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رياضة

نصف النهائي

كأس العالم

خلف المرمى

ٌ ّ
«الكرات القاتلة» سالح فتاك في روسيا
حسن رمضان
هدفان من أصل كل خمسة أهداف ُس ّجلت في دور
املجموعات من كأس العالم روسيا  2018جاءا عبر
الكرات الثابتة .األمــر ال يعود إلى وجــود منتخبات
مـتـخـصـصــة بــالـتـسـجـيــل ع ـبــر كـ ــرات ثــاب ـتــة ،لكن
الالفت أن  15منتخبًا من أصل  32من املشاركني
فــي البطولة العاملية ّ
سجلت نصف عــدد أهدافها
بهذه الطريقة.
األم ــر لـيــس بالطبيعي ،إذ لــم نعتد مـشــاهــدتــه في
بطوالت قارية ومونديالية سابقة ،بل ولــم ُت ّ
سجل
هــذه األرق ــام سابقًا فــي دور للمجموعات إلحــدى
ُ
نسخ كأس العالم ،وهي أرقام مرتفعة جدًا مقارنة
مع األدوار األخرى في بطوالت سابقة.
 %43مــن أه ــداف دور املـجـمــوعــات (الـ ــدور األول)
ُس ّجلت عن طريق ركالت الجزاء والركالت الركنية
والــركــات الـحـ ّـرة وغيرها من الـكــرات الثابتة .وفي
حديثنا عــن األرق ــام ،وعــن الـفــروقــات واالختالفات
التي شهدها املــونــديــال الــروســي ،يمكننا أن نعود
ً
قليال إلــى ال ــوراء ،وتـحــديـدًا إلــى مــونــديــال البرازيل
 ،2014فقد بلغت نسبة األهــداف التي ّ
سجلت من
الكرات الثابتة (ركنيات ،ركــات حـ ّـرة ،ركلة جــزاء،
طويلة) الـ %28في البطولة ككل.
وحتى رمية تماس َّ
وفي مثال آخر ،لم تتخط هذه األهداف نسبة الـ%27
في ال ــدوري اإلنكليزي املمتاز في املوسم املاضي
( .)2018-2017إال أن هذه النسبة ارتفعت بشكل
ملحوظ في النسخة الروسية من املونديال.
وبــا شــك ساهمت تقنية الـ ــ« »VARبشكل كبير
ف ــي ارت ـف ــاع نـسـبــة األه ـ ــداف املـسـ ّـجـلــة م ــن ال ـكــرات
الثابتة .ولتقنية الفيديو األثر الكبير في كيفية سير
ُ
العديد من املباريات في كأس العالم حيث احتسبت

 %73من أهداف المنتخب اإلنكليزي في المونديال جاءت من كرات ثابتة (أ ف ب)

 %43من األهداف
في دور المجموعات
جاءت من كرات ثابتة

مــن خــالـهــا  24رك ـلــة ج ــزاء فــي دور املـجـمــوعــات
فقط ،أي بما يزيد على  6ركــات جــزاء عــن الرقم
القياسي الحتسابها فــي بطولة واح ــدة مــن كأس
العالم ( 18ركلة ج ــزاء) .والــواضــح انــه بعد اعتماد
ّ
تقنية الـ« ،»VARأصبح حكام املباريات يحتسبون
عرقلة
احيانًا ركالت الجزاء بسبب أي عملية دفع أو ّ
بسيطة التقطتها الكاميرات داخل املنطقة ،متيقنني
بــأنــه إن أظـهــرت اإلع ــادة بالفيديو عرقلة أو إعاقة
من أي نوع فسيكون قرارهم صائبًا ،ونتيجة لذلك

ّ
أصبح املدافعون أكثر تحفظًا في التدخالت داخل
بشكل أكبر خارجها في
منطقة الجزاء ،وحضرت
ٍ
مباريات عدة.
وفي الوقت نفسه ،ونتيجة ملا سبق ،بدأت املنتخبات
املـحــدودة اإلمكانيات الفنية اتـبــاع أسـلــوب التراجع
ّ
يصعب من
إلى الخلف والدفاع بكثافة ،األمــر الــذي
مـســألــة تسهيل ف ــرص الـتـهــديــف عــن طــريــق اللعب
ّ
املفتوح والكرات البينية (أي عبر بناء هجمة مركزة
من الدفاع إلى الهجوم) .لذا ،فقد أصبح اللعب مغلقًا
أمام املنتخبات التي تعتمد األسلوب الهجومي .لذا،
لم يعد هناك أمامها سوى خيار استغالل أي فرصة
لتحقيق هدف ما عن طريق الكرات الثابتة .ومن بني
هذه املنتخبات ،يبرز املنتخب اإلنكليزي ،إذ ّ
سجل
رجال ّ
املدرب غاريث ساوثغايت الذي فاجأ الجميع
في املونديال بوصوله مع منتخب «األسود الثالثة»
إلــى ال ــدور نصف النهائي ،أربـعــة أه ــداف مــن كــرات
ّ
ركـنـيــة :هــدفــن ل ـهـ ّـداف املــونــديــال حــتــى اآلن هــاري
كــايــن ،وآخ ــر للمدافع جــون ستونز وه ــدف لهاري
مــاغــوايــر فــي امل ـبــاراة األخـيــرة للمنتخب اإلنكليزي
أمام السويد.
ً
وي ـعــد مـنـتـخــب إن ـك ـل ـتــرا أك ـثــر املـنـتـخـبــات اس ـت ـغــاال
للكرات الثابتة في املونديال الــروســي ،فمن أصــل 11
هدفًا ّ
سجلها الالعبون اإلنكليز 8 ،أهداف منها جاءت
ّ
يتخصص في تنفيذها الظهير
عبر كرات ثابتة والذي
األيمن كيران تريبيير ،أي بنسبة  %73من إجمالي
ّ
املسجلة.
األهداف
هذا ّالرقم وغيره يعطي فكرة حول كيفية تأثير الكرات
الثابتة في عالم كرة القدم الحديثة ،وما بلوغ املنتخب
بمكان مــا على لعبه
اإلنكليزي دور األربـعــة معتمدًا
ٍ
التقليدي إال أكبر دليل على الفائدة التي تفرزها أحيانًا
هذه الكرات التي تصيب الخصم في املقتل.

كريستيانو رونالدو :يوم الوداع
ّ
القضية مشابهة
كان الجميع يعتبر
لـســابـقــاتـهــا ،ه ــل سينتقل رون ــال ــدو
إلى مانشستر يونايتد؟ هل سينتقل
«الــدون» إلى باريس سان جيرمان؟
ّ
ك ــل ـه ــا أس ـئ ـل ــة ك ــان ــت اإلجـ ــابـ ــة عـنـهــا
بـبـســاطــة :رون ــال ــدو يـجــدد عـقــده مع
ريال مدريد مع زيادة في الراتب.
ّ
والقصة
أمــس كــان الـجــواب مغايرًا،
أص ـب ـحــت واقـ ـع ــا ،ومـ ــن ال ـص ـعــب أن
ّ
تتقبله جـمــاهـيــر الــريــال فــي جميع
أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم .رحـ ــل رونـ ــالـ ــدو عــن
ال ـ ـنـ ــادي املـ ـلـ ـك ــي ،رح ـ ــل وأخ ـ ــذ مـعــه
ت ــاري ــخ ري ـ ــال م ــدري ــد م ــرف ــوع ــا عـلــى
كتفيه .اليوم ،أعلن نادي يوفنتوس
اإلي ـ ـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــي عـ ـ ــن ت ـ ـ ّ
ـوصـ ـ ـل ـ ــه إلت ـ ـفـ ــاق
م ــع ري ـ ــال م ــدري ــد ف ــي شـ ــأن ان ـت ـقــال
أفضل العــب في العالم كريستيانو
رونالدو إلى صفوف فريق «السيدة
الـ ـعـ ـج ــوز» مل ـ ــدة أربـ ـ ــع س ـ ـنـ ــوات ،فــي
ص ـف ـق ــة وصـ ـل ــت ق ـي ـم ـت ـهــا إل ـ ــى 105
ّ
مـ ــايـ ــن يـ ـ ـ ــورو بـ ـحـ ـس ــب م ـ ــا أك ـ ـ ــدت

واإليطالية.
الصحف اإلسبانية ّ
هـكــذا جــاء الـخـبــر ،وكــأنــه كغيره من
األخـ ـب ــار .ال األمـ ــر مـخـتـلــف ه ـن ــا .لم
يـنـتـظــر ن ــادي الـعــاصـمــة اإلسـبــانـيــة
لـيـكـتــب ب ـيــانــه الــرس ـمــي ش ــاك ـرًا فيه
رونالدو على السنوات التي قضاها
بـ ـ ــن أس ـ ـ ـ ـ ــوار مـ ـلـ ـع ــب «س ــانـ ـتـ ـي ــاغ ــو
بيرنابيو» .وجــاء في البيان« :وفقًا
إلرادة وط ـلــب ال ــاع ــب ،قـ ــررت إدارة
النادي املوافقة على رحيل رونالدو
إلى يوفنتوس .نود أن نعلن امتناننا
لــاعــب الـ ــذي أث ـبــت أن ــه األف ـض ــل في
العالم .رونــالــدو سيكون دائـمــا أحد
رم ــوز ري ــال مــدريــد وق ــدوة لألجيال
الـقــادمــة ،ريــال مــدريــد سيكون دائمًا
بـيـتــك .بـعـيـدًا عــن ال ـفــوز بــالـبـطــوالت
واأللقاب الفردية لقد أثبت رونالدو
طــوال تسع سنوات مــدى جديته في
العمل وتحمل املسؤولية والتطور.
أصـ ـب ــح أيـ ـض ــا الـ ـ ـه ـ ــداف ال ـت ــاري ـخ ــي
للنادي مع فوزه بـ 16لقبًا».

وافق ريال مدريد
على انتقال رونالدو
إلى يوفنتوس مقابل
 105ماليين يورو

ال ـق ـ ّـص ــة بـ ـ ــدأت م ــع ت ـص ــري ــح الـنـجــم
ال ـبــرت ـغــالــي ع ـقــب املـ ـب ــاراة الـنـهــائـيــة
لــدوري أبطال أوروبــا التي فاز فيها
ريــال مدريد على ليفربول .تصريح
أشـعــل مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
وال ـص ـح ــف الـ ـت ــي ت ـن ـت ـظــر م ـث ــل ه ــذا
النوع من الكالم لتتناوله على نطاق
واس ـ ــع .حـيـنـهــا ق ــال رون ــال ــدو« :لـقــد

٢

 ٥ﻣﻦ أﺻﻞ  ١١ﻫﺪﻓﴼ ّ
ﺳﺠﻠﻬﺎ اﻟﻼﻋﺒﻮن
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰ ﺟﺎءت ﻣﻦ ﻛﺮات ﺛﺎﺑﺘﺔ
)أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺧﺮ(
 ٪٧٣ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻟﻸﻫﺪاف ﻣﻦ ﻛﺮات ﺛﺎﺑﺘﺔ

اﺣﺘﺴﺒﺖ ﻓﻲ دور
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
 ٢٤رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء،
وﻫﻮ رﻗﻢ
ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ

 ١٥ﻣﻨﺘﺨﺒﴼ
ﻣﻦ أﺻﻞ ٣٢
ّ
ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺼﻒ
ﻋﺪد أﻫﺪاﻓﻬﺎ
ﻣﻦ ﻛﺮات ﺛﺎﺑﺘﺔ
 ٪٤٣ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف
اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻲ دور
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻛﺎﻧﺖ
ﻋﺒﺮ ﻛﺮات ﺛﺎﺑﺘﺔ

٤

دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ

ﻣﺒﺎراة

٢

٤٥٠

اﻟﺪوري
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ

ﻫﺪف

١٣١

٢

ّ
ﺳﺠﻞ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي  ٤أﻫﺪاف
ﻣﻦ أﺻﻞ  ١١ﻫﺪﻓﴼ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل
ﻣﻦ رﻛﻼت رﻛﻨﻴﺔ

اسـتـمـتـعــت بــوقـتــي م ــع ه ــذا ال ـنــادي
الـعــريــق ،ري ــال مــدريــد دائـمــا سيبقى
في قلبي» .بعد تصريح كهذا ،بدأت
اإلشـ ــاعـ ــات ت ــأت ــي م ــن ه ـن ــا وه ـن ــاك،
هــل سيرحل رون ــال ــدو؟ هــل الرئيس
فلورنتينو بيريز لــم يعطه مــا كان
ي ــري ــده؟ أس ـئ ـلــة رفـ ــض ح ــام ــل كــأس
أوروبا اإلجابة عنها.
ك ـ ــان رون ـ ــال ـ ــدو فـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار ن ـهــايــة
مسيرته مع منتخب بالده البرتغال
في كأس العالم ،ليفصح عن النهاية.
تـلــك الـنـهــايــة ّ الـتــي اتـجـهــت كالسهم
إلى قلوب عشاقه من محبي الريال.
سيرتدي كريستيانو ألوانًا لم يعتد
ع ـل ـي ـهــا ،األس ـ ـ ــود واألبـ ـ ـي ـ ــض ،أل ـ ــوان
ف ــري ــق ط ـفــول ـتــه (صـ ـ ـ ّـرح ب ـعــد نـهــايــة
املباراة مع يوفنتوس في ربع نهائي
دوري األبطال بأن النادي اإليطالي
كـ ــان ن ــادي ــه امل ـف ـضــل ف ــي ال ـط ـفــولــة).
الجميع كان يعتبر القضية كنوع من
«ال ــدل ــع» مــن قـبــل الـنـجــم البرتغالي،

ليضغط على اإلدارة امللكية لتجديد
عقده ورفع راتبه .لكن عالقة رونالدو
وب ـي ــري ــز ل ــم ت ـك ــن ع ـل ــى م ــا يـ ـ ــرام فــي
األعـ ـ ـ ــوام امل ــاضـ ـي ــة ،وه ـ ــذا األم ـ ــر ب ــدا
واض ـح ــا أخ ـي ـرًا .أم ــا الـسـبــب فيعود
ب ــاألس ــاس إل ــى الـعــاقــة الـسـيـئــة بني
وكـ ـي ــل أع ـ ـمـ ــال الـ ــاعـ ــب ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
ج ــورج ــي م ـنــديــش ورئ ـي ــس ال ـن ــادي
امللكي .عالقة ّ
سيئة ّأدت إلى نتيجة
ّ
أســوأ ،إلى نتيجة تتطلب التضحية
بأفضل العب في العالم .النجم الذي
ل ـطــاملــا أع ـط ــى ال ـفــريــق ك ــل م ــا لــديــه،
هـ ـ ـ ّـداف دوري األبـ ـط ــال ال ـتــاري ـخــي،
ّ
هداف الدوري اإلسباني في اكثر من
مـنــاسـبــة ،وأف ـض ــل الع ــب ف ــي الـعــالــم
خمس ّ
مرات.
يوفنتوس سعيد ،الــدوري اإليطالي
يـع ـيــش ،م ــدري ــد تـنـتـحــب وإسـبــانـيــا
مـ ـتـ ـف ــاجـ ـئ ــة وت ـ ـس ـ ــأل ع ـ ــن م ـس ـت ـق ـبــل
«الليغا» و«الكالسيكو».
(األخبار)

٤٣٨

ﻛﺄس إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

ﺗﻤﺮﻳﺮة
ﺣﺎﺳﻤﺔ

اﻟﻜﺄس اﻟﺴﻮﺑﺮ
اﻷوروﺑﻴﺔ

أﺻﻞ ّﻛﻞ
 ٢ﻣﻦ
ُ
 ٥أﻫﺪاف ﺳﺠﻠﺖ
ﻓﻲ دور
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﺟﺎءت
ﻣﻦ ﻛﺮات ﺛﺎﺑﺘﺔ

رياضة

سوق اإلنتقاالت

(تصميم ّ
عليان)
رامي

ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل ٢٠١٨
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٢

اﻟﻜﺄس اﻟﺴﻮﺑﺮ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ

٣

ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل اﻷﻧﺪﻳﺔ

ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو ﻣﻊ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
 ٤اﻟﻜﺮة اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ

(تصميم ّ
عليان)
رامي

