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رياضة
نمر جبر

"ابهار"، بهذه الكلمة وصف عشاق كرة القدم حول العامل حفل افتتاح كأس العامل لكرة القدم بنسخته الـ22. عرض حّول 
ملعب "البيت" املستوحى تصميمه من الخيمة البدوية، يف منطقة الخور، اىل صندوق فرجة اذهل العامل بروعته، اذ وضع 

املنظمون القطريون الدول املضيفة للنسخة املقبلة امام تحد كبري

وفت امارة قطر بوعدها، وتحولت الدوحة اىل 
ملتقى االنسانية، فلم تتخل عن مبادئها العربية 

االصيلة ومنحت النهائيات مذاقا استثنائيا.
امام 67 الف متفرج، افتتحت قطر البطولة التي 
تقام كل 4 سنوات. انطلق الحفل بآيات قرانية 
عروض   7 وتضمن  الشعوب،  بني  التقارب  عن 
العاملية،  التقاليد القطرية والثقافة  جمعت بني 
النهائيات  يف  املشاركة  الـ32  الفرق  وتكريم 

والدول املضيفة السابقة، واملتطوعني.
"درميرز"  اغنية  االفتتاح  حفل  فقرات  بني  من 
كوك  جونغ  الجنويب  الكوري  للمغني  )حاملون( 
املفتاح  غانم  قدم  كام  الكبييس،  فهد  والقطري 
ودانة الفردان اغنية حول الشمول والتنوع. وكان 
الحفل بدأ باغنية عربية المرأة تضع غطاء بدويا 
عىل وجهها، تالها حديث عن الشمول والتسامح 
وجاء  فرميان.  مورغان  املمثل  القاه  والتنوع 

ان خرست املانيا امام اليابان وبالسيناريو نفسه، 
نتيجتان  اشد.  والصدمة  اكرب  املفاجأة  فكانت 
قلصتا حظوظ طريف نهايئ مونديال 2014 لبلوغ 
الدور الثاين، لكن السياق التاريخي يبقيها قامئة. 
اذ لطاملا شهدت كأس العامل مفاجات من العيار 
الثقيل، غري ان النسخة الحالية حملت نتائج غري 
االرجنتني  خرست  االول.  االسبوع  منذ  متوقعة 
مستكملني  االفتتاحيتني،  مباراتهام  يف  واملانيا 
بذلك مسلسل السقوط الحر بعد نسخة الربازيل 
هكذا،  ايضا(.  املاضية  النسخة  يف  باكرا  )خرجا 
و"التانغو"  "املانشافت"  جامهري  الخيبة  عمت 
انتهت،  التأهل  آمال  ان  منهم  العديد  واعترب 
لكن الواقع مغاير. فعادة ما يكون معدل النقاط 
الحالة  ويف  الـ16.  دور  اىل  للتأهل  كافيا  الست 
التي ينتهي فيها فريقان او ثالثة عىل القدر نفسه 
من النقاط، يتحدد الرتتيب تبعا لالهداف، عدد 

االهداف املسجلة، وسجل املواجهات املبارشة.
الـ16  دور  اىل  التشييل  وصلت   ،1998 عام 
متعادلة يف مبارياتها الثالث. وبعد اربع سنوات، 
والواليات  والباراغواي  وتركيا  ايطاليا  تأهلت 
املتحدة االمريكية اىل الدور الثاين بأربع نقاط لكل 
منها. عام 2006، وصلت املكسيك واوسرتاليا اىل 
دور الـ16 برصيد 4 نقاط ايضا، وتكرر االمر مع 
4 منتخبات يف نسختي جنوب افريقيا )2010( 
العامل  االمر يف كأس  والربازيل )2014(. واستمر 
االخرية يف روسيا، حيث حصل فريقان عىل اربع 
اىل  واالرجنتني  املانيا  تنضم  فهل  وتأهال،  نقاط 

القامئة؟
نقاط يف عام  التشييل برصيد 3  تأهل  مع كون 
1998 هي استثناء، يشري التاريخ اىل ان 4 نقاط 
عىل االقل مطلوبة للتقدم من دور املجموعات. 
وللمفارقة، وصلت 4 منتخبات تاريخيا اىل نهايئ 

النسخة 22 من كأس العالم لكرة القدم "مونديال قطر"
مفاجآت مبكرة، تقنيات تحكيم متطّورة، أرقام قياسّية

 2022 قطر  ملونديال  االصلية  لالغنية  التمهيد 
"ارحبو" بغناء مقاطع من االغاين الرسمية لنسخ 
كأس العامل السابقة منذ اغنية املغني رييك مارتن 
"كأس الحياة" يف نسخة فرنسا 1998. تزامنا مع 
"ارحبو" االغنية الرسمية لـ"مونديال قطر 2022"، 
)متيمة  "لعيب"  شكل  عىل  ضخم  بالون  ارتفع 
الضخمة  امللعب  شاشة  وعرضت  املونديال(، 
ال  حمد  بن  متيم  الشيخ  طفولة  من  لقطات 
اثناء  يف  حمد  الشيخ  والده  مع  قطر  امري  ثاين 
مامرستهام كرة القدم عىل مالعب ترابية، واخرج 
االمري قميصا وقع عليه والده قبل اعالنه افتتاح 

البطولة رسميا.
بصدمة  االرجنتني  اصيبت  املفاجآت،  سياق  يف 
بعد خسارتها امام السعودية بنتيجة 1 - 2. نتيجة 
واحدة  البعض  واعتربها  الكروي  الوسط  هزت 
من اكرب املفاجات يف املونديال عىل االطالق، اىل 

نمر جبر

العب  هدف  بالغاء  مرورا   ،1986 عام  انكلرتا 
يف  املانيا  امام  المبارد  فرانك  االنكليزي  الوسط 
مونديال جنوب افريقيا 2010 رغم تخطي الكرة 
خط املرمى، وصوال اىل الكرة التي اهلت فرنسا 
اىل مونديال 2010 عرب يد املهاجم تيريي هرني. 
االتحاد  جعلت  وغريها  اللقطات  هذه  مثل 
الدويل لكرة القدم "فيفا" يستخدم التكنولوجيا 
يف البطوالت التي يرعاها، فبدأ االمر بتقنية خط 

."VAR"املرمى ثم الـ
اما احدث التقنيات املعتمدة يف كأس عامل قطر 
2022 فهي تقنية شبه الية للكشف عن حاالت 
الروبوت"  "الحكم  تقنية  اطالق  تم  اذ  التسلل. 
يف  بعد ظهورها  الفيفا،  اعلن  ما  بحسب  خالل 

التقنية  وتعتمد  اوروبا.  ابطال  دوري  مباريات 
الجديدة عىل استخدام كل الكامريات املوجودة 
الالعبني  مراكز  ملراقبة  امللعب  ارض  عىل 
واوضاعهم بهدف حسم حاالت التسلل يف وقت 
قصري. وبحسب صحيفة "داييل ميل" الربيطانية، 
الكرة،  لتتبع  امللعب  كامريا يف سقف  ثبتت 12 
مراقبة  بهدف  العب  كل  عىل  كامريا  و29 
وانشاء مناذج ثالثية لهيكله الجسدي مع جمع 
املباريات.  مدار  عىل  البيانات  من  صورة   180
 Adidas وسيتم وضع مستشعر يف وسط كرات
املخصصة لكأس العامل، التي تحمل اسم الرحلة، 
يف  رسعة  واالكرث  دقة  االفضل  بكونها  وتتسم 
تاريخ كل نسخ كأس العامل. وتقوم املستشعرات 
بتسجيل البيانات 500 مرة يف الثانية الكتشاف 
متى ركلت الكرة بالضبط، ثم دمجها مع بيانات 
تتبع االطراف لتنبيه مسؤويل املباراة داخل غرفة 
الـ"VAR" عندما يكون الالعب متسلال يف اللحظة 
العملية  تعقيد  التمريرة. رغم  فيها  لعبت  التي 
القرار  البت يف  ان يستغرق  املتوقع  نظريا، من 

بضع ثوان فقط للحؤول دون ضياع الوقت.
وسيتمكن الالعبون خالل بطولة كأس العامل من 
الحصول عىل رؤية افضل حول ادائهم عىل ارض 
اذ   ."FIFA Player" تطبيق  خالل  من  امللعب 
 ،"FIFPRO" جرى تطوير التطبيق بالتعاون مع
املحرتفني،  القدم  كرة  لالعبي  العاملي  املمثل 
يف  العامل  كأس  بطولة  يف  مرة  ألول  ويستخدم 
التي  واملقابالت  االستطالع  اظهر  بعدما  قطر 
بيانات  عىل  بالحصول  الالعبني  اهتامم  اجريت 
ادائهم. وسيوفر تطبيق "FIFA Player" فرصة 
بعد  الفردي  ادائه  بيانات  اىل  وصول كل العب 
البيانات  وتتضمن  مباراة،  كل  من  وجيزة  فرتة 
التي جمعت: مقاييس بيانات كرة القدم، بيانات 
التقطها فريق محللني لالداء، باالضافة اىل بيانات 
التتبع. وترشح البيانات ايضا ما اذا كان الالعب 
وما  لالستالم،  صحيحا  تحركا  او  عرضا  قدم  قد 
اذا كان اجراء التوزيع قد كرس خطوط الخصم، 
اضافة اىل مدى فاعلية الضغط الذي مارسه عىل 
مزامنة  ثم  الكرة.  عىل  استحوذ  الذي  الخصم 
هذه البيانات مع لقطات املباراة لتمكني الالعبني 
من مشاهدة جميع اللحظات الرئيسية الدائهم 
للكامريا.  بالتفصيل، عرب استخدام زوايا مختلفة 

وكانت  االوىل،  املباراة  خسارة  بعد  العامل  كأس 
االرجنتني واحدة منها عام 1990. سيناريو عرفته 
خرست  عندما   ،1982 عام  ايضا  الغربية  املانيا 
امام  النهايئ  ثم  الجزائر  امام  االوىل  مباراتها 
الذي  الوحيد  االسباين  املنتخب  ويعترب  ايطاليا. 
خرس مباراته االفتتاحية وتوج بالبطولة. كان ذلك 
عام 2010 بهدف الندريس انييستا التاريخي يف 

شباك الطواحني الهولندية.   
للمونديال  السابقة  النسخ  من  العديد  شهدت 
لقطات تحكيمية فادحة اثرت بطريقة او باخرى 
عىل نتائج املباريات، وكان من املمكن ان يتغري 
هدف  من  بدءا  تحصل.  مل  لو  الكروي  التاريخ 
االرجنتيني دييغو ارماندو مارادونا بيده يف شباك 

 5 يف  يسجل  العب  اول  بات  بعدما  التاريخ  رونالدو  كريستيانو  الربتغايل  النجم  دخل 
نهائيات لكأس العامل، بافتتاحه التسجيل ملنتخب بالده يف مرمى نظريه املنتخب الغاين 

يف مونديال قطر 2022.
جاء الهدف الثامن لرونالدو يف كأس العامل من ركلة جزاء انتزعها بنفسه وسددها بنجاح 
نفسه عرضة  الذي وجد  عاما  الـ37  ابن  الضغط عن  الغانية، مام سيخفف  الشباك  يف 
لالنتقادات بعد هجومه عىل فريقه مانشسرت يونايتد االنكليزي ومدربه الهولندي اريك 

تن هاغ، مام ادى اىل فسخ عقده مع النادي بالرتايض.

انجاز تاريخي لرونالدو

العبو املنتخب الياباين يحتفلون بتسجيل االصابة الثانية يف املرمى االملاين.الدورسي لحظة تسجيله اصابة الفوز للسعودية يف مرمى االرجنتني.



8485
عدد 111 - كانون األول 2022عدد 111 - كانون األول 2022

كذلك سيتم توفري صور الحركة املتعددة التي 
املهمة من كل مباراة  اللحظات  التقطت خالل 
لكل العب عىل حدة. تقنيات جديدة تستخدم 
للمرة االوىل وستحمل معها العديد من املفاجات 
خالل  جدواها  تثبت  ان  عىل  املونديال،  خالل 

فرتة املباريات.
نهائيات  يف  املباريات  من  العديد  يشهد 
ضعيفا  حضورا  قطر  يف  الحالية  العامل  كأس 
للجامهري االوروبية، مقارنة بالنسخ السابقة. 
االورويب  الجمهور  فان  املصادر،  وبحسب 
حرض باعداد اقل من النسخ السابقة بسبب 
عدم رضاه عن تنظيم املونديال يف بلد رشق 
توقيت  اىل  اضافة  تحديدا،  وعريب  اوسطي، 
املونديال الشتوي الذي يتعارض مع احداث 

واعياد كثرية يف تلك الدول.
قد  الربيطانية،  اتليتيك"  "ذا  صحيفة  وكانت 
اكدت يف وقت سابق ان املشجعني االوروبيني 
مقارنة  قطر  اىل  قليلة  باعداد  سيحرضون 
بالنسخ السابقة من املونديال، وخاصة يف روسيا 
اتليتيك"  "ذا  ونقلت   .2014 والربازيل   ،2018
الفرنسيني،  الداعمني  مجموعة  مؤسس  عن 
"Irresistibles Francais"، فابيان بونيل قوله، 
مونديال  يف  للمشاركة  سفرهم  مجموعة  ان 
قطر لن تكون سوى سدس حجمهم يف روسيا. 
ونقلت الصحيفة عن 7 اتحادات دول اوروبية 

من اصل 13 املتأهلة اىل نهائيات كأس العامل 
الحايل، ان اعداد املشجعني الذين حجزوا تذاكر 

لحضور كأس العامل يف قطر انخفض.
املشجعني  ان  الهولندي  االتحاد  وقال 
الهولنديني الذين سيحرضون كأس العامل 2022 
املعتاد.  حجمهم  من  فقط   %60 سيشكلون 
تلقى 3000 طلب فقط  انه  االتحاد  وكشف 
لكل مباراة يف قطر. يف املقابل، كان الرقم لكل 
مباراة جامعية يف نهائيات كأس العامل 2014 
االتحاد  تلقى  جهته،  من   .5000 الربازيل  يف 
من  طلب   5000 القدم  لكرة  السويرسي 
الثالث  املجموعة  املشجعني لجميع مباريات 
وبولندا وكرواتيا  ويلز  اتحاد  وابلغ  مجتمعة. 
املشجعني  حضور  يف  انخفاض  عن  وبلجيكا 
الوحيد  هو  االنكليزي  االتحاد  وكان  ايضا. 

الذي تلقى طلبات تذاكر مامثلة لتلك الخاصة 
بالدورات السابقة من كأس العامل.

عن  "فيفا"  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  واعلن 
بيع ما يقرب من 3 ماليني تذكرة للنهائيات، يف 
وقت كشف رئيسه السويرسي جياين انفانتينو 
عىل  االيرادات  زيادة  يف  ساعدت  البطولة  ان 
مستوى  اىل  املاضية  االربع  السنوات  مدى 

قيايس بلغ 7,5 مليارات دوالر.
االهتامم  زيادة يف  العامل  بداية كأس  وشهدت 
باملباريات الـ64 عىل مدار 29 يوما، عىل الرغم 
قطر  باستضافة  املحيطة  السلبية  الدعاية  من 
للعرس العاملي. وتراكمت طوابري رشاء التذاكر 
الدوحة، وتجاوزت قطر  بيعها يف  خارج مركز 
حصة التذاكر املباعة يف مونديال روسيا 2018، 
عندما بيع ما يزيد قليال عن 2,4 مليون تذكرة.

وقدر انفانتينو يف وقت سابق ايرادات االتحاد 
الدويل الربع سنوات بنحو 7,5 مليارات دوالر 
كأس  مسابقة  وتعترب  العام.  نهاية  حلول  يف 
الدويل  لالتحاد  الرئييس  الدخل  مصدر  العامل 
وااليرادات تزيد باكرث من مليار دوالر عام كان 
مؤمتر  يف  وكشف  سنوات.  اربع  قبل  متوقعا 
ضم 211 جمعية منضوية تحت لواء الفيفا، ان 
نفقات االخري سترتاوح بني 6,34 و6,5 مليارات 
انفانتينو  انتخاب  اعادة  املقرر  ومن  دوالر. 

لوالية ثالثة يف اذار املقبل.
كام اعلن انه سيتم االعالن عن قوانني جديدة 
انه  مؤكدا  العام،  القدم هذا  كرة  تنظم وكالء 
يريد ان يرى املزيد من املباريات بني املنتخبات 
العامل  وكأس  مختلفة  مناطق  من  الوطنية 
بعض  "لدينا  قائال:  وعلق  اكرب.  بعدد  لالندية 

االفكار الجيدة".
السويرسي  الالعب  يكن مشهد  مل  املقابل،  يف 
الفوز  هدف  سجل  عندما  عاديا  امبولو  بريل 
سويرسا  الكامريون.  مرمى  يف  بالده  ملنتخب 
اليها  انتقل  التي  البالد  هي  بل  بالده،  ليست 
مع والدته املنفصلة عن والده، والتي اقرتنت 
الذي حصل  فالرجل  مبواطن سويرسي،  الحقا 
عىل الجنسية السويرسية قبل 8 اعوام، هو من 

مواليد العاصمة الكامريونية ياوندي.
امبولو رفض االحتفال بالهدف احرتاما الصوله، 
وهو واحد من عرشات الالعبني الذين ولدوا يف 

تقنيات جديدة تستخدم 
للمرة االولى ستحمل معها 

العديد من املفاجات خالل 
املونديال

بلد ويدافعون اليوم عن الوان بلد آخر، فهناك 
مبجموعة  محاطا  الويلزية  التشكيلة  يف  املاين 
التشكيلة  يف  وامرييك  انكلرتا،  يف  ولدوا  العبني 
الالعبني  من  الكثري  هناك  ان  كام  اليابانية. 
الوان  اليوم عن  يدافعون  املولودين يف فرنسا 

منتخبات افريقية.
هذه املسألة متتد اىل كل املنتخبات والبلدان 
والقارات، اذ حتى بني منتخبات امريكا الجنوبية 
هناك العبون مل يولدوا يف البالد التي حملتهم 
مثال،  االكوادور  فمع   .2022 العامل  كأس  اىل 
االرجنتيني  غاليندس  هرنان  الحارس  هناك 
املولد، ويف قطر هناك بدرو كوريا كغريه الكثري 
من الالعبني يف الفريق، ويف السنغال عدد كبري 
من حاميل الجنسية الفرنسية بحكم والدتهم 
يف فرنسا، امثال الحارس ادوار مندي واملدافع 
عبدو ديالو. وينسحب االمر اىل القارة االسيوية 
للمنتخب  يلعب  الذي  قدوس  سامن  مع 
االيراين، وهو من مواليد السويد، بينام يحمل 
الحارس الياباين االحتياطي اسام ال يشبه ايا من 
اسامء زمالئه، وهو دانيال شميدت املولود يف 

الواليات املتحدة من اب امرييك وام يابانية.
هذه االسامء هي عينة من الالعبني الـ137 الذين 
مل يتمسكوا بهوية الوالدة او جواز السفر الذي 
الذي ولدوا فيه، بل ذهبوا  البلد  منح لهم يف 
اىل تحقيق احالمهم يف بلدان اخرى تلتقي مع 
االستفادة  فكانت  الكروية،  مسريتهم  اهداف 
متبادلة بينهم وبني تلك املنتخبات التي حصلت 
االختيار  الصعب  من  ليس  اذ  عىل خدماتهم. 
مثال بني فرنسا وانغوال بالنسبة اىل العب مثل 
كابيندا،  املولود يف  كامافينغا  ادواردو  الفرنيس 
وليس صعبا ابدا اتخاذ قرار اسوة بالذي اتخذه 
يف  املولود  سرتلينغ  رحيم  االنكليزي  النجم 

العاصمة الجامايكية كينغستون.
ملنتخبات  يلعبون  العامل  كأس  يف  العبا   137
بلدان غري تلك التي ولدوا فيها. رقم له دالالت 
اصبحت  القدم  كرة  ان  كيف  ويعكس  عدة، 
جدا  واسع  فملعبها  عاملية.  بقرية  اشبه 
لتحقيق الطموحات، اذ ال فارق عند الالعبني 
ينضوون  الذين  العلم  او  القميص  لون  يف 
اصابة  هو  اليهم  بالنسبة  املهم  ان  اذ  تحته، 

املجد والنجومية املطلقة. من االفتتاح.

من االفتتاح.

من االفتتاح.

قطر – االكوادور 0 – 2
انكلرتا – ايران 6 – 2

السنغال – هولندا 0 – 2
الواليات املتحدة – ويلز 1 – 1 

االرجنتني – السعودية 1 – 2 
الدامنارك – تونس 0 – 0 
املكسيك – بولندا 0 – 0 
فرنسا – اوسرتاليا 4 – 1 

املغرب – كرواتيا 0 – 0 
املانيا – اليابان 1 – 2 

اسبانيا – كوستاريكا 7 – 0 
بلجيكا – كندا 1 – 0 

سويرسا – الكامريون 1 – 0 
االوروغواي – كوريا الجنوبية 0 – 0 

الربتغال – غانا 3 – 2 
الربازيل – رصبيا 2 – 0

الجولة االولى من الدور االول

رياضة


