــي نـ
كــأس الــعــالــم، بعد أن تعرض 
ــــبـــــة،  جــــيــــمــــس إلصـــــــابـــــــة فـــــــي الـــــركـ
خــال فــوز »البلوز« على ميان 
فـــــــي الـــــجـــــولـــــة الــــــرابــــــعــــــة مـــــــن دور 
الــمــجــمــوعــات فــي دوري أبــطــال 
أوروبـــا، ويواصل الاعب تلقي 
الـــعـــاج فـــي الــقــســم الــطــبــي في 
تشيلسي، تمهيداً لعودته مرة 

أخرى.

18
بنهاية الدور األول من منافسات 
مـــونـــديـــال قـــطـــر تـــعـــرض 18 العـــبـــًا 
لــــــــــإصــــــــــابــــــــــة، مـــــــــــا وضـــــــــــــــع األجـــــــــهـــــــــزة 
الفنية في موقف صعب للغاية 
ألن تـــعـــويـــض الــــنــــجــــوم الــمــصــابــة 
ــــا أربــــــك  ــــر الـــــســـــهـــــل، مــ لــــيــــس بــــــاألمــ
خــــــطــــــط الـــــــمـــــــدربـــــــيـــــــن، وقـــــــــــد يــــكــــون 
الــمــنــتــخــب الــفــرنــســي األكـــثـــر تـــأثـــراً 
ــــبـــــيـــــه، إذ ســـيـــعـــانـــي  بـــــإصـــــابـــــات العـ
ــــيـــــه ديـــــشـــــامـــــب مــن  الـــــــمـــــــدرب ديـــــديـ
ــــيـــــاب ثـــــاثـــــة العــــبــــيــــن أســـاســـيـــيـــن  غـ
فــي خــط الــوســط، بوغبا وكانتي 
وكــامــارا، بــاإلضــافــة إلــى خسارته 
جـــــــــــهـــــــــــود مـــــــــــــدافـــــــــــــع بـــــــــــــاريـــــــــــــس ســـــــــان 

جيرمان، كيمبيمبي.

30
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم تـــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــرغ الــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــبــــــــــــــــــيــــــــــــــــــن 
لـــمـــعـــســـكـــرات مـــنـــتـــخـــبـــاتـــهـــم، قــبــل 
ــًا  بــــــدايــــــة كـــــــأس الـــــعـــــالـــــم بــــــــــ30 يــــومــ
عــلــى األقــــــل، أخــــل بــاســتــعــدادات 
الـــــــــمـــــــــنـــــــــتـــــــــخـــــــــبـــــــــات، وذلـــــــــــــــــــــــك بـــــســـــبـــــب 
اســــتــــمــــرار الـــمـــســـابـــقـــات الــمــحــلــيــة 
فـــــــــــــي مـــــــعـــــــظـــــــم أنـــــــــــــحـــــــــــــاء الـــــــــعـــــــــالـــــــــم، 
بـــــعـــــد رفـــــــــض الــــــــــدوريــــــــــات الــــتــــوقــــف 
خــصــيــصــا لـــكـــأس الـــعـــالـــم، كــونــه 
لــلــمــرة األولــــــى يـــأتـــي فـــي الــشــتــاء، 
واعــــتــــبــــر الـــمـــتـــابـــعـــون أن اســـتـــمـــرار 
الــــمــــســــابــــقــــات الـــمـــحـــلـــيـــة ســيــغــنــي 
المنتخبات المشاركة في كأس 
العالم عن معسكرات التدريب 
الــتــحــضــيــريــة لـــلـــمـــونـــديـــال، ولــكــن 
هذا االعتقاد جانبه الصواب، ما 

عرض الاعبين لإرهاق.



الدوحة - زهير بن علي 

مــــــنــــــحــــــت إقـــــــــــامـــــــــــة كــــــــــــــأس الــــــــعــــــــالــــــــم فـــــــــــي قـــــــــطـــــــــر، الــــــفــــــرصــــــة 
لــلــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة لــفــرض وجـــودهـــا بــقــوة فـــي الــحــدث 
الــــعــــالــــمــــي الــــكــــبــــيــــر؛ حــــيــــث اســــتــــقــــطــــبــــت األنـــــــظـــــــار بــشــكــل 
الفـــــــــت، وصــــنــــعــــت الــــــحــــــدث، ســـــــــواء فـــــي الـــــمـــــدرجـــــات أو 
الميادين العامة الــتــي عــرفــت حــضــوراً قــويــًا مــن أنصار 
ـــقــــيــــة  ــــبـــــات الــــــســــــعــــــوديــــــة وتــــــــونــــــــس والــــــــمــــــــغــــــــرب، وبـ ــــتـــــخـ ــــنـ مـ

الجاليات العربية التي كانت حاضرة بقوة.
وكـــــــــــــــــان الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــور الـــــــــســـــــــعـــــــــودي الــــــــحــــــــاضــــــــر فــــــــــي قــــطــــر 
شـــاهـــداً عــلــى ملحمة تــاريــخــيــة صنعها »األخـــضـــر« ضد 
المنتخب األرجنتيني الحائز على الكأس العالمية في 
مناسبتين والذي أفسد بداية مشوار رفاق األسطورة 
ليونيل ميسي. ورافقت الفوز التاريخي على »التانغو« 
موجة من التهكم التي انطلقت على أرضية الملعب 
مـــن مـــدافـــع الــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي عــلــي الــبــلــيــهــي، ضد 
ــــيـــــل مـــــيـــــســـــي، ووصــــــــلــــــــت الــــــمــــــدرجــــــات  ــــيـــــونـ األرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي لـ
ــــــة عــــــــارمــــــــة مــــــــن الــــــــفــــــــرح واألهــــــــــازيــــــــــج،  ــــــوجـ ــــــت مـ ــــرفـ ــ ــــــي عـ ــــتـ ــ الـ
لـــــتـــــبـــــلـــــغ إلـــــــــــــى الـــــــســـــــخـــــــريـــــــة مــــن 
الــــــجــــــمــــــهــــــور األرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي فـــي 
ــــتــــــي  الـــــــــســـــــــاحـــــــــات الـــــــــعـــــــــامـــــــــة، الــ
تـــــــهـــــــيـــــــأت الســـــــتـــــــقـــــــبـــــــال ضـــــيـــــوف 
قطر حيث كنا حاضرين في 

مـــــواقـــــف صـــنـــعـــهـــا الـــجـــمـــهـــور الــــســــعــــودي وأبــــــرزهــــــا قــطــع 
الخليجي  المنتخب  تــفــوق  تلفزيونية إلبــــراز  مــداخــات 
على العماق األرجنتيني، وقد تداولت أكبر المواقع 
في العالم مقاطع فيديو تظهر احتفاالت السعوديين 
بـــاالنـــتـــصـــار وكــيــفــيــة الــســخــريــة مـــن جــمــاهــيــر األرجــنــتــيــن 
خاصة بعد انتشار أغنية »ميسي وينو؟«، في إشارة 

إلى عجزه عن التألق ضد األخضر. 
عــلــى جــانــب آخــــر، أعــــادت الــجــمــاهــيــر الــتــونــســيــة إلــى 
األذهــــــــــــــان مــــــا صـــنـــعـــتـــه فــــــي كــــــــأس الــــــعــــــرب عــــنــــدمــــا نـــالـــت 
اإلعجاب واإلشادة وكانت بمثابة القاطرة التي دفعت 

المنتخب للتأهل إلــى الــدور النهائي رغــم الصعوبات 
التي واجهته في الدور األول. 

تـــحـــتـــل  ويــــــمــــــكــــــن الـــــــــقـــــــــول إن الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة 
الـــــــمـــــــراكـــــــز األولـــــــــــــــى حــــــالــــــيــــــاً عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى األعـــــــــــــــــداد فـــقـــد 
تـــــجـــــاوزت األربــــعــــيــــن ألـــــف مـــتـــفـــرج فــــي أولـــــــى الـــمـــبـــاريـــات 
ضــد الــدنــمــارك، وبـــات الــجــمــهــور الــتــونــســي مــصــدر قــوة 
وبمثابة »فاكهة« كــأس العالم مثلما كــان الحال في 
ــــبـــــدايـــــة الــــجــــيــــدة ضــد  ــــــي، وبــــعــــد الـ ــــــروسـ »الـــــمـــــونـــــديـــــال« الـ
»الــــفــــايــــكــــيــــنــــغ« ســــيــــرفــــع الــــجــــمــــهــــور الــــتــــونــــســــي مـــــن نــســق 
الــتــشــجــيــع وهــــو مـــا بــــرز فـــي شــــــوارع الــــدوحــــة، الــتــي 
عــــرفــــت مـــــــّدا غـــيـــر مـــســـبـــوق مــــن الــجــالــيــة 

التي تعيش هناك، أو القادمين من تونس أو مختلف 
الــــبــــلــــدان الــخــلــيــجــيــة، كـــمـــا قـــامـــت الـــجـــمـــاهـــيـــر الــتــونــســيــة 
بــتــنــظــيــف مـــلـــعـــب الـــمـــديـــنـــة الــتــعــلــيــمــيــة بـــعـــد الـــمـــواجـــهـــة 

األولى.

 الجمهور المغربي
بـــعـــد أن خـــــرج الـــجـــمـــهـــور الـــمـــغـــربـــي الــــــذي تـــابـــع مــقــابــلــة 
الـــمـــغـــرب والــتــشــيــلــي عــــن الـــمـــوضـــوع بــاجــتــيــاحــه مــلــعــب 
اســـبـــانـــيـــول بـــرشـــلـــونـــة، قـــــّدم الـــحـــضـــور الــغــفــيــر فـــي أولـــى 
مــــبــــاريــــات الــــمــــونــــديــــال ضــــد كــــرواتــــيــــا صـــــــورة نـــاصـــعـــة عــن 
المغرب حيث شّجع زماء أشرف حكيمي دون هوادة 
وكـــانـــت بــمــثــابــة الــــدافــــع الــمــعــنــوي لــلــتــألــق طــيــلــة الــلــقــاء 
قبل أن تترك أفضل االنطباعات بتنظيفها المدرجات 
قبل مغادرة الملعب في بــادرة تعكس وعيًا وتحضراً 
كــبــيــريــن ســـــاد الــجــمــاهــيــر الـــعـــربـــيـــة بــصــفــة عـــامـــة وكـــــّذب 
الـــــصـــــورة الــنــمــطــيــة الــــتــــي يــحــمــلــهــا الــــغــــرب عــــن جــمــاهــيــر 
الـــــعـــــرب أو الــــتــــي يــــحــــاولــــون تــــســــويــــقــــهــــا.وكــــان الــمــشــجــع 
الــتــاريــخــي ألســـود األطــلــس نـــور الــديــن فـــاح الــمــعــروف 
بـ»الظلمي« في مقدمة الحاضرين في قطر، ليواصل 
ــــلـــــة مــــــع الـــمـــنـــتـــخـــب الــــمــــغــــربــــي الـــــتـــــي انــــطــــلــــقــــت مــنــذ  الـــــرحـ
مـــونـــديـــال 1986، ويــــكــــون مـــحـــط عــــدســــات الــمــصــوريــن 

والكاميرات في ملعب البيت.
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المونديال ُيغضب نجوم السودان

الخرطوم - حسن فاروق

أبــــــــــدى عــــــــدد مــــــن العـــــبـــــي أنــــــديــــــة الــــــــــــــدوري الــــــســــــودانــــــي، 
تــذمــرهــم مــن اســتــمــرار المنافسة، تــزامــنــاً مــع انطالق 
مــبــاريــات كـــأس الــعــالــم  2022، واعــتــبــر بــعــض العبي 
الهالل والمريخ والموردة أن استمرار الدوري، يأتي 
العالم  ينتظره  لــحــدث كبير  عــلــى حــســاب متابعتهم 

كل أربع سنوات.
 وقـــــــــال أحـــــــد نـــــجـــــوم فـــــريـــــق الــــــهــــــال، فــــضــــل حــجــب 

اســمــه، لـــ »الــبــيــان«: »الــكــأس يمثل إضــافــة للجميع، 
وعـــلـــى رأســـهـــم الـــاعـــبـــون واألجــــهــــزة الــفــنــيــة، فــبــجــانــب 
الـــمـــتـــعـــة فــــي مـــتـــابـــعـــة مــــبــــاريــــات الـــمـــنـــتـــخـــبـــات الـــكـــبـــيـــرة، 
ــــتــــــحــــــدي الــــــــــــذي  يـــــوضـــــح أنـــــهـــــا لــــــم تــــحــــضــــر لـــلـــنـــزهـــة،  والــ
مــثــل الــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي، هـــنـــاك فـــائـــدة وتــفــاصــيــل 
فــــنــــيــــة يـــكـــتـــســـبـــهـــا الــــــاعــــــب مــــــن خــــــــال كــــــــأس الــــعــــالــــم، 
أكبر بــطــوالت كــرة الــقــدم وأهــمــهــا، اســتــمــرار مباريات 
الـــــــدوري الــمــحــلــي والـــتـــدريـــبـــات الـــيـــومـــيـــة، تــحــرمــنــا من 

الحدث المهم«.

فيفيان دياي تميمة حظ رينارد

دبي - إيهاب زهدي

يبدو أن فيفيان ديــاي شريكة الفرنسي هيرفي رينارد 
مــــــــــدرب الــــمــــنــــتــــخــــب الــــــســــــعــــــودي، تــــمــــثــــل تـــمـــيـــمـــة الـــحـــظ 
فــي كـــأس الــعــالــم، ألنــهــا بــاإلضــافــة إلـــى كــونــهــا بجانب 
ــــوز الــــســــعــــوديــــة عــــلــــى األرجــــنــــتــــيــــن بــنــتــيــجــة  ــ ريــــــنــــــارد فـــــي فـ
زوجــــهــــا  كــــــــان  بــــقــــطــــر 2022،  الـــــعـــــالـــــم  كــــــــأس  فــــــي   ،1-2
الــــســــابــــق هــــو الـــفـــرنـــســـي مـــيـــتـــســـو، والــــــمــــــدرب الـــــــذي قـــاد 
الـــســـنـــغـــال لـــلـــفـــوز الـــتـــاريـــخـــي فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم 2002، 

عـــلـــى فـــرنـــســـا بـــطـــلـــة الــــعــــالــــم آنــــــــــذاك. وأشــــــــــارت صــحــيــفــة 
»ذا صــن«، إلى أن ديــاي كانت زوجــة ميتسو، والذي 
توفي بسبب السرطان في 2013، وترك لها 3 أوالد، 
ثم وقعت في حب رينارد بعد وفاة ميتسو، وعندما 
كان مدرباً للمنتخب المغربي. وأوضحت الصحيفة، 
ــــقـــــت بــــزوجــــهــــا  ــتـ ــ ــيـــــان، الـ ــ ــــفـ ــيـ ــ أن الــــجــــمــــيــــلــــة الــــســــنــــغــــالــــيــــة فـ
األول مــيــتــســو فــــي إيـــطـــالـــيـــا، وأنـــجـــبـــت مـــنـــه 3 أطـــفـــال، 
وهـــم إنـــــزو، نـــوح ومــايــفــا، وتــمــتــلــك مــتــجــراً ريــاضــيــاً في 

المغرب.

من لقاء سابق بين  الهال والمريخ | البيانفيفيان دياي مع الراحل ميتسو  ومع هيرفي رينارد | البيان

»ميسي وينو«
  أغنية سعودية 

ُتشعل المونديال
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القاهرة - عماد الحسيني

تـــــعـــــرضـــــت الــــمــــنــــتــــخــــبــــات أصـــــــحـــــــاب األلــــــــقــــــــاب الـــــقـــــاريـــــة 
للهزيمة في مبارياتها األولى من دور المجموعات 
ــــــة حــــــــالــــــــيــــــــًا فــــي  ــــامـ ــ ــــقـ ــ ــــمـ ــ ــــة كـــــــــــــأس الــــــــعــــــــالــــــــم الـ ــ ــــولـ ــ ــــطـ ــ فــــــــــي بـ
قـــطـــر، وكـــــأن هــــذه األلـــقـــاب لــعــنــة أصـــابـــت أصــحــابــهــا 
ـــيــــق انــــــطــــــاقــــــة قــــــويــــــة فـــي  ولــــــــــم تــــشــــفــــع لـــــهـــــا فــــــــي تــــحــــقـ
مــــــشــــــوار الـــــمـــــونـــــديـــــال، ولــــقــــيــــت ثـــــاثـــــة مـــنـــتـــخـــبـــات مــن 
ــــقــــــاب الــــقــــاريــــة الــــخــــســــارة فـــــي مـــبـــاريـــاتـــهـــا  حـــامـــلـــي األلــ
االســتــهــالــيــة هـــي، منتخب قــطــر، حــامــل آخـــر لقب 
ــــنـــــغـــــال حـــــامـــــل لــقــب  مــــــن كــــــــأس آســـــيـــــا 2019، والـــــسـ
كــــأس األمـــــم األفـــريـــقـــيـــة 2021، واألرجـــنـــتـــيـــن حــامــل 

لقب كوبا أمريكا 2021.
وكــــــــــانــــــــــت الـــــــــبـــــــــدايـــــــــة مــــــــــع مـــــنـــــتـــــخـــــب قــــــــطــــــــر، صـــــاحـــــب 
األرض والــــضــــيــــافــــة، والــــــــذي يـــلـــعـــب فــــي الــمــجــمــوعــة 
األولــــى الــتــي تــضــم مــنــتــخــبــات الــســنــغــال واإلكــــــوادور 
وهـــــولـــــنـــــدا، وتـــــعـــــرض »الــــعــــنــــابــــي« لـــلـــهـــزيـــمـــة بــهــدفــيــن 
يـــــد مـــنـــتـــخـــب اإلكــــــــــــــوادور فـــــي الــــمــــبــــاراة  دون رد عــــلــــى 
االفتتاحية للمونديال، ولم يشفع له عاما األرض 
والــــجــــمــــهــــور، فــــي الـــــخـــــروج حـــتـــى بــــالــــتــــعــــادل، وظــهــر 
الـــعـــنـــابـــي عـــلـــى عـــكـــس الـــمـــســـتـــوى الــــــــذي ظـــهـــر عــلــيــه 
خال بطولة كأس آسيا األخيرة التي توج بلقبها.

ويــعــتــبــر منتخب قــطــر أول منتخب مــن أصــحــاب 
األرض يـــتـــعـــرض لــلــهــزيــمــة فــــي الــــمــــبــــاراة االفــتــتــاحــيــة 
فــي تــاريــخ المونديال، حيث لعب أصــحــاب األرض 
7 مــبــاريــات افتتاحية، انتهت 4 منها بالفوز وثــاث 

بالتعادل، وتنتظره مباراتان من العيار الثقيل أمام 
مــنــتــخــبــي هــولــنــدا والــســنــغــال فـــي الــجــولــتــيــن الــثــانــيــة 

والثالثة.
وفـــي الــمــجــمــوعــة األولــــى أيـــضـــًا، خــســر المنتخب 

الـــــــســـــــنـــــــغـــــــالـــــــي، الــــــــــــــــــذي يــــــغــــــيــــــب عـــــــنـــــــه نــــــجــــــمــــــه ســـــــاديـــــــو 
مــــــــانــــــــي، العــــــــــب بــــــــايــــــــرن مـــــيـــــونـــــخ األلــــــــمــــــــانــــــــي، بـــــعـــــد أن 
تــعــرض إلصـــابـــة مـــع فــريــقــه حــرمــتــه مـــن الــظــهــور في 
المونديال، وخسر »أسود التيرانغا« بطل أفريقيا 
بـــثـــنـــائـــيـــة نــظــيــفــة أمـــــــام الـــمـــنـــتـــخـــب الــــهــــولــــنــــدي، بــرغــم 
األداء الـــقـــوي الـــــذي قـــدمـــه طـــــوال الـــمـــبـــاراة، وأضــــاع 
العديد مــن الــفــرص الــتــي كــانــت كفيلة بالسبق في 
تسجيل األهداف وتغيير سير المباراة لصالحهم، 
إال أن الحارس إدوارد ميندي، الحاصل على لقب 
أفــضــل حـــارس فــي العالم الــعــام الــمــاضــي، تسبب 

بشكل مباشر في اهتزاز شباكه بالهدفين.
ــــة الــــمــــنــــتــــخــــب  ــــمــ ــــزيــ ــــانــــــت فــــــــي هــ ــــكــ أمـــــــــــا الــــــمــــــفــــــاجــــــأة فــ
األرجــنــتــيــنــي بــقــيــادة نجمه لــيــونــيــل مــيــســي، عــلــى يد 
الــمــنــتــخــب الــســعــودي بــهــدفــيــن مــقــابــل هــــدف، وهــي 
النتيجة التي أدهشت كل متابعي كرة القدم حول 
ــــالـــــم، وشــــهــــد مـــلـــعـــب لــــوســــيــــل مــــعــــانــــاة مــنــتــخــب  الـــــعـ
»الــــتــــانــــغــــو« حــــامــــل لـــقـــب كــــوبــــا أمــــريــــكــــا فـــــي مـــواجـــهـــة 
المنتخب السعودي، وفشل العبوه في استغال 
الـــتـــفـــوق مــــن الـــبـــدايـــة بـــهـــدف عــــن طـــريـــق مــيــســي مــن 
ضــــربــــة جـــــــــزاء، غـــيـــر أن الـــمـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي حـــول 
تــــــأخــــــره بـــــهـــــدف إلــــــــى الــــــفــــــوز بــــهــــدفــــيــــن مــــقــــابــــل هــــــدف، 

بفضل الروح القتالية العبيه.
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بعد فوز »األخضر« التاريخي
حسام حسن: األرجنتين فريق عادي جدًا

الدوحة- محمد الجزار 

أكــد النجم المصري حسام حسن أن الــفــوز الكبير، الــذي 
حققه المنتخب السعودي على نظيره األرجنتيني بهدفين 
مـــقـــابـــل هــــــدف، فــــي أول لــــقــــاءات الــمــنــتــخــبــيــن فــــي مـــونـــديـــال 
قـــطـــر 2022، جـــــاء عــــن جـــــــدارة واســـتـــحـــقـــاق وظـــهـــر مــنــتــخــبــنــا 
ــــبـــــت مـــنـــتـــخـــب األرجــــنــــتــــيــــن أنــــه  ــــاً، بـــيـــنـــمـــا أثـ ــــمـــــاقـ »األخـــــــضـــــــر« عـ
فــريــق عــــادي جـــــداً، كــمــا عــبــر الــعــمــيــد عـــن ســعــادتــه الــكــبــيــرة 
باالنتصار السعودي، الذي اعتبره حافزاً لبقية المنتخبات 
الــــعــــربــــيــــة لـــلـــتـــألـــق فـــــي مـــــونـــــديـــــال الـــــعـــــرب قــــطــــر 2022. وقـــــال 
الــعــمــيــد، الـــذي انــضــم لــفــريــق المحللين بــبــرنــامــج المجلس 
الــشــهــيــر عــلــى قــنــاة الـــكـــأس مـــع خــالــد جــاســم بــعــد الــمــبــاراة: 
مــــبــــروك لـــلـــوطـــن الـــعـــربـــي، وكـــــل الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة هـــــذا الـــفـــوز 
المستحق، والــذي جــاء عن جــدارة بعد أداء وروح قتالية 
كبيرة لاعبي المنتخب السعودي أمام أحد الفرق القوية 
الــمــرشــحــة بــقــوة لــلــتــتــويــج بــالــلــقــب تــحــت قــيــادة مــيــســي أحــد 

أفضل الاعبين في العالم. 

مواهب
وشـــــدد حـــســـام حــســن عــلــى أهــمــيــة الـــفـــوز وتـــأثـــيـــره اإليــجــابــي 
للكثير من العوامل المهمة قائاً: أعتقد أننا بهذا االنتصار 
ــــالـــــرد عـــلـــى أوروبــــــــــا وأمــــريــــكــــا وأمــــريــــكــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، بــل  قـــمـــنـــا بـ
والــعــالــم كله مما يشككون فينا، وأثبتنا بالفعل أن لدينا 
كـــــــرة قـــــــدم ومــــــواهــــــب وإمـــــكـــــانـــــات كــــبــــيــــرة جــــــــــداً، مــــضــــيــــفــــاً: إن 
هــنــاك الــعــديــد مـــن الــمــنــتــخــبــات الــعــربــيــة، الــتــي تــألــقــت على 
مــــر الــــتــــاريــــخ، وفـــــــازت عـــلـــى فـــــرق كـــبـــيـــرة مـــثـــل تـــونـــس ومــصــر 
والــــمــــغــــرب والـــــجـــــزائـــــر، وجـــمـــيـــعـــهـــا ســـبـــق لـــهـــا تـــحـــقـــيـــق نــتــائــج 
مــمــيــزة فــي بــعــض الــنــســخ، لــكــن يــبــقــى هـــذا الــفــوز استثنائي 
العميد  العربية. وكـــال  المنتخبات  لكل  بالنسبة  وتــاريــخــي 
بــا استثناء،  الــســعــودي جميعاً  الــمــديــح لاعبي المنتخب 
لكنه خص بالثناء رجل المباراة الحارس محمد العويس، 
مؤكداً أنه تفوق بشكل واضح مع بقية العبي خط الدفاع 
وثاثي الوسط. وقال حسام حسن: عودة سالم الدوسري 
لحالته في الشوط الثاني صنعت الفارق، بعدما غاب في 
الـــشـــوط األول، لــكــنــه عــنــدمــا ظــهــر كــــان ظـــهـــوره فـــي الــوقــت 
الــمــنــاســب، وصـــنـــع الـــفـــارق بـــهـــدف عــالــمــي أكــــد أنــــه مـــن فئة 
الاعبين الكبار، مشيراً إلى أن المنتخب السعودي تفوق 

بشكل كبير على المنافس، بينما المنتخب األرجنتيني لم 
يــظــهــر بــالــمــســتــوى، وحــتــى مــيــســي كــأنــه لـــم يــكــن مـــوجـــوداً، 
كـــمـــا أن الـــفـــريـــق الـــســـعـــودي تـــفـــوق تــكــتــيــكــيــاً عـــلـــى الــمــنــتــخــب 
األرجــنــتــيــنــي. وأكــــد نــجــم مــصــر الــســابــق أن 
الـــمـــدرب الــفــرنــســي هــيــرفــي ريـــنـــارد قــام 
بالتجهيز للمباراة بشكل جيد، منذ 
وقــــت طـــويـــل، ودرس أســـلـــوب لعب 
الــــــفــــــريــــــق األرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي ونــــــــقــــــــاط الـــــقـــــوة 
والــضــعــف لــديــه، ورغـــم أن الــهــدف 
جـــــــــاء فـــــــي الـــــدقـــــيـــــقـــــة الــــثــــامــــنــــة، 
يــــنــــهــــار  أن  كــــــفــــــيــــــاً  وكـــــــــــــــان 
الــــــفــــــريــــــق بــــــــعــــــــده، لـــكـــن 
العــــــــــــــــبــــــــــــــــي الــــــــمــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب 
السعودي تماسكوا، 
واستطاع المدرب أن 
المساحات  مــن  يقلل 
الــــــــمــــــــجــــــــال  يــــــــــــتــــــــــــرك  وال 
لــــلــــمــــنــــافــــس، مــــــن أجــــل 
فــرض سيطرته وزيــادة 

حــصــيــلــة األهـــــــــداف حـــتـــى انـــتـــهـــى الــــشــــوط األول، الـــــــذي رغـــم 
تقدم الفريق األرجنتيني إال أنه لم يكن مقنعاً وظهر فريق 
عــــادي فــلــم نــشــاهــد لــمــســات عــديــدة وتــفــاهــمــاً بــيــن الاعبين 
وتــنــاقــاً للكرة، حتى نجح األخــضــر فــي الــشــوط الثاني بعد 
ــــعـــــادل بـــعـــمـــل جـــمـــاعـــي،  ــتـ ــ بـــــدايـــــة قـــــويـــــة أن يـــســـجـــل هـــــــدف الـ
ــــفــــــوز. وتـــابـــع  ــــألـــــق ســــالــــم الــــــدوســــــري فـــــي تـــســـجـــيـــل هــــــدف الــ وتـ
حسام قــائــاً: أعتقد الفريق السعودي أدى بأفضل صورة 
ممكنة، ومــثــل الــعــرب أحــســن تمثيل بــهــذه الــمــبــاراة، التي 
أتـــمـــنـــى أن تــــكــــون بــــدايــــة لـــتـــألـــق الـــمـــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــربـــيـــة تــونــس 
وقطر، وكذلك المغرب، لتقديم صورة مشرفة عن الكرة 
الــــعــــربــــيــــة، واســــتــــغــــال عــــامــــل األرض والــــجــــمــــهــــور مـــــن أجـــل 
الــتــأهــل لـــلـــدور الــمــقــبــل، وتــخــطــي مــرحــلــة الــمــجــمــوعــات في 
المونديال. وعن وجوده في المجلس قال العميد: سعيد 
بــوجــودي فــي قطر فــي هــذه المناسبة الكبيرة، مــع كوكبة 
مـــن الــمــحــلــلــيــن، وتــقــديــم اإلضـــافـــة الـــمـــرجـــوة لــلــمــشــاهــديــن، 
مــشــيــداً بالجهد الكبير لقطر فــي اســتــضــافــة كـــأس الــعــالــم، 
حــيــث قـــــال: الــتــنــظــيــم مــمــيــز لــلــغــايــة، ولــــم نــشــاهــد لـــه مــثــيــاً 
من قبل، وكل األمنيات بالتوفيق لجميع الفرق العربية، 

وللفريق القطري صاحب األرض والجمهور أيضاً.

� الفوز 
خير رد 

على 
كل 

العالم 
وأثبت 

أن لدينا 
»مواهب«

رينارد تفوق تكتيكيًا..   �
والعويس يستحق 

اإلشادة
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  تسجياًل في المونديال

أصغر

ين
العب

أبوظبي - محمد صادق

بــدأت األرقـــام القياسية والتاريخية تتهاوى فــي كأس 
العالم قطر 2022، حيث ال يوجد بطولة أفضل من 
كــــأس الـــعـــالـــم لــيــســجــل أي العــــب اســـمـــه فـــي ســجــات 
تــاريــخــهــا الـــــذي ال يــضــاهــيــه أهــمــيــة فـــي عـــالـــم الــســاحــرة 
ــــانــــــي بــــابــــلــــو جـــــافـــــي اســـمـــه  ــــبــ ــــتـــــديـــــرة. وســـــجـــــل اإلســ الـــــمـــــسـ
بــــــحــــــروف مــــــن ذهــــــــب فــــــي تــــــاريــــــخ كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم بـــعـــدمـــا 
أصـــبـــح ثـــالـــث أصـــغـــر العــــب يــســجــل فـــي تـــاريـــخ الــبــطــولــة 
منذ انطاقها عام 1930، بعمر 18 سنة و110 يومًا، 
ــــبـــــاك فــــــي الـــــمـــــونـــــديـــــال مــــنــــذ أن  ــــغــــــر العـــــــب يــــهــــز الـــــشـ وأصــ
ســجــل األســـطـــورة الــبــرازيــلــيــة بــيــلــيــه فـــي مــرمــى الــســويــد 
فــــــي نــــهــــائــــي كـــــــأس الــــعــــالــــم عـــــــام 1958. وأحـــــــــــرز جـــافـــي 
الـــهـــدف الــخــامــس إلســبــانــيــا فـــي مــرمــى كــوســتــاريــكــا في 
مباراة الفريقين، مساء أول من أمس، في الدقيقة 74 
في اللقاء الــذي انتهى باكتساح إسباني لكوستاريكا 
بنتيجة 7 - 0. كما أصــبــح جــافــي أصــغــر العــب يسجل 
هدفًا إلسبانيا في كأس العالم على اإلطاق، متفوقًا 
ــــرقــــــم الــــقــــيــــاســــي الـــــــــذي ســـجـــلـــه الــــنــــجــــم الـــســـابـــق  عــــلــــى الــ
ــــا فــي  ــيــ ــ ـــرانــ ــ ــــبـــــاك أوكـ ـــز شـ ــ ســـيـــســـك فــــابــــريــــغــــاس عــــنــــدمــــا هـ

مونديال 2006 في ألمانيا وعمره 19 عامًا.
ورغــــــم أن جـــافـــي نـــجـــح فــــي كـــتـــابـــة رقـــــم تـــاريـــخـــي لــم 
يــصــل إلــيــه العـــب آخـــر عــلــى مـــدار 64 عــامــًا، يبقى رقــم 
بيليه القياسي صامداً على مــدار تلك السنوات، ولم 

ينجح أحد في تحطيمه حتى اآلن.

بيليه1  
هـــو أصـــغـــر العــــب يــســجــل فـــي نــهــائــيــات الــمــونــديــال، 
وهـــــو الــــاعــــب الـــوحـــيـــد الــــــذي هــــز الـــشـــبـــاك ولـــــم يــبــلــغ الــــ 
18 عـــــامـــــًا مـــــن عـــــمـــــره فـــــي مــــــبــــــاراة فـــــي تـــــاريـــــخ الـــبـــطـــولـــة، 

والاعب الوحيد أيضًا الذي سجل ستة أهداف في 
البطولة قبل أن يبلغ الـ 18 عامًا، ولم يتمكن 

اآلن.  حــــــتــــــى  رقـــــــمـــــــه  كــــــســــــر  مـــــــــن  أي العــــــــــــب 
وسجل بيليه في مباراة البرازيل ضد 

ويــــلــــز فــــي ربـــــع نـــهـــائـــي نـــســـخـــة عـــام 
1958 وكان يبلغ من العمر 17 

عامًا و239 يومًا، وهو أيضًا 
أصــــغــــر العــــــب يـــســـجـــل هـــدفـــًا 
ــــيـــــة فـــي  ــــائـ ــــنـــــهـ فـــــــي الـــــــمـــــــبـــــــاراة الـ

ذات البطولة في مرمى السويد 
بعمر 17 عامًا و249 يومًا.

مانويل روساس2  
الـــمـــدافـــع الــمــكــســيــكــي مـــانـــويـــل روســـــــاس هــــو ثــانــي 
ــــكـــــأس الـــــعـــــالـــــم، إذ ســجــل  ــــاراة بـ ــ ــبـ ــ ــ أصـــــغـــــر هـــــــــداف فــــــي مـ
لــمــنــتــخــب بــــــاده مــــن ركـــلـــة جــــــزاء فــــي مـــرمـــى األرجــنــتــيــن 

فـــي الــنــســخــة األولــــــى الـــتـــي أقــيــمــت فـــي أوروغـــــــــواي عــام 
تـــلـــك  وشــــــــهــــــــدت  يــــــــــومــــــــــًا،  و93  عــــــــامــــــــًا   18 بـــــعـــــمـــــر   1930
المباراة تسجيله هدفين، ولكن انتهى اللقاء بهزيمة 
المكسيك 3 - 6، وهــو أول هــدف من ركلة جــزاء يتم 
تسجيلها في تاريخ المونديال، وكان قبل ثاثة أيام 
سجل هدفًا في سن أصغر، لكنه كان هدفًا في مرماه 

في الشباك الخطأ لمنتخب تشيلي.

جافي3  
لم يصبح جافي فقط أصغر العب إسباني على 
اإلطاق يشارك مع »الماتادور« في كأس العالم في 
مـــبـــاراتـــه أمـــــام كــوســتــاريــكــا، ولــكــنــه نــجــح كـــذلـــك فـــي أن 

يـــصـــبـــح ثــــالــــث أصــــغــــر الـــاعـــبـــيـــن تــســجــيــاً 
فـــي تـــاريـــخ الــبــطــولــة، بــعــمــر 18 عــامــًا 
إســــــــبــــــــانــــــــي  وأصـــــــــــــغـــــــــــــر  يــــــــــــــــومــــــــــــــــًا،  و110 
يــســجــل للمنتخب فـــي الــمــونــديــال، 
بــــتــــســــديــــدتــــه الــــــرائــــــعــــــة مــن  إذ تــــمــــكــــن 

على حـــدود منطقة الــجــزاء مــن إحــراز 
الــــــــهــــــــدف الــــــخــــــامــــــس إلســــبــــانــــيــــا 

في مرمى كوستاريكا.

مايكل أوين4 
اإلنــــجــــلــــيــــزي  يــــــأتــــــي  يـــــــومـــــــًا  عـــــــامـــــــًا و190  بــــعــــمــــر 18 
مــايــكــل أويـــن نــجــم منتخب »األســــود الــثــاثــة« السابق 
رابعًا في قائمة أصغر الاعبين تسجياً لألهداف في 
كــــأس الـــعـــالـــم، وحـــــدث ذلــــك فـــي مــــبــــاراة إنــجــلــتــرا أمـــام 
رومـــانـــيـــا فـــي عــــام 1998 فـــي دور الــمــجــمــوعــات، وكـــان 
ــــيـــــد الــــــذي  ــــيـــــزي الـــــوحـ ــــلـ مــــايــــكــــل أويـــــــــن هــــــو الــــــاعــــــب اإلنـــــجـ
يقل عمره عن 22 عامًا ويسجل في البطولة لصالح 
إنـــجـــلـــتـــرا قـــبـــل أن يـــحـــرز جـــــود بــيــلــيــنــجــهــام فــــي الــنــســخــة 
الـــحـــالـــيـــة فـــــي الـــــفـــــوز الــــــــذي حـــقـــقـــه مـــنـــتـــخـــب بــــــــاده عــلــى 

حساب إيران بسداسية.

نيكوالس كوفاكس5  
ســـجـــل الـــمـــهـــاجـــم الــــرومــــانــــي نــــيــــكــــوالس كـــوفـــاكـــس 
هدفه الوحيد في كأس العالم في فوز رومانيا 3 - 
1 على بــيــرو فــي النسخة األولـــى عــام 1930، وأحــرز 
ــــنـــــدمـــــا كـــــــــان يــــبــــلــــغ مـــن  كـــــوفـــــاكـــــس هــــــدفــــــه الـــــتـــــاريـــــخـــــي عـ
العمر 18 سنة و197 يومًا كخامس أصغر الاعبين 

إحرازاً لألهداف في تاريخ البطولة.

ديميتري 6  
سيتشيف

يـــــــــــــــــــــــــــأتـــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــروســـــــــــــــــــــــــــي 
ديميتري سيتشيف 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــز 
الــســادس فــي قائمة 

أصـــغـــر الـــاعـــبـــيـــن تــســجــيــاً فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم بــعــمــر 18 
ســنــة و231 يــومــًا وذلـــك عــنــدمــا أحـــرز هــدفــًا فــي الدقيقة 
88 لــروســيــا فـــي هــزيــمــتــهــا أمــــام 2 - 3 أمــــام بــلــجــيــكــا في 
كــأس الــعــالــم 2002، وكـــان آخــر هــدف تسجله روسيا 
في مونديال كوريا الجنوبية واليابان قبل أن تخرج من 

دور المجموعات.

ليونيل ميسي7  
كــان أول أهـــداف األســطــورة الحية ليونيل ميسي 
فـــي تــاريــخــه فـــي كـــأس الــعــالــم فـــي فـــوز األرجــنــتــيــن 6 - 
0 عــلــى صــربــيــا فـــي كــــأس الـــعـــالـــم 2006 فـــي ألــمــانــيــا، 
لـــيـــضـــع اســـــمـــــه فــــــي الــــقــــائــــمــــة كــــســــابــــع أصـــــغـــــر الـــاعـــبـــيـــن 
تسجياً في المونديال وهو بعمر 18 سنة و357 يومًا.
ودخــل ميسي في تلك المباراة كبديل قبل 15 دقيقة 
عــلــى نهايتها ووضــــع بصمته فــي الــفــوز الــعــريــض وهــز 
شباك الحارس دراغوساف بيفريتش في أول ظهور 

له في كأس العالم.

جوليان جرين 8  
بــعــمــر 19 عـــامـــًا و25 يـــومـــًا جـــاء األمــريــكــي جــولــيــان 
جـــــــريـــــــن ثــــــامــــــنــــــًا فــــــــي الـــــقـــــائـــــمـــــة عـــــنـــــدمـــــا ســـــجـــــل لـــمـــنـــتـــخـــب 
الــــواليــــات الــمــتــحــدة فـــي مــرمــى بــلــجــيــكــا فـــي دور الــســتــة 
عشر في نسخة عام 2014 التي أقيمت في البرازيل، 
وأحــــــــــــــرز جــــــريــــــن هــــــدفــــــه فـــــــي الـــــدقـــــيـــــقـــــة 107 فـــــــي الـــــوقـــــت 
اإلضــافــي بعد أن انتهت الــمــبــاراة بــالــتــعــادل فــي وقتها 
األصــــــــلــــــــي، ولــــــكــــــن خــــــســــــرت الـــــــــواليـــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة 1 - 2 

وودعت البطولة.

ديفوك أوريغي9  
فــي مــبــاراة بلجيكا ضــد روســيــا فــي الــجــولــة الثانية 
من دور المجموعات بمونديال البرازيل 2014، ظهر 
ــــــي فــــــي الــــدقــــيــــقــــة 88 وقـــبـــل  ــــغـ ــ ــــفــــــوك أوريـ الــــمــــهــــاجــــم ديــ
نــهــايــة الــمــبــاراة وســجــل هــدفــًا قـــاد بــه منتخب بــاده 
لـــلـــفـــوز 1 - 0 عـــلـــى مـــلـــعـــب الــــمــــاراكــــانــــا فــــي ريــــــو دي 
جانيرو، وجاء هدف أوريغي وهو بعمر 19 سنة 
و65 يومًا ليصبح تاسع أصغر الاعبين تسجياً 

في المونديال.

مارتن هوفمان10 
نــــجــــح األلـــــمـــــانـــــي مــــــارتــــــن هـــــوفـــــمـــــان فــــــي تــســجــيــل 
ــــيـــــة فـــــــي مـــــبـــــاراتـــــهـــــا ضـــد  ــــرقـ الـــــشـ ــــا  ــــيـ ــــانـ ــــمـ الـــــــهـــــــدف األول أللـ
تشيلي في دور المجموعات بمونديال 1974، وبعمر 
19 عامًا و88 يــومــًا، دخــل هوفمان التاريخ بتسجيله 
في الدقيقة 55 في المباراة التي انتهت بالتعادل بين 

المنتخبين 1-1.
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كفاح الكعبي

فــــــي ســــــنــــــوات عـــــمـــــري الــــطــــويــــلــــة يــجــمــع  لــــــم أر أو أشــــــاهــــــد حــــــدثــــــاً 
الـــعـــرب كــمــا فــعــلــت وتــفــعــل كــــرة الـــقـــدم هــــذه الــلــعــبــة الــشــعــبــيــة 
األولــــى، فلقد تابعت مــبــاراة السعودية واألرجــنــتــيــن وشــاهــدت 
أفراح العرب في سوريا والعراق وفلسطين والجزائر والكويت 
والــــــمــــــغــــــرب، نــــعــــم هــــــــذا الــــــفــــــرح الــــغــــيــــر طـــبـــيـــعـــي الــــــــــذي اعــــتــــراهــــم 
بـــعـــد الــــفــــوز عـــلـــى األرجـــنـــتـــيـــن، حـــتـــى أن صـــاحـــب الـــســـمـــو الــشــيــخ 
محمد بــن راشــد آل مكتوم تابع الــمــبــاراة وقــال سموه بعدها: 
فــــوز مــســتــحــق وأداء قــتــالــي وفـــرحـــة عــربــيــة وألـــــف مــــبــــروووووك 
لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي، الـــــذي أفــرحــنــا وأمــتــعــنــا وأســـعـــدنـــا، كما 

رفع أمير دولة قطر الشيخ تميم العلم السعودي.
وشـــخـــصـــيـــاً أرى أن هـــــذه االحـــتـــفـــالـــيـــة الـــعـــربـــيـــة مــــن الـــخـــلـــيـــج إلـــى 
المحيط ومــن الــبــصــرة إلــى الــمــغــرب تــوحــدت بــفــوز »األخــضــر« 
لــدرجــة أن قلوب الــعــرب وحــدهــا هدفا صالح الشهري 
وســالــم الـــدوســـري الـــلـــذان ســكــنــا شــبــاك األرجــنــتــيــن 
بكافة نجومه، لقد جعلتنا هذه المباراة ورغم 
قلة عروضنا القوية في البطوالت العالمية،إال 
أننا قادرون على النجاح في حالة االستعداد الجيد 

واختيار المدرب المناسب.
نـــــعـــــم نـــســـتـــطـــيـــع أن نــــجــــعــــل فــــرصــــتــــنــــا تـــــصـــــل إلـــــــــى أقــــــصــــــى أنـــــحـــــاء 
األرض، واللجوء إلى كرة القدم لتقدم لنا جرعة من السعادة 
تـــعـــوضـــنـــا عــــن كـــمـــيـــة األحـــــــــزان الـــمـــتـــراكـــمـــة الــــتــــي قــــد نـــنـــســـاهـــا ولـــو 

لفترة مؤقتة.
يــبــدو أن فــوز الــســعــوديــة على األرجــنــتــيــن حفز اليابانيين للفوز 
على األلمان ، حيث نجحوا في الشوط الثاني بتحويل تأخرهم 
بــــهــــدف لـــلـــفـــوز بـــهـــدفـــيـــن رائــــعــــيــــن، لــتــثــبــت الــــكــــرة اآلســــيــــويــــة بــأنــهــا 
ــــتـــــطـــــورة وتــــــعــــــرف كــــيــــف تــــســــتــــخــــدم عــــامــــلــــي األرض والــــجــــمــــهــــور  مـ
لـــصـــالـــحـــهـــا، حــــيــــث تــــفــــوقــــت عــــلــــى الــــفــــريــــق الــــثــــالــــث عــــلــــى الـــعـــالـــم 
األرجــــنــــتــــيــــن وعــــلــــى الــــمــــانــــيــــا صــــاحــــبــــة أربــــــــع كــــــــؤوس عــــالــــم وبـــأنـــهـــا 

ليست مجرد ضيف شرف في مونديال قطر.
أبـــهـــجـــتـــنـــي الــــخــــمــــس نـــــقـــــاط الـــــتـــــي ســـجـــلـــتـــهـــا الــــــفــــــرق الــــعــــربــــيــــة فــي 
الـــجـــولـــة األولـــــــى مــــن كـــــأس الـــعـــالـــم، فـــفـــوز الـــســـعـــوديـــة وتـــعـــادل 
ــــارة قــــطــــر، رفــــــع مـــــن حـــجـــم طـــمـــوحـــات  تــــونــــس والــــمــــغــــرب وخــــــســ
الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة بــتــأهــل أكــثــر مــن فــريــق عــربــي لــلــدور الــثــانــي، 
هــــذه الــنــتــائــج رفـــعـــت مـــن ثــقــة الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة بـــقـــدرة فــرقــهــا 
العربية في استغالل عاملي األرض والجمهور، فهذه النتائج 
دلــيــل واضــــح عــلــى أن الــكــرة الــعــربــيــة قــــادرة عــلــى الــصــعــود أمــام 

الفرق األوروبية 
والـــالتـــيـــنـــيـــة رغـــــم الـــــفـــــوارق الـــكـــبـــيـــرة، وذلــــــك بــالــتــخــطــيــط الــســلــيــم 
ــــيــــــن والــــــحــــــمــــــاس والــــشــــحــــن  ــــمــــــدربــ ــــيـــــن والــ ــــبـ وحــــــســــــن اخـــــتـــــيـــــار الـــــالعـ

المعنوي المناسب.

أقووول محمد عمر لـ »                      «: 
طاقم التحكيم اإلماراتي 8.8 من 10

دبي- العوضي النمر 

ــــاد مــحــمــد عــمــر الــحــكــم الــــدولــــي األســـبـــق نــائــب  أشـ
رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة بأداء طاقم 
تحكيم اإلمارات في مباراة إسبانيا وكوستاريكا، 
حـــيـــث ظـــهـــر الـــطـــاقـــم بـــقـــيـــادة الـــمـــونـــديـــالـــي مــحــمــد 
عبد الله ومعاونة زميليه محمد أحمد الحمادي 
وحـــــســـــن الـــــمـــــهـــــري بــــمــــســــتــــوي مــــتــــمــــيــــز، ســـــــــواء مــن 
نـــاحـــيـــة الـــلـــيـــاقـــة الـــبـــدنـــيـــة أو الـــتـــجـــانـــس والـــتـــفـــاهـــم 
ــــاً طــــــــوال زمــــــن الـــــمـــــبـــــاراة، ونـــجـــاحـــهـــم بــتــفــوق  ســـــويـ
في العديد من الحاالت الدقيقة والصعبة التي 
جــــرت خــــال الـــمـــبـــاراة، وهـــــذا لــيــس بــغــريــب على 
طــــاقــــم اإلمــــــــــــارات الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر طــــاقــــم »5 نـــجـــوم« 

بتميز أدائه.
بـــأداء المونديالي  وأبـــدى محمد عمر أعــجــابــه 
مـــــحـــــمـــــد عــــــبــــــد الـــــــــلـــــــــه، الــــــــــــــذي وفـــــــــــق فـــــــــي احـــــتـــــســـــاب 
العديد من القرارات الصعبة ومنها ركلة الجزاء 
لصالح إسبانيا، والتي سجل منها الاعب فيران 
تــــوريــــس الــــهــــدف الـــثـــالـــث، حـــيـــث لــــم يــلــجــأ مــحــمــد 
عبد الله لتقنية الفيديو لقربه من اللعبة، كما 
وفــــق فـــي الــــقــــرارات اإلداريـــــــة الــخــاصــة بــالــبــطــاقــات 
الصفراء، حيث منح إنذارين مستحقين لاعبي 
كوستاريكا، وكان محل إشادة خبراء التحكيم، 
ويــســتــحــق درجــــــة 8.8 مــــن 10 وهـــــي أعـــلـــى درجــــة 

لحكم في مونديال قطر حتى اآلن.

مباراة ثانية
وقال محمد عمر، بعد هذا التألق الافت للنظر 
وعــــــدم وجــــــود أيـــــة مـــاحـــظـــات عـــلـــى أداء الــطــاقــم 
عــامــة، ومحمد عبد الــلــه على وجــه الخصوص: 
»أتمنى أن تمنح لجنة الحكام في »فيفا« مباراة 
ثـــانـــيـــة قـــويـــة إلـــــى مــحــمــد عـــبـــد الـــلـــه لـــتـــكـــون بــمــثــابــة 
اخـــتـــبـــار قـــــوي لـــــه، خـــاصـــة وأن األهــــــــداف الــســبــعــة 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا الــــمــــبــــاراة جـــعـــلـــت الـــبـــعـــض يــعــتــقــد 

أن المباراة كانت سهلة لطاقم التحكيم، وال 
شـــــك أن وجــــــــود مــــــبــــــاراة ثــــانــــيــــة قــــويــــة ونــــجــــاح 
مــــحــــمــــد عــــبــــد الـــــلـــــه فــــــي إدارتــــــــهــــــــا ســـيـــمـــهـــد لــه 

الـــنـــهـــائـــيـــة  األدوار  إدارة  إلـــــــــى  لـــــلـــــوصـــــول  الـــــطـــــريـــــق 
للبطولة«. 

ــــاد نـــائـــب رئـــيـــس لــجــنــة الـــحـــكـــام فــــي اتـــحـــاد  ــ وأشـ
الــــكــــرة بــمــســتــوى حـــكـــام الـــمـــونـــديـــال، حـــيـــث قــــال: 
حـــكـــم  مـــــــــن  أكــــــــثــــــــر  وظــــــــهــــــــر  جـــــــــــيـــــــــــداً،  األداء  »جـــــــــــــــاء 
بــمــســتــوى مــمــيــز، والـــحـــكـــام الـــعـــرب الـــذيـــن أداروا 
ومـــــســـــتـــــواهـــــم  ــــيــــــزون  ــــمــ ــتــ ــ مــ اآلن  ــــتــــــى  حــ الـــــــمـــــــبـــــــاريـــــــات 
مــشــِرف، وفــي اعتقادي أن الــدور الثاني سيكون 
تحدياً للتحكيم، والبطولة إلى اآلن ناجحة وبها 

عدة مفاجآت«. 
وفي ما يتعلق برأيه في تقنية التسلل الجديدة 
ــــــي تــــــــم تــــطــــبــــيــــقــــهــــا خــــــــــال مـــــــونـــــــديـــــــال قـــــطـــــر قـــــال  ــتـ ــ ــ الـ
مـــحـــمـــد عــــمــــر: »ال شـــــك أنــــهــــا بـــحـــاجـــة لـــمـــزيـــد مــن 
الوقت والتجارب قبل الحكم عليها، خاصة وأن 
هـــنـــاك حـــــاالت لــعــب دقــيــقــة لــلــغــايــة، مــثــل هــدف 
اإلكـــــــــــــوادور الــــــــذي تـــــم إلـــــغـــــاؤه فـــــي مـــــبـــــاراة الـــفـــريـــق 
أمــــام قــطــر بـــداعـــي الــتــســلــل، وتـــدخـــل الــتــقــنــيــة في 
الـــقـــرار غــيــر مــبــرر وتــلــك ســلــبــيــة مـــن ســلــبــيــات تلك 

التقنية«.

الوقت الضائع
وبــــــخــــــصــــــوص الـــــــوقـــــــت الــــمــــحــــتــــســــب بــــــــــدل الــــضــــائــــع 
الـــــــذي وصــــــل فـــــي بـــعـــض األحـــــيـــــان إلــــــى 24 دقــيــقــة 
خـــال مـــبـــاراة إنــجــلــتــرا وإيـــــران، قـــال مــحــمــد عمر: 
»بـــصـــراحـــة هـــنـــاك مــبــالــغــة فــــي االحــــتــــســــاب، ومـــن 
غــيــر الــمــعــقــول أن يــتــم احــتــســاب 24 دقــيــقــة وقــتــاً 
بـــدل ضــائــع فــي مــبــاراة واحــــدة، نــحــن نلعب كــرة 
قدم وليست سلة، وأعتقد أن تلك التجربة لن 

ترى النور مستقباً«.
وعــــــــــن رأيــــــــــــه فــــــــي الـــــتـــــجـــــانـــــس بـــــيـــــن حـــــكـــــم الــــســــاحــــة 
وزمــــيــــلــــه فــــــي الــــفــــيــــديــــو خـــــــال الــــمــــنــــافــــســــات يـــقـــول 
محمد عمر: »هذه مشكلة في معظم البطوالت 
والــــــــدوريــــــــات، وخـــــــال مـــنـــافـــســـات مــــونــــديــــال قــطــر 
حتى اآلن شاهدنا بعض االخــتــافــات، ولــعــل ما 
حـــدث فــي مــبــاراة تــونــس والــدنــمــارك خــيــر مــثــال، 
ألن أغلب قرارات الحكام تعتمد على تقديرهم 

للعبة، مما يوجد االختاف«.

صافرة المونديال

عيسى درويش: جاني لم يحتسب ركلتي جزاء لكندا
دبي- العوضي النمر 

أكد الحكم الدولي المونديالي األسبق 
عيسى درويــــش، أن الــزامــبــي جاني 
ســـــيـــــكـــــازوي حــــكــــم مــــــبــــــاراة بــلــجــيــكــا 
وكندا في المجموعة السادسة، 
قـــــــدم مــــســــتــــوى ضـــعـــيـــفـــًا وارتـــــكـــــب 

الــــــعــــــديــــــد مــــــــن األخــــــــطــــــــاء، 
مــــــنــــــهــــــا عــــــــــــــدم احـــــــــتـــــــــســـــــــاب ركـــــــلـــــــتـــــــي جـــــــــــزاء 

ــــريــــــق كــــــــنــــــــدا، األولــــــــــــــــى حــــيــــنــــمــــا تـــم  ــــفــ لــ
لــمــس مـــدافـــع بــلــجــيــكــا الـــكـــرة بــيــده 
ــــنـــــه  داخـــــــــــــــــــــل مـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة الـــــــــــــــــجـــــــــــــــــزاء، لـــــكـ

والـــــحـــــكـــــم الــــمــــســــاعــــد احــــتــــســــبــــا الـــلـــعـــبـــة 
تــســلــاً رغـــم وجــــود مـــدافـــع بلجيكي أقـــرب 

للحارس، والغريب أن الحكم كــان قريبًا من 
الــلــعــبــة ولــــم يــحــتــســبــهــا وتــــم اســـتـــدعـــاؤه مـــن قبل 
قـــراره. والثانية  تقنية الفيديو ولكنه صمم على 
حــــيــــنــــمــــا طــــــالــــــب العــــــبــــــو مــــنــــتــــخــــب كــــــنــــــدا الــــحــــصــــول 
عــــلــــى ركــــلــــة جــــــــــزاء، بـــســـبـــب قــــيــــام مـــــدافـــــع بــلــجــيــكــا 
بــلــمــس الــــكــــرة بـــيـــديـــه فــــي مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء، وكــــان 

منتخب بلجيكا قد فاز على كندا 1 /  0. يذكر أن 
سيكازوي كان له واقعة مثيرة للجدل في مباراة 
تونس ومالي بأمم أفريقيا 2021 بإطاق صافرة 
النهاية قبل 5 دقــائــق مــن نهاية الــوقــت األصلي. 
وفـــــي مــــبــــاراة ألـــمـــانـــيـــا والــــيــــابــــان الـــتـــي أدارهــــــــا حــكــم 
الـــســـاحـــة الــــســــلــــفــــادوري إيــــفــــان بـــــارتـــــون، احــتــســب 
ركلة جــزاء صحيحة أللمانيا وتقنية الفيديو 
ــــة الـــــــــــــقـــــــــــــرار، وعـــــــــــــــــــادت تــــقــــنــــيــــة  ــ ــــــحـ أكــــــــــــــــدت صـ
الــفــيــديــو إللـــغـــاء هـــدف أللــمــانــيــا رغــم 
قــرار المساعد باحتساب هدف، 
ــــار«.  ـــــ»ڤــ وكــــــــان تـــــدخـــــاً صـــحـــيـــحـــًا لــ
وقــــــــبــــــــل انــــــــطــــــــاقــــــــة الــــــــــمــــــــــبــــــــــاراة قـــــــام 
الـــحـــكـــم بـــالـــتـــأكـــد مـــــن شـــــــارة حـــــارس 
ألــمــانــيــا مــانــويــل نـــويـــر، حــيــن طــلــب منه 
حكم اللقاء التأكد مــن عــدم ارتـــداء حــارس 
المانشافت شارة مخالفة في تصرف سليم من 
حــكــم الــــمــــبــــاراة. كــمــا أشـــــاد درويــــــش بــــــأداء حكم 
مــبــاراة إســبــانــيــا وكــوســتــاريــكــا الــدولــي محمد عبد 
الــلــه وقـــال: لقد تــفــوق على نفسه، ولــم تكن له 

أية أخطاء خال المباراة.

� بارتون أدار مباراة 
ألمانيا واليابان 

باقتدار وتدخل سليم 
لتقنية »ڤار«

ش
عيسى دروي

�  الوقت الضائع 
أفسد متعة بعض 
المباريات وحولها 

لكرة سلة
�  هدف اإلكوادور 

صحيح وإلغاؤه 
خطأ من تقنية 

التسلل
�  منتخبا السعودية 

واليابان منحا 
األمل أمام باقي 
المنتخبات للفوز
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أساطير المونديال لقطات  خالدة

أبوظبي – محمد صادق

تــحــفــل نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم بـــالـــعـــديـــد مــــن الـــقـــصـــص الــغــريــبــة 
والطريفة على مدار تاريخها تأتي ضمن لحظاتها التي ال تنسى 
وسردها المؤرخون ساهمت في إحــداث تغيير في حظ العب 

أو منتخب.
وتـــــــأتـــــــي قـــــصـــــة مـــــهـــــاجـــــم مــــنــــتــــخــــب األرجـــــنـــــتـــــيـــــن الــــشــــهــــيــــر مـــــاريـــــو 
كيمبس وأحد أبرز العبي »التانغو« على مر التاريخ في بطولة 
كأس العالم من أبرز القصص في المونديال في النسخة التي 
أقــيــمــت 1978 فـــي األرجـــنـــتـــيـــن، إذ كـــانـــت تـــعـــول الــجــمــاهــيــر على 

منتخب بالدها إلحراز لقبه العالمي األول.
ــــتـــــذكـــــر الــــجــــمــــيــــع كـــيـــمـــبـــس الـــــــــذي أحـــــــــرز لــــقــــب هـــــــــداف كــــأس  ويـ
العالم 1978 واألهــداف الستة التي سجلها في أربع مباريات، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك هــــدفــــان فــــي مـــرمـــى هـــولـــنـــدا فــــي الــــمــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 

توجت األرجنتين بالكأس.
ولــكــن وراء أهــــداف كيمبس قــصــة غــريــبــة عــنــدمــا واجـــه ســوء 

حظ غريب في أول ثالث مباريات في البطولة ولم يستطع هز 
الشباك أمام المجر وفرنسا وإيطاليا، وكان قبل كأس العالم 
مـــــع الـــمـــنـــتـــخـــب فـــــي الـــمـــعـــســـكـــر ولــــــم يــــخــــرج مـــنـــه مـــطـــلـــقـــاً لــيــطــلــق 
شاربه بالكامل، وعانى من فترة جفاف تهديفي قبل أن يصبح 
»الـــمـــاتـــادور« وهـــو لقبه الـــذي عـــرف بــه قــبــل أن يصبح بــطــالً في 

نهاية البطولة.
ولجأ كيمبس إلــى حلق لحيته وشــاربــه بعد المباراة الثالثة 
بــنــصــيــحــة مــــن مــــدربــــه ســــيــــزار مـــيـــنـــوتـــي الــــــذي قـــــال لـــــه: »لـــــمـــــاذا ال 
تتخلص مــن الــشــارب ولــنــرى كيف سيتغير حــظــك«، وبالفعل 
تحول حظ الالعب تماماً ويبدأ في إحراز األهداف تلو األخرى، 
وظــهــر وســجــل أول أهــدافــه فــي كــأس الــعــالــم فــي مــرمــى بولندا 
وأضــــــاف هـــدفـــاً ثــانــيــاً فـــي الـــمـــبـــاراة، وفــــي الـــمـــبـــاراة الــتــالــيــة سجل 
هـــدفـــيـــن ضــــد بــــيــــرو، وفـــــي الــــمــــبــــاراة الــنــهــائــيــة ســـجـــل هـــدفـــيـــن فــي 
مـــرمـــى هـــولـــنـــدا قـــــاد بــهــمــا »الـــتـــانـــغـــو« إلـــــى الـــلـــقـــب األول، ويـــتـــوج 
هـــــــدافـــــــاً لـــلـــبـــطـــولـــة بـــــــ 6 أهـــــــــــــداف، لـــتـــصـــبـــح قــــصــــة كـــيـــمـــبـــس حــلــيــق 

الشارب هي األشهر حينها.

دبي-عدنان الغربي

يــعــد لـــوثـــار مـــاتـــيـــوس، نــجــم الــمــنــتــخــب األلـــمـــانـــي الـــســـابـــق، أحــــد أبـــــرز أســاطــيــر 
الكرة األلمانية والعالمية وهو صاحب مسيرة حافلة باأللقاب واإلنجازات، 
مـــع مــنــتــخــب بـــــالده أو األنـــديـــة الـــتـــي لــعــب لــهــا وفــــي مــقــدمــتــهــا مــونــشــنــغــالبــاخ 
ــــمـــــان مـــشـــاركـــة مــع  ــــايـــــرن وإنــــتــــر مــــيــــالن. ويــــعــــد مـــاتـــيـــوس أكــــثــــر الـــالعـــبـــيـــن األلـ وبـ
المنتخب األلماني بـ150 مباراة سجل خاللها 23 هدفاً واألكثر مشاركة معه 
فــي كـــأس الــعــالــم، حــيــث شــــارك فــي 25 مـــبـــاراة فــي 5 نــهــائــيــات هــي مــونــديــال 
إســبــانــيــا 1982 والمكسيك 1986 وإيــطــالــيــا 1990 والـــواليـــات الــمــتــحــدة 1994 
،وفــرنــســا 1998. وقـــاد مــاتــيــوس منتخب ألــمــانــيــا للتتويج بــكــأس الــعــالــم في 
مــونــديــال 1990  بــالــفــوزعــلــى األرجــنــتــيــن بــالــنــهــائــي بــهــدف دون رد،  وتحقيق 
الــوصــافــة مــرتــيــن فـــي مــونــديــالــي 1982،و 1986 وســـاهـــم الـــالعـــب األســـطـــوري 
فــي تــتــويــج ألــمــانــيــا بــكــأس أمـــم أوروبــــا 1980. وفـــاز مــاتــيــوس مــع بــايــرن بلقب 
الدوري األلماني 7 مرات أعوام، وكأس ألمانيا ثالث مرات، وكأس االتحاد 
األوروبي مرة واحدة في 1996، وتوج مع إنتر ميالن بلقب الدوري اإليطالى 

عام 1989 وكأس االتحاد األوروبي في 1991.

برازيليا - جورج عازار

ــــلـــــونـــــان األخـــــضـــــر واألصــــــفــــــر عــــلــــى شــــــــارع كـــافـــيـــه  يـــســـتـــحـــوذ الـ
فــيــلــيــو، فــي حــي روكـــــاس، المنطقة الــشــرقــيــة مــن نــاتــال، 
كل أربــع ســنــوات، ومنذ عــام 2006، بــدأت تقاليد كأس 
الــعــالــم بلقاء الــجــيــران، الــذيــن يجتمعون لــشــرب القهوة 

والدردشة وهم يرتدون ألوان العلم البرازيلي.
ــــيـــــســـــاو،  ــــت تـــــــدعـــــــى مــــــــاريــــــــا دا كـــــونـــــسـ ـــــيــ وأوضــــــــــحــــــــــت ربـــــــــــة بـ
أنـــهـــا عـــاشـــت خــــال الـــســـنـــوات الـــــ 19 الـــتـــي قــضــتــهــا فـــي ريــو 
دي جـــانـــيـــرو، فــــي نـــفـــس الـــحـــي الــــــذي يــعــيــش فـــيـــه مـــدافـــع 
ــــلـــــي تــــيــــاغــــو ســـيـــلـــفـــا، وأضـــــــافـــــــت: الـــتـــقـــيـــت  ــــبـــــرازيـ الـــمـــنـــتـــخـــب الـ
تياغو في ريو دي جانيرو، كان يدرس في حي بريزوالو، 
وكــــنــــت أذهــــــــب الصــــطــــحــــاب ابــــنــــي وكــــــــان دائــــــًمــــــا يــــأتــــي مــعــي 
وبــصــحــبــتــه كــــرة قــــدم ال تـــفـــارقـــه، لــيــلــعــب بـــهـــا، إنــــه إنــســان 

جيد خطط لمسار جميل جًدا في حياته.
بــيــن فــنــجــان قــهــوة وآخــــر، تــقــطــع شــرائــط مــلــونــة بــألــوان 
الـــبـــرازيـــل وربــطــهــا بــخــطــوط. ال يــــزال الــعــمــل قــيــد اإلنـــجـــاز، 

إنـــــــه الــــفــــنــــان الفـــــــو دي بـــــــــــاوال، الـــــــــذي يــــعــــد احـــــــد الـــــرمـــــوز 
لمدارس السامبا في المدينة، هو المسؤول عن 

لوحات الشوارع في كأس العالم، ويقول: 
إنه ال يزال هناك عمل يتعين القيام به.

وقـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــت ربـــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــمـــــــــــــــنـــــــــــــــزل لـــــــــوســـــــــيـــــــــا 
مينيزيس 54 سنة: قمنا بتعليق 

ــــلـــــم الــــــبــــــرازيــــــلــــــي الـــــــــــذي يـــبـــلـــغ  الـــــعـ
ارتــــــفــــــاعــــــه 75 مــــــــتــــــــراً، والـــــــــــــذي تـــم 

صــــــــنــــــــاعــــــــتــــــــه مـــــــــــــن خـــــــــــــــــال الــــــــتــــــــبــــــــرعــــــــات 
الـــــتـــــي قــــدمــــهــــا الـــــحـــــي، لــــقــــد أعـــــطـــــت كــل 

ربــــة بــيــت بــضــع قــطــع مـــن الـــشـــرائـــط، بــدأنــا 
فــــي الـــتـــزيـــيـــن والــــحــــيــــاكــــة، وعــــنــــدمــــا تــــم تــجــمــيــع 

كـــــل شـــــــيء، رفــــــع فـــنـــانـــنـــا غـــالـــيـــســـيـــا كـــــوريـــــري الــعــلــم 
فـــــي الـــــــهـــــــواء، وأضـــــــافـــــــت: هـــــنـــــاك  شــــــــــوارع اخـــــــــرى مـــزيـــنـــة 

،جمع السكان األموال وزينوا كل شيء بألوان العلم ، 
حتى األطفال كانوا حاضرين، وأضافت: آمل أن تجلب 

البرازيل لنا الكأس السادسة.

أحياء البرازيل.. كرنفاالت من األلوان
هنا المونديال
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حكايات
٠١  جمادى األولى  1444 | ٢٥ نوفمبر ٢٠٢2  |  العدد ١٥٤9٤|  الجمعة

دبي - إيهاب زهدي

بـــــّرأ 59 % مــقــابــل 41 %، تــوقــيــت كــــأس الــعــالــم 
لـــكـــرة الــــقــــدم فــــي قـــطـــر، مــــن الــتــســبــب فــــي إصـــابـــة 
ــــر مـــــــــــن الـــــــــنـــــــــجـــــــــوم قـــــــبـــــــل وخــــــــــــــــــالل مـــــــبـــــــاريـــــــات  ــ ــيـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــــكـ ــ الـ
البطولة، والتي تم تعديل توقيتها لتقام خالل 
الشتاء حتى تناسب ظروف الطقس في منطقة 
الــخــلــيــج، كـــل الــمــنــتــخــبــات مـــع الــعــلــم أن جميع 
ــتـــــادات  ــ تــــقــــام فـــــي اسـ مــــبــــاريــــات مــــونــــديــــال 2022، 
مــــكــــيــــفــــة. واتــــــفــــــق الـــــدكـــــتـــــور طـــــــــارق مـــحـــمـــد صــــــادق 

طــبــيــب فـــريـــق الـــكـــرة بـــنـــادي عـــجـــمـــان، مـــع نتيجة 
الــتــصــويــت، مــؤكــداً أن الــمــونــديــال الــحــالــي، يقام 
وســـــــــــط الــــــــمــــــــوســــــــم، ولـــــــــــم يــــــــــــــأِت بــــــعــــــد فـــــــتـــــــرة راحـــــــــة 
الموسم،  بــدايــة  فــي  أو  سلبية طويلة لالعبين، 
وبالتالي، كل الالعبين لديهم الجاهزية لخوض 
مـــبـــاريـــاتـــه، والــــتــــي تـــقـــام فــــي نـــفـــس تـــوقـــيـــت أغــلــب 

المباريات المحلية في بلدانهم تقريباً.
وقــــــال: ال يــمــكــن الـــقـــول إن تــوقــيــت الــبــطــولــة، 
وراء إصـــابـــات الــالعــبــيــن، والـــتـــي غــالــبــاً مـــا تــحــدث 

نتيجة احتكاكات عادية بالملعب.

استطالع 

التوقيت.. براءة من اإلصابات59 % 
هل توقيت البطولة تسبب في الكثير من إصابات 

النجوم قبل وخالل مباريات المونديال؟
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الدور ثمن النهائي
-3١٨:00 ديسمبرأول المجموعة األولى × ثاني المجموعة الثانية )49(

-3٢٣:00 ديسمبرأول المجموعة الثالثة × ثاني المجموعة الرابعة )50(

-4١٨:00 ديسمبرأول المجموعة الرابعة × ثاني المجموعة الثالثة )52(

-4٢٣:00 ديسمبرأول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة األولى )51(

-5١٨:00 ديسمبرأول المجموعة الخامسة × ثاني المجموعة السادسة )53(

-5٢٣:00 ديسمبرأول المجموعة السابعة × ثاني المجموعة الثامنة )54(

-6١٨:00 ديسمبرأول المجموعة السادسة × ثاني المجموعة الخامسة )55(

-6٢٣:00 ديسمبرأول المجموعة الثامنة × ثاني المجموعة السابعة )56(

الدور ربع النهائي:
-900:١٨ ديسمبرالفائز في )53( × الفائز في )54( – )58(

-900:٢٣ ديسمبرالفائز في )49( × الفائز في )50( – )57(

-١٠00:١٨ ديسمبرالفائز في )55( × الفائز في )56( – )60(

-١٠00:٢٣ ديسمبرالفائز في )51( × الفائز في )52( – )59(

الدور نصف النهائي:
-1300:٢٣ ديسمبرالفائز في )57( × الفائز في )58( – )61(

-1400:٢٣ 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

-السابعةلوسيل24٢٣:00 نوفمبرالبرازيل – صربيا

-الثانيةأحمد بن علي25١٤:00 نوفمبرإيران – ويلز

-األولىالثمامة25١٧:00 نوفمبرقطر – السنغال

-األولىخليفة الدولي25٢٠:00 نوفمبرهولندا – اإلكوادور

-الثانيةالبيت25٢٣:00 نوفمبرإنجلترا – الواليات المتحدة

-الرابعةالجنوب26١٤:00 نوفمبرتونس – أستراليا

-الثالثةالمدينة التعليمية26١٧:00 نوفمبربولندا – السعودية

-الرابعة26٢٠:00974 نوفمبرفرنسا – الدنمارك

-الثالثةلوسيل26٢٣:00 نوفمبراألرجنتين – المكسيك

-الخامسةأحمد بن علي27١٤:00 نوفمبراليابان – كوستاريكا

-السادسةالثمامة27١٧:00 نوفمبربلجيكا – المغرب

-السادسةخليفة الدولي27٢٠:00 نوفمبركرواتيا – كندا

-الخامسةالبيت27٢٣:00 نوفمبرإسبانيا – ألمانيا

-السابعةالجنوب28١٤:00 نوفمبرالكاميرون – صربيا

-الثامنةالمدينة التعليمية28١٧:00 نوفمبرغانا – كوريا ج

-السابعة28٢٠:00974 نوفمبرالبرازيل – سويسرا

-الثامنةلوسيل28٢٣:00 نوفمبرالبرتغال – أروجواي

-األولىالبيت29١٩:00 نوفمبرهولندا – قطر

-األولىخليفة الدولي29١٩:00 نوفمبراإلكوادور – السنغال

-الثانيةالثمامة29٢٣:00 نوفمبرإيران – الواليات المتحدة

-الثانيةأحمد بن علي29٢٤:00 نوفمبرإنجلترا – ويلز

-الرابعةالجنوب30١٩:00 نوفمبرالدنمارك – أستراليا

-الرابعةالمدينة التعليمية30١٩:00 نوفمبرفرنسا – تونس

-الثالثةلوسيل30٢٣:00 نوفمبرالسعودية – المكسيك

-الثالثة30٢٣:00974 نوفمبربولندا – األرجنتين

-السادسةالثمامة1١٩:00 ديسمبركندا – المغرب

-السادسةأحمد بن علي1١٩:00 ديسمبركرواتيا – بلجيكا

-الخامسةخليفة الدولي1٢٣:00 ديسمبراليابان – إسبانيا

-الخامسةالبيت1٢٣:00 ديسمبرألمانيا – كوستاريكا

-الثامنةالمدينة التعليمية2١٩:00 ديسمبركوريا ج – البرتغال

-الثامنةالجنوب2١٩:00 ديسمبرغانا – أوروجواي

-السابعة2٢٣:00974 ديسمبرصربيا – سويسرا

-السابعةلوسيل2٢٣:00 ديسمبرالكاميرون – البرازيل

المجموعة الثالثة
نقاطأهدافختفلالفريق

110023السعودية

101001المكسيك

101001بولندا

100110األرجنتين

المجموعة الرابعة
نقاطأهدافختفلالفريق
١١٠٠٤٣فرنسا
101001تونس

101001الدنمارك

١٠٠١١٠أستراليا

المجموعة الخامسة
نقاطأهدافختفلالفريق

١١٠٠٧٣إسبانيا
١١٠٠٢٣اليابان
١٠٠١١٠ألمانيا

١٠٠١٠٠كوستاريكا

المجموعة السادسة
نقاطأهدافختفلالفريق
١١٠٠١٣بلجيكا

١٠١٠٠١المغرب
١٠١٠٠١كرواتيا

١٠٠١٠٠كندا

المجموعة السابعة
نقاطأهدافختفلالفريق

١١٠٠١٣سويسرا
٠٠٠٠٠٠صربيا 

٠٠٠٠٠٠البرازيل
١٠٠١٠٠الكاميرون

المجموعة الثامنة
نقاطأهدافختفلالفريق

١١٠٠٣٣البرتغال
١٠١٠٠١أوروغواي

١٠١٠٠١كوريا الجنوبية
١٠٠١٢٠غانا

المجموعة األولى
نقاطأهدافختفلالفريق

11٠٠23اإلكوادور

١١٠٠٢٣هولندا
1٠٠١00قطر

١٠٠١٠٠السنغال

المجموعة الثانية
نقاطأهدافختفلالفريق
11٠٠63إنجلترا

101011أميركا

101011ويلز

1٠٠120إيران
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