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رونالـدو «التاريخـي» يقــــــــــ

إحياء ذكرى مارادونا
في الدوحة

الدوحة  -أ ف ب

اخـتــار المشجع األرجنتيني خافيير معلوف ،تكريم ذكــرى
م ـ ــارادون ـ ــا ،بـ ــارتـ ــداء ال ـق ـم ـي ــص ال ـ ــذي ل ـع ــب ب ــه الـ ــراحـ ــل ضــد
إنـجـلـتــرا فــي ويـمـبـلــي ،خــال إحـيــاء الــذكــرى الـثــانـيــة لرحيله
الـتــي تـتــزامــن مــع ال ـم ـبــاراة الـمـصـيــريــة لـمـنـتـخــب ب ــاده ،غــداً
م ــع ال ـم ـك ـس ـي ــك ،م ــع األم ـ ــل بـ ــأن ي ـس ـت ـل ـهــم «ال ـت ــان ـغ ــو» ه ــذه
الـمـنــاسـبــة ،كــي يـعــود إل ــى سـبــاق الـتــأهــل .والـقـمـيــص الــذي
ارتداه مارادونا ضد إنجلترا عام  ،1980من أثمن مقتنيات
معلوف بين مجموعة من ألف قميص كروي ُت ّ
قدر بمليون
دوالر ،وف ــق صــاحـبـهــا ..وبـيــع قـمـيــص ك ــان يــرتــديــه م ــارادون ــا
عـنــدمــا سـجــل هــدفــه الـشـهـيــر فــي كــأس الـعــالــم  1986أمــام
إنجلترا ،مقابل ( 9.3مايين دوالر)( .الدوحة  -أ ف ب)

فليك يهدد
األساسيين في ألمانيا
ه ـ ـ ــدد م ـ ـ ـ ــدرب الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب األل ـ ـم ـ ــان ـ ــي ه ـ ــان ـ ــز فـ ـلـ ـي ــك الع ـب ـي ــه
األســاسـيـيــن أن أي ـ ًـا مـنـهــم لـيــس ضــامـنـ ًـا مــركــزه ،وذل ــك بعد
السقوط الـصــادم أمــام اليابان ( .)2 - 1وقبل أيــام معدودة
مــن الـمــوقـعــة الـمـنـتـظــرة فــي الـجــولــة الـثــانـيــة مــن مـنــافـســات
المجموعة الخامسة بعد غ ٍد بين ألمانيا وإسبانيا
الـتــي اسـتـعــرضــت أول مــن أمــس بسباعية نظيفة
ت ــاري ـخ ـي ــة فـ ــي شـ ـبـ ــاك ك ــوسـ ـت ــاريـ ـك ــا ،وع ـ ــد ف ـل ـيــك
بالتدقيق في كافة المراكز قبل اتخاذ قراره بشأن
التشكيلة .وتــابــع« :يـجــب أن تفهموا أننا
نناقش كل مسألة تتعلق باألشخاص
وك ـ ــل مـ ــركـ ــز .نـ ـق ــوم ب ــذل ــك ق ـب ــل كــل
م ـب ــاراة .مـهـمـتـنــا ك ـطــاقــم تــدريـبــي
هـ ـ ـ ــي ت ـ ـش ـ ـك ـ ـي ـ ــل أف ـ ـ ـض ـ ـ ــل ف ـ ــري ـ ــق
ممكن»( .الدوحة  -أ ف ب)

قاد كريستيانو رونالدو البرتغال لفوز مثير على غانا - 3
 ،2أمس ،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 الـ 37عاماً التسجيل
ألبـطــال أوروب ــا  2016مــن ركـلــة جــزاء جــدلـيــة ( ،)65ثم
وبعدما أدرك أندريه أيو التعادل لغانا ( ،)73عاد جواو
فـيـلـيـكــس ،وم ـنــح الـبــرتـغــالـيـيــن ال ـت ـقــدم ( ،)78وأض ــاف
البديل رافايل لياو الثالث ( )80قبل أن يقلص البديل
عثمان بوكاري الفارق في الدقيقة .89
وت ـض ــم ال ـم ـج ـم ــوع ــة :أوروغـ ـ ـ ــواي وكـ ــوريـ ــا ال ـج ـنــوب ـيــة
اللتين تعادلتا صفر -صفر ،ليتصدر «سيليساو» أوروبا
بثالث نقاط.
وب ـع ــد س ــاع ــات ع ـل ــى اإلع ـ ــالن ع ــن ف ـس ــخ ع ـق ــده مــع
مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد اإلنـجـلـيــزي ،بـسـبــب ان ـت ـقــاده الـنــادي
ومـ ــدربـ ــه ال ـه ــول ـن ــدي إري ـ ــك ت ــن ه ـ ــاغ ،وطـ ــأ كــري ـس ـت ـيــانــو
رونــالــدو أرضية استاد  974كالمهاجم الصريح الوحيد
ف ــي تـشـكـيـلــة ال ـم ــدرب فــرنــانــدو ســان ـتــوس ،لـيـنـضــم إلــى
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.
وبـمـشــاركـتــه ،أم ــس ،خ ــاض رون ــال ــدو أي ـضــاً الـبـطــولــة
الكبرى العاشرة توالياً ،إذ خاض أيضاً خمس نهائيات
في كأس أوروبا منذ  ،2004ليصبح أول العب أوروبي
يحقق هذا األمر.
ثــم جــاء اإلنـجــاز األكـبــر بتسجيله هــدف االفـتـتــاح من
ركلة جزاء ،انتزعها بنفسه ،ليجد طريقه إلى الشباك
لـلـمــونــديــال ال ـخــامــس ،هــو ال ــذي افـتـتــح رص ـيــده بـهــدف
عــام  2006ثــم مـثـلــه فــي  2010و 2014قـبــل أن يسجل
أربعة في  ،2018بينها ثالثية في مرمى إسبانيا (.)3-3
وتجاوز النجم البرتغالي األسطورة البرازيلية بيليه،
ال ـ ــذي س ـج ــل فـ ــي أرب ـ ــع ن ـس ــخ ( 1958و 1962و1966
و ،)1970واأللمانيان أوفه زيلر ،الذي سجل في النسخ
نـفـسـهــا ،ال ـتــي سـجــل فـيـهــا بـيـلـيــه ،وم ـيــروســالف كـلــوزه
( 2002و 2006و 2010و.)2014
وعـ ــزز رون ــال ــدو سـجـلــه أف ـض ــل هـ ــداف دولـ ــي ب ــ118
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إمبولو «الحزين» يقود سويسرا للفوز على الكاميرون
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الدوحة-رويترز
أحرز المهاجم السويسري بريل إمبولو هدف الفوز على
ب ـلــده األص ـل ــي ال ـك ــام ـي ــرون ،وظ ـهــر ال ـح ــزن عـلـيــه ورف ــض
االحـتـفــال خ ــالل الـلـقــاء ال ــذي أقـيــم بـيــن الـمـنـتـخـبـيــن في
المجموعة السابعة ضمن منافسات كأس العالم لكرة
ال ـق ــدم ق ـط ــر  2022ف ــي اس ـت ــاد ال ـج ـن ــوب أم ـ ــس .وتـلـقــى
إمـ ـب ــول ــو تـ ـم ــري ــرة مـ ــن ش ـ ـي ـ ــردان ش ــاكـ ـي ــري مـ ــن ال ـج ــان ــب
األيمن ،وسدد كرة قوية من مدى قريب داخل الشباك
في الدقيقة  ،48وبدا وكأنه يريد االعتذار بعدما ركض
ن ـح ــوه ب ــاق ــي الع ـب ــي س ــوي ـس ــرا ل ــالح ـت ـف ــال ،وولـ ــد إم ـبــولــو
البالغ عـمــره  25عــامــاً فــي يــاونــدي ،لكنه نشأ فــي بــازل،
وس ـجــل م ــن أول ت ـســديــدة ل ـســوي ـســرا ع ـلــى ال ـمــرمــى فــي

 

إمبولو من أصل كاميروني سجل لسويسرا ورفض االحتفال | أ ف ب



مباراته الدولية رقم  60في مسيرته حتى اآلن.
وكانت الكاميرون ،التي لم تحقق أي فوز في كأس
ال ـع ــال ــم م ـن ــذ  20عـ ــامـ ــاً ،الـ ـط ــرف األفـ ـض ــل ف ــي ال ـش ــوط
األول ،وص ـن ـعــت أك ـث ــر م ــن ف ــرص ــة خ ـط ـي ــرة .واس ـت ـمــرت
أفـضـلـيــة ال ـكــام ـيــرون بـيـنـمــا ل ــم ي ـكــن بــوســع ســوي ـســرا أن
ت ـق ــدم األداء الـ ــذي جـعـلـهــا ت ـب ـلــغ دور ال ـس ـتــة ع ـشــر فــي
آخر نسختين للمسابقة ،لكن بعد االستراحة استحوذ
شاكيري على الكرة في الجانب األيمن وأرســل عرضية
قوية قابلها إمبولو بلمسة واحدة قوية داخل الشباك.
وف ـش ـلــت ال ـكــام ـيــرون ف ــي ت ـك ــرار أداء ال ـش ــوط األول،
ول ـ ــم تـ ـهـ ــدد مـ ــرمـ ــى زومـ ـ ــر تـ ـق ــريـ ـب ــاً ،وكـ ــانـ ــت م ـح ـظ ــوظ ــة
ب ـع ــدم اس ـت ـق ـبــال ال ـه ــدف ال ـث ــان ــي م ــن ال ـم ـهــاجــم هــاريــس
سفيروفيتش في الوقت بدل الضائع.
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ـــود البرتغال للفوز على غانا
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يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة
إلى الدور ثمن النهائي
ب ـ ـحـ ــال ت ـ ـع ـ ــادل م ـن ـت ـخ ـب ـي ــن ب ـع ــدد
النقاط ،يتم اللجوء إلى:
■ فارق األهداف
■ عدد األهداف
■ عـ ــدد ال ـن ـق ــاط ف ــي ال ـم ــواج ـه ــات
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاشـ ــرة بـ ـيـ ــن ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات
المتعادلة
■ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارق األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ب ـ ـيـ ــن
المنتخبات المتعادلة
■ عــدد األه ــداف بـيــن المنتخبات
المتعادلة
■ تــرتـيــب الـلـعــب الـنـظـيــف (بـطــاقــة
ص ـف ــراء :نـقـطــة ،بـطــاقــة صـفــراء
ث ــانـ ـي ــة -ح ـ ـمـ ــراء غ ـي ــر م ـب ــاش ــرة:
 3ن ـ ـقـ ــاط ،ب ـط ــاق ــة ح ـ ـمـ ــراء غ ـيــر
م ـب ــاش ــرة 4 :ن ـق ــاط ،ص ـف ــراء ثــم
حمراء مباشرة 5 :نقاط)
ب ـح ــال اس ـت ـم ــرار ال ـت ـع ــادل :سـحــب
القرعة

   :

ه ــدف ــاً ف ــي  192مـ ـب ــاراة ،وبـ ــات ع ـلــى ب ـعــد ه ــدف مــن
مـ ـع ــادل ــة األسـ ـ ـطـ ـ ــورة أوزيـ ـبـ ـيـ ــو كـ ــونـ ــه أفـ ـضـ ــل هـ ــداف
ب ــرت ـغ ــال ــي ف ــي ن ـه ــائ ـي ــات كـ ــأس ال ـع ــال ــم ،ل ـك ــن األخ ـي ــر
س ـج ــل ج ـم ـيــع أه ــداف ــه ال ـت ـس ـعــة ف ــي ن ـس ـخــة واحـ ــدة
عام .1966
جاءت المباراة سريعة ومثيرة من الطرفين ،وتحكم
الـمـنـتـخــب الـبــرتـغــالــي فــي أغـلــب مـجــريــاتـهــا ،بـيـنـمــا نجح
المنتخب الـغــانــي فــي تقديم أداء متميز ،وعــابــه إنهاء
الهجمات بشكل سليم .واستحوذ المنتخب البرتغالي
ع ـل ــى ال ـك ــرة ب ـن ـس ـبــة  ،% 61ف ــي ح ـي ــن ام ـت ـل ــك «ال ـب ــالك
س ـت ــارز»  % 39ف ـقــط ،وس ــدد الـمـنـتـخــب الـبــرتـغــالــي 10
تـســديــدات ،بينها  5عـلــى الـمــرمــى ،فــي حـيــن المنتخب
ال ـغ ــان ــي سـ ــدد  6ت ـس ــدي ــدات ف ـق ــط ،ب ـي ـن ـهــا اث ـن ـت ــان عـلــى
المرمى.

روح رياضية

صالح الدين الشيحاوي

بطولة كروية ال حرب أخالقية
المونديال بطولة كــرويــة ..ولكنهم يريدونها حرباً أخالقية..
ثقافية ..دينية!!
ألن ال ـمــونــديــال عـلــى أرض عــرب ـيــة ،ت ـكــالــب األوروبـ ـي ــون عـلــى
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.
سمعنا جعجعة دنـمــاركـيــة ..فــأهــدروا نقطتين ..وافترسهم
«ن ـس ــور قـ ــرطـ ــاج»! م ـن ـت ـخــب إن ـج ـل ـت ــرا ح ـ ــاول ال ـل ـع ــب ب ـش ــارات
تــدافــع عــن فـئــة مــا!! فمنعهم فـيـفــا!! ومــن حـســن حـظــه ،أنــه
لعب أمام إيران الضعيف.
كـ ــان ع ـل ــى األوروبـ ـيـ ـيـ ــن أن ي ـص ـل ـح ــوا حـ ــال ب ـلــدان ـهــم
أوالً!! ل ـي ـس ــأل ــوا ح ـك ــوم ــات ـه ــم مـ ـ ــاذا ف ـع ـل ــت مــع
المهاجرين ..في ألمانيا وإنجلترا؟؟
ل ـك ــم ث ـق ــاف ـت ـك ــم وع ــاداتـ ـك ــم ون ـح ـت ــرم ـه ــا ..ول ـن ــا
عاداتنا وثقافتنا فاحترموها!!
لماذا تفرضون علينا ما يتنافى مع أخالقنا وديننا؟؟
م ــا تـفـعـلــه أل ـمــان ـيــا وال ــدن ـم ــارك اس ـت ـع ـمــار ج ــدي ــد ..اسـتـعـمــار
بهدم األخالق .وهذا أخطر من استعمار القنابل والرصاص!
عندما نظمت ألمانيا مونديال  ،2006هل نددت المنتخبات
ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـشــاركــة (ال ـس ـع ــودي ــة وت ــون ــس) ب ــال ـن ــازي ــة ،وس ــوء
معاملة المهاجرين مثالً؟؟؟
إذا أراد الغرب أن نفتح ملفات حقوق اإلنسان ،وننبش في
الماضي والحاضر ،فهو خاسر !..منذ ضربة البداية.
ولـيـعـلــم مـنـتـخــب ألـمــانـيــا وغ ـي ــره م ــن جــوقــة األوروب ـي ـي ــن ،أن
ب ــالداً عــربـيــة ،تــونــس ،أول مــن ألـغــت ال ــرق والـعـبــوديــة عــام
 ،1846قبل 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!!
لـ ـمـ ــاذا ال ت ـط ــال ــب م ـن ـت ـخ ـب ــات أل ـم ــان ـي ــا وان ـج ـل ـت ــرا وال ــدنـ ـم ــارك
وهولندا بحرية التنقل؟؟
ل ـم ــاذا ال ي ــداف ـع ــون ع ــن آالف األف ــارق ــة ،ال ــذي ــن ي ـم ــوت ــون فــي
ال ـب ـحــر ال ـم ـتــوســط ك ــل س ــاع ــة ،ه ــروب ــاً م ــن ف ـقــر ســاه ـمــت فــي
تعميقه أوروبا.
ألــم تصلكم رســالــة إنفانتينيو رئيس «فيفا» ،ابنكم ،عندما
قــال قـبــل أي ــام قـلـيـلــة كـلـمــاتــه الـتــاريـخـيــة« :سـمـعــت كـثـيــراً من
الدروس األخالقية من جهات أوروبية .على أوروبا أن تعتذر
على ما فعلته خالل الـ  3000عام الماضية .ما سمعته نفاق.
نحن ال ننظم حرباً ..نحن ننظم بطولة كرة قدم».

تعادل سلبي بين أورغواي وكوريا الجنوبية
أورغواي
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كوريا الجنوبية 0
الدوحة  -د ب أ
اس ـت ـهــل مـنـتـخــب أورغـ ـ ــواي م ـب ــاري ــات ــه ف ــي ب ـطــولــة كــأس
الـعــالــم لـكــرة الـقــدم ،بـتـعــادل سلبي مــع منتخب كــوريــا
الـجـنــوبـيــة ،أم ــس ،خــالل الـمـبــاراة الـتــي جمعتهما على
مـلـعــب ال ـمــدي ـنــة الـتـعـلـيـمـيــة ،ض ـمــن م ـنــاف ـســات الـجــولــة
األول ـ ـ ــى مـ ــن م ـن ــاف ـس ــات ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـث ــامـ ـن ــة .وف ـش ــل
ال ـم ـن ـت ـخ ـبــان ف ــي اس ـت ـغ ــالل ك ــاف ــة الـ ـف ــرص ال ـت ــي أت ـي ـحــت
لـهـمــا أم ــام الـمــرمـيـيــن ،لـيـحـصــل كــل مـنـهـمــا عـلــى نقطة.
ويـلـتـقــي منتخب أورغ ــواي مــع نـظـيــره الـبــرتـغــالــي االثـنـيــن
المقبل ،في الجولة الثانية ،فيما يلعب منتخب كوريا
الجنوبية ،مع منتخب غانا في ذات اليوم.
وجـ ــاءت ب ــداي ــة ال ـم ـب ــاراة مـتــوسـطــة ال ـم ـس ـتــوى ،وظــل

أورغواي كانت األخطر في اللقاء | رويترز
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ال ـل ـع ــب م ـن ـح ـص ــراً فـ ــي وس ـ ــط ال ـم ـل ـع ــب ،ح ـت ــى جـ ــاءت
ال ــدق ـي ـق ــة  ،19والـ ـت ــي ش ـه ــدت أول ـ ــى الـ ـف ــرص ال ـخ ـط ـيــرة
ألوروغـ ــواي ،عـنــدمــا س ــدد فــالـفـيــردي ك ــرة قــويــة ،لكنها
علت العارضة.
وجاءت أبرز فرص المباراة ،في الدقيقة  ،43كادت
أورغ ــواي أن يـسـجــل هــدف الـتـقــدم ،عـنــدمــا لـعـبــت ركلة
ركنية ،ارتقى إليها دييغو غودين ،وقابلها بضربة رأس
قوية ،لكن كرته اصطدمت بأسفل القائم األيمن ،ورد
الـمـنـتـخــب ال ـك ــوري ف ــي الــدق ـي ـقــة ال ـت ــال ـي ــة ،ع ـنــدمــا ســدد
هيونج مين ســون ،كــرة أرضية قوية من خــارج منطقة
ال ـج ــزاء ،ول ـكــن كــرتــه م ــرت ب ـج ــوار ال ـقــائــم األي ـس ــر .ومــر
الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد ،قبل أن
يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء.

مباريات
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قطر والسنغال ..الفرصة األخيرة
الدوحة  -أ ف ب
تحظى مباراة قطر مع السنغال ،ضمن منافسات المجموعة األولى ،التي يستضيفها
اسـتــاد الـثـمــامــة فــي تـمــام الـســاعــة الـخــامـســة بـتــوقـيــت اإلم ــارات ،بــاألهـمـيــة األكـبــر الـيــوم،
ً
علما أنهما لــم يسبق أن تواجها
باعتبارها فرصة التعويض األخـيــرة لكال المنتخبين،
ف ــي م ـب ــاراة دول ـي ــة م ــن ق ـبــل .الـمـنـتـخــب ال ـق ـطــري ،مـسـتـضـيــف ال ـمــونــديــال ،ال ــذي تـعــرض
لـلـخـســارة فــي الـمـبــاراة االفـتـتــاحـيــة أم ــام نـظـيــره اإلكـ ــوادوري بـهــدفـيــن دون رد ،ويـخــوض
هذه المباراة بدون أي نقاط ،يسعى للتمسك بآماله للتأهل للدور الثاني ،واالنضمام
لـلـنـتــائــج اإليـجــابـيــة لـلـمـنـتـخـبــات الـعــربـيــة الـمـشــاركــة فــي ال ـمــونــديــال .وال تـقــل طـمــوحــات
ً
أيضا مباراته
المنتخب السنغالي عن نظيره القطري في هذه المباراة ،في ظل خسارته
االفتتاحية أمام هولندا بنفس النتيجة ،وعدم حصوله على أي نقاط ،وبالتالي يسعى
جاهداً للتشبث بآماله في االستمرار بالمونديال.
وأق ـ ـ ّر مـ ــدرب «ال ـع ـن ــاب ــي» اإلس ـب ــان ــي فـيـلـيـكــس ســان ـش ـيــز ب ــاإلخ ـف ــاق ،وق ـ ــال :ل ــن أقـ ـ ّـدم
األعــذار ،أهنئ الخصم على هــذا الـفــوز ،لدينا الكثير مــن اإلمـكــانــات ،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 ( ،)2021وإبقاء حظوظها بقيادة أليو سيسيه للعبور
إلــى ال ــدور الـثــانــي .وإل ــى جــانــب مــانـيــه ،أعـلــن االت ـحــاد الـسـنـغــالــي أن العــب خــط الــوســط
شيخو كوياتيه يعاني من «التهاب» في الفخذ اليمنى ،وسيكون غير متاح على األرجح
لـمــواجـهــة قـطــر .ويـمـكــن لـبــاب غــي ،العــب وســط مــرسـيـلـيــا الـفــرنـســي ال ــذي حـ ّـل ب ــدالً من
كوياتيه خالل المباراة ،أن ّ
يعوض مرة أخرى عن غيابه أمام قطر.
«العنابي» ..ال بديل عن الفوز | أ ف ب

  




 
 

    

السنغال يسعى إلى التعويض | أ ف ب
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هولندا واإلكوادور ..طموحات التأهل
الدوحة  -أ ف ب
ضـمــن مـنــافـســات الـمـجـمــوعــة األولـ ــى ،سـتـنـطـلــق م ـبــاراة
أخ ـ ــرى ،ت ـج ـم ــع ب ـي ــن ال ـف ــائ ــزي ــن م ــن ال ـج ــول ــة ال ـس ــاب ـق ــة؛
منتخبي هــولـنــدا واإلك ــوادور ،يستضيفها اسـتــاد خليفة
ال ــدول ــي ،فــي الـعــاصـمــة الـقـطــريــة ال ــدوح ــة ،وت ـجــرى في
الثامنة مساء بتوقيت اإلمارات ،ويديرها طاقم تحكيم
جــزائــري ،بـقـيــادة مصطفى غــربــال ،وهــو الـظـهــور الثاني
لـطــاقــم تـحـكـيــم عــربــي ،فــي الـمــونــديــال حـتــى اآلن ،بعد
الطاقم اإلماراتي ،الذي أدار مباراة إسبانيا وكوستاريكا،
بـقـيــادة محمد عـبــدالـلــه .ويـخــوض المنتخبان الهولندي
واإلكـ ـ ـ ــوادوري هـ ــذه ال ـم ـب ــاراة ،وط ـم ــوح ــات ال ـت ــأه ــل مــن
الجولة الثانية تراودهما ،في حال تحقيق الفوز وحصد
 3نقاط جديدة ،ترفع رصيد الفائز إلى  6نقاط .وسبق
أن لعب المنتخبان من قبل وديــاً مرتين ،فازت هولندا

«الطواحين» جاهزة للقاء | رويترز

اإلكوادور وهدف الفوز الثاني | أ ف ب

في األولى بهدف دون رد  ،2006وتعادال في الثانية 1-1
عام  .2014اإلكوادوري يعتمد على المعنويات العالية،
بعد فــوزه على قطر ،مستضيف البطولة ،وأصبح أول
منتخب يفوز على منتخب الدولة المضيفة في مباراتها
االفتتاحية لبطولة كأس العالم.
ف ــي ح ـي ــن ،يـعـتـمــد الـمـنـتـخــب ال ـهــول ـنــدي ع ـلــى إص ــرار
الع ـ ـب ـ ـيـ ــه ،بـ ـعـ ــد ت ـخ ـط ـي ــه ع ـق ـب ــة ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـس ـن ـغ ــال ــي
الـصـعــب فــي الــوقــت ال ـح ــرج ،حـيــث أح ــرز هــدفــي الـفــوز
فــي الــدقـيـقـتـيــن  84و 90مــن زم ــن ال ـم ـبــاراة ،وال ـفــوز في
ه ــذه ال ـم ـب ــاراة ،يـضـمــن ل ــه ال ـتــأهــل ل ـل ــدور ال ـثــانــي بـنـسـبــة
ك ـب ـي ــرة ،ب ـغ ـ ّ
ـض ال ـن ـظ ــر عـ ــن م ــواج ـه ـت ــه أم ـ ــام ق ـط ــر ،فــي
ال ـجــولــة األخ ـي ــرة .وس ـت ـكــون ال ـم ـب ــاراة األخ ـي ــرة ل ــإك ــوادور
أم ــام الـسـنـغــال ،الـثــاثــاء الـمـقـبــل ،عـلــى اسـتــاد خليفة،
فـيـمــا تـخـتـتــم هــولـنــدا مـنــافـســات الـمـجـمــوعــة فــي الـجــولــة
األخيرة أمام قطر ،على استاد البيت.

مباريات
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ﻏﺎرﻳﺚ ﺳﺎوﺛﻐﻴﺖ

 



-   :

  

ﻏﺮﻳﻎ ﺑﻴﻠﻬﺎﻟﺘﻴﺮ

    :

اإلنجليزي أرنولد خالل المران | أ ف ب

منتخب أمريكا جاهز للقاء | أ ف ب

دور المجموعات أيضاً) ،وذلك بغض النظر عن نتيجة
المباراة الثانية التي تقام على ملعب أحمد بن علي في
الريان بين ويلز وإيران.
لـكــن ال ـم ــدرب غــاريــث ســاوثـغـيــت ،ال ــذي وج ــد نفسه

وس ـت ـح ـس ــم إن ـج ـل ـت ــرا ب ـط ــاق ـت ـه ــا إل ـ ــى ث ـم ــن ال ـن ـه ــائ ــي،
ف ــي ح ــال خ ــرج ــت م ـن ـت ـصــرة م ــن مــواج ـه ـت ـهــا ال ـثــال ـثــة فــي
النهائيات مع األمريكيين ،بعد مونديال ( 1950خسرت
 1 - 0فــي دور الـمـجـمــوعــات) ،و( 2010ت ـعــادال  1-1في





 

 



اﻟﻤﺪرب

الدوحة  -أ ف ب
يسعى اإلنجليز إلى تأكيد بدايتهم النارية في مونديال
قطر ،وحسم تأهلهم عن المجموعة الثانية إلى الدور
ثـمــن ال ـن ـهــائــي ،عـنــدمــا ي ـتــواج ـهــون ال ـي ــوم م ــع األمــري ـكــان
ع ـل ــى م ـل ـع ــب ال ـب ـي ــت ف ــي الـ ـخـ ــور ،وذل ـ ــك وسـ ــط ت ـحــذيــر
مــن مــد ّربـهــم غــاريــث ســاوثـغـيــت مــن مـغـبــة الـتـقـلـيــل من
المنتخب األمريكي.
وبــدأ منتخب «األســود الـثــاثــة» ،رحلته نحو تحقيق
حـلــم مـعــانـقــة الـمـجــد ،وال ـف ــوز بــالـلـقــب الـعــالـمــي لـلـمــرة
الـثــانـيــة ،بـعــد أولــى عـلــى أرضــه عــام  ،1966بــاسـتـعــراض
هـجــومــي  2 - 6عـلــى ح ـســاب مـنـتـخــب إيـ ــران ،وحـقـقــت
إنـ ـجـ ـلـ ـتـ ــرا ،راب ـ ـع ـ ــة مـ ــونـ ــديـ ــال  ،2018ووصـ ـيـ ـفـ ــة ك ــأس
أوروب ــا ،أكـبــر فــوز لـهــا بـمـبــاراتـهــا االفـتـتــاحـيــة فــي تاريخها
المونديالي ،وهو ثاني أكبر انتصار لها في كأس العالم
ع ـم ــوم ــاً ،ب ـع ــد ف ــوزه ــا ع ـل ــى ب ـن ـمــا ( )1 - 6ف ــي م ــون ــدي ــال
 .2018وت ـص ــدّ رت إنـجـلـتــرا الـمـجـمــوعــة ب ـفــارق نـقـطـتـيــن،
أمـ ــام خـصـمـتـهــا الـمـقـبـلــة ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،وجــارت ـهــا
ويلز ،اللتين تعادلتا  1-1افتتاحاً.







¡





فـ ــي م ــوق ــف ح ـ ــرج ق ـب ــل ال ـن ـه ــائ ـي ــات ،ب ـع ــد ال ـف ـش ــل فــي
تحقيق الـفــوز لست مـبــاريــات متتالية ،فــي سلسلة هي
األس ـ ــوأ لـمـنـتـخــب «األس ـ ــود ال ـث ــاث ــة» م ـنــذ  ،1993حَ ـ ّـذر
مــن األمــريـكـيـيــن الــذيــن سيهاجموننا بـكــل مــا لــديـهــم من
ق ــوة ،مـطــالـبــاً فــريـقــه أن يـكــون أكـثــر صــابــة فــي الـنــاحـيــة
الدفاعية.
عـلــى جــانــب آخ ــر ،تـحــدث والـكـيــر زيـمـيــرمــان ،مــدافــع
منتخب الواليات المتحدة األمريكية ،عن لقاء منتخب
بـ ــاده ض ــد ن ـظ ـيــره اإلن ـج ـل ـيــزي ف ــي ب ـطــولــة ك ــأس الـعــالــم
لكرة القدم ،معرباً عن تطلعه لمواجهته المرتقبة مع
هـ ــاري ك ـي ــن ،م ـهــاجــم مـنـتـخــب إن ـج ـل ـتــرا ،خ ــال ال ـل ـقــاء.
وحرم زيميرمان المنتخب األمريكي من تحقيق انتصاره
األول فــي الـمـجـمــوعــة ،بـعــدمــا تـسـبــب فــي ركـلــة ج ــزاء،
أحــرز من خالها النجم الويلزي المخضرم غاريث بيل
هــدف الـتـعــادل ،فــي لـقــاء المنتخبين .وتـحــدث الــاعــب
األمريكي عن هاري كين قائاً :أعلم أنه موهبة فائقة،
ويمتلك مسيرة كــرويــة حافلة ،ولـكــن مــرة أخــرى ،إنها
أداة قـيــاس بــالـنـسـبــة ل ــي ،وأن ــا بــالـتــأكـيــد لــن أتــراجــع عن
المواجهة.

إيران وويلز ..عودة وأمل
إﻳﺮان
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ﻛﺎرﻟﻮس ﻛﻴﺮوش

  

   :


-

منتخب إيران ومحاولة نسيان سداسية إنجلترا | ا ف ب

الدوحة-البيان
ضـمــن مـنــافـســات الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة ،يـلـتـقــي مـنـتـخـبــا ويـلــز
وإيــران ،فــي الـمـبــاراة التي تجمعهما على اسـتــاد أحمد بن
علي في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بتوقيت اإلمارات،
فــي مــواجـهــة تـتـبــايــن خــالـهــا مــواقــف المنتخبين وإن اتفقا
على طموح التمسك بحظوظهما في التأهل للدور الثاني.
م ـن ـت ـخــب وي ـل ــز ن ـج ــح ف ــي اق ـت ـن ــاص ن ـق ـط ــة ال ـت ـع ــادل فــي
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روﺑﻴﺮت ﺑﻴﺞ

  

من تدريب ويلز | رويترز

مـبــاراتــه األول ــى أم ــام نـظـيــره األمــريـكــي ،بـعــدمــا أدرك العبه
جاريث بيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 82
مــن عـمــر الـلـقــاء ،وبــالـتــالــي تــزايــدت عـنــده آم ــال جـمــع أكـبــر
ع ــدد م ــن ال ـن ـقــاط وان ـت ـظــار م ــا تـسـفــر عـنــه نـتــائــج الـمـبــاريــات
المتبقية.
أم ــا مـنـتـخــب إيـ ــران ،وال ــذي ت ـعــرض لـخـســارة ثـقـيـلــة من
إنجلترا بنتيجة  ،6 - 2في الجولة األولــى ،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.
وف ــي ال ــري ــان غ ــرب ال ــدوح ــة ،تـتـجــه األن ـظ ــار م ـج ــدداً
إلى المنتخب اإليراني في مواجهته مع بايل ورفاقه،
وتـلـ ّـقــى المنتخب اإليــرانــي ضــربــة قــويــة بـخــروج حــارســه
علي رضا بيرانوند مصاباً مع شكوك بارتجاج في المخ
ب ـعــد اص ـط ــدام ــه بــزمـيـلــه مـجـيــد حـسـيـنــي ،م ــا سـيـبـعــده
ع ـل ــى األرج ـ ــح ع ــن م ــواج ـه ــة وي ـل ــز ال ـت ــي ت ــواج ــه العـبـيــن

ل ـي ـســوا ف ــي أف ـض ــل ال ـظ ــروف ،وف ــق ت ـصــريــح الـبــرتـغــالــي
كــارلــوس كـيــروش المدير الفني لمنتخب إيــران ،الــذي
أضاف بعد الهزيمة الثقيلة من إنجلترا ،منذ البداية،
كان الفرق واضحاً في المستوى وبالخبرة وبالسرعة.
ل ـكــن رب ـح ـنــا أم خ ـســرنــا ن ـحــن ج ــاه ــزون ب ـش ـكــل أف ـضــل
اآلن لـمــواجـهــة ويـلــز .وأض ــاف :نــأخــذ دروس ــاً وعـبــراً من
هــذه ال ـم ـبــاراة ،وسـنـقــاتــل مــن أجــل الـنـقــاط الـثــاث في
المباراة المقبلة.

حكايات
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إعداد–محمدفضل
تجسد المشاهد الحاضرة اآلن في المقاهي الشعبية
المنتشرة في مختلف مناطق دولة اإلمارات ،المكتظة
بـجـمــاهـيــر الـمــونــديــال بـمـخـتـلــف جـنـسـيــاتـهــم ولـغــاتـهــم،
قيم التعايش والتسامح الراسخة في اإلمــارات .ومن
خــال جولة «البيان» على مقاهي الساحل الشرقي،
نـجــد حــالــة مــن الــود والـتــآلــف مــن مختلف الجنسيات
ب ــأل ــوان ق ـم ـص ــان ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات ال ـت ــي ي ـش ـج ـعــون ـهــا ،كـمــا
ناحظ وجود ملحق «البيان» الخاص بالمونديال في
عدد من المقاهي ،حيث بات بمثابة مرجع لروادها.
ويــؤكــد إسماعيل كـمــال ،مدير إحــدى األكاديميات
ال ــري ــاضـ ـي ــة فـ ــي الـ ـفـ ـجـ ـي ــرة ،أن ـ ــه ح ــري ــص ع ـل ــى ح ـض ــور
مباريات المونديال في المقهى ودائـمــاً ما يجد متعة
المشاهدة مع أصدقائه من مختلف الجنسيات ،الفتاً
إل ــى أن مـنـتـخــب بـ ــاده س ــوري ــا وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن عــدم
تأهله للنهائيات ،إلى أنه وبقية أفراد عائلته يحرصون
عـ ـل ــى م ـت ــاب ـع ــة الـ ـمـ ـبـ ــاريـ ــات ويـ ـشـ ـجـ ـع ــون ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات
الـ ـع ــربـ ـي ــة .وأضـ ـ ـ ــاف :أن ـ ــا ح ــري ــص ع ـل ــى ق ـ ـ ــراءة م ـل ـحــق
«الـبـيــان» الـمــونــديــالــي وال ــذي يــزودنــا يــومـيــاً بمعلومات
إضــافـيــة ،ونـجــد مــن خــالــه كــل مــا هــو جــديــد ومفيد،
فـضـا ً عــن الـمــواضـيــع الـمـتـنــوعــة والـتـحـقـيـقــات ،وفــوق
ذلك كله معرفة مواعيد المباريات والنتائج.

نقاش
من جانبه ،قال السوداني محمد تاج السر «مهندس
كهربائي» :أنا مولع باللعبة ،وبالتأكيد أميل لتشجيع
م ـن ـت ـخ ـب ــات ـن ــا الـ ـع ــربـ ـي ــة الـ ـتـ ــي ت ـح ـم ــل لـ ـ ــواء ال ـ ـعـ ــرب فــي
مونديال قطر ،الفتاً إلى أن المتابعة في المقاهي لها
وقـعـهــا ال ـخ ــاص ،ف ـض ـا ً عــن وج ــود أج ـنــاس وجــالـيــات
مختلفة ،تظهر التعايش بين الجنسيات.
ونــوه إلــى أن :ملحق «الـبـيــان» المونديالي ال يفارق
المقهى الذي نتابع فيه المباريات ،حيث بات رفيقنا
وي ـت ــم ال ـل ـج ــوء ل ـل ـم ـل ـحــق ع ـل ــى الـ ـ ــدوام إذا كـ ــان ه ـنــاك
ن ـق ــاش أو اخ ـت ــاف ف ــي ب ـعــض ال ـم ـع ـلــومــات الـمـتـعـلـقــة
ببعض النتائج أو تواريخ وتواقيت المباريات.

الجماهير المونديالية
تنعش مقاهي
المنطقة الشرقية

تواقيع
وعـ ـبـ ــر الـ ـمـ ـص ــري س ـي ــد الـ ـعـ ـشـ ــري ،م ـش ـج ــع ات ـح ــاد
كلباء ،وملك التواقيع والمقتنيات ،عــن سعادته

بـمـبــاريــات الـمــونــديــال ،مـشـيــراً إلــى أنــه يعتبر نفسه
مـحـظــوظــاً خـصــوصــاً وأن مـعـظــم الـنـجــوم الحاليين
ال ـم ـت ــواج ــدي ــن ف ــي م ــون ــدي ــال الـ ـع ــرب ي ـح ـت ـفــظ لـكــل
واح ــد مـنـهــم ب ــذك ــرى تـتـمـثــل ف ــي قـمـيــص الـمـنـتـخــب
أو عـلــم الــدولــة أو حـتــى تــوقـيــع مــن نـجــم ،كـمــا أنــه
ي ـح ـت ـفــظ ب ـك ــل هـ ــذه ال ـم ـق ـت ـن ـيــات ف ــي غ ــرف ــة خ ــاص ــة.
وأشار العشري إلى أنه يتمنى التوفيق للمنتخبات
ال ـع ــرب ـي ــة ،وب ـم ــا أن ــه ي ـع ـشــق ن ـم ــور ك ـل ـب ــاء ،صــاحــب
القميص األصـفــر ،فهو يميل إلــى تشجيع منتخب
الـســامـبــا ،الــذي يتمنى فــوزه بـمــونــديــال قـطــر .وقــال
إن م ـل ـحــق «ال ـب ـي ــان» ب ـش ــأن ال ـم ــون ــدي ــال م ــن أف ـضــل
ال ـم ــاح ــق ال ــري ــاض ـي ــة ،إذ اح ـت ـفــظ ب ـكــل ن ـس ـخــة مـنــذ
اإلصدار.

أمنيات جزائرية
ق ــال الـمـشـجــع ال ـجــزائــري إس ــام ق ــادة :تـمـنـيــت 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،
الف ـت ــاً إلـ ــى أن ف ــرص ــة ب ـل ــوغ دور ال ـ ـ  16ال تـ ــزال قــائـمــة
لكافة المنتخبات العربية ،والتي أتوقع أن تسير على
طريقة األخضر السعودي.

دخول مجاني لـ«منصة عجمان للمشجعين»
عجمان-البيان
ّ
وجه الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية
فــي عجمان ،بالدخول المجاني لـ«منصة عجمان للمشجعين» ،التي
يتم من خاللها تغطية مباريات وفعاليات مونديال كأس العالم 2022
ً
حاليا في دولة قطر.
المقام
ال ـم ـن ـصــة م ـقــامــة ف ــي م ــرك ــز اإلمـ ـ ــارات ل ـل ـض ـيــافــة ،وس ـي ـش ـمــل ال ــدخ ــول
ال ـم ـجــانــي كــافــة م ــراح ــل دور ال ـم ـج ـمــوعــات ،والـ ــذي يـنـتـهــي ب ـتــاريــخ 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
هــو ح ــدث دول ــي مــذهــل وأك ـبــر الـفـعــالـيــات الــريــاضـيــة فــي ال ـعــالــم ،ومــن
هنا أطلقت إمارة عجمان «منصة عجمان للمشجعين» لتقديم تجربة

غ ـيــر م ـس ـبــوقــة ل ـل ــزوار وم ـح ـبــي ك ــرة ال ـق ــدم ،وم ـن ـح ـهــم ف ــرص ــة لـلـتــواصــل
وب ـنــاء عــالقــات اجـتـمــاعـيــة مــن خ ــالل تـخـصـيــص أمــاكــن مـنــاسـبــة لـحـضــور
الـمـبــاريــات ،والـمـشــاركــة فــي مـنــافـســات وتـحــديــات وب ـطــوالت الــريــاضــات
اإللكترونية التي تنظمها الدائرة ،مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم
اإللكترونية  -عجمان .2022
ّ
وتقدم المنصة منطقة مخصصة لأللعاب العائلية وألعاب المهارات
إلت ــاح ــة ال ـف ــرص ــة ل ـل ـج ـم ـيــع الخ ـت ـب ــار م ـه ــارات ـه ــم أم ـ ــام أف ـض ــل الع ـبــي
الرياضات اإللكترونية في اإلمارات ،وإتاحة فرص للفوز بجوائز
ح ـصــريــة ،فـيـمــا تـشـكــل مـنـطـقــة ال ـم ـشــاهــدة الــرئـيـسـيــة الـتــي
ً
ً
ّ
مثاليا للجمهور لتشجيع فرقهم
مكانا
تتسع للمئات،
ّ
الـمـفــضـلــة مــن خ ــالل الـعــديــد مــن الـشــاشــات الـضـخـمــة
لضمان أفضل تجربة لمتابعة المباريات ،وتحتضن
مـ ـس ــاح ــات وجـ ـلـ ـس ــات داخـ ـلـ ـي ــة وخـ ــارجـ ـيـ ــة واسـ ـع ــة،
م ـح ــاط ــة ب ـم ـن ــاط ــق األل ـع ــاب
وع ـ ــدد ك ـب ـي ــر م ــن ال ـم ـطــاعــم
واألكـ ـش ــاك ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
م ـ ـسـ ــاحـ ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة لـ ـمـ ــواقـ ــف
السيارات أمام القاعة.
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قريبا من الفوز على الدنمارك | أ ف ب
«نسور قرطاج» كان

المنتخب السعودي فجر مفاجأة بتخطي األرجنتين | أ ف ب

العين-طلحةعبدالله

 فيديو «كودجو»
ُيسعد العيناوية على
منصات التواصل

ل ــم ي ـخــف ن ـج ــوم ال ـع ـيــن س ـعــادت ـهــم وف ـخ ــره ــم ب ـمــا قــدمـتــه
المنتخبات الـعــربـيــة فــي الـظـهــور األول لـهــا بنهائيات كــأس
العالم ،وعبروا عن فرحتهم بالفوز التاريخي الذي حققه
المنتخب السعودي على منتخب التانغو بهدفين لهدف،
والـتـعــادل ال ــذي خــرج بــه مـنـتـخــب تــونــس أم ــام الــدنـمــارك،
والمغرب أمام كرواتيا في أول ظهور لهم في نهائيات كأس
ال ـع ــال ــم ،وع ـب ــروا ع ــن س ـعــادت ـهــم وف ـخــرهــم ب ـهــذا االن ـت ـصــار
الـغــالــي ،متمنين لــأخـضــر الـسـعــودي وجـمـيــع المنتخبات
الـعــربـيــة الـمـشــاركــة فــي الـمــونــديــال بــالـمـضــي قــدمــاً فــي هــذا
ال ـم ـح ـفــل ال ـك ــروي ال ـك ـب ـيــر .ون ـش ــر ال ـت ــوغ ــول ــي الب ــا ك ــودج ــو،
ه ــداف الـفــريــق الـبـنـفـسـجــي ،مـقـطــع فـيــديــو تــم تــداولــه على
ن ـط ــاق واسـ ـ ــع ،وح ـظ ــي ب ـت ـف ــاع ــل ك ـب ـي ــر م ــن رواد م ـن ـصــات
ال ـتــواصــل ،ظـهــرت خــالــه س ـعــادة العـبــي الـعـيــن فــي غــرفــة
الـمــابــس بــالـهــدف الـثــانــي ،ال ــذي سـجـلــه ســالــم الــدوســري،
وكـفــل ال ـفــوز لـمـنـتـخــب الـسـعــوديــة بـهــدفـيــن مـقــابــل هــدف،
بـعــدمــا قــدم األخـضــر الـسـعــودي مـبــاراة لـلـتــاريــخ أم ــام رفــاق
األسـطــورة ميسي ،ليؤكدوا أنهم جــاؤوا مــن أجــل الذهاب
بعيداً في المنافسة العالمية البارزة.

إبهار
وأبـ ـهـ ــرت م ـن ـت ـخ ـب ــات ال ـس ـع ــودي ــة وت ــون ــس وال ـم ـغ ــرب عـلــى
ال ـت ــوال ــي ال ـع ــال ــم ،ونـ ـش ــرت ال ـب ـه ـج ــة وال ـف ـخ ــر ف ــي ال ـش ــارع
ال ــري ــاض ــي ال ـعــربــي ف ــي أول ظ ـهــور ل ـهــم ب ـهــذه الـنـسـخــة 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
تــاريـخـيــاً بـهــدفـيــن ل ـهــدف عـلــى الـمـنـتـخــب األرجـنـتـيـنــي ،أبــرز
الـمــرشـحـيــن لـلـقــب ،ف ــرض نـســور قــرطــاج الـتـعــادل السلبي
عـلــى منتخب الــدنـمــارك ،وخــرج أســود األطـلـســي بالنتيجة
نفسها أمام منتخب كرواتيا ،ليبقيا على فرصتيهما قائمة
ب ـق ــوة ف ــي ال ـم ـنــاف ـســة ع ـل ــى ال ـت ــأه ــل ل ـل ـمــرح ـلــة ال ـت ــال ـي ــة قـبــل
جولتين من نهاية دور الـ.32
وأعـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـح ـ ــارس ال ـ ــدول ـ ــي خـ ــالـ ــد ع ـي ـس ــى ع ـ ــن س ـع ــادت ــه
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وت ـم ـن ـي ــات ــه ال ـت ــوف ـي ــق
ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـس ـع ــودي
وب ـق ـي ــة ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات ال ـعــرب ـيــة
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي الـ ـم ــون ــدي ــال ،وأن
تتابع مسيرتها فــي البطولة ،كما تمنى
التوفيق للحارس السعودي الذي كان متألقاً
في اللقاء ونــال نجومية المباراة بتصديه للعديد من
ال ـم ـحــاوالت األرجـنـتـيـنـيــة ،لـيـسـهــم بـقــدر واف ــر فــي االنـتـصــار
الذي حققه منتخب باده ،وكان مدعاة للفخر والسعادة
ر
ويت

رز

فـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــارع
ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي ال ـع ــرب ــي
ب ــوج ــه عـ ــام ،والـخـلـيـجــي
على وجه الخصوص.
وعـ ـ ّبـ ــر الـ ـم ــداف ــع الـ ـشـ ــاب س ـع ـيــد
ج ـم ـعــة ع ــن ش ـع ــوره بــال ـف ـخــر بــالـمـسـتــوى
الـمـبـهــر ال ــذي ظـهــر بــه مـنـتـخــب الـسـعــوديــة أمــام
األرجـنـتـيــن ،أحــد أفـضــل المنتخبات وأبــرز المرشحين
ل ـل ـفــوز بــال ـل ـقــب ال ـع ــال ـم ــي ،وقـ ــال إن ج ـم ـيــع الع ـب ــي األخ ـضــر
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
م ــن ال ـم ـب ــاراة .ك ـمــا أش ــاد م ــداف ــع ال ـع ـيــن ب ــال ـم ــردود الـمـتـمـيــز
الــذي قدمه المنتخب التونسي أمــام الدنمارك ،والمنتخب
ال ـم ـغ ــرب ــي أم ـ ــام ك ــرواتـ ـي ــا ،م ــا ك ـف ــل ل ـه ـم ــا الـ ـخـ ــروج بـنـتـيـجــة
التعادل أمــام منتخبين لهما خبرتهما الطويلة في نهائيات
كــأس الـعــالــم ،وأحــدهـمــا هــو وصـيــف الـنـسـخــة الـســابـقــة من
كــأس الـعــالــم ،وأوضــح أن عــدم التوفيق الزم نـجــوم تونس
والمغرب في عدد من الفرص أمام مرمى المنافسين ،وقال
إنه يتوقع أن تقدم جميع المنتخبات العربية المشاركة في
هــذه الـنـسـخــة مــن الـمــونــديــال مـسـتــويــات اسـتـثـنــائـيــة فــي ظل
الــوجــود الـكـبـيــر للجمهور الـعــربــي الـمـســانــد والــداعــم لـهــا في
مدرجات ماعب البطولة المختلفة.

توقعات
ك ـمــا ت ــوق ــع الع ــب وس ــط ال ـم ـي ــدان ال ـش ــاب خ ــال ــد الـبـلــوشــي
أن تنتقل الـمـنـتـخـبــات الـعــربـيــة الـمـشــاركــة فــي الـبـطــولــة إلــى
المرحلة الثانية من النهائيات إذا واصلت مسيرتها بنفس
المستوى الذي قدمه منتخب السعودية أمام األرجنتين،
وتــونــس فــي مــواجـهــة الــدنـمــارك ،والـمـغــرب أمــام كــرواتـيــا،
وقال إن انتصار األخضر السعودي التاريخي كان وسيظل
حــديــث الـعــالــم ،وهــو فـخــر لـكــل ال ـعــرب ،كـمــا أن الـتـعــادل
الــذي فرضه نسور قرطاج على الدنمارك ،وكذلك تعادل
المنتخب المغربي أمــام كرواتيا وصيف النسخة السابقة
م ــن كـ ــأس ال ـع ــال ــم ،ي ـع ـت ـبــر ن ـت ـي ـجــة ط ـي ـب ــة ،خ ـص ــوص ــاً وأن
المنتخبين التونسي والمغربي قدما مردوداً قوياً ومتميزاً
ف ــي ال ـل ـقــاء ،ب ــل وك ــان ــا قــريـبـيــن م ــن ه ــز ش ـبــاك الـمـنــافـسـيــن
ف ــي أك ـث ــر م ــن م ـن ــاس ـب ــة ،وقـ ـ ــال :رفـ ـع ــوا رؤوسـ ـهـ ــم وك ــان ــوا
م ـش ــرف ـي ــن ل ـج ـم ـيــع ال ــري ــاض ـي ـي ــن الـ ـعـ ــرب ،وع ـك ـس ــوا ال ــوج ــه
الـمـشــرف لـلـكــرة الـعــربـيــة ،وأك ــدوا أنـهــا بـخـيــر ،ومــن المهم
أن تـتــابــع الـمـنـتـخـبــات الـعــربـيــة ال ـم ـشــاركــة بـنـفــس مـسـتــوى
ال ـس ـعــوديــة وت ــون ــس وال ـم ـغ ــرب ف ــي ال ـم ـب ــاراة األول ـ ــى ،عـلــى
أن يـضـعــوا فــي االعـتـبــار أن الـمـنــافـســة ال ت ــزال فــي الـبــدايــة،
وكــرة الـقــدم يمكن أن يحدث بها كــل شــيء ،ولــذلــك ال بد
مــن الـتــركـيــز ومـضــاعـفــة الـجـهــود ،ألجــل تـحـقـيــق طـمــوحــات
جماهير الشارع الرياضي العربي.
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ـف لعنة اإلصــابــات بـضــرب عــدد مــن نـجــوم الـكــرة
لــم تـكـتـ ِ
العالمية قبل انطالقة مونديال  ،2022مثل السنغالي
ساديو ماني والثالثي الفرنسي كريم بنزيمة وبول بوغبا
ونغولو كانتي ،لتحرم الجماهير من متابعة مثل هؤالء
ال ـن ـجــوم ال ـك ـب ــار ،ب ــل واص ـل ــت ت ـلــك الـلـعـنــة فـصــولـهــا مــع
انـطــالقــة المنافسات ،وكــأنــه مسلسل بــال نـهــايــة ،حيث
فقد المنتخب السعودي جهود الثنائي الخطير سلمان
ال ـ ـفـ ــرج ،ويـ ــاسـ ــر الـ ـشـ ـه ــران ــي ،ب ـع ــد ت ـع ــرض ـه ـم ــا إلص ــاب ــة
ق ــوي ــة خ ــالل م ـب ــاراة فــريـقـهـمــا أمـ ــام األرج ـن ـت ـي ــن ،لـتـنـهــي
مـسـيــرتـهـمــا ب ــال ـم ــون ــدي ــال ،ك ـمــا ح ــرم ــت م ــداف ــع مـنـتـخــب
فــرنـســا لــوكــا هــرنــانــديــز مــن الـمـشــوار الـمـتـبـقــي للمنتخب
في المونديال ،بعد إصابته في الرباط الصليبي للركبة
اليمنى بـعــد تـســع دقــائــق مــن بــدايــة الـمـبــاراة االفتتاحية
لفرنسا في المونديال ،التي فازت خاللها على أستراليا
.1 - 4
وأع ـ ـل ـ ــن االت ـ ـح ـ ــاد ال ـس ـن ـغ ــال ــي أن الع ـ ــب خ ـ ــط وس ــط
الـمـنـتـخــب ش ـي ـخــو كــويــات ـيــه ت ـع ــرض ل ــإص ــاب ــة وسـيـغـيــب
عن لقاء اليوم مع منتخب قطر ،وخضع قائد منتخب
إن ـج ـل ـتــرا هـ ــاري ك ـيــن لـفـحــص بــاألش ـعــة الـمـقـطـعـيــة بـعــد
إصابة في كاحله تعرض لها خالل المباراة ضد إيران،
وتـعــرض عـلــي رضــا بـيــرانـفــانــد الـحــارس اإليــرانــي لإصابة
فــي األن ــف بـعــد اص ـطــدامــه بــزمـيـلــه مــاجــد حـسـيـنــي ،في
م ـب ــاراة ال ـف ــري ــق أمـ ــام إن ـج ـل ـت ــرا ،وجـ ــرى اس ـت ـب ــدال ــه وحــل
مـكــانــه ال ـح ــارس اآلخ ــر سـيــد حـسـيــن حـسـيـنــي ،وتـعــرض
إيـ ـن ــر ف ــال ـن ـس ـي ــا ق ــائ ــد اإلك ـ ـ ـ ــوادور وهـ ــدافـ ـهـ ــا الل ـ ـتـ ــواء فــي
الـكــاحــل ،وخ ــرج فــالـنـسـيــا مـصــابــاً بـعــد تسجيله هدفين

في فوز اإلكوادور االفتتاحي على قطر ،وتعرض العب
إنجلترا ماغواير لإصابة هو اآلخر في مباراة فريقه.
وتـ ـعـ ــرض ش ـي ـخ ــو ك ــوي ــات ــي ل ــإص ــاب ــة خ ـ ــالل مـ ـب ــاراة
ال ـس ـن ـغــال م ــع ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـه ــول ـن ــدي ب ـعــد اص ـطــدامــه
مــع العــب خــط الــوســط الهولندي فرينكي دي يونغ،
وب ـع ــد ت ـل ـقــي الـ ـع ــالج ع ـل ــى أرض ال ـم ـل ـع ــب مــن
الطاقم الطبي لمنتخب بالده تم إخراجه
م ــن ال ـم ـل ـعــب ع ـلــى ن ـقــالــة ف ــي مـشـهــد
م ـق ـل ــق ل ـج ـم ــاه ـي ــر ال ـ ـفـ ــريـ ــق .وك ـ ــان
الـ ـمـ ـنـ ـظـ ــر م ـ ــؤل ـ ـم ـ ــاً حـ ـيـ ـنـ ـم ــا تـ ـع ــرض
ال ــالع ــب ال ـس ـع ــودي ي ــاس ــر ال ـش ـهــرانــي
إلصــابــة مــروعــة فــي الــدقــائــق األخ ـي ــرة من
مباراة فريقه أمام األرجنتين نتيجة االصطدام
ب ــال ـح ــارس ال ـس ـع ــودي م ـح ـمــد ال ـعــويــس،
وخ ــرج الــالعــب ال ـس ـعــودي بـعــد عــدة
دق ــائ ــق م ــن ال ـب ـقــاء ف ــي األرض مــع
الجهاز الطبي ،ليخرج مباشرة إلى
الـمـسـتـشـفــى ،وت ــم نـقـلــه إل ــى الــريــاض
وأج ـ ــرى ج ــراح ــة ف ــي ال ـف ــك س ـت ـب ـع ــده عــن
تكملة باقي مباريات فريقه بالمونديال.
وأب ـ ـ ـع ـ ـ ــدت اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة الـ ـ ــالعـ ـ ــب ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ل ــوك ــا
ه ــرن ــان ــدي ــز ع ــن ال ـم ــون ــدي ــال ب ـع ــد إص ــاب ـت ــه ب ـق ـطــع فــي
ال ــرب ــاط الـصـلـيـبــي لـلــركـبــة ،ول ــن يـسـتـكـمــل الـبـطــولــة،
لينضم هرنانديز إلى قائمة المصابين في المنتخب
ال ـفــرن ـســي ب ـعــد ك ــري ــم ب ـنــزي ـمــة وبـ ــول بــوغ ـبــا ون ـغــولــو
كــان ـتــي وكــري ـس ـتــوفــر ن ـكــون ـكــو وبــري ـس ـن ـيــل كـيـمـبـيـمـبــي
والحارس مايك مينيان.
وتثير الشكوك حول مشاركة الظهير المغربي نصير

م ــزراوي فــي الـمـبــاريــات الـمـقـبـلــة لـمـنـتـخــب ب ــالده ،بعد
أن تعرض لإصابة في مـبــاراة «أســود األطلسي» أمام
كرواتيا.

الضغوط كبيرة
وتـ ـع ــددت األسـ ـب ــاب وراء ت ــوال ــي اإلصـ ــابـ ــات ،حـيــث
اعـتـبــر الـبـعــض أن اسـتـمــرار الـبـطــوالت المحلية
سـ ـيـ ـغـ ـن ــي الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخـ ـبـ ــات ع ـ ــن مـ ـعـ ـسـ ـك ــرات
ال ـت ــدري ــب الـتـحـضـيــريــة ل ـك ــأس ال ـعــالــم،
ألن الالعبين سيكونون بكامل لياقتهم
البدنية قبل انطالق النهائيات في قطر،
ولكن هذا االعتقاد كان خاطئاً ،حيث تعرض
ال ــالع ـب ــون ل ـض ـغ ــوط ك ـب ـي ــرة ب ـس ـبــب ض ـي ــق ال ــوق ــت،
كـمــا أن إقــامــة مــوعــد هــذه الـنـسـخــة مــن كــأس
العالم في الشتاء حالت دون قرار إيقاف
البطوالت المحلية قبل االنطالق بشهر
واح ــد عـلــى األقـ ــل ،ويـكـفــي ال ـق ــول بــأن
ع ــدداً لـيــس بـقـلـيــل مــن الــالعـبـيــن حـضــروا
قبل انطالقة البطولة بساعات نتيجة التزامهم
بمباريات مع أنديتهم ،ما وضع الالعبين في حالة
إرهــاق بدني وذهـنــي ،وسهل مــن تعرضهم لإصابات،
إض ــاف ــة إل ــى الــرغ ـبــة ال ـقــويــة ف ــي تـحـقـيــق ال ـف ــوز ،م ــا أدى
إلــى وج ــود حـمــاس زائ ــد خــالل الـمـبــاريــات قــاد بالتبعية
ل ـخ ـش ــون ــة وتـ ـهـ ــور ب ـي ــن ال ــالع ـب ـي ــن ،مـ ــا عـ ـ ـ ّرض بـعـضـهــم
إلص ـ ــاب ـ ــات ب ـل ـي ـغ ــة أبـ ـع ــدتـ ـه ــم عـ ــن أج ـ ـ ــواء الـ ـم ــون ــدي ــال.
واس ـت ـط ـل ـع ـن ــا آراء ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـخـ ـب ــراء وال ـم ـخ ـت ـص ـيــن
ل ـم ـع ــرف ــة األسـ ـبـ ــاب ال ـع ـل ـم ـيــة وال ـف ـن ـي ــة وال ـط ـب ـي ــة ل ـت ـعــدد
حاالت اإلصابة خالل مونديال قطر ،وكانت تلك اآلراء:

جالل الغالي :الموعد االستثنائي زاد المشكلة
دبي-البيان
أشار الدكتور جالل الغالي طبيب منتخب اإلمارات
األس ـ ـب ـ ــق إلـ ـ ــى أن الـ ـمـ ــوعـ ــد الـ ـجـ ــديـ ــد االس ـت ـث ـن ــائ ــي
ل ـل ـب ـط ــول ــة ،ت ـس ـبــب ف ــي ت ـل ــك ال ـم ـش ـك ـلــة ال ـص ـح ـيــة،
ب ـس ـب ــب الـ ـظـ ــروف ال ـم ـن ــاخ ـي ــة إلق ــام ــة ال ـب ـط ــول ــة فــي
المنطقة الخليجية ،ما جعل كل المنتخبات تعد
فــرقـهــا فــي ظ ــروف اسـتـثـنــائـيــة ،األم ــر ال ــذي ك ــان له
تأثير سلبي على التحضيرات بشكل عام.
فأغلب األنــديــة التي تلعب األدوار األولــى في
العالم وتمثل المخزون األساسي للمشاركين
ف ــي ه ــذه ال ـت ـظ ــاه ــرة ال ـعــال ـم ـيــة أن ـه ــت ال ـتــزامــات ـهــا
ال ـق ــاري ــة ف ــي ش ـه ــر ي ــون ـي ــو ال ـم ــاض ــي ،ولـ ــم تـمـنــح

 أتوقع مزيداً من
اإلصابات خالل
الجوالت المقبلة
د.

جال
لا
لغ

ا
لي

الع ـب ـي ـهــا إال راحـ ــة وج ـي ــزة ن ـس ـب ـيـ ًـا ،ث ــم اسـتــأنـفــت
ت ـح ـض ـيــرات ـهــا ب ـش ـكــل م ـض ـغ ــوط ب ـس ـبــب االلـ ـت ــزام
بالعديد من األنشطة المحلية والقارية،
وب ـ ـ ـ ــدأت أغ ـ ـل ـ ــب ال ـ ـ ــدوري ـ ـ ــات ن ـش ــاط ـه ــا
بــروزنــامــة مـضـغــوطــة بـلـعــب مـبــاراة
كــل  3أي ــام ،عـلــى امـتــداد األشـهــر
الثالثة الماضية.
وي ـض ـي ــف ال ــدكـ ـت ــور ج ـ ــالل ال ـغ ــال ــي
قــائ ـالً :إذا علمنا أن الـعـضــالت تـبـقــى في
ه ـشــاشــة نـسـبـيــة ل ـم ــدة  5أو  6أيـ ــام ب ـعــد كــل
مـبــاراة حتى تستعيد كــامــل مرونتها ونشاطها،
فكيف يحدث ذلك والروزنامة تفرض مباراة كل
 3أيام ،وهذا يفسر تفاقم اإلصابات العضلية،

كـمــا شــاهــدنــا خــالل الـمـبــاريــات الـمــاضـيــة ،وهــذا
الـضـغــط يـسـفــر أي ـض ـ ًـا ع ــن إرهـ ــاق يـفـقــد الـجـســم
ال ـت ـن ـس ـي ــق األمـ ـثـ ــل فـ ــي الـ ـح ــرك ــة ع ـن ــد ال ـم ـج ـه ــود
القوي ،مما يسبب إصابات المفاصل واألربطة.
ويشير الدكتور جــالل الغالي قائالً :إن الوقت
ل ـي ــس فـ ــي ص ــال ــح األج ـ ـهـ ــزة ال ـط ـب ـي ــة لــالس ـت ـش ـفــاء
وع ـ ـ ــالج ال ــالعـ ـبـ ـي ــن ،ل ـت ـت ــاب ــع ال ـ ـم ـ ـبـ ــاريـ ــات ،ل ــذل ــك
الحظنا أن كثيراً من الالعبين انتهت مشاركتهم
في المونديال مبكراً ،لتفاقم اإلصابات وحاجتها
لـلــوقــت الـكــافــي لـلـعــالج ،اإلصــابــات لــن تـقــف عند
هــذا الـحــد ،وستتفاقم خــالل الـجــوالت المقبلة،
والـقــائـمــة سـتـطــول وإن كــانــت الـعـنــايــة والمتابعة
الطبية والعالج الطبيعي ستخفف األمر.
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أثر غياب ساديو ماني ،أفضل
الع ـ ــب أف ــريـ ـق ــي لـ ـع ــام ،2022
ال ــذي تـعــرض إلصــابــة جسيمة
ق ـب ــل  13يـ ــومـ ـ ًـا ع ـل ــى أول ل ـق ــاء
ل ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب الـ ـ ـسـ ـ ـنـ ـ ـغ ـ ــال أم ـ ـ ــام
ه ــولـ ـن ــدا ،ع ـل ــى أداء ال ـف ــري ــق،
وخـ ـطـ ــط ه ـج ــوم ــه فـ ــي م ـب ــارات ــه
األول ـ ـ ــى أمـ ـ ــام هـ ــولـ ـنـ ــدا ،ض ـمــن
مرحلة المجموعات ،ما عرّض
السنغال للخسارة بهدفين.
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عنف وحماس
يقول الدكتور فرحات بن فضلون ،مدير مركز الطب
الرياضي السابق :إن موعد البطولة غير مناسب
للكثير مــن الــالعـبـيــن ،الرتـبــاطـهــم بـمـبــاريــات
فـ ــي دوريـ ــات ـ ـهـ ــم ال ـم ـح ـل ـي ــة وب ـط ــوالت ـه ــم
ال ـق ــاري ــة ،م ــا وض ــع الــالع ـب ـيــن تـحــت
ضغط نفسي وذهني كبيرين،
خــاصــة وأن ــه ال تــوجــد فـتــرات
إع ـ ـ ــداد ل ـم ـث ــل ت ـل ــك ال ـب ـط ــول ــة
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،الـ ـتـ ــي ي ـع ـت ـب ــر ال ـح ـم ــل
البدني والفني فيها عالياً عن نظيره
فــي الــدوريــات المحلية ،مــا كــان لــه تأثير
سلبي على اللياقة البدنية والـمـهــارات ،كما
ل ـج ــأت ب ـعــض الـمـنـتـخـبــات إلق ــام ــة م ـب ــاري ــات ودي ــة
ضعيفة تحسباً لإصابات والخسائر قبل البطولة ،ما
قلل من تجهيزها واستعدادها البدني للبطولة.
واعـ ـتـ ـب ــر بـ ــن ف ـض ـل ــون أن الـ ـع ــام ــل ال ـن ـف ـس ــي وح ـم ــاس
الــالعـبـيــن وانــدفــاع ـهــم مـ ّـثــل ضـغـطــاً عـلــى الــالعـبـيــن ،حيث
يــرغــب الــالعــب فــي تـقــديــم أقـصــى مــا لــديــه مــن جـهــد بــدنــي
وفني لتحقيق الفوز كنوع من الوالء واالنتماء للوطن ،ما
جعلهم يؤدون بشكل أكبر من قدراتهم ليصبحوا عرضة
لــإصــابــة بـشـكــل أك ـب ــر ،وزاد ع ـلــى ذل ــك ض ـغــط الـجـمــاهـيــر
والمسؤولين ،ما يجعل الالعب يبدو متوتراً ،األمر الذي
أفـقــده كـثـيــراً مــن تــركـيــزه ومـهــاراتــه ،إضــافــة إلــى تغير بيئة
التواجد في مثل تلك البطوالت لعدد كبير من الالعبين.
وواص ـ ــل ف ـض ـلــون ق ــائ ـالً :ل ـعــل حـ ــدوث م ـف ــاج ــآت فــي
ال ـن ـت ــائ ــج أدى دوراً م ـه ـم ــاً ف ــي زي ـ ــادة انـ ــدفـ ــاع الــالع ـب ـيــن
وحـمــاسـهــم ،األم ــر ال ــذي عــرضـهــم لـلـحـمــاس والـعـنــف،

وبــالـتــالــي شــاهــدنــا الـعــديــد مــن اإلصــابــات البليغة نتيجة
لــذلــك ،كـمــا حــدث لــالعــب الـسـعــودي الـشـهــرانــي ،الــذي
ت ـع ــرض ل ـك ـســر ف ــي ال ـف ــك م ــن ش ــدة االصـ ـط ــدام بــزمـيـلــه
الحارس ،وهذا هو االندفاع الذي أشرنا إليه للرغبة في
تحقيق نتيجة إيجابية.

جهد زائد
أما الدكتور عبدالله بارون ،طبيب المنتخبات الوطنية

ل ـك ــرة ال ـق ــدم ،ف ـي ـق ــول :ن ـعــم ي ــالح ــظ ت ـع ــدد اإلص ــاب ــات
ل ـن ـج ــوم ب ـ ــارزة خـ ــالل م ـن ــاف ـس ــات ال ـب ـط ــول ــة ،ودع ـن ــا
ن ـق ـس ــم اإلصـ ــابـ ــات إلـ ــى عـ ــدة أنـ ـ ــواع ،الخ ـت ــالف
ظ ــروف ـه ــا ،ف ـه ـنــاك إص ــاب ــة نـتـيـجــة ال ـق ـضــاء
وال ـ ـ ـق ـ ـ ــدر ب ـ ـ ـ ــدون أي ـ ـ ــة أسـ ـ ـبـ ـ ــاب سـ ـ ــواء
لــإرهــاق أو الـضـغــوط وغـيــرهــا من
ال ـ ـع ـ ــوام ـ ــل ،ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـ ــؤدي إل ــى
اإلص ـ ــاب ـ ــة ،ودائ ـ ـم ـ ــاً ال ــالع ــب
ال ــري ــاض ــي م ـع ــرض ل ــإص ــاب ــة
س ــواء ف ــي ال ـتــدري ـبــات أو خــالل
ال ـم ـب ــاري ــات ،وت ـل ــك ضــري ـبــة م ــزاول ــة
ال ــري ــاض ــة ل ـك ــل األل ـ ـعـ ــاب ول ـي ـس ــت ك ــرة
ال ـق ــدم ف ـق ــط .ال ـن ــوع ال ـث ــان ــي م ــن اإلص ــاب ــات
يــرجــع إلرهـ ــاق الــالع ـب ـيــن ذه ـن ـيــاً وب ــدن ـي ــاً ،خــاصــة
وأن معظم الدوريات األوروبية في منتصف طريقها
اآلن ،ولم يكن هناك إعداد خاص لالعبين لمثل تلك
الـبـطــولــة ال ـتــي تـحـتــاج إل ــى حـمــل بــدنــي زائ ــد ،وبــالـتــالــي
تـ ـعـ ــرض ع ـ ــدد مـ ــن ال ــالع ـب ـي ــن ل ــإص ــاب ــة ن ـت ـي ـج ــة ع ــام ــل
اإلره ــاق وع ــدم الـتـهـيـئــة الــذهـنـيــة والـبــدنـيــة لـبـطــولــة في
ق ــدر وم ـكــانــة ال ـم ــون ــدي ــال ،أك ـبــر بـطــولــة عــالـمـيــة ،ومــن
أكـبــر الـسـلـبـيــات الـتــي ب ــرزت خ ــالل الـفـتــرة الـتــي سبقت
ال ـب ـط ــول ــة ،ع ــدم إع ـ ــداد الــالع ـب ـيــن ف ـن ـيــاً وب ــدن ـي ــاً وذه ـن ـيــاً
ل ـل ـمــونــديــال ،واالك ـت ـف ــاء بــال ـم ـبــاريــات الـمـحـلـيــة وبـعــض
الـمـبــاريــات الــوديــة الـبـسـيـطــة ،مــا وضــع الــالعـبـيــن تحت
ض ـغــط عـ ــال ،وج ـع ــل الـمـنـتـخـبــات ت ــدف ــع ال ـث ـمــن غــالـيــاً
ٍ
مــن خــالل خـســارة عــدد مــن نجومها الـمــرمــوقـيــن ،ألن
االعـتـمــاد عـلـيـهــم يـكــون مـضــاعـفــاً مــن خ ــالل ب ــذل مــزيــد
من الجهد البدني.

سليم عبد الرحمن :الالعبون يعانون اإلرهاق
دبي-البيان
تـ ـع ــدد اإلص ـ ــاب ـ ــات خ ـ ــالل الـ ـم ــون ــدي ــال لـ ــه أس ـب ــاب
مختلفة ومتنوعة من وجهة النظر الفنية ،وهو ما
أكــده سليم عبدالرحمن مــدرب الوصل ،بقوله:
ت ـغ ـي ـيــر م ــوع ــد إق ــام ــة ال ـب ـط ــول ــة م ــن ف ـت ــرة ال ـص ـيــف
كما جــرت الـعــادة طــوال ال ــدورات 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.

ويـضـيــف سـلـيــم عـبــد الــرحـمــن قــائ ـالً :نـعـلــم أن
الحمل التدريبي للدوري يختلف عنه للمنتخب،
وب ــال ـت ــال ــي ل ــم ي ـت ــم ت ـه ـي ـئــة ال ــالع ـب ـي ــن ف ـن ـي ـ ًـا وب ــدن ـي ـ ًـا
ل ـل ـب ـط ــول ــة ،م ـم ــا ج ـع ــل ك ـث ـي ــراً م ــن ال ــالع ـب ـي ــن غـيــر
جاهزين ،كما لم يتم منح الالعبين راحة
مــا بين المشاركة المحلية والــدولـيــة،
ولــذلــك شــاهــدنــا اإلره ــاق عـلــى أداء
الــالع ـب ـيــن خ ــاص ــة ال ـق ــادم ـي ــن مــن
أوروبـ ــا ،ونـضـيــف عـلــى ذل ــك رغـبــة س يل
م
ع
ال ـج ـم ـي ــع مـ ــن م ـس ــؤول ـي ــن وم ــدرب ـي ــن بد
ا رل
ح
وج ـمــاه ـيــر ف ــي تـحـقـيــق ال ـف ــوز ،م ـمــا وضــع من
الــالعـبـيــن تـحــت ضـغــط نـفـســي كـبـيــر ،أفـقــدهــم
بعض التركيز.

وي ـش ـي ــر س ـل ـي ــم ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن إلـ ــى وج ـ ــود ع ــدة
إصـ ـ ــابـ ـ ــات ن ـت ـي ـج ــة قـ ـطـ ــع ب ـ ــاألرب ـ ـط ـ ــة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا م ــن
اإلص ــاب ــات الـمــرتـبـطــة ب ــاإلره ــاق ،خ ــالف اإلص ــاب ــات
ً
مضيفا:
الناجمة عن التالحم والحماس الــزائــد،
ه ـن ــا ي ـك ـم ــن دور األج ـ ـه ـ ــزة ال ـف ـن ـي ــة وال ـط ـب ـي ــة
ف ــي ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ت ــدري ـب ــات اس ـت ـش ـفــاء
ال ــالع ـب ـي ــن ب ـع ــد الـ ـمـ ـب ــاري ــات ،حـتــى
يستعيد الالعبون نشاطهم.
واخـ ـتـ ـت ــم س ـل ـي ــم ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن
بقوله ،إن مهمة األجهزة الفنية كبيرة
خــالل تلك األج ــواء ،فــي تهيئة الالعبين،
وعدم زيادة الحمل التدريبي ،مع ضرورة منح
الفرصة للبدالء ،لتوفير فترات راحة لألساسيين.

يـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج ال ـ ـ ـظ ـ ـ ـه ـ ـ ـي ـ ـ ــر األيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن
ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب اإلنـ ـجـ ـلـ ـيـ ــزي ريـ ــس
جيمس إلى  8أسابيع للعودة
ل ـل ـم ــاع ــب م ـ ــرة أخـ ـ ـ ــرى ،ح ـيــث
م ـث ـل ــت إصـ ــاب ـ ـتـ ــه صـ ــدمـ ــة ق ــوي ــة
لمنتخب ب ــاده قـبــل نـحــو شهر
م ـ ــن الـ ـمـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي ن ـه ــائ ـي ــات
كــأس الـعــالــم ،بعد أن تعرض
ج ـي ـم ــس إلصـ ــابـ ــة فـ ــي ال ــرك ـب ــة،
خــال فــوز «البلوز» على ميان
فـ ــي ال ـج ــول ــة ال ــرابـ ـع ــة مـ ــن دور
الـمـجـمــوعــات فــي دوري أبـطــال
أوروبــا ،ويواصل الاعب تلقي
ال ـعــاج فــي الـقـســم الـطـبــي في
تشيلسي ،تمهيداً لعودته مرة
أخرى.

18
بنهاية الدور األول من منافسات
مــونــديــال قـطــر ت ـعــرض  18العـبـ ًـا
ل ـ ــإص ـ ــاب ـ ــة ،م ـ ــا وض ـ ـ ــع األج ـ ـه ـ ــزة
الفنية في موقف صعب للغاية
ألن ت ـعــويــض ال ـن ـج ــوم الـمـصــابــة
ل ـي ــس ب ــاألم ــر ال ـس ـه ــل ،م ــا أرب ــك
خ ـط ــط الـ ـمـ ــدربـ ـيـ ــن ،وق ـ ــد ي ـك ــون
الـمـنـتـخــب الـفــرنـســي األك ـثــر تــأثــراً
ب ــإص ــاب ــات الع ـب ـي ــه ،إذ سـيـعــانــي
الـ ـمـ ــدرب دي ــدي ـي ــه دي ـش ــام ــب مــن
غ ـي ــاب ث ــاث ــة الع ـب ـي ــن أســاس ـي ـيــن
فــي خــط الــوســط ،بوغبا وكانتي
وكــامــارا ،بــاإلضــافــة إلــى خسارته
جـ ـ ـه ـ ــود مـ ـ ــدافـ ـ ــع بـ ـ ــاريـ ـ ــس س ـ ــان
جيرمان ،كيمبيمبي.

30
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ت ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ــرغ الـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن
ل ـم ـع ـس ـكــرات مـنـتـخـبــاتـهــم ،قـبــل
ب ــداي ــة كـ ــأس ال ـع ــال ــم ب ـ ــ 30ي ــوم ـ ًـا
عـلــى األق ــل ،أخ ــل بــاسـتـعــدادات
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخ ـ ـب ـ ــات ،وذلـ ـ ـ ـ ــك ب ـس ـب ــب
اس ـت ـم ــرار ال ـم ـســاب ـقــات الـمـحـلـيــة
فـ ـ ــي مـ ـعـ ـظـ ــم أن ـ ـ ـحـ ـ ــاء ال ـ ـع ـ ــال ـ ــم،
ب ـع ــد رف ـ ــض ال ـ ــدوري ـ ــات ال ـت ــوق ــف
خـصـيـصــا ل ـكــأس ال ـعــالــم ،كــونــه
لـلـمــرة األول ــى يــأتــي فــي الـشـتــاء،
واع ـت ـب ــر ال ـم ـتــاب ـعــون أن اس ـت ـمــرار
ال ـم ـس ــاب ـق ــات ال ـم ـح ـل ـيــة سـيـغـنــي
المنتخبات المشاركة في كأس
العالم عن معسكرات التدريب
الـتـحـضـيــريــة ل ـل ـمــونــديــال ،ولـكــن
هذا االعتقاد جانبه الصواب ،ما
عرض الاعبين لإرهاق.
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الدوحة-زهيربنعلي
مـ ـنـ ـح ــت إق ـ ــام ـ ــة ك ـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم ف ـ ــي ق ـ ـط ـ ــر ،الـ ـف ــرص ــة
لـلـجـمــاهـيــر الـعــربـيــة لـفــرض وجــودهــا بـقــوة فــي الـحــدث
ال ـع ــال ـم ــي ال ـك ـب ـي ــر؛ ح ـي ــث اس ـت ـق ـط ـب ــت األنـ ـظـ ــار بـشـكــل
الفـ ــت ،وص ـن ـع ــت الـ ـح ــدث ،سـ ــواء ف ــي ال ـم ــدرج ــات أو
الميادين العامة الـتــي عــرفــت حـضــوراً قــويـ ًـا مــن أنصار
م ـن ـت ـخ ـب ــات الـ ـسـ ـع ــودي ــة وتـ ــونـ ــس وال ـ ـم ـ ـغـ ــرب ،وب ـق ـي ــة
الجاليات العربية التي كانت حاضرة بقوة.
وكـ ـ ـ ــان الـ ـجـ ـمـ ـهـ ــور ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ال ـ ـحـ ــاضـ ــر ف ـ ــي ق ـط ــر
شــاهــداً عـلــى ملحمة تــاريـخـيــة صنعها «األخ ـضــر» 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
مــن مــدافــع الـمـنـتـخــب ال ـس ـعــودي عـلــي الـبـلـيـهــي ،ضد
األرج ـن ـت ـي ـن ــي ل ـي ــون ـي ــل م ـي ـس ــي ،ووص ـ ـلـ ــت الـ ـم ــدرج ــات
الـ ـت ــي ع ــرف ــت م ــوج ــة عـ ــارمـ ــة مـ ــن ال ـ ـفـ ــرح واأله ـ ــازي ـ ــج،
ل ـت ـب ـل ــغ إلـ ـ ــى الـ ـسـ ـخـ ــريـ ــة م ــن
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي فــي
ال ـ ـس ـ ــاح ـ ــات ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة ،ال ـت ــي
تـ ـهـ ـيـ ــأت السـ ـتـ ـقـ ـبـ ــال ض ـي ــوف
قطر حيث كنا حاضرين في

«ميسي وينو»
أغنية سعودية
تُ شعل المونديال

م ــواق ــف صـنـعـهــا ال ـج ـم ـهــور ال ـس ـع ــودي وأب ــرزه ــا قـطــع
مــداخــات تلفزيونية إلب ــراز تـفــوق المنتخب الخليجي
على العماق األرجنتيني ،وقد تداولت أكبر المواقع
في العالم مقاطع فيديو تظهر احتفاالت السعوديين
بــاالنـتـصــار وكـيـفـيــة الـسـخــريــة مــن جـمــاهـيــر األرجـنـتـيــن
خاصة بعد انتشار أغنية «ميسي وينو؟» ،في إشارة
إلى عجزه عن التألق ضد األخضر.
عـلــى جــانــب آخ ــر ،أع ــادت الـجـمــاهـيــر الـتــونـسـيــة إلــى
األذه ـ ـ ــان م ــا ص ـن ـع ـتــه ف ــي كـ ــأس الـ ـع ــرب ع ـن ــدم ــا نــالــت
اإلعجاب واإلشادة وكانت بمثابة القاطرة التي دفعت

المنتخب للتأهل إلــى الــدور النهائي رغــم الصعوبات
التي واجهته في الدور األول.
ويـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـق ـ ــول إن ال ـج ـم ــاه ـي ــر ال ـت ــون ـس ـي ــة ت ـح ـتــل
الـ ـمـ ــراكـ ــز األول ـ ـ ــى ح ــالـ ـي ـ ًـا ع ـل ــى م ـس ـت ــوى األعـ ـ ـ ــداد ف ـقــد
ت ـج ــاوزت األرب ـع ـي ــن أل ــف م ـت ـفــرج ف ــي أول ــى ال ـم ـبــاريــات
ضــد الــدنـمــارك ،وبــات الـجـمـهــور الـتــونـســي مـصــدر قــوة
وبمثابة «فاكهة» كــأس العالم مثلما كــان الحال في
«ال ـم ــون ــدي ــال» ال ــروس ــي ،وب ـع ــد ال ـب ــداي ــة ال ـج ـي ــدة ضــد
«ال ـف ــاي ـك ـي ـن ــغ» س ـي ــرف ــع ال ـج ـم ـه ــور ال ـت ــون ـس ــي م ــن نـســق
الـتـشـجـيــع وه ــو مــا ب ــرز فــي ش ــوارع ال ــدوح ــة ،الـتــي
ع ــرف ــت م ـ ّـدا غ ـيــر م ـس ـبــوق م ــن الـجــالـيــة

التي تعيش هناك ،أو القادمين من تونس أو مختلف
ال ـب ـل ــدان الـخـلـيـجـيــة ،كـمــا قــامــت الـجـمــاهـيــر الـتــونـسـيــة
بـتـنـظـيــف مـلـعــب ال ـمــدي ـنــة الـتـعـلـيـمـيــة ب ـعــد الـمــواجـهــة
األولى.

الجمهور المغربي
بـعــد أن خ ــرج الـجـمـهــور الـمـغــربــي ال ــذي تــابــع مـقــابـلــة
ال ـم ـغــرب والـتـشـيـلــي ع ــن ال ـمــوضــوع بــاجـتـيــاحــه مـلـعــب
اسـبــانـيــول بــرشـلــونــة ،ق ـ ّـدم الـحـضــور الـغـفـيــر فــي أولــى
م ـب ــاري ــات ال ـم ــون ــدي ــال ض ــد ك ــروات ـي ــا ص ــورة نــاص ـعــة عــن
المغرب حيث ّ
شجع زماء أشرف حكيمي دون هوادة
وكــانــت بـمـثــابــة ال ــداف ــع الـمـعـنــوي لـلـتــألــق طـيـلــة الـلـقــاء
قبل أن تترك أفضل االنطباعات بتنظيفها المدرجات
وعيا وتحضراً
ً
قبل مغادرة الملعب في بــادرة تعكس
ّ
كـبـيــريــن س ــاد الـجـمــاهـيــر الـعــربـيــة بـصـفــة عــامــة وك ــذب
ال ـص ــورة الـنـمـطـيــة ال ـت ــي يـحـمـلـهــا ال ـغ ــرب ع ــن جـمــاهـيــر
ال ـع ــرب أو ال ـت ــي ي ـح ــاول ــون ت ـس ــوي ـق ـه ــا.وك ــان الـمـشـجــع
الـتــاريـخــي ألســود األطـلــس نــور الــديــن فــاح الـمـعــروف
بـ«الظلمي» في مقدمة الحاضرين في قطر ،ليواصل
ال ــرح ـل ــة م ــع ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـم ـغ ــرب ــي ال ـت ــي ان ـط ـل ـق ــت مـنــذ
مــونــديــال  ،1986وي ـك ــون مـحــط ع ــدس ــات الـمـصــوريــن
والكاميرات في ملعب البيت.

فيفيان دياي تميمة حظ رينارد

المونديال ُيغضب نجوم السودان

فيفيان دياي مع الراحل ميتسو ومع هيرفي رينارد | البيان

من لقاء سابق بين الهال والمريخ | البيان

دبي-إيهابزهدي
يبدو أن فيفيان ديــاي شريكة الفرنسي هيرفي رينارد
م ـ ــدرب ال ـم ـن ـت ـخ ــب الـ ـسـ ـع ــودي ،ت ـم ـث ــل ت ـم ـي ـمــة ال ـحــظ
فــي كــأس الـعــالــم ،ألنـهــا بــاإلضــافــة إلــى كــونـهــا بجانب
ريـ ـن ــارد ف ــي فـ ــوز ال ـس ـع ــودي ــة ع ـل ــى األرج ـن ـت ـي ــن بـنـتـيـجــة
 ،1-2ف ــي كـ ــأس ال ـع ــال ــم ب ـق ـط ــر  ،2022كـ ــان زوج ـه ــا
ال ـس ــاب ــق ه ــو ال ـفــرن ـســي م ـي ـت ـســو ،والـ ـم ــدرب الـ ــذي قــاد
الـسـنـغــال لـلـفــوز ال ـتــاري ـخــي ف ــي ك ــأس ال ـعــالــم ،2002

ع ـلــى فــرن ـســا بـطـلــة ال ـع ــال ــم آن ـ ــذاك .وأش ـ ــارت صـحـيـفــة
«ذا صــن» ،إلى أن ديــاي كانت زوجــة ميتسو ،والذي
توفي بسبب السرطان في  ،2013وترك لها  3أوالد،
ثم وقعت في حب رينارد بعد وفاة ميتسو ،وعندما
كان مدرباً للمنتخب المغربي .وأوضحت الصحيفة،
أن ال ـج ـم ـي ـل ــة ال ـس ـن ـغ ــال ـي ــة ف ـي ـف ـي ــان ،ال ـت ـق ــت ب ــزوج ـه ــا
األول مـيـتـســو ف ــي إي ـطــال ـيــا ،وأن ـج ـبــت م ـنــه  3أط ـفــال،
وهــم إن ــزو ،نــوح ومــايـفــا ،وتـمـتـلــك مـتـجــراً ريــاضـيــاً في
المغرب.

الخرطوم-حسنفاروق
أب ـ ــدى عـ ــدد م ــن الع ـب ــي أن ــدي ــة ال ـ ـ ــدوري الـ ـس ــودان ــي،
تــذمــرهــم مــن اسـتـمــرار المنافسة ،تــزامـنــاً مــع انطالق
مـبــاريــات كــأس الـعــالــم  ،2022واعـتـبــر بـعــض العبي
الهالل والمريخ والموردة أن استمرار الدوري ،يأتي
عـلــى حـســاب متابعتهم لـحــدث كبير ينتظره العالم
كل أربع سنوات.
وق ـ ــال أحـ ــد ن ـج ــوم ف ــري ــق الـ ـه ــال ،ف ـض ــل حـجــب

اسـمــه ،ل ـ «الـبـيــان»« :الـكــأس يمثل إضــافــة للجميع،
وعـلــى رأس ـهــم الــاع ـبــون واألج ـه ــزة الـفـنـيــة ،فـبـجــانــب
الـمـتـعــة ف ــي مـتــابـعــة م ـب ــاري ــات الـمـنـتـخـبــات الـكـبـيــرة،
والـ ـتـ ـح ــدي الـ ـ ــذي ي ــوض ــح أن ـه ــا ل ــم ت ـح ـض ــر ل ـل ـنــزهــة،
مـثــل الـمـنـتـخــب ال ـس ـعــودي ،ه ـنــاك فــائــدة وتـفــاصـيــل
ف ـن ـي ــة ي ـك ـت ـس ـب ـهــا ال ــاع ــب م ــن خـ ــال كـ ــأس ال ـع ــال ــم،
أكبر بـطــوالت كــرة الـقــدم وأهـمـهــا ،اسـتـمــرار مباريات
الـ ــدوري الـمـحـلــي وال ـتــدري ـبــات الـيــومـيــة ،تـحــرمـنــا من
الحدث المهم».

حكايات
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بعد فوز «األخضر» التاريخي

حسام حسن :األرجنتين فريق عادي جداً
الدوحة-محمدالجزار
أكــد النجم المصري حسام حسن أن الـفــوز الكبير ،الــذي
حققه المنتخب السعودي على نظيره األرجنتيني بهدفين
مـقــابــل ه ــدف ،ف ــي أول ل ـق ــاءات الـمـنـتـخـبـيــن ف ــي مــونــديــال
قـطــر  ،2022ج ــاء ع ــن ج ــدارة واسـتـحـقــاق وظ ـهــر مـنـتـخـبـنــا
«األخـ ـضـ ــر» ع ـم ــاق ــاً ،ب ـي ـن ـمــا أث ـب ــت م ـن ـت ـخــب األرج ـن ـت ـي ــن أن ــه
فــريــق ع ــادي ج ــداً ،كـمــا عـبــر الـعـمـيــد عــن سـعــادتــه الـكـبـيــرة
باالنتصار السعودي ،الذي اعتبره حافزاً لبقية المنتخبات
ال ـع ــرب ـي ــة ل ـل ـتــألــق ف ــي م ــون ــدي ــال ال ـع ــرب ق ـط ــر  .2022وق ــال
الـعـمـيــد ،الــذي انـضــم لـفــريــق المحللين بـبــرنــامــج المجلس
الـشـهـيــر عـلــى قـنــاة الـكــأس مــع خــالــد جــاســم بـعــد الـمـبــاراة:
م ـب ــروك لـلــوطــن ال ـعــربــي ،وك ــل ال ــدول الـعــربـيــة ه ــذا الـفــوز
المستحق ،والــذي جــاء عن جــدارة بعد أداء وروح قتالية
كبيرة لاعبي المنتخب السعودي أمام أحد الفرق القوية
الـمــرشـحــة بـقــوة لـلـتـتــويــج بــالـلـقــب تـحــت قـيــادة مـيـســي أحــد
أفضل الاعبين في العالم.

مواهب
وش ــدد ح ـســام حـســن عـلــى أهـمـيــة ال ـفــوز وتــأث ـيــره اإليـجــابــي
للكثير من العوامل المهمة قائاً :أعتقد أننا بهذا االنتصار
قـمـنــا ب ــال ــرد ع ـلــى أوروب ـ ــا وأم ــري ـك ــا وأم ــري ـك ــا ال ـج ـنــوب ـيــة ،بــل
والـعــالــم كله مما يشككون فينا ،وأثبتنا بالفعل أن لدينا
كـ ــرة قـ ــدم وم ــواه ــب وإم ـك ــان ــات ك ـب ـي ــرة ج ـ ــداً ،م ـض ـي ـف ــاً :إن
هـنــاك الـعــديــد مــن الـمـنـتـخـبــات الـعــربـيــة ،الـتــي تــألـقــت على
م ــر ال ـت ــاري ــخ ،وفـ ــازت ع ـلــى ف ــرق ك ـب ـيــرة م ـثــل تــونــس ومـصــر
وال ـم ـغ ــرب وال ـج ــزائ ــر ،وجـمـيـعـهــا س ـبــق ل ـهــا تـحـقـيــق نـتــائــج
مـمـيــزة فــي بـعــض الـنـســخ ،لـكــن يـبـقــى هــذا الـفــوز استثنائي
وتــاريـخــي بالنسبة لكل المنتخبات العربية .وكــال العميد
الـمــديــح لاعبي المنتخب الـسـعــودي جميعاً بــا استثناء،
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
ال ـشــوط األول ،لـكـنــه عـنــدمــا ظـهــر ك ــان ظ ـهــوره فــي الــوقــت
الـمـنــاســب ،وصـنــع ال ـفــارق بـهــدف عــالـمــي أك ــد أن ــه مــن فئة
الاعبين الكبار ،مشيراً إلى أن المنتخب السعودي تفوق
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رينارد تفوق تكتيكياً ..
والعويس يستحق
اإلشادة

بشكل كبير على المنافس ،بينما المنتخب األرجنتيني لم
يـظـهــر بــالـمـسـتــوى ،وحـتــى مـيـســي كــأنــه لــم يـكــن مــوجــوداً،
كـمــا أن ال ـفــريــق ال ـس ـعــودي ت ـفــوق تـكـتـيـكـيــاً عـلــى الـمـنـتـخــب
األرجـنـتـيـنــي .وأك ــد نـجــم مـصــر الـســابــق أن
الـمــدرب الـفــرنـســي هـيــرفــي ريـنــارد قــام
بالتجهيز للمباراة بشكل جيد ،منذ
وق ــت طــويــل ،ودرس أس ـلــوب لعب
الـ ـف ــري ــق األرج ـن ـت ـي ـن ــي ون ـ ـقـ ــاط ال ـق ــوة
والـضـعــف لــديــه ،ورغــم أن الـهــدف
ج ـ ــاء فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة ال ـث ــام ـن ــة،
وك ـ ـ ــان كـ ـفـ ـيـ ـا ً أن ي ـن ـه ــار
الـ ـف ــري ــق بـ ـعـ ــده ،ل ـكــن
العـ ـ ـ ـب ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب
السعودي تماسكوا،
واستطاع المدرب أن
يقلل مــن المساحات
وال يـ ـ ـتـ ـ ــرك ال ـ ـم ـ ـجـ ــال
ل ـل ـم ـن ــاف ــس ،م ــن أج ــل
فــرض سيطرته وزيــادة

حـصـيـلــة األه ـ ــداف ح ـتــى ان ـت ـهــى ال ـش ــوط األول ،ال ــذي رغــم
تقدم الفريق األرجنتيني إال أنه لم يكن مقنعاً وظهر فريق
ع ــادي فـلــم نـشــاهــد لـمـســات عــديــدة وتـفــاهـمــاً بـيــن الاعبين
وتـنــاقـا ً للكرة ،حتى نجح األخـضــر فــي الـشــوط الثاني بعد
ب ــداي ــة ق ــوي ــة أن ي ـس ـجــل هـ ــدف ال ـت ـع ــادل ب ـع ـمــل ج ـمــاعــي،
وت ــأل ــق س ــال ــم ال ــدوس ــري ف ــي تـسـجـيــل ه ــدف ال ـف ــوز .وتــابــع
حسام قــائـاً :أعتقد الفريق السعودي أدى بأفضل صورة
ممكنة ،ومـثــل الـعــرب أحـســن تمثيل بـهــذه الـمـبــاراة ،التي
أت ـم ـنــى أن ت ـك ــون ب ــداي ــة ل ـتــألــق الـمـنـتـخـبــات ال ـعــرب ـيــة تــونــس
وقطر ،وكذلك المغرب ،لتقديم صورة مشرفة عن الكرة
ال ـع ــرب ـي ــة ،واس ـت ـغ ــال ع ــام ــل األرض وال ـج ـم ـه ــور م ــن أجــل
الـتــأهــل ل ـلــدور الـمـقـبــل ،وتـخـطــي مــرحـلــة الـمـجـمــوعــات في
المونديال .وعن وجوده في المجلس قال العميد :سعيد
بــوجــودي فــي قطر فــي هــذه المناسبة الكبيرة ،مــع كوكبة
مــن الـمـحـلـلـيــن ،وتـقــديــم اإلضــافــة الـمــرجــوة لـلـمـشــاهــديــن،
مـشـيــداً بالجهد الكبير لقطر فــي اسـتـضــافــة كــأس الـعــالــم،
حـيــث ق ــال :الـتـنـظـيــم مـمـيــز لـلـغــايــة ،ول ــم نـشــاهــد لــه مـثـيـا ً
من قبل ،وكل األمنيات بالتوفيق لجميع الفرق العربية،
وللفريق القطري صاحب األرض والجمهور أيضاً.

األلقاب القارية ..لعنة المنتخبات في المونديال
القاهرة-عمادالحسيني
ت ـع ــرض ــت ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات أصـ ـحـ ــاب األل ـ ـقـ ــاب ال ـق ــاري ــة
للهزيمة في مبارياتها األولى من دور المجموعات
ف ـ ــي بـ ـطـ ــولـ ــة كـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم الـ ـمـ ـقـ ــامـ ــة حـ ــال ـ ـيـ ـ ًـا ف ــي
قـطــر ،وك ــأن ه ــذه األل ـقــاب لـعـنــة أصــابــت أصـحــابـهــا
ول ـ ــم ت ـش ـف ــع ل ـه ــا فـ ــي ت ـح ـق ـي ــق انـ ـط ــاق ــة ق ــوي ــة فــي
م ـش ــوار ال ـم ــون ــدي ــال ،ول ـق ـي ــت ث ــاث ــة م ـن ـت ـخ ـبــات مــن
حــام ـلــي األل ـق ــاب ال ـق ــاري ــة ال ـخ ـس ــارة ف ــي م ـبــاريــات ـهــا
االسـتـهــالـيــة هــي ،منتخب قـطــر ،حــامــل آخــر لقب
م ــن كـ ــأس آس ـي ــا  ،2019وال ـس ـن ـغ ــال ح ــام ــل لـقــب
ك ــأس األم ــم األفــريـقـيــة  ،2021واألرج ـن ـت ـيــن حــامــل
لقب كوبا أمريكا .2021
وك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـب ـ ــداي ـ ــة م ـ ــع م ـن ـت ـخ ــب ق ـ ـطـ ــر ،ص ــاح ــب
األرض وال ـض ـي ــاف ــة ،والـ ــذي يـلـعــب ف ــي الـمـجـمــوعــة
األول ــى الـتــي تـضــم مـنـتـخـبــات الـسـنـغــال واإلك ــوادور
وه ــول ـن ــدا ،وت ـع ــرض «ال ـع ـن ــاب ــي» لـلـهــزيـمــة بـهــدفـيــن
دون رد ع ـل ــى ي ــد م ـن ـت ـخــب اإلك ـ ـ ــوادور ف ــي ال ـم ـب ــاراة
االفتتاحية للمونديال ،ولم يشفع له عاما األرض
وال ـج ـم ـه ــور ،ف ــي ال ـخ ــروج ح ـتــى ب ــال ـت ـع ــادل ،وظـهــر
ال ـع ـنــابــي ع ـلــى ع ـكــس ال ـم ـس ـتــوى الـ ــذي ظ ـهــر عـلـيــه
خال بطولة كأس آسيا األخيرة التي توج بلقبها.

 أصابت
بطل آسيا
 2019وملك
أفريقيا 2021
والمتوج
بكوبا أمريكا
2021

ويـعـتـبــر منتخب قـطــر أول منتخب مــن أصـحــاب
األرض يـتـعــرض لـلـهــزيـمــة ف ــي ال ـم ـب ــاراة االفـتـتــاحـيــة
فــي تــاريــخ المونديال ،حيث لعب أصـحــاب األرض
 7مـبــاريــات افتتاحية ،انتهت  4منها بالفوز وثــاث

بالتعادل ،وتنتظره مباراتان من العيار الثقيل أمام
مـنـتـخـبــي هــولـنــدا والـسـنـغــال فــي الـجــولـتـيــن الـثــانـيــة
والثالثة.
ً
وفــي الـمـجـمــوعــة األول ــى أيـضــا ،خـســر المنتخب

الـ ـسـ ـنـ ـغـ ــالـ ــي ،الـ ـ ـ ــذي يـ ـغـ ـي ــب عـ ـنـ ــه نـ ـجـ ـم ــه سـ ــاديـ ــو
مـ ــانـ ــي ،الع ـ ــب بـ ــايـ ــرن م ـي ــون ــخ األل ـ ـمـ ــانـ ــي ،ب ـع ــد أن
تـعــرض إلصــابــة مــع فــريـقــه حــرمـتــه مــن الـظـهــور في
المونديال ،وخسر «أسود التيرانغا» بطل أفريقيا
بـثـنــائـيــة نـظـيـفــة أمـ ــام الـمـنـتـخــب ال ـه ــول ـن ــدي ،بــرغــم
األداء ال ـقــوي ال ــذي قــدمــه ط ــوال ال ـم ـبــاراة ،وأض ــاع
العديد مــن الـفــرص الـتــي كــانــت كفيلة بالسبق في
تسجيل األهداف وتغيير سير المباراة لصالحهم،
إال أن الحارس إدوارد ميندي ،الحاصل على لقب
أفـضــل حــارس فــي العالم الـعــام الـمــاضــي ،تسبب
بشكل مباشر في اهتزاز شباكه بالهدفين.
أم ـ ــا الـ ـمـ ـف ــاج ــأة فـ ـك ــان ــت فـ ــي ه ــزيـ ـم ــة ال ـم ـن ـت ـخ ــب
األرجـنـتـيـنــي بـقـيــادة نجمه لـيــونـيــل مـيـســي ،عـلــى يد
الـمـنـتـخــب الـسـعــودي بـهــدفـيــن مـقــابــل ه ــدف ،وهــي
النتيجة التي أدهشت كل متابعي كرة القدم حول
ال ـع ــال ــم ،وش ـه ــد م ـل ـعــب ل ــوس ـي ــل م ـع ــان ــاة مـنـتـخــب
«ال ـت ــان ـغ ــو» ح ــام ــل ل ـقــب ك ــوب ــا أم ــري ـك ــا ف ــي مــواج ـهــة
المنتخب السعودي ،وفشل العبوه في استغال
ال ـت ـفــوق م ــن ال ـبــدايــة ب ـهــدف ع ــن طــريــق مـيـســي مــن
ض ــرب ــة ج ـ ــزاء ،غ ـيــر أن الـمـنـتـخــب ال ـس ـع ــودي حــول
ت ــأخ ــره ب ـه ــدف إلـ ــى الـ ـف ــوز ب ـه ــدف ـي ــن م ـق ــاب ــل ه ــدف،
بفضل الروح القتالية العبيه.

حكايات
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أصغر
العبين
أبوظبي-محمدصادق
بــدأت األرقــام القياسية والتاريخية تتهاوى فــي كأس
العالم قطر  ،2022حيث ال يوجد بطولة أفضل من
ك ــأس الـعــالــم لـيـسـجــل أي الع ــب اس ـمــه فــي سـجــات
تــاريـخـهــا ال ــذي ال يـضــاهـيــه أهـمـيــة فــي عــالــم الـســاحــرة
ال ـم ـس ـت ــدي ــرة .وس ـج ــل اإلس ـب ــان ــي ب ــاب ـل ــو ج ــاف ــي اس ـمــه
ب ـح ــروف م ــن ذهـ ــب ف ــي ت ــاري ــخ كـ ــأس ال ـع ــال ــم ب ـعــدمــا
أصـبــح ثــالــث أصـغــر الع ــب يـسـجــل فــي تــاريــخ الـبـطــولــة
ً
يوما،
منذ انطاقها عام  ،1930بعمر  18سنة و110
وأص ـغ ــر العـ ــب ي ـه ــز ال ـش ـب ــاك ف ــي ال ـم ــون ــدي ــال م ـن ــذ أن
سـجــل األس ـطــورة الـبــرازيـلـيــة بـيـلـيــه فــي مــرمــى الـســويــد
ف ــي ن ـه ــائ ــي كـ ــأس ال ـع ــال ــم عـ ــام  .1958وأح ـ ــرز جــافــي
الـهــدف الـخــامــس إلسـبــانـيــا فــي مــرمــى كــوسـتــاريـكــا في
مباراة الفريقين ،مساء أول من أمس ،في الدقيقة 74
في اللقاء الــذي انتهى باكتساح إسباني لكوستاريكا
بنتيجة  .0 - 7كما أصـبــح جــافــي أصـغــر العــب يسجل
ً
ً
متفوقا
هدفا إلسبانيا في كأس العالم على اإلطاق،
ع ـل ــى ال ــرق ــم ال ـق ـي ــاس ــي ال ـ ــذي س ـج ـلــه ال ـن ـج ــم ال ـســابــق
س ـي ـســك ف ــاب ــري ـغ ــاس ع ـن ــدم ــا ه ــز ش ـب ــاك أوك ــران ـي ــا فــي
ً
عاما.
مونديال  2006في ألمانيا وعمره 19
ورغ ــم أن جــافــي ن ـجــح ف ــي ك ـتــابــة رق ــم تــاري ـخــي لــم
يـصــل إلـيــه العــب آخــر عـلــى مــدار  64عــامـ ًـا ،يبقى رقــم
بيليه القياسي صامداً على مــدار تلك السنوات ،ولم
ينجح أحد في تحطيمه حتى اآلن.

1

بيليه

هــو أصـغــر الع ــب يـسـجــل فــي نـهــائـيــات الـمــونــديــال،
وه ــو ال ــاع ــب الــوح ـيــد ال ــذي ه ــز ال ـش ـبــاك ول ــم يـبـلــغ ال ـ
 18ع ــام ـ ًـا م ــن ع ـم ــره ف ــي مـ ـب ــاراة ف ــي ت ــاري ــخ ال ـب ـطــولــة،
ً
أيضا الذي سجل ستة أهداف في
والاعب الوحيد
ً
البطولة قبل أن يبلغ الـ  18عاما ،ولم يتمكن
أي العـ ـ ــب م ـ ــن كـ ـس ــر رقـ ـمـ ــه حـ ـت ــى اآلن.
وسجل بيليه في مباراة البرازيل ضد
وي ـل ــز ف ــي رب ــع ن ـهــائــي نـسـخــة عــام
 1958وكان يبلغ من العمر 17
ً
ً
ً
أيضا
يوما ،وهو
عاما و239
أص ـغ ــر الع ــب يـسـجــل هــدفـ ًـا
فـ ــي الـ ـمـ ـبـ ــاراة ال ـن ـه ــائ ـي ــة فــي
ذات البطولة في مرمى السويد
ً
ً
يوما.
عاما و249
بعمر 17

2

مانويل روساس

ال ـمــدافــع الـمـكـسـيـكــي مــانــويــل روسـ ــاس ه ــو ثــانــي
أص ـغ ــر ه ـ ــداف ف ــي مـ ـب ــاراة ب ـك ــأس ال ـع ــال ــم ،إذ سـجــل
لـمـنـتـخــب ب ــاده م ــن رك ـلــة ج ــزاء ف ــي مــرمــى األرجـنـتـيــن

تسجيال في المونديال
ً
فــي الـنـسـخــة األول ــى الـتــي أقـيـمــت فــي أوروغ ـ ــواي عــام
 1930ب ـع ـم ــر  18عـ ــامـ ـ ًـا و 93ي ـ ــوم ـ ـ ًـا ،وش ـ ـهـ ــدت ت ـلــك
المباراة تسجيله هدفين ،ولكن انتهى اللقاء بهزيمة
المكسيك  ،6 - 3وهــو أول هــدف من ركلة جــزاء يتم
تسجيلها في تاريخ المونديال ،وكان قبل ثاثة أيام
ً
ً
هدفا في مرماه
هدفا في سن أصغر ،لكنه كان
سجل
في الشباك الخطأ لمنتخب تشيلي.

3

جافي

لم يصبح جافي فقط أصغر العب إسباني على
اإلطاق يشارك مع «الماتادور» في كأس العالم في
مـبــاراتــه أم ــام كــوسـتــاريـكــا ،ولـكـنــه نـجــح كــذلــك فــي أن
يـصـبــح ث ــال ــث أص ـغ ــر الــاع ـب ـيــن تـسـجـيـاً
فــي تــاريــخ الـبـطــولــة ،بـعـمــر  18عــامـ ًـا
و 110ي ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ًـا ،وأص ـ ـ ـغـ ـ ــر إس ـ ـبـ ــانـ ــي
يـسـجــل للمنتخب فــي الـمــونــديــال،
إذ ت ـم ـك ــن ب ـت ـس ــدي ــدت ــه ال ــرائ ـع ــة مــن
على حــدود منطقة الـجــزاء مــن إحــراز
الـ ـهـ ــدف الـ ـخ ــام ــس إلس ـب ــان ـي ــا
في مرمى كوستاريكا.

4

مايكل أوين

ب ـع ـم ــر  18عـ ــامـ ـ ًـا و 190يـ ــومـ ـ ًـا ي ــأت ــي اإلن ـج ـل ـي ــزي
مــايـكــل أويــن نـجــم منتخب «األس ــود الـثــاثــة» السابق
ً
رابعا في قائمة أصغر الاعبين تسجياً لألهداف في
ك ــأس ال ـعــالــم ،وح ــدث ذل ــك فــي م ـب ــاراة إنـجـلـتــرا أمــام
رومــانـيــا فــي ع ــام  1998فــي دور الـمـجـمــوعــات ،وكــان
م ــاي ـك ــل أوي ـ ــن ه ــو ال ــاع ــب اإلن ـج ـل ـي ــزي ال ــوح ـي ــد ال ــذي
ً
عاما ويسجل في البطولة لصالح
يقل عمره عن 22
إنـجـلـتــرا قـبــل أن ي ـحــرز ج ــود بـيـلـيـنـجـهــام ف ــي الـنـسـخــة
ال ـحــال ـيــة ف ــي ال ـف ــوز الـ ــذي ح ـق ـقــه مـنـتـخــب بـ ــاده عـلــى
حساب إيران بسداسية.

5

نيكوالس كوفاكس

س ـجــل ال ـم ـهــاجــم ال ــروم ــان ــي ن ـي ـك ــوالس كــوفــاكــس
هدفه الوحيد في كأس العالم في فوز رومانيا - 3
 1على بـيــرو فــي النسخة األولــى عــام  ،1930وأحــرز
ك ــوف ــاك ــس ه ــدف ــه ال ـت ــاري ـخ ــي ع ـن ــدم ــا ك ـ ــان ي ـب ـل ــغ مــن
ً
يوما كخامس أصغر الاعبين
العمر  18سنة و197
إحرازاً لألهداف في تاريخ البطولة.

6

ديميتري
سيتشيف
يـ ـ ـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـ ـ ــي
ديميتري سيتشيف
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــز
الـســادس فــي قائمة

أص ـغــر الــاعـبـيــن تـسـجـيـاً ف ــي ك ــأس ال ـعــالــم بـعـمــر 18
سـنــة و 231يــومـ ًـا وذلــك عـنــدمــا أحــرز هــدفـ ًـا فــي الدقيقة
 88لــروسـيــا فــي هــزيـمـتـهــا أم ــام  3 - 2أم ــام بـلـجـيـكــا في
كــأس الـعــالــم  ،2002وكــان آخــر هــدف تسجله روسيا
في مونديال كوريا الجنوبية واليابان قبل أن تخرج من
دور المجموعات.

7

ليونيل ميسي

كــان أول أهــداف األسـطــورة الحية ليونيل ميسي
فــي تــاريـخــه فــي كــأس الـعــالــم فــي فــوز األرجـنـتـيــن - 6
 0عـلــى صــربـيــا فــي ك ــأس الـعــالــم  2006فــي ألـمــانـيــا،
ل ـي ـضــع اس ـم ــه ف ــي ال ـق ــائ ـم ــة ك ـس ــاب ــع أص ـغ ــر الــاع ـب ـيــن
ً
يوما.
تسجياً في المونديال وهو بعمر  18سنة و357
ودخــل ميسي في تلك المباراة كبديل قبل  15دقيقة
عـلــى نهايتها ووض ــع بصمته فــي الـفــوز الـعــريــض وهــز
شباك الحارس دراغوساف بيفريتش في أول ظهور
له في كأس العالم.

8

جوليان جرين

بـعـمــر  19عــامـ ًـا و 25يــومـ ًـا جــاء األمــريـكــي جــولـيــان
ج ــري ــن ث ــامـ ـن ـ ًـا فـ ــي ال ـق ــائ ـم ــة ع ـن ــدم ــا س ـج ــل ل ـم ـن ـت ـخــب
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فــي مــرمــى بـلـجـيـكــا فــي دور الـسـتــة
عشر في نسخة عام  2014التي أقيمت في البرازيل،
وأح ـ ـ ــرز ج ــري ــن ه ــدف ــه فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة  107فـ ــي ال ــوق ــت
اإلضــافــي بعد أن انتهت الـمـبــاراة بــالـتـعــادل فــي وقتها
األص ـ ـلـ ــي ،ولـ ـك ــن خـ ـس ــرت ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة 2 - 1
وودعت البطولة.

9

ديفوك أوريغي

فــي مـبــاراة بلجيكا ضــد روسـيــا فــي الـجــولــة الثانية
من دور المجموعات بمونديال البرازيل  ،2014ظهر
ال ـم ـه ــاج ــم دي ـف ــوك أوريـ ـغ ــي ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة  88وق ـبــل
نـهــايــة الـمـبــاراة وسـجــل هــدفـ ًـا قــاد بــه منتخب بــاده
ل ـل ـفــوز  0 - 1ع ـلــى مـلـعــب ال ـم ــاراك ــان ــا ف ــي ري ــو دي
جانيرو ،وجاء هدف أوريغي وهو بعمر  19سنة
ً
يوما ليصبح تاسع أصغر الاعبين تسجياً
و65
في المونديال.

مارتن هوفمان

10

ن ـج ــح األل ـم ــان ــي م ــارت ــن ه ــوف ـم ــان ف ــي تـسـجـيــل
الـ ـهـ ــدف األول ألل ـم ــان ـي ــا ال ـش ــرق ـي ــة فـ ــي م ـب ــارات ـه ــا ضــد
تشيلي في دور المجموعات بمونديال  ،1974وبعمر
ً
عاما و 88يــومـ ًـا ،دخــل هوفمان التاريخ بتسجيله
19
في الدقيقة  55في المباراة التي انتهت بالتعادل بين
المنتخبين .1-1

تحكيم
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محمد عمر لـ «

»:

أقووول

طاقم التحكيم اإلماراتي  8.8من 10

كفاح الكعبي

ل ــم أر أو أش ــاه ــد ح ــدث ــاً ف ــي سـ ـن ــوات ع ـم ــري ال ـط ــوي ـل ــة يـجـمــع
ال ـعــرب كـمــا فـعـلــت وتـفـعــل ك ــرة ال ـقــدم ه ــذه الـلـعـبــة الـشـعـبـيــة
األول ــى ،فلقد تابعت مـبــاراة السعودية واألرجـنـتـيــن وشــاهــدت
أفراح العرب في سوريا والعراق وفلسطين والجزائر والكويت

دبي-العوضيالنمر
أش ــاد مـحـمــد عـمــر الـحـكــم ال ــدول ــي األس ـبــق نــائــب
رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة بأداء طاقم
تحكيم اإلمارات في مباراة إسبانيا وكوستاريكا،
ح ـيــث ظ ـهــر ال ـطــاقــم ب ـق ـيــادة ال ـمــونــديــالــي مـحـمــد
عبد الله ومعاونة زميليه محمد أحمد الحمادي
وح ـس ــن ال ـم ـه ــري ب ـم ـس ـت ــوي م ـت ـم ـي ــز ،س ـ ــواء مــن
نــاح ـيــة ال ـل ـيــاقــة ال ـبــدن ـيــة أو ال ـت ـجــانــس وال ـت ـفــاهــم
س ــوي ــاً طـ ــوال زم ــن ال ـم ـب ــاراة ،ون ـجــاح ـهــم بـتـفــوق
في العديد من الحاالت الدقيقة والصعبة التي
ج ــرت خ ــال ال ـم ـبــاراة ،وه ــذا لـيــس بـغــريــب على
ط ــاق ــم اإلمـ ـ ــارات الـ ــذي يـعـتـبــر ط ــاق ــم « 5ن ـجــوم»
بتميز أدائه.
وأبــدى محمد عمر أعـجــابــه بــأداء المونديالي
م ـح ـم ــد عـ ـب ــد ال ـ ـل ـ ــه ،ال ـ ـ ــذي وف ـ ــق ف ـ ــي اح ـت ـس ــاب
العديد من القرارات الصعبة ومنها ركلة الجزاء
لصالح إسبانيا ،والتي سجل منها الاعب فيران
ت ــوري ــس ال ـه ــدف ال ـثــالــث ،حـيــث ل ــم يـلـجــأ مـحـمــد
عبد الله لتقنية الفيديو لقربه من اللعبة ،كما
وف ــق فــي ال ـق ــرارات اإلداريـ ــة الـخــاصــة بــالـبـطــاقــات
الصفراء ،حيث منح إنذارين مستحقين لاعبي
كوستاريكا ،وكان محل إشادة خبراء التحكيم،
ويـسـتـحــق درج ــة  8.8م ــن  10وه ــي أع ـلــى درج ــة
لحكم في مونديال قطر حتى اآلن.

 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

مباراة ثانية
وقال محمد عمر ،بعد هذا التألق الافت للنظر
وع ــدم وج ــود أي ــة مــاح ـظــات ع ـلــى أداء الـطــاقــم
عــامــة ،ومحمد عبد الـلــه على وجــه الخصوص:
«أتمنى أن تمنح لجنة الحكام في «فيفا» مباراة
ثــانـيــة قــويــة إل ــى مـحـمــد عـبــد ال ـلــه لـتـكــون بـمـثــابــة
اخ ـت ـبــار ق ــوي ل ــه ،خــاصــة وأن األهـ ــداف الـسـبـعــة
ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا ال ـم ـب ــاراة جـعـلــت ال ـب ـعــض يـعـتـقــد
أن المباراة كانت سهلة لطاقم التحكيم ،وال
ش ــك أن وجـ ــود مـ ـب ــاراة ث ــان ـي ــة ق ــوي ــة ون ـج ــاح
م ـح ـم ــد ع ـب ــد ال ـل ــه ف ــي إدارت ـ ـهـ ــا س ـي ـم ـهــد لــه

ال ـط ــري ــق ل ـل ــوص ــول إل ـ ــى إدارة األدوار ال ـن ـهــائ ـيــة
للبطولة».
وأشـ ــاد نــائــب رئ ـيــس لـجـنــة ال ـح ـكــام ف ــي اتـحــاد
ال ـك ــرة بـمـسـتــوى ح ـكــام ال ـمــونــديــال ،حـيــث ق ــال:
«ج ـ ـ ــاء األداء جـ ـ ـي ـ ــداً ،وظ ـ ـهـ ــر أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ح ـكــم
بـمـسـتــوى مـمـيــز ،وال ـح ـكــام ال ـعــرب الــذيــن أداروا
الـ ـمـ ـبـ ــاريـ ــات ح ـت ــى اآلن مـ ـت ـمـ ـي ــزون وم ـس ـت ــواه ــم
مـشـ ِـرف ،وفــي اعتقادي أن الــدور الثاني سيكون
تحدياً للتحكيم ،والبطولة إلى اآلن ناجحة وبها
عدة مفاجآت».
وفي ما يتعلق برأيه في تقنية التسلل الجديدة
الـ ـتـ ــي تـ ــم ت ـط ـب ـي ـق ـه ــا خ ـ ــال مـ ــونـ ــديـ ــال ق ـط ــر ق ــال
م ـح ـمــد ع ـم ــر« :ال ش ــك أن ـه ــا ب ـحــاجــة ل ـمــزيــد مــن
الوقت والتجارب قبل الحكم عليها ،خاصة وأن
ه ـنــاك ح ــاالت لـعــب دقـيـقــة لـلـغــايــة ،مـثــل هــدف
اإلكـ ـ ــوادور الـ ــذي ت ــم إل ـغ ــاؤه ف ــي م ـب ــاراة ال ـفــريــق
أم ــام قـطــر بــداعــي الـتـسـلــل ،وتــدخــل الـتـقـنـيــة في
ال ـقــرار غـيــر مـبــرر وتـلــك سـلـبـيــة مــن سـلـبـيــات تلك
التقنية».

والـ ـمـ ـغ ــرب ،ن ـع ــم هـ ــذا الـ ـف ــرح ال ـغ ـي ــر ط ـب ـي ـعــي ال ـ ــذي اع ـت ــراه ــم
بـعــد ال ـف ــوز عـلــى األرج ـن ـت ـيــن ،حـتــى أن صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ
محمد بــن راشــد آل مكتوم تابع الـمـبــاراة وقــال سموه بعدها:
ف ــوز مـسـتـحــق وأداء قـتــالــي وفــرحــة عــربـيــة وأل ــف م ـب ــروووووك
لـلـمـنـتـخــب ال ـس ـعــودي ،ال ــذي أفــرحـنــا وأمـتـعـنــا وأس ـعــدنــا ،كما
رفع أمير دولة قطر الشيخ تميم العلم السعودي.
وش ـخ ـص ـيــاً أرى أن ه ــذه االح ـت ـفــال ـيــة ال ـعــرب ـيــة م ــن الـخـلـيــج إلــى
المحيط ومــن الـبـصــرة إلــى الـمـغــرب تــوحــدت بـفــوز «األخـضــر»
لــدرجــة أن قلوب الـعــرب وحــدهــا هدفا صالح الشهري
وســالــم الــدوســري الـلــذان سـكـنــا شـبــاك األرجـنـتـيــن
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.
ن ـع ــم ن ـس ـت ـط ـيــع أن ن ـج ـع ــل ف ــرص ـت ـن ــا ت ـص ــل إل ـ ــى أق ـص ــى أن ـح ــاء
األرض ،واللجوء إلى كرة القدم لتقدم لنا جرعة من السعادة
تـعــوضـنــا ع ــن كـمـيــة األح ـ ــزان ال ـم ـتــراك ـمــة ال ـت ــي ق ــد نـنـســاهــا ولــو
لفترة مؤقتة.
يـبــدو أن فــوز الـسـعــوديــة على األرجـنـتـيــن حفز اليابانيين للفوز
على األلمان  ،حيث نجحوا في الشوط الثاني بتحويل تأخرهم

الوقت الضائع

ب ـه ــدف ل ـل ـفــوز بـهــدفـيــن رائ ـع ـي ــن ،لـتـثـبــت ال ـك ــرة اآلس ـي ــوي ــة بــأنـهــا

وبـ ـخـ ـص ــوص الـ ــوقـ ــت ال ـم ـح ـت ـس ــب ب ـ ــدل ال ـض ــائ ــع
الـ ــذي وص ــل ف ــي ب ـعــض األح ـي ــان إل ــى  24دقـيـقــة
خــال مـبــاراة إنـجـلـتــرا وإي ــران ،قــال مـحـمــد عمر:
«ب ـصــراحــة ه ـنــاك مـبــالـغــة ف ــي االح ـت ـس ــاب ،ومــن
غـيــر الـمـعـقــول أن يـتــم احـتـســاب  24دقـيـقــة وقـتــاً
بــدل ضــائــع فــي مـبــاراة واح ــدة ،نـحــن نلعب كــرة
قدم وليست سلة ،وأعتقد أن تلك التجربة لن
ترى النور مستقباً».
وع ـ ــن رأيـ ـ ــه فـ ــي ال ـت ـج ــان ــس ب ـي ــن ح ـك ــم ال ـس ــاح ــة
وزم ـي ـل ــه ف ــي ال ـف ـي ــدي ــو خـ ــال ال ـم ـن ــاف ـس ــات ي ـقــول
محمد عمر« :هذه مشكلة في معظم البطوالت
والـ ــدوريـ ــات ،وخـ ــال م ـنــاف ـســات م ــون ــدي ــال قـطــر
حتى اآلن شاهدنا بعض االخـتــافــات ،ولـعــل ما
حــدث فــي مـبــاراة تــونــس والــدنـمــارك خـيــر مـثــال،
ألن أغلب قرارات الحكام تعتمد على تقديرهم
للعبة ،مما يوجد االختاف».

م ـت ـط ــورة وت ـع ــرف ك ـي ــف ت ـس ـت ـخ ــدم ع ــام ـل ــي األرض وال ـج ـم ـه ــور
ل ـصــال ـح ـهــا ،ح ـي ــث ت ـف ــوق ــت ع ـل ــى ال ـف ــري ــق ال ـث ــال ــث ع ـل ــى ال ـعــالــم
األرج ـن ـت ـي ــن وع ـل ــى ال ـم ــان ـي ــا ص ــاح ـب ــة أربـ ــع كـ ــؤوس ع ــال ــم وبــأن ـهــا
ليست مجرد ضيف شرف في مونديال قطر.
أب ـه ـج ـت ـنــي ال ـخ ـم ــس ن ـق ــاط ال ـت ــي س ـج ـل ـت ـهــا ال ـف ــرق ال ـع ــرب ـي ــة فــي
ال ـجــولــة األول ــى م ــن ك ــأس ال ـعــالــم ،ف ـفــوز الـسـعــوديــة وت ـعــادل
ت ــون ــس وال ـم ـغ ــرب وخ ـس ــارة ق ـط ــر ،رف ــع م ــن ح ـجــم ط ـمــوحــات
الـجـمــاهـيــر الـعــربـيــة بـتــأهــل أكـثــر مــن فــريــق عــربــي لـلــدور الـثــانــي،
ه ــذه الـنـتــائــج رفـعــت مــن ثـقــة الـجـمــاهـيــر الـعــربـيــة ب ـقــدرة فــرقـهــا
العربية في استغالل عاملي األرض والجمهور ،فهذه النتائج
دلـيــل واضــح عـلــى أن الـكــرة الـعــربـيــة ق ــادرة عـلــى الـصـعــود أمــام
الفرق األوروبية
والــالتـيـنـيــة رغ ــم ال ـف ــوارق ال ـك ـب ـيــرة ،وذل ــك بــالـتـخـطـيــط الـسـلـيــم
وح ـس ــن اخ ـت ـي ــار ال ــالع ـب ـي ــن وال ـم ــدرب ـي ــن وال ـح ـم ــاس وال ـش ـح ــن
المعنوي المناسب.

صافرة المونديال

عيسى درويش :جاني لم يحتسب ركلتي جزاء لكندا
دبي-العوضيالنمر
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 بارتون أدار مباراة
ألمانيا واليابان
باقتدار وتدخل سليم
لتقنية «ڤار»

أكد الحكم الدولي المونديالي األسبق
عيسى دروي ــش ،أن الــزامـبــي جاني
س ـي ـك ــازوي ح ـك ــم مـ ـب ــاراة بـلـجـيـكــا
وكندا في المجموعة السادسة،
قـ ــدم م ـس ـت ــوى ض ـع ـي ـفـ ًـا وارت ـك ــب
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األخ ـ ـطـ ــاء،
مـ ـنـ ـه ــا عـ ـ ـ ــدم اح ـ ـت ـ ـس ـ ــاب رك ـ ـل ـ ـتـ ــي ج ـ ــزاء
لـ ـف ــري ــق ك ـ ـنـ ــدا ،األول ـ ـ ــى ح ـي ـن ـم ــا تــم
لـمــس مــدافــع بـلـجـيـكــا ال ـكــرة بـيــده
داخ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـنـ ـطـ ـقـ ــة الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــزاء ،ل ـك ـن ــه
وال ـح ـك ــم ال ـم ـس ــاع ــد اح ـت ـس ـب ــا ال ـل ـع ـبــة
تـسـلـاً رغــم وج ــود مــدافــع بلجيكي أقــرب
ً
قريبا من
للحارس ،والغريب أن الحكم كــان
الـلـعـبــة ول ــم يـحـتـسـبـهــا وت ــم اس ـتــدعــاؤه مــن قبل
تقنية الفيديو ولكنه صمم على قــراره .والثانية
ح ـي ـن ـم ــا طـ ــالـ ــب العـ ـبـ ــو م ـن ـت ـخ ــب كـ ـنـ ــدا ال ـح ـص ــول
ع ـل ــى رك ـل ــة ج ـ ــزاء ،ب ـس ـبــب ق ـي ــام م ــداف ــع بـلـجـيـكــا
بـلـمــس ال ـك ــرة ب ـيــديــه ف ــي مـنـطـقــة ال ـج ــزاء ،وك ــان

منتخب بلجيكا قد فاز على كندا  .0/ 1يذكر أن
سيكازوي كان له واقعة مثيرة للجدل في مباراة
تونس ومالي بأمم أفريقيا  2021بإطاق صافرة
النهاية قبل  5دقــائــق مــن نهاية الــوقــت األصلي.
وف ــي م ـب ــاراة ألـمــانـيــا وال ـي ــاب ــان ال ـتــي أدارهـ ــا حـكــم
ال ـســاحــة ال ـس ـل ـف ــادوري إي ـف ــان ب ــارت ــون ،احـتـســب
ركلة جــزاء صحيحة أللمانيا وتقنية الفيديو
أك ـ ـ ــدت صـ ـحـ ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ،وع ـ ـ ـ ــادت ت ـق ـن ـي ــة
الـفـيــديــو إللـغــاء هــدف أللـمــانـيــا رغــم
قــرار المساعد باحتساب هدف،
وكـ ــان ت ــدخ ـاً ص ـح ـي ـحـ ًـا لـ ــ«ڤ ــار».
وق ـ ـبـ ــل ان ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـ ـم ـ ـب ـ ــاراة قـ ــام
ال ـح ـكــم بــال ـتــأكــد م ــن شـ ــارة ح ــارس
ألـمــانـيــا مــانــويــل نــويــر ،حـيــن طـلــب منه
حكم اللقاء التأكد مــن عــدم ارتــداء حــارس
المانشافت شارة مخالفة في تصرف سليم من
حـكــم ال ـم ـب ــاراة .كـمــا أش ــاد درويـ ــش بـ ــأداء حكم
مـبــاراة إسـبــانـيــا وكــوسـتــاريـكــا الــدولــي محمد عبد
الـلــه وقــال :لقد تـفــوق على نفسه ،ولــم تكن له
أية أخطاء خال المباراة.
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هنا المونديال

أحياء البرازيل ..كرنفاالت من األلوان
برازيليا-جورجعازار
ي ـس ـت ـحــوذ ال ـل ــون ــان األخ ـض ــر واألصـ ـف ــر ع ـل ــى شـ ــارع كــافـيــه
فـيـلـيــو ،فــي حــي روك ــاس ،المنطقة الـشــرقـيــة مــن نــاتــال،
كل أربــع سـنــوات ،ومنذ عــام  ،2006بــدأت تقاليد كأس
الـعــالــم بلقاء الـجـيــران ،الــذيــن يجتمعون لـشــرب القهوة
والدردشة وهم يرتدون ألوان العلم البرازيلي.
وأوض ـ ـح ـ ــت رب ـ ــة بـ ـي ــت تـ ــدعـ ــى مـ ــاريـ ــا دا ك ــون ـس ـي ـس ــاو،
أنـهــا عــاشــت خ ــال الـسـنــوات ال ـ  19الـتــي قـضـتـهــا فــي ريــو
دي جــان ـيــرو ،ف ــي نـفــس ال ـحــي ال ــذي يـعـيــش فـيــه مــدافــع
ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـب ــرازي ـل ــي ت ـي ــاغ ــو س ـي ـل ـفــا ،وأضـ ــافـ ــت :الـتـقـيــت
تياغو في ريو دي جانيرو ،كان يدرس في حي بريزوالو،
وك ـن ــت أذهـ ــب الص ـط ـح ــاب اب ـن ــي وكـ ــان دائ ـ ًـم ــا ي ــأت ــي مـعــي
وبـصـحـبـتــه ك ــرة ق ــدم ال ت ـفــارقــه ،لـيـلـعــب بـهــا ،إن ــه إنـســان
جيد خطط لمسار جميل ً
جدا في حياته.
بـيــن فـنـجــان قـهــوة وآخ ــر ،تـقـطــع شــرائــط مـلــونــة بــألــوان
الـبــرازيــل وربـطـهــا بـخـطــوط .ال ي ــزال الـعـمــل قـيــد اإلنـجــاز،

إنـ ــه ال ـف ـن ــان الفـ ــو دي ب ـ ــاوال ،ال ـ ــذي ي ـع ــد احـ ــد ال ــرم ــوز
لمدارس السامبا في المدينة ،هو المسؤول عن
لوحات الشوارع في كأس العالم ،ويقول:
إنه ال يزال هناك عمل يتعين القيام به.
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت رب ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ــزل ل ـ ــوس ـ ـي ـ ــا
مينيزيس  54سنة :قمنا بتعليق
ال ـع ـل ــم الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ال ـ ــذي يـبـلــغ
ارتـ ـف ــاع ــه  75م ـ ـتـ ــراً ،والـ ـ ــذي تــم
ص ـ ـنـ ــاع ـ ـتـ ــه مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ال ـ ـت ـ ـبـ ــرعـ ــات
ال ـت ــي ق ــدم ـه ــا ال ـح ــي ،ل ـق ــد أع ـط ــت كــل
رب ــة بـيــت بـضــع قـطــع مــن ال ـشــرائــط ،بــدأنــا
ف ــي ال ـتــزي ـيــن وال ـح ـي ــاك ــة ،وع ـن ــدم ــا ت ــم تـجـمـيــع
ك ــل شـ ــيء ،رف ــع ف ـنــان ـنــا غــالـيـسـيــا ك ــوري ــري الـعـلــم
ف ــي الـ ـهـ ــواء ،وأضـ ــافـ ــت :ه ـن ــاك ش ـ ــوارع اخ ـ ــرى مــزيـنــة
،جمع السكان األموال وزينوا كل شيء بألوان العلم ،
حتى األطفال كانوا حاضرين ،وأضافت :آمل أن تجلب
البرازيل لنا الكأس السادسة.

أساطير المونديال

لقطات خالدة

أبوظبي–محمدصادق
تـحـفــل نـهــائـيــات ك ــأس ال ـعــالــم بــالـعــديــد م ــن الـقـصــص الـغــريـبــة
والطريفة على مدار تاريخها تأتي ضمن لحظاتها التي ال تنسى
وسردها المؤرخون ساهمت في إحــداث تغيير في حظ العب
أو منتخب.
وتـ ــأتـ ــي ق ـص ــة م ـه ــاج ــم م ـن ـت ـخ ــب األرج ـن ـت ـي ــن ال ـش ـه ـي ــر م ــاري ــو
كيمبس وأحد أبرز العبي «التانغو» على مر التاريخ في بطولة
كأس العالم من أبرز القصص في المونديال في النسخة التي
أقـيـمــت  1978فــي األرجـنـتـيــن ،إذ كــانــت تـعــول الـجـمــاهـيــر على
منتخب بالدها إلحراز لقبه العالمي األول.
وي ـت ــذك ــر ال ـج ـم ـي ــع ك ـي ـم ـبــس ال ـ ــذي أح ـ ــرز ل ـق ــب ه ـ ــداف ك ــأس
العالم  1978واألهــداف الستة التي سجلها في أربع مباريات،
بـمــا ف ــي ذل ــك ه ــدف ــان ف ــي مــرمــى هــول ـنــدا ف ــي ال ـم ـب ــاراة الـنـهــائـيــة
توجت األرجنتين بالكأس.
ولـكــن وراء أه ــداف كيمبس قـصــة غــريـبــة عـنــدمــا واجــه ســوء

حظ غريب في أول ثالث مباريات في البطولة ولم يستطع هز
الشباك أمام المجر وفرنسا وإيطاليا ،وكان قبل كأس العالم
م ــع ال ـم ـن ـت ـخــب ف ــي ال ـم ـع ـس ـكــر ول ــم ي ـخ ــرج م ـنــه م ـط ـل ـقــاً لـيـطـلــق
شاربه بالكامل ،وعانى من فترة جفاف تهديفي قبل أن يصبح
«ال ـمــاتــادور» وهــو لقبه الــذي عــرف بــه قـبــل أن يصبح بـطـال ً في
نهاية البطولة.
ولجأ كيمبس إلــى حلق لحيته وشــاربــه بعد المباراة الثالثة
بـنـصـيـحــة م ــن م ــدرب ــه س ـي ــزار مـيـنــوتــي ال ــذي ق ــال ل ــه« :ل ـم ــاذا ال
تتخلص مــن الـشــارب ولـنــرى كيف سيتغير حـظــك» ،وبالفعل
تحول حظ الالعب تماماً ويبدأ في إحراز األهداف تلو األخرى،
وظـهــر وسـجــل أول أهــدافــه فــي كــأس الـعــالــم فــي مــرمــى بولندا
وأض ــاف هــدفــاً ثــانـيــاً فــي ال ـم ـبــاراة ،وف ــي ال ـم ـبــاراة الـتــالـيــة سجل
هــدفـيــن ض ــد ب ـي ــرو ،وف ــي ال ـم ـب ــاراة الـنـهــائـيــة سـجــل هــدفـيــن فــي
مــرمــى هــول ـنــدا ق ــاد بـهـمــا «ال ـتــان ـغــو» إل ــى الـلـقــب األول ،ويـتــوج
هـ ــدافـ ــاً ل ـل ـب ـطــولــة بـ ـ  6أهـ ـ ــداف ،ل ـت ـص ـبــح ق ـص ــة ك ـي ـم ـبــس حـلـيــق
الشارب هي األشهر حينها.

Lothar Matthäus

األرجنتيني كيمبس وحالقة شاربه

دبي-عدنانالغربي
يـعــد لــوثــار مــات ـيــوس ،نـجــم الـمـنـتـخــب األل ـمــانــي ال ـســابــق ،أح ــد أب ــرز أســاطـيــر
الكرة األلمانية والعالمية وهو صاحب مسيرة حافلة باأللقاب واإلنجازات،
مــع مـنـتـخــب ب ــالده أو األنــديــة الـتــي لـعــب لـهــا وف ــي مـقــدمـتـهــا مــونـشـنـغــالبــاخ
وب ــاي ــرن وإن ـت ــر م ـي ــالن .وي ـع ــد مــات ـيــوس أك ـث ــر الــالع ـب ـيــن األل ـم ــان م ـشــاركــة مــع
المنتخب األلماني بـ 150مباراة سجل خاللها  23هدفاً واألكثر مشاركة معه
فــي كــأس الـعــالــم ،حـيــث ش ــارك فــي  25مـبــاراة فــي  5نـهــائـيــات هــي مــونــديــال
إسـبــانـيــا  1982والمكسيك  1986وإيـطــالـيــا  1990والــواليــات الـمـتـحــدة 1994
،وفــرنـســا  .1998وقــاد مــاتـيــوس منتخب ألـمــانـيــا للتتويج بـكــأس الـعــالــم في
مــونــديــال  1990بــالـفــوزعـلــى األرجـنـتـيــن بــالـنـهــائــي بـهــدف دون رد ،وتحقيق
الــوصــافــة مــرتـيــن فــي مــونــديــالــي ،1982و  1986وســاهــم الــالعــب األسـطــوري
فــي تـتــويــج ألـمــانـيــا بـكــأس أمــم أوروب ــا  .1980وفــاز مــاتـيــوس مــع بــايــرن بلقب
الدوري األلماني  7مرات أعوام ،وكأس ألمانيا ثالث مرات ،وكأس االتحاد
األوروبي مرة واحدة في  ،1996وتوج مع إنتر ميالن بلقب الدوري اإليطالى
عام  1989وكأس االتحاد األوروبي في .1991
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دبي-إيهابزهدي
ب ـ ّرأ  % 59مـقــابــل  ،% 41تــوقـيــت ك ــأس الـعــالــم
ل ـكــرة ال ـق ــدم ف ــي ق ـطــر ،م ــن الـتـسـبــب ف ــي إصــابــة
الـ ـكـ ـثـ ـيـ ــر م ـ ــن ال ـ ـن ـ ـج ـ ــوم قـ ـبـ ــل وخـ ـ ـ ــالل مـ ـبـ ــاريـ ــات
البطولة ،والتي تم تعديل توقيتها لتقام خالل
الشتاء حتى تناسب ظروف الطقس في منطقة
الـخـلـيــج ،كــل الـمـنـتـخـبــات مــع الـعـلــم أن جميع
م ـب ــاري ــات م ــون ــدي ــال  ،2022ت ـق ــام ف ــي اس ـت ــادات
م ـك ـي ـف ــة .واتـ ـف ــق ال ــدك ـت ــور ط ـ ــارق م ـح ـمــد ص ــادق

طـبـيــب فــريــق ال ـكــرة ب ـنــادي ع ـج ـمــان ،مــع نتيجة
الـتـصــويــت ،مــؤكــداً أن الـمــونــديــال الـحــالــي ،يقام
ـأت بـ ـع ــد فـ ـتـ ــرة راح ـ ــة
وس ـ ــط ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ،ول ـ ــم ي ـ ـ ـ ِ
سلبية طويلة لالعبين ،أو فــي بــدايــة الموسم،
وبالتالي ،كل الالعبين لديهم الجاهزية لخوض
م ـبــاريــاتــه ،وال ـت ــي ت ـقــام ف ــي نـفــس تــوقـيــت أغـلــب
المباريات المحلية في بلدانهم تقريباً.
وق ــال :ال يـمـكــن ال ـقــول إن تــوقـيــت الـبـطــولــة،
وراء إصــابــات الــالعـبـيــن ،والـتــي غــالـبــاً مــا تـحــدث
نتيجة احتكاكات عادية بالملعب.
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غانا – أوروجواي

١٧:00

أحمد بن علي

 30نوفمبر

صربيا – سويسرا

١٤:00

الثمامة

األولى

الخامسة

إيران – الواليات المتحدة

كوريا ج – البرتغال

٢٣:00

974

الثامنة

الرابعة

 25نوفمبر

 29نوفمبر

اليابان – إسبانيا

لوسيل

السابعة

٢٠:00

اإلكوادور – السنغال

كندا – المغرب

١٧:00

السابعة

خليفة الدولي

 29نوفمبر

بولندا – األرجنتين

المدينة التعليمية

الثامنة

0-0

األولى

البرتغال – أروجواي

السعودية – المكسيك

   :

 25نوفمبر

٢٣:00

الخامسة

أحمد بن علي

 28نوفمبر

فرنسا – تونس

أحمد بن علي

السادسة

0-1

البيت

السادسة

الثانية

بلجيكا – المغرب

إنجلترا – ويلز

خليفة الدولي

 24نوفمبر

 27نوفمبر

هولندا – قطر

١٧:00

0-0

الخامسة

٢٠:00

 24نوفمبر

األرجنتين – المكسيك

البرازيل – سويسرا

١٤:00

0-0

الجنوب

 24نوفمبر

 26نوفمبر

غانا – كوريا ج

٢٣:00

الثالثة

1-1

الرابعة

١٤:00

بولندا – السعودية

إسبانيا – ألمانيا

974

الجنوب

 23نوفمبر

 26نوفمبر

الكاميرون – صربيا

١٧:00

المدينة التعليمية

الرابعة

٢٠:00

إنجلترا – الواليات المتحدة

كرواتيا – كندا

٢٣:00

أحمد بن علي

الثانية

الثمامة

 25نوفمبر

اليابان – كوستاريكا

    
    

 23نوفمبر

قطر – السنغال

فرنسا – الدنمارك

ﻫﻞ ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺎت
اﻟﻨﺠﻮم ﻗﺒﻞ وﺧﻼل ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل؟

 22نوفمبر

 25نوفمبر

تونس – أستراليا

% 59

 22نوفمبر

البرازيل – صربيا

هولندا – اإلكوادور

التوقيت ..براءة من اإلصابات

 21نوفمبر

 24نوفمبر

إيران – ويلز

استطالع

 21نوفمبر

١٧:00

خليفة الدولي

الثانية

2-6

الفائز في ( × )61الفائز في ()64( – )62

 ١٨ديسمبر

١٨٫٠٠

-

١٦

األخيرة
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كرنفال
المونديال

