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الدوحة - د ب أ 

ضمن المنتخب البرازيلي تأهله إلى دور الستة عشرة 

مــن بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم »قــطــر 2022«، 

بعد فـــوزه على نظيره السويسري 1 / صــفــر، أمــس، 

ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة 

بالبطولة.

ورفـــــع الــمــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي رصـــيـــده إلــــى ســـت نــقــاط 

فـــي الـــمـــركـــز األول، بـــفـــارق ثــــاث نـــقـــاط عـــن الــمــنــتــخــب 

الــســويــســري صـــاحـــب الــمــركــز الـــثـــانـــي، وبـــفـــارق خمس 

نــقــاط عـــن الــكــامــيــرون وصــربــيــا صــاحــبــا الــمــركــزيــن 

الثالث والرابع في المجموعة على الترتيب، 

مــــــــــع تــــــبــــــقــــــي جــــــــولــــــــة واحــــــــــــــــــــدة عـــــــلـــــــى نـــــــهـــــــايـــــــة دور 

الـــمـــجـــمـــوعـــات. وســـجـــل كــاســيــمــيــرو هـــــدف الـــمـــبـــاراة 

الدقيقة 82. ويلتقي  البرازيلي في  الوحيد للمنتخب 

الــمــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي فـــي خـــتـــام دور الــمــجــمــوعــات مع 

نــــظــــيــــره الــــكــــامــــيــــرونــــي الـــجـــمـــعـــة الــــمــــقــــبــــل، فـــيـــمـــا يــلــعــب 

الــمــنــتــخــب الــســويــســري مـــع نــظــيــره الــصــربــي فـــي الــيــوم 

ذاته.

وبـــــــــــــــدأت الــــــــمــــــــبــــــــاراة بـــــضـــــغـــــط مــــــــن جـــــــانـــــــب الـــمـــنـــتـــخـــب 

الـــــبـــــرازيـــــلـــــي الـــــــــذي ســــعــــى مــــنــــذ الـــــبـــــدايـــــة إلــــــــى هــــــز شـــبـــاك 

الــــحــــارس يـــــان ســــومــــر، فــيــمــا كـــــان الــــدفــــاع الــســويــســري 

أكثر حذرا، وحاول مراقبة مفاتيح اللعب في البرازيل 

والــمــتــمــثــلــة فـــي الــمــهــاجــم ريـــتـــشـــارلـــســـون وفــيــنــســيــوس 

جونيور ورافينيا.

وفــي الدقيقة 26 أضــاع فينسيوس جونيور فرصة 

تــســجــيــل هــــدف الـــتـــقـــدم لــلــمــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي، بــعــدمــا 

ــلـــــه رافـــــيـــــنـــــيـــــا، لــــيــــســــددهــــا  ــ ــيـ ــ ــيـــــة مـــــــن زمـ ــ تــــلــــقــــى كـــــــــرة عـــــرضـ

بــالــوضــع طـــائـــراً لــكــن الـــحـــارس الــســويــســري يـــان ســومــر 

تــصــدى لــهــا بــبــراعــة وحــولــهــا إلـــى ضــربــة ركــنــيــة لــم تــأِت 

بجديد. ومــر الــشــوط األول بـــدون خــطــورة برازيلية أو 

ســـويـــســـريـــة، حــيــث غــلــب األســــلــــوب الـــحـــذر عــلــى لعب 

الفريقين حتى أطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل 

السلبي.

ومــــــــــــع بـــــــــدايـــــــــة الـــــــــشـــــــــوط الــــــــثــــــــانــــــــي، دخــــــــــــل الــــمــــنــــتــــخــــب 

البرازيلي محاوالً تسجيل هــدف التقدم على حساب 

ســـويـــســـرا، لـــكـــن دون جــــــدوى فــــي ظــــل تـــألـــق الـــحـــارس 

يان سومر.

وفــي الدقيقة 63 سجل فينسيوس جونيور هدف 

دبي - البيان 

لـــ»دبــي القابضة إلدارة األصـــول«  الــوجــهــات التابعة  أعلنت 

عــن مجموعة مــن الفعاليات والــعــروض بمناسبة انطاق 

مــنــافــســات كـــــأس الــعــالــم 2022، حــيــث يمكن لــعــشــاق كــرة 

الـــــقـــــدم عـــيـــش أجـــــــــواء الـــبـــطـــولـــة الـــعـــالـــمـــيـــة الــــكــــبــــرى فـــــي كـــّل 

مـــــن بـــــلـــــوواتـــــرز وجــــمــــيــــرا بـــيـــتـــش ريـــــزيـــــدنـــــس، وســـــــــوق مـــديـــنـــة 

جميرا والسيف والخوانيج ووك، وذلك حتى 18 ديسمبر 

المقبل.

ــــلـــــوجـــــهـــــة، والــــــخــــــيــــــارات  ــــلـــــة لـ ــــانــــــب اإلطــــــــالــــــــة الـــــمـــــذهـ إلـــــــــى جــ

المتنوعة من المطاعم الراقية والفريدة، تقدم بلوواترز، 

عدة فعاليات تركز على شغف وحماسة كرة القدم تتيح 

لـــــزوار بـــلـــوواتـــرز مـــن الــعــائــات واألصــــدقــــاء إظـــهـــار مــهــاراتــهــم 

وقدراتهم في هذه الرياضة ذات الشعبية العالية. 

سوق مدينة جميرا
ستكون متابعة المباريات أكثر من رائعة في سوق مدينة 

جميرا، حيث سيتّم عرضها على شاشات ضخمة بمقاس 

10م × 5.5م. ويمكن ألكــثــر مــن 400 ضيف مــن العائات 

واألصدقاء متابعة المباريات في الهواء الطلق، مع توفر 

تشكيلة واسعة من المأكوالت والمشروبات التي يمكنهم 

الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مــــن عـــــدد مــــن أشـــهـــر الـــمـــطـــاعـــم فــــي ســـوق 

مدينة جميرا. 

وتستضيف جميرا بيتش ريزيدنس في ممشاها الحيوي 

الـــنـــابـــض بـــالـــحـــيـــاة عـــــدة فـــعـــالـــيـــات وتــــحــــديــــات، حـــيـــث يــمــكــن 

للزوار عيش أجواء كأس العالم بطريقة ال مثيل لها. 

»غول إن ذا دارك«
تقّدم وجهة السيف لمسة فريدة من نوعها لترفع التحّدي 

أمــــام زّوارهــــــا الــمــشــاركــيــن فـــي ألـــعـــاب »غــــول إن ذا دارك«، 

لــيــســتــكــشــفــوا مـــهـــاراتـــهـــم وقـــدراتـــهـــم عــلــى تــســجــيــل األهـــــداف 

وهــم فــاقــدون إحـــدى حــواســهــم. المنافسات متاحة يومياً 

من الساعة 4 مساًء حتى 10 مساًء وسط الممشى المطل 

على خور دبي النابض بالحياة.

سنوكر كروي
تـــقـــدم وجـــهـــة الـــخـــوانـــيـــج ووك تـــجـــربـــة مــــن الــــمــــرح والــمــتــعــة 

عــبــر دمــــج كــــرة الـــقـــدم بــلــعــبــة الـــبـــلـــيـــاردو فـــي تــجــربــة فـــريـــدة. 

وستكون التجربة متاحة أمــام الـــزوار يومياً مــن الساعة 4 

مساًء حتى الساعة 10 مساًء.

قذيفة كاسيميرو تصــــــعد بالبرازيل لدور الـ 16

5 وجهات لـ»دبي القابضة« تعيش متعة المونديال

محللون يجهلون القانون!
ــــبـــــرامـــــج الــــريــــاضــــيــــة عــلــى  مـــــع انـــــطـــــاق الــــمــــونــــديــــال تــــكــــاثــــرت الـ

القنوات التلفزية من الخليج إلى المحيط كالفقاقيع!

وال شك في أن المونديال يستحق.

ولكن ال يستحق مذيعين ومحللين يجهلون القانون!

نــــــعــــــم رأيـــــــــــــــت وســــــمــــــعــــــت عــــــجــــــب الـــــــــعـــــــــجـــــــــاب.. مـــــــــن مـــحـــلـــلـــيـــن 

ــــيـــــن ســــابــــقــــيــــن يــــغــــالــــطــــون الــــجــــمــــهــــور جـــهـــاً  ــبـ ــ ومـــــدربـــــيـــــن والعـ

بالقانون!

يفتون في تحليل ركات الجزاء وفاتهم أن قوانين »فيفا« 

تــــغــــيــــرت وأن الــــــزمــــــان يـــســـيـــر بــــســــرعــــة إلـــــــى األمـــــــــــــام.. وهـــــــم ال 

بقوانين  المثيرة للجدل  اللقطات  يــزالــون يحكمون على 

نبت الربيع على قبرها!

ال يعرفون أن الكرة إذا ارتطمت بجسم الاعب 

ثم لمست يده ال تحتسب ركلة جزاء!

 يــجــهــلــون أن الــهــدف ال يحتسب إذا حجب 

العب متسلل الرؤية عن الحارس وحتى إن لم 

يلمس الكرة ولم يشارك في الهجمة!

وغيرها من اللقطات..!

الغريب أن كثيراً من المذيعين ال يتفطنون لهذه األخطاء، 

ولــهــذه الــرســائــل الــمــغــلــوطــة.. ويــبــاركــون تحاليل ضيوفهم 

التي يستهزئ بها الجمهور في »سوشيل ميديا«.

ولــعــمــري أن كــثــيــراً مـــن جــمــهــور الـــكـــرة أكــثــر إلــمــامــاً وثــقــافــة 

الــكــرة مــن عـــدد كــبــيــر مــن المحللين والمتكالبين  بــقــوانــيــن 

على الظهور على الشاشة من دون فائدة!

 وكيف تسمح القنوات التلفزية بإعادة دعوة هؤالء ثانية 

وثالثة بعد تحلياتهم الخطأ؟!

 أال يهمها صورتها وسمعتها أمام الجماهير؟!

 وليس المحللين فقط من يجهلون القانون بل المدربون 

الــــــذيــــــن يـــــــقـــــــودون مـــنـــتـــخـــبـــات فــــــي الـــــمـــــونـــــديـــــال أيــــــضــــــاً فـــاتـــهـــم 

الكثير.. وتجاوزت بعضهم األحداث وتحيينات اللوائح..

 الــبــرتــغــالــي بــيــنــتــو، مـــــدرب كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة تــلــقــى الــبــطــاقــة 

الــحــمــراء أمـــس عــقــب الــخــســارة أمــــام غــانــا، احــتــجــاجــاً على 

الـــحـــكـــم: كـــيـــف يـــطـــلـــق صــــافــــرة الـــنـــهـــايـــة وال يــســتــكــمــل لــعــب 

ركنية لمصلحة كوريا؟!

بينتو فــاتــه أن قــانــون »فيفا« يمنح الحكم صاحية إعــان 

نـــهـــايـــة الــــمــــبــــاراة عـــنـــد انـــتـــهـــاء الــــوقــــت الـــقـــانـــونـــي مــهــمــا كــانــت 

الـــلـــقـــطـــة فـــــي الـــلـــحـــظـــة األخـــــيـــــرة إال إذا كــــانــــت ركــــلــــة جــــــــزاء.. 

حينها فقط يستكمل اللعب وينهي.

 جــــهــــل بـــيـــنـــتـــو بــــالــــقــــانــــون ســـيـــكـــلـــف كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة خــــوض 

المباراة األخيرة من الدور األول من دون مدرب!

صالح الدين  الشيحاوي روح رياضية
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الدوحة - د ب أ

أعـــــرب أســـطـــورة كــــرة الـــقـــدم الــبــرازيــلــيــة، وســفــيــر بــرنــامــج 

إرث قــطــر، كـــافـــو، عـــن إعــجــابــه بــــاألجــــواء الــتــي تشهدها 

بطولة كأس العالم في قطر، والتي تتواصل منافساتها 

حتى 18 ديسمبر المقبل، في ثمانية استادات، متوقعاً 

ــــارة فــي الــمــبــاريــات المقبلة للنسخة األولـــى  تــزايــد اإلثـ

من المونديال في العالم العربي.

وأشـــــــــــــاد كـــــــافـــــــو، فـــــــي حـــــــــــوار مـــــــع الــــمــــوقــــع 

ــــلـــــمـــــشـــــاريـــــع  ــــا لـ ــيــ ــ ــلــ ــ ــــعــ الـــــــرســـــــمـــــــي لـــــلـــــجـــــنـــــة الــ

المستضيفة  الــدولــة  بجهود  واإلرث، 

عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة، والـــتـــي 

انــــعــــكــــســــت فــــــي تـــنـــظـــيـــم اســــتــــثــــنــــائــــي لـــلـــبـــطـــولـــة 

العالمية، في مهرجان يحتفي فيه المشجعون 

مـــن أنـــحـــاء الــعــالــم بشغفهم الــمــشــتــرك بــكــرة الــقــدم، 

وقـــال: »أشــاهــد مــن قــرب تفاصيل البطولة كــافــة، فقد 

حضرت مباريات في استادات المونديال، وذهبت إلى 

مــــهــــرجــــان فـــيـــفـــا لــلــمــشــجــعــيــن فـــــي حـــديـــقـــة الـــــبـــــدع، وهـــي 

وجهة مثالية للجمهور خارج استادات البطولة«.

وأضــــــــــــــــــــاف: »لــــــــقــــــــد أتــــــيــــــحــــــت لـــــــــي الـــــــفـــــــرصـــــــة فـــــــــي الــــنــــســــخ 

الـــــســـــابـــــقـــــة مــــــــن كــــــــــأس الــــــعــــــالــــــم لـــــحـــــضـــــور مــــــهــــــرجــــــان فـــيـــفـــا 

للمشجعين، ولــكــن فــي قــطــر شــهــد الــمــهــرجــان انــطــاقــة 

جـــــديـــــدة ومــــتــــمــــيــــزة، فـــقـــد تــــفــــّوقــــت قـــطـــر فـــــي كـــــل شـــــيء، 

ويسعدني أن أتقدم بالتهنئة لكل من أسهم في إنجاح 

هــذه الوجهة الفريدة للمشجعين«. وتابع حامل لقب 

»تــــوّجــــهــــت  و2002:   1994 نـــســـخـــتـــي  فــــــي  ــــالـــــم  الـــــعـ كــــــــأس 

إلــى موقع المهرجان مــرات عــديــدة، وحــضــرت مباريات 

فــــي الـــمـــونـــديـــال رفـــقـــة جــمــاهــيــر مــــن كــــل مــــكــــان، وأنـــصـــح 

الــقــدم باالستمتاع بما يقدمه المهرجان  مشجعي كــرة 

فـــــي أجـــــــــواء اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، وإطــــــالــــــة مـــتـــمـــيـــزة عـــلـــى مــنــطــقــة 

األبراج بالخليج الغربي«.

ــــــح كــــافــــو: »األجـــــــــواء هـــنـــا فــــي أرض الـــمـــونـــديـــال  وأوضـ

ــتــــقــــدم الــــــــذي أحــــرزتــــه  أكــــثــــر مـــــن رائــــــعــــــة، لــــقــــد تــــابــــعــــت الــ

قـــــطـــــر طــــــــــــوال ســـــــــنـــــــــوات، مـــــنـــــذ فــــــــوزهــــــــا بـــــحـــــق اســــتــــضــــافــــة 

كـــــأس الــــعــــالــــم، ومـــــن الـــمـــذهـــل أن أرى ثــــمــــار كــــل هـــذه 

الــجــهــود تتحقق، وأشــاهــد المشجعين مــن كــل مكان 

يــتــجــمــعــون هــنــا لــاحــتــفــال مـــعـــاً بـــأيـــام الـــمـــونـــديـــال، وال 

شــك عــنــدي فــي أن األيــــام المقبلة ستشهد مــزيــداً من 

الـــحـــمـــاس واإلثـــــــــارة والـــمـــفـــاجـــآت فــــي مـــبـــاريـــات الــبــطــولــة 

التي تشهد حضوراً جماهيرياً هائاً«.

قذيفة كاسيميرو تصــــــعد بالبرازيل لدور الـ 16

كافو: قطر تميزت في التنظيم

»الظاهرة« 
يحتفل بالشفاء 

من »كورونا«
احتفل البرازيلي رونالدو »الظاهرة« 

بــــــــــــــخــــــــــــــروج نـــــــتـــــــيـــــــجـــــــة فـــــــــحـــــــــص كـــــــــــورونـــــــــــا 

الـــــــخـــــــاصـــــــة بـــــــــــه، وظــــــــهــــــــورهــــــــا ســــلــــبــــيــــة، 

بــعــد أن أصـــيـــب بـــالـــفـــيـــروس واضــطــر 

للغياب عن متابعة منتخب بالده 

ــــلـــــعـــــب أمـــــــــــــام ســـــويـــــســـــرا.  مــــــــن الـــــمـ

وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال رونـــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــدو: »ُســـــــــــــــمـــــــــــــــح 

لـــــــــــي بــــــــــالــــــــــذهــــــــــاب لــــــــــمــــــــــبــــــــــاراة الـــــــــبـــــــــرازيـــــــــل 

وتشجيع منتخب سيلساو«. وغاب 

رونـــــــــــــالـــــــــــــدو، الـــــــفـــــــائـــــــز بــــــــكــــــــأس الـــــعـــــالـــــم 

ــــاراة  ــــبــ ــــمــ الــ عـــــــن  و2002،   1994 فـــــــي 

االفــــــتــــــتــــــاحــــــيــــــة لــــلــــمــــنــــتــــخــــب الــــــبــــــرازيــــــلــــــي 

الـــتـــي فـــــاز بـــهـــا عـــلـــى صـــربـــيـــا 2 /   صــفــر 

ــــبــــــب ثـــــبـــــوت  األســـــــــــبـــــــــــوع الــــــــمــــــــاضــــــــي بــــــســ

إصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، واضـــطـــر 

لـــمـــشـــاهـــدة الــــمــــبــــاراة مــــن الـــتـــلـــفـــاز فــي 

ــــــة.  ــــــدوحـ ــــالـ ــ ــــه بـ ــ ــتـ ــ ــ ــــامـ ــ ــــنــــــدق إقـ ــــفــ ــــه بــ ــــتــ ــــرفــ غــ
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محطات

أحمد الحوري

أســـود أطــلــس يــريــدون أن يــؤكــدوا للعالم أجــمــع، أن مشاركة 

الـــــمـــــغـــــرب فــــــي مــــــونــــــديــــــال الــــــعــــــرب 2022 لــــيــــســــت مـــــجـــــرد نــــزهــــة، 

واألســـــطـــــورة لــيــونــيــل مــيــســي، يـــريـــد أن يــثــبــت أنــــه مــــوجــــود، وأن 

الــــــفــــــارق الــــوحــــيــــد بـــيـــنـــه وبــــيــــن مــــواطــــنــــه األســـــــطـــــــورة مــــــــارادونــــــــا فــي 

طريقه للذوبان، أما الفرنسي كيليان امبابي فهو يدرك جيداً 

أن هذا المونديال وسيلته لتسجيل اسمه مع مواطنيه ميشيل 

باتيني وزين الدين زيدان في خانة األساطير.

الـــمـــنـــتـــخـــب الـــمـــغـــربـــي الـــشـــقـــيـــق تــــابــــع نـــتـــائـــجـــه الـــمـــتـــمـــيـــزة وأداءه 

المبهر في النسخة الجديدة من كأس العالم، فبعد التعادل 

ــــكـــــرواتـــــي، عـــاد  مــــع وصــــيــــف الـــنـــســـخـــة الـــمـــاضـــيـــة الـــمـــنـــتـــخـــب الـ

ــــازاً تـــاريـــخـــيـــاً أهـــــم وأكــــبــــر، بــتــخــطــيــه عــقــبــة  لــيــضــيــف إنـــــجـ

الــمــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي، صـــاحـــب الــتــصــنــيــف الــثــانــي 

ــــــدارة واســـتـــحـــقـــاق، ومـــــا أعــطــى  عـــالـــمـــيـــاً، عــــن جـ

مـــــــضـــــــاعـــــــفـــــــاً، أن مـــنـــتـــخـــب  بـــــــريـــــــقـــــــاً  الـــــــتـــــــفـــــــوق  هــــــــــــذا 

الــــــمــــــغــــــرب ســـــجـــــل هــــــــــذا االنـــــــتـــــــصـــــــار بــــــقــــــيــــــادة الــــــمــــــدرب 

المغربي وليد الركراكي، الذي وضعه بصمة ال تمحى 

أمـــــام نــخــبــة الـــمـــدربـــيـــن الــعــالــمــيــيــن، بـــل تـــفـــوق عــلــيــهــم تــكــتــيــكــيــاً 

وبــــدنــــيــــاً ويـــكـــفـــيـــه أنـــــه أنـــهـــى مـــبـــاراتـــيـــن فــــي الـــمـــحـــفـــل الـــمـــونـــديـــالـــي 

ومرماه نظيف من أي هدف.

أما األسطورة ميسي فقد تحرر، نوعاً ما، من الضغوط، التي 

تراكمت عليه، إثر خسارة األرجنتين أمام األخضر السعودي، 

بــاده لتخطي نظيره المكسيكي بهدفين  بعد أن قــاد منتخب 

لــــهــــدف، وكـــــل مــــن شـــاهـــد الــــمــــبــــاراة أدرك مـــــدى الـــضـــغـــوط الــتــي 

يــــــتــــــعــــــرض لــــــهــــــا مـــــيـــــســـــي فـــــــــي كـــــــــل مــــــــشــــــــاركــــــــة، ولـــــكـــــنـــــهـــــا أكــــــــبــــــــر فـــي 

الـــمـــونـــديـــال الـــحـــالـــي، وأكـــبـــر دلـــيـــل تــلــك الـــفـــرحـــة الــجــنــونــيــة الــتــي 

انـــتـــابـــتـــه بـــعـــد تــســجــيــل هـــــدف الـــســـبـــق فــــي الـــمـــرمـــى الــمــكــســيــكــي، 

حيث ظهر كأنه حقق الكأس العالمية وليس مجرد هدف في 

مـــبـــاراة الــمــجــمــوعــات، ولــكــن وقـــع الــخــســارة األولـــــى أثـــر فـــي كل 

األرجنتين، وال سيما أن شبح الخروج من الحدث كان مهيمناً 

على مجريات المباراة حتى حانت لحظة تسجيل هدف ميسي.

ــــان امـــــــبـــــــابـــــــي يـــــمـــــضـــــي عــــــلــــــى خـــطـــى  ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ مـــــــــن جــــــانــــــبــــــه الــــــفــــــرنــــــســــــي كــ

النجومية، التي تقوده إلى أن يكون أسطورة جديدة في الكرة 

العالميين  النجمين  إلـــى مــكــانــة  الفرنسية والــعــالــمــيــة، مــرتــقــيــاً 

مـــيـــشـــيـــل بـــاتـــيـــنـــي وزيـــــــــن الـــــديـــــن زيــــــــــــدان، فـــبـــعـــد دخـــــولـــــه مـــرحـــلـــة 

الـــنـــضـــج الـــــكـــــروي بـــعـــد الــــمــــونــــديــــال الــــســــابــــق، هــــا هــــو يــــبــــرز نــجــمــاً 

أوحــــد بتسجيله ثــاثــة أهــــداف فــي مــبــاراتــي منتخب بــــاده أمــام 

أســـتـــرالـــيـــا والــــدنــــمــــارك، مــــع مــعــرفــتــه الــمــطــلــقــة بـــــأن الــفــرنــســيــيــن 

الثاني  المونديالي  باللقب  للفوز  فيه  آمالهم  يضعون  جميعاً 

على التوالي.

خط السنتر

الـــتـــقـــدم لـــلـــبـــرازيـــل، لـــكـــن الـــحـــكـــم ألـــغـــى الــــهــــدف بـــداعـــي 

الـــتـــســـلـــل. وتــــألــــق الــــدفــــاع الـــســـويـــســـري وأبــــعــــد أكـــثـــر مــن 

هجمة خطيرة من المنتخب البرازيلي، ولجأ المدرب 

تيتي إلــى دكــة الــبــدالء ليقوم بــإدخــال كــل مــن أنتوني 

وجــابــريــيــل خــيــســوس بــــدالً مـــن رافــيــنــيــا وريــتــشــارلــســون 

على الترتيب.

ــــلـــــي فــي  ــــبـــــرازيـ وفـــــــي الــــدقــــيــــقــــة 82 نــــجــــح الـــمـــنـــتـــخـــب الـ

تــســجــيــل هــــدف الـــتـــقـــدم عـــن طـــريـــق كــاســيــمــيــرو، الـــذي 

اســتــغــل تــمــريــرة بــيــن فــيــنــســيــوس ورودريــــجــــو، لــيــســدد 

كــرة في شباك سومر الــذي اكتفى بالنظر إليها وهي 

تــتــابــع طــريــقــهــا نــحــو الــشــبــاك. ولـــم تــشــهــد بــاقــي دقــائــق 

الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته 

بفوز البرازيل 1 / صفر.
تسديدة كاسيميرو في طريقها للمرمى السويسري | أ ف ب
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ـــرة الــــــقــــــدم تــــــوازنــــــه،  ـــكــ ــــانـــــي لــ ــــتـــــعـــــاد الـــمـــنـــتـــخـــب الـــــغـ اسـ

ــــالـــــه بـــالـــتـــأهـــل إلــــــى ثـــمـــن الــــنــــهــــائــــي، بـــفـــوز  وأنـــــعـــــش آمـ

الــــــجــــــنــــــوبــــــي  الـــــــــــــكـــــــــــــوري  نــــــــظــــــــيــــــــره  عــــــــلــــــــى  ــــــــــــــــــــــ 2  صــــــــعــــــــب 3 

الـــــــمـــــــلـــــــقـــــــب بـــــــــــ»شــــــــــمــــــــــشــــــــــون«، أمــــــــــــــــــس، عــــــــلــــــــى مــــلــــعــــب 

الثانية  الــدوحــة في الجولة  المدينة التعليمية في 

لــمــنــافــســات الــمــجــمــوعــة الــثــامــنــة فـــي مــونــديــال قطر 

ــــتــــــون اإلنـــــجـــــلـــــيـــــزي  ــــبــ ــــمــ ــــاوثــ 2022.وســـــــــــــجـــــــــــــل مــــــــدافــــــــع ســ

مــحــمــد ســالــيــســو )24( ومـــهـــاجـــم أيــــاكــــس أســــتــــردام 

الــهــولــنــدي مــحــمــد قــــدوس )34 و69( أهــــداف غــانــا، 

ومــهــاجــم تــشــونــبــوك مـــوتـــورز غــيــو-ســونــغ تــشــو )58 

و61( هدفي كوريا الجنوبية.

وعـــوضـــت غـــانـــا، خــســارتــهــا بــالــنــتــيــجــة ذاتـــهـــا أمـــام 

الـــبـــرتـــغـــال فــــي الــــجــــولــــة األولــــــــــى، فـــيـــمـــا مـــنـــيـــت كـــوريـــا 

الجنوبية، بخسارتها األولــى بعد التعادل السلبي 

مـــــــــع األوروغـــــــــــــــــــــــــــــــواي، وتـــــــعـــــــد هــــــــــــذه الــــــــــمــــــــــبــــــــــاراة، وهــــــي 

المواجهة األولــى بين المنتخبين في كأس العالم 

والــســابــعــة فـــي مــخــتــلــف الــمــســابــقــات تـــبـــادال خاللها 

الــــفــــوز بـــــ 3 لـــكـــل مـــنـــهـــمـــا.  كـــانـــت األفـــضـــلـــيـــة الــنــســبــيــة 

ــــاراة، لــــكــــن دون  ــبــ ــ ــــمــ لــــكــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة فـــــي بـــــدايـــــة الــ

فـــاعـــلـــيـــة، قـــبـــل أن تـــســـتـــغـــل غــــانــــا إحـــــــدى الـــهـــجـــمـــات 

ــــــة حـــــرة  ــلـ ــ ــ ــــلـــــت عـــــلـــــى أثــــــــرهــــــــا عـــــلـــــى ركـ الــــــــمــــــــرتــــــــدة، حـــــصـ

وتــابــعــت كوريا  التسجيل،  منها  افتتحت  جانبية، 

الـــجـــنـــوبـــيـــة اســــتــــحــــواذهــــا عـــلـــى الـــــكـــــرة، لـــكـــن شــبــاكــهــا 

استقبلت هدفاً ثانياً، وردت كوريا الجنوبية بثنائية 

تشو في الشوط الثاني، لكن الكلمة األخيرة كانت 

لقدوس، الذي سجل هدف الفوز.

وطرد المدرب البرتغالي لكوريا الجنوبية باولو 

بــيــنــتــو عـــقـــب الــــصــــفــــارة الـــنـــهـــائـــيـــة الحـــتـــجـــاجـــه الـــقـــوي 

على الحكم اإلنجليزي أنتوني تايلور لعدم فسحه 

الــمــجــال لتنفيذ منتخبه لــركــلــة ركــنــيــة فــي الدقيقة 

األخيرة من الوقت بدل الضائع.

ــــال الــــغــــانــــي أنــــــــــدري أيــــــــو: كـــانـــت  ــ ــــلـــــقـــــاء، قـ عــــقــــب الـ

ـــــــــــــــــ 0 بــــيــــن الــــشــــوطــــيــــن ثــم  مــــــبــــــاراة مــــعــــقــــدة تـــقـــدمـــنـــا 2 

ــــنـــــاســـــب،  ــــالـــــشـــــكـــــل الـــــمـ اســــتــــقــــبــــلــــنــــا هــــــدفــــــيــــــن، رديــــــــنــــــــا بـ

ــــثـــــالث، مـــضـــيـــفـــاً: أظـــهـــرنـــا أنــنــا  واألهــــــــم هــــو الـــنـــقـــاط الـ

نملك الشخصية والمقومات وبمقدورنا التأهل.

ــــتـــــي تــثــيــر  وعـــــــن مــــــبــــــاراة األوروغـــــــــــــــــواي الـــمـــقـــبـــلـــة، الـ

ذكريات الماضي عندما قضى لويس سواريز على 

آمــــال الــمــنــتــخــب األفــريــقــي فـــي ربـــع نــهــائــي مــونــديــال 

2010، بــلــمــســة يــــد عـــلـــى خــــط مــــرمــــاه قـــبـــل الــتــفــوق 

بركالت الترجيح، قــال أيــو: أنــا الباقي الوحيد من 

تــلــك التشكيلة، ال يــهــم الــحــديــث عــن ذلـــك، يجب 

أن نحصل على النقاط كي نتأهل.

الكاميرون تتعادل مع صربيا بـ»الثالثة«
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المثيرة، التي جمعتهما، أمــس، على استاد الجنوب، في الجولة 

الكاميرون بهدف  السابعة. تقدم  المجموعة  الثانية من منافسات 

ســـجـــلـــه جــــــان شــــــــارل كـــاســـتـــيـــلـــيـــتـــو فـــــي »ق 29«، وتـــــعـــــادل ســتــراهــيــنــيــا 

بــافــلــوفــيــتــش لـــصـــربـــيـــا فــــي الـــدقـــيـــقـــة األولــــــــى مــــن الــــوقــــت بـــــدل الــضــائــع 

الــثــانــي لصربيا في  الــهــدف  ثــم سجل ميلينكوفيتش  للشوط األول، 

الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط األول.

وفي الشوط الثاني سجل ميتروفيتش هدف لصربيا في »ق53«، 

إال أن فينسيت أبـــو بــكــر ســجــل الــثــانــي لــلــكــامــيــرونــي فـــي »ق63«، ثم 

الــتــعــادل فــي »ق66«،  إيــريــك ماكسيم تشوبو موتينج هــدف  سجل 

ليحصد المنتخبين أول نقطة لهما في البطولة.

ــــبـــــه، أشــــــــــاد ســـــونـــــج مــــــــــدرب الـــــكـــــامـــــيـــــرون بـــــــالـــــــروح الـــقـــتـــالـــيـــة  ــــانـ مــــــن جـ

ــــاســــــي أنــــــدريــــــه أونــــــانــــــا، الــــــــذي تــم  لـــفـــريـــقـــه، رغــــــم غــــيــــاب الــــــحــــــارس األســ

الكاميرون نجحت في العودة إلى اللقاء |  رويترزاستبعاده من التشكيلة ألسباب انضباطية.

كفاح الكعبي

قبل أشهر عدة فقط، قام االتحاد المغربي لكرة القدم 

بفسخ عقد وحيد خليلهو دزيتش بسبب خالفات في 

وجهات النظر، كما صرح رئيس االتحاد فوزي لقجع، 

بـــــأن هـــــذا الــــمــــدرب يـــدفـــع ثـــمـــن مــيــلــه الســـتـــبـــعـــاد العــبــيــن 

ــنـــــي الـــــمـــــغـــــربـــــي، وكــــــان  ــ أســــاســــيــــيــــن مــــــن الــــمــــنــــتــــخــــب الـــــوطـ

ــــلـــــس« إلـــــى نــهــائــيــات  هـــــذا الـــــمـــــدرب قــــد قـــــاد »أســــــــود األطـ

مونديال 2022، لكنه قام باستبعاد العبين مهمين، 

على رأسهم حكيم زيــاش ونصير مــزراوي وعبدالرزاق 

حمدالله، ورغم محاوالت االتحاد المغربي المتكررة 

الســتــعــادة هــــؤالء الــالعــبــيــن، إال أن الـــمـــدرب كـــان يصّر 

عــلــى أن عــــودة هــــؤالء »قــصــة وانــتــهــت« بــالــنــســبــة إلــيــه، 

فــالــالعــب الــــذي يــرفــض الـــتـــدريـــب ويـــرفـــض الــلــعــب 

ويــــّدعــــي اإلصــــابــــات ُيـــعـــّد بــالــنــســبــة إلـــيـــه قصة 

منتهية قبل أن تبدأ.

ولــيــد الــركــراكــي العـــب الــمــنــتــخــب المغربي 

الـــســـابـــق والــــمــــدرب الـــفـــذ، والــــــذي اســـتـــطـــاع مع 

ــــر بــــطــــولــــة لــــــلــــــدوري وآخـــــر  ــ فــــريــــقــــه الـــــــــــوداد تـــحـــقـــيـــق آخـ

نــــســــخــــة لـــــــــــدوري أبــــــطــــــال إفــــريــــقــــيــــا عــــلــــى حـــــســـــاب األهــــلــــي 

المصري، بعد مشوار واعــد مع الفتح الرباطي نهاية 

الــــعــــقــــد الــــمــــاضــــي وآخــــــــر وجــــيــــز مـــــع الــــدحــــيــــل الــــقــــطــــري، 

يجيد هــذا الــمــدرب توظيف العبيه وتحفيزهم وتعزيز 

ــبــــتــــه بــــصــــرامــــتــــه  ــيــ إمـــــكـــــانـــــيـــــاتـــــهـــــم، فـــــهـــــو بـــــــاإلضـــــــافـــــــة إلــــــــــى طــ

وشـــخـــصـــيـــتـــه الــــقــــويــــة الــــتــــي ال تـــقـــبـــل الــــخــــســــارة بــســهــولــة 

ــــلــــــس مــنــذ  ورغـــــــــم أنـــــــه أول مـــــــــدرب مــــغــــربــــي ألســـــــــود األطــ

2016، إال أنــــه عــــزم عــلــى أن يـــتـــرك مـــع هــــذا الــمــنــتــخــب 

بصمات ال تنسى.

ــــيـــــا وصــــيــــف الــــمــــونــــديــــال  رغـــــــم األداء الــــجــــيــــد أمــــــــام كـــــرواتـ

الـــــســـــابـــــق والــــــحــــــصــــــول عــــلــــى الــــنــــقــــطــــة الــــــوحــــــيــــــدة، إال أن 

ــــام بــلــجــيــكــا  تــصــمــيــم الـــمـــغـــرب عـــلـــى الــــفــــوز كـــــان كـــبـــيـــراً أمــ

الـــمـــصـــنـــف الـــثـــانـــي عـــالـــمـــيـــاً، والــــــــذي لــــم يـــخـــســـر فــــي آخـــر 

ثمانية لــقــاءات فــي دور المجموعات ورغـــم مــحــاوالت 

الــبــدايــة، ولكن  الــفــريــق البلجيكي فــرض أفضليته منذ 

من دون فائدة فلقد استطاع حكيمي وزياش الضغط 

ومــواصــلــة الــهــجــوم ليفعلها الــصــابــري فــي الــدقــيــقــة 73 

بـــيـــمـــنـــاه فــــــي الـــــــزاويـــــــة الــــقــــريــــبــــة لــــمــــرمــــى كـــــــورتـــــــوا، ووجــــــه 

البديل اآلخــر زكريا بوخالل الضربة القاتلة للمنتخب 

البلجيكي بتسجيله الــهــدف الــثــانــي بعد تــمــريــرة زيــاش 

التي ال تصد وال تــرد.. مبارك ألسود األطلس، مبارك 

لــــفــــخــــر الــــــعــــــرب الــــــفــــــوز األقــــــــــــرب إلــــــــى الـــــتـــــأهـــــل إلــــــــى الــــــــدور 

الثاني.

أقووول

لحظة تسجيل أحد أهداف غانا في مرمى كوريا الجنوبية | أ ف ب
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المدرب 
فيليكس سانشيز

قطر وهولندا.. أهداف متناقضة

الدوحة - د ب أ 

عقب خــروجــه المبكر مــن مرحلة المجموعات في 

نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي تحتضنها 

مـــــاعـــــبـــــه، يـــــخـــــوض مـــنـــتـــخـــب قــــطــــر مـــــواجـــــهـــــة شـــرفـــيـــة 

ضــد نظيره الهولندي، الــيــوم، فــي ختام منافسات 

المجموعة األولى.

وودع المنتخب القطري كأس العالم، في ظل 

تـــواجـــده فـــي الــمــركــز الـــرابـــع بـــجـــدول الــمــجــمــوعــة با 

رصــــيــــد مـــــن الــــنــــقــــاط، لـــتـــتـــاشـــى حـــظـــوظـــه تــــمــــامــــًا فــي 

الـــمـــنـــافـــســـة عـــلـــى حـــجـــز إحـــــــدى بـــطـــاقـــتـــي الـــتـــأهـــل عــن 

الـــــ16 فــي المسابقة التي  تــلــك المجموعة إلـــى دور 

يشارك فيها للمرة األولى في تاريخه.

ويـــتـــقـــاســـم مــنــتــخــبــا هـــولـــنـــدا واإلكـــــــــــوادور الــــصــــدارة 

بـــرصـــيـــد 4 نـــقـــاط لـــكـــل مـــنـــهـــمـــا، حـــيـــث يـــمـــلـــكـــان نــفــس 

فـــــارق األهــــــــداف، وكـــاهـــمـــا ســجــل 3 أهــــــداف وســكــن 

شباكهما هدف واحد، ويتقدمان بفارق نقطة على 

منتخب السنغال، صاحب المركز الثالث.

ــــأمـــــول مـــنـــه،  ولـــــــم يـــــقـــــدم الــــعــــنــــابــــي الــــمــــســــتــــوى الـــــمـ

أمـــــــــــام  بـــــــالـــــــهـــــــزيـــــــمـــــــة صــــــــفــــــــر /   2  مـــــــــــــشـــــــــــــواره  بـــــــــــــــدأ  حــــــــيــــــــث 

أمــــــــام   3    /  1 مـــــــــجـــــــــدداً  يـــــخـــــســـــر  أن  قـــــبـــــل  اإلكـــــــــــــــــــــــــوادور، 

السنغال في الجولة الثانية.

ــــأمــــــل مـــنـــتـــخـــب قــــطــــر فــــــي تـــحـــقـــيـــق انــــتــــصــــار يــظــل  ويــ

عالقًا في ذاكــرة محبيه، في أول نسخة من كأس 

الــــعــــالــــم تــــجــــرى فـــــي الـــــوطـــــن الــــعــــربــــي، أو الـــحـــصـــول 

ــــلـــــى األقـــــــــــــل، رغـــــــــم صـــعـــوبـــة  ــــلـــــى نــــقــــطــــة الــــــتــــــعــــــادل عـ عـ

مهمته أمام المنتخب الهولندي العريق.

ــــتـــــخـــــب هـــــــولـــــــنـــــــدا لـــحـــصـــد  ــــنـ ــــلـــــع مـ ــــتـــــطـ مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، يـ

نـــقـــطـــة الــــتــــعــــادل عـــلـــى األقـــــــــل، الــــتــــي ســـتـــكـــون كــافــيــة 

لــه للصعود لــــأدوار اإلقــصــائــيــة، فــي البطولة التي 

يحلم بالفوز بها للمرة األولى في تاريخه.

ــــيـــــن«  ولــــــــم يـــــقـــــدم الـــمـــنـــتـــخـــب الــــمــــلــــقــــب بـــــــ »الـــــطـــــواحـ

األداء الــمــنــتــظــر مــنــه أيـــضـــًا خـــال الــمــونــديــال، الـــذي 

يــــشــــارك فـــيـــه لـــلـــمـــرة الــــــــ11 فــــي تـــاريـــخـــه، حـــيـــث تــغــلــب 

2 /   صــفــر فــي الــســنــغــال، قــبــل أن يــتــعــادل 1 /   1 مع 

اإلكوادور.

العنابي ودع البطولة مبكراً | أ ف ب من تدريب منتخب هولندا | رويترز

الدوحة - د ب أ 

يــخــوض منتخبا الــســنــغــال واإلكـــــــوادور مــواجــهــة ساخنة 

بــــيــــنــــهــــمــــا، الـــــــــيـــــــــوم، مـــــــن أجــــــــــل الــــــصــــــعــــــود لــــــــــــدور الـــــــــــــــ16 فـــي 

نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم، الــمــقــامــة حــالــيــاً في 

قطر. ويلتقي المنتخبان في ختام منافسات المجموعة 

األولــــــــى مــــن مـــرحـــلـــة الـــمـــجـــمـــوعـــات فــــي الـــمـــســـابـــقـــة، الــتــي 

تشهد مواجهة أخرى بين منتخبي هولندا وقطر.

وبــيــنــمــا ودع مــنــتــخــب قــطــر الــبــطــولــة رســـمـــيـــاً، فـــي ظل 

احـــتـــالـــه الـــمـــركـــز الــــرابــــع بــتــرتــيــب الـــمـــجـــمـــوعـــة، بــــا رصــيــد 

من النقاط، فإن الصراع يبدو على أشده بين منتخبات 

هــــــولــــــنــــــدا واإلكــــــــــــــــــــــــوادور والــــــســــــنــــــغــــــال، القــــــتــــــنــــــاص تــــذكــــرتــــي 

الصعود عن تلك المجموعة إلى األدوار اإلقصائية.

ويتقاسم منتخبا هولندا واإلكوادور الصدارة برصيد 

4 نقاط لكل منهما، حيث يملكان نفس فارق األهداف، 

وكاهما سجل 3 أهداف وسكن شباكهما هدف واحد، 

ويتقدمان بفارق نقطة على منتخب السنغال، صاحب 

المركز الثالث.

وستكون نقطة التعادل كافية لمنتخب اإلكـــوادور، 

الــــــــــــذي يــــــــشــــــــارك فــــــــي كــــــــــأس الــــــعــــــالــــــم لـــــلـــــمـــــرة الـــــــرابـــــــعـــــــة فـــي 

تاريخه، من أجل اجتياز دور المجموعات للمرة الثانية 

في تاريخه، بعدما حقق اإلنجاز ذاته بنسخة المسابقة 

التي أقيمت في ألمانيا 2006.

ــــابـــــل، يـــــخـــــوض الــــســــنــــغــــال الــــــــــذي يــــلــــعــــب فــي  ــــقـ فــــــي الـــــمـ

ــــثـــــة فـــــــي تــــــاريــــــخــــــه، الـــــــمـــــــبـــــــاراة وال  ــــالـ ــــثـ ــــلـــــمـــــرة الـ ــــال لـ ــــديــ ــــونــ ــــمــ الــ

بــديــل أمــامــه ســوى تحقيق الــفــوز، للصعود إلــى األدوار 

اإلقــــصــــائــــيــــة لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة فـــــي تــــاريــــخــــه بـــالـــبـــطـــولـــة، بــعــد 

نسخة مــونــديــال 2002 بــكــوريــا الجنوبية والــيــابــان، التي 

شهدت بلوغه دور الثمانية.

وشـــــــــــــــــدد ألـــــــــيـــــــــو ســــــيــــــســــــيــــــه، الــــــــمــــــــديــــــــر الـــــــفـــــــنـــــــي لــــمــــنــــتــــخــــب 

الــــســــنــــغــــال، عـــلـــى جــــاهــــزيــــة فـــريـــقـــه لـــعـــبـــور اإلكـــــــــــــوادوري، 

حـــيـــث قــــــال عـــقـــب الـــــفـــــوز عـــلـــى قــــطــــر: هـــدفـــنـــا الـــــفـــــوز بــكــل 

تأكيد، كنا محبطين بعد خسارة هولندا، وجــاء الفوز 

على قطر دافع من أجل التفوق في اللقاءات المقبلة.

السنغال واإلكوادور.. حلم دور الـ 16

اإلكوادور قدم أداء ً طيبًا | رويترزمنتخب السنغال ينتظر الفرصة |  أ ف ب
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إنجلترا وويلز.. لقاء الجيران
الدوحة - د ب أ

بـــعـــدمـــا اخـــتـــلـــطـــت األوراق فــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة بــبــطــولــة 

كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر، تأجل 

حسم التأهل للدور الثاني إلى الجولة الثالثة األخيرة من 

مباريات المجموعة، المقررة اليوم، حيث يلتقي منتخب 

ــــلـــــز، فـــــي مــــواجــــهــــة بــريــطــانــيــة  إنـــجـــلـــتـــرا مـــــع جـــــــاره مـــنـــتـــخـــب ويـ

خــــالــــصــــة، عـــلـــى مـــلـــعـــب أحــــمــــد بـــــن عـــلـــي الــــمــــونــــديــــالــــي، كــمــا 

يــلــتــقــي مــنــتــخــب إيــــــــران مــــع نـــظـــيـــره األمــــريــــكــــي، عـــلـــى مــلــعــب 

الثمامة. وتمتلك المنتخبات األربعة فرصاً للتأهل، حيث 

ال يزال كل منها يمتلك مصيره بيده.

ووفــــــقــــــاً لــــائــــحــــة االتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم »فــــيــــفــــا«، 

الـــخـــاصـــة بـــالـــمـــونـــديـــال، يـــتـــم حـــســـم الـــتـــأهـــل لــــــدور الــــــــ16 عــن 

ــــفـــــارق األهــــــــداف  لــــعــــدد الــــنــــقــــاط، ثـــــم لـ طــــريــــق االحــــتــــكــــام أوالً 

العام بالنسبة لجميع مباريات المجموعة.

ويتصدر منتخب إنجلترا جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، 

بــفــارق نقطة عــلــى أقـــرب ماحقيه منتخب إيـــران،  مــتــفــوقــاً 

فــي حــيــن يحتل منتخب أمــريــكــا الــمــركــز الــثــالــث بنقطتين، 

ويتذيل المنتخب الويلزي الترتيب بنقطة واحدة.

ويــمــتــلــك الــمــنــتــخــب اإلنــجــلــيــزي، الــســاعــي لــلــفــوز باللقب 

لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة فـــــي تــــاريــــخــــه بـــعـــدمـــا تــــــوج بـــهـــا 1966 حــيــنــمــا 

اســـتـــضـــاف الــــمــــونــــديــــال عـــلـــى مـــاعـــبـــه، الـــحـــظـــوظ األوفــــــــر فــي 

الـــصـــعـــود لــــلــــدور الـــمـــقـــبـــل، حـــيـــث يــكــفــيــه الـــتـــعـــادل مــــع ويــلــز 

للصعود رسمياً، دون النظر لنتيجة مباراة أمريكا وإيران. 

وجاءت بداية إنجلترا في المجموعة مثالية، حيث استهل 

مشواره بالفوز 6 /     2 على إيران في الجولة األولى، غير أنه 

قدم أداًء باهتاً في الجولة الثانية أمام الواليات المتحدة، 

ليكتفي بالتعادل السلبي، ويؤجل حسم صعوده للجولة 

األخيرة.

فــي الــمــقــابــل، تــبــدو مهمة منتخب ويــلــز، هــي األصــعــب 

فـــــــــي اجـــــــتـــــــيـــــــاز الـــــــمـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــات، حــــــيــــــث يـــــتـــــعـــــيـــــن عـــــلـــــيـــــه الــــــفــــــوز 

عـــلـــى إنـــجـــلـــتـــرا بـــــفـــــارق 4 أهـــــــــــداف، دون الـــنـــظـــر لـــلـــقـــاء اآلخـــــر 

بــــالــــمــــجــــمــــوعــــة، حــــتــــى يـــــتـــــســـــاوى مــــعــــه فــــــي رصـــــيـــــد 4 نــــقــــاط، 

ويــتــفــوق عــلــيــه بــفــارق األهـــــداف. وأحـــــرزت إنــجــلــتــرا 6 أهـــداف 

واستقبلت شباكه هدفين، فــي حين سجل منتخب ويلز 

هــدفــاً وحــيــداً ومنيت شباكه بثاثة أهـــداف، وهــو مــا يعني 

أن فوز ويلز بفارق 3 أهداف، لن يكون في صالحه، حيث 

سيتساوى كا المنتخبين في تلك الحالة في نفس النقاط 

وفـــــارق األهـــــداف )1+(، لــيــكــون عـــدد األهـــــداف الــتــي أحــرزهــا 

كل فريق في مشواره بالمجموعة، هو الفيصل في تحديد 

المنتخب المتأهل منهما، والتي ستصب في تلك الحالة 

في صالح منتخب إنجلترا. 

 ����� ����

����  ������� ����  ������  ���


 	��
  ����� �����
  ���� ��


�� ����  ��� ��
��


����� 	�
��

�� �
��

 ����� 	�����  ��  ������� �
��  ����� 	��

 ���������������� �� ���� 	����  ���
 	��� ���� ������

�������� ���� :������ - ���� ����� :����

ترشيحات القراء 

التصنيف العالمي
19

إنجلتراويلز

4

74

22
%

������ ��� ���� ���� ���
المدرب 
روبيرت بيج

التصنيف العالمي
5

المدرب 
غاريث ساوثغيت

 ����� ��� �� ���

��� ��

 ���������

 �
��� 	������ �����  ����������� ���

���� 

��� ���

 ��� ��� ���  ������ �������

 ������ ���� ��� ����

 ���� ����� ������ 	������

�
������ 
��� :������ - �
�� ����� :��
��

ترشيحات القراء 

التصنيف العالمي
20

أمريكاإيران

52

24

24
%

������ ��� ����� ����� ���
المدرب 

كارلوس كيروش

التصنيف العالمي
16

المدرب 
غريغ بيلهالتير

ويلز وحلم التأهل  | أ ف ب

الدوحة - أ ف ب

بــعــد 24 عــامــًا مــن الــمــواجــهــة األولــــى بينهما في 

كأس العالم لكرة القدم، تلتقي إيران والواليات 

بــــمــــونــــديــــال قــــطــــر 2022، فــي  الــــمــــتــــحــــدة مــــــجــــــدداً 

نــــزال حــاســم لــبــلــوغ األدوار اإلقــصــائــيــة، الــيــوم، 

عــــلــــى اســــــتــــــاد الــــثــــمــــامــــة فــــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــقـــطـــريـــة 

الدوحة. تبدو الحسابات بسيطة؛ فوز أي من 

الـــفـــريـــقـــيـــن يـــضـــمـــن لــــه مـــكـــانـــًا فــــي الــــــــدور الـــثـــانـــي، 

بينما الهزيمة تعني توديع مونديال قطر 2022 

رسميًا.

ستكون المواجهة المنتظرة إعــادة لمباراة كأس 

بـــــمـــــونـــــديـــــال فـــرنـــســـا  الـــــعـــــالـــــم فـــــــي دور الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــات 

1998 بين الخصمين، فخالل مشاركتها الثانية في 

كأس العالم، وجدت إيران نفسها في العام 1998 

ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة، أقـــيـــمـــت تــلــك 

الــــمــــبــــاراة فــــي مـــديـــنـــة لـــيـــون الــفــرنــســيــة فــــي 21 يــونــيــو، 

وانتهت المباراة بفوز المنتخب اإليراني 2 /   1، مدونًا 

انتصاره األول في تاريخه بكأس العالم آنذاك.

وبـــــيـــــنـــــمـــــا يــــتــــعــــيــــن عــــــلــــــى مــــنــــتــــخــــب أمـــــــريـــــــكـــــــا تـــحـــقـــيـــق 

الــفــوز فقط على إيـــران مــن أجــل الــتــأهــل، فــإن نقطة 

الــــتــــعــــادل ربـــمـــا ســـتـــكـــون كـــافـــيـــة لــلــمــنــتــخــب اآلســـيـــوي 

فـــي الـــصـــعـــود، ولـــكـــن ســيــنــبــغــي عــلــيــه الــنــظــر لنتيجة 

اللقاء اآلخر.

ويــمــكــن أن يــصــعــد مــنــتــخــب إيـــــــران، حــــال تــعــادلــه 

مع أمريكا وفوز إنجلترا أو تعادلها مع ويلز.

ــــتـــــعـــــادل  لـــــكـــــن قـــــــد يــــــخــــــرج الــــمــــنــــتــــخــــب اإليــــــــــرانــــــــــي بـــــالـ

فـــي حـــال فـــوز ويــلــز عــلــى إنــجــلــتــرا، حــيــث ســتــتــســاوى 

ــــتـــــم  الـــــمـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات الـــــــثـــــــالثـــــــة فـــــــــي رصــــــــيــــــــد 4 نـــــــــقـــــــــاط، ويـ

االحتكام لفارق األهــداف خالل لقاءات المنتخبات 

الثالثة مع بعضها البعض.

ــــتـــــخـــــب إيـــــــــــــــــران 4 أهـــــــــــــــــداف فـــــــــي مـــــــشـــــــواره  ــــنـ وأحـــــــــــــــــرز مـ

بالمجموعة حــتــى اآلن، فــي حــيــن اهــتــزت شــبــاكــه 6 

مرات في أول جولتين. أمريكا ال بديل لها عن الفوز | أ ف بإيران عاد لها األمل | أ ف ب

إنجلترا تسعى للحسم | أ ف ب

إيران وأمريكا.. الفرصة األخيرة



٠٧ حكايات
05  جمادى األولى  1444 | 29 نوفمبر ٢٠٢2  |  العدد ١٥٤98|  الثالثاء

»دبي هاربور«
  وجهـة مثالية 
لجماهير المونديال

دبي- عدنان الغربي

اخـــتـــار الـــمـــئـــات مـــن مــشــجــعــي كــــرة الـــقـــدم مــتــابــعــة مــبــاريــات 

كـــــأس الـــعـــالـــم قـــطـــر 2022، مــنــطــقــة مـــهـــرجـــان الــمــشــجــعــيــن 

»بـــود إكــس فيفا« فــي واجــهــة »دبـــي هــاربــور« البحرية التي 

تــعــتــبــر واحــــــــدة مــــن أبــــــرز الــــوجــــهــــات الـــمـــثـــالـــيـــة لــجــمــاهــيــر كـــرة 

الــــقــــدم لــاســتــمــتــاع بــمــتــابــعــة الـــمـــونـــديـــال فــــي الــــهــــواء الــطــلــق 

ــــيــــــة بـــــــإطـــــــالـــــــة رائـــــــــعـــــــــة عــــــلــــــى أفــــــــــــق دبــــــي  ــــاســ ــــمــ وفــــــــــــي أجــــــــــــــــــواء حــ

وواجــــــهــــــات األبـــــــــــراج والـــــفـــــنـــــادق الـــفـــخـــمـــة وعــــيــــن دبــــــي وزرقــــــة 

أمــــــواج الــبــحــر الــامــتــنــاهــيــة، إضـــافـــة إلــــى الــتــصــمــيــم الــمــبــتــكــر 

الـــذي يلبي شــغــف الجماهير بــكــرة الــقــدم، حــيــث تــم توفير 

مــقــاعــد مــريــحــة وطـــــــاوالت مــشــتــركــة وعــــربــــات بــيــع األطــعــمــة 

والــــمــــشــــروبــــات، ويـــمـــكـــن لــلــمــشــجــعــيــن مـــشـــاهـــدة الـــمـــبـــاريـــات 

ــــاً  ــــعـ ــــربـ مـ بـــــمـــــســـــاحـــــة 330 مــــــــتــــــــراً  الـــــضـــــخـــــمـــــة  الـــــــشـــــــاشـــــــات  ـــــى  ــلـ ــ عــ

ــــاعــــــي األبــــــعــــــاد الــــحــــديــــثــــة، مــا  والــــــــمــــــــزودة بـــتـــقـــنـــيـــة الــــــصــــــوت ربــ

يجعل هذه التجربة الفريدة تحاكي الحضور في الملعب، 

إضـــافـــة إلــــى االســـتـــمـــتـــاع بـــالـــعـــروض الــتــرفــيــهــيــة والــمــوســيــقــيــة 

وغيرها من األنشطة. 

ويشّكل مهرجان المشجعين الرسمي »بود إكس فيفا« 

في واجهة »دبي هاربور« البحرية واحداً من ست فعاليات 

ُتنظمها مــهــرجــانــات »فــيــفــا« الــرســمــيــة الـــرائـــدة حـــول العالم 

فــــي ُمــــــدن عــالــمــيــة كـــبـــرى تــتــقــدمــهــا دبــــــي، إضــــافــــة إلـــــى لــنــدن 

ومكسيكو سيتي وريو دي جانيرو وساو باولو وسيول. 

وجهات مميزة
ـــعــــــديــــــد مـــــــن الــــــوجــــــهــــــات الـــــمـــــمـــــيـــــزة لـــجـــمـــاهـــيـــر  ــ وتـــــــقـــــــدم دبـــــــــي الـ

الــــمــــونــــديــــال فــــي مــخــتــلــف الـــمـــنـــاطـــق لــتــمــكــيــنــهــم مــــن مــتــابــعــة 

ــــــواء رائــــعــــة مـــثـــل مـــديـــنـــة الــمــشــجــعــيــن فــي  الـــمـــبـــاريـــات فــــي أجـ

»مدينة إكسبو دبي« ومنطقة ذا فوتبول بارك في »أفينيو 

البوابة« بمركز دبــي المالي العالمي ومنطقة المشجعين 

في جميرا أبراج اإلمارات أرينا في الهواء الطلق مع إطالة 

اســـتـــثـــنـــائـــيـــة عـــلـــى مـــتـــحـــف الـــمـــســـتـــقـــبـــل وغــــيــــرهــــا مـــــن األمــــاكــــن 

المتميزة.

وأكــــــــــــــــــد مـــــــشـــــــجـــــــعـــــــون اخـــــــــــــــتـــــــــــــــاروا الــــــــــتــــــــــواجــــــــــد فـــــــــــي مــــــهــــــرجــــــان 

ــــيـــــن الـــــــرســـــــمـــــــي »بــــــــــــــود إكــــــــــــس فــــــيــــــفــــــا« أنــــــــــــه الـــــمـــــكـــــان  الـــــمـــــشـــــجـــــعـ

المثالي لعيش أجــواء المونديال والتعبير عن تشجيعهم 

لمنتخباتهم فــي أجــــواء حــمــاســيــة مــثــيــرة تــحــاكــي تــواجــدهــم 

في الملعب مع توافر أفضل الخدمات.

وقـــال المشجع الــبــرازيــلــي أدريـــانـــو إنـــه اخــتــار اإلقــامــة في 

دبـــــي طــيــلــة فـــتـــرة الـــمـــونـــديـــال مــــع الــتــنــقــل إلـــــى قـــطـــر فــــي يـــوم 

ــــودة، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنـــــــه يـــــزور  ــــعـــ مــــــبــــــاراة مـــنـــتـــخـــب بــــــــاده ثـــــم الـــ

دبــــــي مـــنـــذ ســـــنـــــوات وتــــجــــذبــــه أجــــــواءهــــــا الــــرائــــعــــة خــــاصــــة فــي 

مــثــل هــــذا الـــوقـــت مـــن الـــعـــام، وأضــــــاف: ال يـــوجـــد مـــكـــان في 

العالم أجمل مــن دبــي لمتابعة كــأس الــعــالــم، لقد قــررت 

ــــادق مـــنـــطـــقـــة الــــمــــاريــــنــــا وأنـــــــــا مـــحـــظـــوظ  ــنــ ــ ــــة فــــــي أحـــــــد فــ ــ ــــامـ ــ اإلقـ

بــمــنــطــقــة الــمــشــجــعــيــن فـــي دبــــي هــــاربــــور، الـــتـــي أحـــــرص على 

زيارتها في أغلب أيام األسبوع لمتابعة أقوى المباريات في 

أجواء حماسية وسط جماهير من مختلف الجنسيات، ما 

يشعرني أني في قلب كأس العالم في قطر.

وأوضــــــــح الـــمـــشـــجـــع الـــمـــغـــربـــي مــــهــــدي رفــــيــــق الـــــــذي حــضــر 

لمشاهدة مباراة المغرب وبلجيكا ضمن منافسات الجولة 

التي حسمها أســود األطلس  الثانية للمجموعة السادسة 

فــي منطقة  الــتــواجــد  اخــتــار  أنـــه  بثنائية نظيفة  لمصلحتهم 

الــمــشــجــعــيــن فـــي »دبــــي هـــاربـــور« ألنــهــا تــحــاكــي الــحــضــور في 

الــمــلــعــب، وأضـــــاف: أنـــا ســعــيــد بــهــذه الــتــجــربــة الــرائــعــة التي 

تــجــعــلــنــي أشـــعـــر أنـــــي قـــريـــب جــــــداً مــــن مــنــتــخــبــنــا الـــوطـــنـــي فــي 

هذا المحفل العالمي، األجواء أكثر من مميزة وحماسية 

للغاية مع تواجد العديد من أصدقائي ومن أبناء المغرب 

ومن الجنسيات العربية األخرى.

وتـــابـــع: أحـــــرص عــلــى مــتــابــعــة أغـــلـــب الـــمـــبـــاريـــات فـــي هــذه 

الـــمـــنـــطـــقـــة ألنــــهــــا األجـــــمـــــل مـــــن بـــيـــن كـــــل الــــوجــــهــــات األخـــــــرى، 

إضافة إلى األجــواء المريحة وتوافر خدمات على مستوى 

عاٍل واألسعار مناسبة لمن يبحث عن تجربة فريدة لعيش 

ـــعــــالــــم. وصـــــــرح الـــمـــشـــجـــع أســــامــــة الــمــغــربــي  أجــــــــواء كــــــأس الـ

أنـــــه ال يـــوجـــد أجـــمـــل مــــن األجــــــــواء الــحــمــاســيــة الـــتـــي يــقــدمــهــا 

مــهــرجــان المشجعين الــرســمــي لـــ»فــيــفــا«، ألنـــه يــوفــر تجربة 

إلــى أنه  تحاكي الــتــواجــد الفعلي فــي قلب الــحــدث، مشيراً 

اتــفــق مـــع أصـــدقـــائـــه عــلــى مــتــابــعــة جــمــيــع مـــبـــاريـــات الــمــغــرب 

في كأس العالم حتى يشعرون بأجواء التشجيع الحقيقي 

لــمــنــتــخــب بـــادهـــم وســــط جــمــاهــيــر مـــن مــخــتــلــف الــجــنــســيــات 

مــــن حـــــول الـــعـــالـــم. مــــن جــهــتــه قـــالـــت الــمــشــجــعــة الــمــغــربــيــة 

زينة عبد السام: المكان جميل للغاية ويوفر إطالة على 

المناظر الخابة ألهــم معالم دبــي  وهــو المكان المناسب 

لـــقـــضـــاء ســــهــــرة ريــــاضــــيــــة مـــــن الـــســـمـــر والـــــمـــــرح تـــحـــت أضــــــواء 

األبــراج المتأللئة، إنها المرة الثانية التي آتي فيها إلى هنا 

وأنـــــــا مـــنـــبـــهـــرة بــــــاألجــــــواء وبــــــاألعــــــداد الـــغـــفـــيـــرة لــلــجــمــاهــيــر مــن 

الــتــوفــيــق لجميع المنتخبات  الــجــنــســيــات، وأتــمــنــى  مختلف 

العربية في كأس العالم.

أعلى المعايير
وكـــــــشـــــــف الـــــمـــــشـــــجـــــع الــــــمــــــصــــــري مـــــحـــــمـــــد بـــــــســـــــام أن األجـــــــــــــواء 

الرائعة التي وجدها في مهرجان المشجعين حفزته على 

المباريات خصوصا أن منطقة  باستمرار لمتابعة  التواجد 

الــمــشــجــعــيــن تـــم تــهــيــئــتــهــا وفـــقـــاً ألعـــلـــى الــمــعــايــيــر الــتــنــظــيــمــيــة 

الــمــعــتــمــدة مـــن االتـــحـــاد الـــدولـــي لـــكـــرة الـــقـــدم لــتــلــبــيــة شغف 

الــــجــــمــــاهــــيــــر، وأضــــــــــــاف: أشـــــعـــــر أنـــــــي فـــــي قــــلــــب كـــــــأس الـــعـــالـــم 

وأعــــــيــــــش الــــــمــــــبــــــاراة بــــكــــافــــة تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا وســــــــط هــــــــذه األجــــــــــواء 

الحماسية الرائعة.

المباريات  وقــال المشجع الفرنسي كريستيان: متابعة 

فــي الــهــواء الطلق وســط هــذا المشهد الــبــديــع الـــذي يجمع 

بــــيــــن الــــمــــنــــاظــــر الــــخــــابــــة وأجـــــمـــــل الــــمــــعــــالــــم فـــــي دبـــــــي يــضــفــي 

الـــمـــزيـــد مــــن الــمــتــعــة عـــلـــى مـــبـــاريـــات كـــــأس الـــعـــالـــم، وأشـــكـــر 

دبي على ما تقدمه لنا من ظروف وأجواء مريحة ومثالية 

لمتابعة المونديال.
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الدوحة - محمد الجزار 

لـــيـــلـــة مـــــن ألــــــف لـــيـــلـــة ولــــيــــلــــة، عـــاشـــتـــهـــا الـــجـــمـــاهـــيـــر الــمــغــربــيــة 

فــي الـــدوحـــة، بــعــد االنــتــصــار الــتــاريــخــي الـــذي حققه »أســـود 

األطــــــلــــــس« عــــلــــى الـــمـــنـــتـــخـــب الـــبـــلـــجـــيـــكـــي بـــهـــدفـــيـــن نــظــيــفــيــن، 

ضــمــن مـــبـــاريـــات الــجــولــة الــثــانــيــة لــلــمــجــمــوعــة الـــســـادســـة من 

مـــونـــديـــال 2022. ورفــــــع الــمــنــتــخــب الـــمـــغـــربـــي رصــــيــــده إلـــــى 4 

نــقــاط مــن تــعــادل مــع كــرواتــيــا وصــيــف بطل الــعــالــم 2018، 

وفـــــــوز عـــلـــى بـــلـــجـــيـــكـــا، مـــــعـــــززاً حـــظـــوظـــه فــــي الـــتـــأهـــل لـــــــدور الــــ 

16، فيما تعرض المنتخب البلجيكي للخسارة األولــى في 

مرحلة دور مجموعات المونديال، للمرة األولى منذ سنة 

1994، أي ما يعادل 28 سنة.

وعاشت الجماهير المغربية فرحة أسطورية، وأجواء ال 

تنسى في محيط استاد الثمامة الذي تزين بأعالم المغرب 

ــــانـــــدت الــــفــــريــــق بـــكـــل قــــــوة وغــــنــــت أغـــنـــيـــتـــهـــا الــمــفــضــلــة  الــــتــــي سـ

»ديما مغرب«، و»هذي البداية« و»مازال مازال«، وشارك 

ــــتـــــفـــــاالت جـــمـــيـــع األعـــــمـــــار بـــمـــا فـــيـــهـــم األطـــــفـــــال وكـــبـــار  فـــــي االحـ

الــســن. وشــهــدت شـــوارع الــدوحــة احــتــفــاالت مــتــعــددة فرحة 

بالفوز التاريخي للمغرب على بلجيكا.

»الــبــيــان« كــانــت حـــاضـــرة، وعــاشــت احــتــفــاالت الجماهير 

والتي امتدت على مدار أكثر من ساعتين، ورقص الجميع 

خاللها فرحاً وابتهاجاً، ليس باالنتصار فقط وإنما باألداء 

الـــــقـــــوي، والـــــــــروح الـــعـــالـــيـــة لـــكـــل عـــنـــاصـــر الــــفــــريــــق، بـــاإلضـــافـــة 

لـــلـــتـــكـــتـــيـــك الـــمـــمـــيـــز الــــــــذي خـــــــاض بـــــه الــــــمــــــدرب الــــوطــــنــــي ولـــيـــد 

الــــركــــراكــــي الـــلـــقـــاء وتــــفــــوق عـــلـــى مـــنـــافـــســـه. وحــــرصــــت إحــــدى 

الـــمـــشـــجـــعـــات عــــلــــى تــــوجــــيــــه رســـــالـــــة عــــبــــر »الـــــبـــــيـــــان« لـــلـــمـــدرب 

ــــنـــــا، الـــــلـــــه يــــــبــــــارك فــــيــــك«،  ــــتـ ولـــــيـــــد الــــــركــــــراكــــــي وقـــــــالـــــــت، »فـــــرحـ

ــــاً، كـــمـــا أن  ــــيـ فـــيـــمـــا قــــــال آخــــــر إن الـــمـــنـــتـــخـــب قــــــدم أداًء رجـــــولـ

الالعبين كانوا أبطاالً وعلى قدر المسؤولية في المواجهة 

الــصــعــبــة، وشـــرفـــوا كـــل الــمــغــاربــة، كــمــا حــضــرت أســــرة من 

الــدار البيضاء لمساندة المنتخب، من دون أبنائها الذين 

انشغلوا بالدراسة فمكثوا في المغرب لكن الوالد والوالدة 

حـــرصـــا عـــلـــى رفـــــع صـــورهـــمـــا وإرســـــــــال رســــالــــة لـــهـــم بــتــشــجــيــع 

ــــمـــــغـــــرب. وحـــــمـــــل أحـــــــد الــمــشــجــعــيــن  الــــفــــريــــق الـــــــــذي شـــــــرف الـ

العلم المصري وآخر أمسك بالعلم الجزائري ومعه علم 

الـــســـعـــوديـــة وعــــمــــان والـــكـــويـــت فــــي مــلــحــمــة عـــربـــيـــة جــمــيــلــة، 

أكدت أن كل العرب يساندون المنتخب المغربي من أجل 

تــحــقــيــق أفــــضــــل الـــنـــتـــائـــج ومــــواصــــلــــة الــــمــــشــــوار نـــحـــو الــــذهــــاب 

 fan« بــعــيــداً فــي مــونــديــال قــطــر. وفـــي منطقة المشجعين

zone« استمرت االحتفاالت باألغاني المغربية الشهيرة، 

وبـــــعـــــض الــــمــــوســــيــــقــــي الـــــراقـــــصـــــة عــــلــــى إيــــــقــــــاع أغــــــانــــــي شـــاكـــيـــرا 

وغـــيـــرهـــا وســــط تــفــاعــل كــبــيــر وفـــرحـــة عــــارمــــة، وعـــبـــر الــعــديــد 

من المشجعين عن سعادتهم الكبيرة، وثقتهم في قدرة 

الفريق على تحقيق الفوز أمام كندا وحسم التأهل للدور 

ثمن النهائي بعدما قدم الفريق عن صورة مميزة ومشرفة 

في مباراتيه أمام كرواتيا وبلجيكا.

رجل المباراة
حــصــد الــنــجــم الــمــغــربــي الــدولــي حكيم زيـــاش جــائــزة »رجــل 

المباراة« أمام بلجيكا مؤكداً أنه أحد أهم األوراق الرابحة 

في تشكيلة المغرب والمدرب وليد الركراكي.

وأسهم زيــاش في فوز »األســود« على بلجيكا، بجهده 

الــــوفــــيــــر فـــــي الــــنــــاحــــيــــة الـــهـــجـــومـــيـــة مـــــع الــــعــــلــــم بــــأنــــه كـــــــان قــد 

سجل هدفاً للمنتخب المغربي في الشوط األول قبل أن 

يلغى بــداعــي التسلل. تقام مــبــاراة المغرب وكــنــدا، ضمن 

مـــبـــاريـــات الــجــولــة الــثــالــثــة مـــن دور الــمــجــمــوعــات مـــن كــأس 

العالم في السابعة مساء يوم الخميس المقبل »بتوقيت 

اإلمــــــــــــــارات« بــــاســــتــــاد الـــثـــمـــامـــة الــــمــــونــــديــــالــــي الــــــــذي اســـتـــضـــاف 

مباراة المغرب وبلجيكا.

خالد سلمان لـ »                             «: ال تطلبوا  المستحيل من العبي »العنابي« 
الدوحة – محمد الجزار 

دافــــع خــالــد ســلــمــان نــجــم الــمــنــتــخــب الــقــطــري الــســابــق 

وأحـــــــــــد نــــــجــــــوم الـــــفـــــريـــــق الـــــفـــــائـــــز بــــفــــضــــيــــة كـــــــــأس الــــعــــالــــم 

لـــلـــشـــبـــاب 1981 فـــــي أســــتــــرالــــيــــا، عـــــن العــــبــــي الــمــنــتــخــب 

ــــنـــــافـــــســـــات بـــــطـــــولـــــة كـــــأس  بـــــعـــــد الــــــــخــــــــروج الــــمــــبــــكــــر مـــــــن مـ

الــعــالــم لــكــرة الــقــدم، عــقــب خــســارتــيــن أمـــام اإلكــــوادور 

ـــ  والـــــــــســـــــــنـــــــــغـــــــــال. وطــــــــــالــــــــــب ســــــــلــــــــمــــــــان، فــــــــــي تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات لــ

»الــــبــــيــــان«، بـــعـــدم الـــقـــســـوة والـــهـــجـــوم عـــلـــى الــاعــبــيــن، 

بــــعــــد هـــــــذا الـــــــخـــــــروج، مــــوجــــهــــًا الــــــدعــــــوة إلـــــــى الـــجـــمـــاهـــيـــر 

لــمــســانــدتــهــم فـــي الـــمـــبـــاراة الــمــتــبــقــيــة أمــــام هــولــنــدا، 

رغم أنها لن تقدم أو تؤخر مهما كانت نتيجتها.

وقــــال نــجــم الــســد الــســابــق: الــمــنــتــخــب الــقــطــري 

حـــــــاول بــــقــــدر اإلمـــــكـــــان تـــقـــديـــم أفــــضــــل مـــــا لــــديــــه ولـــم 

يوفق في مباراة االفتتاح األولى ضد اإلكوادور بسبب 

الضغوط الكبيرة والتوتر ورهبة كأس العالم، مشيراً 

ــــبـــــاراة هـــولـــنـــدا رغـــــم أن  إلـــــى أن تــــواجــــد الـــجـــمـــاهـــيـــر فــــي مـ

الــنــتــيــجــة غــيــر مـــؤثـــرة، ضـــــروري وواجـــــب عــلــى الــجــمــيــع، 

وعــــلــــى الـــاعـــبـــيـــن أيـــــضـــــًا أن يــــحــــاولــــوا تـــحـــســـيـــن الــــصــــورة 

ويقدموا أداء أفضل لمصالحة الجميع، وتكون هذه 

رسالة اعتذار عما حدث في المباراتين الماضيتين.

وأكـــد خــالــد ســلــمــان، أن الــفــريــق فــي الــشــوط الثاني 

ضد السنغال لعب بشكل أفضل من مباراة اإلكوادور 

والـــشـــوط األول مــن الــمــبــاراة الــثــانــيــة، وظـــهـــروا جميعًا 

بروح قتالية عالية لتعديل النتيجة بعد تأخر الفريق 

بـــــهـــــدف. وقـــــــــال: الـــــقـــــادم أفــــضــــل وثـــقـــتـــنـــا كـــبـــيـــرة فـــــي هـــذه 

ــــا أســــعــــدتــــنــــا  ــــالـــــمـ ــــــي لـــــطـ ــــتـ ــ الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن الـــــاعـــــبـــــيـــــن الـ

وجــعــلــتــنــا فـــخـــوريـــن. وعــــن الـــصـــورة الــســلــبــيــة الــتــي ظهر 

بـــهـــا الــــفــــريــــق فـــــي مــــبــــاراتــــي اإلكـــــــــــــوادور والــــســــنــــغــــال قـــــال: 

عــدم المشاركة فــي بطولة رسمية كــان سببًا فــي هذا 

الــــظــــهــــور، ألن الـــــــــدوري تــــوقــــف طـــــويـــــاً، والـــمـــعـــســـكـــرات 

الــــطــــويــــلــــة غــــيــــر مــــجــــديــــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــاعــــبــــيــــن، وبــــالــــتــــالــــي 

»ديما مغرب« 
تزين أفراح جماهير  »أسود األطلس«

�  »كأس العالم« تختلف 
عن أي بطولة أخرى 

ولسنا مطالبين بحصد 
اللقب 

�  يجب التعلم من 
السلبيات.. وأرفض 

القسوة على الفريق 

�  توقف الدوري 
والمعسكرات الطويلة 

أثبتت عدم جدواها

43.738
ــــيـــــكـــــا  شــــــــــهــــــــــدت مـــــــــــــبـــــــــــــاراة الـــــــــمـــــــــغـــــــــرب وبـــــلـــــجـ

مــلــعــب  فــــــي  مــــشــــجــــعــــًا  حـــــضـــــور 43.738 

الثمامة، وسجلت الجماهير المغربية 

الـــــــحـــــــضـــــــور األكــــــــــبــــــــــر، وســــــــــانــــــــــدت الـــــفـــــريـــــق 

بــــقــــوة، حـــتـــى تـــمـــكـــن مــــن حـــصـــد الـــنـــقـــاط 

الـــثـــاث، فــيــمــا ســجــلــت مـــبـــاراة الــمــغــرب 

وكـــرواتـــيـــا، فـــي الــجــولــة األولــــــى، حــضــور 

59.407 مشجعين.
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خالد سلمان لـ »                             «: ال تطلبوا  المستحيل من العبي »العنابي« 
فـــالـــتـــجـــهـــيـــز رغــــــــم طــــــــول الــــــمــــــدة لــــــم يــــكــــن بـــالـــشـــكـــل 

الـــمـــائـــم، مــــشــــدداً عــلــى أن كــــأس الـــعـــالـــم بــطــولــة 

ــــبـــــيـــــرة، وتـــــحـــــتـــــاج إلـــــــى تــــعــــامــــل خـــــــاص وشـــخـــصـــيـــة  كـ

مختلفة عن أي بطولة أخرى.

وأضــاف: المونديال يضم نخبة من منتخبات 

ــــزاً ذهــــنــــيــــًا وبـــدنـــيـــًا  ــــاهــ الــــعــــالــــم، وال بـــــد أن تــــكــــون جــ

مـــع  الــــــتــــــعــــــامــــــل  تــــســــتــــطــــيــــع  لــــــكــــــي  بـــــنـــــســـــبـــــة %200، 

ــــكـــــن مــــــــن تـــــقـــــديـــــم أفـــــــضـــــــل مـــا  ــــتـــــمـ كــــــــل الــــــضــــــغــــــوط وتـ

لديك، ففريقنا رغــم امتاكه لعناصر مميزة في 

جــمــيــع الـــمـــراكـــز وحـــتـــى عـــلـــى الــــدكــــة لـــديـــه العـــبـــون 

أكـــفـــاء والـــدلـــيـــل أنــــه بــعــد نـــــزول مـــونـــتـــاري فـــي كلتا 

الــمــبــاراتــيــن تــغــيــر شــكــل الـــفـــريـــق الــهــجــومــي وظــهــر 

بصورة جيدة للغاية، وشكل خطورة على مرمى 

الـــمـــنـــافـــســـيـــن رغـــــم أنـــــه لــــم يـــكـــن ضـــمـــن الــتــشــكــيــلــة 

األساسية للمدرب سانشيز.

يــــعــــلــــم  يــــــــجــــــــب أن  وواصـــــــــــــــــــــــل خــــــــــالــــــــــد ســـــــــلـــــــــمـــــــــان: 

الــــجــــمــــهــــور أنـــــنـــــا نــــلــــعــــب فــــــي كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم وهــــي 

ــــنـــــاك  لـــــيـــــســـــت ســــــهــــــلــــــة، والــــــــدلــــــــيــــــــل أن هـ مـــــنـــــافـــــســـــة 

ــــــدم بــــاتــــت  ــــقـ ــ ــــالــــــم كـــــــــرة الـ ــــــي عــ مــــنــــتــــخــــبــــات عـــــريـــــقـــــة فـ

مهددة بالخروج من كأس العالم، لذلك يجب 

عــلــى الــجــمــيــع الــتــحــلــي بــالــهــدوء، وعـــدم مطالبة 

الــاعــبــيــن بفعل المستحيل وكــســر ثقتهم رغــم 

أنــهــم كــثــيــراً مــا أســعــدونــا، وهـــذه ليست النهاية 

وإنما درس يجب العمل عليه واالستفادة منه 

في قادم المواعيد، مؤكداً أنه لم يكن مطلوبًا 

من الفريق في األساس الفوز بكأس العالم أو 

حــتــى الــتــأهــل لـــلـــدور الــثــانــي فـــي أول مــشــاركــة له 

بالمونديال.

وخــتــم تصريحاته قــائــاً: منتخبنا بطل آسيا، 

وال بد أن ندعمه، لقد خرجنا من كــأس العالم 

وهـــــــذه لـــيـــســـت كـــــارثـــــة، ولــــكــــن الـــمـــهـــم أن نــســتــفــيــد 

ونتعلم ونكتسب المزيد من الخبرات.

هازارد: خسرنا 
من منتخب 
رائع

الدوحة - محمد الجزار

عّبر عبدالرزاق حمدالله نجم المنتخب المغربي، 

عن سعادته الكبيرة بالفوز على بلجيكا، مؤكداً أن 

الفريق قدم أداًء رائعًا، واستحق الفوز عن جدارة.

وأشـــاد حمدالله بالدعم العربي الكبير مــن كل 

أن  الــمــغــربــي، مــؤكــداً  الجماهير العربية للمنتخب 

كـــــل الـــــعـــــرب يـــــد واحـــــــــدة مـــــع الــــمــــغــــرب والـــمـــنـــتـــخـــبـــات 

الــــــعــــــربــــــيــــــة فـــــــــي بــــــطــــــولــــــة كــــــــــــأس الــــــــعــــــــالــــــــم، مــــتــــمــــنــــيــــًا 

دعـــــــم تــــونــــس والــــســــعــــوديــــة فـــــي الــــمــــبــــاريــــات 

ــــــن الـــــصـــــعـــــب عـــلـــى  الــــمــــقــــبــــلــــة، وقـــــــــــــال: مـ

أي منتخب الفوز علينا إذا كانت 

هـــذه الــجــمــاهــيــر مــعــنــا، شــكــراً 

ــــيــــــة،  ــــربــ لـــــلـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر الــــــمــــــغــ

ــــريــــــة  ــــقــــــطــ الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة والــ

وكل الجماهير العربية.

وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: حــــــــصــــــــلــــــــنــــــــا عـــــلـــــى 

النقاط الثاث ونسعى للفوز في 

الـــــمـــــبـــــاراة الـــمـــقـــبـــلـــة واالنـــــتـــــصـــــار لـــضـــمـــان 

التأهل 100%.

وتــــابــــع: نــحــن ال نــمــثــل الـــمـــغـــرب فــقــط بـــل نمثل 

كل العرب، وهذا االنتصار هو هدية لهم جميعًا، 

وأؤكد لهم أننا سنلعب ضد كندا بالجدية نفسها 

لتأكيد التأهل.

وعــــــــــد نــــــايــــــف أكــــــــــــرد العــــــــــب الــــمــــنــــتــــخــــب الـــــمـــــغـــــربـــــي، 

بتقديم مستوى أفضل خــال مــبــاراة كندا المقبلة 

بعد الفوز على بلجيكا بهدفين نظيفين، وقال إن 

الفوز على بلجيكا مستحق وقدمنا أداًء رائعًا وكنا 

ـــتــــصــــار الـــــذي  األفـــــضـــــل والــــفــــرحــــة ال تــــوصــــف بــــهــــذا االنـ

يعطينا حافزاً قويًا لتقديم المزيد.

ــــيـــــة عـــلـــى  ــــيـــــر الـــــمـــــغـــــربـ وتـــــــــابـــــــــع: أشــــــكــــــر كــــــــل الـــــجـــــمـــــاهـ

ــــا الــــكــــبــــيــــر ورســـــائـــــلـــــهـــــا اإليـــــجـــــابـــــيـــــة وثــــقــــتــــهــــا فـــي  ــــهـ دعـــــمـ

الاعبين ونتمنى أن نكون عند حسن الظن دائمًا.

رسالة
ــــيــــــري مــــهــــاجــــم  ــــنــــــصــ وجـــــــــــه يـــــــوســـــــف الــ

ــــتــــــخــــــب الــــــــمــــــــغــــــــربــــــــي، رســـــــالـــــــة  ـــــنــ ـــمـ الـــ

العريضة  للجماهير  خــاصــة 

الــــــــــــــتــــــــــــــي حــــــــــــــضــــــــــــــرت لــــــــلــــــــقــــــــاء 

األمـــــــــــــــــــــــــس ضـــــــــــــــد بـــــلـــــجـــــيـــــكـــــا 

وســـــــــــــانـــــــــــــدت الـــــــــفـــــــــريـــــــــق مــــن 

اســـــــــــــتـــــــــــــاد الــــــــــثــــــــــمــــــــــامــــــــــة، مـــــــــــؤكـــــــــــداً 

أنــــهــــا كــــانــــت فــــي الــــمــــوعــــد وحـــفـــزت 

ــــيـــــن. وأضـــــــــــــاف: الــــحــــمــــد لــــلــــه كــنــا  ــــبـ الـــــاعـ

نــــحــــن فــــــي الـــــمـــــوعـــــد أيــــــضــــــًا ونــــشــــكــــرهــــم عــلــى 

دعمهم الكبير لنا وإن شاء الله نكون دائمًا عند 

حـــســـن الـــــظـــــن.  وتـــــابـــــع قـــــائـــــاً: مـــــبـــــاراة بــلــجــيــكــا كـــانـــت 

قوية وفي غاية الصعوبة لكننا نجحنا في الخروج 

بــهــا كــمــا نـــريـــد وحــافــظــنــا عــلــى شــبــاكــنــا نــظــيــفــة حتى 

حققنا االنتصار والقادم أفضل. 

إيــديــن هــــازارد قــائــد منتخب بلجيكا، بالمنتخب المغربي  أشـــاد 

ووصفه بالرائع، بعد األداء القوي الذي قدمه»أسود األطلس« 

وتسجيلهم هدفين قادا المغرب لحصد النقاط الثاث.

وقال: أبارك للمنتخب المغربي الذي لعب بشكل جيد، وكان 

رائــــعــــًا وأفــــضــــل مــــنــــا.  وأضــــــــاف: لــــم نـــقـــدم مـــســـتـــوى ســـيـــئـــًا، خــلــقــنــا 

بعض الــفــرص، لكن مــع العبين بمثل هــذه الــجــودة علينا فعل 

ــــنـــــا نـــريـــد  أشـــــيـــــاء أفــــــضــــــل.،وأنــــــا حـــــزيـــــن مــــثــــل كـــــل الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــيـــن، وكـ

التأهل لكننا واجهنا منتخبًا رائــعــًا، وتبقى لنا مــبــاراة صعبة ضد 

كرواتيا، لكننا نملك العبين رائعين وذوي خبرة، سنقدم كل ما 

لدينا في المباراة األخيرة. )الدوحة – البيان(

عبدالرزاق حمد الله: 
الفوز هدية لكل العرب

�  »هذي البداية« 
و»مازال مازال« من 

األغاني المغربية التي 
ترددت في محيط 

»الثمامة« 
�  احتفاالت كبيرة بالفوز 

التاريخي في شوارع 
الدوحة 

�  أعالم عربية تساند 
الالعبين في المدرجات 
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دي بروين .. الضحية الثانية بعد ميسي
دبي - علي الظاهري 

بعد أن شهدت الجولة االفتتاحية انتشاراً واسعًا 

ــــا  لــأغــنــيــة الـــشـــهـــيـــرة »مـــيـــســـي ويـــــنـــــه؟«، الـــتـــي رددهـ

ــــهـــــور الــــــســــــعــــــودي بـــــعـــــد االنــــــتــــــصــــــار الــــتــــاريــــخــــي  ــــمـ الـــــجـ

عــلــى األرجــنــتــيــن، عـــادت األغــنــيــة إلـــى الــواجــهــة من 

جـــديـــد لــتــشــعــل أجــــــواء الـــمـــونـــديـــال فـــي قـــطـــر، لكن 

هذه المرة كان الضحية دي بروين نجم منتخب 

بلجيكا، بعد أن تغنى الجمهور المغربي بالعبارة 

ــــفـــــوز الــــتــــاريــــخــــي لـــــــ»أســــــود األطــــلــــس«  ذاتـــــهـــــا عـــقـــب الـ

على »الشياطين الحمر« بهدفين مقابل ال شيء، 

لحساب الجولة الثانية من المجموعة السادسة. 

احتفاالت مغربية 
واحــتــفــلــت الــجــمــاهــيــر الــمــغــربــيــة بــعــد الــــخــــروج من 

ــــثـــــمـــــامـــــة الـــــــــــذي اســـــتـــــضـــــاف الـــــلـــــقـــــاء بـــهـــتـــاف  اســـــــتـــــــاد الـ

»دي  قـــــــائـــــــلـــــــة: 

بروين 

وينه؟« 

واستمرت االحتفاالت لساعات متأخرة من الليل 

في قطر بمشاركة الجماهير العربية الحاضرة في 

المونديال، إضافة إلى احتفال الجالية المغربية 

ــــديــــــد مـــــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن  ــــعــ ــــاركـــــة الــ فـــــــي الــــــــدولــــــــة بـــــمـــــشـ

والمقيمين فــي هـــذه الــفــرحــة الــعــربــيــة الــتــي أحيت 

ــــبــــــل مـــن  ــــقــ ــــمــ آمـــــــــــــــال الـــــــــعـــــــــرب فـــــــــي الـــــــتـــــــأهـــــــل لـــــــــلـــــــــدور الــ

مونديال قطر. 

 كـــــــمـــــــا عـــــــمـــــــت األفـــــــــــــــــــــــراح بـــــــيـــــــن جــــــمــــــاهــــــيــــــر مــــنــــتــــخــــب 

ــــــي مــــخــــتــــلــــف دول الـــــعـــــالـــــم ومـــــــــن بـــيـــنـــهـــا  الـــــمـــــغـــــرب فـ

العاصمة البلجيكية بروكسل التي شهدت حالة 

غـــاضـــب واســـعـــة عــلــى الــجــانــب اآلخـــــر بــيــن جــمــاهــيــر 

المنتخب البلجيكي بسبب الخسارة. 

وسم المباراة 
وتــــــــــصــــــــــدر وســــــــــــــم الــــــــــمــــــــــبــــــــــاراة فــــــــــي مــــــنــــــصــــــة الـــــــتـــــــواصـــــــل 

االجــتــمــاعــي »تـــويـــتـــر« بــعــد نــهــايــة الـــلـــقـــاء، فــانــهــالــت 

الــتــبــريــكــات والــتــهــانــي للمغرب ولــكــل الــعــرب بهذه 

ــــــورة العــــبــــي الـــمـــغـــرب  الـــمـــنـــاســـبـــة، كـــمـــا انـــتـــشـــرت صـ

وهــــم يـــســـجـــدون فـــي الــمــلــعــب بـــصـــورة واســـعـــة في 

الـــمـــنـــصـــة الـــرقـــمـــيـــة إلـــــى جـــانـــب الـــعـــديـــد مــــن مـــواقـــع 

الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، إضـــافـــة إلـــى صــــورة الــاعــب 

ــــقـــــاء  ــــلـ ــــايــــــة الـ ــــهــ ــــعــــــد نــ ــــر بــ أشـــــــــــــرف حــــكــــيــــمــــي الـــــــــــــذي نــــــشــ

صــــــورة وهـــــو يــقــبــل رأس أمـــــه وعـــلـــق عـــلـــيـــهـــا: أحــبــك 

أمــي، ونالت إعجاب نحو مليونين ونصف مليون 

شخص في الحساب الرسمي لاعب. 

موجة غضب 
الــتــي تضمنت  ورغـــم هــتــافــات الجماهير المغربية 

اسم الاعب دي بروين، إال أن الاعب البلجيكي 

كان قد أثار موجة غضب بتصريحاته قبل المباراة 

مـــع الـــمـــغـــرب، حــيــنــمــا قــــال إن مــنــتــخــب الــشــيــاطــيــن 

الحمر ليس لديه فرصة للفوز بكأس العالم هذا 

الـــعـــام ألن الــمــنــتــخــب يــضــم العــبــيــن مــتــقــدمــيــن في 

الــســن، وكــانــت الــفــرصــة أكــبــر فــي مــونــديــال روســيــا 

2018، رغم بعض الاعبين الجدد الجيدين في 

صفوف المنتخب البلجيكي، ولكنهم ليسوا على 

المستوى الـــذي كــان عليه الــاعــبــون اآلخــــرون في 

كأس العالم 2018.

 دبي - علي الظاهري

رغـــــــــم غـــــــــــــزارة األهـــــــــــــــداف الــــــتــــــي تــــــــجــــــــاوزت الــــــــــــــ40 بــــالــــجــــولــــة 

ــيــــــات كــــــأس  ــ ــــائــ ــــهــ نــ ــــمــــــوعــــــات فــــــــي  ــــجــ ــــمــ الــ األولــــــــــــــــى مــــــــن دور 

الـــعـــالـــم »قـــطـــر 2022«، فـــــإن األهــــــــداف الــجــمــيــلــة قــــد ال 

ــــابـــــع الــــيــــد الـــــــواحـــــــدة، حـــتـــى فـــــي ظـــــل وجـــــود  تــــتــــجــــاوز أصـ

أســــــمــــــاء عــــالــــمــــيــــة بـــــــــــــارزة؛ مــــثــــل الــــبــــرتــــغــــالــــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو 

رونــــــالــــــدو، واألرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي، الـــــــذي عــــادل 

بــأهــدافــه الـــــ8 رقـــم األســـطـــورة مــــارادونــــا فـــي الــمــونــديــال. 

ــــــداف الـــتـــي تـــصـــدرت الــمــشــهــد حــتــى اآلن  ومــــن أبـــــرز األهـ

هدف المهاجم البرازيلي ريتشارليسون أجمل أهداف 

الـــريـــاضـــي  ــــارع  الــــــشــ آراء  الــــمــــونــــديــــال حـــتـــى اآلن حـــســـب 

ــــــن،  ــيـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــاضـ ــ ــــريـ ــ والـــــــــعـــــــــديـــــــــد مــــــــــن الــــــــنــــــــقــــــــاد والـ

الــذي سجله بطريقة سينمائية في 

مرمى صربيا ليقود »السامبا« 

إلــــــــى الــــــفــــــوز بــــثــــنــــائــــيــــة جــــــاءت 

بأقدامه. 

ومــــــــــــــن أجـــــــــمـــــــــل األهـــــــــــــــــداف 

الــعــربــيــة هـــدف ســالــم الــدوســري 

العــــــــــــــب الــــــمــــــنــــــتــــــخــــــب الــــــــــســــــــــعــــــــــودي فــــي 

مــــــــــرمــــــــــى األرجــــــــــنــــــــــتــــــــــيــــــــــن، الـــــــــــــــــــذي قــــــــاد 

مــــــــــــن خــــــــــالــــــــــه مــــــنــــــتــــــخــــــب بــــــــــــاده 

إلـــــــى الـــــفـــــوز الــــتــــاريــــخــــي عــلــى 

حـــــــــــســـــــــــاب »الـــــــــــتـــــــــــانـــــــــــغـــــــــــو« فـــــي 

الــــــــــجــــــــــولــــــــــة األولــــــــــــــــــــــــى بـــــهـــــدفـــــيـــــن 

مقابل واحد. 

رهبة البداية 
وأكــــــــد مــــنــــذر عــــلــــي، العــــــب مــنــتــخــبــنــا الــــوطــــنــــي والــــوصــــل 

بــــعــــض  أثـــــــــــــــــــرت عــــــــلــــــــى  الـــــــــــبـــــــــــدايـــــــــــة«  ســــــــــابــــــــــقــــــــــاً، أن »رهـــــــــــبـــــــــــة 

ــــلـــــى 6  الــــمــــنــــتــــخــــبــــات، الــــــتــــــي اســــتــــقــــبــــلــــت أهـــــــــدافـــــــــاً تــــــزيــــــد عـ

أهـــداف فــي الــمــبــاراة، وهــو مشهد نــادر قياساً بالنسخ 

الماضية من المونديال باستثناء كــأس العالم 2014 

الــبــرازيــل صــاحــبــة األرض بهزيمة قاسية  عــنــدمــا منيت 

بـــ7 أهـــداف مــن ألمانيا، مشيراً إلــى أن أجمل األهــداف 

هـــدف ريــتــشــارلــيــســون الـــذي ال يختلف عليه أحـــد، إلــى 

جــانــب هـــدف ســالــم الـــدوســـري، الــــذي تــكــرر فــي مــبــاراة 

األرجنتين والمكسيك عبر الاعب إنزو فرنانديز الذي 

سجل ثاني أهداف منتخب األرجنتين. 

وأضـــــاف مــنــذر عــلــي لــــ»الـــبـــيـــان« أن جــمــالــيــة األهــــداف 

شـــبـــه غـــائـــبـــة حـــتـــى اآلن فـــــي مــــونــــديــــال قـــطـــر بـــالـــمـــقـــارنـــة 

الهدف  العالم، باستثناء  الماضية لكأس  النسخ  مــع 

الــبــرازيــلــي األبــــرز، الفــتــاً إلـــى أن ظـــروف الــمــبــاريــات التي 

تجمع بين منتخب مدافع وآخــر مهاجم قد أسهمت 

في غياب المهارات في تسجيل األهداف، حيث ركزت 

مـــعـــظـــم الـــمـــنـــتـــخـــبـــات عـــلـــى تــســجــيــل األهـــــــــداف وتــحــقــيــق 

الـــنـــتـــيـــجـــة اإليـــــجـــــابـــــيـــــة، لــــكــــن مــــــن الــــمــــتــــوقــــع أن يــخــتــلــف 

المشهد في الجوالت المقبلة. 

نجوم سابقون 
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الـــمـــغـــربـــي ســـعـــيـــد شـــخـــيـــت، الـــمـــديـــر 

الفني لفريق البطائح، إن المشهد في األيام الماضية 

للمونديال شهد وجود أهداف، أبرزها هدف البرازيلي 

ريـــتـــشـــارلـــيـــســـون، إضــــافــــة إلـــــى هـــــدف ســـالـــم الــــدوســــري، 

وهــــــدف األســــتــــرالــــي مــيــتــشــيــل دوك فــــي مـــرمـــى تـــونـــس، 

مؤكداً في الوقت نفسه أن روعة األهداف المونديالية 

أن النسخة  اختفت مــع اعــتــزال الموهوبين، موضحاً 

الــحــالــيــة تــفــتــقــد األهــــــداف الــجــمــيــلــة الــتــي كــنــا نــشــاهــدهــا 

فــــي الـــنـــســـخ الـــمـــاضـــيـــة عـــبـــر نـــجـــوم ســـابـــقـــيـــن، مـــثـــل زيـــن 

الدين زيدان مع فرنسا، والظاهرة رونالدو، وروبيرتو 

كـــــــــــارلـــــــــــوس، وريـــــــــفـــــــــالـــــــــدو، ورومــــــــــــاريــــــــــــو مـــع 

البرازيل، وغيرهم من النجوم. 

ولــــفــــت مـــــــدرب الـــبـــطـــائـــح إلـــى 

الــــنــــســــخ  فـــــــــي  الــــــاعــــــبــــــيــــــن  أن 

ــــرة لـــيـــســـوا كـــالـــنـــجـــوم  ــــيــ األخــ

الثنائي  السابقين، ومنهم 

مـــــيـــــســـــي ورونـــــــــــــالـــــــــــــدو الــــــــــلــــــــــذان ال 

يقدمان األداء المنتظر عطفاً على 

ظــهــورهــمــا األخـــيـــر الـــبـــاهـــت، والــــلــــذان لم 

يـــؤكـــدا بــصــمــتــهــمــا الـــقـــويـــة فـــي الــــجــــوالت االفــتــتــاحــيــة، 

فـــــــــي الــــنــــســــخــــة  ــــبـــــر عــــــــــاديــــــــــاً  ــــتـ مـــــبـــــيـــــنـــــاً أن الــــــمــــــســــــتــــــوى يـــــعـ

الــــــحــــــالــــــيــــــة، وقـــــــلـــــــت اإلثــــــــــــــــــارة فــــــــي ظــــــــل وجـــــــــــــود العــــبــــيــــن 

مــــغــــمــــوريــــن، بـــــخـــــاف الـــمـــشـــهـــد فـــــي الــــمــــاضــــي عـــنـــدمـــا 

كــــــان يــــوجــــد 3 نــــجــــوم عـــلـــى األقـــــــل فـــــي كـــــل مــنــتــخــب، 

وجــمــيــع الـــمـــؤشـــرات تــوحــي بـــوجـــود مــفــاجــآت قــادمــة 

في مونديال قطر. 

ذاكرة المونديال 
بــــــــــدوره قـــــــال مـــحـــمـــد ســـعـــيـــد الـــطـــنـــيـــجـــي، مــــــــدرب الــــذيــــد 

السابق، إن هدف البرازيلي ريتشارليسون في النسخة 

الــــحــــالــــيــــة لـــــكـــــأس الــــعــــالــــم فـــــي قــــطــــر ســـيـــظـــل خــــــالــــــداً فــي 

ذاكــــــــرة الــــمــــونــــديــــال، كـــونـــه يــعــتــبــر مــــن أجـــمـــل األهــــــداف 

التي ُسجلت في تاريخ نهائيات كأس العالم، مشيراً 

إلى أن هدف ريتشارليسون قدم متعة استثنائية لكل 

مشاهدي المونديال بعد الطيران في الهواء بطريقة 

ــــزة أفــــــضــــــل العـــــــــب فـــي  ــــيـــــل جـــــــائـــ رائــــــــعــــــــة، مـــــــا قـــــــــــاده إلـــــــــى نـ

الــمــبــاراة بعد ثنائية الــفــوز. وتــوقــع الطنيجي أن تشهد 

الــفــتــرة المقبلة مـــزيـــداً مــن األهـــــداف الــجــمــيــلــة، خاصة 

فــي ظــل وجـــود العبين مميزين مــن أقـــوى المنتخبات 

في العالم.
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دبي - العوضي النمر 

أبــــدى فــهــد خــمــيــس نــجــم مــنــتــخــب اإلمــــــارات ونـــــادي الــوصــل 

استغرابه من مستوى منتخب األرجنتين خالل مشاركته 

الــــحــــالــــيــــة فــــــي مـــــونـــــديـــــال قـــــطـــــر، وقـــــــــــال: مــــــن غــــيــــر الـــمـــعـــقـــول 

أن يـــكـــون الـــمـــرشـــح األول لـــلـــفـــوز بــالــلــقــب بـــهـــذا الــمــســتــوى، 

فقد خسر من السعودية، وحقق الفوز على المكسيك، 

ورصـــيـــده 3 نـــقـــاط، ال يــشــفــع لـــه لــلــتــأهــل إلـــى الـــــدور الــثــانــي، 

كونه سيالقي »بولندا« متصدر المجموعة الثالثة غداً، في 

مـــبـــاراة مــصــيــريــة لــكــال المنتخبين، وخـــســـارة األرجــنــتــيــن ألي 

نقاط سوف تضعه في موقف صعب وحسابات مع باقي 

فرق المجموعة، وال أستبعد خروجه من الدور األول.

مستوى جيد
وقــــــال فـــهـــد خــمــيــس فــــي تـــصـــريـــح خـــــاص لـــــ»الــــبــــيــــان«: أتــمــنــى 

تأهل المنتخب السعودي إلى الدور الثاني بعد المستوى 

الــجــيــد الـــــذي قـــدمـــه خــــالل مــنــافــســات الــبــطــولــة بــالــفــوز على 

بـــولـــنـــدا  لـــلـــقـــب والــــــخــــــســــــارة مــــــن  األرجــــنــــتــــيــــن الـــــمـــــرشـــــح األول 

مــــتــــصــــدر الــــمــــجــــمــــوعــــة، بــــســــبــــب تـــــعـــــدد اإلصــــــــابــــــــات بـــصـــفـــوف 

األخـــــــضـــــــر، الــــمــــنــــتــــخــــب الــــــســــــعــــــودي جــــيــــد الــــمــــســــتــــوى ويـــضـــم 

العبين مميزين وفريقاً يلعب كــرة جــيــدة، ولــديــه طموح، 

وخسارته األخيرة ال تقلل من مستواه، وأتمنى لهم الفوز 

عـــلـــى مــنــتــخــب الــمــكــســيــك غـــــــداً، وأن تــتــكــلــل جـــهـــود الــفــريــق 

بالتأهل إلى الدور الثاني.

مفاجآت عدة
وقــال خميس: إن مستوى مونديال قطر جيد حتى اآلن، 

وإن طــــابــــع اإلثـــــــــــارة يـــغـــلـــب عـــلـــيـــه بــــتــــعــــدد الــــمــــفــــاجــــآت، مــثــل 

الــــفــــوز الـــســـعـــودي عـــلـــى األرجـــنـــتـــيـــن بــهــدفــيــن مـــقـــابـــل هــــدف، 

وفوز اليابان على ألمانيا بهدفين مقابل هدف، وخسارة 

إيـــــــــــران بــــالــــســــتــــة مــــــن إنــــجــــلــــتــــرا، وفـــــــــوز الـــــمـــــغـــــرب عــلــى 

هــــــذه  كـــــــــل  مـــــــقـــــــابـــــــل،  ــيــــــن دون  ــ ــــدفــ ــــهــ بــ ــــا  ــــكـ ــــيـ ــــلـــــجـ بـ

النتائج أعطت نكهة من المتعة واإلثارة 

لـــــمـــــبـــــاريـــــات الــــــمــــــونــــــديــــــال، وفــــــــي ظــل 

تــلــك الــمــفــاجــآت، لـــم يستبعد 

خميس مولد بطل جديد 

لهذه النسخة.

وأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى فــــــــــــــهــــــــــــــد 

خـــــــــمـــــــــيـــــــــس إعـــــــــجـــــــــابـــــــــه 

بــــــــــــــــمــــــــــــــــســــــــــــــــتــــــــــــــــوى مــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــاراة 

األرجـــنـــتـــيـــن مــــع الــمــكــســيــك، 

والــــــــــــتــــــــــــي انــــــــتــــــــهــــــــت بــــــــــفــــــــــوز الــــــتــــــانــــــغــــــو 

ــــابـــــل، وقـــــــــــال: هــــذه  بــــهــــدفــــيــــن دون مـــــقـ

الــمــبــاراة تعتبر مــن أروع وأحــســن مباريات 

الــنــســخــة الـــحـــالـــيـــة لـــلـــمـــونـــديـــال، ألن دافــــــع الـــفـــوز 

ــــيـــــن كــــــــــان كـــــــبـــــــيـــــــراً، مـــــمـــــا قــــــادهــــــمــــــا لـــتـــقـــديـــم  ــــقـ ــــريـ ــــفـ لـــــكـــــال الـ

مـــــســـــتـــــوى مــــتــــمــــيــــز نــــــــــال اإلعـــــــــجـــــــــاب واالســــــتــــــحــــــســــــان لـــــكـــــل مـــن 

تــابــعــهــا، أعــجــبــنــي مــيــســي خــــالل هــــذه الــــمــــبــــاراة، حــيــث قــاد 

فريقه باقتدار، من خالل تحركاته في الملعب، وبصراحة 

يعتبر قـــائـــداً مــحــنــكــاً، يستطيع قــلــب الــمــوازيــن مــتــى تحرك 

بشكل جيد.

تطور آسيوي
وأشـــــــــاد فـــهـــد خـــمـــيـــس بـــتـــطـــور الـــمـــنـــتـــخـــبـــات اآلســــيــــويــــة خـــالل 

مـــونـــديـــال قــطــر مـــقـــارنـــة بــالــنــســخ الــمــاضــيــة مـــن الـــمـــونـــديـــال، 

حـــيـــث ظـــهـــر مــنــتــخــب الـــســـعـــوديـــة بــمــســتــوى مـــمـــيـــز، وكـــذلـــك 

مــنــتــخــب إيـــــران رغـــم الــخــســارة الــمــوجــعــة فـــي ضــربــة الــبــدايــة 

مــــن إنـــجـــلـــتـــرا بـــالـــســـتـــة، وفـــــــوز مــنــتــخــب الــــيــــابــــان عـــلـــى ألــمــانــيــا 

التالية مــن كوستاريكا، وكــذلــك الحالي مع  رغــم خسارته 

كــوريــا الجنوبية الــذي تــعــادل مــع اإلكــــوادور، ولكن بشكل 

عــــام الــمــســتــوى مــتــطــور والـــرغـــبـــة كــبــيــرة فـــي الــظــهــور المميز 

للمنتخبات اآلسيوية، وإن شاء الله تتأهل فرق من بينها 

للدور الثاني. وعن خروج المنتخب القطري من منافسات 

البطولة مبكراً يقول فهد خميس: يعتبر منتخب قطر من 

ــــا لـــلـــمـــونـــديـــال مــــن خـــالل  أكـــثـــر الــمــنــتــخــبــات الـــتـــي تــــم إعـــــدادهـ

الــمــشــاركــة فـــي الــعــديــد مـــن الــبــطــوالت الــكــبــرى فـــي مختلف 

أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، ولـــكـــن الـــفـــريـــق افـــتـــقـــد الــتــحــضــيــر الــمــطــلــوب 

ــيــــــرة، ولــــعــــل الـــضـــغـــوط  ــ مــــن خــــــالل الــــــــــدوري فــــي الــــفــــتــــرة األخــ

الــكــبــيــرة الــتــي تــعــرض لــهــا الــفــريــق مــن الــمــســؤولــيــن واإلعـــالم 

والجمهور وضــع الالعبين تحت ضغط نفسي كبير يفوق 

قدرة تحملهم، وهنا ال بّد من وضع الجهاز الفني في بؤرة 

المسؤولية المباشرة، ألنه لم يوفق في التحضير النفسي 

لالعبين قبل البطولة، مما أدى إلى هذا الخروج الحزين.

ترشيح 
وعـــــن تــرشــيــحــه لــلــفــريــق الــــــذي ســـيـــتـــوج بــلــقــب مـــونـــديـــال 2022 

يـــقـــول فــهــد خــمــيــس: مـــن الــســابــق ألوانــــــه الــتــكــهــن بــالــبــطــل في 

ظــل تــعــدد الــمــفــاجــآت، وعلينا الــتــريــث لــبــدايــة مــنــافــســات دور 

الـــــــــ16 لــــنــــرى الـــمـــســـتـــوى الـــحـــقـــيـــقـــي لــلــمــنــتــخــبــات الـــمـــشـــاركـــة فــي 

تــلــك الــمــرحــلــة مـــن عــمــر الــمــنــافــســات، وإن كـــانـــت الــتــرشــحــات 

تتجه نحو البرازيل وإسبانيا حتى اآلن. وعــن مالحظاته على 

المونديال يقول فهد خميس: بالطبع التنظيم رائع واألخوة 

فـــي قــطــر بـــذلـــوا جـــهـــداً كــبــيــراً فـــي الــتــنــظــيــم واإلعـــــــداد الــمــتــمــيــز، 

مما أبهر العالم بهذه األجواء الجميلة، ولكن ما يؤخذ على 

المونديال حتى اآلن هو إقامة المباريات ظهراً، فهذا توقيت 

غــيــر مــنــاســب إلقـــامـــة الـــمـــبـــاريـــات، حــتــى وإن كـــانـــت الــمــبــاريــات 

تـــــقـــــام فــــــي مـــــالعـــــب مــــجــــهــــزة بـــــأجـــــهـــــزة الـــــتـــــبـــــريـــــد، مــــمــــا أثــــــــر عــلــى 

األداء والـــمـــســـتـــوى الــفــنــي لـــلـــمـــبـــاريـــات. وأبــــــدى الــــغــــزال األســمــر 

فـــهـــد خـــمـــيـــس إعـــجـــابـــه بـــمـــســـتـــوى الـــثـــنـــائـــي، بــــيــــدرو غـــونـــزالـــيـــس 

ــــيـــــاال العــــب  ــــال مـــــوسـ ــــمــ )بـــــــيـــــــدري( العـــــــب مـــنـــتـــخـــب إســــبــــانــــيــــا، وجــ

منتخب ألمانيا وقال: »إنهما من الالعبين الذين لفتوا نظري 

خــالل الــمــبــاريــات الماضية وأتــوقــع لهما مــزيــداً مــن النجومية 

خالل الفترة المقبلة«.

فهد خميس لـ»                           «:

مستوى األرجنتين   ال يؤهلها 
للصعود من الدور األول

 مباراة األرجنتين والمكسيك اعتبرها فهد خميس األفضل في الدور األول | أ ف ب 

أتمنى تأهل السعودية     �
وسعيد بالمنتخبات 

اآلسيوية

ال أستبعد بطاًل جديدًا     �
بسبب تعدد المفاجآت 

التنظيم متميز واللعب     �
ظهرًا سلبي 

مستقبل طيب أتوقعه     �
لموسياال وبيدرو 

موسياال أحد المواهب الصاعدة في المنتخب األلماني | أ ف ب 
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نجوم للمستقبل تسطع في المونديال5

صاعد واعد1 
غــــافــــي، أصـــغـــر الـــهـــّدافـــيـــن فــــي ســــن الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة، 

لـــــم يــــعــــد مـــــغـــــمـــــوراً مـــــع نـــــــــادي بــــرشــــلــــونــــة والـــمـــنـــتـــخـــب 

ـــــأس كــــوبــــا الــــتــــي ُتــمــنــح  اإلســــبــــانــــي، وفـــــــاز مـــــؤخـــــراً بــــجــــائــــزة كـ

ألفـــضـــل العــــب تــحــت 21 عـــامـــاً فـــي حــفــل الـــكـــرة الــذهــبــيــة، 

ولــــــــم يــــخــــّيــــب العــــــــب الــــــوســــــط اآلمـــــــــــال فــــــي الــــــمــــــبــــــاراة األولــــــــى 

لكأس العالم بتسجيله أحد األهداف السبعة للمنتخب 

اإلســـبـــانـــي ضـــد كــوســتــاريــكــا )0-7(. بــفــضــل تــســديــدة رائــعــة 

بالقدم اليمنى، ارتدت من القائم لمرمى الحارس كيلور 

نـــافـــاس، لــيــصــبــح غــافــي ثــالــث أصــغــر العــــب يــســجــل هــدفــاً 

فـــي تـــاريـــخ كــــأس الـــعـــالـــم، خــلــف بــيــلــيــه )17 عـــامـــاً وســبــعــة 

أشهر عام 1958( والمكسيكي مانويل روســاس )1930(. 

وقــــــال غـــافـــي »حـــتـــى فــــي أكـــثـــر أحــــامــــي جـــمـــوحـــاً، لــــم أكـــن 

ألتخيل كل هذا«. مع زميله في النادي الكاتالوني بيدرو 

ــــيـــــدري«، الـــــذي أكـــمـــل عـــامـــه الـــــــ20 الــجــمــعــة  غـــونـــزالـــيـــس »بـ

ــــابـــــة والــــطــــمــــوحــــة  الـــــمـــــاضـــــي، يــــجــــّســــد غـــــافـــــي الــــتــــركــــيــــبــــة الـــــشـ

ــــاً عــــلــــى لــقــبــه  ــــامــ لـــمـــنـــتـــخـــب إســــبــــانــــيــــا الــــمــــتــــجــــدد، بــــعــــد 12 عــ

العالمي األول.

األمل األمريكي2 
من خال تسجيله في المباراة األولــى للواليات 

الـــمـــتـــحـــدة ضــــد ويـــلـــز )1-1(، حـــقـــق تــيــمــوثــي ويــــاه 

شــيــئــاً لـــم يــفــعــلــه والــــــده األســــطــــورة جــــــورج، الـــفـــائـــز بــالــكــرة 

الذهبية عام 1995، وحالياً رئيس ليبيريا، وهو المشاركة 

والتسجيل في كأس العالم. سّجل مهاجم ليل الفرنسي 

الــــبــــالــــغ مــــن الـــعـــمـــر 22 عــــامــــاً أمـــــــام أعــــيــــن والــــــــــده، مــهــاجــم 

ــــالـــــي وبـــــاريـــــس  ــــيـــــان اإليـــــطـ مـ

ــــان جــــيــــرمــــان الــفــرنــســي  ســ

السابق، الهدف الوحيد 

حتى اللحظة للمنتخب 

األمــريــكــي فــي المونديال 

الـــــــــــــقـــــــــــــطـــــــــــــري. وقـــــــــــــــــــــــال ويــــــــــــــاه 

االبــــــــــــــن: »إنـــــــــــه شــــــعــــــور رائـــــــــع. 

أعتقد أن والــدي يعيش هذه 

اللحظة من خالي«.

القطار 3 
السريع

لــــم تــــرتــــق هـــولـــنـــدا 

بعد إلى طموحات جمهورها 

حـــــــــــتـــــــــــى الــــــــــلــــــــــحــــــــــظــــــــــة فــــــــــــــــي كـــــــــــأس 

الـــــــــعـــــــــالـــــــــم مـــــــــــن حــــيــــث 

لــــــكــــــن  األداء، 

مــهــاجــمــهــا كـــــودي غــاكــبــو يـــؤكـــد الـــوعـــود الـــتـــي رافــقــتــه عند 

وصوله إلى قطر. ولم تمر مباراتا هولندا في قطر دون أن 

ياحظ أحد حضوره القوي والذي من الممكن أن يجذب 

األندية خارج الحدود الهولندية.

قــام المهاجم )23 عــامــاً( بافتتاح 

نهاية  فــي  برأسية  أوالً  التسجيل 

الـــــــمـــــــبـــــــاراة ضـــــــد الـــــســـــنـــــغـــــال )-2

0( ثــــم ســـجـــل مــــن تـــســـديـــدة 

جميلة من اليسار، كانت 

ــــلـــــى الــــمــــرمــــى  الــــــوحــــــيــــــدة عـ

لـــــلـــــمـــــنـــــتـــــخـــــب الـــــــهـــــــولـــــــنـــــــدي 

 .)1-1( اإلكـــــــــــــــــــوادور  ضـــــــد 

وفــيــمــا يــنــتــظــر الــمــنــتــخــب 

الــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــدي عــــــــــــــــــــــــــودة 

مـــــــمـــــــفـــــــيـــــــس ديــــــــــــــبــــــــــــــاي إلـــــــــى 

تــــــشــــــكــــــيــــــلــــــتــــــه، ســـــيـــــحـــــتـــــاج 

لــــــــويــــــــس فـــــــــــــان غـــــــــــــال إلـــــــى 

مـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــوى عـــــــــــــــــــــــــــــــــاٍل مـــــــن 

غاكبو ورفاقه لضمان التأهل اليوم.

األمير الصغير4 
قـــدم جـــود بيلينغهام أيـــضـــاً ظـــهـــوراً أول نــاجــحــاً 

فــــــي كـــــــأس الـــــعـــــالـــــم مــــــع إنــــجــــلــــتــــرا بـــتـــســـجـــيـــلـــه فــي 

مرمى إيــران )2-6( في االفتتاح، مؤكداً أنه بالفعل، في 

التاسعة عشرة من عمره، قيمة ضرورية لألسود الثاثة. 

يــبــدو العـــب دورتــمــونــد األلــمــانــي الــثــمــيــن، كــاعــب الــوســط 

الذي تحتاجه إنجلترا منذ زمن في سعيها الدائم إلحراز 

أول ألقابها في كأس العالم منذ 1966.

بـــيـــلـــيـــنـــغـــهـــام أمــــــــــام الــــــــواليــــــــات الــــمــــتــــحــــدة )0-0(  وواجــــــــــــه 

الــجــمــعــة، مــشــاكــل عــــّدة فـــي الــتــحــرك، حــيــث تـــم تحييده 

جـــــــيـــــــداً مـــــــن قـــــبـــــل األمـــــريـــــكـــــيـــــيـــــن فـــــــي مــــــــبــــــــاراة تـــــعـــــامـــــل مـــعـــهـــا 

اإلنــجــلــيــز بـــحـــذر شـــديـــد. أظـــهـــرت هــــذه الـــمـــواجـــهـــة عــلــى أي 

حال أنه ال يزال لديه مجال للتحسين.

إنجليزي في ألمانيا5 
وفـــــــي قــــطــــر أيــــــضــــــاً، تـــتـــجـــه األنــــــظــــــار عـــــن كــــثــــب إلــــى 

بــــــزوغ نـــجـــم العـــــب آخــــــر، ســـبـــق أن مـــثـــل مــنــتــخــب 

ـــرتـــــدي اآلن قـــمـــيـــص الــمــنــتــخــب  إنـــجـــلـــتـــرا لـــلـــشـــبـــاب، لـــكـــنـــه يــ

األلماني، البلد الذي ولد فيه: إنه جمال موسياال، البالغ 

من العمر 19 عاماً. يستمر موسياال في التألق مع بايرن 

ميونيخ األلماني، لكن كــأس العالم بــدأت بصورة باهتة 

لـــ»دي مانشافت« من خــال الخسارة المّرة أمــام اليابان 

)2-1(، قبل أن يتجنب الكارثة ويحقق نتيجة جيدة مع 

إسبانيا )1-1( أول من أمس.

البورتا: برشلونة وراء نجاح »الماتادور«
برلين - د ب أ 

يـــعـــتـــقـــد خـــــــــوان البــــــورتــــــا رئـــــيـــــس نـــــــــادي بـــرشـــلـــونـــة 

ــــانـــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم بـــــــأن مـــجـــمـــوعـــة العـــبـــي  ــــبـ اإلسـ

فــــريــــقــــه األقــــــــويــــــــاء الـــــمـــــوجـــــوديـــــن مــــــع الـــمـــنـــتـــخـــب 

اإلسباني يمكن أن تساعد على دفع المنتخب 

الوطني للفوز بلقب كأس العالم.

ــــلــــــى مـــنـــتـــخـــب  ــــنـــــتـــــخـــــب اإلســـــــبـــــــانـــــــي عــ وفـــــــــــــاز الـــــمـ

كوستاريكا 7 /   صفر، ثم تعادل مع المنتخب 

األلــمــانــي 1/  1 ليصبح بــطــل الــعــالــم فــي 2010 

ــــيـــــة فــي  ــــائـ ــــتـــــأهـــــل لـــــــــــــأدوار اإلقـــــصـ عــــلــــى أعــــــتــــــاب الـ

مــونــديــال قــطــر. وجـــذب ثــنــائــي برشلونة 

الـــــــــــــــشـــــــــــــــاب غــــــــــــافــــــــــــي وبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــدري األنــــــــــــظــــــــــــار 

ــــيـــــن  ــــبـــــاراتـ فـــــــي وســــــــــط الــــمــــلــــعــــب فـــــــي الـــــمـ

ــــــران  ــــيـ ــ ــــــل فـ ــــــجـ ــــا سـ ــــمــ ــــيــ االفــــــتــــــتــــــاحــــــيــــــتــــــيــــــن، فــ

توريس هدفين أمام كوستاريكا.

وأعــــــرب البــــورتــــا عـــن فـــخـــره بـــأدائـــهـــم، 

ويعتقد أن األداء اإليجابي لـ»الماتادور« 

يــعــود للعمل الــجــيــد لتشافي عــلــى مستوى 

الـــنـــادي. وقـــال لصحيفة »آس« اإلســبــانــيــة: 

»أعــتــقــد أنـــه أمـــر رائــــع. هـــذا يعطي الفخر 

لبرشلونة لرؤية كيفية لعب المنتخب 

اإلسباني وما يفعله العبونا«.

وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــاف: »كــــــــــــــــــــــــان لــــــــويــــــــس 

إنـــــريـــــكـــــي )مـــــــــــــدرب الـــمـــنـــتـــخـــب 

اإلســــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــي( قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادراً 

عـــــــــــــلـــــــــــــى تـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــل كـــــــل 

الضغوط، 

وهــــــــــــــــــــــي طــــــــريــــــــقــــــــة 

لتحفيف 

الضغوط من على الالعبين«.

وأضــــــاف: »كــــان شــجــاعــًا لــلــغــايــة لــكــي يــراهــن 

بــدأوا يشعرون بحب  على العبين صغار جــداً 

العالم، وأغلبهم من برشلونة«.

الـــجـــيـــد،  لـــلـــشـــكـــل  الــــفــــضــــل  »يــــــرجــــــع  وأردف: 

ــــــاح الــــمــــنــــتــــخــــب اإلســــــبــــــانــــــي بـــــقـــــيـــــادة لــــويــــس  ــــــجـ ونـ

إنــــريــــكــــي، إلـــــى الـــعـــمـــل الـــجـــيـــد، الــــــذي يـــقـــوم بــه 

تشافي في برشلونة«.

سرقة منزل مدرب 
المغرب السابق

تــعــرض مــنــزل مــــدرب الــمــنــتــخــب الــمــغــربــي الــســابــق البوسني 

وحــــيــــد خـــلـــيـــلـــوزيـــتـــش لـــلـــســـرقـــة فـــــي فــــرنــــســــا، بـــحـــســـب مـــــا أكـــد 

مصدر في الشرطة الفرنسية، أمس.

وقال المصدر: إن اللصوص اقتحموا بعد ظهر األحد نافذة 

في الجزء الخلفي من البيت الواقع في لوفيسين )إيفلين(، 

ثـــم اســتــولــوا عــلــى الــخــزنــة، الــتــي كــانــت 

تـــــــحـــــــتـــــــوي عـــــــلـــــــى نـــــــــقـــــــــود ومـــــــــجـــــــــوهـــــــــرات، 

وســـــــــــــاعـــــــــــــات فـــــــــــــاخـــــــــــــرة. وفــــــــيــــــــمــــــــا ُتــــــــــقــــــــــّدر 

المسروقات بنحو 80 ألف يورو، 

فتحت الشرطة القضائية تحقيقًا 

ــــتـــــشـــــفـــــت فـــي  بــــــالــــــســــــرقــــــة، الــــــتــــــي اكـ

نهاية اليوم.

وأقيل خليلوزيتش من منصبه 

مدربًا للمنتخب المغربي في 

أغسطس الماضي، بعدما 

قـــــــــــــــــــــــــاده إلــــــــــــــــــــى نــــــــهــــــــائــــــــيــــــــات 

كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــالــــــــــــــــــم 

المقامة حاليًا في 

قـــطـــر. )فـــرســـاي - 

أ ف ب(

كودي غاكبوجمال موسياالغافي

تيموثي وياه

جود بيلينغهام

بعد أسبوع من المنافسة، ارتقى العديد من النجوم 
الشبان إلى مستوى التحدي في مونديال قطر 2022؛ 
مثل اإلسباني غافي، والهولندي كودي غاكبو، 
واإلنجليزي جود بيلينغهام، واألمريكي تيموثي وياه، 
هؤالء وغيرهم نجوم المستقبل الذين تألقوا في 
انطالق »العرس العالمي«.

الدوحة - أ ف ب 
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دبي- العوضي النمر 

عــــلــــى هـــــامـــــش أحـــــــــــداث ومــــنــــافــــســــات الـــــمـــــونـــــديـــــال الـــمـــثـــيـــرة 

والـــــقـــــويـــــة، تــــــــدور فـــــي أذهــــــــــان عــــشــــاق الـــــريـــــاضـــــة ومـــتـــابـــعـــي 

بـــطـــولـــة الــــمــــونــــديــــال الــــجــــاريــــة والـــمـــنـــعـــقـــدة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 

الــقــطــريــة الـــدوحـــة، الــعــديــد مــن األســئــلــة واالســتــفــســارات 

ــــهـــــم  مـــنـــهـــا، كـــــم يـــتـــقـــاضـــى حــــكــــام كــــــأس الــــعــــالــــم عـــــن إدارتـ

لـــلـــمـــبـــاريـــات، والـــجـــهـــة الـــمـــســـؤولـــة عــــن قــــضــــاة الـــمـــاعـــب، 

ومــن المتعارف أن »فيفا« تمتنع عن الحديث في مثل 

تلك األمور كنوع من فرض سياج من السرية.

مكافأة
وأشــــــــــــارت مـــــصـــــادر مـــــن »فــــيــــفــــا« إلـــــــى أن حـــــكـــــام مــــونــــديــــال 

قــطــر يــتــقــاضــون مــكــافــأة تــصــل إلـــى 70 ألـــف دوالر لمجرد 

االخـــتـــيـــار بـــالـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــمـــونـــديـــال، دون إعـــتـــبـــار عـــدد 

الــمــبــاريــات الــتــي يــقــومــون بـــإدارتـــهـــا، حــيــث يــحــصــل حكم 

الــــســــاحــــة خــــــال الـــــمـــــبـــــاراة الــــــواحــــــدة عـــلـــى مـــنـــحـــة إضـــافـــيـــة 

تصل إلى 10 آالف دوالر، فيما يتقاضى الحكم المساعد 

ألهـــمـــيـــة  تــــبــــعــــاً  كـــــذلـــــك  الـــــمـــــكـــــافـــــآت  وتـــــــــــزاد  آالف دوالر،   5

ــــر لــلــحــكــام  وقــــــوة الــــمــــبــــاراة، عــــــاوة عـــلـــى ذلـــــك يـــرتـــفـــع األجــ

الذين يديرون المباراة النهائية، وقد تصل المكافأة في 

نــهــايــة الــبــطــولــة إلــــى مـــا يـــقـــارب 300 ألــــف دوالر وأحــــدث 

االتـــحـــاد الـــدولـــي »فــيــفــا« ثــــورة فـــي مــكــافــأة الــحــكــام بــدايــة 

مـــن الــنــســخــة الــمــاضــيــة مـــن مـــونـــديـــال 2018 فـــي روســيــا، 

فقد حصل كــل حكم على 70 ألــف دوالر عــن مشاركته 

فــي الــبــطــولــة، خــاف مــكــافــأة إدارة الــمــبــاريــات، ويتحمل 

االتحاد الدولي كافة تكاليف المعيشة خال البطولة.

وخــــــــــــال الـــــنـــــســـــخ الـــــخـــــمـــــس األخــــــــيــــــــرة كــــــانــــــت مــــكــــافــــأة 

الــحــكــام فـــي مـــونـــديـــال ألــمــانــيــا 45 ألــــف دوالر ولــــم تكن 

لــتــصــبــح  الــــمــــبــــاريــــات، وزادت  إدارة  نـــظـــيـــر  مــــكــــافــــأة  هــــنــــاك 

50 ألـــــف دوالر فــــي مــــونــــديــــال جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، واســـتـــمـــر 

ذلك في مونديال 2014، إلى أن حدثت الطفرة الكبرى 

فــي  مــونــديــال روســيــا 2018، حيث كشفت الــبــيــانــات أن 

متوسط ما حصل عليه كل حكم في البطولة وصل إلى 

70 ألف دوالر، إضافة إلى مكافأة نظير إدارة المباريات.

يـــذكـــر أن، عــــدد الـــحـــكـــام فـــي دوري الــمــجــمــوعــات من 

مــســابــقــة الـــمـــونـــديـــال هـــو 36 حـــكـــمـــاً، بـــاإلضـــافـــة إلــــى عــدد 

مــن الــحــكــام الــمــســاعــديــن، والــبــطــولــة الحالية هــي األولــى 

ــــيـــــدات ضـــمـــن لــجــنــة  مـــــن نـــوعـــهـــا الــــتــــي تـــــشـــــارك فـــيـــهـــا سـ

التحكيم.

تطوير
ويـــــخـــــضـــــع حــــــكــــــام الــــــمــــــونــــــديــــــال لــــبــــرامــــج 

ــــيـــــة  ــــبـــــدنـ ــــهـــــم الـ ــتـ ــ ــــاقـ ــيـ ــ مـــــــتـــــــعـــــــددة لـــــتـــــطـــــويـــــر لـ

والـــذهـــنـــيـــة، قــبــل الـــمـــونـــديـــال بــفــتــرة كــبــيــرة، 

وخال المونديال يتم تقييم مستوياتهم خال 

دور الـــمـــجـــمـــوعـــات، واخــــتــــيــــار أفـــضـــلـــهـــم الســتــكــمــال 

البطولة، ويتم اختيار حكم المباراة النهائية 

مـــــــن بـــــيـــــن قـــــائـــــمـــــة قـــــصـــــيـــــرة تـــــضـــــم عــــــــــــادة 3 

ــــايـــــة عـــلـــى  ــــنـــــهـ أســــــــمــــــــاء، ويــــســــتــــقــــر فـــــــي الـ

ــــاراة  ــ ــبـ ــ ــ ــــمـ ــ ــــلــــــى طـــــــرفـــــــي الـ ــــكــــــم بــــــــنــــــــاًء عــ ــــحــ الــ

الــــنــــهــــائــــيــــة، وفــــــــي بــــعــــض األحـــــــيـــــــان يـــكـــون 

طــاقــم الـــمـــبـــاراة االفــتــتــاحــيــة هـــو نــفــســه طــاقــم 

الــنــهــائــي، إذا لـــم يــكــن مــنــتــمــيــاً إلــــى أي مـــن طــرفــي 

الـــمـــبـــاراة، وهـــــذا األمـــــر حــــدث فـــي كـــأســـي الـــعـــالـــم 2006 

بألمانيا و2018 في روسيا.

يــتــم مــنــح حــكــم الــمــبــاراة حــوالــي 3 آالف دوالر 

إضافية عن كل مباراة في دور المجموعات، 

ثــم تــرتــفــع إلـــى 10 آالف دوالر عــن كــل مــبــاراة 

فـــي األدوار اإلقـــصـــائـــيـــة، فــيــمــا تــصــل مــكــافــآت 

إلـــــى مــبــلــغ 2500 دوالر عــــن كــل  الـــمـــســـاعـــديـــن 

مـــــــبـــــــاراة فــــــي الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــات، وتـــــصـــــل إلــــى 

فـــي  مـــــــــبـــــــــاراة  كــــــــل  عــــــــن  دوالر  آالف   5

المبالغ  األدوار اإلقــصــائــيــة، وهـــذه 

هــــي ذاتــــهــــا الــــتــــي يـــتـــلـــقـــاهـــا حــكــام 

الــــــفــــــيــــــديــــــو فـــــــــي كــــــــــــأس الـــــعـــــالـــــم 

.2022

حافز 
وعـــــــــــــن تـــــــلـــــــك الــــــــمــــــــكــــــــافــــــــآت، قـــــــــــــال الــــــــدولــــــــي 

األسبق محمد عمر نائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد 

الـــــكـــــرة: إن تـــحـــديـــد مــــكــــافــــأة لـــحـــكـــام الــــمــــونــــديــــال مــــن قــبــل 

االتحاد الدولي يعتبر حافزاً جيداً لقضاة الماعب، وال 

ننسى أن حكم الكرة يتم إعــداده لتلك البطولة على 

مــــدى 4 ســـنـــوات كــامــلــة، لـــذلـــك تــعــتــبــر الــمــكــافــأة 

تقديراً معنوياً في المقام األول.

ــــائــــــاً: حــســنــاً  ويـــضـــيـــف مـــحـــمـــد عـــمـــر قــ

فـــعـــل االتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي بـــــزيـــــادة مـــكـــافـــأة 

الــحــكــام، إضـــافـــة إلـــى مــنــح مــكــافــأة عند 

تــلــك  أن  اعــــــتــــــقــــــادي  وفــــــــي  الـــــمـــــبـــــاريـــــات  إدارة 

المكافآت تعويض مناسب على الجهود الكبيرة 

الــــتــــي يـــبـــذلـــهـــا الــــحــــكــــام، ولــــعــــل مــــشــــاركــــة الـــحـــكـــم فــي 

مـــثـــل تـــلـــك الــــبــــطــــوالت أكــــبــــر مــــن مــــجــــرد مـــكـــافـــأة 

فهذه تكتب فــي سيرته الرياضية على مر 

األجيال، وهذا هو المكسب الكبير في 

حد ذاته.

مشاركة ال تثمن
ومن واقع خبرته في المشاركة بالمونديال، قال 

الحكم الــدولــي األســبــق عيسى درويــــش: بــدايــة نــقــول إن 

مــــشــــاركــــة أي حـــكـــم ســــــــواء ســــاحــــة أو مـــســـاعـــد أو فــيــديــو 

ــــال، ال تــــثــــمــــن بــــــــأي مــــــــــال، ألنـــــهـــــا تــــكــــتــــب فــي  ـــــديــ ــــونـ ــــمــ فــــــي الــ

الــســيــرة الــذاتــيــة لــلــحــكــم، كــمــا أن الــمــكــافــأة هــي تعويض 

بسيط عما يمر بــه الحكم مــن ضــغــوط نفسية، ويكفي 

القول إن الحكم ال يرى أسرته لفترات طويلة النشغاله 

الحدث  فــي  والمشاركة  المباريات  وإدارة  بالمعسكرات 

نــفــســه. ويــشــيــر عــيــســى درويـــــش انــــه شـــــارك فـــي مــونــديــال 

الــــــدولــــــي مـــكـــافـــأة  ألــــمــــانــــيــــا 2006، ويــــومــــهــــا مــــنــــح االتــــــحــــــاد 

تـــكـــن  ولــــــــــم  فــــــقــــــط،  ألــــــــــف دوالر  مــــــــشــــــــارك 45  لـــــكـــــل حـــــكـــــم 

هــنــاك مــكــافــآت عــلــى إدارة الـــمـــبـــاريـــات، ولـــم تــكــن نظرتنا 

الــحــدث العالمي الكبير،  للمال قــدر مشاركتنا فــي هــذا 

إلــــــــى أن حـــــدثـــــت الـــــطـــــفـــــرة خــــــــال مـــــونـــــديـــــال روســــــيــــــا زادت 

قـــيـــمـــة الــــمــــكــــافــــأة، وتـــــــم احــــتــــســــاب مــــكــــافــــآت أخــــــــرى نــظــيــر 

إدارة المباريات، ويتواصل هذا النظام خال المونديال 

الحالي في قطر، مما يعتبر حافزاً معنوياً كبيراً للحكام.

  دوالر مكافأة 
حكام المونديال

ش
عيسى دروي

حكم الساحة يتقاضى     �
من 3000 إلى 10000 

دوالر في المباراة 

�   مكافأة المساعدين 
وحكام الفيديو.. من 

2500 إلى 5000 دوالر 

�    محمد عمر: حافز جيد 
للضغوط والجهود 
التي يتعرضون لها

عيسى درويش:     �
المشاركة أهم من 

المال وتتويج  مميز 
للمسيرة 

مر
محمد ع

70.000



حكايات14
الثالثاء | 05  جمادى األولى  1444 | 29 نوفمبر ٢٠٢2  |  العدد ١٥٤98

أساطير المونديال لقطات  خالدة

أبوظبي – محمد صادق

يــــتــــذكــــر مـــشـــجـــعـــو كــــــــرة الــــــقــــــدم جــــــيــــــداً لــــمــــســــة يــــــد مــــهــــاجــــم مــنــتــخــب 

أوروغــــــواي، لــويــس ســـواريـــز، فــي مــبــاراة منتخب بـــاده أمـــام غــانــا، 

ــنــــوب إفــــريــــقــــيــــا، والـــتـــي  فـــــي ربــــــع نـــهـــائـــي كــــــأس الــــعــــالــــم 2010 فـــــي جــ

أطاحت بأحام »النجوم السوداء« واغتالت آمالهم بتحقيق إنجاز 

فريد من نوعه للكرة اإلفريقية في المونديال.

كانت غانا تتطلع إلى أن تصبح أول منتخب إفريقي يصل إلى 

نــصــف نــهــائــي كــــأس الـــعـــالـــم، وتـــقـــدمـــت فـــي الــنــتــيــجــة بـــهـــدف ســولــي 

مونتاري في الشوط األول، ولكن تعادل دييغو فورالن ألوروغواي 

فـــي الـــشـــوط الــثــانــي بــتــســديــدة خــرافــيــة أعـــــادت بــطــل الــعــالــم مــرتــيــن 

للمباراة. واحتكم الفريقان إلى الوقت اإلضافي الذي شهد أحداثاً 

مثيرة خاصة فــي اللحظات األخــيــرة، عندما حضرت الــدرامــا على 

أرض الـــمـــلـــعـــب، وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي ســـــدد دومـــيـــنـــيـــك أديــــيــــاه الـــكـــرة 

برأسه باتجاه مرمى أوروغـــواي، انشقت األرض عن سواريز الذي 

ــنــــــع الـــــــكـــــــرة مـــــــن دخـــــــــــول الـــــشـــــبـــــاك بـــــــيـــــــده، لــــيــــحــــصــــل عـــلـــى  ــ تــــــدخــــــل ومــ

الـــبـــطـــاقـــة الــــحــــمــــراء، ويــحــتــســب الـــحـــكـــم ركـــلـــة جـــــــزاء، لــتــقــتــرب غــانــا 

ــــكــــــرة فـــي  ــــالــ بــ مـــــــن دخـــــــــــول الـــــــتـــــــاريـــــــخ، إال أن أســـــــــامـــــــــواه جــــــيــــــان أطـــــــــــاح 

العارضة ويحتكم الفريقان لركات الجزاء التي ابتسمت لمنتخب 

أوروغـــــواي. واعــتــبــرت لمسة يــد ســواريــز والــطــرد الـــذي حصل عليه 

أنه الطرد األغلى في تاريخ المونديال، حطم معه قلوب جماهير 

غــــــانــــــا، وبــــــــــات تـــــدخـــــل ســـــــواريـــــــز بـــــيـــــده لــــحــــظــــة خــــــالــــــدة ال تــــمــــحــــى مــن 

تــاريــخ كـــأس الــعــالــم، إذ اســتــأثــر تــصــرف الــاعــب المثير بــاألحــاديــث 

وتركزت األنظار عليه باعتباره أنه المنقذ لمنتخب باده في ذلك 

الـــمـــونـــديـــال. وحـــتـــى اآلن ال يـــــزال يــتــنــدر مــشــجــعــو أوروغـــــــــواي وغــانــا 

بـــتـــلـــك الـــلـــحـــظـــة الــــتــــي قــــــال عـــنـــهـــا ســـــواريـــــز فـــيـــمـــا بــــعــــد: »لــــقــــد أنـــقـــذت 

ــــان ألـــــعـــــب دور حـــــــــارس الـــــمـــــرمـــــى فــي  ــ ــيـ ــ ــ الــــبــــطــــولــــة، فــــفــــي بــــعــــض األحـ

التدريبات، واألمر حينها كان يستحق القيام بذلك التصرف«.

دبي- عدنان الغربي 

دانــيــيــل بـــاســـاريـــا الـــمـــدافـــع األشـــهـــر فـــي تـــاريـــخ الــمــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي، وأحـــد 

أفضل المدافعين في تاريخ كرة القدم أساطير المونديال، حيث نجح في 

قيادة منتخب »التانغو« للتتويج بــأول لقب في كــاس العالم في مونديال 

1978، ولم يتمكن من المشاركة في مونديال 1986 بسبب اإلصابة.

وأصبح باساريا كابتن منتخب األرجنتين في عمر مبكر، وهو ثاني أكثر 

لــأهــداف، بعد الــهــولــنــدي رونــالــد كــومــان، حيث تمكن من  مــدافــع تسجياً 

تسجيل 143 هدفاً في 447 مباراة طوال مسيرته الكروية.

ولــعــب بــاســاريــا فـــي بـــدايـــة مــســيــرتــه الــكــرويــة مـــع نــــادي ريــفــر بــلــيــت، الـــذي 

لــعــب لــه بــيــن 1973 و1982، وشــــارك مــعــه فــي 226 مـــبـــاراة، ســجــل فيها 90 

هدفاً، ثم انتقل إلى الماعب األوروبية، ودافع عن خطوط نادي فيورنتينا 

وإنتر ميان، ولقب بالكابتن العظيم.

أشرف على تدريب المنتخب األرجنتيني في بطولة كأس العالم 1998، 

لـــكـــنـــه اســــتــــقــــال مــــن مــنــصــبــه بـــعـــد خـــــــروج »الــــتــــانــــغــــو« مــــن دور الـــثـــمـــانـــيـــة أمــــام 

هولندا.

دبي - إيهاب زهدي

نــشــر لــويــس إنــريــكــي مــــدرب مــنــتــخــب إســبــانــيــا، رســالــة 

عاطفية قبل مواجهة منتخب ألمانيا أول من أمس، 

عبر حسابه الشخصي على »انستغرام«، وتذكر فيها 

ابنته الراحلة زانــا، التي توفيت في 2019 في عمر 9 

سنوات بعد معركة قصيرة مع السرطان.

وكــــــرم إنـــريـــكـــي )52 عـــــامـــــًا(، ابـــنـــتـــه الـــراحـــلـــة أول مــن 

ــــيــــــوم يــــــوم خــــــــاص، لـــيـــس فـــقـــط ألنـــنـــا  أمــــــس بــــقــــولــــه: »الــ

نلعب مــع ألمانيا، ولــكــن أيــضــًا ألن ابنتي زانـــا، كانت 

ستبلغ من العمر 13 عامًا، أينما كنت نحن نحبك«.

وفارقت زانا الحياة عام 2019 بعد معركة استمرت 

5 أشــهــر مـــع ســاركــومــا الــعــظــام، وهـــو مـــرض نــــادر من 

سرطان العظام، وهو العام نفسه 

الــــذي اســتــقــال فــيــه إنــريــكــي من 

منصبه مديراً فنيًا إلسبانيا، 

ــبــــــل أن  ــ ألســــــــبــــــــاب شــــخــــصــــيــــة قــ

يعود في وقــت الحــق من العام 

نفسه.

ــــالــــــذكــــــر، أن ابـــــنـــــة إنــــريــــكــــي  ــــر بــ ــــديــ والــــــجــ

األخــــــــــــــــــرى، ســـــــيـــــــرا مـــــارتـــــيـــــنـــــيـــــز، تـــــرتـــــبـــــط بـــنـــجـــم 

مـــــنـــــتـــــخـــــب إســـــــبـــــــانـــــــيـــــــا ونـــــــــجـــــــــم مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر ســــيــــتــــي 

ــــــذي ســـجـــل هـــدفـــيـــن فــي  الـــســـابـــق فــــيــــران تـــــوريـــــس، الـ

الــمــبــاراة الــتــي حققت فيها إسبانيا فـــوزاً ســاحــقــًا على 

كــــوســــتــــاريــــكــــا 7 - 0، فــــــي أولــــــــــى مــــبــــاريــــاتــــهــــا فــــــي كــــأس 

العالم، قبل أن تتعادل مع ألمانيا 1-1.

إنريكي يحيي ذكرى طفلته 
في ليلة مواجهة األلمان

هنا المونديال
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الدور ثمن النهائي
-318:00 ديسمبرأول المجموعة األولى × ثاني المجموعة الثانية )49(
-323:00 ديسمبرأول المجموعة الثالثة × ثاني المجموعة الرابعة )50(
-418:00 ديسمبرأول المجموعة الرابعة × ثاني المجموعة الثالثة )52(

-423:00 ديسمبرأول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة األولى )51(
-518:00 ديسمبرأول المجموعة الخامسة × ثاني المجموعة السادسة )53(

-523:00 ديسمبرأول المجموعة السابعة × ثاني المجموعة الثامنة )54(
-618:00 ديسمبرأول المجموعة السادسة × ثاني المجموعة الخامسة )55(

-623:00 ديسمبرأول المجموعة الثامنة × ثاني المجموعة السابعة )56(

الدور ربع النهائي:
-9١٨:00 ديسمبرالفائز في )53( × الفائز في )54( – )58(
-9٢٣:00 ديسمبرالفائز في )49( × الفائز في )50( – )57(
-١٠١٨:00 ديسمبرالفائز في )55( × الفائز في )56( – )60(

-١٠٢٣:00 ديسمبرالفائز في )51( × الفائز في )52( – )59(

الدور نصف النهائي:
-13٢٣:00 ديسمبرالفائز في )57( × الفائز في )58( – )61(
-14٢٣:00 ديسمبرالفائز في )59( × الفائز في )60( – )62(

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع
-17١٨٫٠٠ ديسمبرالخاسر في )61( × الخاسر في )62( – )63(

المباراة النهائية:

-١٨١٨٫٠٠ ديسمبرالفائز في )61( × الفائز في )62( – )64(

دبي- إيهاب زهدي

ــــاع  اســــــتــــــطــ فــــــــــي  الـــــــمـــــــشـــــــاركـــــــيـــــــن  مــــــــــن  رشـــــــــــــح 73 % 

»الـــــــبـــــــيـــــــان« عـــــبـــــر »تـــــــويـــــــتـــــــر«، مــــنــــتــــخــــبــــات آســــــيــــــا فـــي 

كــــأس الـــعـــالـــم فـــي مـــونـــديـــال قـــطـــر، لـــتـــكـــرار إنــجــاز 

كوريا الجنوبية في كأس العالم 2002، مقابل 

27% أكــدوا العكس، وتأهلت كوريا للدور قبل 

النهائي لمونديال 2002 وخسرت من ألمانيا 0 

- 1،  وأمام تركيا 2 - 3 بمباراة تحديد »الثالث«.

ــــة بـــــــقـــــــيـــــــادة مـــــدربـــــهـــــا  ــــيــ ــــوبــ ــــنــ وتــــــمــــــلــــــك كـــــــــوريـــــــــا الــــــجــ

البرتغالي باولو بينتو فرصة التأهل لثمن نهائي 

مونديال 2022 مثل منتخبات أستراليا واليابان 

والسعودية وإيران.

وقـــال الــمــدرب التونسي مــهــدي بــن عبيد، إن 

مـــســـتـــويـــات الـــمـــنـــتـــخـــبـــات اآلســــيــــويــــة فــــي مـــونـــديـــال 

فــي  قـــــطـــــر، وأســـــتـــــرالـــــيـــــا  ــثــــنــــاء  ــتــ بــــاســ قـــــويـــــة   ،2022

مباراتها األولى بدور المجموعات، وأتوقع تأهل 

أكثر من منتخب آسيوي للدور التالي، وبعدها 

الــــنــــســــخــــة  ــــكــــــل حـــــــــــــادث حــــــــديــــــــث، ألن  ــــكــــــون،لــ ــــيــ ســ

الحالية مليئة بالمفاجآت.

استطالع 

:% 73
هل تكرر منتخبات آسيا إنجاز كوريا الجنوبية

في مونديال 2002 ؟
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النتيجةالمجموعةالملعبالتوقيتاليومالمباراة
0 - 2األولىالبيت20٢٠:00 نوفمبرقطر – اإلكوادور

6 - 2الثانيةخليفة الدولي21١٧:00 نوفمبرإنجلترا – إيران
٠ - ٢األولىالثمامة21٢٠:00 نوفمبرالسنغال – هولندا

1 - 1الثانيةأحمد بن علي21٢٣:00 نوفمبرالواليات المتحدة – ويلز
2 - 1الثالثةلوسيل22١٤:00 نوفمبرالسعودية – األرجنتين

0 - 0الرابعةالمدينة التعليمية22١٧:00 نوفمبرالدنمارك – تونس
0 - 0الثالثة22٢٠:00974 نوفمبرالمكسيك – بولندا

4 - ١الرابعةالجنوب22٢٣:00 نوفمبرفرنسا – أستراليا
0 - 0السادسةالبيت23١٤:00 نوفمبرالمغرب – كرواتيا

1 - 2الخامسةخليفة الدولي23١٧:00 نوفمبرألمانيا – اليابان
٧ - 0الخامسةالثمامة23٢٠:00 نوفمبرإسبانيا – كوستاريكا

1 - 0السادسةأحمد بن علي23٢٣:00 نوفمبربلجيكا – كندا
1 - 0السابعةالجنوب24١٤:00 نوفمبرسويسرا – الكاميرون

0 - 0الثامنةالمدينة التعليمية24١٧:00 نوفمبرأوروجواي – كوريا  ج
3 - 2الثامنة24٢٠:00974 نوفمبرالبرتغال – غانا

٢ - ٠السابعةلوسيل24٢٣:00 نوفمبرالبرازيل – صربيا
٢ - ٠الثانيةأحمد بن علي25١٤:00 نوفمبرإيران – ويلز

١ - ٣األولىالثمامة25١٧:00 نوفمبرقطر – السنغال
١ - ١األولىخليفة الدولي25٢٠:00 نوفمبرهولندا – اإلكوادور

0 - 0الثانيةالبيت25٢٣:00 نوفمبرإنجلترا – الواليات المتحدة
0 - 1الرابعةالجنوب26١٤:00 نوفمبرتونس – أستراليا

٢ - ٠الثالثةالمدينة التعليمية26١٧:00 نوفمبربولندا – السعودية
٢ - 1الرابعة26٢٠:00974 نوفمبرفرنسا – الدنمارك

٢ - ٠الثالثةلوسيل26٢٣:00 نوفمبراألرجنتين – المكسيك
٠ - ١الخامسةأحمد بن علي27١٤:00 نوفمبراليابان – كوستاريكا

٠ - ٢السادسةالثمامة27١٧:00 نوفمبربلجيكا – المغرب
٤ - ١السادسةخليفة الدولي27٢٠:00 نوفمبركرواتيا – كندا

1-1الخامسةالبيت27٢٣:00 نوفمبرإسبانيا – ألمانيا
3-3السابعةالجنوب28١٤:00 نوفمبرالكاميرون – صربيا

3-2الثامنةالمدينة التعليمية28١٧:00 نوفمبرغانا – كوريا ج
1 - 0السابعة28٢٠:00974 نوفمبرالبرازيل – سويسرا

-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
211024بولندا

210133األرجنتين
210123السعودية
201101المكسيك

المجموعة الرابعة
نقاطأهدافختفلالفريق
22٠٠66فرنسا

210123أستراليا
201111الدنمارك

2٠1١01تونس

المجموعة الخامسة

نقاطأهدافختفلالفريق
2١1٠84إسبانيا

2١٠1٢٣اليابان
21٠١١3كوستاريكا

2٠1١21ألمانيا

المجموعة السادسة

نقاطأهدافختفلالفريق
2١1٠34كرواتيا

21١٠24المغرب
210113بلجيكا

2٠٠21٠كندا

المجموعة السابعة
نقاطأهدافختفلالفريق

22٠٠36البرازيل

2١٠1١٣سويسرا

2٠1١31الكاميرون
2٠1١31صربيا 

المجموعة الثامنة
نقاطأهدافختفلالفريق

١١٠٠٣٣البرتغال
21٠١53غانا

١٠١٠٠١أوروغواي
2٠١12١كوريا الجنوبية

المجموعة األولى

نقاطأهدافختفلالفريق
٢1١٠٣٤اإلكوادور

٢١١٠٣٤هولندا
٢١٠١٣٣السنغال

٢٠٠٢١0قطر

المجموعة الثانية
نقاطأهدافختفلالفريق
211٠64إنجلترا

٢١٠1٤٣إيران
202012أميركا

٢01١1١ويلز

منتخبات آسيا  قادرة 
على تكرار اإلنجاز الكوري
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كرنفال 
المونديال
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