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رياضة

نيمار
ً
محتفال
بهدفه
الرائع في
مرمى
الباراغواي
(ميغيل
شينكاريول
ــ أ ف ب)

تصفيات مونديال 2018

نيمار يستنسخ زمن الكبار
ّ
يقدم النجم نيمار ً
أداء رائعًا ،سواء مع
منتخب البرازيل أو فريقه برشلونة .من
خالل سحره ،قاد األول إلى مونديال
 2018في روسيا ،وقبله الثاني إلى ربع
نهائي دوري أبطال أوروبا ،ما جعل
الكل يحكي عن بداية زمن نيمار

حسن زين الدين
ببساطة ،إذا ما جرى اختيار الالعب
األفضل حاليًا في تصفيات مونديال
 2018في مختلف القارات فلن يكون
سوى النجم نيمار إزاء ما يقدمه مع
منتخب البرازيل.
السحر في هــذه الفترة يتجسد في
نيمار معيدًا التذكير بأجيال رائعة
لـكــرة ال ـقــدم الـبــرازيـلـيــة .فــي امل ـبــاراة

أمـ ـ ـ ــام األوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي ،سـ ـج ــل الع ــب
برشلونة اإلسباني هدفًا رائعًا بني
يكتف به،
األهــداف األربعة ،لكنه لم
ِ
إذ مباشرة في املـبــاراة التالية أمام
ال ـب ــاراغ ــواي سـجــل هــدفــا آخ ــر أكـثــر
روعـ ــة ع ـنــدمــا ان ـط ـلــق م ــن منتصف
امل ـل ـعــب ب ـم ـح ــاذاة خ ــط ال ـت ـمــاس من
ال ـج ـهــة ال ـي ـس ــرى ،وت ـخ ـطــى العـ َـبــن
ب ـب ــراع ــة ث ــم اق ـت ـحــم مـنـطـقــة ال ـج ــزاء
وتــاعــب بــاملــدافــع وس ــدد ال ـكــرة في

البرازيل في المونديال واألرجنتين في مأزق
كـمــا ك ــان مـتــوقـعــا ،قـطـعــت ال ـبــرازيــل
الـتــذكــرة األول ــى إلــى مــونــديــال 2018
فــي روسـيــا بعد فــوزهــا الكبير على
ضيفتها الباراغواي  0،-3مستفيدة
مـ ـ ــن خ ـ ـ ـسـ ـ ــارة األوروغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي أمـ ـ ــام
مضيفتها الـبـيــرو  ،2-1واإلكـ ــوادور
أم ــام مضيفتها كولومبيا  ،2-0في
الجولة الــرابـعــة عشرة مــن تصفيات
خيبة دي ماريا (أ ف ب)

أميركا الجنوبية.
ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة األول ـ ـ ــى ،س ـجــل أهـ ــداف
الـ ـب ــرازي ــل :فـيـلـيـبــي كــوتـيـنـيــو ()34
ونيمار ( )64ومارسيلو (.)85
وف ــي الـثــانـيــة ،سـجــل بــاولــو غـيــريــرو
( )35وإدي ـ ـس ـ ــون فـ ـل ــوري ــس ()62
لبيرو ،وكــارلــوس سانشيز أركوسا
( )30لألوروغواي.
وف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـث ـ ــالـ ـ ـث ـ ــة ،س ـ ـجـ ــل خ ــامـ ـي ــس
رودري ـغ ـيــز ( )20وخ ــوان كـ ــوادرادو
( )34هدفي كولومبيا.
ل ـك ــن املـ ـف ــاج ــأة الـ ـكـ ـب ــرى صـنـعـتـهــا
ب ــول ـي ـف ـي ــا الـ ـت ــي ص ــدم ــت ضـيـفـتـهــا
األرجـ ـنـ ـت ــن ب ـغ ـي ــاب ن ـج ــم األخـ ـي ــرة
ل ـي ــون ـي ــل م ـي ـســي امل ـ ــوق ـ ــوف ،ع ـنــدمــا
تغلبت عليها  ،0-2سجلهما خــوان
ك ــارل ــوس أرت ـشــي ( )31ومــارسـيـلــو
مورينو (.)52
واستعادت تشيلي توازنها بفوزها
على ضيفتها فنزويال  ،1-3سجلها
أليكسيس سانشيز ( )4وإستيبان
ب ـ ــاري ـ ــدي ـ ــس ( 7و )22ل ـت ـش ـي ـل ــي،
وخوسيه روندون ( )63لفنزويال.
وتتصدر البرازيل الترتيب بـ  33نقطة
مــن  14م ـبــاراة أم ــام كولومبيا (24

مــن  )14واألوروغـ ــواي ( 23مــن )14
وتشيلي ( 23مــن  )14واألرجـنـتــن
( 22من  )14واإلكوادور ( 20من )14
وال ـب ـيــرو ( 18مــن  )14وال ـبــاراغــواي
( 18من  )14وبوليفيا ( 10من )14
وفنزويال ( 6من .)14

تصفيات الكونكاكاف
ف ــي ال ـج ــول ــة ال ــرابـ ـع ــة م ــن تـصـفـيــات
الـكــونـكــاكــاف ،اقـتــربــت املكسيك من
التأهل بفوزها الثمني على مضيفتها
ت ــريـ ـنـ ـي ــداد وت ــوب ــاغ ــو  ،0-1سـجـلــه
دييغو ريـيــس ( ،)58فيما انتكست
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة م ـج ــددًا بـتـعــادلـهــا
أمــام مضيفتها بنما  ،1-1سجلهما
ك ـل ـي ـن ــت دي ـم ـب ـس ــي ( )40ل ــأول ــى،
وغابريال غوميز ( )44للثانية.
كما تعادلت هـنــدوراس مع ضيفتها
كوستاريكا  ،1-1سجلهما أنطوني
لـ ـ ــوزانـ ـ ــو ( )35لـ ـ ــأولـ ـ ــى ،وكـ ـيـ ـن ــدال
واستون ( )68للثانية.
وتـتـصــدر املـكـسـيــك بـ ـ  10ن ـقــاط أمــام
كوستاريكا ( )7وبنما ( )5والواليات
املتحدة ( )4وهندوراس ( )4وترينيداد
وتوباغو (.)3

تمكن نيمار من
معادلة رقم لبيليه مع
«السيليساو» ّبتسجيله
 52هدفًا بسن  25عامًا

الشباك .هكذا نقل نيمار سحره في
ظ ــرف أرب ـعــة أي ــام مــن مونتيفيديو
إل ـ ـ ــى س ـ ـ ــاو ب ـ ـ ــاول ـ ـ ــو .أنـ ـ ـج ـ ــز امل ـه ـم ــة
الـ ـت ــي أوكـ ـلـ ـت ــه إيـ ــاهـ ــا ب ـ ـ ــاده وقـ ــاد
"السيليساو" إلــى مــونــديــال روسيا
وحزم حقائبه عائدًا إلى برشلونة،
وق ــد حـمــل فـيـهــا رق ـمــا مـمـيـزًا أيـضــا
وهــو معادلته مواطنه "األسـطــورة"
بـ ـيـ ـلـ ـي ــه ب ـت ـس ـج ـي ـل ــه  52ه ـ ــدف ـ ــا مــع
الـبــرازيــل بسن  25عــامــا ،وهــو قــادر
أيـ ـ ـض ـ ــا ع ـ ـلـ ــى تـ ـخـ ـط ــي رق ـ ـ ــم "املـ ـ ـل ـ ــك"
القياسي كهداف تاريخي للمنتخب
ب ـ ـ  77ه ــدف ــا ،ح ـي ــث إن م ـ ـشـ ــواره ال
ً
ي ــزال طــويــا بقميص ال ـبــرازيــل في
حــال غابت اإلصــابــات عنه ،كما أنه
يـقـتــرب مــن إزاح ــة روم ــاري ــو الثالث
ب ـ ـ  55ه ــدف ــا و"الـ ـظ ــاه ــرة" رون ــال ــدو
ب ـ  62هــدفــا ،علمًا أيـضــا بــأنــه صنع
 31ه ــدف ــا وهـ ــذا رق ــم مـمـيــز ُ
ويـظـهــر
ميزة أخــرى لــدى نيمار وهــي غياب
ال ـط ــاب ــع الـ ـف ــردي ع ــن أدائ ـ ـ ــه ،بـيـنـمــا
بيليه ورون ــال ــدو وروم ــاري ــو كــانــوا
يكتفون بتسجيل األهداف فقط.
ما يلفت أكثر مع نيمار في منتخب
ال ـبــرازيــل حــالـيــا هــو االن ـض ـبــاط في
أدائـ ــه ،وه ــذا مــا ك ــان يعيبه مـنــذ أن
ارت ــدى قـمـيــص "الـسـيـلـيـســاو" حيث
ك ـ ـ ــان يـ ـتـ ـص ــرف بـ ــاعـ ـتـ ـبـ ــاره ال ـن ـج ــم
املــدلــل ال ــذي ال يـمـكــن االق ـت ــراب منه
أو مـســاء لـتــه والـ ــذي ال يـتــوانــى عن
التهور في تصرفاته ،رغم أنه القائد
وه ـ ـ ــذا مـ ــا ت ـح ـك ــي عـ ـن ــه ال ـب ـط ــاق ــات
املـلــونــة الـتــي ك ــان يـنــالـهــا وتـحــديـدًا

طـ ــرده ف ــي املـ ـب ــاراة أمـ ــام كــولــومـبـيــا
في "كوبا أميركا  ،"2015ما أدى إلى
إيـقــافــه وغـيــابــه عــن بــاقــي مـبــاريــات
البطولة وهــذا ما تسبب في خروج
منتخب بالده من ربع النهائي.
وب ــال ـت ــأك ـي ــد ه ـن ــا أن ت ـح ـلــي ن ـي ـمــار
ح ــال ـي ــا ب ـص ـف ــات الـ ـق ــائ ــد الـحـقـيـقــي
ي ـ ـعـ ــود إل ـ ـ ــى ن ـ ـضـ ــوجـ ــه ،وتـ ـح ــديـ ـدًا
إل ــى الـثـقــة ال ـتــي أوالهـ ــا إي ــاه مــدرب
"السيليساو" تيتي الــذي أسهم في
اس ـت ـع ــادت ــه ش ـ ــارة الـ ـقـ ـي ــادة بـعــدمــا
تخلى عنها عقب التتويج مع بالده
بــذهـبـيــة أوملـبـيــاد ري ــو دي جــانـيــرو
ً
الصيف املاضي ،فضال عن أن نجم
ب ــرش ـل ــون ــة ب ـ ــات ي ـش ـعــر ب ــاالرت ـي ــاح
ّ
ت ـحــت ق ـي ــادة ه ــذا امل ـ ــدرب وف ــي ظــل
مجموعة الالعبني املوجودة.
وبطبيعة الحال ،فإن تألق نيمار مع
ً
البرازيل يأتي استكماال لتألقه مع
فريقه برشلونة حيث يتجه روي ـدًا
روي ـ ـ ـ ـدًا ل ـس ـح ــب بـ ـس ــاط ال ـن ـجــوم ـيــة
امل ـط ـل ـقــة ف ــي م ـل ـعــب "ك ــام ــب ن ــو" من
زميله األرجنتيني ليونيل ميسي،
وهـ ـ ــذا م ــا كـ ــان واضـ ـح ــا ع ـل ــى وج ــه
الـخـصــوص فــي امل ـب ــاراة التاريخية
التي فاز بها "البرسا" على باريس
سان جيرمان الفرنسي  ،1-6والتي
ك ــان فـيـهــا ال ـب ــرازي ـل ــي ال ـب ـطــل األول
وص ـ ــان ـ ــع االن ـ ـت ـ ـصـ ــار حـ ـي ــث ي ـم ـكــن
اع ـ ـت ـ ـبـ ــارهـ ــا مـ ـحـ ـط ــة م ـف ـص ـل ـي ــة فــي
مـشــواره مــع الـنــادي الكاتالوني ،إذ
إن ما قبلها ليس كما بعدها.
ب ــروز نـيـمــار الـحــالــي ك ــان لــه صــدى
ك ـب ـيــر وصـ ــل إلـ ــى ح ــد ال ـه ـم ــس ب ــأن
البرازيلي مرشح ّ
جدي لنيل جائزة
الـ ـك ــرة ال ــذه ـب ـي ــة ألفـ ـض ــل الع ـ ــب فــي
الـ ـع ــال ــم وإن ـ ـهـ ــاء س ـي ـط ــرة ال ـث ـنــائــي
م ـي ـســي وال ـب ــرت ـغ ــال ــي كــري ـس ـت ـيــانــو
رون ــال ــدو عـلـيـهــا ،حـتــى إن صحيفة
"مـ ــاركـ ــا" اإلس ـب ــان ـي ــة رش ـح ـت ــه عـلـنــا
لـهــا بـعــد قـمــة "كــامــب ن ــو" .مــا يـبــدو
واضــح أن استمرار نيمار على هذا
امل ـنــوال سـتـكــون ثـمــاره كـبـيــرة عليه
ً
ً
عاجال أو آجال ،ومن يعلم قد يكون
ذلــك بالفعل بــدءًا من الكرة الذهبية
املقبلة.

