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العنابي يختتم تدريباته اليوم قبل االنطالقة التاريخية غدا

24 صفحة

في محيط مالعب المونديال

الدوحة- قنا- أعلن االتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا« أمس، 
حظر بيع املرشوبات الكحولية للمشجعني يف محيط املالعب 
الثمانية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق 

غدا األحد. وقال الـ)فيفا( يف بيانه أمس »ستستمر الدولة 
املستضيفة وFIFA بالعمل لضمان أن تكون االستادات 

واملناطق املتاخمة لها بمثابة فضاءات توفر املتعة وتتسم 
باحرتام كافة الجماهري وتوفر تجربة سارة للجميع«. 

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 
غدا األحد بإقامة املباراة االفتتاحية والتي تجمع املنتخب 

القطري بنظريه اإلكوادوري باستاد البيت.

المشروبات الكحولية .. ممنوعة 

استعداد أخير 
لليـوم الكـبـيــر

بين العنابي واإلكوادور

»االفتتاح« أورساتو حكما لـ
الدوحة- قنا- اختار االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا( الحكم اإليطايل دانيييل 

أورساتو لقيادة املباراة االفتتاحية لكأس العالم FIFA قطر 2022 واملقررة 
بني املنتخب القطري املستضيف واإلكوادور غدا األحد عىل استاد البيت بمدينة 

»إن  أمس  بيان  يف  »فيفا«  وقال  الخور. 
البالغ من  أورساتو  دانيييل  اإليطايل  الحكم 
العمر 46 عاماً، هو أحد أكثر الحكام خربة 
يف أوروبا، وبدأ باإلرشاف عىل املباريات منذ 
2010.. وكان حكم فيديو مساعداً يف  عام 

كأس العالم 2018«.

استعداد أخير 
لليـوم الكـبـيــر
دعم ال محدود.. والمساندة ضرورية في أول تجربة مونديالية



} بداية.. كيف ترى التحضريات الس�تضافة كأس العالم 
مع تبقي أيام معدودة عىل بدء البطولة األكرب عاملياً؟

- التحضريات جرت بأفضل صورة ممكنة، ولم تبق سوى أيام 
وتفتح بلدن�ا الحبيبة قلبها ومالعبها وفنادقها وكل منش�آتها 
الس�تضافة الحدث الك�روي األبرز يف هذا الكوك�ب، والجميع 
يتوق�ع نجاح�ا مبه�را للموندي�ال األول يف املنطق�ة والرشق 
األوس�ط بعد الجهد والعمل الكبري الذي تم عىل مدار السنوات 

املاضية منذ الفوز برشف استضافة املونديال.

} ما هى أبرز املكاس�ب التي حققتها قطر من خالل 
استضافة كأس العالم؟

- املكاس�ب عدي�دة وكبرية، لكن أهمها أنن�ا أثبتنا للعالم كله 
تحت مظلة قيادتنا الحكيمة، أن البلدان ُتقاس بحجم تأثريها، 
وليس بحسب مس�احتها الجغرافية، لقد أكدنا للعالم بأكمله 
أنن�ا بلد رائد، والعب مؤثر يف الس�احتني الدولي�ة واإلقليمية، 

سياسياً، واقتصادياً، وثقافياً، ورياضياً.

} لقد بذل�ت قطر جهدا كبريا عىل جميع املس�تويات 
من أجل تحقيق هذا النجاح، كيف وصلت قطر إىل هذه 

املكانة املتميزة والرائدة عاملياً؟

- هذه املكانة املرموقة التي يحتلها بلدنا اليوم لم تكن نتيجة 
نهائية، وإنما طريق مشيناه خطوة خطوة بالتخطيط املتقن، 

والعمل الدؤوب، واإلخ�الص املتناهي، وهذا يتطلُب 
منا مزي�داً م�ن الس�عي، للحفاظ عىل 
ه�ذه املكان�ة، ب�ل وتطويره�ا، يف ظل 
الدعم املتواصل من قيادتنا الرش�يدة، 

ومواصلة الس�عي نح�و األفضل من 
م�ن  وكل  واملقيم�ني،  املواطن�ني، 

يعيش عىل هذه األرض الطيبة.

} ما هي توقعاتك تجاه نجاح 
البطولة عىل املستوى التنظيمي 

والفني عىل كل املستويات؟

- الجمي�ع يتوق�ع بطولة اس�تثنائية 
املس�تويات،  جمي�ع  ع�ىل  ممي�زة 

فامل�ؤرشات كلها تؤكد أنن�ا أمام البطولة 
األفض�ل ع�ىل م�ر التاري�خ، ويؤك�د ذل�ك 
ترصيح�ات رئي�س االتح�اد ال�دويل 
لك�رة الق�دم، وكل من تابع 

وش�اهد هذا املس�توى املميز س�واء يف املالعب أو املنشآت أو 
البنية التحتية أو باقي النواحي التنظيمية، ونتمنى مش�اهدة 
مستوى كروي رائع يف املباريات يعزز هذا النجاح الكبري عىل 

املستوى التنظيمي.

} قط�ر تواصل كتاب�ة التاري�خ، وكأس العالم 2022 
يق�ام ألول م�رة يف الرشق األوس�ط واملنطق�ة العربية 
والخليجي�ة والعالم اإلس�المي، ما ه�ي النصائح التي 
ت�ود تقديمه�ا للمس�اهمة يف تعزيز النج�اح القطري 

للحدث الكبري؟

- نحن نش�هُد عرساً كروياً نستضيف فيه 31 دولة، ويتابعنا 
بقي�ة العال�م، وعندم�ا يجتمع ه�ذا العدد الكبري م�ن الدول 
ويتابعنا باقي العالم، فبدون شك نحن أمام ثقافات مختلفة، 
أعراق متنوعة، مذاهب ش�تى، وديانات متعددة، وهذا التنوع 
يقتيض منا كش�عب مستضيف لحدث عاملي، أن نفهم أدبيات 

استضافته.

} هل هناك رس�الة ت�ود إرس�الها للجماهري يف قطر 
س�واء أكانوا مواطنني أو مقيمني فيما يتعلق بحس�ن 

الضيافة وتعزيز صورة قطر املرشفة؟

- نعم، نحن نفخر بديننا، ووطننا، وقيمنا، وعاداتنا وتقاليدنا، 
ولك�ن علينا أن نفهم أن احرتامنا لع�ادات اآلخرين، وقيمهم، 
وثقافته�م ُيعت�ر من واجب�ات الضيافة ومن ح�ق الضيوف 
ع�ىل صاح�ب البي�ت، وس�رتى اختالفاً ل�م تتعود 
عليه، وس�لوكيات لن تقتنع به�ا، ولكن تذكر 
أن اآلخرين يس�تضيفوننا أيضاً باختالفنا 
الذي لم يتعودوا عليه، وس�لوكياتنا التي 
ال يقتنعون بها، وتقبل االختالف ثقافة، 
وبدون ش�ك من حقك أن ُتربي أوالدك 
عىل مبادئ دينك وقيمك بل هذا واجبك، 
ولك�ن ليس من حق�ك تربية اآلخرين، 
خصوص�اً أن اآلخري�ن ضي�وف، ومن 
املؤكد أن حفظ األمن مهمة رجال األمن، 
والتدخ�ل حيث يجب أن يكون 
وف�ق م�ا ت�راه الجه�ات 
وف�ق  ال  املختص�ة 
م�ا ت�راه أن�ت، فال 
ُتحاول تغيري ما ال 

يعجبك بيدك.

} ماذا يمثل لك تنظيم قطر بطولة كبرية بحجم 
كأس العالم 2022؟

- يمثل الكثري والكثري بالنسبة لنا جميعا، هذا الحدث الكروي 
املهم، هو صفحة من صفحات الفخر، ويجب علينا جميعا أن 
تذكر أننا نكتب التاريخ لبلدنا الذي نفخر بدوره عىل مستوى 

العالم.

} م�ا ه�ي رس�التك األخ�رية للجماه�ري ول�كل م�ن 
سيحرض ويتابع ويكون جزءا من املونديال؟

- أقول لكل واحد منهم ش�ّجع منتخبَك، وِقف بجانب 
العبيك، ولكن تذكر أنها يف النهاية لعبة، وأن مجرد 
نجاحنا يف تنظيم هذه البطولة ُيعادل الفوز بكأس 

العالم، فكن جندياً يف مجالك.

} منتخبن�ا العناب�ي أم�ام مهم�ة صعبة 
يف أول مش�اركة يف كأس العال�م، م�ا ه�ي 

توقعات�ك تجاه العنابي وه�ل تتوقع أن يعرب 
الدور الثاني رغم قوة املجموعة األوىل؟

- العنابي سيكون عىل قدر املسؤولية 
ونتمن�ى ل�ه التوفي�ق يف الظهور 

بص�ورة جي�دة تعك�س تطور 
ونتمن�ى  القطري�ة،  الك�رة 
يف  والنج�اح  التوفي�ق  ل�ه 
املهمة، رغ�م صعوبتها أمام 
منتخب�ات عاملي�ة كمنتخب 
يض�م  ال�ذي  هولن�دا 
نجوم�ا كب�ارا نش�اهدهم 
الدوري�ات  يف  يتألق�ون 
املختلف�ة،  األوروبي�ة 

الس�نغال  منتخ�ب  وكذل�ك 
بط�ل ق�ارة أفريقي�ا، والذي 

يضم أيضا نجوم�ا عامليني مثل 
س�اديو مان�ي ثاني أفض�ل العب يف 

العالم، وس�تكون البداي�ة أمام منتخب 
اإلكوادور مهم�ة وأعتق�د أن منتخبنا 
قادر عىل تقديم ص�ورة طيبة يف أول 

مونديالية،  مشاركة 

وأتمنى له النجاح ونحن بش�كل عام نفخر بتنظيم املونديال 
وسعادتنا بأن الحدث الكروي عىل أرضنا، وتواجد العنابي يف 

حد ذاته أمر يسعدنا كثرياً.

} م�ن تتوقع أن يحصد اللق�ب املونديايل، ومن تتوقع 
أن يكون الحصان األسود للبطولة؟

- املنافس�ة يف كأس العالم لها ظ�روف مختلفة وخصوصية 
كب�رية، وعادة املنتخبات الكبرية هي التي تكمل طريقها نحو 
األدوار النهائي�ة ألنها تمتلك ش�خصية البط�ل، يف وقت نجد 
بع�ض املنتخبات التي تمتلك ق�درات لكن ال تمتلك 
ش�خصية البطل مث�ل بلجيكا عىل س�بيل املثال، 
وأتوق�ع بش�كل عام أن تك�ون املنافس�ة قوية، 
وأتوقع أن يك�ون للمنتخب األرجنتيني حضور 
قوي يف ه�ذه البطولة، وال أخف�ي تعاطفي مع 

مييس ليختتم مسريته بشكل جيد.

} ش�اهدنا بعض الهجم�ات غري املربرة 
ع�ىل قط�ر يف الف�رة األخرية، ما الس�بب 
يف تج�دد تل�ك الهجم�ات قب�ل انطالق 

املونديال؟

- لقد اعتدنا منذ 12 سنة عىل 
مثل هذه الهجمات املمنهجة 
الغريبة غري  الدواف�ع  ذات 
ع�ن  والبعي�دة  امل�ررة، 
الش�أن الري�ايض، لك�ن 
يكفين�ا أن ي�رد االتحاد 
الق�دم  لك�رة  ال�دويل 
»فيف�ا« ويؤكد أن قطر 
أوفت بوعودها وستقدم 
نسخة استثنائية يف ظل 
الجاهزية الكاملة للحدث 
الكبري، أما هؤالء املشككون 
ومن يرغب�ون يف إلقاء حجر 
باملي�اه الراك�دة ل�ن يؤث�روا عىل 
مس�رية تقدمن�ا، ول�ن يحبط�وا م�ن 
عزيمتنا نح�و مواصلة التقدم لألمام 
أهدافنا  وإنجاز خططن�ا وتحقي�ق 

املنشودة.
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: رجل األعمال عادل علي بن علي في حوار خاص لـ 

»المونديال« صفحة فخر

أصبحنا العبا مؤثرا في الساحتين الدولية واإلقليمية 

وصلنا
للمكانــة

المرموقة بالتخطيط 
والعمل الدؤوب 

نجاحنا في تنظيم 
الحدث الكبير ُيعادل 

الفوز بكأس العالم

  األرجنتين 
مرشح قوي 

وأتعاطف
مع ميسي

أثبتنا للعالم أن البلدان بحجم تأثيرها وليس بمساحتها

قطر أوفت بوعودهـــا والحمالت الممنهجة لـن توقفـنـا

نفخر بديننا ووطننا وقيمنا.. ونحترم اآلخرين

حوار- عادل النجار 

تعي��ش قط��ر ف��ي ه��ذه األي��ام الجميل��ة عل��ى وق��ع 
الموندي��ال، فال صوت يعل��و على ص��وت المونديال، وال 
حدي��ث إال عن اإلبهار الذي تقدم��ه قطر للعالم. النجاح 
الذي تحققه قطر لم يأت م��ن فراغ، لكنه نتيجة عمل 
وجه��د وتخطيط، وس��تكون عل��ى الوعد ف��ي تقديم 
صورة مش��رفة خالل الحدث المونديال��ي الكبير. $ 
الرياض��ي تح������دث م��ع الس�����ي�د ع��ادل علي ب��ن علي 

رج��ل األعمال المع��روف، وصاح��ب الخب��رة الرياضية 
الت��ي اكتس��بها عب��ر مناصب عدي��دة تقلده��ا على 
م��دار مس��يرته الرياضية، حيث قدم رؤي��ة خاصة عن 
بالح��دث  ووصف��ه   ،2022 العال��م  كأس  اس��تضافة 
الكروي األكبر على كوكب األرض، وشدد على أهمية 
تضاف��ر كل الجه��ود لتقديم صورة مش��رفة لقطر 
والمس��اهمة في تحقيق أقصى درجات النجاح خالل 
المونديال، وخالل هذه الس��طور نس��لط الضوء على 

أبرز ما تم تناوله خالل اللقاء.

العنابي قادر على تقديم صورة مشرفة رغم صعوبة المجموعة

الكبـــــار يعــــرفــون طـــريقهـــم نحـــــو منصــــــة التــتــــويج { السيد عادل علي بن علي



أسطورة الكرة السنغالية الحاج ضيوف في تصريحات خاصة لـ: 

»ماني« سيعود أقوى
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ضيوف  الحاج  السنغال  أسطورة  حسم 
ساديو  التريانجا  أسود  منتخب  قائد  موقف 
 2022 غيابه عن مونديال قطر  معلنا  ماني 
مسريته  السنغايل  املنتخب  واصل  وإن  حتى 
أن  مؤكدا  للبطولة،  النهائية  املباراة  حتى 
العب بايرن ميونخ األملاني سيغيب ألكثر من 
شهرين عن املالعب وسيجري عملية جراحية 
لن يتمكن معها من اللحاق بأي من مباريات 
مباريات  إحدى  يف  أصيب  بعدما  املونديال 

فريقه بالدوري األملاني. 
خاصة  ترصيحات  يف  ضيوف  الحاج  قال 
تدريبات  هامش  عىل  الريايض،  الوطن  لـ 
منتخب السنغال »إن ساديو ماني لن يكون 
زمالئه  لدعم  الدوحة  إىل  القدوم  بمقدوره 
العملية  سيجري  وأنه  خاصة  املنتخب  يف 
الجراحية وسيجري عمليات التأهيل والعالج 
يتمكن من  لن  وبالتايل  الخارج،  الطبيعي يف 
الخارج  من  الزمالء  بدعم  مكتفيا  الحضور 
أفضل  تحقيق  رضورة  عىل  وتحفيزهم 
يف  إفريقيا  وقارة  للسنغال  ممكنة  صورة 

كأس العالم«. 
تواصل  عىل  ساديو  أن  إىل  أشار  ضيوف 

الفني  والجهاز  الالعبني  زمالئه  مع  مستمر 
بأنه  الله  يف  يثق  وهو  بشدة  ويحفزهم 
يكتب له الخري دائما ويثق يف اختيار الله له 
عامال  كان  بعدما  العالم  كأس  عن  بالغياب 
ومن  للمونديال  التأهل  يف  وأساسيًا  مهما 
بطولة  بلقب  السنغال  منتخب  تتويج  قبلها 

كأس األمم اإلفريقية يف الكامريون. 

أشار األسطورة إىل أن زمالء ساديو تعاهدوا 
عىل تعويض غيابه املهم عن الفريق يف كأس 
فوز  كل  له  سيهدون  أنهم  له  وأكدوا  العالم 
يحققونه يف البطولة، وسيواصلون العمل من 
املونديال، موضحا  يف  نقطة  أبعد  بلوغ  أجل 
العبي  قدرة  يف  الجميع  يثق  أن  يجب  أنه 
صورة  بأفضل  الظهور  عىل  بلده  منتخب 

الفريق  2022 خاصة وأنهم  ممكنة يف قطر 
إفريقيا  يف  )الكان(  لقب  وصاحب  البطل 
العالم  مستوى  عىل  الفرق  أفضل  وأحد 
وبمقدورهم تحقيق أكثر مما حققه املنتخب 
التاريخي ألسود التريانجا والذي كان يقوده 
بكوريا   2002 مونديال  يف  نفسه  ضيوف 

واليابان. الجنوبية 

{ الحاج ضيوف أحد أهم أساطير الكرة السنغالية

مقابلة

كتب - عاطف شادي

حتى لو وصلنا إلى المباراة 

النهائية.. »ساديو« لن يشارك 

في المونديال 

قادرون على تعويض

غياب القائد..

نحن أبطال إفريقيا 

رونالدو.. وحقيقة 
العرض السعودي

أكد املهاجم الربتغايل كريستيانو رونالدو 
كل األنباء التي انترشت حول رغبة أحد 
األندية السعودية يف التعاقد معه مقابل 

مبلغ مادي ضخم. 
وقال رونالدو عن رفضه العرض 

السعودي: »األمر كان صعبا، ولكني 
اعتقدت أنني سعيد جدا هنا ألنني 

ما زلت قادرا عىل تسجيل الكثري من 
األهداف وأنا أؤمن بهذه الحقيقة 

وأريد مساعدة املنتخب الوطني وحتى 
يونايتد«.  مانشسرت 

وأضاف: »لكن لو لم تشعر أن البيئة 
املحيطة لك ليست يف صفك تكون األمور 

صعبة للغاية، يقولون إن عمري 37 
عاما ولكني أطلب منهم ذكر أي العب 

يقدم نفس مستوياتي يف هذه السن، أنا 
يف حالة جيدة ويمكنني التألق يف كأس 

العالم«. 
وتابع: »العرض كان حقيقيا، أحد 

األندية السعودية عرض ضمي 
موسمني، لكن الصحافة 
تستمر يف قول القمامة 

املستمرة حول عدم رغبة 
أحد يف التعاقد معي«. 

وعن قيمة العرض 
بـ350 مليون يورو: 
»نعم القيمة حقيقية 

وموقفي الحايل هو عدم 
قبول العرض حتى 

اآلن«. 
يذكر أن رونالدو أكد يف 

حواره مع بريس مورغان، أنه 
ال يريد اللعب مع يونايتد 

وال يحرتم مدربه 
الحايل 
إريك 
تني 
هاغ.

اعتراف

{ رونالدو

طرائف

»6« أصابع »أوتشوا«.. حارس بـ
مونديال قطر سيشهد تواجد منتخب املكسيك، بقيادة حارسه املخرضم 
جيلريمو أوتشوا، وذلك ضمن املجموعة الثالثة، رفقة املنتخب السعودي، 

األرجنتني وبولندا. 
صاحب الـ37 يستعد للظهور الخامس يف مسريته بكأس العالم، وهو رقم 
واألرجنتيني  رونالدو  كريستيانو  الربتغايل  رفقة  لتحقيقه  يتطلع  قيايس 

ليونيل مييس. 
لكن أوتشوا كان صاحب قصة طريفة تخللت نسخ كأس العالم السابقة، 

وبالتحديد يف مونديال الربازيل 2014. 
الربازيل،  رفقة  واحدة  مجموعة  يف  املكسيك  تواجد  شهدت  البطولة  تلك 

ممثل البلد املستضيف، وكرواتيا والكامريون. 
انتهى  والربازيل،  املكسيك  بني  الثانية شهدت صداما  الجولة 
أوتشوا  الحارس  فيها  تألق  ليلة  يف  السلبي،  بالتعادل 
لخلق  البعض  دفع  التألق  .ذلك  الفت.  بشكل 
حارس  حول  مزيفة  وقصص  أكاذيب 
عن  يتحدث  البعض  بدأ  حيث  املكسيك، 

أصابع. امتالك أوتشوا يداً بـ6 
البعض  ة وتداول  ر صو

يفة  مز
يظهر 

أوتشوا  خاللها 
أصابع،  بـ6 
حديث  جعله  مما 
التواصل  مواقع  رواد 
لفرتة  االجتماعي 

طويلة.

»ميسي عذبناه.. هم هم أكلناه« !
طريفا  فيديو  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  تناقل 
األرجنتني  تتوعد  وهي  قطر  يف  السعودية  للجماهري 
مع  »األخرض«  منتخب  لقاء  قبل  مييس  ليونيل  ونجمها 

»راقيص التانغو« يف مونديال 2022. 
مجموعة  وظهرت 
األخرض  جماهري  من 
مقطع  يف  السعودي 
تهتف  وهي  الفيديو 
هم  عذبناه..  »مييس 

هم أكلناه«. 
السعودية  وتفتتح 
يف  مشاركتها 

ضمن  املقبل  الثالثاء  األرجنتني  بمواجهة  قطر  مونديال 
بولندا  أيضا  تضم  التي  الثالثة  املجموعة  منافسات 
منافسات  السعودي  املنتخب  وسيدخل  واملكسيك.. 
مونديال قطر بدون أي ضغوطات حيث كان ويل العهد 
السعودي، األمري محمد بن سلمان، قد أزال كل الضغوطات 
الالعبني  كاهل  عن 
واملدرب هرييف رونار 
بعدم مطالبتهم بأي 
عىل  والتأكيد  نتائج 
لقطر  ذاهبون  أنهم 
يف  باللعب  لالستمتاع 

كأس العالم.

{ كاسيميرو{ جماهير السعودية

FAN ZONE

»بنتلي« لزوجة كاسيميرو
قام العب الوسط الربازييل كاسيمريو، باالتجاه إىل عالم 
بطولة  يف  بالده  منتخب  مع  املشاركة  قبل  السيارات، 
مانشسرت  نجم  وقرر  قطر..  يف  املقررة  العالم  كأس 
يونايتد رشاء سيارة رولز رويس بالك لنفسه، وسيارة 

»بنتيل  ماركة  أخرى 
متعددة  بينتايجا« 
ت  ما ا ستخد ال ا

لزوجته آنا ماريانا. 
»ذا  صحيفة  وقالت 
صن« الربيطانية، إن 
كاسيمريو فعل ذلك 
عىل سبيل االحتفال 

مع عائلته باألجواء املونديالية، حيث كلفت سيارته مبلغ 
230 ألف جنيه إسرتليني، مقابل 200 ألف إسرتليني 
لسيارة زوجته. .وتتميز سيارة كاسيمريو التي وصلت 
منتخب  مع  تواجده  خالل  بمانشسرت  منزله  مقر  إىل 
بالده، باللون الرمادي والرسعة الفائقة التي تصل إىل 
مرت  كيلو   250
بينما  الساعة،  يف 
سيارة  جاءت 
باللون  زوجته 
ورسعتها  األسود 
305 كيلو  إىل  تصل 

مرتات يف الساعة.

هدية

بعيـداً عن الكامريون املتصـدرة، تأتـي منتخبـات 
املغرب ونيجرييا وتونس يف املركز الثاني بسـت 
مشـاركات ثم غانا والجزائر بأربع مشـاركات. 

مرص والسـنغال وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار 
لديهم 3 مشـاركات لكل منتخب ثم الكونغو 

الديمقراطية - زائري سـابقاً - وأنجوال وتوجو كل 
منتخـب بمـرة وحيـدة. 

 الكامريون 8 مشـاركات. 
املغرب 6 مشـاركات. 
تونس 6 مشـاركات. 

نيجرييا 6 مشـاركات. 
غانا 4 مشـاركات. 

الجزائر 4 مشـاركات. 
مرص 3 مشـاركات. 

السـنغال 3 مشـاركات. 
جنوب أفريقيا 3 مشـاركات. 

كوت ديفوار 3 مشـاركات. 
زائري مشـاركة واحدة. 

أنجوال مشـاركة واحدة. 
توجو مشـاركة واحدة.

مشاركات 
المنتخبات األفريقية

أرقام
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{ من وصول غانا

الجماهير ترسم لوحات بديعة من التشجيع

بعد وصول البعثة أمس

مودريتش يخطف األنظار
بعثة  أمس  الدوحة،  إىل  وصلت 
يف  للمشاركة  كرواتيا  منتخب 
نهائيات كأس العالم FIFA قطر 
منافساتها  تنطلق  التي   ،2022

غدا.
ويف  املنتخب  نجوم  البعثة  وتضم 
مودريتش  لوكا  القائد  مقدمتهم 
اإلسباني،  مدريد  ريال  نجم 
توتنهام  وإيفان برييسيتش العب 
وماتيو  اإلنجليزي،  هوتسبري 
ميدان  متوسط  كوفاسيتش 
ومارسيلو  اإلنجليزي،  تشيليس 
ميالن  إنرت  العب  بروزوفيتش 

اإليطايل.
قبل  الكرواتي  املنتخب  وخاض 
ودية  مباراة  الدوحة  إىل  توجهه 
وفاز  السعودي،  املنتخب  أمام 

حمل  مقابل  دون  بهدف  فيها 
توقيع أندريه كراماريتش.

الكرواتي،  املنتخب  ويأمل 
ضمن  املنافسات  يخوض  الذي 
جانب  إىل  السادسة  املجموعة 
واملغرب،  وكندا  بلجيكا  منتخبات 
متقدمة  أدوار  إىل  الوصول  يف 
يف  فعله  ما  غرار  عىل  البطولة  يف 
مونديال روسيا 2018 عندما بلغ 
خرسها  والتي  النهائية،  املباراة 

أمام املنتخب الفرنيس.
يف  مشوارها  كرواتيا  وتستهل 
البطولة بمواجهة املغرب يوم 23 
كندا  تلتقي  ثم  الجاري،  نوفمرب 
يوم 27، ويختتم مبارياته يف دور 
يوم  بلجيكا  بمواجهة  املجموعات 

األول من ديسمرب املقبل.

لكرة  الغاني  املنتخب  بعثة  أمس  مساء  الدوحة  وصلت 
 FIFA العالم  القدم للمشاركة يف نهائيات بطولة كأس 
 18 األحد وتستمر حتى  غدا  تنطلق  التي   ،2022 قطر 

ديسمرب املقبل.
وكان املنتخب الغاني فاز عىل نظريه السويرسي بهدفني 
دون رد، يف املواجهة الودية التي جمعتهما يف أبوظبي، 
ويلعب منتخب غانا يف املجموعة الثامنة بجانب منتخبات 

الربتغال وأوروجواي وكوريا الجنوبية.
نظريه  مع  مبارياته  أوىل  الغاني  املنتخب  ويخوض 
الربتغايل يوم الخميس املقبل، بينما يلتقي مع املنتخبني 
نوفمرب   28 يومي  واألوروغوياني  الجنوبي،  الكوري 

الجاري و2 ديسمرب املقبل توالياً.

الجمهور يحتفي 
»بعثة غانا« بـ

األهلي يحتضن تدريباته

كوستاريكا في الدوحة
األول  كوستاريكا  منتخب  بعثة  وصلت 
لخوض  أمس  الدوحة  إىل  القدم  لكرة 
 2022 FIFA قطر  العالم  نهائيات كأس 
 18 لغاية  وتستمر  غدا  تنطلق  التي 

ديسمرب املقبل.
يف  الكوستاريكي  املنتخب  ويشارك 
إىل  الخامسة  املجموعة  ضمن  املونديال 
حيث  واليابان،  وأملانيا،  إسبانيا،  جانب 
عىل  إسبانيا  بمواجهة  مشاركته  يستهل 
استاد الثمامة يوم 23 نوفمرب الجاري، ثم 
يلتقي مع اليابان عىل استاد أحمد بن عيل 
يختتم  أن  قبل  ذاته،  الشهر  من   27 يوم 
مشواره يف دور املجموعات بمالقاة أملانيا 
ديسمرب  من  األول  يف  البيت  استاد  عىل 

املقبل.
فندق  الكوستاريكي  االتحاد  واختار 

املنتخب  إلقامة  مقرا  سلوى«،  »دوست 
يخوض  أن  عىل  البطولة،  مدة  خالل 
تدريباته عىل ملعب نادي األهيل الريايض.

الكوستاريكي  املنتخب  خاض  وقد 
الكويت،  يف  األخري  التحضريي  معسكره 
استعدادا  أسبوع،  ملدة  استمر  والذي 

للمشاركة يف املونديال.
العالم  كأس  إىل  كوستاريكا  وتأهلت 
2022 بعدما احتلت املركز  FIFA قطر 
الشمالية  أمريكا  تصفيات  يف  الرابع 
امللحق  لتخوض  الكاريبي،  والبحر 
فازت  والذي  للمونديال،  املؤهل  العاملي 
تصفيات  يف  الفائزة  نيوزيلندا،  عىل  فيه 
يف  مقابل  دون  بهدف  أوقيانوسيا، 
»أحمد  استاد  عىل  أقيمت  التي  املباراة 

بن عيل«.

كأس  يف  للمشاركة  الدوحة  إىل  حضورها  العاملية  املنتخبات  واصلت 
العالم 2022 بقطر، حيث يقام للمرة األوىل يف الرشق األوسط واملنطقة، 
تضمه  بمن  العاملية  املنتخبات  من  العديد  وصول  أمس  يوم  شهد  وقد 
املنتخب  مع  مدريد  ريال  نجم  مودريتش  رأسهم  عىل  كبار  نجوم  من 
وتتابع  وكوستاريكا  غانا  منتخبات  مبكرا  وصلت  وكذلك  الكراوتي، 

وصول املنتخبات يف أجواء مميزة للغاية.
من أبرز مظاهر استقبال املنتخبات هو الكرنفاالت الجماهريية الرائعة 
تسارع  جماهريه  نجد  منتخب  كل  وصول  فمع  األنظار،  تخطف  التي 
الستقباله يف مشاهد مميزة للغاية، تعكس البهجة واملتعة والجمال الذي 

رسم اإلبداع يف جميع أرجاء البالد.
لحظة  اقرتاب  مع  للدوحة  وصولها  املنتخبات  باقي  تستكمل  اليوم 
االنطالق، حيث سيقام غداً حفل االفتتاح بمباراة منتخبنا العنابي أمام 

نظريه اإلكوادوري عىل ملعب استاد البيت.
وصول  عند  للنظر  الفت  بشكل  حارضة  كانت  كذلك  العربية  الضيافة 
مطار حمد  يف  رائع  بشكل  استقبالهم  يتم  الدوحة، حيث  إىل  املنتخبات 
فيه  رسم  الذي  الوقت  يف  اإلقامة،  مقر  إىل  وصولهم  عند  وكذلك  الدويل 
وأظهرت  واملساندة،  التشجيع  من  بديعة  لوحات  املنتخبات  جمهور 
والطرقات  الشوارع  يف  األغاني  وترديد  بالهتافات  حماسها  الجماهري 

بشكل حضاري يجسد حالة الرضا عن األجواء.
الضيافة  كرم  عن  والتعبري  اإلشادة  حصد  يف  قطر  تنجح  ما  ودائما 
العربي عند استقبال ضيوفها، إذ أبدى املشجعون حالة من الرضا إزاء 
الجماهري من شتى  أعداد هائلة من  الدخول مع توافد  سهولة إجراءات 
الدول، فرغم توافد اآلالف عىل متن رحالت متزامنة، ال تستغرق إجرءات 
االستمتاع  رحلة  الزوار  ليبدأ  معدودة  دقائق  سوى  والدخول  التحقق 

بشغفهم، ومساندة منتخباتهم.
الوصول  عقب  استقبالهم  عند  يتوقف  لم  ملنتخباتها  الجماهري  مساندة 
بل شاهدنا الكثري من الجماهري تذهب ملقر إقامة املنتخبات وتستقبلهم 
مشاهد  يف  يشء  كل  تزين  التي  الرائعة  واأللوان  والقمصان  باألعالم 
أنها  عىل  والتأكيد   2022 قطر  نسخة  نجاح  تعكس  مذهلة  مونديالية 

أفضل النسخ املونديالية عىل مر التاريخ.
الجماهري التي ال تتواجد يف أماكن استقبال منتخباتها تتجمع يف أماكن 
مختلفة تم تخصيصها للجماهري سواء عىل الكورنيش أو يف حديقة البدع 
لتدريبات  الجماهري  أو يف سوق واقف، يف حني تذهب  أو ساحة األعالم 
تذكارية مع نجومها  والتقاط صور  الدعم واملساندة  لتقديم  منتخباتها 

قبل بدء التحدي املونديايل مع انطالق مباراة العنابي واإلكوادور غداً.

كتب - عادل النجار



يف كل يوم نطالع العديد من الفعاليات 
الشعب  أبناء  بها  يقوم  التي  الرائعة 
تأتي  ما  ودائما  العظيم،  الفلسطيني 
الحب  مدى  لتعكس  غزة  من  الصور 
يف  قطر  لنجاح  والفرح  والرتابط 
تنظيم أول نسخة مونديالية يف الرشق 
والعربية  الخليجية  واملنطقة  األوسط 

والعالم اإلسالمي.
الشعب  يعيشها  التي  املعاناة  رغم 
عن  يتوقف  لم  لكنه  الفلسطيني 
ولو  حتى  ومساندتها  قطر  دعم 
بلوحات تعبريية أو مواقف رمزية 
مبادرات  أو  رياضية  مباريات  أو 
فردية، فالهدف واحد وهو التأكيد 

إىل  الفلسطيني  الشعب  أن  عىل 
كانت  مثلما  القطري  شقيقه  جانب 

قطر دائما إىل جانب فلسطني.
الظروف  كل  رغم  القطاع  أهايل 
لم يتوقف حماسهم  الصعبة واملعاناة 
بطولة  انطالق  باقرتاب  وابتهاجهم 
قطر  تستضيفها  التي  العالم  كأس 
هذا  تحتضن  عربية  دولة  كأول 
انطلقت  حيث  الكبري،  العاملي  الحدث 
ورياضية  شعبية  فعاليات  سلسلة 
أخرى مساندة يف إطار الدعم املعنوي 
لدولة قطر، وذلك كرد عىل دعم قطر 
وإعادة  غزة  إعمار  يف  ومساهمتها 
لشعبها  املساعدات  وتقديم  بنائها 
التي  املعاناة  كل  ضد  معه  والتضامن 

يعيشها.
شاهدناها  التي  الرائعة  املواقف  من 

األيام  خالل 
مباراة  األخرية 

العالم، حملت  افتتاح كأس  تحاكي 
قطر«،  وأدعم  فلسطيني  »أنا  عنوان 
ويف ذلك الحدث رفع املشجعون أعالما 
قطرية، يف إطار التعبري عن تشجيعهم 
للمنتخب العنابي، كما نظمت أكاديمية 
مسريا  الرياضية،  »تشامبيونز« 
رياضيا بعنوان »فلسطني يف املونديال« 
انطلق من األكاديمية وصوالً إىل مبنى 
إلعمار  القطرية  اللجنة 
 ، ة غز

لذكرى  إحياء 
فلسطني  استقالل 
يف  قطر  دولة  مع  وتضامناً 
العالم.  لكأس  املميزة  استضافتها 
الريايض  املسري  إن  األكاديمية  وقالت 
مشاعر  لهم  ُخطوة  كل  »حملت 
املشاركون  ودعا  والفرحة«،  املحبة 
الفلسطينية،  الكابتن  شاَرة  الرتداء 
بالتحضريات  األكاديمية  أشادت  فيما 

االستثنائية للمونديال.
غزة  قطاع  يف  فنانون  قام  كذلك 
كبرية  رملية  لوحة  رسم  يف  باملشاركة 
العالم بحق  لتذكري  البحر  عىل شاطئ 
األطفال يف اللعب تزامنا مع 

حيث  فعاليات،  انطالق  موعد  اقرتاب 
رسموا اللوحة وكتبوا عليها »من حقنا 
اللعب« وكأنها رسالة للعالم كله خالل 
مونديال قطر برضورة النظر ألطفال 
الحصول  يف  ومساعدتهم  فلسطني 
أطفال  كبقية  اللعب  يف  حقهم  عىل 
العالم، وقد القت تلك الفكرة واملبادرة 
تفاعالً واسعاً عرب منصات التواصل 

االجتماعي.
سفارة  مبنى  تزين  قد  كان  كذلك 
بألوان  غزة،  قطاع  يف  قطر  دولة 
العالم  كأس  وشعار  قطر  دولة 
انطالق  موعد  قرب  مع   2022
السفارة  مبنى  وأيضء  البطولة، 
لرفع  باإلضافة  قطر،  دولة  بألوان 
أعالم دولتي قطر وفلسطني جنباً إىل 
جنب، كما تم تعليق صور وشعارات 
كأس العالم عىل جدران املبنى، وسط 
التقط  حيث  للغاية،  كبري  تفاعل 
ذلك  مع  تذكارية  لقطات  الكثريون 

الحدث املميز.
قبل  االفتتاح  أيضا سيتم عرض حفل 
انطالق مباراة قطر واإلكوادور املقرر 
لها غداً األحد ليشاهدها الجمهور كما 
العالم كله، يف وقت سيتم  سيشاهدها 
الشوارع  يف  وردة  ألف   30 توزيع 
قطر  باستضافة  الفرحة  عىل  تعبرياً 
اإلضاءة  أعمدة  تزينت  كما  للبطولة، 
للتأكيد  وذلك  وقطر  فلسطني  بأعالم 

عىل مدى الحب بني الشعبني.
أيضا كان قد تم إطالق أغنية فلسطينية، 
وجاء يف كلماتها التي تتماىش مع أغاني 
الشعبية:  والدبكة  الفلسطيني  الرتاث 
»يا قطر يا فخر العروبة، حضن يجمع 
كل الكوكب« التي شهدت تفاعالً كبرياً، 

استعرضت  الذي  الوقت  يف 

فرقة الفنون التي أدت الدبكة الشعبية 
من  جانبا  األغنية  أنغام  عىل  والدحية 
الفلكلور الفلسطيني عىل كلمات: »حط 
قطرية،  الليلة  هذه  الدية  عىل  الدية 
ورددوا معنا يا شبابي.. إلعب إلعب يا 

عنابي«.
لقطات  األغنية  استعرضت  وقد 
للمنتخب القطري وهو يحرز األهداف 
تظهر  ولقطات  سابقة،  بطوالت  يف 
للبطولة  الكبرية  قطر  استعدادات 

واملالعب التي جرى تشييدها مؤخرا.
كما شاهدنا قوالب حلوى يتم تداولها 
وقد رسم عليها علم قطر وشعار كأس 
وأيضا  فلسطني،  يف  ووزعت  العالم 
األطفال الصغار يف الشوارع رسموا عىل 
ووجهوهم علم قطر وشعار البطولة يف 
مشاهد رائعة ومعربة للغاية عن مدى 

حب الشعب الفلسطيني لقطر.
القدم،  لكرة  الفلسطيني  االتحاد 
من  الفلسطينية،  الرياضية  واألرسة 
جانبهم كانوا قد أعلنوا عن وقوفهم مع 
دولة قطر أمام التحديات التي تواجهها 
العالم  كأس  باستضافة  يتعلق  فيما 
لحملة  قطر  تتعرض  حيث   2022
غربية تهدف إىل تشويه صورة البطولة 
صحيحة،  غري  انتقادات  إطالق  عرب 
وخاصة  الكبري  العربي  التفاعل  لكن 

إيجابي  مردود  له  كان  فلسطني  من 
واسع وكبري عىل ترابط العرب مع 

قطر ضد الحمالت املمنهجة التي 
لن تقف أمام النجاح القطري 

مسبوقة  غري  استضافة  يف 
لكأس العالم 2022.

5

السنة )28( - السبت 25 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 19 نوفمبر 2022م العدد )9938(

دعم فلسطيني كبير للمونديال.. واالحتفاالت تعم الشوارع

رسائل حب .. من القلب
محاكاة االفتتاح تحت عنوان »أنا فلسطيني وأدعم قطر«تفاعل واسع مع أغنية »يا قطر يا فخر العروبة«

توزيع »30« 
ألف وردة في 

الشوارع.. 
وقوالب حلوى 
بشعار البطولة

شاشات عمالقة 
لنقل مباراة 
العنابي أمام 
اإلكوادور في 
افتتاح المونديال

الدبكة الشعبية 
تتراقص على 

أنغام »حط الدية 
على الدية هذه 
الليلة قطرية«

لم يبق على المونديال سوى يوم واحد، ورغم ذلك لم تتوقف رسائل الدعم 
والحب التي تأتي من غزة إلى قطر للتأكيد على وقوف الشعب الفلسطيني 

إلى جانب قطر في تنظيم كأس العالم حتى وإن لم تكن فلسطين حاضرة 
في المونديال لكنها حاضرة في قلب قطر حتى يقام المونديال. 

كتب - عادل النجار

إقامة فعاليات 
ورفع األعالم والشعارات ابتهاجًا 

بالنجاح القطري
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تواصل اإلشادات العالمية بالبطولة المونديالية

قطـــر تحصــد »الثمـار«

»The Economist«: قطر تحولت إلى قوة مالية كبرى ودولة متقدمة وعصرية
بطولة  انطالق  عىل  ساعة   24 قبل 
 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
العاملية سواء من  تتواصل اإلشادات 
دولية  إعالم  وسائل  أو  مسؤولني 
وتحضريات  باستعدادات  وإقليمية 
فريدة  نسخة  الستضافة  قطر  دولة 
واستثنائية من املونديال، الذي يقام 
الرشق  منطقة  يف  دولة  يف  مرة  ألول 

األوسط.
سلطت  التي  اإلشادات،  هذه  وتأتي 
القطرية،  االستعدادات  عىل  الضوء 
االفرتاء  حمالت  عىل  رد  أكرب  لتمثل 
وجه  عىل  لطمة  وبمثابة  والتشويه، 
ضد  واألكاذيب  االفرتاءات  مروجي 

دولة قطر.
ويف هذا اإلطار، قالت زينب السويج 
األمريكية  الحقوقية  الناشطة 
واملديرة التنفيذية للمؤتمر اإلسالمي 
لتلفزيون  حديث  يف  األمريكي، 
)الحرة(، »إنني ومن خالل زياراتي 
ألحظ  لم  قطر  دولة  إىل  املتكررة 
الحديث  يتم  التي  التجاوزات  يوما 
خاصة  اإلنسان،  حقوق  بشأن  عنها 
دويل  محفل  عىل  مقبلة  الدوحة  وأن 

كبري، وهو حدث ليس خاصا بقطر 
لوحدها، بل له صبغة عاملية ويعود 
بالفائدة عىل الدول العربية األخرى«، 
مضيفة أنه »من خالل القراءات التي 
ترصيحات  خالل  ومن  بها  قمنا 
حقوق  أن  نرى  قطر،  يف  املسؤولني 
اإلنسان مصانة يف هذه الدولة، فضال 
بها  قامت  لطاملا  التي  الجهود  عن 
السنوات  الجانب خالل  قطر يف هذا 

املاضية«.
 The« مجلة  خصت  جانبها،  ومن 
مونديال  الربيطانية   »Economist
قطر 2022 باهتمام إعالمي خاص، 
اللعبة«  »تغيري  ونرشت تحت عنوان 
عددا من التقارير، تحدثت فيها عن 
FIFA قطر  العالم  أثر بطولة كأس 
القدم  كرة  رياضة  عالم  يف   2022
تقاريرها  أحد  يف  بينت  حيث  ككل، 
بعنوان »كأس العالم يف قطر«، كيف 
تغري  أن  القدم  كرة  لرياضة  يمكن 
رياضة  أن  عىل  مشددة  املجتمعات، 
كرة القدم مقبلة عىل تطورات كبرية 

خالل السنوات القادمة.
وقالت املجلة، إن قطر تعد قوة مالية 

وإن  كربى، ودولة حديثة ومتقدمة، 
هي  الحالية  العالم  كأس  بطولة 
حجم  إىل  الفتة  اإلطالق،  عىل  األغىل 
لبناء  خصص  الذي  الكبري  املوازنة 
استادات جديدة، كما تم رصد جزء 
االقتصادية  التنمية  خطة  من  كبري 
للبالد »رؤية قطر الوطنية 2030«، 
نطاقا،  األوسع  بأنها  تصنف  التي 
مع وضع احتياجات كأس العالم يف 

االعتبار.
 ،»The Economist« وأوضحت 
البلد  تعترب  قطر  أن  ثان،  تقرير  يف 
حدث  الستضافة  مالءمة  األكثر 
ريايض كبري، منتقدة يف الوقت نفسه 
ازدواجية املعايري الغربية يف التعامل 
ينم  ذلك  أن  اعتربت  مع قطر، حيث 
عن تحيز أعمى، ومضيفة أن العالم 
خالل  من  قطر  يف  العمال  إىل  ينظر 
أكثر  تعترب  »فقطر  مشوهة،  عدسة 
من  األجنبية  العمالة  عىل  انفتاحا 
بلد أوروبي«، ومشرية  أو أي  أمريكا 
معظم  يكسبها  التي  األجور  أن  إىل 
هو  وهذا  حياتهم،  تغري  املهاجرين 
يريدون  الكثريين  أن  يف  السبب 

املجيء إليها.
أن  إىل  الربيطانية  املجلة  ونوهت 
الرشق  إىل  العالم  كأس  جلب  فكرة 
»فهذه  صحيحة،  فكرة  األوسط 
لم  لكنها  باملشجعني،  مليئة  املنطقة 
تستضف الحدث من قبل، ولم يفعل 
ولذا  مسلم،  بلد  أي  ذلك  قبل  من 
تقام  أن  العالم  لكأس  كان  إذا  فإنه 
فإن  املنطقة،  هذه  يف  ما  مكان  يف 
قطر هي خيار جيد تماما«، لتختتم 
عددها بتقرير ثالث بعنوان »انقىض 
يأملون  قطر  جريان  الهروب..  وقت 
كأس  خالل  السياحة  إنعاش  يف 
العالم وعرشات اآلالف من املشجعني 
البلدان  من  البطولة  إىل  سيتنقلون 
املجاورة«، والذي أكد أنه بالرغم من 
العديد  أن  إال  املضيفة،  أن قطر هي 
الكأس  سيختربون  املشجعني  من 

كحدث خليجي.
أوديا-كاستريا  أمييل  أكدت  ذلك،  إىل 
وزيرة الرياضة الفرنسية، أن بالدها 
لن نقاطع مونديال قطر، وأن فكرة 
الفتة  أبدا،  طرحها  يتم  لم  املقاطعة 
إىل أنها ستكون متواجدة يف قطر إىل 

جانب منتخب بالدها يف حال تقدمه 
يف املنافسة، وستكون من املشجعني 
مباراة،  أول  منذ  حماسا  األكثر 
بالدها  رئيس  دعوة  أن  معتربة 
تسييس  عدم  إىل  ماكرون  إيمانويل 

الرياضة مهمة جدا.
مع  مداخلة  خالل  الوزيرة،  ودعت 
للسماح   ،France Inter إذاعة 
للمشجعني باالستمتاع بشغفهم بكرة 
ما  البحث عن  القدم، مربزة رضورة 
يجمع الشعوب ويقرب بني ثقافاتها 

عىل مدرجات املالعب وخارجها.
الوطنية  الوكالة  اعتربت  بدورها، 
قطر  دولة  أن  لإلعالم،  اللبنانية 
الحدث  الستضافة  أبوابها  ستفتح 
ويف  تاريخها  يف  األبرز  الريايض 
األوسط  الرشق  منطقة  تاريخ 
 FIFA بتنظيمها لبطولة كأس العالم

قطر 2022.
وأكدت الوكالة، يف تقرير نرشته أمس 
بعنوان »املونديال القطري أكثر من 
عرصية«،  دولة  بناء  ريايض..  حدث 
عىل جاهزية قطر الستقبال املونديال 
تاريخ  يف  تدرج  فريدة  سابقة  يف 

االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا( عىل 
الرياضية  املنشآت  جهوزية  صعيد 
وقت  يف  وذلك  باألحداث،  الخاصة 
التجارب  ببعض  مقارنة  مبكر 
قطر  جدارة  عىل  مشددة  السابقة، 
تكون  املستقبل وسعيها ألن  بناء  يف 
من  البقعة  هذه  يف  استقطاب  مركز 

الرشق األوسط.
أمواال  أنفقت  قطر  دولة  أن  وذكرت 
يف بناء دولة عرصية حديثة، وتعدى 
كأس  نهائيات  الستضافة  األمر 
قارة  تاريخ  يف  الثانية  للمرة  العالم 
الجنوبية  كوريا  تجربة  بعد  آسيا 
واليابان يف 2002، مشرية إىل أن هذا 
نهاية  بعد  جدواه  ستستمر  اإلنفاق 

الحدث الكروي العاملي.
قطر  دولة  أن  إىل  الوكالة  لفتت  كما 
إحداث  يف  املونديال  من  ستستفيد 
مقدمتها  يف  مقبلة،  رياضية  نهضة 
 2023 عام  آسيا  كأس  استضافتها 
من  مستفيدة  الصني،  اعتذار  بعد 
تنظيم  مجال  يف  سابقة  نجاحات 
العديد من الفعاليات الدولية األخرى 

يف مختلف الرياضات.

استضافة المونديال 
فخر لكل عربي

أن  القطرية،  الكرة  نجما  خلفان  وإبراهيم  خليل  أحمد  أكد 
قطر  أرض  عىل   2022 قطر   FIFA العالم  كأس  استضافة 

حدث تاريخي، ومصدر فخر لكل عربي.
العليا  اللجنة  ملوقع  حوار  يف  قطر  إرث  برنامج  سفريا  وقال 
إن  غدا،  البطولة  منافسات  انطالق  قبل  واإلرث،  للمشاريع 
رحلة اإلعداد للبطولة عىل مدى االثني عرش عاماً املاضية أكدت 
قدرة قطر عىل التغلب عىل كافة التحديات، واإلعداد الستضافة 
بطولة ستمثل عالمة فارقة يف الفعاليات الرياضية الكربى يف 
املستقبل، وهو ما يبعث عىل الفخر واالعتزاز لدى كل قطري 

وعربي.
أمله يف  السابق، عن  أحمد خليل، حارس مرمى قطر  وأعرب 
أن  القطرية، خاصة  بالكرة  يليق  العنابي بمستوى  أن يظهر 

القوية  مشاركته  جانب  إىل  آسيا،  بطل  لقب  يحمل  الفريق 
والتصفيات  الذهبية،  الكونكاكاف  وكأس  أمريكا،  كوبا  يف 

األوروبية املؤهلة للمونديال.
السابق،  قطر  منتخب  نجم  خلفان،  إبراهيم  توقع  جانبه  من 
نجاح األدعم يف التأهل إىل دور الستة عرش، لكنه أكد عىل أهمية 
بالفريق  والذي وصفه  اإلكوادور،  منتخب  األوىل مع  املواجهة 
غري السهل، وقال: »يمكننا الفوز عىل اإلكوادور رغم معرفتنا 
بمدى خطورة هذا الفريق، لكننا نثق يف قدرات العبينا، حيث 
يمتلك الفريق نخبة متميزة من النجوم القادرين عىل تجاوز 

دور املجموعات«.
 ورّشح إبراهيم خلفان منتخبات الربازيل واألرجنتني وفرنسا 
بلقب  للفوز  القدم،  كرة  يف  العريق  التاريخ  ذات  وأملانيا، 

املونديال، لكنه قال: »ال شك أن جميع هذه املنتخبات مرشحة 
العتالء منصة التتويج، لكني أرى أن استعداد الربازيل لهذه 
البطولة، يضمن لها نصيب األسد من التوقعات بحصد اللقب، 
وأتوقع أن ينجح نجوم السامبا يف إحراز لقب أول نسخة من 

كأس العالم يف املنطقة«.
قد  منتخب رصبيا  أن  يف  مع خليل  إبراهيم خلفان  واتفق   
العالم،  كأس  من  النسخة  هذه  يف  األسود  الحصان  يكون 
الكرة  نجمي  من  متميزاً  أداء  القطرية  الكرة  نجما  وتوقع 

قد  قطر  مونديال  أن  خاصة  ورونالدو،  مييس  العاملية 
العالم، ما سيحفزهما  لهما يف كأس  آخر ظهور  يمثل 

خالل  إمكانات  من  يمتلكانه  ما  أقىص  لتقديم 
البطولة. منافسات 

السفيران خليل وخلفان يؤكدان:
 }

أحمد 

خليل

 }

إبراهيم 

خلفان



كتب - عادل النجار

نجومنا يمتلكون الخبرات 

الالزمة بعد المواجهات 

األوروبية والالتينية

العالم،  كأس  يف  يشارك  بأن  الجميع  يحلم 
بعد  لكن  ال،  والبعض  الحظ،  يحالفه  البعض 
يف  التوفيق  يحالفك  وال  مسريتك  تنتهي  أن 
باملستحيل،  أشبه  يشء  يحدث  ثم  املشاركة 
يجعلك سفرياً للمونديال، فهذا أمر كبري جدا، 
وتاريخ مرشف لكل من حالفه الحظ لتحقيق 

ذلك.
العالم  لكأس  املؤهلة  آسيا  قارة  تصفيات  يف 
قريبا  العنابي  املنتخب  كان   1998 فرنسا  يف 
التوفيق  يحالفه  لم  لكن  التأهل  من  للغاية 
بهدف  السعودي  املنتخب  أمام  الخسارة  بعد 
وقتها  التصفيات،  مباريات  آخر  يف  نظيف، 
نجوما  يضم  كان  بأكمله  جيل  حلم  ضاع 
وظن  خميس،  عادل  النجم  بينهم  من  مميزة 
مثل زمالئه أن حلم املونديال انتهى، لكن قطر 
حقيقة،  إىل  الحلم  تحويل  عىل  اعتادت  التي 
حولت حلم عادل خميس وزمالئه إىل حقيقة 
من خالل استضافة كأس العالم 2022، ومع 
الخليجية  للمنطقة  مرة  ألول  املونديال  جلب 
والعربية والرشق األوسط، الحت الفرصة من 
يف  التواجد  يف  يوفقوا  لم  الذين  للنجوم  جديد 
ألعظم  كسفراء  ليتواجدوا  كالعبني،  املونديال 

بطولة عىل مر التاريخ.
خميس  عادل  مع  تحدث  الريايض   $
للمشاريع  العليا  للجنة  كسفري  شعوره  عن 
تمناه  الذي  الحلم  بذلك  حقق  وكيف  واإلرث، 
دائما وهو التواجد يف املونديال، لكن هذه املرة 
وتقديم  لبلده  بالرتويج  تتعلق  كبرية  بمهام 
صورة مرشفة ألول نسخة تقام يف دولة عربية 

وإسالمية.
الريايض   $ لـ  عادل خميس فتح قلبه 
وتحدث يف العديد من األمور الهامة منها قدرة 
الثاني  للدور  التأهل  عىل  العنابي  منتخبنا 
إىل  تضم  التي  الصعبة  األوىل  املجموعة  عرب 
جانبه منتخب هولندا املرشح للفوز بالبطولة، 
ومنتخب  أفريقيا،  بطل  السنغايل  واملنتخب 
ال  مونديالية  خربات  يمتلك  الذي  اإلكوادور 

يستهان بها.
كما تحدث عن جاهزية قطر الكبرية الستضافة 
النسخة األفضل يف تاريخ كأس العالم، والعديد 
من األمور األخرى التي تطرق لها خالل اللقاء 

ونرصدها خالل هذه السطور.
} بداية، كيف ترى جاهزية قطر النطالق 

املونديال مع الدخول للحظات األخرية قبل 
انطالق الحدث العاملي الكبري ألول مرة يف 

الرشق األوسط واملنطقة العربية؟

وكل  ممكنة،  صورة  بأفضل  جاهزة  قطر   
يشء معد لتقديم نسخة استثنائية عىل جميع 
وماتزال  أكدت  قطر  شك  وبدون  املستويات، 
وستؤكد للعالم كله أن املونديال سيكون مميزا، 
الكاملة،  الجاهزية  ظل  يف  األفضل  وسيكون 
سواء عىل مستوى املالعب أو البنية التحتية أو 
العالم يشاهد  التي ستجعل  غريها من األمور 

القدرات القطرية الهائلة والتنظيم املميز.
}هل كنت تتمنى أن تشارك يف املونديال 

كالعب خاصة أن البطولة تقام عىل أرض 
قطر؟

 بالتأكيد حلم كل العب هو املشاركة يف كأس 
كنا  وقد  واألكرب،  األهم  البطولة  فهي  العالم، 
التأهل لكن لم يكن  قاب قوسني أو أدنى من 
 ،1998 املونديال  تصفيات  يف  نصيب  هناك 

وما  الله  قدر  نقوله  ما  وكل 
لقد حاولنا  شاء فعل، 

يحالفنا  ولم 

التوفيق.
كسفري  بالفعل  تشارك  اآلن  لكنك   {
يتمناه  شك  دون  كبري  أمر  وهذا  للبطولة 

الجميع؟
أن أكون سفرياً   نعم، رشف كبري بالنسبة يل 
لكأس العالم 2022، وهذا بحد ذاته أمر عظيم 
بالنسبة يل ورشف أعتز به وأفخر به أنا وكل 
لتقديم  دائما  يسعون  الذين  الالعبني  زمالئي 
صورة مرشفة لكأس العالم، من خالل العمل 

كسفراء للمونديال.
} بعد ضياع حلم املونديال واعتزال كرة 
الفرصة  تأتيك  أن  توقعت  هل  القدم، 
للمشاركة يف أروع وأجمل املوندياالت عىل 
االطالق من خالل العمل كسفري ملونديال 

قطر؟
 لم أتوقع مطلقا أن يحدث هذا األمر يل، وأشكر 
ذلك  وأعترب  اختاروني،  الذين  املسؤولني  كل 
االختيار وساما عىل صدري، وأعترب هذا األمر 
بمثابة دعوة من الوالدة، ألنني بالفعل فخور 
يف  يقام  الذي  املونديال  من  جزء  بأنني  جداً 

بلدي.
تحقيق  عىل  قطر  قدرة  ترى  كيف   {

الكبرية  الجهود  ظل  يف  التنظيمي  النجاح 
التي بذلت من أجل إخراج املونديال بشكل 

مبهر؟
وسبق  النجاح،  تحقيق  عىل  اعتادت  قطر   
بأفضل  وأخرجتها  عاملية  بطوالت  ونظمت 
تبدو   2022 العالم  كأس  ممكنة، ويف  صورة 
كل املؤرشات والدالئل والتوقعات تصب يف أن 
األفضل  البطولة ستكون  هذه 
ما  وكل  التاريخ،  يف 
أن  نتمناه 

يحالفنا التوفيق يف التأكيد عىل ذلك، وأنا عىل 
درجات  أقىص  قطر  مونديال  تحقيق  يف  ثقة 
النجاح عىل جميع املستويات، فكل يشء رائع 
سواء املنشآت أو املالعب أو البنى التحتية أو 
نسخة  تميز  تعكس  التي  األخرى  التجهيزات 

قطر املونديالية.
} ماذا عن منتخبنا العنابي.. وما حظوظ 

تأهله للدور الثاني من وجهة نظرك؟
قادر  العنابي  واملنتخب  موجودة،  الحظوظ   
عىل العبور للدور الثاني رغم صعوبة املجموعة 
األوىل التي تضم منتخبات مليئة بالنجوم مثل 
منتخب هولندا وأيضا السنغال وكذلك منتخب 
يف  نثق  لكننا  عنارص،  يمتلك  أيضا  اإلكوادور 
يف  يوفق  أن  نأمله  ما  وكل  العنابي  منتخبنا 
رغم  الثاني  للدور  التأهل  يف  وينجح  مهمته 
املنافسة التي ستكون صعبة يف هذه املجموعة.
} هل العنابي يمتلك املقومات التي تجعله 

تضم  منتخبات  عىل  التفوق  عىل  قادرا 
نجوما عامليني مثل املنتخب الهولندي عىل 
سبيل املثال أو منتخب السنغال بطل قارة 

أفريقيا؟
 العنابي بطل قارة آسيا ولديه القدرات التي 
تجعله قادرا عىل تقديم املستوى املطلوب، وقد 
شاهدناه يف املباريات الودية التي شارك فيها 
وقدم مستوى جيدا، كما أنه نافس منتخبات 
خالل  األوروبية  واملنتخبات  الجنوبية  أمريكا 
ومن  كبرية،  خربات  واكتسب  املاضية  الفرتة 
وجهة نظري املحك الحقيقي هو املباراة األوىل، 
حيث ستكون مباراة اإلكوادور بمثابة البداية 
لذا  العنابي  وجهة  ستتحدد  خاللها  من  التي 
هي غاية يف األهمية وأتمنى أن يحالفنا التوفيق 

خاللها.
الحصان األسود  أن يكون  }  من تتوقع 

لهذه النسخة املونديالية؟
سيكون  توقعاتي  حسب  األسود  الحصان   

املنتخب الكرواتي
القطرية  للجماهري  رسالتك  هي  ما   {

ملنتخبنا  واملساندة  الدعم  تقديم  أجل  من 
الوطن؟

الجمهور سيحرض بدون رسالة، فكل شخص 
وبالتايل  بالده،  يف  البطولة  تكون  أن  يتمنى 
الحضور  عىل  حريصا  سيكون  شخص  كل 
البطولة،  يف  الرائعة  باألجواء  واالستمتاع 
وأعتقد أن التذاكر كلها بيعت وهذا دليل عىل 
كامل  بشكل  املباريات  الجمهور سيحرض  أن 
قوة  بكل  حارضا  الجمهور  يكون  أن  وأتمنى 
اإلكوادور  أمام  االفتتاح  يف  العـــنابي  خلف 
املباراة  الفوز يف هذه  لتحقيق  ليدفع منتخبنا 
الهامة ويكمل املشوار بالصورة التي نتمناها 

جميعاً.

{  عادل خميس يفخر بكونه سفيرا للمونديال

{  العنابي

عادل خميس سفير المونديال يؤكد لـ                    :

اإلكوادور »محك« التأهل

{  عادل خميس

الفـوز في االفتتـاح سـيدفع منتـخبنا نحـو الــدور الثاني 

اختياري كسفير »دعوة 

الوالدة« بعد إخفاق التأهل 

لنهائيات »1998«

قطر جاهزة الستضافة 

النسخة المونديالية 

األفضل تاريخيًا

جمهــورنا ال يحتــاج رسالة للمسـاندة .. والعالــم كلــه يتمــنى استــضافة البــطولة

كتب - عادل النجار

{  عادل خميس يتحدث لـ $ الرياضي
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منتخبنـــــا يختتــــم استعداداتــــــــــــــــــــــــه لالفتتاح بمعنويات ُمرتفعة

»االنطالقـــــــة« العنابي يتأهب لــــــــــــ

لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  يختتم 
لخوض  تحضرياً  تدريباته  القدم 
FIFA قطر  مباراة افتتاح كأس العالم 
االحد...  غد  يوم  اإلكوادور  ضد   2022
وخاض العنابي مرانه الرئييس باالمس 
بحضور  أسباير  أكاديمية  مالعب  عىل 
عىل  سيكون  حيث  نجومه،  معظم 
يقص  حني  التاريخ  كتابة  مع  موعد 
بمواجهة  العالم  كأس  مباريات  رشيط 

اإلكوادور لحساب املجموعة األوىل.
سانشيز  فيليكس  اإلسباني  ويعول 
يف  يأتي  العنابي  نجوم  من  العديد  عىل 
حسن  والقائد  عفيف  أكرم  مقدمتهم 
لتحقيق  عىل  للمعز  إضافة  الهيدوس 

نتيجة إيجابية يف الظهور األول.
وخاَض ُمنتخبنا مرانه أمس بمعنويات 
ُمرتفعة للغاية وبهمة وحماس من أجل 

األوىل  املُشاركة  يف  جيدة  صورة  تقديم 
أظهروا  الالعبني  وجميع  باملونديال، 
وهو  الكبري،  للتحدي  تامة  جاهزية 
عىل  العنابي  بقدرة  للتفاؤل  يدعو  ما 
إنجاز جديد  الطموحات وتحقيق  تلبية 

بالتواجد يف الدور التايل من البطولة.
ويعمل اإلسباني فيليكس سانشيز عىل 
العنابي  تدريبات  عىل  الرسية  فرض 
والجماهري  اإلعالم  أعني  عن  بعيًدا 
مثلما  الالعبني،  تركيز  عىل  للحفاظ 
املاضية،  أشهر  الخمسة  طوال  حدث 
خلف  تدريباته  العنابي  خاض  حيث 
بدنيًا  الالعبني  لتجهيز  ُمغلقة،  أبواب 
وفنيًا وذهنيًا ونفسيًا أيًضا لهذا التحدي 
للمرة  املُنتخب  يخوضه  الذي  الكبري 

األوىل يف تاريخه.
بصفوف  تدريباته  ُمنتخبنا  ويخوض 
من  الفريق  قائمة  تخلو  حيث  ُمكتملة، 
يوّسع  ما  وهو  واإلصابات،  الغيابات 
الفني  الجهاز  أمام  االختيار  قاعدة 

حسب  األمثل  التشكيل  عىل  لالستقرار 
من  مباراة  لكل  الفريق  احتياجات 
املجموعات  دور  يف  الثالث  املباريات 
ثم هولندا،  السنغال  ثم  اإلكوادور  أمام 
تامًة  جاهزيًة  الالعبني  جميع  وأظهر 

لخوض التحدي الصعب.
الوطني،  منتخبنا  تدريبات  وتشهد 
الجميع،  بني  وأخوية  رائعة  أجواء 
بمعنويات  التدريبية  الحصة  وجرت 
منتخبنا  أن  أخرى  مرة  أكدت  عالية 
للتحدي  الجيد  بالشكل  مستعد 
الحماس والجدية  املونديايل، حيث كان 
شعار التدريبات التي خاضها منتخبنا، 
املسؤولية  روح  الالعبني  عىل  وظهر 
األول  الظهور  يف  عاتقهم  عىل  امللقاة 

ببطولة كأس العالم.
ظهوره  يكون  ألن  آسيا  بطل  ويعمل 
جيدا  العالم  كأس  ببطولة  األول 
يعترب  الجيل،  هذا  أن  خاصة  ومرشفا، 
عىل  مرت  التي  األجيال  أفضل  بني  من 

بالتتويج  القطرية  الكرة 
عام  آسيا  كأس  ببطولة 

النهائي  والنصف   ،2019
الذهبية  الكأس  ببطولة 
واملركز   ،2021 عام 
كأس  ببطولة  الثالث 
ومشاركة  العرب 
أمريكا  بكوبا  مميزة 
والتصفيات األوروبية. 
تعترب هذه املرحلة هي 
من  واملهمة  األخرية 
بالنسبة  التحضريات 

خوض  قبل  آسيا  لبطل 
كأس  منافسات  غمار 

لضمان  وذلك  العالم، 
لالعبني،  أكثر  التنافسية 

تم  العنابي  العبي  وأن  خاصة 
نهاية  منذ  أنديتهم  من  تفريغهم 

أفضل  لضمان  وذلك  املايض  املوسم 
تحضري لبطولة كأس العالم.

كتب - عوض الكبايش

مهمــة
 صعبــة

املهمة لن تكون سهلة أمام املدرب اإلسباني فيليكس سانشيز وأشباله، يف تأمني العبور من 
مجموعة قوية، بوجود منتخبات كربى، عىل غرار املنتخب الهولندي صاحب التقاليد العريقة 
يف كأس العالم، إىل جانب املنتخب السنغايل بطل إفريقيا، الذي تعج صفوفه بنجوم تنشط 
الرغبة  الطموح.. والتي تضاهيها  األكوادوري  املنتخب  إىل  األوروبية، باإلضافة  الدوريات  يف 

العنابية يف التقدم إىل االمام يف خطوات عملية ثابتة.
تعد هذه أول نسخة من بطولة كأس العالم تقام يف الوطن العربي، أيضاً هي الثانية التي 
تقام يف آسيا بعد نسخة 2002 التي ُلعبت يف كوريا الجنوبية واليابان وتوج بها حينها 

منتخب الربازيل بعد الفوز عىل حساب أملانيا يف النهائي بهديف األسطورة رونالدو.
وحصلت قطر عىل رشف استضافة بطولة كأس العالم 2022، بعد منافسة عىل 

االستضافة مع الواليات املتحدة وأسرتاليا وكوريا الجنوبية واليابان.
كرة  يضع  أن  الكروي  العرس  لهذا  باستضافته  قطر  ملف  ونجح 

القدم يف الرشق األوسط عىل خريطة العالم، حيث التزم امللف 
التي  الرشوط  دفرت  مستلزمات  بكافة  القطري 

وضعها االتحاد الدويل »فيفا«.

رسائل دعم 
من »أبناء دريمة«

تأكيًدا للدعم واملساندة ملنتخبنا الوطني والذي يشارك يف كأس 
العالم فيفا – قطر 2022، قام أبناء مركز رعاية األيتام »دريمة« 
العنابي مكتوب عليه اسم دريمة والذي يحمل  بتسليم قميص 
أحمد  بن  بن خليفة  الشيخ حمد  لسعادة  دريمة  أبناء  بصمات 
منتخبنا  وكابتن  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  رئيس  ثاني  آل 
من  دعم  رسائل  تسليم  إىل  باإلضافة  الهيدوس  حسن  الوطني 
أبناء دريمة لنجوم العنابي يف مبادرة تؤكد عىل العالقة الوطيدة 

التي تربط دريمة باالتحاد القطري لكرة القدم.
واالتحاد  دريمة  بني  بالتعاون  ُنظمت  التي  املبادرة  نالت  حيث 

القطري لكرة القدم إعجاب واستحسان الالعبني وأعرب أبناء 
»دريمة« عن دعمهم لنجوم العنابي وتشجعيهم لهم يف كأس 
الكروي  الحدث  هذا  وأن  السيما   ،2022 قطر  فيفا  العالم 
يحالف  أن  آملني  قطر،  الحبيبة  دولتنا  يف  ُيقام  التاريخي 

منتخبنا التوفيق يف كافة املباريات التي سيخوضها.
يقومون  ما  دائماً  »دريمة«  أبناء  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
وانخراطهم  املجتمع  يف  الكامل  اندماجهم  تؤكد  بمبادرات 
رسالة  أن  ذلك  ويعكس  الدولة،  تقيمها  التي  الفعاليات  يف 
املركز ترتجم عىل أرض الواقع بشكٍل فعيل بالتعاون مع كافة 

الجهات ومنها االتحاد القطري لكرة القدم.
تأسيسه  تم  األيتام  لرعاية  دريمة  مركز  أن  بالذكر  والجدير 
 ،2002 العام  يف  قطر  دولة  يف  األيتام  وبناتنا  ألبنائنا  رعاية 
بهدف املساهمة يف توفري الرعاية الالزمة لهذه الفئة األصيلة يف 
املجتمع، والحرص عىل استقرارهم يف األرس الحاضنة البديلة، 

ودمجهم يف املجتمع، وتوعية املجتمع بأهمية االحتضان.
ويعمل املركز منذ العام 2013 تحت مظلة املؤسسة القطرية 
للعمل االجتماعي، التي تتبع بدورها وزارة التنمية االجتماعية 

واألرسة.

يحسب للجهازين الفني واإلداري االهتمام املعنوي 
بوضع  والبدني  الفني  االستعداد  بجانب  والنفيس 
برنامج إعداد فريد من نوعه لم يقم به أي منتخب 
من املنتخبات املشاركة يف كأس العالم؛ وهو تفريغ 
الالعبني من أنديتهم من شهر يونيو وإقامة العديد 
من املعسكرات األوروبية طويلة األمد خاض خاللها 
أكسبت  التي  الودية  املباريات  عرشات  العنابي 
جاهزيتهم  من  وزادت  الالزمة  الخربات  الالعبني 
ليصبحوا يف أتم جاهزية لرضبة البداية التاريخية، 

كان هناك اهتمام أيًضا بالجانبنَي النفيس والذهني 
الطويلة،  املعسكرات  ملل  من  إلخراجهم  لالعبني 
لهم  اإلقامة  غرف  إعداد  من  الرائعة  اللفتُة  وأتت 
جميع  لدى  الحماس  من  نوًعا  لُتضفي  الدوحة  يف 
التحضري  هذا  أن  واملؤكد   … املونديال  يف  الالعبني 
النفيس واملعنوي تم بدراسة وتخطيط كبري يحسب 
الوطني  للمنتخب  واإلداري  الفني  للجهازين 
أجواء  يف  والدخول  الخوض  قبل  القدم  لكرة  األول 

البطولة.

العنابي  بني  االفتتاح  مباراة  تشهد  أن  يتوقع 
من  املنتخبني  بني  مثرية  منافسة  واإلكوادور 
واقع جاهزية كل منتخب، خاصة أن موعد إقامة 
مونديال قطر يأتي يف وقت مناسب للغاية يكون 
والبدني  الفني  عطائهم  أوج  يف  الالعبون  فيه 
خالل املوسم، عىل عكس البطوالت املاضية التي 
حيث  الكروي،  املوسم  انتهاء  مع  بالتزامن  تبدأ 

يصبح الالعبون مرهقني واسُتنزفت لياقتهم.
بقدومه  األمر،  هذا   2022 قطر  مونديال  يتالىف 

إىل  الالعبون  يصل  حيث  املوسم  منتصف  يف 
أفضل مستوياتهم الفنية والبدنية واللعب يف جو 

معتدل وليس يف حرارة شديدة.
مونديال  بطولة  يف  املشاركة  املنتخبات  حظي 
بحيث  ومتقاربة  مريحة  ومالعب  بإقامة  قطر، 
بسبب  واإلرهاق  التعب  من  الالعبون  يعاني  ال 
املنتخبات  وستصل  واملالعب،  املدن  بني  التنقل 
يف  بها  الخاصة  التدريبات  وأماكن  املالعب  إىل 

وقٍت قليل.

توقيت مختلفاهتمام معنوي

منافسة قويةضربة البداية

تعترب املواجهة األوىل للعنابي يف االفتتاح هي نقطة 
انطالق حقيقية يف البطولة وحظوظ »العنابي« لن 
املنتخب  أمام  االفتتاح  مواجهة  عىل  املساومة  تقبل 
األكوادوري يوم األحد عىل »استاد البيت« يف الخور، 
ألن النتيجة ستشكل مفتاح إيجاد معرب للدخول يف 
بالنقاط  التفريط  يبدو  وقت  يف  العبور،  حسابات 

حينها مسألة إجهاض منطقي لآلمال.
من  ُولِدت  اإلكوادور  تجاوز  إمكانية  يف  والثقة 
القائد حسن  رفاق  فيها  تفوق  تجربة سابقة  رحم 
مباراة  يف   ،)3  -  4( نفسه  املنافس  عىل  الهيدوس 

التي  واملتغرّيات  الزمني  الفارق  إغفال  دون  ودية، 
القدم  لكرة  القطري  االتحاد  أن  صحيح  حدثت. 
خيالياً  يبدو  برنامجاً  وّفرت  املنتخبات  وإدارة 
التي  بالتجارب  قياساً  آسيوي،  عربي  ملنتخب 
خاضها الالعبون؛ سواء باملشاركة يف »كوبا أمريكا« 
أو »الكأس الذهبية« ثم التصفيات األوروبية بصفة 
الخربات  أن  بيد  النتائج،  احتساب  دون  اعتبارية، 
كل  لعالج  كافية  تعترب  الالعبون  راكمها  التي 
األخطاء التي صاحبت تلك املباريات والتي استفاد 

منها العنابي كثريا.

شهدت تدريبات العنابي منافسة قوية بني حراس 
سعد  الثالثي:  بني  الوطني  منتخبِنا  يف  املرمى 
الشيب، ومشعل برشم، ويوسف حسن، خاصًة يف 
ظل تألق الحراس الثالثة للُمنتخب… وكل حارس 
يبذل قصارى جهده يف التدريبات لنيل ثقة الجهاز 
الفني، ونيل رشف تمثيل املنتخب كحارس أسايس 

يف البطولة العاملية كأس العالم قطر 2022.
يف  كبريٍ  بشكل  ساهمت  واملثرية  الكبرية  املنافسة 

ارتفاع ُمستوى الحراس الثَّالثة، ما يصبُّ يف صالح 
الختيار  سانشيز  يد  يف  القرار  ويبقى  املُنتخب، 
كبريٍة  بنسبٍة  سيكون  والذي  األسايّس  الحارس 
الالعب من  الشيب مع منافسة كبرية يجدها  سعد 
العالية  جاهزيته  يؤكد  الذي  برشم  مشعل  زميله 
للدفاع عن املرمى، ويف ظل رغبة قوية من يوسف 
منافسا  كبرية  بقوة  الخط  عىل  دخل  الذي  حسن 

للثنائي.

سانشيز 
في مؤتمر صحفي

يعقد مدرب املنتخب الوطني سانشيز اليوم مؤتمرا صحفيا تنظمه 
أحد  برفقة  العنابي  مدرب  سيكون  حيث  للبطولة،  املنظمة  اللجنة 
الالعبني، من أجل التحدث عن مباراته األوىل التي ستقام االحد أمام 
املنتخب االكوادوري حيث سريد سانشيز عىل أسئلة وسائل اإلعالم 
املختلفة عن األهمية الكربى للمباراة األوىل، وما يخطط له يف اللقاء 
اليوم  نفس  يف  سيعقد  كما  العاملي،  التنافس  رحلة  يف  وتطلعاته 

املؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب االكوادور.
وُيدّشن »العنابي« كأس العالم بخوض املباراة االفتتاحية عىل ملعب 
»البيت« أمام اإلكوادور، ضمن منافسات املجموعة األوىل التي تضم أيضا 

منتخبي هولندا والسنغال..

{ سانشيز

االعتماد على الخبرةنتائج معنوية مهمة

نجح االسباني سانشيز مدرب منتخبنا الوطني األول 
الجاهزية  إىل  بالوصول  والفوارق  الحواجز  إزالة  يف 
التدريبات  خالل  وذلك  املحدد،  املوعد  يف  املطلوبة 

األخرية.
واختار املدرب خوض مباريات ودية غري رسمية مع 
اليشء  بعض  قريبة  تكون  وربما  جيدة،  منتخبات 
خمسة  فحقق  املونديال؛  يف  منافسيه  مستوى  من 
انتصارات معنوية عىل منتخبات بدت مغمورة، عىل 
غرار نيكاراغوا وبنما وغواتيماال وألبانيا وهندوراس.

يتحرقون  الذين  الالعبني  عىل  حتماً  الرهان سيكون 
الذات  للمشاركة يف املونديال، من أجل تحدي  شوقاً 

يف املقام األول.
النتائج االيجابية التي حققها املنتخب الوطني األول 
لكرة القدم يف املباريات االخرية تعترب بكل املقاييس 
البطولة  انطالق  قبل  للفريق  هائلة  معنوية  دفعة 
منها  استفاد  التي  الفنية  الفؤائد  بجانب  الرسمية 
خالل  من  األول  الوطني  منتخبنا  مدرب  سانشيز 

املعسكر االعدادي الطويل الذي اقامه .

اىل  مبارشة  تأهل  الذي  القطري،  املنتخب  يعول 
مشاركته  خالل  املضيف،  البلد  باعتباره  املونديال 
منذ  العنابي  يمثلون  العبني  عىل  العالم،  بكأس 
وعبد  الهيدوس،  وحسن  عفيف،  أكرم  مثل  سنوات، 
 ،)2018 عام  بآسيا  العب  )أفضل  حسن  الكريم 
وبوعالم   ،)2019 آسيا  كأس  )هداف  عيل  واملعز 
خوخي، وبسام الراوي، وعبد العزيز حاتم، وحارس 

املرمى سعد الشيب.
اإلسباني  املدرب  بقيادة  القطري،  املنتخب  أنهى 

التحضريات  من  النهائية  املرحلة  فليكيس سانشيز، 
حيث  الرسمية،  غري  االختبارات  من  عديد  بخوض 
وعىل  رد  دون  بهدف  هندوراس  منتخب  عىل  فاز 
بهدفني  غواتيماال  وعىل  لهدف  بهدفني  نيكاراغوا 
نظيفني وعىل بنما بهدفني لهدف؛ فيما لعب قبل ذلك 
مواجهتني رسميتني خالل فرتة التوقف املدرجة عىل 
تعادل  حيث  املايض،  سبتمرب  لشهر  »الفيفا«  أجندة 
مع تشييل بهدفني ملثلهما، وخرس أمام كندا بهدفني 

دون رد.

اتحاد الكرة يدعم ساديو ماني
نرش االتحاد القطري لكرة القدم 
لقائد  بالشفاء  تمنيات  صورة 
ماني،  ساديو  السنغايل  املنتخب 
وكتب االتحاد يف موقعه الرسمي 
عاجل  لك  نتمنى  »تويرت«:  عىل 

الشفاء والعودة قريبا للمالعب.
لكرة  السنغايل  االتحاد  أعلن 
القدم الخميس عن غياب النجم 
ساديو مانيه عن منتخب بالده 
 FIFA يف نهائيات كأس العالم
قطر 2022™ بسبب اإلصابة.
مانويل  املنتخب  طبيب  وأعلن 
»أسود  حساب  يف  ألفونسو 
تويرت  موقع  عىل  التريانغا« 
»لألسف، أظهر فحص الرنني 

)التعايف(  تطّور  أن  املغناطييس 
ليس مالئماً كما كنا نعتقد، ونحن 

ن  و مضطر
ساديو  انسحاب  إلعالن  آسفني 

تعرّض  العالم«.  كأس  من 
لكرة  السنغال  منتخب 
موجعة  لصفعة  القدم 
اإلعالن عن غياب  بعد  جداً، 
ماني  ساديو  األول  نجمه 
قطر  مونديال  نهائيات  عن 
2022 يف كرة القدم، إلصابته 
ما  حسب  اليمنى،  ساقه  يف 
أعلن الخميس اتحاد اللعبة.. 
 30( ماني  يصبح  وبغيابه، 
الذي  األبرز  النجم  عاماً( 
النهائيات  عن  اإلصابة  تبعده 

املقبلة.
»تدخالً  أن  الطبيب  وأوضح 
لنجم  قريباً«  سُيحّدد  جراحياً 
السابق  اإلنجليزي  ليفربول 

وبايرن ميونيخ األملاني الحايل.
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دعم منتخبنا واجـــــــــــــــــــــب وطــــنــــي
مبــاراة االفتتـــاح في غايــــة األهميــة الســتكمال الحلم  الكل خلف األدعم لتقديم صورة مشرفة أمام العالم

ينتظر منتخبنا الوطني الدعم واملساندة الجماهريية 
حيث  املونديايل،  الحلم  بدء  قبل  صورها  بمختلف 
ومن  العالم،  كأس  يف  مرة  ألول  العنابي  سيشارك 
الجميل أن يكون املونديال يف قلب قطر حتى يضع 
الجمهور ملسته الخاصة يف تقديم الدعم واملساندة 

الكاملة للمنتخب الوطني.
الوقوف خلف العنابي ال يقترص فقط عىل الذهاب 

للملعب، ففي االفتتاح غداً ستكون مدرجات استاد 
ليست  ألنها  اإلكوادور،  أمام  العدد  كاملة  البيت 
مجرد مباراة، بل حدث تاريخي سيخلد يف ذاكرة 
الكرة القطرية، لذا سيكون الحضور والتواجد أمرا 
مهما للغاية ومن األفضل أن يكون الحضور مبكراً 
الحصول  وكذلك  الدخول  عملية  تسهيل  أجل  من 
الحضارية  الصورة  إلظهار  الكايف  الوقت  عىل 

الراقية للجمهور القطري.
وعرب  املنصات  عرب  كذلك  ستكون  املساندة 
الشاشات ويف مختلف األرجاء، فكذلك الجمهور يف 

بأن  مطالب  األرجاء  كل  ويف  البيوت  ويف  الشوارع 
يدعم ويساند العنابي ويرتدي ألوانه لتقديم رسالة 
البداية  ليلة  يف  عنابي  كلها  قطر  أن  عىل  للعالم 

املونديالية.
لدعم  املبادرات  الكثري من  املاضية شهدت  األشهر 
املنتخب الوطني مثل مبادرة البريق فوق كل بيت، 
للمدارس  تمت  التي  والزيارات  مهم،  أنت  وكذلك 
الحدث  يف  الكروي  املنتخب  لدعم  الطالب  لتحفيز 
الريايض العاملي وغريها من الفعاليات املميزة التي 
أطياف  بني مختلف  والرتابط  الحب  تعكس حجم 

الجمهور  وليس  الوطني  منتخبنا  خلف  املجتمع 
ويشارك  قطر  لكل  العالم  فكأس  فقط،  الريايض 
فيها جميع أبناء قطر والكل سيكون عىل قلب رجل 
الكبري  النجاح  تحقيق  يف  املساهمة  أجل  من  واحد 

لكأس العالم وكذلك للمنتخب العنابي.
يفتح  ما  دائما  كان  ناحيته  من  الوطني  منتخبنا 
الربنامج  وفق  مناسبة  كل  يف  للجمهور  أبوابه 
املحدد، ويف ملعب نادي السد خالل فرتة التحضري 
الالعبني  وساند  حارضاً  الجمهور  كان  النهائية 
سيكون  املونديال  وقت  أن  عىل  وأكد  وحفزهم 

الوطن  راية  رفع  أجل  من  بقوة  حارضا  الكل 
مرشفة،  صورة  لتقديم  الالعبني  وتحفيز  عالية 
كبطل  وأيضا  مستضيف  كبلد  يلعب  فالعنابي 
يظهر  أن  واملرشف  الرائع  ومن  اآلسيوية،  للقارة 
بالصورة التي تسعد جميع عشاقه، ليس فقط يف 

قطر، بل يف جميع أرجاء الوطن العربي الكبري.
بل  الجماهري،  عند  فقط  يتوقف  ال  العنابي  دعم 
شاهدنا  وقد  الجوانب،  جميع  إىل  امتد  أيضا 
عمليات دعم وتحفيز من نجوم سابقني تحدثوا يف 
أو  التواصل  النواحي، سواء عرب منصات  مختلف 

أو عرب األحاديث الصحفية،  التليفزيونية  القنوات 
الذي  الرائع  املونديايل  الكرنفال  يعكس  يف مشهد 
ويأمل  وألوانه  العنابي  منتخبنا  بروعة  يتزين 
إضافة  الوطني  املنتخب  نجاح  يكون  أن  الجميع 
حيث  املونديال،  لتنظيم  والرائع  الهائل  للنجاح 
تقدم قطر للعالم النسخة األفضل يف التاريخ عىل 
يف  غداً  االنطالقة  يرتقب  والكل  املستويات،  جميع 
للكرة  جديد  تاريخ  سيكتب  حيث  البيت،  استاد 
األوسط  وللرشق  والخليجية  والعربية  القطرية 

بأكمله.

كتب - عادل النجار

شهدت توزيع »2022« علماحملة دعم تحت شعار:

نجاح مبادرة »البيرق فوق كل بيت«في حب قطر .. العنابي أقوى بتشجيعكم
أقوى  العنابي  قطر..  حب  »يف  اختري 
قام  التي  للحملة  شعارا  بتشجيعكم« 
املنتخب  دعم  أجل  من  الكرة  اتحاد  بها 
دور  أهمية  عىل  للتأكيد  وذلك  الوطني، 
الجماهري خالل كأس العالم، خاصة أن 
يتطلب   2022 مونديال  يف  قطر  نجاح 
تكاتف الجميع ووقوف الجماهري خلف 
لالعبني  الشعور  هذا  وإيصال  املنتخب، 
األخرية  للمرحلة  وصولنا  مع  ودعمهم 
قبل بدء خوض غمار املونديال، وكذلك 
التوفيق  الجميع  ويتمنى  البطولة  أثناء 
للمنتخب يف بداية املشوار أمام اإلكوادور 

غداً.

حققت مبادرة »البريق فوق كل بيت« تفاعالً 
واسعاً خالل الفرتة املاضية وسيكون حفل 
النجاح،  ذلك  تأكيد  غداً  املونديايل  االفتتاح 
العلم  توزيع  املبادرة  تلك  استهدفت  حيث 
الوطني دعماً ملنتخبنا الوطني لكرة القدم 
يف مونديال قطر 2022، حيث أقامت رشكة 
Ooredoo الفعالية وشهدت فروع الرشكة 
وسلوى  والسد  املطار  منطقة  من  كل  يف 
والوكرة ومول فيالجيو وسيتي سنرت ودوحة 
املطار  ولولو  مارك  والند  سيتي  فستيفال 
مجاناً،  علماً   2022 توزيع  مول  وفندوم 
باألعالم  وطالبت  بقوة  الجماهري  وتوافدت 
تحضرياً للبطولة العاملية وتشجيع منتخبنا، 
حفل  يف  حارضة  األعالم  تلك  وستكون 

االفتتاح مع الجماهري التي حصلت عليها.

مبارك غانم:حارس العنابي السابق:

بطل آسيا ال يخشى أحدا جمهورنا ما »يبي« له كالم
مرمى  حارس  خليل  أحمد  قال 
وسفري  السابق  الوطني  املنتخب 
واإلرث،  للمشاريع  العليا  اللجنة 
الدعم  بتقديم  مطالب  الكل  إن 
الوطني،  للمنتخب  واملساندة 
للوطن  ترصيحات  يف  وقال 
متحفز  »الجميع  الريايض 
الدعم  كل  لتقديم  ومستعد 
يف  الوطني  للمنتخب  واملساندة 

مقبل  والكل  املونديالية،  مهمته 
التواجد  أجل  من  التذاكر  عىل 
يف  املشوار  بداية  مع  والحضور 
االفتتاح ونتمنى أن يوفق العنابي 
الجماهري  كل  ويسعد  مهمته  يف 
التي ستقف إىل جانبه وتسانده، 
وما  دعوة  يحتاج  ال  والجمهور 
سيقدم  والجميع  كالم  له  يبي 

الدعم للمنتخب«.

السابق  السد  نادي  نجم  وجه 
بنادي  الكرة  جهاز  ورئيس 
العيل رسالة  غانم  مبارك  معيذر 
الذي  العنابي  منتخبنا  لنجوم 
املباراة االفتتاحية  سيخوض غداً 
البيت،  استاد  عىل  اإلكوادور  مع 
وقال »املسؤولون لم يقرصوا مع 
عىل  وسيكون  الوطني،  املنتخب 
الالعبني أن يضعوا يف أذهانهم أن 

يقدموا كل ما لديهم ألنهم يمثلوا 
ورسالتي  العالم،  كأس  يف  قطر 
لهم بأن يقدموا كل ما يمكن ألن 
ال  فرصة  املونديال  يف  التواجد 
نطالبهم  ال  ونحن  كثرياً،  تتكرر 
نقول  بل  العالم،  بكأس  بالفوز 
فكرة  نصيبا،  مجتهد  لكل  إن 
ونتمنى  مفاجآت  فيها  القدم 

التوفيق للعنابي«.

محمد عبدالرب:خالل عرضها في قرية العنابي

نســـــاند العنــــــابي كؤوس المنتخب تحفز الجمهور
لتحفيز  الرشكة، وذلك  بيت  بمدينة مشريب يف  العنابي«  »قرية  الكرة  اتحاد  أقام 

الجماهري ملساندة املنتخب الوطني، وقام االتحاد بعرض تاريخ املنتخب ورصد أبرز 

اإلنجازات التي حققها »األدعم« باإلضافة إىل جدارية تتضمن عديد القصاصات من 

الصحف الرسمية التي تروي النجاحات التي حققها املنتخب، وعرض ثالث كؤوس 

الحادية  النسختني  يف  الخليج  وكأس   2019 آسيا  كأس  وهي  املنتخب،  بها  ُتوج 

عرشة والسابعة عرشة، وعرض قمصان للمنتخب خالل مختلف الحقبات السابقة، 

ليالً   11 وحتى  الرابعة  الساعة  من  يومياً  الجماهري  أمام  أبوابها  القرية  وتفتتح 

وتحفز الجمهور ملساندة العنابي يف مبارياته املونديالية.

الكل مطالب  إن  السابق  السد  الوطني ونادي  املنتخب  قال محمد عبدالرب العب 

بالوقوف خلف املنتخب العنابي يف مبارياته بكأس العالم، مؤكداً أن املهمة الوطنية 

املنشودة،  بالصورة  املنتخب حتى يظهر  الجميع والوقوف خلف  تتطلب مساندة 

التي تتواكب مع النجاح التنظيمي الكبري الذي ستقدمه قطر للعام خالل النسخة 

املونديالية األوىل يف الوطن العربي واملنطقة.

العنابي  أن  قطر  تليفزيون  عىل  الرياضية  النرشة  عرب  وأضاف خالل ترصيحات 

يمتلك املقومات التي تجعله قادرا عىل تقديم مستوى طيب يف املونديال، وسيكون 

للجمهور دور يف تحفيز الالعبني ودفعهم لتقديم أفضل ما لديهم. 

{ محمد عبدالرب{ قرية العنابي

دور كبير
من اتحاد الكرة

أقام اتحاد الكرة العديد من 
الفعاليات الجماهريية لدعم املنتخب 

الوطني، وكذلك أعمال فنية ومبادرات 
ملهمة ومحتوى عىل منصات التواصل 

االجتماعي، وذلك من أجل تقديم 
املساندة الكاملة للعنابي يف مشواره 

ببطولة كأس العالم التي تستضيفها 
قطر للمرة األوىل يف منطقة الرشق 

األوسط والعالم العربي.

مشعل مبارك:

وسام رزق:

سعد الشمري:

المنتخب يحتاجنا جميعا

قطر سهلت الكثير 

أطالب جميع الجهات 
بتحفيز الفريق

تحضريات  أن  السابق  الوطني  منتخبنا  العب  مبارك  مشعل  أكد 
يبرش  »منتخبنا  وقال  مميزة،  بصورة  جرت  للمونديال  العنابي 
بداية  يف  يوفق  أن  ونتمنى  سيقدمه،  بما  متفائلون  ونحن  بالخري 
املشوار املونديايل«.. وأضاف »املعسكر الطويل الذي خاضه املنتخب 
يف  الالعبني  جعل  بل  الهني  باألمر  ليس  أشهر   6 من  ألكثر  الوطني 
التاريخية،  املونديالية  املشاركة  لهذه  متحفز  والكل  االستعداد،  أتم 
ليس فقط الالعبون بل أيضا الجماهري متحفزة ونتمنى أن يحالفنا 
أهال  برنامج  تواجده يف  املونديال«.. وقال خالل  التوفيق يف مشوار 
بالعالم »منتخبنا يحتاجنا اآلن وليس فقط 
الفريق الذي سيلعب، فالبطولة يف بلدنا 
قوة،  بكل  منتخبنا  نساند  أن  وعلينا 
بالصورة  منتخبنا  يظهر  أن  ونتمنى 

التي نعرفها عن الالعبني«.
خاللها  قال  لالعبني  رسالة  ووجه 
أن  يتطلب  العالم  كأس  يف  »التواجد 
برزت  وإذا  العطاء،  قمة  يف  تكون 
اسمك  هذا  فسيجعل  املونديال  يف 
بارزا لسنوات وسنوات لذا نتمنى 
الوطني  منتخبنا  عنارص  من 
حتى  لديهم  ما  كل  يقدموا  أن 

يتحقق الطموح املنشود«.

العنابي  نجم  رزق  وسام  أشاد 
الحايل  واملدرب  السابق 

لبدء  الكبرية  بالجاهزية 
حيث  املونديال، 

قطر  ستقدم 
لنسخة  ا

يف  األفضل 
 ، يخ ر لتا ا
عىل  مشدداً 
تقديم  أهمية 

الجمهور الدعم 
الوطني  ملنتخبنا 

املستوى  يقدم  حتى 
منافسات  خالل  املنشود 

البطولة يف أول مشاركة تاريخية 
للعنابي.

خالل  رزق  وسام  وقال 
قطر  تليفزيون  عىل  استضافته 
إنه يثق يف منتخبنا الوطني رغم 
أن  ويأمل  األوىل،  املجموعة  قوة 

يحالف الالعبني التوفيق يف إظهار 
قدراتهم.. كما تحدث عن التنظيم 
الرائع للبطولة وقال »لم أر أي 
كأس  تاريخ  يف  دولة 
هذا  تشيد  العالم 
الكم الرائع من 
ذات  املالعب 
ت  صفا ا ملو ا
كما  العاملية، 
تقارب  أن 
بني  املسافات 
يعطي  املالعب 
تميزا  قطر  نسخة 
غري مسبوق ويسهل حضور 
الجماهري للمباريات وتنقلهم بني 
املالعب«. مشرياً إىل أن الجمهور 
تميز  له  سيكون  القطري 
خاص من خالل دعم املنتخب، 
غداً  املرتقبة  البداية  وستكون 

من استاد البيت.

الغرافة  ونادي  الوطني  املنتخب  العب  الشمري  سعد  قال 
واستثنائية،  مميزة  للمونديال  العنابي  تحضريات  إن  السابق 
من  وأتمنى  الجميع  عىل  صعبة  االفتتاحية  »املباراة  وأضاف 
لهذا  العبي العنابي أن يكونوا جاهزين ذهنياً ومعنوياً ونفسياً 
لهذه  املنتخب  جهزوا  املسؤولني  أن  والحقيقة  الكبري،  الحدث 
وخاصة  الجهات  جميع  من  وأتمنى  الكبرية،  العاملية  البطولة 
الضغوط  عن  يبعدوهم  وأن  الالعبني  يحفزوا  أن  الجماهري 

صاً  يف هذه املباراة«.خصو
كانت  العنابي  تحضريات  أن  إىل  وأشار 
»الكل  وقال  واستثنائية،  مميزة 
أعطى انطباعا مميزا سواء الشارع 
املنتخب  يتابع  من  أو كل  القطري 
املميزة،  التحضريات  بعد  الوطني 
وأيضا خوضه العديد من املباريات 
الكثريون  كان  والحقيقة  الودية، 
عدم  أسباب  عن  يتحدثون 
بالدوري  الالعبني  مشاركة 
أمر  ذلك  أن  أرى  لكني 
إيجابي أن يكون الالعبون يف 

معسكر خارجي. 

{ مشعل مبارك

{ سعد الشمري

أحمد العمادي:

حسن مطر:

حسن العتيبي:

كلنا خلف العنابي

هدفنا النجاح 

نثق في عناصر منتخبنا

وأمني  الرتبية  لكلية  السابق  العميد  العمادي  أحمد  الدكتور  أكد 
الرس العام األسبق بالنادي العربي أن الكل يقف خلف املنتخب 
العنابي يف مهمته الوطنية بكأس العالم 2022، مؤكداً أن منتخبنا 
قادر عىل تقديم صورة مرشفة تعزز النجاح الكبري الذي ستحققه 

»نحن  وقال  املونديال،  تنظيم  خالل  من  قطر 
ستحققه  الذي  بالنجاح  متفائلون 

نسخة  أول  تنظيم  يف  قطر 
األوسط  الرشق  يف  مونديالية 

أن  تماماً  ونعلم  واملنطقة، 
به قطر سيجعل  ما قامت 
املونديالية  نسختها 
التاريخ،  يف  األفضل 
كله  العالم  وسيشهد 
بنجاحها  لقطر 
وتميزها خاصة أنها 
املقومات  كل  تمتلك 
تعزز  التي 
الهائل  النجاح 

للمونديال«.

العب  مطر  حسن  اعترب 
السد  ونادي  الوطني  املنتخب 
عىل  قادر  العنابي  أن  السابق 

تقديم صورة مميزة 
املونديال،  يف 

»تنظيم  وقال 
قطر 

ل  يا ند للمو
أنها  يؤكد 
ما  ستفعل 

أي  تفعله  لم 
دولة أخرى سواء 

املنشآت  مستوى  عىل 
التحتية،  البنى  أو  املالعب  أو 
البطولة  أن  يف  ثقة  عىل  نحن 
رائعة،  بصورة  ستخرج 
لتحقيق  قطر  قدمته  ما  وأن 
الدول  مهمة  سيجعل  النجاح 
أكرب  املستقبل  يف  املستضيفة 

قدمت  قطر  ألن  صعوبة؛ 
تحقيق  أجل  من  يشء  كل 
الرائع  من  وسيكون  النجاح 
العنابي  يحقق  أن 
النجاح  أيضا 
البطولة  يف 
خالل  من 
فسة  ملنا ا
قوي  بشكل 
ية  ا لبد ا و
كيد  لتأ با
اإلكوادور  أمام 
للغاية،  مهمة  ستكون 
ونأمل أن يوفق فيها منتخبنا 
وتكون خري بداية للمونديال« 
عىل  النجاح  تحقيق  متمنياً 
سواء  املستويات،  مختلف 
بالنسبة  الفنية  أو  التنظيمية 

للعنابي.

الحايل عن ثقته  السابق واإلعالمي  الالعب  العتيبي  أعرب حسن 
يف قدرة منتخبنا العنابي عىل تقديم صورة مميزة بكأس العالم، 
وقال »نثق يف قدرة العنابي عىل عبور املجموعة األوىل«، وأضاف 
»لقد تم إعداد الفريق بأفضل صورة، ومنذ الحصول عىل بطولة 
آسيا 2019 واملنتخب يف إعداد مستوى سواء باملشاركة يف كوبا 
من  أو غريها  األوروبية  التصفيات  أو  الدولية  الكاس  أو  أمريكا 
له  ونقول  منتخبنا  عنارص  يف  ثقة  عىل  ونحن  الدولية  املباريات 
وقد  عليكم  صعب  يشء  هناك  وليس  املسؤولية  قدر  عىل  انتم 
أكدتم ذلك يف املباريات املختلفة التي شاركتم فيها وقد حصلتم 

أن  وأظهرتم  آسيا،  بطولة  لك عىل  ذ
تحقيقه  قطر  بمقدور  اإلنجاز 
وقد قفزتم قفزة كبرية وأكدتم 
أن منتخب قطر صعب وليس 

سهال«.
وقال إن قطر بشهادة الجميع 
مونديالية  نسخة  ستنظم 
قطر  تنظيم  ويعترب  استثنائية 

لجميع  مفخرة  للمونديال 
يف العالم العربي وليس 

لقطر فقط، مرحباً 
يف  بالجميع 

أرض  قطر 
املونديال.

{ الدكتور أحمد العمادي

{ حسن العتيبي
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جدد دعوته إلطالق حوار إلنهاء األزمة األوكرانية.. إنفانتنيو:

»الكــرة« توحــد العالـم
جياني  أكد  قنا-  )إندونيسيا(-  بايل 
لكرة  الدويل  االتحاد  رئيس  إنفانتينو 
القدم فيفا قدرة كرة القدم عىل توحيد 
العالم  قادة  دعوته  جدد  كما  العالم، 
إلطالق حوار »كخطوة أوىل لوضع حّد 

للنزاع الرويس - األوكراني«.
العالم املجتمعني  وبعد مخاطبته قادة 
ملجموعة  عرشة  السابعة  القمة  يف 
اإلندونيسية،  بايل  جزيرة  يف  العرشين 
يف  جاء  ما  عىل  الفيفا  رئيس  شدد 
الفرصة  حول  السابقة  ترصيحاته 
كأس  تقدمها  التي  نوعها  من  الفريدة 

العالم FIFA قطر 2022.
الواقع  يف  »رسالتي  إنفانتينو:  وقال 
القدم،  بكرة  تتعلق  للغاية،  بسيطة 
مضيفا:  العالم«..  توحد  القدم  وكرة 
ال  العالم،  قادة  إىل  نداء  وجهت  »كما 
سيما يف ما يتعلق بالحرب يف أوكرانيا، 
من خالل الدعوة إىل وقف إطالق النار 
قطر   FIFA العالم  كأس  فرتة  طوال 

2022 عىل األقل«.
مع  إنفانتينو  ترصيحات  وتتزامن 
العالم  توحد  القدم  كرة  حملة  إطالق 
نجوم  من  مجموعة  إليها  انضم  التي 
املجتمع  داعني  العاملية،  القدم  كرة 
املوحدة  القوة  عىل  الرتكيز  إىل  العاملي 

الفريدة من نوعها لكرة القدم.
وأضاف رئيس الفيفا: »سيصل صدى 
العالم  كأس  نسخ  أوىل  وهي  البطولة، 
العربي،  العالم  يف  تقام  التي   FIFA
يف  آخر  شخص  مليارات  خمسة  إىل 

جميع أنحاء العالم..إنها فرصة فريدة 
الدويل من  املجتمع  من نوعها، لتوحيد 
خالل منصة ال ُيضاهيها أي حدث آخر 

يف العالم«.
وتابع: »كرة القدم تمس أيضاً مشاعر 
واالندماج..  الشغف  وتجسد  الشعوب، 
كرة القدم وكأس العالم FIFA توقف 
الحركة يف شتى البلدان، فكأس العالم 
شخص،  مليارات  خمسة  يشاهدها 
يف  العالم،  سكان  نصف  من  أكثر  أي 

مختلف أصقاع العالم«.
بالقول:  ترصيحه  فيفا  رئيس  وختم 
»لذلك، فاألمر بالطبع يهم قادة العالم. 
ونحن بحاجة، كمنظمات رياضية، إىل 
العمل مع قادة العالم إلسعاد الشعوب، 
وربما أيضاً لبناء بعض الجسور التي 

لم تكن لتوجد بخالف ذلك«.
الدويل  االتحاد  أعلن  أخرى  جهة  من 
رئيسه  أن  أمس،  فيفا  القدم  لكرة 
سيكون  إنفانتينو  جياني  السويرسي 

املرشح الوحيد لوالية ثالثة توالياً.
وذكر االتحاد الدويل يف بيان عىل موقعه 
أي ترشيح  تقديم  يتم  لم  أنه  الرسمي 
يف  األعضاء  االتحادات  قبل  من  آخر 
املقرر  االنتخابي  املؤتمر  قبل  فيفا 
 16 يف  كيغايل  الرواندية  العاصمة  يف 

مارس 2023.
لالتحاد  انُتخب رئيساً  إنفانتينو  وكان 
تتم  أن  قبل   ،2016 فرباير  يف  الدويل 
 ،2019 يف  بالتزكية  انتخابه  إعادة 

{ إنفانتينو في مؤتمر الحكاموذلك لوالية جديدة حتى 2023.

في مؤتمر بحضور 

استعراض التقنيات الحديثة بـ »التحكيم«رئيس »الفيفا« وكولينا
 

ُعقد  صحفي  مؤتمر  يف  ذلك  جاء 
إنفانتينو رئيس  أمس حرضه جياني 
 FIFA القدم  لكرة  الدويل  االتحاد 
اإلعالمي  باملركز  املؤتمرات  قاعة  يف 
الرئييس قبل انطالق النسخة رقم 22 
من البطولة غدا األحد.. وأكد إنفانتينو 
يف كلمة له مقتضبة أن فريق التحكيم 
كرة  عالم  من  األكرب  الجزء  يشّكل 
يف  التحكيم  فريق  أن  إىل  الفتاً  القدم، 
من  هائل  بدعم  سيحظى  املونديال 
االتحاد الدويل، وذلك بهدف الحصول 
سري  وضمان  النتائج  أفضل  عىل 

املباريات بنجاح وكفاءة عالية.
مشاركة  تشهد  »البطولة  وأضاف:   

من  وحكمة  حكماً   129
القدم  وكرة  قارات،  ست 
قطر،  يف  اليوم  العالم  تجمع 
مهنة  أن  ُيدرك  والجميع 
واليوم  جداً  صعبة  التحكيم 
تنتظرهم  الحكام  جميع 
قبل ساعات  تحديات كبرية، 
الذي  الحدث  انطالق  من 
مليارات   5 نحو  سيتابعه 
وأكثر  العالم  حول  شخص 

من ثالثة ماليني مشجع سيحرضون 
املباريات يف املالعب«.

 من جانبه، قال اإليطايل بيري لويجي 
باالتحاد  الحكام  لجنة  رئيس  كولينا 
يمثل  التحكيم  فريق  إن  الدويل: 
معرباً  املونديال،  يف   33 رقم  املنتخب 
عن تقديره للعمل الكبري الذي قام به 
البطولة  يف  املشاركني  الحكام  جميع 
مضيفاً:  املاضية..  الفرتة  طوال 
ونعمل  أيام  عرشة  منذ  هنا  »نحن 
النطالق  الجاهزية  أتم  يف  نكون  لكي 
رضبة البداية، فقد قمنا بزيارة جميع 
املنتخبات يف معسكراتهم لكي نضمن 

وصول كافة التفاصيل لهم«. 
يل  وأشار الحكم  يطا إل ا

مونديال  نهائي  أدار  الذي  السابق 
2002 يف كوريا الجنوبية واليابان إىل 
أن كأس العالم تعد أهم املنافسات عىل 
أفضل  مشاركة  وتشهد  األرض  وجه 
تطبيق  أهمية  تكمن  وهنا  الالعبني، 
القواعد من أجل املحافظة عىل سالمة 
الالعبني وحمايتهم من اإلصابات وأية 
خطورة قد تحدث. واستعرض كولينا 
خاللها  من  يتم  التي  املواقف  بعض 
فيديو  يف  الحمراء  البطاقات  إشهار 
احرتام  مبدأ  ملّخص شّدد خالله عىل 
أن  وأوضح  األوىل..  بالدرجة  املنافس 
مسألة  أنهت  املساعد  الفيديو  تقنية 
يف  والتمثيل  للحكام  الالعبني  خداع 
منه  مطلوب  والحكم  الحاالت،  بعض 
من  النوع  هذا  عىل  العقوبات  تطبيق 
السلوكيات من أجل حماية صورة كرة 
القدم، إىل جانب التقليل من االعرتاض 
مثل  ألن  الحكام،  قرارات  عىل  املفرط 
الالعبني  ستعرّض  الترصفات  هذه 
للعقوبات التي قد تصل إىل حد إشهار 
البطاقات الحمراء، فضالً عن أن دقة 

استخدام  قبل  الحكام  قرارات 
 95 كانت  الفيديو 
%، بيد أنها ارتفعت 
بعد   %  99.3 إىل 

تطبيقها.
نريد  وختم:   
الشكر  توجيه 
دوري  ملؤسسة 
ولفرق  قطر  نجوم 
القطري  الدوري 

حكام  كأس  بطولة  يف  املشاركة  عىل 
الفيفا، فقد كانت تجربة مهمة لجميع 
الحكام املشاركني للتعرّف عىل الكثري 
عملية  تجربة  وخوض  التقنيات  من 

قبل انطالق املونديال.
يوهانس  أوضح  ذاته  الصعيد  عىل   
التكنولوجيا  مدير  مولر  هولز 
للعبة  الدويل  االتحاد  يف  واالبتكار 
)فيفا( أن العمل لم يتوقف منذ نحو 
تقنية  اعتماد  أجل  من  أعوام  ثمانية 
إىل  وإدخالها  اآللية،  شبه  التسلل 
أن  إىل  مشرياً  القدم،  كرة  مسابقات 
كانت  لها  التوصل  تم  التي  النتائج 
مذهلة، األمر الذي ساعد عىل تطبيقها 

يف مباريات املونديال.
من  سعداء  نحن  »اليوم  وأضاف:   
تم  والتي  عليها  حصلنا  التي  النتائج 
بحثية،  مراكز  بواسطة  منها  التأكد 
وقد تم اختبارها أمس يف استاد البيت 
الذي سيستضيف مباراة االفتتاح بعد 
غد األحد من أجل التحقق من فاعلية 

هذه التقنية«.

التكنولوجيا  مدير  واستعرض 
للعبة  الدويل  االتحاد  يف  واالبتكار 
)فيفا( خالل املؤتمر الصحفي بعض 
والتي  الفيديو  عرب  النمطية  الصور 
وضعه  تم  استشعار  جهاز  إىل  تشري 
البيانات  يف وسط الكرة، حيث ُيرسل 
إىل غرفة تقنية حكم الفيديو املساعد 
من  يجعل  ما  الثانية«  يف  مرة   500«
املمكن تحديد متى تم لعب الكرة بدقة 
البيانات  هذه  دمج  خالل  ومن  أكرب، 
سيتم  االصطناعي،  الذكاء  واستخدام 
إرسال تنبيه إىل حكام الفيديو يف كل 
قبل  من  الكرة  تسلم  فيها  يتم  مرة 
وقت  تسلل  موقف  يف  كان  مهاجم 

التمريرة.
ذكاء  التكنولوجيا عىل نظام   وتعتمد 
ُيرسل   )AI( آي«  »إيه  اصطناعي 
 )VAR( رسالة فورية إىل حكام غرفة
عندما يكون الالعب متسلالً، مع ترك 
كان  إذا  ما  لتحديد  للحكام  الحرية 
أم  الكرة  تمرير  أثناء  متسلالً  الالعب 
ال، حيث سيكون بوسعهم يف غضون 
لحظة  من  التحقق  معدودة  ثواٍن 
خط  وكذلك  التمريرة 
الحكم  إبالغ  قبل  التسلل، 
الذي  للمباراة  الرئييس 

سيتخذ القرار النهائي.
ماسيمو  أشاد  بدوره،   
يف  التحكيم  مدير  بوساكا 
)الفيفا(،  الدويل  االتحاد 
التي  اإليجابية  باألجواء 
التحضري  عملية  شهدتها 

الحكام  تجهيز  بهدف  للمونديال 
النطالق املنافسات غدا األحد.. مضيفاً: 
أجل  من  أيام  عرشة  منذ  هنا  »نحن 
التحضري للمونديال، وسبقتها مرحلة 
إعداد طويلة، وقد عملنا بصفة يومية 
السيناريوهات  لكافة  التحضري  عىل 
ومعرفة  املباريات  يف  تحدث  قد  التي 
من  العديد  وتقييم  التفاصيل  كافة 
يف  مفاجآت  نواجه  ال  لكي  الحاالت 

أرض امللعب«.
القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  وصادق   
رسمياً عىل استخدام التقنية الجديدة 
كأس  نهائيات  خالل  التسلل  لكشف 
خالل  اختبارها  وجرى  العالم، 
يف  أقيمت  التي  العرب  كأس  مسابقة 
قطر، ثم يف بطولة كأس العالم لألندية 
األوروبي  االتحاد  اعتمد  كما   ،2021
استخدامها  »يويفا«  القدم  لكرة 
خالل مباراة كأس السوبر األوروبية، 
كذلك خالل  استخدامها  وصادق عىل 
أبطال  دوري  من  املجموعات  دور 

أوروبا.
»شبه  اسم  التكنولوجيا  عىل  وأطلق   
اآللية« )سيمي-أوتومايتد( ألن القرار 
النهائي يف احتساب التسلل من عدمه 
سيبقى يف نهاية املطاف من صالحية 
خالفاً  »الفار«  املساعد  الفيديو  حكم 
تحّدد  التي  املرمى  خط  لتكنولوجيا 
قد  الكرة  كانت  إذا  ما  جازم  بشكل 
أساسها  وعىل  ال،  أم  الخط  تجاوزت 
من  الهدف  تلقائياً  الحكم  يحتسب 

عدمه.

{ بوساكا{ كولينا

الدوحة- قنا- استعرض االتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( التقنيات المختلفة التي سيتم 

استخدامها في مباريات كأس العالم FIFA قطر 
2022، ال سيما استخدام تقنية التسلل شبه اآللية.

كولينا: نتائج تقنية 

التسلل مذهلة.. وتجربتها 

باستاد البيت

بوساكا: أجواء إيجابية 

شهدتها عملية 

تجهيز الحكام



 قلق ثم أمل

 ينتهي بصدمة 

بايرن  كان  الجاري،  نوفمرب  الثامن  يف 
ميونخ عىل موعد مع مباراة أمام فريق 
عرش  الرابعة  الجولة  يف  فريديربريمن 
تلك  وكانت  البوندزليجا،  دوري  من 
املباراة نذير شؤم عىل الالعب وجماهري 
يف  لإلصابة  تعرض  بعدما  السنغال، 
هذا اللقاء وتم استبداله، ليبدأ الخوف 
والقلق يدب يف نفس كل سنغايل، أو كل 

محب ألسد التريانجا ماني. 
داخل  فأكثر  أكثر  يترسب  القلق  بدأ 
اإلعالم  خرج  بعدما  الجميع  نفوس 
غياب  تؤكد  بمعلومات  األوروبي 
وهنا  قطر،  مونديال  عن  ماني  ساديو 
األملاني  ميونخ  بايرن  نادي  سارع 
الالعب  أن  فيه  أكد  بيان  بإصدار 
بعض  عمل  وسيتم  لإلصابة  تعرض 
الساعات  له خالل  الطبية  الفحوصات 
غيابه  مدة  عن  اإلفصاح  دون  املقبلة، 
الجماعية  للتدريبات  عودته  موعد  أو 

بشكل طبيعي. 
بإمكانية  األمل  جاء  القلق  بعد 
بعد  العالم،  كأس  يف  ماني  مشاركة 
فاطمة سامورا  السنغالية  ترصيحات 
لكرة  الدويل  لالتحاد  العام  السكرتري 

السنغال  بأن  فيفا،  القدم 
ما  كل  ستفعل 

يف 

ساديو  مساعدة  أدل  من  وسعها 
العالم،  كأس  بمباريات  اللحاق  عىل 
ماني  بأن  التأكيدات  بعض  وبعدها 
لدور  األوىل  الجولة  لقاء  يلحق  لن 
تواجده  فرص  وتتزايد  املجموعات 
ذلك  وتىل  الثانية،  الجولة  من  بدءا 
أسود  قائمة  سيسيه  أليو  إعالن 
ضمت  والتي  للمونديال،  التريانجا 
اسم األسد األهم نجم بايرن ميونخ. 

الصدمة  جاءت  قليلة  ساعات  منذ 
كانويل  أعلن  بعدما  الكربى، 
السنغايل،  املنتخب  طبيب  أفونسو 
ماني  لسادو  الطبية  الفحوصات  أن 
وأن  تماما،  املتوقع  غري  عىل  جاءت 
عىل  جاءت  الالعب  حالة  تحسن  مدى 
غري املتوقع تماما، وسيضطر املنتخب 
الستبعاد ساديو من القائمة املشاركة 
بصدمة  األمل  لينتهي  املونديال،  يف 

كبرية. 

أرقام ساديو تتحدث عن نفسها

منتخب  مع  رائعا  مردودا  ماني  قدم 
السنغال، وقاد أحالم وطموحات أسود 
بالده  أن  لدرجة  براعة،  بكل  التريانجا 
من  قليلة  أيام  قبل  تمثاال  له  صنعت 
املونديال، لتحفيزه وتشجيعه عىل بذل 
أقىص ما لديه يف كأس العالم، واعرتافا 
ملنتخب  النابض  األسد  قلب  قدمه  بما 

بالده.
شعبه  له  يخصص  من  الرجال  من 
يف  فيقبل  ليؤديه،  وينتظره  هاما  دورا 
ما  الجدارة  من  ويظهر  املحدد  املوعد 
هؤالء  من  عليه،  املعقود  األمل  يعادل 
فيه  وجد  فقد  ماني،  ساديو  الرجال 
الشعب السنغايل صانع نهضة رياضة 
التريانجا، وبالفعل كانت نهضة  أسود 
التتويج بأمم أفريقيا  تاريخية، أخرها 

والصعود إىل مونديال قطر 2022. 
عاما،   30 الـ  صاحب  ماني 
مع  لعب 

سجل  مباراة،   93 بالده  منتخب 
صناعة  يف  ونجح  هدفا،   33 خاللهم 
20 هدفا، لتصل إجمايل مشاركاته من 
األهداف مع منتخب بالده إىل 53 هدفا 
مبارياته  وذلك بخالف  مباراة،   93 يف 
مع  أو  السنغايل  الشباب  منتخب  مع 

املنتخب األوليمبي. 
العالم  كأس  من  األخرية  النسخة 
شهدت مشاركة ساديو ماني يف ثالث 
حيث  دقيقة،   270 بواقع  مباريات 
أو  لقاءات كاملة دون استبدال  الثالث 
املشاركة كبديل، وقاد السنغاليني أمام 
سجل  وكولومبيا،  اليابان  ثم  بولندا 
خاللهم هدفا أمام املنتخب الياباني يف 

املباراة التي أقيمت بالجولة الثانية. 

األسود كتيبة 

مليئة بالنجوم 

والخيبة  ماني  ساديو  استبعاد  رغم 
السنغايل ميلء  املنتخب  أن  إال  الكبرية، 
واألسماء  أوروبا،  يف  املتألقة  بالنجوم 
كرة  عالم  يف  الرنانة 

القدم، وهم قادرون عىل تحقيق نتائج 
الوقت  نفس  ويف  وجيدة،  إيجابية 
جاهزون ملعركة األحالم، وهي الذهاب 
يف  ممكنة  درجة  أقىص  إىل  بعيدا 
املونديال، وتحقيق إنجازات لم تتحقق 

من قبل. 
يف  تجد  السنغال،  قائمة  إىل  بالنظر 
حراسة املرمى واحد من أفضل حراس 
كان  الذي  ميندي  إدوارد  وهو  العالم 
أفريقيا  بأمم  التتويج  يف  كبري  دور  له 
تصديه  بعد  للمونديال  والصعود 
للعديد من ركالت الرتجيح أمام نجوم 
منتخب مرص، فقد فازت األسود بالكان 
وتذكرة املونديال بركالت الرتجيح من 
مرمى  حارس  تألق  بعد  الجزاء  نقطة 

تشيليس اإلنجليزي. 
أحد  كوليبايل  كاليدو  يأتي  الدفاع  يف 
اإلنجليزي،  الدوري  يف  الصفقات  أبرز 
مطلع  تشيليس  معه  تعاقد  والذي 
أبرز  من  ويعد  الجاري،  املوسم 
العالم، ومعه مجموعة مميزة  مدافعي 
من الالعبني، ويف الوسط هناك إدريس 
اإلنجليزي، وبابي  إيفرتون  جانا العب 

توتنهام،  العب  سار  مطر 

يوسف  وكذلك 
ريال  مدافع  سابايل 

بيتيس، وفودي بالو توريه العب ميالن 
هجوم  خط  إىل  بالنسبة   . اإليطايل. 
ساديو  غياب  بعد  التريانجا،  أسود 
سار  اسماعيال  اسم  يظهر  ماني، 
وأحد  اإلنجليزي،  واتفورد  فريق  نجم 
األعمدة األساسية والرئيسية يف صفوف 
منتخب األسود، ومعه مجموعة مميزة 
فرقها  مع  أسايس  بشكل  تشارك 
العب  ديانج  بامبا  مثل  أوروبا،  يف 
مارسيليا، وكيتا بالدي العب سبارتاك 
العب  جاكسون  ونيكوالس  موسكو، 

فياريال اإلسباني. 

مهمة صعبة في غياب ماني

املهمة  أن  أنفسهم  السنغاليون  يعرتف 
وبعد  الحال،  بطبيعة  العالم  كأس  يف 
ستزيد  النبض  عن  األسد  قلب  توقف 
األمور صعوبة، ال سيما وأن السنغال يف 
واإلكوادور  مجموعة صعبة تضم قطر 
وهولندا، ويستهل بطل أفريقيا مشاركاته 
االثنني  يوم  بمواجهة هولندا  املونديالية 

املقبل عىل ملعب استاد الثمامة، وتعد 
تلك البطولة هي الثالثة التي يشارك 

العاملي،  باملونديال  السنغال  فيها 
بعد مشاركتني سابقتني كانت 

كوريا  يف   2002 عام  األوىل 
يف   2018 ثم  واليابان، 

روسيا.

 يرصد تداعيات غياب ماني عن مونديال »2022«
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كانت ضربة قاسية، تلك التي تلقاها 
الفني لمنتخب  المدير  أليو سيسيه 

السنغالي، ومعه جماهير أسود 
الطامحة في مشاهدة اسم  التيرانجا 
بالدها يعلو في بطولة كأس العالم 
2022، ولكن قبيل أيام قليلة،  قطر 

يتعرض األسد األعظم في الجيل 
إلصابة  السنغالي  للمنتخب  الحالي 

قوية، مع فريقه األلماني بايرن ميونخ، 
كبيرة  قوة  السنغاليون  ليفقد 

تتمثل في ساديو، الذي كان 
له دور كبير في كل ما 

حققه هذا 
الجيل من 

إنجازات. 

قاد ماني أحالم وطموحات الشعب 
السنغالي بكل براعة، حتى حقق 

أسود التيرانجا ما لم يتحقق من قبل 
في تاريخهم، ففي عام واحد، أو في 
غضون شهور قليلة، فازوا ببطولة 
أمم أفريقيا ألول مرة في تاريخهم، 

بفضل تألق ماني ومعه كتيبة مميزة 
النجوم، وبعدها بشهور قليلة  من 

خطف األسود تذكرة الصعود إلى 
مونديال قطر، بعد معركة رياضية 
حامية الوطيس مع منتخب مصر 

اإلنجليزي محمد  ليفربول  بقيادة نجم 
صالح، وكان التفوق وقتها من 
التيرانجا بركالت  نصيب أسود 

من  الترجيح 
نقطة 

الجزاء. 

صــدمــــة وحـــزن ..!
كتب – خالد عيل

سيسيه وشعب السنغال 
في حيرة بعد خيبة أمل الفحوصات

حكاية إصابة نجم البايرن من القلق 
إلى األمل واالنتهاء بالصدمة



صحيفة ديلي ستار:

مونديال استثنائي
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أن  إىل  البنغالية  ستار  دييل  صحيفة  أشارت 
قطر  العالم  كأس  من  تجعل  حقائق   7 هناك 
2022 حدثا جماهرييا استثنائيا جديرا باملتابعة 
ديسمرب..   18 وحتى  نوفمرب   20 من  الفرتة  يف 

وتتعلق هذه الحقائق بكل من:

1 - أول بطولة تقام يف الشتاء

املسابقة  من  والعرشون  الثانية  النسخة  ستكون 
العاملية هي األوىل عىل اإلطالق التي تقام يف فصل 
يف  السابقة  النسخ  رؤية  اعتدنا  حيث  الشتاء 
منتصف العالم، األمر الذي يجعل األمر استثنائيا 

عندما يأتي الحديث عن كأس العالم يف قطر. 

2 - البطولة األكثر تكلفة

الناحية  من  تكلفة  األكثر  البطولة  هذه  تعترب 
املالية مقارنة بالنسخ السابقة حيث قامت قطر 

بنى  مشاريع  بانشاء 
هائلة  تحتية 

ضخمة  و

بإنشاء  قامت  بليون دوالر حيث   200 الـ  فاقت 
من  والكثري  والفنادق  الطرق  وشبكات  املالعب 
املشاريع األخرى، األمر الذي يجعل هذه البطولة 

من أغىل بطوالت كأس العالم يف تاريخ اللعبة

3 - أقل عدد مالعب

مباريات  عليها  ستقام  التي  املالعب  عدد  يعترب 
كأس العالم قطر 2022 هو من األقل يف بطوالت 
ستقام  حيث  األخرية،  السنوات  يف  العالم  كأس 
البطولة يف ثمانية مالعب واحد فقط تم تجديده 

وسبعة مالعب جديدة تماما فقط.

4 - رقم قيايس يف عدد الزوار

حقيقة مثرية لالهتمام بأن كأس العالم ستشهد 
موقع  بسبب  وذلك  الزوار  عدد  يف  قياسيا  رقما 
معظم  من  قريبة  يجعلها  الذي  الجغرايف  قطر 

األمم.

5 - األكثر قابلية للتنقل

قطر بلد صغري 

من حيث املساحة والحجم وهي أصغر من روسيا 
فإن  لذا   ..2018 العالم  كأس  استضافت  التي 
مشكلة  أي  يشكل  ال  آخر  إىل  مكان  من  التنقل 
كان تذهب من الدوحة إىل لوسيل الوكرة والريان 

وبالعكس.

6 - مالعب مكيفة

للتغلب عىل حقيقة درجات الحرارة العالية قامت 
الدولة بحل هذه املشكلة وألول مرة قامت بعمل 
تاريخ  يف  مرة  وألول  املالعب،  يف  التربيد  بتقنية 
كأس العالم ستكون املالعب الثمانية املستضيفة 
الذي  األمر  بالكامل،  مكيفة  البطولة  ملباريات 
ولكن  للجماهري،  بالنسبة  فقط  ليس  سيكون 
أيضا بالنسبة لالعبني كي يؤدوا بشكل جيد عىل 

أرضية امليدان.

7 - البطولة الثانية يف قارة آسيا

تعترب بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 الثانية 
التي تقام يف القارة اآلسيوية، حيث سبق قطر كل 
استضافتا  واللتني  واليابان  الجنوبية  كوريا  من 

معا مونديال 2002.
{ Daily Star سبع حقائق طريفة حول كأس العالم قطر 2022

حماية وسائل التواصل

من هو جانغكوك ؟

القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  أطلق 
الالعبني  مجلس  مع  بالتعاون  فيفا 
لحماية  حملة  فيفربو  املحرتفني 
أثناء  االجتماعي  التواصل  وسائل 
املونديال تهدف إىل مراقبة والحد من 
خطابات الكراهية عرب هذه الوسائل.. 

هذه الخدمة ستستهدف كافة الالعبني 
املشاركني من الفرق الـ 32 املشاركة 
الالعب  رحب  وقد  املنافسات..  يف 
الربازييل ويليان بهذه الخدمة الجديدة 
عالم  مع  سابقة  سلبية  تجارب  بعد 

وسائل االتصال االجتماعي.

دوت  فوتبول  موقع  نرش 
الكوري  النجم  عن  نبذة  لندن 
جانغكوك من فرقة بي تي اس، 
افتتاح  حفل  يف  سيغني  والذي 
قطر  مباراة  قبل  قطر  مونديال 

واالكوادور يف ملعب البيت.
هو  عاما   25 جانغكوك  املغني 
تي  بي  لفرقة  الرئييس  املغني 
اس الكورية الجنوبية الشهرية 
اشتهر بأغان كثرية مثل الزبدة 

والديناميت. 
شعبيته جعلته يتخطى حدود 

كوريا ليصل إىل العاملية. 
مشاهدات  حقق   2021 مارس  يف 
اليف  يف  منصة  عىل  هائلة 
حيث  قياسيا  رقما  محطما 

ولعل  مشاهد،  مليون   22 شاهده 
بعد  جاءت  الدوحة  يف  مشاركته 

مساهمته يف موسيقى البطولة.

شبكة إي اس بي ان رشحتهم:

»50« العبــا األجــدر بالمتابعــة
ان  بي  اس  أي  شبكة  اختارت 
العبا  خمسني  الشهرية  األمريكية 
يف  متابعتهم  تتم  لكي  مفضلني 

مونديال قطر 2022.
السنني  عرب  القدم  كرة  تغري  ومع 
نوعية  أو  اللعب  طرق  يف  سواء 
مواعيد  تغيري  حتى  أو  الالعبني 
البطوالت فلقد تم استفتاء العديد من 
األعمدة  وكتاب  والصحفيني  املحللني 
مختلف  من  واملنتجني  واملحررين 
أنحاء العالم وخرجت بهذه النتيجة:

 50 - أندري أونانا الكامريون
 49 - كالديو كوليبايل السنغال 

48 - بوياكو ساكا إنكلرتا
47 - إدرسون الربازيل

46 - كريستيان إركسن الدانمارك

45 - غايف إسبانيا
-44 أوريليان تشوميني فرنسا

43 - روميلو لوكاكو بلجيكا 
42 - رودري

41 - جمال موسياال املانيا 
40 - دوسان فالهوفيتش رصبيا 

 -39 جربيل جيسوس الربازيل
-38 عثمان ديمبيل فرنسا 

37 - أنطوان غريزمان فرنسا
 36 - أرشف حكيمي املغرب

35 - ترينت ألكسندر أرنولد إنكلرتا
34 - لوتارو مارتينيز األرجنتني

33 - إلكاي غونوجان أملانيا
32 - فرانكي دي يونغ هولندا 

31 - توماس مولر أملانيا
30 - أنطونيو روديغري

29 - ماركينهوس
28 - رافاييل لياو

27 - برونو فرنانديز الربتغال
26 - ألفونسو دافيز كندا
25 - كاسيمريو الربازيل
24 - مانويل نوير أملانيا

23 - روبن دياس الربتغال
22 - جودي بيلينغهام إنكلرتا

21 - أليسون الربازيل
 20 - كريستيانو رونالدو

 19 - بيدري إسبانيا
 18 - فيل فودن إنكلرتا 

 17 - جواو كانسيلو الربتغال 
16 - برناندو سيلفا الربتغال

15 - جوشوا كيميش أملانيا
14 - فريديريكو فالفاردي أورغواي

كوريا  مني  هيونغ  سون   -  13
الجنوبية

12 - فريجيل فان دايك هولندا
11 - هاري كني إنكلرتا 

السنغال  ماني  ساديو   -  10
بسبب  املونديال  عن  )سيغيب 

اإلصابة(
9 - تيبو كورتوا بلجيكا 

8 - فينيسيوس جونيور الربازيل
-7 لوكا مودريتش كرواتيا

6 - نيمار الربازيل
5 - روبرت ليفاندوفيسكي بولندا

4 - ليونيل مييس االرجنتني 
3 - كيفن دي بروني بلجيكا

2 - كريم بنزيمة فرنسا
{ أي اس بي ان تكشف عن أفضل 50 العبا في مونديال قطر 2022 1 - كليان مبابي فرنسا

برادي لـ »ماركا اإلسبانية«:

اللقب بيــن األلمــان والكــروات
القدم  كرة  أساطري  أحد  هو  برادي  توم  يعترب 
لهذه  نجما  تكون  بأن  أخرى  جهة  من  األمريكية، 
الرياضات.  بقية  تتابع  ال  بأن  أبدا  يعني  ال  اللعبة 
وعىل هامش قيادته فريقه تامبا باي بوكانريز للفوز 
ميونخ،  يف  أرينا  أليانز  ملعب  عىل  جرت  مباراة  يف 
ماركا  لصحيفة  خاصة  بترصيحات  برادي  أدىل 
بلقب  للفوز  املرشحني  وأضعف  ألبرز  توقعاته  حول 

.2022 مونديال قطر 
له  سبق  كما  ميونخ،  بايرن  يعشق  والذي  برادي 
مباراة  لعبه  أثناء  رونالدو  كريسيتيانو  مشاهدة 
املفضل  كاملرشح  أملانيا  اختار  يونايتد  مانشسرت  مع 

باللقب. للفوز  له  بالنسبة 
ويبدو أن قيادة لفريقه تامبا باي للفوز عىل سياتل 
أملانية  أرض  عىل  العارش  األسبوع  يف  سيهاوكس 
يشجع  بات  الذي  برادي  عىل  طيبا  انطباعا  ترك  قد 

أربع مرات.  العالم  أبطال  املانشافت 
{ توقعات برادي لكأس العالم

ماديسون:

 حظوظ إنجلترا قائمة
أكد الالعب اإلنجليزي جيمس ماديسون بأنه لم 

يستسلم أبدا كي يكون جزءا من تشكيلة املنتخب 
اإلنجليزي املشارك يف املونديال، رغم غيابه ملدة 

ثالث سنوات عن املرسح الدويل.
يذكر أن ماديسون العب خط وسط ليسرت سيتي 

والبالغ من العمر 25 عاما قد خاض مباراته 
األوىل مع منتخب األسود الثالثة يف نوفمرب 2019 

وقتها فازت إنجلرتا عىل مونتينغرو 7-0 يف 
تصفيات يورو 2020 غاب بعدها ماديسون عن 

املرسح الدويل ملدة ثالث سنوات.
ومع ذلك استدعاه املدرب غاريث ساوثغيت أخريا 

لتشكيلة املنتخب اإلنجليزي املشارك يف مونديال 
قطر والتي ضمن 26 العبا. 

موقع المغرب اإلخباري العالمي:

هـؤالء يغنــون في االفتتـاح
ذكر موقع املغرب اإلخباري العاملي أن حفل افتتاح مونديال قطر 2020 والذي سيقام عىل 
واسعة من  واإلكوادور سيشهد مشاركة  االفتتاحية بني قطر  املباراة  البيت ويسبق  ملعب 
العالم.. وسيشهد  أنحاء  كافة  أتوا من  بارزين  مغنني وفنانني 
املغني  حفل االفتتاح مشاركة فنانني معروفني مثل 
نورا  املغنية  بوليود  ونجمة  بالفني،  جي  الكولومبي 
فتيحي وهي كندية من أصول مغربية صاحبة األغنية 

الرسمية لكأس العالم 
Light the Sky

 ونجم البوب الكوري جونغ كوك من فرقة بي تي اس 
والتي أشارت إىل مشاركتها عرب حسابها عىل تويرت 

مشاركة املغني كالفني ستكون يف حفل يوم 24 نوفمرب، 
أما الفرقة األمريكية الشهرية 

 Black Eyed Paes
أيضا  كانت  ان  لها  والتي سبق  أيضا حارضة  فستكون 

متواجدة يف مونديال جنوب افريقيا 2010
90 حدثا ستقام عىل  أكثر من  بان هنالك  الفيفا  وذكرت 

هامش البطولة.

كتب-  عبد الحميد عدايس 
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اللغة اإلنجليزية هي الرسمية لثالثة من منتخبات 
املجموعة الثانية، وهي إنجلرتا والواليات املتحدة 
اللغة  إيران  األمريكية وويلز، فيما يتحدث العبو 

الفارسية.
فيما  يتواصلون  ويلز  العبي  أن  بالذكر  جدير 
بينهم أيضا باللغة الويلزية، التي تختلف تماما 

عن اإلنجليزية.
السعودي،  املنتخب  الثالثة  املجموعة  وتضم 
األرجنتني  بجانب  العربية،  العبوه  يتحدث  الذي 
)اللغة  وبولندا  اإلسبانية(،  )اللغة  واملكسيك 

البولندية(.
فرنسا  منتخب  يتحدث  الرابعة  املجموعة  ويف 
بلغته الفرنسية، التي يجيدها أيضا العبو تونس 
العبو  يستخدم  فيما  األم،  لغتهم  العربية  بجوار 
الدنمارك اللغة الدنماركية، والعبو أسرتاليا اللغة 

اإلنجليزية.
وتضم املجموعة الخامسة منتخبات أملانيا )اللغة 
األملانية( واليابان )اللغة اليابانية(، بجانب إسبانيا 

وكوستاريكا )اللغة اإلسبانية(.
هي  العربية  اللغة  تعد  السادسة،  املجموعة  ويف 
الرسمية لالعبي منتخب املغرب، الذين يجيدون 

بلجيكا  منتخب  يستخدم  فيما  أيضا،  الفرنسية 
كما  والهولندية،  والفرنسية  األملانية  اللغات 
اللغتني اإلنجليزية والفرنسية،  يتكلم العبو كندا 

ويجاورهم منتخب كرواتيا )اللغة الكرواتية(.
الربازيل  منتخبات  السابعة  املجموعة  وتضم 
)اللغة الربتغالية(، والكامريون )اللغة الفرنسية(، 
)الفرنسية  وسويرسا  الرصبية(  )اللغة  ورصبيا 

واإليطالية واألملانية(.
الربتغال  منتخب  يتحدث  الثامنة  املجموعة  يف 
بلغتهم الربتغالية، وأوروغواي )اللغة اإلسبانية(، 
وغانا )اللغة اإلنجليزية(، وكوريا الجنوبية )اللغة 

الكورية(.
وتنطلق النسخة من كأس العالم غدا األحد، التي 
من املنتظر ان تكون النسخة األفضل يف التاريخ، 
هذه  لتنظيم  لقطر  الرائعة  االستعدادات  بعد 

البطولة الكبرية.
منتخب  قائد  رونالدو  كريستيانو  النجم  وكان 
املايض  األسبوع  نهاية  خالل  أكد  قد  الربتغال 
أن كأس العالم قطر 2022 ستكون األفضل يف 

تاريخ املسابقة.
وتابع -يف مقابلة نرشها عىل حسابه الرسمي يف 

إنستغرام- أن »كأس العالم هي أصعب 
مسابقة كروية، أهم يشء بالنسبة يل هو 
اللعب فيها واملنافسة عىل لقبها، مؤكدا 
نسخة  أفضل  -برأيه-  ستكون  أنها 

مونديال يف التاريخ«.
وأضاف الالعب الذي يشارك يف بطولته 
و2010   2006 نسخ  بعد  الخامسة 
»بنهائي  يحلم  أنه  و2018  و2014 
ومازحت  والربتغال  الربازيل  بني 
كاسيمريو )زميله يف مانشسرت يونايتد( 

أن النهائي سيكون بني هذين املنتخبني 
وهذا حلم رائع بالنسبة يل«.

وأوضح أن »لعب مسابقة ككأس العالم يف 
وممتع  ومختلف  مثري  أمر  املوسم  منتصف 

وتحد من نوع آخر، وأنا مستعد وجاهز لخامس 
مونديال يل وسعيد بهذا«.

ليست  لنا  بالنسبة  »األجواء  أن  رونالدو  وأكد 
كالعبني  ونحن  جاهزون،  الالعبني  ألن  مشكلة 
محرتفني نستطيع التأقلم مع كافة األجواء ولعب 
جيد  أمر  وبرأيي  األجواء،  جميع  يف  القدم  كرة 

اللعب يف طقس دافئ«.

وبلدان  شعوب  التقاء  نقطة  هي  العالم  كأس  تعتبر 
والثقافات  والقارات  اللغات  مختلف  من  العالم 
واحدة..  بطولة  في  جميعًا  يتنافسون  والحضارات، 
يأتي على  15 لغة،  32 منتخبا يتحدثون  وتحتضن قطر 

رأسها العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.. تضم 
من  كال   2022 العالم  كأس  في  األولى  المجموعة 
)الهولندية(  وهولندا  العربية،  اللغة  تتحدث  التي  قطر 

والسنغال )الفرنسية(، واإلكوادور )اإلسبانية(.

على رأسها العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية

ديشامب
يدافع عن نجم الديوك

وعدا لجماهير تونس

للرد  الخروج  فرنسا،  ملنتخب  الفني  املدير  ديشان  ديدييه  قرر 
بنفسه عىل رفض جريوم روثني إطالق لقب األسطورة عىل كريم 
بنزيما.. العب باريس سان جريمان السابق والناقد الريايض الحايل، 

:»أنت  قائالاً مدريد  ريال  نجم  عليه  لريد  بنزيما،  من  للتقليل  خرج 
تتحدث كثرياًا، حافظ عىل تركيزك«.

الكلمات  من  بالعديد  وصفه  »يمكننا  الديوك:  مهاجم  عن  روثني  وقال 
محاولة  ليست  هي  التحديد،  وجه  عىل  الكلمة  هذه  رفض  يجب  ولكن 

لتشوية سمعة ما قام به كريم مع ريال مدريد ملدة عرش سنوات، 
ولكنه بالنسبة يل ليس أسطورة لكرة القدم الفرنسية«.

صحيفة  نظمته  نقاش  يف  ديشان  ورد 
»لوباريزيان« الفرنسية عىل هذه الترصيحات 

مشاعره  لديه  شخص  :ؤ»كل  قائالاً
ولكن  الفردي،  وتحليله  الخاصة 
الفرنسية  للكرة  جلب  بنزيما 
الجماعية  األلقاب  من  الكثري 
من  يكن  لم  إذا  والفردية، 
فالكثري  األساطري، 
ليسوا  منهم 

كذلك«.

إلعالن رحيل جايا

تصرف غريب من االتحاد اإلسباني
يتعامل االتحاد اإلسباني لكرة القدم، بشكل غريب مع إصابة 

خوسيه لويس جايا والذي عانى من إصابة مؤخرا.
ورفض لويس إنريكي املدير الفني للمنتخب اإلسباني، الحديث 
عن تفاصيل اإلصابة التي تعرض لها جايا، وأكد أنه سيحسم 

قراره الجمعة.
وأصدر االتحاد اإلسباني بيانا عرب حسابه الرسمي عىل موقع 

التوصل االجتماعي »تويرت« قال فيه:
قطر،  ملونديال  الوطني  املنتخب  معسكر  يرتك  جايا  »رسميا 
واالتحاد  زمالئه  وتقدير  واحرتام  حب  وسط  الدوحة  ويغادر 

اإلسباني بأرسه«.
من  ثوان  بعد  التغريدة  حذف  تم  أنه  األمر  يف  الغريب  لكن 
وقد  واملتابعني،  اإلسبانية  الجماهري  من  دهشة  وسط  نرشها، 
يشري ذلك إىل استمرار تمسك لويس أنريكي بالالعب يف انتظار 

مزيد من الفحوصات الطبية.
وكان االتحاد اإلسباني، قد أعلن إصابة جايا األربعاء املايض، 
خالل مشاركته يف إحدى الجلسات التدريبية بالتواء يف الكاحل 

{ جايااأليمن.

رابيو:
تعلمنا

من إخفاق اليورو
فرنسا،  منتخب  وسط  العب  رابيو،  أدريان  عزز 
مواجهة  قبل  بنزيما  كريم  زميله  حول  الشكوك 
من  األوىل  الجولة  يف  املقبل،  الثالثاء  يوم  أسرتاليا، 
كأس العالم 2022.. قال رابيو يف مؤتمر صحفي 

»كريم  الجمعة  أمس 
حالة خاصة ألنه العب 
يعرف  املستوى،  رفيع 
وال  نفسه،  يدير  كيف 

يحتاج إىل الكثري«.
أضاف »جاهزية بنزيما 
مدى  عىل  ستتوقف 
اللعب،  بإمكانية  شعوره 
املباراة  يف  يتواجد  لم  فإذا 

األوىل، سيشارك يف الثانية«.
آالم  من  بنزيما  كريم  ويعاني 
مباريات  عن  أبعدته  عضلية، 
منذ  اإلسباني  مدريد  ريال  فريقه 

الثاني من نوفمرب الجاري.. يف سياق آخر، 
تحدث أدريان رابيو عن الدروس املستفادة من إخفاق منتخب فرنسا يف 
يورو 2021، قائال »يجب أن يبقى الفريق وحدة واحدة، وتفادي كل ما 

يمكن أن يفكك صفوف الفريق«.

{ رابيو

فودين يزيد 
حيرة ساوثجيت

ذكر تقرير صحفي أمس الجمعة، أن 
العب املنتخب اإلنجليزي فيل فودين، 
االفتتاحية  املباراة  لخوض  مرشح 
أمام   ،2022 العالم  كأس  يف  للفريق 

املنتخب اإليراني.
صحيفة  ذكرته  ملا  ووفقا 

فودين  أثار  ميل«،  »دييل 
ومساعده  املدرب  إعجاب 

خالل  من  هوالند  ستيف 
األخرية،  املباريات  يف  أدائه 

التدريبات..وأضافت  وكذلك 
بوكايو  الثنائي  أن  الصحيفة، 

يضغطان  مونت،  ومايسون  ساكا 
التشكيلة  يف  البدء  أجل  من  كذلك 

أن  املتوقع  من  حيث  إيران،  أمام  األساسية 
 ،3-4-3 اللعب  طريقة  إىل  ساوثجيت  يلجأ 
لكن أحدهما فقط سيبدأ يف ظل مشاركة متوقعة 

من هاري كني ورحيم سرتلينج.

عرب العب منتخب تونس ومحرتف نادي لوسارن السويرسي 
بالتواجد يف مونديال قطر  الكبرية  دراجر، عن سعادته  محمد 

2022 مع نسور قرطاج.
التونيس  االتحاد  نرشه  مصور  ترصيح  يف  دراجر  وقال 

التواصل  موقع  عىل  الرسمية  صفحته  عىل  القدم  لكرة 
االجتماعي فيسبوك: »لم يتبق إال ثالثة أيام عىل انطالق 
التونسيني  كل  سنسعد  بأننا  ونعدكم  الهام،  املوعد 

وسنرشف راية البالد«.
)26عاما(  دراجر  محمد  أن  اىل  اإلشارة  وتجدر 
وتقمص  واألملانية،  التونسية  الجنسيتني  يحمل 
عزز  حني   2013 سنة  منذ  قرطاج  نسور  ألوان 
 17 تحت  للناشئني  تونس  منتخب  صفوف 
الناشئني  مونديال  يف  معه  وشارك  سنة، 
يف  وشارك  املتحدة،  العربية  باإلمارات 

تونس  لعبتها  التي  األربع  املباريات 
مرمى  يف  هدفا  وسجل 

دور  يف  اليابان 
املجموعات.

دراجر يقدم
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الوضع مختلف في كأس العالم لميسي ورونالدو

حصيلة تهديفية هزيلة..!

ال يش�كك اثنان بأن النجمني الربتغايل كريس�تيانو رونالدو 
واألرجنتين�ي ليونيل مي�ي من أفضل الالعب�ني يف التاريخ 
ورغ�م أهدافهما الغزيرة مع الف�رق ومنتخبي بلديهما لكن 
حصيلتهما التهديفية يف 4 نس�خ س�ابقة م�ن كأس العالم 

شاركا فيها هزيلة.
وبم�ا أنهما يخوض�ان -عىل األرج�ح- آخر موندي�ال لهما 
والخام�س ل�كل منهم�ا، فس�تكون الفرصة األخ�رة لهما 
للتتوي�ج بال�كأس الذهبي�ة وأيض�ا تحس�ني حصيلتهم�ا 

التهديفية يف أكرب فعالية كروية عاملية.
واقرتب ميي من التتويج باللق�ب يف مونديال الربازيل عام 

2014 يف وصول�ه إىل املب�اراة النهائي�ة الت�ي خرسها أمام 
منتخب أملانيا بهدف نظيف.

ويف هذه النس�خة من البطولة س�جل ميي )35 عاما( أعىل 
حصيلة تهديفية يف مس�رته بكأس العالم محققا 4 أهداف 

يف 7 مباريات.
ولك�ن الس�احر األرجنتين�ي ال يملك س�وى 6 أه�داف و5 
تمريرات يف 19 مباراة لعبها يف 4 نس�خ بكأس العالم، ومن 
بينها املشاركة الكارثية يف مونديال إفريقيا 2010 إذا أخفق 
يف هز الشباك ولو ملرة واحدة، يف حني اكتفى بهدف واحد يف 

كل من نسختي 2006 يف أملانيا و2018 بروسيا.

فاله�داف التاريخي ملنتخب بالده ب��91 هدفا يف 165 مباراة 
واله�داف التاريخي للبارش�ا ب�672 هدف�ا يف 778 مباراة لم 
يستطع تسجيل أهداف يف كأس العالم بعد الدور ثمن النهائي.

ح�ال غريم مي�ي التقليدي كريس�تيانو رونال�دو يف كأس 
العال�م ليس أفضل، ولكن الفارق أنه س�جل يف كل النس�خ 

التي شارك فيها ولو كان هدفا واحدا.
فرونالدو )37 عاما( سجل 7 أهداف وصنع اثنني آخرين يف 

17 مباراة لعبها يف 4 نسخ باملونديال.
ووص�ل رونال�دو رفق�ة منتخ�ب ب�الده إىل نص�ف نهائي 
موندي�ال 2006 وخ�رس أمام فرنس�ا، وم�ن وقتها يخرج 

الفريق من ثمن النهائي ويأمل يف الوصول إىل النهائي ورفع 
اللقب بقطر.

وسجل رونالدو أهدافه السبعة عىل الشكل التايل:
 مونديال 2006 )هدف(.
 مونديال 2010 )هدف(.
 مونديال 2014 )هدف(.

 مونديال روسيا )4 أهداف(.
ويلع�ب منتخب األرجنتني يف املجموع�ة الثالثة رفقة كل من 
السعودية وبولندا واملكسيك، أما الربتغال فوضعتها القرعة 

يف املجموعة الثامنة مع أوروغواي وغانا وكوريا الجنوبية.

{ رونالدو{ ميسي

ماركينيوس 
يقدم نصيحة لنيمار

وجه ماركينيوس مدافع منتخب الربازيل، رسالة ملواطنه 
نيمار، قبل يوم من انطالق كأس العالم قطر 2022.

وقال ماركينيوس يف مؤتمر صحفي »دائًما أقول لنيمار، 
ال تتحمل مس�ؤولية أكرب من اآلخرين، منتخب الربازيل 
يضم عدًدا من أصحاب الخربات لدعمه مثل كاس�يمرو 
وتياجو سيلفا وأنا، بخالف مجموعة من املواهب الشابة 

يف الهجوم، وهو ما يميزنا عن باقي املنافسني«.
وتابع »لق�د اعتاد نيمار عىل الضغ�وط والقيادة الفنية 
منذ انضمامه ملنتخ�ب الربازيل، فهو العب بارز ويتمتع 

بإمكانيات كبرة«.
وأض�اف »نيم�ار وصل 
إىل كأس العالم يف حالة 

بدنية رائعة، لقد تخىل 
ع�ن الكثر من عاداته 
اليومي�ة، أضم�ن لكم 
م�ا أقول�ه، أن�ا معه 
كل يوم، إنه صديقي 
مدى  وأعرف  املقرب، 

وتركي�زه،  اس�تعداده 
أث�ق فيم�ا أقوله بنس�بة 

.»% 100

{ نيمار

كانيدو:

اللقب محصور بين منتخبين
يرى كايو كانيدو، العب منتخب اإلمارات، 

 2022 العال�م قط�ر  أن لق�ب كأس 
س�يكون محصورا ب�ني األرجنتني 

والربازيل.
تدخ�ل  »األرجنت�ني  وأض�اف: 
ع�ايل  بفري�ق  العال�م  كأس 
املستوى، لذلك س�يكون اللقب 

بني األرجنتني والربازيل«.
منتخبها  »الس�عودية  وخت�م: 

قوي ج�دا، وكذلك قط�ر.. لكن 
يف كأس العال�م س�تواجه أق�وى 

وأع�ىل املس�تويات، وال�كل اس�تعد 

جي�دا للبطول�ة، ومن الصع�ب التكهن 
بالنتائج«.

وعن هزيمة األبيض أمام األرجنتني 
وديا )5-0(، ق�ال كانيدو: »لقد 
كان�ت مباراة قوية وصعبة ضد 
األرجنتني، أحد أقوى املنتخبات 

املرشحة للفوز باملونديال«.
املب�اراة  »نعت�رب  وأردف: 
الخربات  مكس�با عىل مس�توى 
الذكريات،  وبالتأكيد  واالحتكاك، 
فأنت لن تلعب كل يوم أمام ميي.. 

لذا كانت ليلة مميزة لنا«. { كانيدو

تشواميني: أمامي الكثير للتعلم
كشف الفرني أوريلني تشواميني العب ريال مدريد، حقيقة تهرب 

مواطن�ه كريم بنزيما من اللعب مع امللكي، بس�بب تفكره 
يف كأس العالم. وقال تشواميني يف ترصيحات نقلتها 
صحيفة م�اركا »بنزيما معتاد ع�ىل النقد، لم 
يلع�ب املباريات املاضية مع ريال مدريد، 
ألنه لم يكن جاهزا بنسبة 100 %«.

وأضاف »بنزيم�ا هادئ ويفهم 
جس�ده جي�دا، ويعل�م أن�ه 

سيكون قادرا عىل مساعدة 
الفريق حني يكون جاهزا 

وتاب�ع  كام�ل«.  بش�كل 
»كريم بنزيما أفضل العب 

يف العالم، وأظهر ذلك بالفعل، ومن دواعي رسوري 
أن ألعب معه يف نفس الفريق«. وعن مشاركته األوىل يف 
كأس العال�م، علق »س�تكون بطولة رائع�ة، ربما لم أكن يف 
أفضل حاالتي يف دوري األمم، ال يزال أمامي الكثر للتعلم والتطور«. ونوه »أحتاج أن أكون أكثر اتساقا، 

ليس لدي مشكلة يف االعرتاف بذلك، اللعب لريال مدريد منحني املزيد من الثقة لكأس العالم«.

      { تشواميني

سايس:

يغمرنا الحماس 
لضربة البداية

قال غانم سايس قائد منتخب املغرب إنه تم طي صفحة 
ودية جورجيا التي انتهت بفوز األسود 0-3.

وتاب�ع س�ايس يف ترصيح�ات تليفزيونية بع�د املباراة 
»توجد إيجابيات وس�لبيات بالطبع، لك�ن يجب الرتكيز 
ع�ىل املباراة األوىل يف كأس العالم أم�ام كرواتيا، التي لن 
تكون س�هلة، وكل مواجه�ات املونديال ع�ادة ما تكون 

صعبة«. 
وأكم�ل »األجواء جي�دة وكل الالعب�ني يغمرهم الحماس 

للذهاب بعيدا يف املونديال«. 
وأكد: »مع اقرتاب موعد املباراة سرفع الجهاز الفني من 

درجة استعدادنا ملواجهة كرواتيا«. 
وختم س�ايس: »نش�كر الجمهور املغربي الذي س�اندنا 
يف اإلم�ارات، نحن ننتطرهم طبعا يف قطر، ألنه س�يكون 

بكثرة ونعول عليهم ليساندنا، نحن بحاجة لدعمه«.

{ سايس

أنخيل كوريا:

أتمنى التتويج مع األرجنتين
أبدى أنخيل كوري�ا العب أتلتيكو مدريد، س�عادته باالنضمام لقائمة 

األرجنتيني، الذي يستعد للمشاركة يف مونديال قطر.
وكان كوري�ا رفقة أرسته يف روزاريو، قبل تلقي املفاجأة بدعوته 
لالنضمام إىل قائمة التانجو، بعد استبعاد نيكوالس جونزاليس 
بس�بب اإلصابة. وقال كوريا بحس�ب ما نقل�ت صحيفة أوليه 
»الس�فر واللحاق باملنتخب مفاجأة بالنس�بة يل، كنت اس�تمتع 

قبلها بالتواجد رفقة أرستي، واآلن أسافر بحماس بالغ«.
وأضاف »كن�ت أجلس مع األش�قاء وأوالدي، ث�م أخربوني بذلك 

االستدعاء منذ ساعات، كنت سعيًدا للغاية«. { أنخيل كوريا

مدرب غانا:

هدفنا التركيز أمام البرتغال
أع�رب أوت�و أدو املدير الفني ملنتخب غانا، عن رضاه التام عن ودية س�ويرسا، والتي فاز بها 
الب�الك س�تارز بنتيجة 2-0 قب�ل انطالق كأس العال�م. وقال أدو للموقع الرس�مي لالتحاد 
الغان�ي إن األداء كان جي�دا خاصة وأن هناك محاوالت لزيادة التجان�س بني الالعبني الجدد 
وبعض عنارص الخربة. وأضاف »حققنا االس�تفادة من التجارب الودية قبل املونديال، هدفنا 
حالي�ا الرتكيز عىل مواجهة الربتغال الخميس املقبل يف مس�تهل مش�وارنا باملونديال«. وتابع 
»نس�عى إىل تحقيق نتيجة طيبة وتقديم مس�تويات مميزة أمام الربتغال«. وأشار أدو إىل أنه 
متش�وق ملقابلة نجم كوريا الجنوبية هيونج مني سون، الذي يرتبط معه بعالقة صداقة، منذ 

أن دربه يف صفوف الشباب بنادي هامبورج األملاني قبل سنوات طويلة. 

{ أوتو أدو



لم 
العالم  كأس  مثل  كبرية  بطولة  تخُل 

والثقيلة،  الصادمة  النتائج  بعض  من  أبًدا، 
التي كانت حارضة وبقوة يف بعض النسخ من 

املسابقة األبرز عىل مستوى كرة القدم.
 )1  -  7( الربازيل  عىل  الكاسح  أملانيا  انتصار 
بذهن  دائما  تخطر  نتيجة   ،2014 نسخة  يف 
 2018 بطولة  أن  رغم  القدم،  كرة  عشاق 
مثل  أيضا،  العريضة  النتائج  بعض  شهدت 
بلجيكا  وتغلب   ،-1  6 بنما  عىل  إنجلرتا  فوز 
عىل تونس 5-2، يف وقت بدأت روسيا البطولة 

بفوز مثري )5 - صفر(عىل السعودية.
االنتصارات،  هذه  من  أي  تصل  لم  ذلك،  ومع 
تاريخ  يف  حققت  نتائج   5 أكرب  مصاف  إىل 
السطور  يف  والتي سنستعرضها  العالم،  كأس 

 ، لية لتا ا
وحسب تقرير صحيفة »ذا صن«.

املجر 10-1 السلفادور 

1982، وبعد التأهل لكأس العالم  يف مونديال 
وسط حرب أهلية مستمرة يف بالدهم، لم تكن 
لتتعرض  املنافسة،  عىل  قادرة  السلفادور 
تاريخ  يف  اآلن  حتى  األثقل  تعترب  لخسارة 
لم  ذلك،  ومع  املجر،  منتخب  أمام  املونديال 
يتأهل أي من املنتخبني عن املجموعة، إذ ذهبت 

لبلجيكا واألرجنتني. البطاقتان 

املجر 9-0 كوريا 
الجنوبية 

نتيجة 
املجر  منتخب  صاحبها  كان  أخرى  كبرية 

وكانت يف مونديال 1954، وجاءت عىل حساب 
كوريا الجنوبية، حيث سجل فريينك بوشكاش 
الهدف األول والهدف األخري، وليكمل املجريون 
مشوارهم إىل نهائي البطولة، لكنهم أخفقوا يف 
أملانيا  يد  عىل   2-3 خرسوا  إذ  اللقب،  تحقيق 

الغربية.

يوغوسالفيا 9-0 زائري 

اآلن  ُتعرف  التي  زائري،  تستمتع  لم 
الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  باسم 
حيث   ،1974 العالم  كأس  يف  بمشاركتها 

ت  خرس
قبل  نظيفني  بهدفني  اسكتلندا  أمام 

التي  يوغوسالفيا،  يد  عىل  الثقيلة  الهزيمة 
سجل  بعدما  باجيفيتش  دوسان  فيها  تألق 
هدفاً  آخرين  العبني  ستة  سجل  بينما  ثالثية، 
الربازيل  ضد  انهزموا  بعدها  ومن  منهم،  لكل 

بثالثية.

السويد 8-0 كوبا 

 ،1938 ملونديال  وتحديدا  الوراء،  إىل  بالعودة 
اكتسحت السويد منتخب كوبا يف ربع النهائي 
أندرسون  هاري  من  كل  وسجل  بثمانية، 

ف  ستا جو و
ويتريسرتوم ثالثية »هاتريك«، بينما هز توري 

كيلر وآرني نيبريج الشباك أيضا.

أملانيا 8-0 السعودية 

اليابان  يف   2002 العالم  كأس  أملانيا  افتتحت 
مثرية، حيث هزمت  بطريقة  الجنوبية  وكوريا 
منتخب السعودية بثمانية، وسجل مريوسالف 
التسجيل  يف  إليه  وانضم  أهداف  ثالثة  كلوزه 
لينكي  يانكر وتوماس  باالك وكارستن  مايكل 

وأوليفر بريهوف وبريند شنايدر.

في تاريخ كأس العالم

أكـــبـــــر »5« انـتــــصــــــارات 

  { سلمان الفرج

األحمد: بشأن جاهزية سلمان الفرج

أنباء جيدة لألخضر 
قبل  قطر  يف  املتواجد  السعودي  املنتخب  معسكر  تلقاها  جيدة  أنباء 

سلمان  جاهزية  تأكد  بعد  العالم،  بكأس  األرجنتني  مواجهة 
الفرج العب الهالل للظهور يف املباراة.

السعودي  املنتخب  قائد  أثريت حول جاهزية  الشكوك 
قبل لقاء األرجنتني يوم الثالثاء القادم، بعد ظهوره 
إصابته  موضع  عىل  الطبي  الواقي  يرتدي  وهو 
ضد  الودية  املواجهة  عقب  الكتف  مفصل  يف 

»الرياضية«  صحيفة  ولكن  كرواتيا. 
الخطوة  هذه  أن  أكدت  السعودية 

فقط  الحذر  سبيل  عىل  كانت 
بعد  أي مشكلة محتملة  لتجنب 
اللقاء الودي األخري قبل املشاركة 

يف املونديال.

بلجيكا أخطر منافسي المغرب

{  كريم األحمدي

للمنتخب  السابق  الالعب  أكد 
كريم  األحمدي أن بلجيكا هي أخطر املنافسني، املغربي، 

وليست كرواتيا مثلما يرى البعض، حذر من مفاجأة كندا. وقال يف حوار ملوقع 
كووورة: أتمنى أال يتكرر مع معنا سيناريو إيران يف مونديال روسيا باستسهال 
الحظوظ  كل  ويملك  جدا،  قوي  املغربي  املنتخب  العبي  من  الجيل  هذا  الخصم، 

للتأهل.
منذ  وتحديدا  التصفيات،  يف  املنتخب  تابعت  املشاركة،  بهذه  جدا  متفائل  وأضاف: 
قدوم وليد الركراكي.. بغض النظر عن تطور األداء، ملست أشياء أكثر أهمية تغريت 
لجودة  باإلضافة  الالعبني،  عىل  الطاغي  والحماس  األجواء  يف  وتتمثل  السابق،  عن 

التشكيل الحايل مقارنة بالسابق.

ماديسون يغيب 
مجددا عن التدريبات

{ ماديسون

غاب جيمس ماديسون، نجم 
وسط منتخب إنجلرتا عن 

تدريبات منتخب األسود الثالثة 
لليوم الثاني عىل التوايل.

وخاض منتخب إنجلرتا مرانه 
أمس الجمعة استعدادا الفتتاح 
مشواره يف بطولة كأس العالم 

2022 أمام إيران بعد غد االثنني 
بالجولة األوىل للمجموعة الثانية.

ولم يشهد املران مشاركة 
ماديسون لليوم الثاني عىل التوايل 
لتصبح مسألة مشاركته يف مباراة 

إيران محل شك.
ويعاني منتخب إنجلرتا من بعض 

اإلصابات قبل انطالق املونديال 
أبرزها ثنائي خط الدفاع بن 

تشيلويل ورييس جيمس.
ولم يعلن منتخب إنجلرتا املوقف 

النهائي لالعب، بخصوص اللحاق 
بلقاء إيران أمال يف تجهيزه خالل 

الساعات القادمة.

رغم المطالبة بحضوره في المونديال

تصرف جارناتشو 
يغضب األرجنتين

طالب الجمهور األرجنتيني بتوجيه الدعوة لنجم 
مانشسرت يونايتد الشاب أليخاندرو جارناتشو 

لتمثيل البالد يف مونديال قطر بعد استبعاد 
العبني لإلصابة.

وأعلنت األرجنتني خروج كوريا وجونزاليز من 
القائمة، ودعوة أنخيل كوريا.

وتحت اإلعالن الذي نرشه حساب االتحاد 
األرجنتيني لإلعالن عن آخر املستجدات 

وخروج كوريا، طالب العديد من الجمهور 
بتوجيه الدعوة لالعب يونايتد الذي سجل هدف 

االنتصار مؤخراً ضد فولهام وبدأ يف املشاركة 
بشكل ثابت.

ولكن جارناتشو وجه رضبة لألرجنتينيني بعد 
أن أُعجب بتغريدة تقول: »لم يتم استدعاء 

جارناتشو ألنه إسباني«، يف إشارة لكونه مولودا 
يف مدريد ويملك بالفعل جنسية إسبانية بجانب 

األرجنتينية.

{  أليخاندرو جارناتشو

الملك فيليب يقود تدريبات بلجيكا
استعدت بلجيكا لكأس العالم بإعالن 

ترويجي يجمع نجوم الفريق ومدربهم 
روبرتو مارتينيز مع ملك البالد فيليب.
وأقام الشياطني الحمر معسكراً قصرياً 

بأوروبا قبل التوجه نحو الكويت ملواجهة 
مرص ودياً يف آخر االستعدادات قبل 

املونديال.
ونرش الحساب الرسمي للمنتخب عىل 

تويرت مقطع فيديو طريفا يظهر استقبال 
ملك البالد فيليب ملدرب الفريق مارتينيز 

باملراسم الرسمية.
ويظهر الفيديو الفكاهي مارتينيز 

مندهشاً من إملام امللك بخطط اللعب، 
لدرجة دعوته لقيادة تدريب الفريق 

بنفسه وقيادة نجومه.
يذكر أن بلجيكا تلعب يف املجموعة 

السادسة من كأس العالم رفقة كندا، 
{  منتخب بلجيكااملغرب، واملنتخب الكرواتي.

الكاميرون تتعادل مع بنما
أبوظبي- د.ب.أ- تعادل منتخب الكامريون 1 /  1 مع منتخب بنما، 
يف املباراة الودية التي جرت بينهما أمس، ضمن استعدادات منتخب 

)األسود غري املروضة( للمشاركة يف نهائيات كأس العالم لكرة القدم 
قطر 2022، التي تنطلق غدا األحد.

وجاء هدفا املباراة يف الشوط الثاني، حيث بادر منتخب الكامريون 
بالتسجيل عن طريق إيريك مكسيم تشوبو موتينج يف الدقيقة 48، قبل 

أن يتعادل مايكل موريللو ملصلحة بنما يف الدقيقة 55.
وتعد هذه هي الربوفة األخرية ملنتخب الكامريون قبل مشاركته يف 

مونديال قطر. ويلعب منتخب الكامريون، الذي يظهر يف كأس العالم 
للمرة الثامنة يف تاريخه، باملجموعة السابعة يف مرحلة املجموعات 

باملونديال التي تضم منتخبات الربازيل ورصبيا وسويرسا.
{  من مباراة الكاميرون وبنما
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السيليساو لن 
يتوج باللقب

بيليه األفضل في التاريخ.. 
وميسي الثاني

هذا الثالثي األوفر حظا 
لحصد اللقب

* لماذا تش��كك بوضع البرازيل كمرشحة للفوز 
باللقب؟

- الفريق يبدو صلبا جدا، لكنه يف آخر 4 أعوام لم يواجه س�وى 
خصوم من أمريكا الجنوبية، مع خوضه بعض املباريات الودية 
ضد منتخبات آسيوية وأفريقية أقل شأنا منه. لم تلعب الربازيل 
ضد أي فريق أوروبي جيد، لهذا السبب تعززت شكوكي. تغلبت 

األرجنتني عليهم أيضا يف نهائي كوبا أمريكا 2021.
العدي�د من الفرق قادرة عىل الفوز بكأس العالم، والربازيل عىل 
وجه الخصوص. لقد تطور بعض الش�باب جيدا العام املايض. 
باإلضاف�ة إىل نيم�ار وكبار الس�ن مث�ل ماركيني�وس وتياجو 
سيلفا اللذين ال يزاالن يف حالة جيدة، لدينا فينيسيوس جونيور 

ورافينيا. إنه فريق منظم لكن الشكوك ما زالت تراودني.
الربازيل بدت جيدة جدا قبل انطالق املونديال املايض، وخرجت 

عىل يد بلجيكا من ربع النهائي )2-1(.

* هل يستطيع نيمار إزالة هذه الشكوك؟

- نيم�ار ظاهرة، وهو الالعب الرئي�ي يف الربازيل. لم يكن 
لديه نفس االس�تمرارية الت�ي تميز بها الالعب�ون العظماء 
اآلخ�رون. تع�رض لإلصابات خ�الل املوندي�ال وعانى من 
بع�ض املش�كالت خ�ارج امللع�ب وم�ن مش�اكل الثبات يف 

املس�توى، لكنه العب اس�تثنائي.

* هل باستطاعة ميس��ي أن يصبح أفضل العب 
في التاريخ خالل مونديال قطر؟

- مي�ي هو ثان�ي أفضل الع�ب يف التاريخ بغ�ض النظر عما 
سيحصل يف كأس العالم، ألنه يلعب عىل مستوى عال جدا، وهو 
يق�دم أداء مذهال منذ 15 عام�ا مع ثبات مبهر، لكن بيليه كان 
العب متكامل أكثر منه، ألنه بجانب املوهبة والفنيات، كان قويا 
جدا بدنيا، سيقدم ميييّ كل ما لديه لشعوره بأن األرجنتني قد 

تحسنت، كما حال نيمار مع الربازيل.

* وماذا عن كريستيانو رونالدو؟

- فرض نفسه أفضل هداف يف الكرة العاملية، لكن هذا ال يعني 
بأنه أفضل الع�ب يف التاريخ ألن كرة القدم ال تلخص باألهداف 
فقط، يعاني يف الوقت الحايل من مشكلة الثبات يف املستوى، لكن 
لديه آفاق جيدة يف قطر إذا نجح يف املحافظة عىل مستوى عال«.

* هل باس��تطاعة كيليان مباب��ي االنضمام إلى 
نادي األفضل؟

- لقد أذهلنا يف روسيا قبل 4 أعوام )بقيادة فرنسا إىل اللقب(. إنه 

أحد أفضل 5 العبني بفضل رسعته وفنياته، ال يحتاج للتألق أو 
الفوز بلقب للبقاء بني األفضل.

* م��ن هي المنتخب��ات األوفر حظ��ا للفوز بلقب 
مونديال قطر؟

- الربازيل واألرجنتني وفرنسا هي األوفر حظا وهناك أيضا أملانيا 
وإس�بانيا والربتغال وبلجيكا وهولندا، تملك الربازيل وفرنس�ا 
العبني أفضل نوعية من األرجنتني، مما يمنحهما بعض األفضلية.

* من بإمكانه إحداث المفاجأة؟

- أتساءل كيف ال تحصل مفاجآت كربى يف كأس العالم؟ كادت 
أن تحص�ل م�ع كرواتيا )ع�ام 2018 يف روس�يا حني وصلت 
للنهائي وخرست أمام فرنس�ا(. ال أتوقع أن يحدث ذلك يف قطر 

ألن أحد املرشحني الثمانية سيفوز.

* لماذا يهيمن األوروبيون على كرة القدم؟

- القوة االقتصادية يف أوروب�ا، هناك كرة قدم أكثر تنظيما 
واحرتافي�ة وه�م يتعاقدون م�ع أفضل الالعب�ني ويمكنهم 

تطوي�ر كل م�ن الجان�ب العلم�ي والهي�كيل.

طري��ق  ف��ي  الجميل��ة  الك��رة  تس��ير  ه��ل   *
االنق��راض؟

- لقد تغريت كرة القدم، فهناك أسلوب لعب واسرتاتيجيات 
حديثة والعبون رائعون، يحاول منتخب السيليس�او اللعب 

بهذا األس�لوب الحديث، مثل الربتغال وإنجلرتا وأملانيا.
هذه الذكرى من برازيل الس�تينيات، الكرة االس�تعراضية، 
بات�ت من املايض. هناك طريقة لعب معينة فرضت نفس�ها 
من�ذ 20 عام�ا. ال يشء يس�ري اآلن إذا ل�م يكن هن�اك نجم. 
بعد االسرتاتيجية، يبقى األهم جودة الالعب. اليوم، الربازيل 
تمل�ك العبني جيدي�ن ولهذا الس�بب يمكنهم املنافس�ة عىل 

اللق�ب.

* قال بيليه إن كرة القدم في يومنا هذا باتت 
أكث��ر صعوب��ة، لكن أس��لوب اللع��ب القديم 

كان أكث��ر متع��ة. ه��ل توافق��ه ال��رأي؟

- جزئيا، ليس هناك أي ش�ك بأن كرة الق�دم يف تلك الحقبة 
كانت أكث�ر جمالية وإثارة، ومع ذل�ك، كان لدى الربازيل يف 
الس�بعينيات الكثري من ك�رة القدم الحالية: االس�رتاتيجية، 
التكتيكات، التنظيم. اليوم باتت أكثر تنظيما لكن هناك أيضا 

الكثري من الالعبني االستعراضيني مثل نيمار وميي.

{ توستاو وبيليه{ منتخب البرازيل

النجم البرازيل السابق توستاو:

{ توستاو

في  توستاو  البرازيلي  القدم  كرة  أسطورة  شّكك  ب-  ف.  أ.  الرياضي-  الوطن 
مرات،  خمس  العالم  بطل  بالده،  منتخب  بقدرة  برس  فرانس  وكالة  مع  مقابلة 

على مضاهاة األوروبيين خالل مونديال قطر..
1970 بقيادة  بلقب مونديال  الفائز  الفريق  الذي كان ضمن  الـ75 عامًا  ابن  وتطرق 
األسطورة بيليه، إلى التأثير المتوقع للنجم نيمار على حظوظ راقصي السامبا في 
ميسي  النجمين  بين  الدائمة  المقارنة  بشأن  رأيه  عن  كشف  باللقب..كما  التتويج 

ورونالدو. 

جوارديوال
مرشح لخالفة تيتي

حدد االتحاد الربازييل لكرة القدم 
خليفة  اسم  عن  اإلعالن  موعد 

املدير الفني الحايل تيتي.
أنه  الربازييل  االتحاد  وأعلن 
يناير  سيعلن عن خليفة تيتي يف 

املقبل. 
من  موجة  إىل  اإلعالن  هذا  وأدى 
من  بشأن  الربازيل  يف  التكهنات 

سيكون خليفته، لكن االتحاد 
أكد  القدم  لكرة  الربازييل 
»تركيزه  بأن  بيان  يف 
عىل   %  100 بنسبة  هو 
الفوز بكأس العالم للمرة 

السادسة بقيادة تيتي«.
أن  البيان  وأضاف 

االتحاد  رئيس 
زييل  لربا ا

ة  لكر
القدم، 

توىل  الذي  رودريجيش،  إدنالدو 
يتحدث  »لم  مارس  يف  منصبه 
قط مع أي مدير كرة قدم بشأن 
كأس  بعد  التدريب  وظيفة 

العالم«.
ومن بني األسماء األخرى التي تم 
الذي  جونيور  دوريفال  طرحها 
كأس  إلحراز  فالمنجو  قاد 
وبيب  ليربتادوريس 
مدرب  جوارديوال 
سيتي،  مانشسرت 
أن  من  الرغم  عىل 
سيطلب  األخري 
للغاية  مرتفعا  أجرا 
لالتحاد  بالنسبة 
لكرة  الربازييل 

القدم.

سكالوني يستدعي
تياجو

املدير  سكالوني،  ليونيل  قرر 
لكرة  األرجنتني  ملنتخب  الفني 
ضم  الجمعة،  أمس  القدم، 
أتالنتا  أملادا، نجم فريق  تياجو 
لقائمة  األمريكي،  يونايتد 
نهائيات  يف  )التانجو(  منتخب 

كأس العالم قطر 2022.
ساعات  بعد  أملادا  ضم  وتقرر 

خواكني  استبعاد  من 
مهاجم  كوريا، 
اإليطايل،  إنرت  فريق 
املنتخب  قائمة  من 
بسبب  األرجنتيني، 
إصابة  من  معاناته 
تعرض  الركبة  يف 

املباراة  خالل  لها 
ية  د لو ا

لتي  ا

5 /  صفر عىل  فاز بها الفريق 
مضيفه منتخب اإلمارات، أمس 

األول األربعاء.
عاما(،   21 ( أملادا  يسجل  ولم 
الوسط،  خط  يف  يلعب  الذي 
منتخب  مع  األول  ظهوره 
سبتمرب  يف  سوى  األرجنتني 
الودية  املباراة  يف  املايض، 
التي فاز بها الفريق 
منتخب  عىل 
حيث  هندوراس، 
الفرصة  أصبحت 
أمامه  مواتية 
لالنضمام  اآلن 
النجم  كتيبة  إىل 
ليونيل  األرجنتيني 

ميي.

فرنانديز:
ليس لدي 
مشكلة مع 

رونالدو
أكد العب مانشسرت يونايتد واملنتخب الربتغايل برونو فرنانديز، 
بريس  مع  املتفجرة  رونالدو  كريستيانو  مقابلة  ير  لم  أنه 

مورجان.
وقال فرنانديز لشبكة »سكاي سبورتس«: »لم أقرأ املقابلة كما 
الربتغال،  إنها  الوطني،  املنتخب  وقت  هو  اآلن  قبل،  من  قلت 
املدرب أوضح لنا ذلك، وأوضح هذه النقطة منذ أن جئت إىل 
2017، يف رأيه، اليشء الرئيي هو  املنتخب الوطني يف العام 

املنتخب الوطني، يجب أن نركز عىل كأس العالم«.
نهائيات  يف  للعب  حًقا  جيًدا  أداًء  قدم  »كريستيانو  وأضاف: 
الجميع مستعد  له،  الخامسة  املرة  العالم، ستكون هذه  كأس 

لذلك والجميع يريد األفضل للفريق«.
وتابع صانع األلعاب يف يونايتد قوله إنه »ليس لديه مشكلة« 
فاتر  بشكل  رونالدو  يستقبل  وكأنه  بدا  بعدما  رونالدو،  مع 

عندما التقى الثنائي يف معسكر الربتغال يوم اإلثنني.
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»كووورة«.. يواكب الحدث هدية »يمنية« لمونديال العرب
تواص�ل الدعم العرب�ي الكبري 
م�ع  الجماه�ريي  والتفاع�ل 
مونديال 2022، عرب كل أرجاء 

الوطن العربي. 
مجموع�ة من الش�باب اليمني 
فيدي�و خاص  بإنت�اج  قام�وا 
ألغني�ة ارحبوا إح�دى أغنيات 
ألب�وم كأس العال�م ولكن عىل 
الطريقة اليمنية كإهداء لوطن 

الحب والسالم قطر. 
اإلعالم�ي عادل عب�د الله نرش 
الفيديو، وأشاد بالعمل الجميل 
ق�رب  م�ع  الكب�ري  والتفاع�ل 

انطالق بطولة كأس العالم.

»ك�ووورة«  موق�ع  أعل�ن 
الري�ايض املتخص�ص ع�ن 
خاص�ة  تغطي�ة  تدش�ن 
 2022 العالم  لبطولة كأس 
kooora. عرب سناب ش�ات

snap. ويأت�ي ه�ذا اإلعالن 
إط�الق  م�ع  بالتزام�ن 
الريايض  املوق�ع  ك�ووورة، 

العربي األول، للمرحلة النهائية من حملة التغطية الخاصة 
ب�كأس العال�م »قط�ر 2022« والت�ي تعتم�د ع�ىل النقل 
kooora. والتفاعل من قلب الحدث.  وس�وف يأخذ حساب

snap ق�راء كووورة، يف جولة ممي�زة داخل أهم املالعب يف 
قطر، م�ن خالل ع�رض مقاطع فيديو وص�ور من مكان 

الحدث يف جميع مباريات كأس العالم.

»لعيب« في كورنيش الخور
لقط�ة جميلة ألطف�ال قطر يف 
مدين�ة الخور وه�م يحتفلون 
باقرتاب رضب�ة البداية لبطولة 

كأس العالم 2022. 
الص�ورة من كورني�ش الخور 
مع تعوي�ذة البطول�ة »لعيب« 
وتبدو فيه�ا الفرحة عىل وجوه 
العاملي  األطفال ترقبا للح�دث 
افتت�اح  أن  يذك�ر  الكب�ري.  
املوندي�ال س�ينطلق من مدينة 
الخور العريقة، حيث يقام غدا 
حف�ل االفتت�اح ومب�اراة قطر 
واإلك�وادور عىل اس�تاد البيت 

املونديايل.

الشاعر العماني حميد البلوشي يكشف لـ                 :

»ارحبوا«.. في كل بيت 

- يف البدايـة.. هـل توقعـت هـذا النجـاح الكبـر لــ 
»ارحبوا«..؟ 

برصاحة وألك�ون منصفا فإنني لم أتوقع ه�ذا النجاح، لكن 
املفاج�أة أن األغني�ة وصلت لكل »املش�ارب العربية« وخرج 
منها الكثري من الصيغ بنس�خ مرصية وشامية ويمنية أيضا 

حتى باتت ارحبوا يف كل بيت. 

- يف رأيك.. ما الذي ميز هذا األغنية عن غرها يف بقية 
أغاني األلبوم..؟ 

أعتق�د أنها وصف�ت بإيجاز إحس�اس الع�رب جميعا تجاه 
موندي�ال العرب، فاألغنية كانت ضم�ن ألبوم خاص بأغاني 
البطولة، الذي احتوى عىل أغنية هيا هيا يف تدشن لعيب أثناء 
القرع�ة، وأيضا ارحب�وا باإلنجليزي والفرنيس ث�م بالعربي 
وأغني�ة like the sky املخصص�ة لألصوات النس�ائية فقط 

باإلضافة ألغنية أخرى يف الطريق. 

- كيف استوحيت اسم األغنية وما معناها وجذروها..؟ 

هي كلمة لها جذور تاريخية تدل عىل فكرة الرتحيب، والنطق 
الذي يقوله رجل شبه الجزيرة العربية، فمفردها ارحب داللة 

عىل أن الكل مرحب به يف قطر بال استثناء ضمن الخط الذي 
أعلنته الدولة املنظمة ببطولة للجميع من العرب باسم قطر. 

بشكل  أم  أكثر  الخليجية  املعاني  عىل  ركزت  وهل   -
عام..؟ 

حاول�ت يف املعن�ى أن أوازن ب�ن النكه�ة الخليجي�ة والفئة 
املتوس�طة التي يفهمها كل العرب بداية من حيا الله حيا، ثم 
غني ليل تحب�ه، واللحظة لكل اآلن عىل وزن ش�عار البطولة

now at all، مع الحفاظ عىل النطاق الجغرايف. 

- كيف كان رد الفيفا بعد عرض الفكرة عليهم..؟ 

رحبوا يف الفيفا جدا بعد طرح الفكرة من استوديوهات كتارا 
التي قامت عىل التنفيذ واإلرشاف للفكرة برئاس�ة األخ أحمد 
الباك�ر ووجدوها فكرة تس�ويقية مميزة تغ�ذي كل األذواق 
املتابعة ومختلف األجيال من املتابعن واألذواق األخرى وزاد 
من انتشارها وجود نس�خ باإلسبانية والفرنسية ووجود كل 
األعراق م�ن أمريكا الالتيني�ة والصيغة العربي�ة والخليجية 
بوج�ود ن�ارص الكبييس وعائ�ض وحنن، والحم�د لله نجح 

األلبوم بامتياز وليس أغنية واحدة فقط. 

كيف ترى عالقة الفن بالرياضة..؟ 

الرياض�ة يف رأيي قطعة م�ن الفن وهم�ا بمثابة اللوحة 
الجميل�ة س�ويا، ويكف�ي عندم�ا نريد أن نص�ف العبا 

موهوبا أو لعيبا نقول عنه إنه »فنان« 

الكبر  العمل  هذا  من  جزء  وأنت  شعورك  ما   -
الخاص باملونديال..؟ 

أش�عر بالفخر والفرحة الكبرية أن أس�اهم بشكل ولو 
بس�يط يف عمل يرتدد صداه يف كل مكان بالعالم، وأنت 
تمث�ل قطر واإلقليم وبلدك عمان وكل الش�باب العربي 
ب�روح جميل�ة تبعث برس�الة س�الم للعال�م أن هذه 
البطول�ة اس�تثنائية ومصدر فخر واعت�زاز لنا كعرب 
وه�ي أراها تتويجا ملس�رية الش�اعر الغنائ�ي حميد 

البلويش بعد سنوات من العمل. 

- كم عدد مشاهدات األغنية حتى اآلن..؟ 

من خالل إحصائيات رشك�ة ooredoo الراعية لهذا 
العم�ل واليوتيوب وصلنا إىل ما يقرب من 30 مليون 

مشاهدة خالل أقل من شهرين فقط منذ انطالقها.

إعداد – محمد الجزار

موهوب.. ومبدع، واسمه يقترن دائما باألعمال الفنية البديعة والمميزة، 
تألق وخطف األنظار في كأس العرب وعاد ليخطف األضواء في 
حميد  العماني  الغنائي  الشاعر  هو  »ارحبوا«.  بـ  المونديال 
البلوشي مؤلف النسخة العربية من أغنية »ارحبوا« التي 
السوشيال  في  الترند  وأصبح  الجميع  قلوب  مست 

ميديا بكل أنحاء الوطن العربي. 
وكواليس  ــرار  أس ليكشف  الرياضي   $ التقاه 
هذا العمل الرائع وكان معه هذا اللقاء الذي نرصد 

تفاصيله عبر السطور التالية: 

»األبراج«.. ملعب كبير

ن�رش املهندس حمد لح�دان املهندي ه�ذه الص�ورة الجميلة ألبراج 
الدفن�ة بالقرب م�ن الكورنيش وقد تحول�ت إىل ملعب كبري ابتهاجا 
بكأس العالم 2022 الذي يقام ألول مرة يف منطقة الرشق األوس�ط 

والوطن العربي. 
لقط�ة اليوم هي األبراج التي تزين�ت وتم وضع العديد من اللقطات 

ألبرز نجوم املنتخبات املشاركة يف البطولة.

»ع الطاير«.. مليون »مكالمة«

حق�ق برنام�ج املس�ابقات »ع الطاي�ر« وال�ذي ي�ذاع يوميا عىل شاش�ة 
تليفزي�ون قطر رقما قياس�يا، بالوص�ول إىل مليون اتص�ال وتفاعل عىل 
مواق�ع التواصل االجتماع�ي.  الربنامج الذي يقدمه املذيع املميز س�لمان 
يوس�ف يس�تضيف نخبة من النج�وم الس�ابقن واإلعالمي�ن واملؤثرين 
يف السوش�يال ميدي�ا، ويطرح ع�دد من األس�ئلة عىل الجماه�ري الختبار 
معلوماته�م حول كأس العال�م وأبرز نجومه وتاريخه م�ع تقديم جوائز 
مادية كب�رية لإلجابات الصحيحة.  والقى الربنام�ج صدى كبريا وتفاعال 
هائال يف قطر وكل أنحاء الوطن العربي عرب سيل من االتصاالت، باإلضافة 

لتفاعل ضخم مع مسابقة اإلنستغرام أيضا.

{ حميد البلوشي

األغنية تصف إحساس كل العرب تجاه »المونديال« 

»30« مليون مشاهدة على »اليوتيوب« في أقل من شهرين 

Snapchat
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سعد المهندي

»ميسي«.. في عزلة

كشفت صحيفة »أوليه« األرجنتينية أن مييس يعد 
الالعب الوحيد يف قائمة األرجنتني الذي يقيم يف غرفة 

بمفرده يف مقر اإلقامة بالدوحة. 
وأضافت أن نجم باريس يبقى وحيدا يف غرفته منذ 

اعتزال صديقه املقرب، سريجيو أغويرو بقميص 
برشلونة بسبب متاعب يف القلب. 

ولفتت إىل أن أغويرو بات الصديق املقرب ملييس يف 
غرفة اإلقامة منذ مونديال 2010، حيث حل مكان 

النجم السابق، خوان سباستيان فريون. 
وذكرت الصحيفة أن مييس يفضل أن يبقى يف غرفة 
بمفرده منذ فرتة، حيث سبق أن طالب زمالءه بأدب 
بمغادرة الغرفة للسماح له بالنوم، وذلك بعد انتهاء 

االحتفال بعيد ميالده خالل بطولة كوبا أمريكا، العام 
املايض يف الربازيل.

تعد ألغنية خاصة  أنها  لطيفة  التونسية  النجمة  كشفت 
وهي  قطر،  مونديال  يف  املشاركة  العربية  للمنتخبات 

وقطر،  والسعودية  واملغرب  تونس  منتخبات 
يقام  الذي  الكبري  الحدث  هذا  يف  لدعمها 

والوطن  األوسط  الرشق  يف  مرة  ألول 
هدية  أقل  إياها  معتربة  العربي، 

وهذه  العربية  للجماهري  تقدمها 
املنتخبات. 

أنها  التونسية  النجمة  وأكدت 
القدم،  كرة  متابعة  تحب 

مونديال  ستتابع  وأنها 
إىل  مشرية   ،2022 قطر 

والدتها تعشق  أن 
أكثر  القدم  كرة 
الوقت  يف  منها، 
فيه  أكدت  الذي 

فها  قو و

خلف منتخب بالدها يف كأس العالم املقررة يف 20 نوفمرب 
الجاري. 

تحدثت  الجديد«  »العربي  عىل  ضيفة  لطيفة  وحلت 
القدم  متابعة كرة  يحبان  والدتها وشقيقها  أن  فيه عن 
باستمرار يف البيت، كاشفة أنها عاشت حزنا كبريا بسبب 

فشل تأهل منتخبي مرص والجزائر إىل كأس العالم. 
بقدرات  تثق  إنها  التونسية  النجمة  وقالت 
املونديال،  يف  قرطاج«  »نسور  منتخب 
كأس  يف  الفتا  أداء  سيقدمون  وأنهم 

العالم يف قطر. 
بقدرات  تثق  أنها  لطيفة  وأكدت 
قطر البلد العربي يف تنظيم كأس 
عمل  املنظم  البلد  وأن  العالم، 
هذا  الستضافة  االستعداد  عىل 
مميز،  بشكل  الكبري  الحدث 
يف  تكون  قد  أنها  إىل  مشرية 
قطر لحضور منافسات كأس 

املقبلة. العالم 

مفاجأة

سقوط بلجيكا ..!

الكويت- قنا- خرس منتخب بلجيكا أمام نظريه 
املرصي بهدفني مقابل هدف يف مباراة ودية دولية 
أقيمت بينهما مساء أمس عىل استاد جابر األحمد 

الدويل يف الكويت.
 وجاءت املباراة ضمن استعدادات املنتخب 

البلجيكي املصنّف الثاني عىل العالم لخوض 
نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 والذي 

سيلعب ضمن املجموعة السادسة والتي تضم 
منتخبات كندا واملغرب وكرواتيا.

 ويستهل املنتخب البلجيكي مشواره يف املونديال 
بلقاء نظريه الكندي يوم 23 من الشهر الجاري.
 تقدم املنتخب املرصي بهدف أحرزه مصطفى 

محمد يف الدقيقة 33 قبل أن يضيف زميله محمود 
حسن تريزيجيه الهدف الثاني يف الدقيقة 46.. ويف 

الدقيقة 76 قلّص لويس أوبيندا الفارق بتسجيله 
الهدف الوحيد للمنتخب البلجيكي.

موقف كوميدي

قرر املهاجم األرجنتيني املعتزل سريخيو أغويرو 
السفر إىل قطر ملرافقة ودعم منتخب بالده يف 
مونديال 2022، الذي ستنطلق فعالياته غدا. 
لكن النجم األرجنتيني لم يحظ برحلة ممتعة 

للغاية بسبب مجموعة من املشجعني الربازيليني 
املتحمسني. وتعد الربازيل تقليديا هي املنافس األكرب 

لألرجنتني، واملنافسون من أمريكا الجنوبية هم من 
بني أفضل املرشحني للفوز باللقب العاملي. 

وكان النجم السابق ملانشسرت سيتي البالغ 33 عاما، 
يأمل يف أن يكون العبا ضمن تشكيلة املدرب ليونيل 

سكالوني، لكنه أجرب عىل االعتزال يف ديسمرب املايض، 
إثر تشخيص إصابته باضطراب يف رضبات القلب.

طرائف

فنمعلومة

كتب – محمد الجزار 

الفنانة التونسية لطيفة تؤكد:

حزينة لغياب مصر والجزائر

{ أجويرو

{ ميسي

{ لطيفة

الشيخ محمد بن راشد:

 »2022« محطة تاريخية لكل العرب
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  قال 
مكتوم، نائب رئيس دولة اإلمارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
العالم  لكأس  قطر  استضافة  إن 
وفخر  قطري،  إنجاز  القدم  لكرة 

خليجي. 
عىل  تغريدة  يف  مكتوم  آل  وكتب 
استضافة  إن  »تويرت«،  موقع 
العالم »محطة  لبطولة كأس  قطر 

تاريخية لكل العرب«. 
السمو  صاحب  لحرضة  وبارك 
ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 
قطر  ولشعب  املفدى،  البالد  أمري 
العاملي، جميع  املنجز  الشقيق هذا 
دول وشعوب املنطقة معنية بدعم 
نجاح هذه الفعالية العاملية الكربى 
بنجاحات  وتمنياتنا  منطقتنا..  يف 

بإذن  مستمرة  وعربية  خليجية 
الله. 

غدا  البطولة  تفتتح  أن  ويرتقب 

بمواجهة تجمع بني منتخب  األحد 
منافسات  ضمن  واإلكوادور  قطر 

املجموعة األوىل.

تصريح

{ تغريدة محمد بن راشد

»الماكينات« مولر وروديجر لـ

الدوحة- قنا- أعلن االتحاد األملاني لكرة القدم، أمس، 
أن توماس مولر وأنطونيو روديجر، ثنائي املنتخب 

املشارك يف نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، 
عادا للتدريبات بعد تعافيهما من اإلصابات التي 

لحقت بهما، وأكمال أول حصة تدريبية لهما.
 وتعرض كل من مولر، العب الوسط املهاجم لفريق 
بايرن ميونخ األملاني، ورودريجر مدافع فريق ريال 

مدريد اإلسباني لإلصابة، ولم يشاركا يف التحضريات 
األخرية للمنتخب األملاني، وغابا عن املباراة الودية 

أمام منتخب عمان والتي انتهت بفوز املنتخب األملاني 
بهدف دون مقابل.

عودة

{ توماس مولر

خبرخبر

رحيل »تيتي« 
حدد االتحاد الربازييل لكرة القدم موعد 
الفني  املدير  خليفة  اسم  عن  اإلعالن 

الحايل تيتي. 
فرباير  يف  أعلن  تيتي  وكان 

املايض أن مهمته يف مونديال 
له  األخرية  ستكون  قطر 
الفني  الجهاز  رأس  عىل 

لـ»سيليساو«. 
الربازييل  االتحاد  وأعلن 
خليفة  عن  سيعلن  أنه 

تيتي يف يناير املقبل. 
وأدى هذا اإلعالن إىل موجة 
الربازيل  يف  التكهنات  من 
سيكون  من  بشأن 
االتحاد  لكن  خليفته. 
القدم  لكرة  الربازييل 
أكد يف بيان بأن »تركيزه 

عىل   100% بنسبة  هو 
للمرة  العالم  الفوز بكأس 

السادسة بقيادة تيتي«. 
إن  البيان  وأضاف 
الربازييل  االتحاد  رئيس 
إدنالدو  القدم،  لكرة 
توىل  الذي  رودريجيش، 
»لم  مارس  يف  منصبه 
مدير  أي  مع  قط  يتحدث 
وظيفة  بشأن  قدم  كرة 
التدريب بعد كأس العالم«. 
يف  رودريجيش  وقال 
يخالف  خرب  »أي  البيان 
يتم  لن  كذب.  محط  ذلك 
إال  القضية  النظر يف هذه 

يف يناير«.




