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سمو األمير يفتتح كأس العالم ويرحب بالجميع

باختصار  ..إبـهـ ــار
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سموه :

أرحب بالجميع من قطر ..من بالد العرب

سم ـ ــو األمي ـ ـ ـ ــر يفتتـح ك ــأس العال ــم
صاحب السمو :وصلنا إلى اليوم
الذي انتظـرتموه بفارغ الصبـر
الدوحة -قنا -تفضل حرضة صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمري البالد
املفدى ،فشمل برعايته الكريمة افتتاح
بطولة كأس العالم  FIFAقطر  2022يف
استاد البيت ،مساء أمس.
وأعلن سموه افتتاح البطولة قائال:
من قطر ،من بالد العرب ،أرحب بالجميع يف
بطولة كأس العالم .2022
لقد عملنا ،ومعنا كثريون ،من أجل أن تكون
من أنجح البطوالت .بذلنا الجهد واستثمرنا
يف الخري لإلنسانية جمعاء.
وأخريا وصلنا إىل يوم االفتتاح ،اليوم الذي
انتظرتموه بفارغ الصرب.
بدءا من هذا املساء ،وطوال ثمانية وعرشين

يوما ،سوف نتابع ،ومعنا العالم بأرسه ،بإذن
الله ،املهرجان الكروي الكبري ،يف هذا الفضاء
املفتوح للتواصل اإلنساني والحضاري.
سوف يجتمع الناس عىل اختالف أجناسهم
وجنسياتهم وعقائدهم وتوجهاتهم هنا يف
قطر ،وحول الشاشات يف جميع القارات،
للمشاركة يف لحظات اإلثارة ذاتها.
ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبا
لكي يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم يف الوقت
ذاته.
أتمنى لجميع الفرق املشاركة أداء كرويا
رائعا ،وروحا رياضية عالية ،ولكم جميعا
قضاء وقت ملؤه الفرح والتشويق والبهجة،
ولتكن أياما ملهمة بالخري واألمل.

أهال وسهال بالعالم يف دوحة الجميع.
Welcome and good luck to all
حرض االفتتاح صاحب السمو األمري الوالد
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ،وسمو الشيخ
جاسم بن حمد آل ثاني ،املمثل الشخيص
لألمري ،وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل
ثاني ،وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل
ثاني ،وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل
ثاني ،ومعايل الشيخ خالد بن خليفة بن
عبدالعزيز آل ثاني ،رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ،وسعادة السيد حسن بن
عبدالله الغانم ،رئيس مجلس الشورى ،وعدد
من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء.
كما حرض االفتتاح أصحاب الجاللة والفخامة

والسمو واملعايل قادة الدول الشقيقة
والصديقة ،ورؤساء الوفود ورؤساء اللجان
األوملبية واالتحادات ،وأصحاب السعادة
رؤساء البعثات الدبلوماسية املعتمدون
لدى الدولة ،وكبار املسؤولني الرياضيني،
وجمهور غفري من املشجعني.
وقد بدأ الحفل بعروض ثقافية تؤرخ
لجوانب مهمة من تاريخ دولة قطر والبالد
العربية يف االحتفاء بالضيوف وإكرامهم ،يف
داللة رمزية لرتحيب قطر بجميع املشجعني
القادمني من أنحاء العالم ،إضافة إىل عرض
فيديوهات عن الثقافة البحرية والربية التي
تميز بها سكان الجزيرة العربية ،وتواصلهم
مع العالم من خالل البحر.

كما تم عرض فقرات فنية تربز قيم االحرتام
والتعارف والتعلم من االختالف بني
الشعوب ،يف دعوة لتالقي الثقافات ونرش
املحبة والخري بني الناس خالل البطولة،
عالوة عىل الفقرات املرحبة بضيوف قطر
واملشجعني واملنتخبات املتأهلة ،وفقرات
أخرى عن لحظات مهمة من تاريخ كرة
القدم وشغف الشعوب بها.
وقد شهد حرضة صاحب السمو الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني ،أمري البالد املفدى،
املباراة االفتتاحية للبطولة بني منتخبنا
الوطني لكرة القدم واملنتخب اإلكوادوري،
والتي انتهت بفوز منتخب اإلكوادور بنتيجة
( - 2صفر).

صاحب السمو:

نرحب بضيوفنا
من كافة أنحاء العالم

قال حرضة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري
البالد املفدى ،عرب تغريدة يف حسابه الرسمي عىل «تويرت»« :بعد
جه ٍد متواصل وعمل دؤوب دام  12عامًا نشهد اليوم بكل اعتزاز
انطالق بطولة كأس العالم  FIFAقطر .»2022
وأضاف سموه «نرحب بضيوفنا من كافة أنحاء العالم ،مع
تمنياتنا بالتوفيق لجميع املنتخبات املُشاركة وللجماهري بقضاء
أوقاتٍ ممتعة# .قطر.»2022
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حفل االفتتاح مزج بين عبق الشرق بنكـــــــــــــــــــــــــــهة قـطـريـة وبين حـداثة الغـرب

رس � � � ��ائ � ��ل م �ع� �ب� � ��رة
الدوحة -قنا -شهد حفل افتتاح بطولة كأس العالم  FIFAقطر  2022الذي أقيم أمس باستاد
البيت المونديالي مزجًا فريدًا بين عبق الشرق بنكهة قطرية خالصة وبين حداثة الغرب بإيقاعه
السريع ،وتميّزت فقرات الحفل الذي سبق المباراة االفتتاحية بين منتخبي قطر المستضيف
واإلكوادور ضمن المجموعة األولى بإبهار بصري لم تشهده افتتاحيات بطولة كأس العالم من
قبل ،واستخدمت فيها أحدث تكنولوجيات اإلضاءة والصوت والخدع البصرية في انسجام دقيق
مع حركة التصوير والمجاميع والجمهور ،في أرضية الملعب وفي المدرجات.

ويُعد حفل افتتاح بطولة كأس العالم  FIFAقطر  2022أحد أهم األحداث
التي يتم بثها عامليا ً ويتم مشاهدتها مبارشة يف كل ركن من أركان العالم.
ويُنظر إىل هذا العرض عىل أنه عرض عاملي معارص يقدّم رسالة مهمة
تخرج من الوطن العربي الكبري إىل العالم أجمع ،ومن خالله تم توجيه
دعوة اللتقاء الجميع يف وحدة واحدة ،وربط الجسور بني جميع االختالفات
يف العرق والثقافة واللون والجنسية ،مللء كل املسافات بالقبول واالحرتام
والتعايش ،حيث تتيح لنا البطولة أن نلتقي كقبيلة واحدة ..واألرض هي
الخيمة التي نعيش فيها جميعا ً ونستظل بظلها.
ولقد استند رسد الحفل إىل مفهوم مرئي قوي ومرشوع موسيقي مخصص
ومتنوع ،دامجا ً التقاليد القطرية مع الثقافة العاملية عرب سبع لوحات
مبهرة( :النداء ،لتعارفوا ،إيقاع األمم ،نوستالجيا كروية ،الحاملون ،جذور
الحلم ،هنا واآلن).
وارتكز الحفل عىل رمزية (جرسين ضوئيني معلقني) يمثالن داللة املسافات
املُتباعدة بني أفكار الناس وكيفية ملئها بالحوار والتفاهم وصوال ً للتعايش.
بدأ حفل االفتتاح باللوحة األوىل (النداء) من خالل مشاهد سينمائية تمثل
تلبية النداء الخارج من صوت رضبات «الهاون الذهبي» الـ 12الذي
تطرقه سيدة قطرية .وهو صوت ينادي للتجمّع يف البيت (بيت الشعر) -يف
داللة عىل استاد البيت الذي احتضن حفل االفتتاح -وبعدها يبدأ االرتحال
عرب قرش الحوت (النهم) الذي تشتهر به سواحل قطر فيخرج من البحر
بصورة فنتازية محل ّ ًقا فوق أرض وصحراء عربية.
ويجوب إيقاع الهاون -الذي يرمز لألصالة والكرم العربي -األرض
ويصل إىل أركانها الخمسة ،فيَسمَع املُرتحلون النداء الذي كانوا ينتظروه
دائماً ،ويبدؤون رحلتهم نحو االجتماع معًا يف قطر يف «البيت» ..يف استاد
البيت.
ومع تردد صدى صوت الهاون املألوف داخل الخيمة يُسلّط الضوء عىل
ثالث سيدات قطريات يقفن بجانب جمالهن ،يرتدين الزي القطري
الرتاثي األصيل ،ثم يُمتأل امللعب بصوت صاحبة النداء الفنّانة القطرية
«دانة» ،يف لوحة غنائية باهرة بعنوان «ليتني خيمة» ،مُستوحاة من
األغنية الفولكلورية الخليجية «توب توب يا بحر»ُ ،تربز صعوبة
االرتحال وجمال االلتقاء ومُعاناة املنتظرين ألحبابهم الذين سافروا
وابتعدوا.
ّ
وتتشكل
بعدها يظهر يف األفق جرسان مضيئان يف سماء االستاد
الكرة األرضية تحت أقدام املُرتحلني ،يف إشارة إىل تنوع أعراقهم
ومنشئهم من جميع أنحاء العالم ،وهم يرتدون أزياء تربز
اختالف تراثهم الثقايف وأعراقهم ويف ذات الحني يظهرون كيف
أننا كبرش نتشابه بشدة.
وقد تضمّنت الصورة األوىل لحفل االفتتاح دالالت ورموزا ً
عدة تشري كل منها إىل معنى معني ،فالهاون لدى العرب هو
رمز للكرم والعطاء ،والبيت قديما ً كان يتجهز الستقبال

رس� � ��ال� � ��ة م � �ه � �م� ��ة ت� �خ ��رج
م ��ن «ال� �ع���رب» إل���ى ال �ع��ال��م

إب� �ه���ار ألح� � ��دث ت �ك �ن��ول��وج �ي��ات
اإلض � � � ��اءة وال� � �خ � ��دع ال �ب �ص��ري��ة

«لت�ع��ارف�وا» تص �ح�ح ال�م�ف�اهي�م
المغلوط�ة الزدواج�ي�ة المع�ايي�ر

الضيوف بدق البن ومختلف أنواع الحبوب.
أما الـ 12دقة فرتمز إىل  12عاما ً من التحضري للبطولة ،لذا تم دق الهاون يف
النداء  12مرة ،تمثل كل سنة رضب بها وتد للبناء واالستعداد.
وجرى اختيار القرش الحوتي (النهم) ألن قطر تعترب موطنا لواحدة من
أكرب تجمعات أسماك القرش الحوتية يف العالم ،ويف تقاليد البحار يعترب
القرش الحوتي من «العمالقة اللطيفني» ذات البقع البيضاء عالمة عىل
التفاؤل ،وهو مخلوق رمزي وبوصلة روحية لجميع املالحني.
أما اللوحة الثانية فحملت عنوان «لتعارفوا»وخاللها يتعرف الفنان العاملي
مورغان فريمان بالشاب القطري غانم املفتاح الذي يمثل األجيال الجديدة يف
املنطقة ،وكل منهما يعتيل جرسا مضيئًا يعربان عن اختالف وجهات النظر
وتباعد اآلراء ،يدور بينهما حوار عايل املستوى تتصحح فيه بعض املفاهيم
املغلوطة حول ازدواجية املعايري وكيفية إطالق األحكام املترسعة ،بناء عىل
الحوار الذي دار بينهما ،والذي تضمن إشارة واضحة (يا أيها الناس إنا
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل
لتعارفوا) ويتوحد الجرسان بعرض
مرئي ملا يعنيه التقبل واالحرتام
والتعايـش سـعيًا مللء
املسـافــات بيـن
الشـــــرق
والغرب.

تنتهي اللوحة بأغنية «هال» التي تشري إىل الرتحيب ،يجتمع أثناءها
جميع املشاركني يف اللوحة يف تشكيل رمزي يتساوى فيه الجميع.
اللوحة الثالثة يف حفل االفتتاح «إيقاع األمم» وبدأت بالعرضة القطرية،
ويف هذه اللوحة التي خصصت بالكامل لالحتفال بمشجعي كرة
القدم من جميع أنحاء العالم ،تكريمًا للقلب الحقيقي لهذه الرياضة
«املشجعني» تم جمع أشهر هتافات تشجيع املنتخبات املشاركة من
 32دولة يف عمل فني مبهج ومعارص وذلك ألول مرة يف تاريخ بطوالت
كأس العالم.
يتزامن مع األهازيج دخول عنارص جمالية واحتفالية تتصدرها أعالم
الدول وموكب من قمصان الفرق املشاركة يف البطولة .ثم يُسلط
الضوء عىل األبطال الحقيقيني وهم املشجعون من جميع الدول الـ32
املتواجدون يف استاد البيت.
وحملت اللوحة الرابعة عنوان «نوستالجيا كروية» وجرى خاللها
االحتفاء ببطوالت كؤوس العالم السابقة والدول
املستضيفة لها ،وذلك من خالل عمل فني
موسيقي مزج بني ذكريات يرتدد
صداها مع عشاق كرة
القدم يف جميع أنحاء
العالـم وغيـر
املشـجعني
عىل حد

ال � �ع� ��رض رب � ��ط ال� �ج� �س ��ور ب� �ي ��ن االخ � �ت� ��اف� ��ات ف� ��ي ال � �ع� ��رق وال� �ث� �ق ��اف ��ة وال�� �ل� ��ون وال �ج �ن �س �ي��ة

«حالمون» تجسد طموحات
أم�ة ج�عل�ت الح�ل�م ح�ق�ي�ق�ة

سواء ،عىل إيقاع موسيقي مع إسقاطات أرضية برصية هندسية يف
تزامن مثايل مع املؤدين.
وعرضت الشاشات يف استاد البيت أبرز اللحظات التي ال تنىس يف
كؤوس العالم املاضية ممزوجة بعنارص فنية مثل تعويذات بطوالت
كؤوس العالم الـ  10الرسمية بشكل ضخم ،يف استحضار تجسيدي
لفكرة مسلسل الرسوم املتحركة املصغر «عالم التعويذات» الذي تم
إصداره لكأس العالم  FIFAقطر .2022
ويف اللوحة الخامسة «الحاملون» يظهر لعيب ..تعويذة كأس العالم
 FIFAقطر  2022عىل أنغام أغنية «الحاملون» وهي أغنية ضمن
األلبوم الغنائي الخاص لكأس العالم  2022إىل جانب «أرحبو» و«هيا
هيا» و«قناديل السماء» وهي من غناء اليشا كيز واملطرب القطري فهد
الكبييس والنجم العاملي الكوري جونغكوك من فرقة بي تي اس.
تجسد أغنية «حاملون» طموحات أمة تجرأت عىل الحلم وجعلت ذلك
الحلم حقيقة يف رسالة للعالم بأن قطر تجعلكم جزءًا مهما من تحقق
هذا الحلم .كما وعدت قبل  12عاما ،حان الوقت ،هنا واآلن.
ويمهد لعيب لدخول أغنية «الحاملون» إذ يتجول عىل أرض امللعب
منضمًا إىل التعويذات األخرى ،وألول مرة يشهد العالم ظهور «الحياة
الواقعية» للعيب بشكل ساحر.
أما قصة قطر الخاصة مع كرة القدم فتقدمها اللوحة السادسة من
حفل االفتتاح «الحلم» وفيها رسد تاريخي برصي يستعرض كيف أن
الحلم ترسخ يف قلب هذه البالد منذ البداية ،والتي تتوجت باستضافة
بعض أكرب األحداث يف العالم ،بما يف ذلك هذه البطولة.
يف نهاية الفيديو يسلم حرضة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد
آل ثاني أمري البالد املفدى ،نسخة من القميص التاريخي الذي
شوهد يف الفيديو إىل صاحب السمو األمري الوالد ليوقعه كرمز
لإلرث.
لقطات هذا الفيديو التاريخية يتم عرضها ألول مرة ،نرى فيه
سمو األمري الوالد ومجموعة من أصدقائه ممن ساهموا يف بناء
هذا الوطن وهم يمارسون كرة القدم.
اللوحة السابعة «هنا واآلن» وهي ختام حفل االفتتاح من أرض
قطر للعالم مع ظهور مميز للشعار الرسمي لكأس العالم
 FIFAقـطـر  2022من األرض للعالـم بارتفـاع مميز
( 15مرتا).
تلتقي يف اللقطة النهائية عنارص الحفل املختلفة :قمصان
الفرق وتعويذات البطوالت واملمثلون واملؤدون مع
مجموعة مختارة من املشجعني من جميع أنحاء العالم،
يعيشون شعور االحتفال بالبطولة بطريقة ال ُتنىس
عىل اإلطالق يف خاتمة مذهلة ،ومع اكتمال االلتقاء
تمتلئ السماء بعرض األلعاب النارية.

ال� � � �ق � � ��رش ال � � �ح� � ��وت� � ��ي ع� � ��ام� � ��ة ال�� � �ت�� � �ف� � ��اؤل وب� � ��وص � � �ل� � ��ة روح� � � �ي � � ��ة ل � � � � «ال� � �م � ��اح� � �ي � ��ن»
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صاحب السمو تسلم هدية تذكارية من إنفانتينو

سمو األمير يشارك في «قمة الفيفا»

الدوحة -قنا -شارك حرضة صاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمري البالد املفدى ،صباح أمس،
بفندق فريمونت الدوحة ،يف القمة
التنفيذية لالتحاد الدويل لكرة القدم
(الفيفا) برئاسة سعادة السيد
جياني إنفانتينو رئيس االتحاد
الدويل لكرة القدم الفيفا.

ناصر الخاطر:

راضون عن استعداداتنا

} ناصر الخاطر

الدوحة -قنا -أعرب السيد نارص
الخاطر الرئيس التنفيذي لكأس
العالم  FIFAقطر  ،2022عن سعادته
بخروج حفل افتتاح البطولة أمس
باستاد البيت يف أبهى حلة.
وقال الخاطر يف ترصيح له أمس:
«منذ سنوات طويلة وأنا أنتظر هذه
اللحظة ونتمنى أن نكون عند حسن
ظن الجميع ،وأشكر كل الفرق التي
عملت واجتهدت للوصول لهذه
النقطة ،والشكر موصول لجميع

املسؤولني الذين وجّ هوا وكانوا وراء
هذه الرؤية للمونديال».
وأضاف« :نتمنى التوفيق لكل
املنتخبات يف هذا املونديال وخاصة
منتخبنا القطري وأن نكون عند حُ سن
ظن كل الجماهري التي تزور حاليا ً
قطر وتتعرف عىل عاداتنا وثقافتنا».
وتابع« :نحن راضون تماما ً عىل
كل استعداداتنا للبطولة ونتمنى أن
تكون بطولة ناجحة واستثنائية مثلما
وعدنا».

ويف بداية القمة ،تم عرض فيلم
يرسد ملحات من تاريخ بطوالت
كأس العالم لكرة القدم ،ثم ألقى
سعادة السيد جياني إنفانتينو
رئيس االتحاد الدويل لكرة
القدم (الفيفا) ،كلمة رحب فيها
بالحضور ،كما هنأ دولة قطر عىل
انطالق البطولة.

حسن الذوادي
بعد االفتتاح المبهر:

ثم ألقى سمو األمري املفدى كلمة
رحب فيها بالحضور من مسؤويل
االتحاد الدويل لكرة القدم ورؤساء
االتحادات الوطنية لكرة القدم
وأساطري اللعبة ،متمنيا لهم التوفيق
يف أعمال القمة.
عقب ذلك تسلم سمو األمري املفدى
هدية تذكارية من سعادة السيد

نش ـع ــر بالفخــر

كتب -عادل النجار
قدم سعادة السيد حسن الذوادي،
األمني العام للجنة العليا للمشاريع
واإلرث التهنئة ألهل قطر ولجميع
الشعوب العربية عىل افتتاح كأس
العالم  2022ألول مرة يف تاريخ
املنطقة العربية والخليجية والرشق
األوسط ،وقال يف تعليقه عىل
افتتاح كأس العالم أمس «إنه يوم
تاريخي» .وأضاف «أقدم التهنئة
إىل أهل قطر ،وكذلك أهنئ الوطن
العربي ،كما أقدم التهنئة العميقة
إىل قيادتنا الرشيدة ،ونشعر بالفخر
الفتتاح كأس العالم بهذه الصورة
املبهرة يف عرس أعتربه عرسا عربيا
أمام أنظار العالم».
وقال «لقد حرضت الجماهري القطرية
والجماهري العربية وساهمت يف
خروج حفل االفتتاح بأبهى صورة،
كما كانت اللمسة العربية موجودة
وحارضة يف منصة عاملية مثل
املونديال ،وكلنا فخر بانطالق أول
كأس عالم يف الوطن العربي».

جياني إنفانتينو رئيس االتحاد
الدويل لكرة القدم (الفيفا) ،وذلك
بمناسبة انعقاد القمة.
حرض أعمال القمة سمو الشيخ
جاسم بن حمد آل ثاني املمثل
الشخيص لألمري ،وعدد من كبار
املسؤولني يف الدولة واتحادات كرة
القدم الوطنية.

} حسن الذوادي

وعن النجاح الكبري لحفل االفتتاح
والصورة املبهرة التي كان عليها
قال «بالفعل كان بداية تاريخية
وسط تفاعل عظيم ورائع من
الجماهري التي عززت ذلك النجاح
املبهر ،وكان الحفل فرصة للتأكيد
عىل تقديم هويتنا وكذلك تبادل
الثقافات ،ونحن سعداء بتلك
الصورة الرائعة ونستطيع القول إن
قطر يف أحىل حلة».
وقدم األمني العام للجنة األوملبية

الشكر إىل كل الذين ساهموا يف
الوصول إىل هذا النجاح التاريخي
الرائع ،وقال «أشكر جميع العاملني
الذين ساهموا يف هذا اإلنجاز الكبري
ونفخر بما تحقق ونسعى دائما
لكل ما يظهر الصورة املرشفة
لقطر».
وحول الرسائل التي يوجهها إىل
كل من انتقد مونديال قطر وجاءه
الرد بافتتاح مبهر وبداية مميزة
تعزز نجاح املونديال األفضل ،قال

«أول رسالة هي إنجاز املستحيل
وتحويله إىل واقع ،فقد فعلنا ذلك
من خالل تنظيم كأس العالم بتلك
الصورة ،وجاء حفل االفتتاح املميز
لتأكيد ذلك ،ثم الرسالة الثانية هي
أن النجاح هو رد عىل كل مشكك
ودائما ما كنا نقول إننا أصحاب
أفعال وليس أقوال وما حدث أمام
أنظار العالم هو أمر يؤكد ذلك
ونحن نشعر بالفخر لتلك البداية
املرشفة والرائعة».
وأكد األمني العام للجنة العليا
للمشاريع واإلرث يف وقت سابق أن
هذه النسخة من بطولة كأس العالم
ستكون األعىل مشاهدة وقد شكل حفل
االفتتاح تأكيدا عىل ذلك ،كما ش ّدد
األمني العام أن مونديال قطر 2022
لن يكون املحطة األخرية يف إنجازات
قطر ،وأنه ما زال هناك الكثري مما
ينتظر العالم ملا ستقدمه قطر ،ووجه
رسالة للجماهري العربية بأن البطولة
هي بطولتهم ،معتربا النجاح الذي
تحقق حتى اآلن بعد البداية املبهرة
هو نجاح لقطر ولكل العرب يف
مونديال كل العرب.
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خسر أمام اإلكوادور ولم يظهر بمستواه المعروف

منتخبنا يغيب عن «االفتتاح»

طر :س�عد الش�يب وبيدرو
{ق
وعبدالكري�م حس�ن
ميجي�ل
زيز حاتم وحسن الهيدوس
وعبدالع
عد) وأك�رم عفيف وكريم
(محم�د و
ي�اف وهمام أحم�د األمني
بوض
سام الراوي وخوخي بوعالم
وب
عز عيل (محمد مونتاري).
وامل
وادور :جاليندي�ز هرن�ان
{ اإلك�
وهينكابي بيريو وايتوبينان
وتوريس فلكس
يرو (جريمي س�ارمينتو)
بريفي�س وايبارا روم
الن فرانك�و) وفالينس�يا
واسترادا ميش�يل (أ
س) إينر وبركي�ادو انجيلو
(خوس�يه س�يفونتي
ديز جيغس�ون وكاس�يدو
وبالت�ا غونزال�و ومين
موسيس.

كتب  -د.العرويس العرتوس
خرس منتخبنا الوطني املباراة االفتتاحية لبطولة كأس
العالم فيفا قطر  2022أمام منتخب االكوادور رابع قارة
أمريكا الجنوبية بنتيجة هدفني دون رد يف مواجهة كان
املنافس فيها األفضل من جميع الجوانب أمام منتخبنا الذي
لم يكن يف أفضل حاالته ،بل لم يكن يف مستواه املعهود،
ويبدو أن ثقل املسؤولية وضغوط املونديال واالفتتاح قد
شكلت عائقا لألداء لجميع الالعبني.
وتحددت نتيجة املباراة يف النصف ساعة األول من زمن
اللعب عن طريق العب واحد هو نجم املباراة اينر فالنسيا
الذي افتتح النتيجة يف الدقيقة  16من رضبة جزاء قبل ان
يضيف الهدف الثاني يف الدقيقة  31لتحسم بذلك نتيجة
أول مباريات املونديال وتنصف كرة القدم الفريق األفضل
الذي استفاد من خربته املونديالية ومن مهارة كبار نجومه
الذين يلعبون يف كربيات الدوريات العاملية ،ويبقى األمل
يف ان يظهر منتخبنا الوطني بمستوى أفضل بكثري يف
مبارياته القادمة.
دفع منتخبنا الوطني ثمن دخوله الضعيف يف املباراة حيث
لم يكن يتوقع أن يتقدم املنافس للهجوم مبارشة والضغط
عليه بشكل كبري جدا جعله يتلقى هدفا مبكرا يف الدقائق
األوىل من زمن املباراة وتحديدا يف الدقيقة الثالثة ألغاه حكم
املباراة بداعي تسلل ،وهو ما افرتضنا ان يعيد منتخبنا
للمباراة ويدخلها من بابها الواسع ،اال ان ذلك لم يحدث
حيث واصل منتخب االكوادور تسيده ملجريات اللعب
باستخدام االندفاع البدني والرسعة يف اإلنجاز عند تشكيل
الضغط الهجومي ،وهو ما لم يتمكن منتخبنا من التخلص
منه.

خلل دفاعي واضح

تحمل منتخبنا الوطني الجزء األكرب من عبء اللعب خالل
الربع الثاني من زمن الشوط األول وتلقى هدفني اثنني
جسد بهما منتخب االكوادور تفوقه امليداني والهجومي
الواضحني ،وجاء الهدف األول من رضبة جزاء يف الدقيقة
 16عن طريق فالنسيا هداف االكوادور وأبرز
العب يف املباراة ،فيما جاء الهدف الثاني
من رضبة رأسية يف الدقيقة  31من
نفس الالعب حول بها كرة عرضية من
الجهة اليمنى يف املرمى بعملية ارتقاء
مثالية ونموذجية ،وكان حارس املرمى
سعد الدورسي قد وجد نفسه يف موقف
صعب جدا ووجها لوجه مع أبرز مهاجمي
االكوادور ،فاضطر للتعامل معه وحصل
االحتكاك الذي نتجت عنه رضبة الجزاء.
وكان من الواضح ان خط
الدفاع كان يشكو من االرتباك
وسوء التنظيم خاصة عند
التعامل مع الكرات العالية
حيث جاء الهدف امللغى من
رضبة رأسية وجاء الهدف
الثاني من رضبة رأسية
أيضا ،ويف الحالتني كان
املهاجم حرا بدون رقابة
تذكر.

سيطرة بال فائدة
أخذ منتخب االكوادور ما أراده يف النصف ساعة األول من
زمن املباراة تماما كما خطط له ،ويف املقابل أضاع منتخبنا
تلك الفرتة من زمن املباراة وتأخر بهدفني اال انه ما زال
أمامه من الزمن ساعة كاملة لتدارك ما فاته يف نصف
الساعة األول .ومع تقدم زمن اللعب واقرتاب زمن الشوط
األول من نهايته ،بدأ منتخنا ينظم صفوفه ببطئ كبري
ويتحكم يف مجريات اللعب ،ولكن بناء الهجمات كان بطيئا
جدا وهو ما جعل تلك السيطرة عديمة الفائدة ،خاصة وان
منتخب االكوادور قد ترك الكرة ملنتخبنا الوطني ولكنه
لم يرتك له املساحات وتحول من طريقة اللعب الهجومي
املفتوح اىل طريقة االنتظار الستخالص الكرة والتقدم بها
لتشكيل هجمات رسيعة.

العنابي كتاب مفتوح

كان من الواضح ان منتخب
االكوادور قد قام

أفضلية
كاملة للمنافس
وتألق غير عادي
لفالنسيا

بدراسة مستفيضة ألداء منتخبنا الوطني بحيث وضع
اسرتاتيجية دفاعية تجعل منتخبنا يمتلك الكرة يف ربع
الساعة األخري من زمن الشوط دون تشكيل أي خطورة
تذكر خالل تلك الفرتة ،وال بد هنا من التذكر لالستدالل
عىل ضعف املناورات الهجومية ملنتخبنا بأن الفرصة
الثمينة الوحيدة ملنتخبنا جاءت يف الوقت بدل الضائع من
زمن الشوط األول عندما سدد املعز عيل رضبة رأسية
لكرة عرضية قادمة من قدم الهيدوس من الجهة اليمنى
لتمر الكرة بجانب القائم األيرس.

ساعة كاملة من التفوق

تقدم منتخبنا الوطني للهجوم يف بداية زمن الشوط
الثاني ولكن منتخب االكوادور واجهه بانضباط
تكتيكي متمثل يف اللعب بدون كرة لتغطية املساحات
وسد املنافذ تمهيدا الستخالص الكرة ،وهو ما جعلة
ينتزع امتالك الكرة من حوزة العبي منتخبنا ويكرر
محاوالته يف اخرتاق خط دفاع العنابي ،ونتيجة لذلك كله
وجدنا منتخبنا ينشغل بمسائل دفاعية بدال من تهديد
مرمى املنافس وشاهدنا سعد الشيب ينقذ املرمى يف
الدقيقة  55من تسديدة قوية ومع حلول الدقيقة 60
ونهاية الساعة األوىل من زمن اللقاء أكد منتخب االكوادور
تحكمه الكامل والشامل يف أحداث املباراة.

قـطـر

0

اإلكوادور

2

األهداف  :اينر فالن
والدقيقة  31من س�يا يف الدقيقة  16من رضبة جزاء
رضبة رأسية
إن�ذارات :س�عد الش�يب وا
ملعز
عىل
وكري�م بوضياف
وأك�رم عفيف م�ن
كاسيدوز وجيغ قط�ر واينر فالنس�يا ومويس�س
سون
من
ديز االكوادور
ال
حكم  :دانيايل أورسادو من إيطاليا

مناورة تكتيكية

بسط منتخب االكوادور نفوذه الكامل عىل مجريات
اللعب خالل الساعة األوىل من زمن اللعب التي استخدم
فيها خطة االخرتاق من املحور أو القلب وأحرز منها هدفني
اثنني وثالثا ً ألغاه الحكم بسبب تسلل ،ما يعني ان الخطة
تم اعدادها بشكل متميز ،وبناء عىل دراسة اثبتت ان موطن
الضعف يف خط دفاع العنابي كان يف املحور.
ويف الشوط الثاني تحول منتخب االكوادور إىل
خطةاللعبعىلاألجنحةلالخرتاقمنالجانبني
عىل امل توسيع جبهة الهجوم الحداث

الالعبون
تأثروا بضغوط
االفتتاح وأعباء
البطولة

ثغرة يف
محور خط الدفاع وهذا ما جعل منتخبنا الوطني يبحث
عن التكيف مع الخطة الجديدة ويعدل من طريقة الدفاع
للتصدي ملناورات املنافس بدال من إلقاء كل ثقله للتقدم
للهجوم لتقليص الفارق.

ال تبديالت في التشكيلة

حافظ سانشيز مدرب العنابي عىل التشكيلة التي بدأت
املباراة عىل الرغم من مرور الوقت وعىل الرغم من التأخري
يف النتيجة ،وربما كان من األفضل الزج
بثالثة العبني دفعة واحدة وإن
كنا نتفق مع اختياراته التي
بدأ بها املباراة ،إال أن الزج
بثالثة بدالء من شأنه أن يربك
التفوق الذي حققه املنافس
منذ بداية املباراة ويجعله يبحث
عن التكيف مع الوضع الجديد إىل
سيفرضه منتخبنا الوطني.
بقي سانشيز ينتظر الدقيقة  70لتجهيز بديلني
دفعة واحدة حني انضم محمد وعد بدال من الهيدوس
ومحمد مونتاري بدال من املعز عيل ،وربما كان من األجدى
إجراء التبديالت قبل ذلك بوقت طويل جدا ،ول َم ال منذ
بداية الشوط الثاني ،وعىل الجانب املقابل أجرى
مدرب االكوادور جستافو تبديلني اثنني يف الدقيقة
 68والدقيقة  77أكد بهما التفوق الشامل لفريقه
الذي تجسد يف هجمات عديدة ملنتخب االكوادور
يف الدقائق العرش األخرية ،عىل الرغم من الفرصة
الذهبية التي ضاعت عن محمد مونتاري عندما
سدد يف الدقيقة  86فوق املرمى بقليل من هجمة
خاطفة أما ما جاء بعد ذلك لم يكن سوى تاريخ ملا
جاء من أحداث منذ بداية املباراة.
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قال إن العنابي لم يظهر ..فيليكس سانشيز:

ق ��ادرون على ال�ع��ودة !
كتب  -عادل النجار
أكد اإلسباني فيليكس سانشيز
مدرب منتخبنا الوطني أن الخسارة
التي تعرض لها العنابي أمام
اإلكوادور أمس يف افتتاح كأس
العالم  2022كانت مؤملة للغاية
بالنسبة له ،حيث كان يتطلع
لتحقيق الفوز يف املباراة االفتتاحية
التي حرضها جمهور كبري ولكن لم
يحالفه التوفيق.
وقال يف املؤتمر الصحفي بعد
املباراة التي خرسها العنابي
بهدفني نظيفني يف أوىل مواجهات
دور املجموعات «لألسف كانت
هناك العديد من األخطاء التي
وقعنا بها ،ويجب
أن نستفيد منها
نستخلص
و
الدروس من مثل
هذه املباريات حتى
نتجنبها يف املستقبل،
وعلينا كذلك أن نفكر
يف املباراة القادمة
ونرتك ما جرى يف هذا اللقاء حتى
ال يكون هناك تأثري سلبي قبل
املواجهة الثانية».
وعن املواجهة القادمة أمام
السنغال بطل قارة أفريقيا وكيفية
االستعداد لها بعد الخسارة أمام
اإلكوادور قال «علينا أن نتحسن
ونحن نمتلك القدرة عىل ذلك

علينا عالج
ا
أل
خ
طا
ء
وا
الستعداد
بأفضل
ص
و
ر
ة
لـ
«ا
ل
سنغال»

ويجب أن نستعد بشكل جيد
ملواجهة السنغال ألنه منافس
قوي وصعب ،ولكن يف الحقيقة

العنابي لم يقدم مستواه الحقيقي
يف املباراة االفتتاحية ،ونتمنى أن
نكون يف حالتنا الطبيعية خالل

املباراة القادمة أمام السنغال».
ورفض املدرب الحديث عن
أسباب أو اختالق أعذار للخسارة

{ تصوير محمود حفناوي
يف االفتتاح ،وقال «أقدم التهنئة
ملنتخب اإلكوادور الذي استحق
الفوز ،وأنا عىل ثقة أن لدينا

إمكانيات للتحسن ألننا لم
نؤد بأفضل طريقة يف املباراة
االفتتاحية ،وربما هناك عوامل
مثل التوتر أو الضغط لكن بشكل
عام لم نبدأ بالصورة املطلوبة ولم
نكن يف املستوى خالل الدقائق
األوىل ،وهذا منح منتخب اإلكوادور
الفرصة للتسجيل والتقدم».
وقال «يجب أن نعتاد عىل الضغط
ألننا نلعب يف كأس العالم أمام
منتخبات تنافسية قوية ،وأتمنى
أن نستعد بشكل أفضل للمباراة
القادمة وأن نعالج العديد من
األخطاء مثل سوء التمرير وعالج
األخطاء الدفاعية ،ألن األخطاء يف
مثل هذه املباريات يكون العقاب
فيها رسيعا ومبارشا» ،مؤكدا ً ان
عالج األمور التكتيكية واالستحواذ
عىل الكرة والضغط الهجومي من
العوامل الهامة التي يجب أن تكون
حارضة قبل مواجهة السنغال يف
الجولة الثانية.
وقال «لقد قمنا باالستعداد املناسب
ولعبنا عدة مباريات الكتساب
الخربات ،لعبنا هنا يف قطر ويف
املعسكر لكن لألسف لم نوفق
يف أول مباراة بأول مشاركة لنا
باملونديال» .وقدم املدرب أسفه
عىل الخسارة بالرغم من األجواء
الرائعة التي كانت يف افتتاح كأس
العالم أمس ،مؤكدا ً أن هذه األمور
تحدث أحيانا لكن يجب التعلم
منها والرتكيز فيما هو قادم.

ألفارو مدرب اإلكوادور يكشف سر االنتصار ..ويؤكد:

مـبـــاراة أدخلـتـنــا الـتـــاريــــخ
قال مدرب منتخب اإلكوادور جوستافو ألفارو
إن الفوز الذي حققه عىل العنابي يف افتتاح
كأس العالم  2022بمثابة بداية رائعة لنسخة
مونديالية مميزة.
وأضاف خالل املؤتمر الصحفي بعد املباراة
«سعادتي كبرية بهذا الفوز الرائعة خاصة
أنه جاء يف املباراة االفتتاحية التي يعرف
عنها التوتر والضغط لكننا تعاملنا مع املباراة
بشكل جيد وحققنا فوزا مهما للغاية يف بداية
املشوار».
وقال «كنا نعلم أن املباراة ستكون صعبة أمام

سعد الدوسري:

أمامنا « »6نقاط

املنتخب القطري الذي يمتلك قدرات عالية يف
التحرك ونقل الكرة وكنا عىل استعداد ملواجهة
الضغط الذي سيقع علينا خالل املباراة
وتحرضنا جيدا لذلك وهو األمر الذي أثر
بشكل إيجابي ودفعنا لتحقيق الفوز والخروج
بالثالث نقاط األوىل يف البطولة».
وتابع «رغم إلغاء هدف سجلناه بعد دقائق
معدودة من املباراة لكن حافظنا عىل تركيزنا
ونجحنا يف تسجيل هدفني منحانا االنتصار
وهو األمر األهم بالنسبة لنا بعد هذه املباراة».
وقال «للمرة األوىل تخرس الدولة املستضيفة يف

املباراة االفتتاحية وهذا حافز لالعبي اإلكوادور
الذين كتبوا التاريخ وعليهم االستمرار يف
تقدمهم بالبطولة ملواصلة صناعة تاريخ
مرشف لبلدهم».
وعن املواجهات املتبقية أمام هولندا والسنغال
قال «يجب أن نستعد لها جيدا ً وعلينا أال
نستسلم بل سندافع عن حظوظنا بالرغم من
صعوبة مواجهة هولندا» ،مشريا ً إىل أن مهاجم
اإلكوادور املميز فالنسيا الذي سجل هديف
فريقه أمس سيكون حارضا ً أمام الطواحني
الهولندية يف الجولة الثانية من املجموعة األوىل.

المعز علي:

بيرفس أستوبينان:
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أكد سعد الدورسي حارس مرمى منتخبنا العنابي أن
أعرب املعز عيل مهاجم منتخبنا الوطني عن شعوره بالحزن بعد الخسارة أمام
الخسارة التي تعرض لها املنتخب أمام اإلكوادور أمس بسبب
اإلكوادور يف افتتاح كأس العالم  ،2022وقال «لألسف لم نبدأ املباراة بشكل
األخطاء التي وقع فيها الالعبون ،وقال «قدر الله وما شاء الله فعل،
صحيح ،ولم نتمكن من السيطرة عىل مجريات اللعب خالل ربع الساعة
كنا نتطلع لنتيجة أفضل لكن لألسف لم نقدم املستوى املطلوب
األول وهو األمر الذي أثر علينا يف وقت كان لألخطاء التي وقعنا بها يف
يف نصف الساعة
الشوط األول دور كبري يف تحقيق املنتخب اإلكوادوري الفوز» ،يف إشارة
األوىل وارتكبنا العديد
إىل أن العنابي دفع ثمن تلك البداية غري الجيدة وثمن األخطاء أيضا
من األخطاء التي كلفتنا
وكلفه ذلك خسارة غالية يف بداية املشوار املونديايل.
استقبال هدفني ،وعلينا
وقال «علينا أن نتعلم من هذه املباراة ،فال تزال أمامنا مباراتان
أن نتجنب ذلك يف املباريات
علينا أن نستعد لهما بصورة جيدة ،ونتجنب تكرار تلك األخطاء
القادمة».
التي وقعنا فيها خاصة يف الشوط األول أمام اإلكوادور.
وقال «ماتزال هناك مباراتان
يف املجموعة أي هناك  6نقاط
علينا أن نتمسك بها وأن نكون
يدا ً واحدة من أجل التمسك باألمل
وأن نعوض هذه الخسارة».
وأشار إىل أن التوفيق غاب ،وهذا
أمر يحدث يف املباريات االفتتاحية،
مؤكدا ً أن البداية غري الجيدة كان
لها تأثري كبري عىل شكل املباراة
ونتيجتها ،لكنه طالب بالرتكيز
يف املباريات القادمة ،وقال «لقد
انتهت تلك املباراة وعلينا أن نستعد
للمباريات القادمة ونتمنى أن
يكون القادم أفضل».

أبدى العب منتخب اإلكوادور بريفس
أستوبينان سعادته بتحقيق الفوز وقال
«لقد كانت مباراة قوية أمام املنتخب
القطري لكننا تعاملنا مع اللقاء بشكل
جيد وكنا يف حالة تركيز كبرية منذ انطالق
املباراة وساعدتنا البداية الجيدة عىل تحقيق
الفوز وحافظنا عىل تقدمنا حتى نهاية اللقاء
واألهم هو حصد أول ثالث نقاط يف بداية

مشوار املونديال» .وقدم الالعب الشكر
للجماهري التي صنعت أجواء رائعة يف الحفل
االفتتاحي وقال إن كل األمور كانت رائعة
وتوجها منتخب اإلكوادور بالفوز وشدد
عىل أن املباريات القادمة أكثر صعوبة
وسيتمسك فريقه بآمال التأهل للدور الثاني
بعد الحافز الكبري الذي حصل عليه من
الفوز عىل العنابي.
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ُتف ّند خسارة العنابي
كتب  -عادل النجار
كشفت األرقام اإلحصائية الخاصة بمباراة منتخبنا العنابي أمام اإلكوادور في افتتاح كأس
العالم  2022العديد من األرقام المثيرة التي رسمت سيناريو المباراة وكشفت أسباب خسارة
العنابي بهدفين دون رد ،كأول خسارة للفريق المستضيف في المباراة االفتتاحية.

الشوط األول كان لصالح املنتخب اإلكوادوري ،حيث
تفوق يف االستحواذ بنسبة بلغت  % 53مقابل % 47
للعنابي ،يف الوقت الذي كانت األهداف لصالح املنتخب
اإلكوادوري الذي استفاد من حالة عنارص العنابي غري
الجيدة يف الشوط األول ،فقد شاهدنا العديد من األرقام
التي ستدون يف سجل البطولة بصورة خاصة وكأس
العالم بشكل عام ،فقد لعبت تقنية الفيديو املساعد VAR

دورا بارزا يف بداية املباراة بإلغاء هدف لإلكوادور خالل
الدقائق الخمس األوىل ،كما تم احتساب أول ركلة جزاء
يف البطولة لصالح اإلكوادور د ،15وتلقى سعد الدورسي
حارس مرمى العنابي أول بطاقة صفراء يف البطولة،
وكذلك استقبلت شباكه أول أهداف املونديال ،يف حني قدم
مهاجم اإلكوادور إينر فالنسيا نفسه بكل قوة يف بداية
هذه النسخة املونديالية بتسجيله الهدف الثاني لإلكوادور

خسارة المستضيف
ظهر منتخبنا العنابي ألول مرة يف منافسات كأس العالم ،وجاء
الظهور بخوضه افتتاح مونديال قطر  ،2022وكانت مباراة
تاريخية باعتبارها أول مباراة تقام يف الرشق األوسط واملنطقة
العربية والخليجية وقدم الجمهور صورة رائعة يف حفل
االفتتاح ،لكن تلقى العنابي خسارة هي األوىل للمنتخب املضيف
يف املونديال وربما تسبب فيها األخطاء املبكرة يف بداية اللقاء.

بطاقات صفراء
تم إخراج البطاقة الصفراء  4مرات ضد عنارص
منتخبنا العنابي ،يف حني تم إخراج تلك البطاقة
مرتني ضد عنارص اإلكوادور ،وقد تلقى كل من
سعد الدورسي واملعز عيل وكريم بوضيف وأكرم
عفيف بطاقات صفراء ،يف حني لم تظهر البطاقة
الحمراء يف اللقاء.

تبديالت الفريقين
أجرى كال الفريقني  6تبديالت خالل املباراة،
بواقع تبديلني للعنابي و 4لإلكوادور ،حيث خرج
املعز عيل ولعب محمد مونتاري ولعب محمد وعد
بدال من حسن الهيدوس ولم تؤثر التبديالت يف
نتيجة اللقاء بعد أن سجل املنتخب اإلكوادوري
هدفيه بالشوط األول.

« »67372عدد الجماهير
بلغ عدد الجماهري التي حرضت املباراة االفتتاحية
لكأس العالم أمس يف استاد البيت  67372وهو
رقم يعكس امتالء املدرجات بالجماهري لالستمتاع
بحفل االفتتاع واملباراة األوىل وقدم الجمهور
مساندة كبرية للعنابي لكن لم يحالف منتخبنا
التوفيق وسيكون الحضور الجماهريي رضوريا
يف املباريات القادمة كذلك.

ليكون بذلك قد سجل يف شوط واحد ثالثة أهداف ،تم
إلغاء واحد واحتساب اثنني.
الشوط األول شهد احتساب ركنية واحدة لإلكوادور
وثالث حاالت تسلل ضده ،وحصل عىل  9مخالفات مقابل
 5للعنابي وتم إخراج البطاقة الصفراء  4مرات منها
واحدة ضد اإلكوادور و 3ضد عنارص العنابي يف الشوط
األول فقط.

عىل عكس األول جاء الشوط الثاني فقري فنيا ً وتهديفيا ً
ورقمياً ،ولم يقدم خالله كال املنتخبني املستوى املطلوب،
لتنتهي املواجهة بنسبة استحواذ لصالح اإلكوادور بواقع
 % 51لصالح اإلكوادور مقابل  % 49للعنابي ،وارتفع
إجمايل التمريرات إىل  441تمريرة ملنتخب االكوادور
مقابل  419للعنابي ،وتم اختيار الالعب فالنسيا رجل
املباراة.

ثنائية فالنسيا
التألق الالفت للنظر ملهاجم اإلكوادور إينر فالنسيا
أدخله التاريخ بتسجيله هدفني يف شباك املنتخب
املستضيف خالل الشوط األول من املباراة االفتتاحية،
حيث سجل من ركلة جزاء د 15وسجل برأسية د،31
بجانب تسجيله هدفا وتم إلغاؤه ليقدم واحدة من
أفضل البدايات لهجوم اإلكوادور عىل اإلطالق.

أهداف ملغاة
تم إلغاء أول أهداف مونديال قطر والذي سجله
املنتخب اإلكوادوري بعد مرور  5دقائق فقط
من عمر املباراة االفتتاحية لكن الحكم اإليطايل
قام بإلغاء الهدف وعادت املواجهة للتعادل من
جديد وحرم اإلكوادور من قص رشيط األهداف يف
املونديال.

تسديدات
على المرمى
تم تسديد  3تسديدات فقط عىل املرمى خالل
املباراة وكانت كلها لصالح اإلكوادور يف حني تم
تسدد  10تسديدات بشكل عام منها  5للعنابي
كلها بعيدة عن املرمى و 5ملنتخب االكوادور
منها  2بعيدة عن املرمى.

« ..»395تمريرات
الشوط األول
بلغ عدد التمريرات التي قام بها كال املنتخبني يف الشوط
األول  395تمريرة لكال املنتخبني ،بواقع  208تمريرات
لصالح منتخب اإلكوادور و 187تمريرة لصالح العنابي،
وقد استفاد املنتخب اإلكوادوري من الفرص التي الحت
له وسجل هدفني يف حني لم يستفد العنابي ولم يسجل يف
ذلك الشوط.

تأكيد الهدف

بعد إلغاء هدف اإلكوادور الذي
سجله بعد مرور  5دقائق فقط
من بداية املباراة ،تم تسجيل
هدف من ركلة جزاء د 15عن
طريق الالعب إينر فالنسيا،
الغريب أن الالعب نفسه هو
من سجل الهدفني ،ليعلن عن
نفسه بكل قوة ويفتتح األهداف
املونديالية بجدارة ،ثم سجل
بنفسه الهدف الثاني لإلكوادور
د 31ليعزز تقدم فريقه.

« ..»707عدد
التمريرات الصحيحة
بلغ عدد التمريرات الصحيحة خالل املباراة 707
تمريرات بواقع  339للعنابي و 368ملنتخب
االكوادور ،وقد استفاد العنابي من تلك األفضلية
عىل عكس العنابي الذي لم يكن يف أفضل حاالته
سواء يف الدفاع أو الهجوم لكنها ربما خربة
املونديال باعتباره املشاركة األوىل للعنابي يف
تاريخ كأس العالم.
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حضور كبير ومؤازرة حتى صافرة النهاية رغم خسارة العنابي

ك� ��رن � �ف� ��ال ج� �م ��اه� �ي ��ري
كتب  -عوض الكبايش
شهدت أجواء ما قبل انطالق املباراة حماسة كبرية بني
الجمهورين القطري واإلكوادوري ..وعرب الجمهور
القطري عن سعادته بأجواء املونديال ،وظل يؤازر
العنابي منذ صافرة البداية حتى نهاية املباراة ،التي انتهت
بخسارة العنابي بعد مواجهة جاءت قوية ومثرية من
املنتخبني .من جانبهم توقع جمهور اإلكوادوري الفوز
يف املباراة رغم قوة منتخب قطر ،وبحماس كبري تجمعت
الجماهري خارج استاد البيت قبل انطالق املباراة بني قطر
واإلكوادور… وتواصلت اإلثارة بصورة كبرية بني كل
املشاركني من الجماهري املونديالية التي شجعت العنابي،
واحتلت موقعها بصورة كبرية ومميزة ووجدت الكثري من
االشادة والتقدير عىل وقفتها وتواجدها من الدقائق األوىل
للمباراة حتى صافرة النهاية ..واستحق جمهور العنابي
كل التحية واالحرتام لهذه الوقفة املثالية يف الظهور األول
للعنابي.
الجماهري ترقص عىل أنغام أغنية أرحبو من أمام استاد
البيت حيث تقام املباراة املرتقبة بني قطر واإلكوادور،
وعملت عىل دعم ومؤازرة منتخب القطري رغم تأخره يف
النتيجة ،لتجد كل التقدير عىل الدعم.
تفاعلت الجماهري الكبرية التي شهدت افتتاح البطولة
العاملية باألمس مع االجواء الرائعة منطقة الفعاليات
الرتفيهية املخصصة للجماهري التي أقيمت عىل هامش
املباراة االفتتاحية لكأس العالم قطر  2022التي جمعت
بني العنابي ومنتخب اإلكوادور ،والتي أقامتها اللجنة
املنظمة للبطولة وسط حضور جماهريي كبري.
وحرصت اللجنة املنظمة عىل فتح أبواب ملعب استاد
البيت مبكرا أمام الجماهري من أجل االستمتاع بالفعاليات
التي وفرتها يف منطقة الفعاليات حول استاد البيت
املونديايل الذي استضاف اللقاء ،والتي تعكس من خاللها
الرتاث والثقافة القطرية ،باإلضافة إىل مهارات كرة القدم
واملوسيقي الرتاثية ،وبعض العروض الرياضية والراقصة،
لتعيش الجماهري كرنفاال رائعا تميز بكونه يناسب كافة
الفئات العمرية من الجنسني.

ف � � �ق� � ��رات م� �ت� �ن ��وع ��ة

لوحة مبهرة
حرصت الجماهري والعائالت عىل التوجه إىل
استاد البيت قبل ساعات عىل حفل االفتتاح من
أجل حضور املباراة االفتتاحية بني العنابي
واإلكوادور واالستمتاع بالفعاليات املجتمعية،
وأيضا لتفادي االزدحام املروري الذي تشهده
الطرق املؤدية للملعب قبيل املباراة بقليل ،وساهم
هذا الحضور املبكر يف التقليص من حدة االختناق
املروري بالطرق الرئيسية املؤدية إىل استاد البيت
باإلضافة إىل تسهيل انسيابية دخول املشجعني إىل
مدرجات االستاد عرب البوابات الخاصة بهم ،ومنذ
ساعات مبكرة تهافتت جموع كبرية من الجماهري
الرياضية والعائالت عىل منطقة الفعاليات
الجماهريية ،التي نظمتها أرسة كرة القدم القطرية
املكونة من اللجنة العليا للمشاريع واإلرث واللجنة
املنظمة يف محيط استاد البيت املونديايل ،لرتسم
بذلك لوحة كرنفالية مبهرة.

اشتملت منطقة الفعاليات عىل
منطقة خاصة لألطفال تضم األلعاب
الرتفيهية ،وجذبت األرس والعائالت
التي تصطحب اطفالها من أجل

االستمتاع بالفعاليات ،كما خصصت
خيمة للجماهري لتناول املرشوبات
الدافئة كتب عليها «الكرم يف دولة
قطر».

وس � ��ائ � ��ل ت��رف �ي �ه �ي��ة
قامت اللجنة املنظمة من األنشطة،
حيث تضمنت منطقة املشجعني
وسائل التسلية والرتفيه ،ملختلف
الفئات واألعمار ،وتميزت منطقة

«الفان زون» بالكثري من الفعاليات
التي القت متابعة كبرية من األطفال
والشباب والعائالت ،خاصة ركن
مهارات كرة القدم.

على صعيد ملف العمل وحقوق اإلنسان ..سفير إندونيسيا:

تغـييــرات إيـجـابـيــة فــي قـطـر
تجربة استثنائية
عاشت الجماهري تجربة استثنائية ،حيث وفرت
اللجنة املنظمة العديد من الشاشات العمالقة
يف منطقة الجماهري من أجل متابعة املباراة مع
االستمتاع ،كما
تواجد الشاشات
العمالقة يف العديد
من األماكن مثل
لوسيل وسوق
واقف وكتارا
والكورنيش ،والتي
ساعدت الجماهري
عىل املشاركة
يف األجواء املونديالية خاصة ملن لم يتمكن من
الحصول عىل تذاكر املباراة االفتتاحية لتعيش كافة
الجماهري يف الدوحة تجربة مونديالية فريدة.
كما أن الطقس املميز يف هذه الفرتة ساعد الجماهري
عىل االستمتاع أكثر بالفعاليات .

كتب  -خالد الطوالبة
أكد سفري جمهورية إندونيسيا لدى الدوحة
سعادة السيد رضوان حسن ان العالقات
التي تتمتع بها إندونيسيا وقطر وثيقة
وتاريخية وتشمل مجاالت عديدة ومتنوعة.
وأعرب سعادة سفري إندونيسيا ،يف مقابلة
مع صحيفة الوطن ،عن قناعته بأن دولة
قطر منذ فوزها برشف استضافة مونديال
قطر  2022تستعد بشكل جيد لهذه
اللحظة وهو ما سينعكس نجاحا استثنائيا
لهذه البطولة.
وقال «قطر هي أول دولة عربية ورشق
أوسطية تستضيف بطولة كأس العالم،
التي تعد أهم بطولة كروية عاملية ومن
الواضح أن قطر لديها استعدادات جيدة
جدا ماديا وفنيا ،وبذلت قصارى جهدها
لجعل هذه النسخة األفضل مقارنة بجميع
النسخ السابقة
وأضاف :لقد قامت قطر بالعديد من
التغيريات اإليجابية عىل صعيد ملف العمل
وحقوق اإلنسان وحتى البنية التحتية

خالل األعوام الـ 12املاضية ،وشدد سعادة
السفري أن كرة القدم تلعب دورا ً كبريا ً يف
تنمية املجتمعات ونرش السالم بني دول
العالم
عىل الصعيد الثقايف ،أكد سعادة السفري
أن الكثري من الفعاليات الثقافية التي
تدعم عملية بناء العالقات والتواصل بني
الشعوب تجري هذه األيام يف قطر عىل قدم
وساق وأضاف« :نرى العديد من األحداث
والفعاليات التي ال تتعلق بكأس العالم
بشكل مبارش ،وهذا دليل عىل الجهود
الثقافية الكبرية التي تبذلها قطر هذه
األيام.
وشدد سعادة السفري عىل الدور الكبري الذي
تلعبه إندونيسيا ثقافيا ً وسياسيا ً جنبا ً إىل
جنب مع دولة قطر وتابع قائال »:لدينا اآلن
 22000من املقيمني اإلندونيسيني يف البالد،
ولكن ليس لدينا عدد دقيق لألشخاص
القادمني إىل قطر لحضور مباريات كأس
العالم.
وأضاف :كانت جاليتنا املقيمة يف قطر وال
تزال داعما ً كبريا ً لالستعدادات التي تجري
يف قطر الستضافة هذا الحدث الريايض
الكبري.

مشريا إىل أن هذه النسخة من كأس العالم
تختلف عن سابقاتها ألنها فريدة من نوعها،
حيث تقام عىل أرض عربية إسالمية ،وبما
أن املساحة الجغرافية لدولة قطر ليست
كبرية ،فإن املالعب التي ستقام عليها
املباريات قريبة من بعضها ،هذا يعني انه
يمكن للجماهري االنتقال بسهولة من استاد
آلخر لحضور أكثر من مباراة يف اليوم ،هذه
ستكون تجربة فريدة حقا.
وقال« :لقد أتيحت يل الفرصة بحمد لله

لزيارة املالعب التي تم تشييدها الحتضان
املونديال فقد زرت استاد البيت ،خالل
كأس العرب ،كان األمر جي ًدا للغاية ،كما
انني قمت مع مجموعة من السفراء ،بزيارة
ملعب لوسيل ،الذي تم تجهيزه جي ًدا مؤكد
ان املرافق التي رآها متميزة ومصممة
بإتقان .وأضاف :بالنسبة لتنقل املعجبني،
كل يشء عىل ما يرام ،بدءًا من إغالق الطرق
وتوفري العديد الخدمات وبدائل التنقل
املمنوحة للجماهري ،كل هذا يقدم صورة
جيدة عن االستضافة مشددا عىل ان قطر
توفر أفضل اإلمكانيات املتاحة لتسهيل
تنقل املشجعني خالل كأس العالم.
وأبدى السفري اإلندونييس إعجابه
بالفعاليات العديدة التي تم تنظيمها للزوار
املقيمني عىل هامش بطولة كأس العالم
وقال :الناس ال يستمتعون بالرياضة فقط،
ً
أيضا بثقافات الشعوب
بل يستمتعون
والفنون من جميع أنحاء العالم عندما
يلتقون يف مكان واحد.
وبني أن الكثري من الفنانني أتوا من
إندونيسيا إىل قطر لعرض الثقافة
اإلندونيسية وإظهارها بأفضل طريقة
ممكنة.
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وسائل اإلعالم الدولية تشيد باالفتتاح المبهر للمونديال
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الدوحة  -قنا  -اس��تحوذ حفل افتت��اح بطولة كأس
العال��م  FIFAقط��ر  2022ال��ذي أقيم باس��تاد البيت
عل��ى اهتمام وس��ائل اإلع�لام العالمية ،لما ش��هده
م��ن إع��داد وتنظيم وإبه��ار غير مس��بوق ف��ي تاريخ
افتتاحات البطولة األبرز في العالم .ووصفت وسائل
اإلع�لام العالمي��ة حف��ل االفتت��اح بالتاريخ��ي ،حي��ث
خطف أنظ��ار العالم وأثار تفاعال واس��عا من محبي
الساحرة المستديرة ،مؤكدة حرص منظمي الحفل
على تحقي��ق التقارب بين جميع الش��عوب ،والتغلب
على االختالفات من خالل اإلنسانية واالحترام.

فم�ن جانبه�ا ،أك�دت وكال�ة األنب�اء
األملانية «د .ب .أ» أن قطر نظمت حفل
افتتاح مبهرا للنسخة الثانية والعرشين
م�ن بطول�ة كأس العالم لك�رة القدم،
مشرية إىل ما تضمنه الحفل من فقرات
تمزج بين التقاليد القطري�ة والثقافة
العاملية ،فضال ع�ن الفقرة الفنية التي
اس�تعرضت أغان�ي النس�خ الس�ابقة
ل�كأس العالم م�ع عرض تمائ�م تلك
البطوالت.
وأب�رزت الوكال�ة ،يف تقري�ر مط�ول
لها عن حف�ل االفتت�اح ،تأكيد حرضة
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل
ثان�ي أمري البالد املفدى ،أن قطر بذلت
مجهودا مضنيا يف سبيل تنظيم واحدة
م�ن أنج�ح البط�والت يف تاريخ كأس
العال�م ،معربا ع�ن أمله يف أن يش�هد
العالم أجمع مهرجانا كرويا مبهرا عىل
أرض الدوحة.
وأش�ادت الوكالة بحفل االفتتاح الذي
ب�دأ بمجموع�ة م�ن االس�تعراضات
الراقص�ة الت�ي أش�علت حم�اس
الجماهير ،س�بقتها فق�رة غنائية من
الرتاث ،كما ش�هد الحفل عرضا خاصا
لتميم�ة البطول�ة الت�ي

تطايرت يف الهواء عىل أنغام املوسيقى،
وبعدها ألقى النجم السينمائي الشهري
مورغ�ان فريمان كلمة برفقة الش�اب
القط�ري غان�م املفت�اح س�فري النوايا
الحسنة.
بدورها ،اهتمت وكالة األنباء الفرنسية
بتأكي�د حضرة صاح�ب الس�مو
أمير البلاد املف�دى أن الناس س�وف
يجتمع�ون على مختل�ف أجناس�هم
وجنس�ياتهم وعقائدهم وتوجهاتهم يف
قطر وحول الشاشات يف جميع القارات
للمش�اركة يف لحظ�ات اإلث�ارة ذاتها،
مربزة قول س�موه «م�ا أجمل أن يضع
الن�اس ما يفرقهم جانب�ا لكي يحتفوا
بتنوعهم وما يجمعهم يف الوقت ذاته».
ونوهت بحفل االفتتاح الذي اس�تغرق
 30دقيقة ،وش�مل برنامجا مكونا من

س�بع فقرات ،أحياها فنانون عامليون،
وم�زج بني التقالي�د القطرية والثقافة
العاملية ،فضال عن االحتفاء باملنتخبات
الـ  32املش�اركة ،وبالدول املستضيفة
للنس�خ الس�ابقة ل�كأس العال�م،
وبمتطوعي البطولة.
وتحت عن�وان «لقاء البرشي�ة» ،أكدت
صحيفة إندبندن�ت الربيطانية أن دولة
قطر منحت نهائيات كأس العالم مذاقا
عربيا ،مشيدة بحفل افتتاح بطولة كأس
العالم  FIFAقطر  2022الذي احتضنه
اس�تاد البيت املس�توحى تصميمه من
الخيمة البدوية الرتاثية.
ونوه�ت الصحيف�ة ،يف تقري�ر لها عن
حف�ل االفتت�اح ،باصطف�اف الخي�ول
العربية خارج اس�تاد البيت ،باإلضافة
إىل ما تضمنه الحف�ل من عروض فنية
تجم�ع بني التقالي�د العربي�ة والثقافة
العاملي�ة ،إىل جانب تكريم جميع الفرق
املشاركة يف البطولة والدول املستضيفة
للنسخ السابقة من البطولة واملتطوعني.
وأب�رزت الصحيف�ة ترحي�ب حضرة
صاحب الس�مو الش�يخ تميم بن حمد
آل ثاني أمير البالد املف�دى ،يف افتتاح
البطولة ،بجميع املش�اركني واملتابعني
لبطول�ة كأس العال�م  FIFAقط�ر
 ،2022حيث قال سموه «من قطر ،من
بالد العرب ،أرح�ب بالجميع يف بطولة
كأس العال�م  .2022لقد عملنا ،ومعنا
كثيرون ،من أجل أن تك�ون من أنجح
البط�والت .بذلنا الجهد واس�تثمرنا يف
الخري لإلنس�انية جمعاء .وأخريا وصلنا
إىل يوم االفتتاح».
من جانبها ،وصفت شبكة (يس إن إن)

«إندبندنت» البريطانية:
قطر منحت كأس العالم
مذاقا عربيا

العربية حفل افتتاح بطولة كأس العالم
 FIFAقطر  2022بالتاريخي ،مشيرة
إىل أن الحفل الذي أقيم يف اس�تاد البيت
بمدين�ة الخ�ور ،خطف أنظ�ار العالم،
كم�ا أنه تمحور ح�ول التقارب بني كل
الش�عوب ،والتغلب عىل االختالفات ،من
خالل اإلنسانية واالحرتام.
وأش�ادت بفق�رات الحفل الذي ش�هد
تالوة آي�ات من الق�رآن الكريم بصوت
الشاب القطري غانم املفتاح ،إضافة إىل
حضور املمثل األمريكي الشهري مورغان
فريم�ان ،مؤكدة أن حف�ل االفتتاح أثار
تفاعلا واس�عا يف األوس�اط اإلعالمية،
وبني الجماهري ،وعشاق كرة القدم حول
العالم.
أم�ا قن�اة (فران�س  )24الفرنس�ية،
فبثّ�ت تقريرا حم�ل عن�وان (مونديال
 ..2022أمير قطر يرح�ب بالجميع يف
حفل افتتاح مزج بني التقاليد القطرية
والثقافة العاملية) ،منوهة بافتتاح بطولة
كأس العال�م  FIFAقط�ر  2022يف
استاد البيت بحضور ستني ألف متفرج،
يتقدمهم حرضة صاحب السمو الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني أمري البالد املفدى،
ال�ذي ألقى كلمة رحب فيها بالحضور،
ودع�ا إىل اس�تثمار العم�ق اإلنس�اني
للتظاهرة الرياضية ونبذ الخالفات.
بدورها ،أش�ادت وكالة األنباء الكويتية
(كونا) بحفل افتتاح بطولة كأس العالم
 FIFAقطر  2022الذي ش�مل لوحات
فني�ة وعروض�ا فلكلوري�ة وأهازي�ج
تش�جيعية تخص كل منتخب مش�ارك
يف البطول�ة ،مشيرة إىل أنه ب�دأ بحوار
بني الرشق الذي يمثله الش�اب القطري

«سي إن إن» :خطف
األنظار من خالل
اإلنسانية واالحترام

غانم املفت�اح والغرب الذي يمثله املمثل
األمريكي الش�هري مورغان فريمان ،كما
ظهر الحفل بمزيج من اللوحات الفنية
الش�عبية الخاص�ة بمنطق�ة الخلي�ج
كالعرضة ،والعروض الخاصة بمختلف
الثقافات حول العالم.
من جانبها ،أكدت وكالة األنباء األردنية
(بترا) أن حف�ل افتت�اح بطول�ة كأس
العالم  FIFAقطر  2022اتسم باإلبهار
واس�تخدام تكنولوجي�ا حديث�ة ،أك�د
االتحاد ال�دويل لكرة القديم (فيفا) أنها
تس�تخدم ألول مرة يف تاري�خ بطوالت
كأس العالم.
وأضاف�ت الوكال�ة ،يف تقري�ر مط�ول
له�ا ،أنه م�ع انطلاق صاف�رة البداية
للبطول�ة ،تكون قطر ق�د دخلت تاريخ
ك�رة القدم والرياض�ة العاملية من بابه
الواسع ،لتدون فصال جديدا من فصول
اس�تضافة املونديال ،كأول دولة عربية
رشق أوسطية تحتضن الحدث الكوني
الكبري.
بدورها ،أك�دت وكالة األنباء الجزائرية
أن حف�ل افتت�اح بطول�ة كأس العالم
 FIFAقطر  2022باستاد البيت شهد
مزج�ا فريدا بين عبق الشرق بنكهة
قطري�ة خالص�ة وبني حداث�ة الغرب
بإيقاعه الرسيع ،حي�ث تميزت فقرات
الحفل ،الذي س�بق املب�اراة االفتتاحية
بني منتخبي قط�ر واإلكوادور ،بإبهار
برصي لم تش�هده افتتاحي�ات بطولة
كأس العالم من قبل ،باستخدام أحدث
التقنيات العاملي�ة يف اإلضاءة والصوت
والخدع البرصية.
وأضاف�ت أن هذا الحفل ش�كل عرضا

«األناضول» :حوار
الشرق والغرب بين
المفتاح ومورغان

عاملي�ا مع�ارصا يق�دم رس�الة مهمة
تخ�رج من الوط�ن العرب�ي الكبري إىل
العالم أجمع ،ومن خالله جرى توجيه
دعوة اللتق�اء الجميع يف وحدة واحدة،
وربط الجس�ور بني جميع االختالفات
يف الع�رق والثقافة واللون والجنس�ية،
مللء كل املس�افات بالقب�ول واالحرتام
والتعايش.
ونوه�ت الوكال�ة الجزائري�ة بفقرات
الحفل التي ُخصص بعضها لالحتفال
بمش�جعي كرة القدم من جميع أنحاء
العال�م ،تكريما للقل�ب الحقيقي لهذه
الرياضة ،وهم املشجعون ،حيث جرى
جمع أشهر هتافات تشجيع املنتخبات
املش�اركة م�ن  32دول�ة يف عمل فني
مبه�ج ومع�ارص ،وذل�ك ألول مرة يف
تاريخ بطوالت كأس العالم.
أما وكالة األناضول لألنباء ،فأكدت أن
حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA
قط�ر  2022انطل�ق يف اس�تاد البيت
وس�ط أج�واء حماس�ية ومهرجانية،
حيث بدأ الحفل بتالوة آيات من القرآن
الكري�م بصوت الش�اب القطري غانم
املفت�اح ،وبحوار بني الشرق والغرب
بين الش�اب املفت�اح واملمث�ل العاملي
مورغان فريمان.
ونوهت الوكالة كذلك بما شهده الحفل
من ع�روض ثقافي�ة وتراثية ش�كلت
مزج�ا فريدا بين عبق الشرق بنكهة
قطري�ة خالص�ة وبني حداث�ة الغرب
بإيقاعه الرسيع ،ليشكل دعوة لالتحاد
بني الجميع وربط الجس�ور بني جميع
االختالفات يف الع�رق والثقافة واللون
والجنسية.
وأب�رزت وكال�ة األناض�ول لألنباء ،يف
تقريره�ا ،ترحي�ب حضرة صاح�ب
الس�مو الش�يخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير البلاد املف�دى بجماهير بطولة
كأس العال�م  FIFAقط�ر  2022من
جميع الجنس�يات ح�ول العالم ،قائال
سموه« :أهال وس�هال بالعالم يف دوحة
الجميع».
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الدبابة اإلكوادورية تينوريو يؤكد لـ  $الرياضي:

قطر كسبت االحترام
كتب – محمد الجزار
حرص الدبابة اإلكوادوري كارلوس تينوريو
العب نادي السد السابق على اإلشادة بحفل
االفتتاح الرائع لبطولة كأس العالم ،2022
معبرا عن انبهاره الشديد بما رآه ،مؤكدا
أن قطر كسبت الرهان بالفعل بهذا
التنظيم المميز للحفل والذي سيكون
بمثابة مقدمة لما ستكون عليه
البطولة خالل األيام القادمة.

} كارلوس
تينوريو

العن ــابي ق ــادر على الظه ــور
بشك ـ ــل أفض ــل أم ــام السنغال
} تكريم تينوريو في نادي السد

توقعت اإلبهار
في حفل االفتتاح
لهذه األسباب
سيطرنا على المباراة..
ونجحنا في استغالل
الفرص

وقال تينوريو يف ترصيحات خاصة لـ $
الريايض :يف البداية أريد أن أقدم التهنئة لدولة
قطر وكل القائمني عىل التنظيم وما حدث
اليوم (أمس) أسعد الجميع ،وكل من تواجد يف
امللعب أبدى إعجابه الشديد بكل فقرات الحفل
وبساطته ورسائله املتعددة.
وأضاف :إقامة كأس العالم هنا يف منطقة الرشق
األوسط وألول مرة لم يكن باليشء السهل عىل
اإلطالق ،والكثري من الناس تحدثوا عن صعوبة
األمر ،واآلن الجميع شاهد العمل الكبري والجهد
الذي قامت به قطر لتنظيم هذه النسخة من
بطولة كأس العالم التي أتمنى ان تكون ناجحة
ومميزة من الناحية الفنية والتنظيمية أيضا.
وتابع تينوريو قائال :منتخبنا اإلكوادوري
استحق الفوز يف لقائه ضد املنتخب القطري،
الذي كان بعيدا عن مستواه برصاحة وهذا أمر
يعود إىل نقص الخربة كون هذه املشاركة هي
األوىل لالعبني القطريني يف كأس العالم.
وشدد تينوريو عىل أنه ورغم الهزيمة التي

تعرض لها الفريق القطري لكنه أبان عن
امتالك العبيه ملستويات عالية والعديد من
املواهب ،وبمزيد من الرتكيز وتصحيح األخطاء
يف املباريات القادمة بداية من مباراة السنغال
يستطيع الفريق الظهور بمستوى مغاير
وبشكل أفضل تماما.
وعن تواجده يف قطر لحضور كأس العالم قال
تينوريو :أنا لست غريبا عن الدوحة ودائما ما
أكون سعيدا بالتواجد هنا ،وبرصاحة عشت
أياما جميلة يف قطر وسعيد للغاية بالعودة لها
وأشاهدها تستقبل كل العالم خالل املونديال،
وقد نجحت فعال يف كسب التحدي ونالت إعجاب
العالم ،وأعتقد أنها ستنظم نسخة تاريخية من
هذه البطولة ألنها تمتلك كل اإلمكانيات لذلك.
وعن استاد البيت أكد تينوريو أنه تحفة فنية
رائعة وتصميمه الذي يحاكي الرتاث والتقاليد
العربية والخليجية مميز للغاية ،وفكرة إقامة
كأس العالم واملباراة االفتتاحية فيه أمر موفق
للغاية.

ماريا آالوا:

األجواء جنونية

} ماريا آالوا

عربت املشجعة اإلكوادورية ماريا آالوا
عن سعادتها الكبرية بالفوز الذي حققه
منتخب بالدها عىل حساب منتخبنا
الوطني ،مشرية إىل أن الفريق حقق الفوز
عن جدارة واستحقاق.
وقالت :أنا أعيش يف سلطنة عمان وحرضت
خصيصا ملساندة املنتخب خالل بطولة
كأس العالم يف ظل قرب املسافة.

} تينوريو مع الزميل محمد الجزار

مساندة «أرجنتينية»

وأضافت :األجواء كانت جنونية للغاية،
وكانت الجماهري القطرية حولنا يف كل
مكان لكننا اكتسبنا صداقات جديدة
معهم وسعداء للغاية بهذه األجواء الجميلة
واملرحة جدا .وتابعت قائلة :رائع جدا أننا
فزنا يف املباراة االفتتاحية ،وسجلنا هدفني
ونتطلع إىل املزيد يف املباريات القادمة ول َم
ال التأهل إىل دور الـ.16
} جماهير األرجنتين تساند اإلكوادور

«تقاليع»
على الطريقة الالتينية
لم تفوت جماهري كولومبيا الفرصة إلبراز الشكل الالتيني والتقاليع
املميزة لقارة أمريكا الجنوبية والتي نشاهدها دائما يف بطوالت كأس
العالم ،وقد ظهرت بوضوح يف مدرجات استاد البيت.
أحد املشجعني القادمني من اإلكوادور ارتدى قناعا جميال عليه أعالم
بالده وكتب عليه اسم قطر .وعرب املشجع اإلكوادوري عن سعادته
الكبرية بالحضور إىل قطر واالستمتاع بأجواء كأس العالم ،2022
مشيدا بحفل االفتتاح الذي جاء مميزا ومبهرا للغاية.

احتفاالت خارج «البيت»
حرص عدد من املشجعني اإلكوادوريني عىل االحتفال بقوة بعد نهاية
املباراة بالفوز الذي حققه الفريق عىل حساب منتخبنا الوطني أمام
ستاد البيت ،ويف أروقة امللعب معربين عن ابتهاجهم باالنتصار وحصد
النقاط الثالث.
وتوجه بعض من الجماهري إىل املركز اإلعالمي إلجراء بعض اللقاءات
الصحفية مع العديد من القنوات التي حرصت عىل التواجد وتغطية
هذه االحتفاالت املكثفة خاصة أنه يعزز من حظوظ الفريق يف التأهل
إىل الدور الثاني من البطولة.
} احتفاالت الجماهير الكولومبية

حرص عدد من مشجعي األرجنتني
الذي وصلوا الدوحة خالل األيام املاضية
عىل مؤازرة الفريق اإلكوادوري خالل
مباراة األمس كونه فريقا التينيا .وتواجد
ثالثة مشجعني قدموا من األرجنتني يف

املدرجات ثم حرصوا عىل االحتفال مع
الجماهري االكوادورية بعد نهاية املباراة،
وتحقيق الفوز وهم يرتدون قمصان
منتخب التانجو الذي سيبدأ مبارياته يوم
 22نوفمرب بمواجهة منتخب السعودية.

كيفين آالبا:

سعادتي ال توصف
قال املشجع اإلكوادوري كيفني آالبا ،أن
سعادته ال توصف بالفوز الذي حققه
منتخب بالده يف مباراة االفتتاح.
وأكد آالبا أنه حرض مع عائلته وهذه هي
املرة األوىل التي يتواجد فيها ببطولة
كأس العالم ،ولذلك ففرحته مضاعفة.
مشريا إىل أن األجواء كانت جنونية
للغاية ،والتواجد وسط هذا العدد الكبري
من الجماهري كان تجربة استثنائية ولن
تنىس أبدا .وأضاف :فريقنا قدم مباراة
كبرية واآلن نريد الذهاب بعيدا ونتطلع
إىل التأهل للدور الثاني يف بطولة كأس
العالم حتى وإن كانت املهمة صعبة.
مشريا إىل إعجابه الشديد بحفل االفتتاح

} كيفين آالبا

والعروض املميزة التي شاهدها ،مؤكدا
أنه كان منبهرا للغاية ونال إعجاب
الجميع.
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تفاعل كبير على مواقع التواصل االجتماعي

االفتتاح المبهر يشعل «تويتر»
إش�������ادة
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كتب -عوض الكبايش
حظي
حفل افتتاح كأس العالم يف قطر 2022باهتمام
واسع
عرب
من
صات
الت
واصل
الع
ربية ،وغلب عىل الحفل
الذي
ا
ستمر
لنحو
30
دق
يقة-
ا
لرتاث الخليجي والعربي،
مع
إ
عالن
عن
ان
طالق
الب
طولة
ر
سميا .وركزت التفاعالت
التي ا
هتمت بها الجزيرة نت عىل أكثر من لقطة مميزة يف
حفل
االف
تتاح،
إذ
ا
عتربه
الب
عض
األ
فضل يف تاريخ بطوالت
كأس
ال
عالم.
وان
طلقت
أمس
األحد
نهائيات كأس العالم
«قطر 2
 »202بحفل افتتاح احتضنه ملعب البيت يف مدينة
الخور،
وشهد
ال
عديد
من
الد
الالت
الرمزية عن الرتحيب
والكرم
وال
ضيافة
يف
ال
ثقافة
الع
ربية،
إىل جانب العروض

املوسيقية والثقافية
والبرصية املعارصة التي تستخدم ألول وامتدت
اإل
شادة
إىل
ت
قديم
ا
ملمثل
األم
ريكي
مو
رغان
فر
يمان عىل
مرة يف تاريخ البطولة،
يف رسالة لدعوة العالم للقاء والتوحد برفقة ال
تويرت «من بوابة افتتاح كأس العالم قطر تجمع بني
شاب
الق
طري
م
فتاح
ال
غانم،
إىل
جانب
ا
ملعلقة العراقة
كقبيلة واحدة يف ظل خيمة «تمثل األرض».
الصوتية
والحداثة ،بني املايض والحارض ،وتظهر يف حفل
املص
احبة
لحفل
االف
تتاح،
م
شريين
إىل
حسن االفتتاح
فقرات الحفل انقسمت إىل
تمسكها بتقاليدها ،واعتزازها بعاداتها ،وافتخارها
 7لوحات تصويرية دمجت اختيار الكلمات
والتعب
ريات.
بني الثقافتني الق
بتاري
طرية والعاملية ،ودارت معظمها حول وعلق ا
خها ،وتبعث رسائل حب وتسامح واحرتام لكل شعوب
ملفكر
محمد
األ
حمري
عربح
سابه
عىل
ت
ويرت-
ثقافة البالد و
قائال العالم ،ا
قيمها وأهمية احرتام اآلخر ،ورضورة تغيري «
مشهد
ألحالم وجدت حتى تتحقق ،وكل األحالم يمكن
بر
االبن
(ا
ألمري)
تميم
بأبيه
(
األمري
ال
والد)
الصورة النمطية
حمد يف تحقيقها بإرصارنا».
املغلوطة عن الوطن العربي ،والتي يمكن افتتاح
كأس
ا
لعالم
مشهد
وفاء
رائع
وم
وقف
يخلد
يف
س
جالت وقال اإلع
تصحيحها عن طريق ال
المي الكويتي عبدالرحمن الدين عرب حسابه عىل
حوار الذي تدعو إليه قطر يف الرب والعرفان ب
جهود
ا
لوالد
يف
صناعة
قطر
الحد
يثة».
سياساتها دائما.
تويرت «ا
وأ
ضاف
ملعلقة الصوتية املصاحبة لحفل االفتتاح لفتت
األ
حمري
«كما
أن
ا
جتماع
ا
لعالم
ال
عربي
و
أبدى إعالميون
زعماء من االنتباه
وصحفيون إعجابهم بلقطة البداية العالم يف
ورسقت األضواء بصوتها الجميل وأدائها الرائع،
هذا
اال
فتتاح
حدث
تسا
قطت
فيه
كثري
من
العد
اوات اختيار
واالستشهاد بآيات من ال
الفت للكلمات والتعبريات ،أعشق هذا الجمال عندما
قرآن الكريم ،والتي تدعو إىل قبول والخالفات و
تعاىل
ال
وفاق
وا
ملصال
حة».
االخ
تالف والتنوع بني البرش ،يف إطار من السالم واملحبة.
يوضع الشخص املناسب يف املكان املناسب».
وقال املعلق الجزائري حفيظ دراجي عرب حسابه

التقاليد العربية

وجد الحفل الذي قدمته قطر
باالمس اشادة كبرية عىل اعتبار
ان الحفل اهتم بالتقاليد القطرية
والثقافة والدين ..وقدمت قطر
حفلاً رائعًا يف افتتاح النسخة
الـ 22من بطولة كأس العالم،
التي انطلقت أمس األحد ،وتستمر
حتى  18ديسمرب /كانون أول
املقبل.
وهذه هي النسخة األوىل من
نهائيات كأس العالم لكرة القدم،

التي تقام يف الرشق األوسط،
والعالم العربي.
شمل حفل االفتتاح ،برنامجً ا
مكو ًنا من سبع فقرات أحياها
فنانون عامليون ،ومزجت بني
التقاليد القطرية والثقافة
العاملية ،وتم خاللها االحتفاء
باملنتخبات الـ 32املشاركة
وبالدول املستضيفة للبطولة قطر
التي تعترب انها كانت مميزة من
اليوم األول.

اتفاق
عـلى الروعة
العالم بأجمعه اتفق عىل روعة
حفل افتتاح كأس العالم ،2022
بعد أن شاهد عن قرب وعن كثب
ومن خالل الجماهري التي وصلت
إىل الدوحة منذ عدة أيام لحضور
املونديال ومساندة وتشجيع
منتخباتها ،كيف استعدت قطر
لهذا الحدث التاريخي ،وكيف
قدمت للعالم  8مالعب عاملية
عىل أعىل مستوى ،ووفرت كل
اإلمكانيات وكل االحتياجات
لجعل النسخة  22من كأس
العالم نسخة استثنائية لن تنىس
بسهولة .ولم تكتف قطر بكل
ذلك بل قدمت خدمات جماهريية
غري مسبوقة ،سواء من خالل
إتاحة وسائل النقل العام مجانا
للتنقل بني املالعب وبني األماكن
املخصصة للمونديال ،أو من خالل
الفعاليات الجماهريية عىل كل شرب
يف أرض قطر ،لتحويل املونديال
إىل مهرجان كروي جماهريي.

الحفل األجمل
الكل عاش حالة
من الترقب واالنتظار
لمشاهدة حفل كان
هو األجمل على وجه
األرض ،وخطف األنظار
والقلوب واألبصار ،حيث
اعتادت قطر على التألق
وعلى اإلبهار في افتتاح
مثل هذه األحداث
الرياضية والكروية.
وقد أدهشت قطر العالم عند افتتاح األلعاب
اآلسيوية  ،2006وقدمت حفال مبهرا ال يزال
الجميع يتحدث عنه إىل اآلن .كما أبهرت قطر العالم
يف افتتاح كأس العرب  ،2021الذي اعتمد عىل
شخصية «جحا» التاريخية لتوجيه رسائل خاصة
حول مايض العرب ومستقبلهم.
ويف افتتاح عدد من املالعب املونديالية خاصة
استاد الجنوب بالوكرة والذي كان حفال رائعا من
كافة الوجوه حيث ركز الحفل عىل فكرة «الحلم»

الذي يمثله امللعب وصوال ً إىل استضافة املونديال
للمرة األوىل يف منطقة الرشق األوسط وشمال
إفريقيا.
وترددت خالل العرض عبارات من قبيل «مسرية
أحالم قطر ،مسرية أهل العزيمة واإلرصار» ،قبل
أن يظهر عىل الشاشات أطفال من دول عدة منها
الربازيل والهند ولبنان وسلطنة عمان وغريها،
يروي كل منهم حلمهم ،عىل وقع «إبحار» حملة
أرشعة عىل خريطة العالم عىل البساط األبيض.

العبو أسود األطلس لـ  $الرياضي :

خسارة بلجيكا
أمام مصر لن تخدعنا
}

} جواد يميق

كتب -عاطف شادي
علق العبو املنتخب املغربي عىل خسارة بلجيكا منافسهم
يف كأس العالم أمام مرص بهدفني لهدف وديا يف الكويت،
بأنهم لن ينخدعوا بتلك النتيجة وال يزال الوقت مبكرا
للحديث عن مباراة بلجيكا ،والرتكيز منصب بالكامل
عىل مواجهة كرواتيا يف افتتاح مشوار أسود األطلس يف
دور املجموعات ،يف املجموعة التي التي تضم إىل جانبه
منتخبات كرواتيا وبلجيكا إضافة إىل كندا.
وخرس منتخب بلجيكا يف آخر مبارياته الودية قبل السفر

إىل قطر لخوض منافسات كأس العالم ،أمام نظريه
منتخب مرص بملعب جابر األحمد الدويل بالكويت،
بهدفني مقابل هدف.
وقال جواد يميق نجم املنتخب املغربي والعب نادي
ريال بلد الوليد اإلسباني ،يف ترصيحات لـ  ،$إن
خسارة بلجيكا أمام مرص وديا لن تخدع فريقه بسهولة،
مشددا عىل قوة الفريق البلجيكي صاحب برونزية كأس
العالم يف روسيا  ،2018وأحد أفضل املنتخبات يف العالم
حاليا وأحد أهم املرشحني للفوز بلقب كأس العالم.
وأوضح يميق أنه وعىل الرغم من ذلك فإنه من املبكر
الحديث عن مواجهة بلجيكا خاصة أن الرتكيز منصب

بالكامل عىل لقاء كرواتيا ،مشريا إىل أن املدير الفني
وليد الركراكي يحلل كل املنتخبات ويضع نقاط القوة
والضعف أمام الالعبني ،ومن الرضوري تحقيق انتصار
عىل وصيف بطل العالم لتكون أفضل بداية للمنتخب.
وأشار إىل أن منتخب املغرب قوي ويمتلك مجموعة كبرية
من النجوم وأبرز العنارص املحرتفة يف أكرب الدوريات
بالخارج ،وقادر عىل مواجهة أي منافس والفوز عليه،
مشددا عىل أنه رغم قوة املجموعة ووجود وصيف وثالث
كأس العالم إال أن املنتخب املغربي قادر عىل التأهل.
أما عبد الحميد صابريي نجم املغرب وفريق سامبدوريا
اإليطايل ،فقال لـ  $إنه رشف كبري ألي العب

عبدالحميد صابيري

أن يكون ضمن القائمة املختارة لخوض نهائيات
كأس العالم والـ  26العبا الذين اختارهم املدير الفني
جاهزون تماما لتمثيل املغرب وشعبه بأفضل صورة
ممكنة يف قطر ،متوقعا مساندة جماهريية غري مسبوقة
يف املباريات يف ظل إقامة البطولة ببلد عربي به عدد
كبري من الجالية املغربية إضافة إىل التسهيالت املقدمة
الستقبال املشجعني من الدار البيضاء وجميع املدن
املغربية .صابريي شدد عىل أن فريقه درس جيدا
املنتخب الكرواتي يف األيام املاضية وشاهد كل التفاصيل
املتعلقة بطريقة لعبه ونقاط القوة والضعف وقادر عىل
تحقيق الفوز.
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ديشامب األطول  ..و«الوطني» يجتاح القائمة

«الـمـعـمــرون» !..
ك���ي���روش األح������دث م���ع إي������ران  ..وم������درب ال��ع��ن��اب��ي ف���ي ال��م��رت��ب��ة ال��س��اب��ع��ة
كتب – خالد عيل
افتتحت مس��اء أمس بطولة كأس العالم
أمس والتي تستضيفها العاصمة القطرية
الدوحة ،ف��ي الفترة م��ن  18نوفمبر وحتى
العشرين من شهر ديسمبر المقبل.

ويتناف��س ف��ي تل��ك البطول��ة  32مدي��را
فني��ا ،يمث��ل كل منه��م دول��ة مش��اركة
ف��ي الموندي��ال ،ويقود أح�لام وطموحات
ش��عبها ،فل��كل منتخ��ب هدف��ه وغايت��ه،
ويس��عى إل��ى تحقيقه وتحويل��ه من حلم
إل��ى واقع جميل ،فالم��درب في الفريق هو
رئي��س جمهورية ك��رة القدم ،وه��و القائد
ال��ذي يق��ود الس��فينة حت��ى ب��ر
النهاي��ة ،فم��ن يقوده��ا
بنج��اح هنيئ��ا ل��ه
ومــــــــــ��ن

سانشيز

ديشامب

«قطر»  64شهرا

«فرنسا»  124شهرا

الفرنيس ديديه
ديـشــامــب
املعمـر األكـبـر
فـي منتخـبـات
مونديـال قطـر،
حـيـث اسـتـمـر
} ديشامب
عمله مـع الديـوك
الفرنسية ملدة 10
سنوات وأربعة أشهر كاملة،
وال يزال مستمرا يف منصبه،
فاملدرب البالغ من العمر
 54عاما ،نال مع
الديوك لقب النسحة
األخرية من

}
سانشيز
}

منذ رحيل خورخي فوساتي يف عام  ،2017يحافظ العنابي عىل
اإلسباني فيليكس سانشيز ،مديرا فنيا للمنتخب الوطني ،ليأتي يف
املرتبة السابعة ،بني املعمرين يف كأس العالم ،فحصد األدعم
ثمار االستقرار وحقق لقب بطولة كأس آسيا 2019
يف اإلمارات ،ليواصل املدرب املتألق مشواره مع
العنابي حتى األن وعىل مدار  5سنوات
وأربعة أشهر.

كأس العالم التي
أقيمت يف روسـيا
 ،2018وحـــوّل
أحالم الفرنسيني إىل
واقع جميل ،ورفع
نجوم فرنسا الكأس
الغالية للمرة الثانية
بعد مونديال ،1998
وينتهي عقد ديشامب مع فرنسا
هذا العام ،وسط أنباء بأن
زين الدين زيدان سيتوىل
مهمة تدريب منتخب
فرنسا عقب نهاية
املونديال.

تيتي
«البرازيل»  77شهرا

«أستراليا»  52شهرا
يأتي يف املرتبة العارشة بقائمة
املعمرين ،األسرتايل جرهام أرنولد،
الذي يتوىل تدريب منتخب
بالده منذ أربع سنوات وأربعة
أشهر ،ويأمل صاحب الـ 59
عاما يف االستمرار مدة أطول
مع منتخب أسرتاليا ،مع تحقيق
املزيد من النجاحات والوصول
باملنتخب إىل أقىص دور يف نسخة
املونديال الحالية.

} جرهام
أرنولد

ساوثجيت

«إنجلترا»  74شهرا
}
ساوثجيت
}

منذ ست سنوات وشهرين ،يتوىل اإلنجليزي صاحب الـ 52
عاما جاريث ساوثجيت تدريب منتخب األسود الثالثة ،وال
يزال عـقـده مسـتمـرا حتى عام  ،2024ويعول عليه
الجمهور اإلنجليزي ،آماال عريضة يف تحقيق
طفرة وصحوة كروية كبرية مع منتخب
إنحلرتا.

سيسيه

أرنولد

منذ عام  ،2016ويستمر الربازييل أدينور
تيتي عىل رأس الجهاز الفني ملنتخب بالده،
وشارك مع نجوم السامبا يف بطولة كأس
العالم األخرية روسيا  ،2018ولكنه لم
ينجح يف التتويج باللقب ،ولكن هناك
محاولة أخرية يف النسخة الحالية من
املونديال عندما يقود أحالم أبناء الكوبا
كابانا نحو مجد غائب منذ .2002
تيتي جاء يف املركز الرابع بقائمة املدربني
املعمرين ،بست سنوات وخمسة أشهر،
قضاها مديرا فنيا لنجوم السامبا .

}
تيتي
}

يخف��ق ق��د ال يكم��ل الرحل��ة إل��ى نهايتها
ويقفز من المركب في منتصف البحر.
االس��تقرار من أه��م عوامل النج��اح في أي
فري��ق ،فنجد ف��ي كأس العال��م منتخبات
حافظ��ت على مدربها أكثر من  10س��نوات
كامل��ة دون تغيي��ر ،ولذل��ك فه��ي تجن��ي
ثم��ار النجاح بش��كل كبير ،وأكب��ر مثال على
ذل��ك األم��ر ه��و الفرنس��ي ديديه
ديش��امب المدي��ر الفن��ي
للدي��وك الفرنس��ية،
الـ��ذي نـــ��ال

مع الديوك لقب كأس العالم في نس��خة
عام  2018في روس��يا ،فه��و أكبر معمر مع
منتخ��ب في كأس العالم قطر  ،2022بينما
األق��ل في تل��ك القائم��ة كان السويس��ري
كارلوس كي��روش المدي��ر الفن��ي لمنتخب
إيران الذي تولى المهمة منذ شهرين وقليل
من األي��ام ،بعد رحيله ع��ن تدريب المنتخب
المصري.

«السنغال»  93شهرا
يف املركز الثالث بقائمة املعمرين
يتواجد السنغايل أليو سيسيه ،وهو
عىل قمة الهرم يف قارة أفريقيا بعد
أن قاد منتخب بالده إىل التتويج
ببطولة األمم األفريقية األخرية
عىل حساب منتخب مرص،
والتأهل إىل مونديال قطر عىل
حساب نفس املنتخب ،ليصبح
صاحب الـ  46عاما،
معشوق الجماهري
يف داكار ،وأحد
أفضل املدربني

زالتكو

سانتوس

«كرواتيا»

«البرتغال»  98شهرا

 61شهرا

الكرواتي داليتش املدير الفني
ملنتخب بالده ،يأتي يف املرتبة الثامنة
بني املعمرين ،فاملدرب صاحب الـ
 56عاما ،يتوىل تدريب منتخب كرواتيا
منذ  5سنوات وشهر ،ووصل معهم يف
النسخة األخرية من كأس العالم إىل املباراة
النهائية ،قبل أن يخرس اللقب أمام املنتخب
الفرنيس.

يتوىل الربتغايل فريناندو سانتوس مهمة تدريب منتخب بالده منذ ثماني سنوات وشهرين
كاملني ،وهو ثاني أكرب معمر مع منتخبات مونديال قطر ،ويحبوه األمل يف النسخة الحالية،
بالفوز بالبطولة األغىل ،والتتويج مع الساحر كريستيانو رونالدو ورفاقه بلقب كأس العالم،
لتكون أفضل ختام يف مسرية صاروخ ماديرا وأفضل العب يف العالم لسنوات.

}
زالتكو داليتش
}

هيردمان
}
جون
هيردمان
}

يف القارة السمراء .السنغال لم تحقق
تلك النجاحات من فراغ بل بسبب
االستقرار الفني ،واإلبقاء عىل
أليو سيسيه لسبع سنوات
وتسعة أشهر حتى اآلن،
وقد يطول استمرار املدرب
الوطني مع منتخب أسود
التريانجا يف قادم الفرتات،
مهما كانت نتائج
بطل أفريقيا يف
مونديال فيفا
} سيسيه
قطر.

«كندا»  58شهرا
كان عمر اإلنجليزي جون هريدمان 10
سنوات فقط ،عندما صعدت كندا إىل كأس
العالم للمرة األوىل يف تاريخها ،وكان
ذلك عام  1986باملكسيك ،وبعد سنوات
طويلة يشاء القدر أن يحقق هريدمان
إنجازا كنديا ،بضمان التأهل للمشاركة يف
مونديال قطر  ،2022وهي املشاركة الثانية
للكنديني ،فعىل مدار أربع سنوات وعرشة أشهر،
ويقود هريدمان ثورة كندية يف مجال الرياضة انتهت
بهم بالوصول إىل كأس العالم للمرة الثانية يف التاريخ.

مارتينيز
«بلجيكا»  75شهرا
يف املرتبة الخامسة يأتي اإلسباني روبرتو مارتينيز املدير الفني
ملنتخب بلجيكا ،أحد املنتخبات املرشحة للفوز باللقب هذا
العام ،ملا يمتلكه هذا الجيل من منتخب قوي يسمي
بمنتخب األحالم ويقوده الحارس تيبو كورتوا
وكوكبة كبرية من الالعبني مثل دي بروين
نجم مانشسرت سيتي وإيدين
هـازارد ورومـيــل
لوكاكو وغريهم.
مـنـذ ســـت
سنوات وثالثة
أشهر ،ويستمر
املدير الفني اإلسباني
عىل رأس الجهاز الفني للمنتخب
البلجيكي ،وكون معهم فريقا ال
يستهان به ،ووصل إىل أعىل تصنيف يف
تاريخه ،ولديه فرصة كبرية يف الحصول
عىل اللقب هذه املرة أو عىل األقل الوصول
} روبرتو
مارتينيز
إىل مكان أبعد يف املونديال.

}
فرناندو
سانتوس
}
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« »BTSتشيد باالفتتاح

توقعات «سهيل» في الصميم

نرشت فرقة  BTSالغنائية الكورية مقاطع من أغنية حفل االفتتتاح
«حاملون» والتي غناها عضو الفريق جان كوك بصحبة الفنان
القطري فهد الكبييس.
وأشاد الفريق الكوري الشهري صاحب الشعبية الكبرية بالحفل
املميز والتنظيم العايل لدولة قطر ،مؤكدين أنه خرج بأفضل صورة
وتفاعل معه املاليني حول العالم بال استثناء.

جاءت توقعات الباندا «سهيل» أحد أبطال التوقعات يف مباريات
كأس العالم «قطر  ،»2022كعادة البطوالت الكربى خالل السنوات
األخرية صحيحة يف اليوم األول من منافسات املونديال.
ورشح الباندا «سهيل» منتخب اإلكوادور للفوز يف املباراة االفتتاحية
عىل حساب منتخب قطر ،وذلك يف مقطع فيديو انترش عىل منصات
التواصل االجتماعي ..وفعال فازت اإلكوادور بهدفني نظيفني عىل
منتخب قطر يف أوىل مباريات الجولة األوىل التي أقيمت باستاد البيت.

إنفانتينو يؤكد في مقابلة على :beINSPORTS

مونديال « »2022ذو طابع خاص

} إنفانتينو مع محمد سعدون

} خالل اللقاء

كتب – محمد الجزار
واصل السويرسي جياني إنفانتينو رئيس الفيفا
اإلشادة بالتنظيم القطري املميز لبطولة كأس العالم،
وتحضريات قطر للحدث العاملي ليواجه رسائل مبطنة
ألصحاب الحمالت املمنهجة.
وهذه املرة حل رئيس الفيفا ضيفا عىل القناة
البنفسجية  beinsportsيف لقاء خاص أجراه محمد
سعدون الكواري تحدث خالله عن مونديال العرب
مشيدا بالعمل الكبري الذي قامت به قطر عىل مدار
الـ  10سنوات املاضية منذ فوزها برشف استضافة
الحدث الكبري.
وقال إنفانتينو بشكل حاسم إن نسخة كأس العالم
قطر  2022ستكون األفضل عىل اإلطالق ،ال سيما
أن العبي املنتخبات املشاركة يف ذروة استعداداتهم

قطر ستنظم أفضل
نسخ كأس العالم

الدولة بذلت جهودا
غير مسبوقة

وجاهزيتهم لخوض غمار منافسة البطولة العاملية
األغىل واملنافسة عىل اللقب.
وبدا إنفانتينو متفائال بقدرة قطر عىل تنظيم بطولة
استثنائية وقال يف هذا اإلطار« :متحمسون لبدء كأس
العالم ،البطولة األغىل يف عالم الساحرة املستديرة».
وأضاف :كل الظروف تشري إىل أننا عىل موعد مع كأس

عالم مثايل يف قطر ،والالعبون يف أتم الجاهزية ولهذا من
البديهي أن تكون البطولة ناجحة من النواحي كافة.
وتابع قائال« :قطر بذلت جهودا غري مسبوقة لضمان
الخروج بتنظيم مرشف سيبهر العالم».
وتابع إنفانتينو :نسخة هذا العام من كأس العالم
تتمتع بطابع خاص كونها تقام للمرة األوىل يف الوطن

العربي ،وهناك مئات املاليني من العاشقني لكرة القدم
عىل مستوى العالم ومن املنطقة العربية ،وهم سيحظون
بفرصة التعرف عن قرب عىل ثقافة هذا البلد العربي
الذي يرحب بالجميع ،والثقافة العربية بشكل عام .كرة
القدم هي رياضة جامعة وتمثل لغة واحدة للشعوب.
وقال أيضا :نسخة كأس العالم قطر  2022تمثل أكرب
تجمع ريايض يحظى بإجماع وإعجاب الشعوب قاطبة،
ومعظم سكان العالم سيتسمرون أمام الشاشات
ملتابعة وتشجيع منتخباتهم ،ناهيك عن أولئك الذين
سيحظون بفرصة مشاهدة البطولة من قلب الحدث.
إنها مناسبة جامعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
ووعد إنفانتينو بمواصلة العمل الجاد لتعزيز رياضة
كرة القدم عىل مستوى العالم والنهوض بها قاريا
لتكون لها نفس القيمة التي تتمتع بها أوروبيا .ولعل
السبيل إىل ذلك يكمن يف تعزيز وزيادة االستثمارات يف
مشاريع كرة القدم خارج حدود القارة العجوز.

Facebook

لعيب ..أجمل هدية
نرش أحد املشجعني لقطة
جميلة لـ «لعيب» تعويذة
بطولة كأس العالم يف
املدرجات وكأنه موجود
وسطهم كداللة واضحة
عىل اإلعجاب بشخصيته.
وقامت اللجنة املنظمة
بتوزيع التميمة وحقيبة
هدية عىل كل املشجعني
املوجودين يف االستاد
فيها التعويذة وبعض
شعارات البطولة التي
نالت إعجاب الجميع بال
استثناء.

} لعيب في المدرجات

خيرها ..في غيرها
نرش عدد من املشجعني والناشطني الجزائريني يف الفيس بوك
ترصيحا للرئيس الجزائري عبد املجيد تبون ،خالل حضوره
افتتاح كأس العالم لكرة القدم يف
قطر ،تحدث خالله عن غياب
منتخب بالده عن املونديال.
وقال الرئيس تبون« :شاءت
األقدار أن يغيب املنتخب
الجزائري عن هذا املونديال».
كما أعرب عن تفاؤله يف
قدرة الخرض عىل التعويض يف
النسخة املقبلة من كأس العالم.
وتابع قائال« :إن شاء الله خريها يف غريها».
وأشاد تبون بدولة قطر ،معربا عن فخره بتنظيمها العاملي
واملحكم لحفل افتتاح كأس العالم .2022

حدث نادر في المونديال
جاء انسحاب املهاجم الفرنيس كريم بنزيما
الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022
من تشكيلة «الديوك» بسبب اإلصابة
ليغيب عن كأس العالم بمثابة حدث نادر
ألول مرة يف املونديال منذ عام .1982
وتلقى بنزيما صدمة كبرية ،بعدما تجددت
إصابته يف مران املنتخب الفرنيس السبت،
ليتأكد غيابه عن مونديال قطر.
وذكرت شبكة « »Squawkaاملختصة يف
إحصائيات كرة القدم ،أن هذه املرة األوىل
منذ  44عاما التي سيغيب فيها حامل
الكرة الذهبية عن املونديال.
وأشارت إىل أن آخر العب توج بالكرة
الذهبية وغاب بعدها عن املونديال ،هو
الدنماركي آالن سيمونسن.

} كريم بنزيمة
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محمد عدنان لـ
:

ال أجامل في التحليل

}
عدنان
بزي فرنسا
}

أقدم « »30حلقة تحليلية ..و«الديوك» منتخبي المفضل
حوار– أكرم الفرجابي
تميز المذيع والمحلل الرياضي محمد عدنان عن غيره من اليوتيوبر،
بأسلوبه المميز بما يقدمه من نظرة تحليلية مختلفة مدعومة
باألرقام واإلحصائيات ،جعلته يتصدر قائمة األعلى مشاهدة على
اليوتيوب ،تحدث عدنان لـ  $الرياضي بمناسبة كأس العالم،
عن انطباعاته بشأن النسخة المونديالية التي تستضيفها قطر،
متناوال حظوظ المنتخبات العربية .

} محمد عدنان

ً
بداية ما الذي يميز
{
مونديال قطر عما سبقه..؟
 املونديال القطري رفع سقفالتوقعات إىل أقىص الحدود،
الجميع ينتظر كأس عالم استثنائيا
بامتياز ،حيث سيكون الالعبون
ألول مرة يف أجواء مميزة لتقديم
مستويات مذهلة دون عائق
الحرارة املرتفعة أو الرطوبة التي
ألقت بظالل سلبية عىل الكثري
من النسخ املونديالية ،باعتبار
أن جميع املالعب يف قطر صمّمت
لتكون صديقة للبيئة مع إمكانية
التحكم بدرجة الحرارة داخلها،
باإلضافة إىل أنها متقاربة جغرافيا
بشك ٍل ّ
يمكن الجمهور من متابعة
أكثر من مباراة يف اليوم الواحد،
حيث هناك سهولة يف الحركة
والتنقل داخل الدولة.

أخشى من السيناريو الجنوب إفريقي !
يخلع قناعا ويرتدي آخر ،لذلك
أظن أن منتخب الديوك الفرنسية
قد يفعلها ألن لديه أقوى عنارص
يف العالم ،باإلضافة إىل أنه يمتلك
الخربة الكافية ،فإن لم تكن الكأس
فرنسية ،ربما تكون ألحد العمالقني
يف القارة األمريكية الجنوبية
الربازيل واألرجنتني.
{ كيـف تنظـر لحظـوظ
املنتخــب القـطــري فــي
املونديال؟
 أخىش عىل قطر من سيناريو جنوبإفريقيا ،هذه ستكون النسخة رقم
« »22لكأس العالم ،هناك «»21
نسخة سابقة للمونديال الفريق
املنظم للبطولة
كــا ن

يتأهل من دوري املجموعات ال
يخرج ،إال مرة واحدة فقط يف كأس
العالم « ،»2010جنوب إفريقيا
البلد املنظم للمونديال ودع من
دوري املجموعات ،علما ً أن البلد
املستضيف هذه املرة منتخب قطر
قوي جدا ويقدم كرة متطورة
وحديثة للغاية ،يكفي أن تعرف أن
منتخب قطر هو بطل كأس آسيا
« »2019وبأرقام قياسية ،بل إني
عىل يقني أن منتخب قطر سيقدم
كرة جميلة وهجومية يف املونديال
أكثر من السنغال واإلكوادور،
ولكن هنالك عوامل أخرى تحسم
بطاقة التأهل.

البطل المتوقع

مهمة صعبة
{ ماذا بشأن حظوظ
املنتـخـب الخليـجـي
اآلخــر «األخضـر
السعودي؟

{ ما توقعاتك لبطل
مونديال قطر «»2022؟
 بحسب توقعاتي قد تعودالبطولة ألول مرة من «»20
عاما ملنتخب التيني ،ألنني
أرى أن الربازيل واألرجنتني
أفضل استعدادا من عمالقة
القارة األوروبية الذين يعانون
فجميعهم بمرحلة مرض ،ولكن
لدى ثقة كذلك أن املنتخب الفرنيس
الذي أشجعه ،يف البطوالت الكربى

 أعتقد أن املجموعة الثالثةصعبة للغاية عىل منتخبنا العربي
السعودي ،األرجنتني بقيادة
مييس وسكالوني لم يخرسوا آخر
« »30مباراة فمنتخب التانجو
يمر بأفضل فرتاته باإلضافة إىل
وجود منتخبني قويني أيضا بولندا
بقيادة ليفاندوفيسكي وأصدقائه
استطاعوا إقصاء السويد بقيادة
إبراهيموفيتش من ملحق كأس
العالم؛ واملكسيك االسم الدائم
يف دور الـ « »16كونها تأهلت
لهـذا الدور فـي آخـــر «»7
نسـخ للمونديال ،نتمنى التوفيق
للمنتخب السعودي ومواجهة مييس
يف آخر كأس عالم له سيكون حدثا
تاريخيا ،وأثق يف قدرات املدرب
الفرنيس هرييف رينارد للمنتخب
السعودي وأعلم أنه لن يكون لقمة
سائغة حتى لو ودع البطولة من
الدور األول.

{ مـا الوضـع بالنســبة
للمنتخبني التونيس واملغربي؟
 كنت أتمنى وقوع املنتخب التونيسيف مجموعة أرحم من هذه؛ فالوضع
صعب ويكاد يكون مستحيال،
والغريب يف هذه املجموعة أنها نفس
مجموعة املنتخب الفرنيس يف كأس
العالم « »2018فرنسا والدنمارك
والبريو للمرة الثانية عىل التوايل
مع بعض فقط استبدلت أسرتاليا
بمنتخب تونس؛ وبالطبع حظوظ
فرنسا والدنمارك فوق الجميع يف
هذه املجموعة ،أما بالنسبة للمنتخب
املغربي ،فإنني أرى أن فرصة أسود
األطلس أكرب من باقي املنتخبات
العربية لو استطاعت املغرب الخروج
بنقطة واحدة من مواجهتي كرواتيا
وبلجيكا ممكن تتأهل برشط الفوز
عىل كندا القوية واملتطورة مؤخرا؛
فاملنتخب الكندي يعود للمونديال
بعد غياب « »36عاما.

ف � � ��رص � � ��ة «أس� � � � � � � ��ود األط� � � �ل � � ��س»
أك �ب��ر م��ن ب��اق��ي ال�م�ن�ت�خ�ب��ات ال�ع��رب�ي��ة
} رينارد

تبادل الهدايا التذكارية مع البعثة

رئيس نادي الشمال يزور «األلماني»
قام السيد ابراهيم عبد الله السادة رئيس
نادي الشمال بزيارة بعثة املنتخب األملاني
لكرة القدم ،وذلك بملعب نادي الشمال
الذي يستضيف تدريبات املنتخب األملاني،
خالل منافسات كأس العالم «قطر
 »2022التي انطلقت أمس ،وتستمر
حتى  18من شهر ديسمرب املقبل.
وقام رئيس نادي الشمال بتبادل الهدايا
والدروع التذكارية مع وفد املنتخب
األملاني ،واطمأن رئيس النادي عىل كافة
األمور الخاصة بالبعثة ،وتمنى للمنتخب
األملاني التوفيق يف مونديال قطر .2022
ويلعب املنتخب األملاني يف املجموعة
الخامسة من بطولة كأس العالم ،والتي
تضم معه منتخبات اليابان وإسبانيا
وكوستاريكا.
ويبدأ املنتخب االملاني مشواره باملونديال
بمواجهة نظريه الياباني يوم األربعاء
املقبل  23نوفمرب.

أث � � � � ��ق ف� � � ��ي ق� � � � � � � ��درات ري� � � �ن � � ��ارد
م� � � � ��درب ال� �م� �ن� �ت� �خ���ب ال � �س � �ع� ��ودي

عاشق للديوك
{ البعض يتهمك بأنك منحاز
للمنتخب الفرنيس دون غريه،
ما تعليقك؟
 ال أجامل يف التحليل والتوقعات؛ويمكن أن أصيب ويمكن أن أخطئ
أيضا ،لذا يبقى علم غيب ال دراية
لنا به ،ولكن الحكم يجب أن يكون
بالعقل ال بالقلب ،فالوصف العلمي
ملهنة «التحليل الريايض» أنه تقرير
فني حيادي يتناول بالتحليل العلمي
املدعم بالحقائق واألرقام مسارات
وحظوظ كل فريق أو منتخب ،أما
بالنسبة ملنتخب الديوك فلن تجد
أحدا يشجع املنتخب الفرنيس كما
أفعل أنا ،ولكن كل التقدير للخصوم
واالحرتام أساس اللعبة.
{ ماالجديد الذي ستقدمه يف
كأس العالم؟
 سيكون لدى « »30حلقة تحليليةعن كأس العالم يف قناتي عىل
اليوتيوب ،تتناول حظوظ املنتخبات
املشاركة وأبرز اإلحصائيات واألرقام
املتعلقة بها ،وال شك أن جميع
القنوات الرقمية وغري الرقمية
أعدت العدة لهذا الحدث العاملي
الكبري إلمتاع الجماهري عىل اختالف
ثقافاتها ومشاربها ولغاتها ،ما
بني تغطية خربية رياضة ،وتغطية
سياحية ثقافية ،تليق بنسخة
استثنائية نوعية لكأس العالم التي
تقام ألول مرة باملنطقة.

أجواء المونديال في المدينة اآلسيوية
األجواء هذه األيام مختلفة تماما يف املدينة
اآلسيوية أو مدينة العمال كما يحلو
للبعض تسميتها ،هذه املدينة التي تضم
مجمعا سكنيا يستوعب اكثر من  50ألف
عامل ،وتضم فوق ذلك مجمعات تجارية
ومطاعم ومتاجر توفر للقاطنني هناك كل
ما يحتاجونه تقريبا.
الزائر لهذه املدينة سيكتشف رسيعا مدى
شغف هؤالء العمال بكرة القدم وبكأس
العالم فيفا قطر  2022فاملجمعات
التجارية مزينة بأعالم الدول املشاركة
يف املونديال ،وباإلضافة إىل ذلك فقد
وفرت الرشكات الكبرية شاشات ضخمة
لعمالها الذين ال يستطيعون مشاهدة
مباريات كرة القدم يف املالعب ألسباب
فنية أو شخصية .وفوق كل ذلك فإن
العديد من القاطنني يف هذه املدينة بدأوا يف
ارتداء قمصان فرقهم املفضلة ،وكثري من
األحاديث الجانبية بينهم هذه األيام تدور
حول فرقهم املفضلة ،وفرص كل منها يف
الفوز ببطولة كأس العالم.

وقال رئيس عمال رشكة إنشاءات :لقد
عرضت إدارة رشكتنا إجازة عىل جميع
املوظفني خالل فرتة إقامة كأس العام
ورغم أن اول ما يتبادر للذهن أن يقوم
املوظفون بالسفر إىل بلدانهم لقضاء
اإلجازة مع عائالتهم ،إال أن معظمنا
قرر البقاء يف قطر لنعيش تجربة اإلثارة

والحماسة يف كأس العالم ،وهي تجربة قد
ال يتاح لنا خوضها يف املستقبل مرة أخرى،
وأضاف :لقد شاركت رشكتنا يف إنشاء
العديد من مشاريع كأس العالم ،بما يف
ذلك املالعب والطرق والحدائق ونريد أن
نكون جزءا من النجاح ،ونشعر بالفخر
ألننا كنا جزءا من اإلعداد للمونديال.
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جماهير المنتخبات الغائبة منبهرة بالتنظيم

الدوحة تفتح ذراعيها للعالم
فلسطين في القلب
كان للش�قيقة فلسطني حضور مميز يف املونديال،
رغ�م الغي�اب ع�ن كأس العال�م ،إال أن الجمهور
الفلس�طيني تواجد يف الدوحة بقوة ،بأعالم الدولة
العربية ،وش�هد تفاعال كبريا من كافة املش�جعني
العرب.
املش�جعون الفلس�طينيون أكدوا أنهم حرضوا إىل
الدوحة من أجل االس�تمتاع بالفعالي�ات واألجواء
الرائع�ة التي يحظون بها ،وش�ددوا على أنهم لم
يندموا عىل اتخاذ تلك الخطوة ،فهم س�عداء للغاية
هن�ا يف الدوح�ة ،وي�زورون العدي�د م�ن األماكن
لالستمتاع باألجواء التي نالت إعجابهم بشدة.
مش�جعو فلس�طني أكدوا أيضا عىل أنهم يدعمون
قط�ر واملغ�رب وتون�س والس�عودية يف مباريات
املوندي�ال ،ويتمنون لهم الفوز يف كل اللقاءات ،ألن
الع�رب إخوة ،ونجاح أي دول�ة منهم تمثل نجاحا
للمنطقة بالكامل.

كتب – خالد عيل
منذ أن اقرتبت ساعة الصفر ،وقبل أيام من انطالق مونديال كأس
العال�م فيفا قط�ر  ،2022فتح�ت الدوحة أحضانها ل�كل الزوار
الذين جاؤوا من كل حدب وصوب ،لتش�جيع منتخبات بالدهم يف
الع�رس العاملي ال�ذي تحتضنه قطر وينته�ي يف الثامن عرش من
شهر ديسمرب املقبل.
انطلقت البطولة وال تزال الدوحة تس�تقبل الوافدين من كل بقعة
من بقاع األرض ،كل املنتخبات املش�اركة يف املونديال ،لها جمهور
يف قلب الدوحة 31 ،منتخبا بخالف منتخبنا الوطني ،لديهم اآلالف
من الجماهري يف ش�وارع قطر يس�تمتعون باألج�واء والفعاليات،
ويشجعون العبيهم ومنتخب بالدهم بكل قوة وحماس.
يهرول املش�جعون إىل األسواق واألماكن السياحية من كافة أنحاء
قط�ر للتعرف أكثر وأكثر عىل األماكن الس�ياحية يف قطر ،ويف كل
مكان يذهبون إليه ينبه�رون بما يتم تقديمه من فعاليات وأجواء
احتفالية كبرية يف العديد من األماكن املخصصة لذلك.
ولكن الغريب يف األمر كان تواجد مش�جعني من بلدان ال تش�ارك يف
كأس العالم ،ولم يحالفه�ا التوفيق يف التواجد بقطر خالل املونديال
العاملي ،فظهر العديد من املش�جعني يف ش�وارع قطر يحملون أعالم
بالدهم عىل الرغم من عدم مشاركة منتخب بلدهم يف هذا الحدث.

اللبنانيون
يساندون األدعم
ظه�ر اللبنانيون يف قط�ر لدعم ومس�اندة منتخبنا الوطني يف
مهمته التي يس�تعد لها منذ فترة طويلة ،واقرتنت أعالم لبنان
باألعلام القطرية يف الش�وارع يف مظاهرة ح�ب كبرية تعكس
مدى روح الحب واملودة واإلخاء بني الش�عبني الشقيقني ودليل
عىل ان كأس العالم لكل العرب.

األسطورة حاضر بقوة

رغم رحي�ل األس�طورة األرجنتينية
دييغ�و أرماندو مارادون�ا عن عاملنا
منذ فرتة ،إال أنه غاب بجس�ده فقط،
وال ي�زال اس�مه يتواج�د بين كافة
املشجعني ،ففي قلب جمهور التانجو
عش�ق وهيام بـ«دييغو» الذي دائما
م�ا أطربه�م وطاملا أس�عدهم بنرش
س�حره داخ�ل املس�تطيل األخرض،
وحصد معهم ولهم كأس العالم.
انطلق�ت أم�س أول بطول�ة لكأس
العال�م تق�ام ب�دون روح مارادونا
عىل األرض ،وهو م�ا يعلمه جمهور
األرجنتين جي�دا ،فق�ط صمم�وا

صورا تحمل اس�م وص�ورة الراحل
األس�طورة لتخلي�د ذك�راه التي لم
ولن تنتهي أب ًدا ألنه قدم كرة قدم لم
يسبق لها مثيل.
تفاع�ل الجمه�ور العاش�ق لك�رة
الق�دم مع ص�ور الس�احر الراحل،
ب�ل وحرص�وا على التق�اط صور
تذكارية مع الالفتة التي تحمل اسمه
وصورت�ه ،وهناك املئ�ات بل اآلالف
م�ن جماهير التانجو الت�ي ارتدت
قمص�ان منتخ�ب بالده�ا بالرق�م
 ،10ويحم�ل اس�م دييغ�و أرماندو
مارادونا.

ماني وصالح أنصار الخضر يدعمون أشقاءهم
يتواجدان
عىل الرغم من غياب مرص
عن بطولة كأس العالم
فيفا قطر  ،2022إال أن
النجم املرصي محمد
صالح العب ليفربول كان
محور حديث الجماهري
التي تواجدت يف قطر،
فمنهم من كان يمني
النفس بتواجد الفرعون
املرصي ،ومعه كوكبة
النجوم الغائبة عن
املونديال مثل ايرلينج
هاالند نجم مانشسرت
سيتي اإلنجليزي.
عندما يذكر محمد
صالح فيذكر بالتبعية
النجم السنغايل ساديو
ماني ،فالنجمان كانا
كالغريمني العام املايض
عندما تقابال يف نهائي
أمم إفريقيا ويف املباراة
الفاصلة من التصفيات
املؤهلة إىل املونديال ،ونجح
أسد التريانجا يف حسم
املواجهتني لصالح منتخب
بالده.

تواج�د جمه�ور املنتخ�ب الجزائ�ري يف قطر م�ن أجل
مساندة ودعم املنتخبات العربية عىل الرغم من عدم بلوغ
محارب�ي الصحراء لنهائيات املوندي�ال ،فظهر العرشات
م�ن أنصار الجزائر يف الش�وارع وبس�ؤالهم عن س�بب
التواج�د يف هذا التوقيت رغم ع�دم تأهل الجزائر ،أجابوا
بأن السبب يف ذلك هو دعم املنتخبات العربية.
الجمهور الجزائري أكد أنه سوف يدعم منتخبات املغرب
وتونس وكذلك الس�عودية وقطر ،يف كأس العالم ،وتمنوا
أن يصل�وا إىل أبع�د م�دى يف البطول�ة ،وترشي�ف الكرة
العربي�ة باعتباره�م س�فراء العرب ،وأك�دوا عىل ثقتهم
يف ق�درات ال�دول األربع عىل ترشي�ف العروبة والظهور
بصورة تليق بهم.
أعالم الجزائر كانت تزين ش�وارع قطر وتفاعل كبري بني
كافة الجماهير العربية ،وظهروا متحدين يف التش�جيع
والهتاف ،وتجلت روح املحبة واإلخوة بني كافة الجماهري
العربية يف شوارع الدوحة.

شكوك حول لحاق «تمبكتي» باألرجنتين

رابطة األخضر تدعم العنابي
كتب -أدهم الرشقاوي

} عاطف باوزير

ق�ررت رابط�ة املش�جعني الس�عوديني م�ؤازرة
املنتخ�ب القط�ري يف مالعب املوندي�ال بداية من
لق�اء االفتت�اح الذي أقيم أمس عىل اس�تاد البيت،
وس�تكمل الرابط�ة حضورها لجمي�ع مواجهات
«العناب�ي» املقبلة أم�ام الس�نغال يف  25نوفمرب
املقب�ل على اس�تاد الثمام�ة املوندي�ايل ،وكذلك
املواجهة األخرية يف دور املجموعات أمام الطواحني
الهولندية يف الـ  29من الش�هر نفسه ،عىل استاد
البيت.
وتواج�د الثنائ�ي عاط�ي املورك�ي ،وعاط�ف
باوزي�ر ،ق�ادة رابط�ة مجل�س الجمه�ور
الس�عودي وكافة األعضاء الرس�ميني للرابطة

داخل اس�تاد البي�ت ،مل�ؤازرة «األدعم» خالل
املواجهة االفتتاحية.
وق�ال عاط�ف باوزي�ر ،قائ�د مجل�س جمه�ور
املنتخ�ب الس�عودي يف ترصي�ح خ�اص للوط�ن
«س�عداء بمش�اركة األخوة القطريني احتفاالتهم
التاريخي�ة بافتت�اح املونديال فه�و مونديال كل
الس�عوديني وكل الع�رب ،نحن هنا تحت ش�عار
كلنا أخ�وة ،وخالص تمنيات�ي بالتوفيق للعنابي
يف العرس الكبير ،وكل اإلمكانيات املتاحة لألحبة
يف رابطة املنتخب القطري ،يف كل وقت ،وإن ش�اء
الل�ه ينجح العنابي يف خطف بطاقة التأهل للدور
الثاني من كأس العالم»
ومن جهة أخرى ،أدى املنتخب الس�عودي مرانه
الرئييس يف منتجع شاطئ سيلني ،بقيادة املدرب
الفرنسي هيريف رين�ارد ،وأتضح�ت من خالل

معال�م التش�كيلة الرئيس�ية الت�ي
س�يخوض به�ا مواجه�ة األرجنتني
املقبل�ة ،والتي س�تتكون م�ن محمد
العوي�س يف حراس�ة املرمى وس�يكون
أمام�ه رباع�ي دفاعي مكون من س�عود
عبدالحمي�د ،علي البليه�ي ،عبداإلل�ه
العم�ري ،وي�ارس الش�هراني يف
خط الدفاع ،وس�يلعب يف محور
االرتكاز الثنائي عبداإلله املالكي
ومحم�د كنو ،وأمامهم س�لمان
الفرج ،فيما يقود الثالثي سالم
ال�دورسي ،عبدالرحمن العبود،
وصال�ح الش�هري ،التش�كيلة
الهجومي�ة لألخضر يف مواجهة
راقيص التانغو.

} حسان تمبكتي
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أمام إيران في بداية مشوارها

إنجلت ــرا تخشـ ــى المفاجـ ــآت
} ساوثجيت

ساوثجيت يؤكد غياب
ووكر وماديسون

} منتخب إنجلترا

} منتخب إيران

كيروش:

أهم مباراة في حياتي
قال الربتغايل كارلوس كريوش ،مدرب
إيران عن مباراتهم اليوم أمام انجلرتا:
«نعرف أن فريقهم أحد أفضل الفرق
يف العالم ،لقد قمنا بتحليله جيداً ..نأمل
يف أن نخوض املباراة بشكل جيد وأن
نخرج فائزين إلسعاد اإليرانيني»..
وتابع «ما نتطلع إليه هو الحصول
عىل النقاط التي تخولنا التأهل إىل
الدور الثاني من املباريات الثالث»،
معتربا ً أن «إنجلرتا من أفضل الفرق
يف العالم ،وهم مرشحون ليكونوا
أبطاال ً للعالم .يملكون كما ً هائالً
من النجوم بقيادة هاري كاين } ..»...كارلوس كيروش
وتابع «ماذا بإمكاني قوله؟ الهدف
ا ملبا را ة
األهم هو أن نكون متواجدين يف
املباراة بروح قتالية وذهنية الفوز ...التالية لنا ،كما الحال بالنسبة للمباراة
إنها املباراة األهم يف حياتنا ألنها التي تليها».
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الدوحة  -د.ب.أ -بمجرد اإلعالن عن
نتائج قرعة كأس العالم قطر  ،2022رأى
الكثريون أن الحظ حالف املنتخب اإلنجليزي
وأنه املرشح األوفر حظا للتأهل من صدارة
املجموعة الثانية التي تضم معه منتخبات
إيران وأمريكا وويلز.
لكن منتخب األسود الثالثة سيكون مطالبا
بتجاوز التحديات املتمثلة يف طموح منافسيه
وتفادي املفاجآت ليقطع الخطوات األوىل
نحو حلم استعادة مجد مونديال 1966
الذي شهد تتويجه بلقبه الوحيد يف كأس
العالم..ويستهل املنتخب اإلنجليزي مشواره
يف مونديال قطر  2022بمواجهة نظريه
اإليراني اليوم عىل ملعب استاد خليفة الدويل
يف الجولة األوىل من مباريات املجموعة
الثانية.
ويصطدم املنتخب اإلنجليزي ،الذي يأمل يف
تجاوز ما حققه بالنسخة املاضية من كأس
العالم عندما وصل لقبل نهائي مونديال
روسيا  ،2018يف مباراته األوىل غدا بطموح
املنتخب اإليراني الذي يشارك يف النهائيات
للمرة الثالثة عىل التوايل ،وللمرة السادسة يف
تاريخه.
وقد تشكل كأس العالم  2022عامال حاسما

يف مستقبل جاريث ساوثجيت يف تدريب
املنتخب ،حيث إنه يف حال اإلخفاق يف تحقيق
الفوز يف مباراة الغد ،سيكون املنتخب
اإلنجليزي قد أخفق بذلك يف تحقيق الفوز
خالل سبع مباريات متتالية للمرة الثانية يف
تاريخه ،بعد عام .1958
أما املنتخب اإليراني ،الذي يحتل املركز
العرشين يف تصنيف الفيفا ويدربه
كارلوس كريوش املدرب السابق للربتغال،
فيتسلح بالطموح واألمل يف تحقيق مفاجأة
باملجموعة الثانية وتجاوز ما حققه يف
املشاركة بالنسختني املاضيتني من املونديال
يف الربازيل وروسيا.
ولم ينجح املنتخب اإليراني يف تجاوز دور
املجموعات يف نسختي  2014و،2018
لكنه قدم عروضا قوية يف املونديال الرويس
وافتتحه بالفوز عىل املغرب  1 /صفر ثم
شكل خصما قويا أمام إسبانيا قبل أن يخرس
صفر  1 /ثم يتعادل مع الربتغال  1.1 /
ويضم املنتخب اإليراني بني صفوفه عددا من
الالعبني املحرتفني يف أبرز مسابقات الدوري
بأوروبا ،من بينهم مهدي طارمي العب
بورتو الربتغايل ورسدار أزمون العب باير
ليفركوزن األملاني.

أكد جاريث ساوثجيت ،مدرب إنجلرتا غياب كايل ووكر
وجيمس ماديسون عن مباراة املنتخب أمام إيران يف الجولة
األوىل من كأس العالم ..وأثار ساوثجيت غضب الجماهري
اإلنجليزية بسبب اختياراته خاصة عىل مستوى خط الدفاع،
حيث استدعى هاري ماجواير مدافع مانشسرت يونايتد
وإيريك داير العب توتنهام هوتسبري ،رغم أن الثنائي لم
يقدما أي يشء يذكر خالل املوسم الحايل.

ـ

إنجلترا

إيران

الحدث :الجولة األوىل
من املجموعة الثانية
التوقيت 4:00 :مساء
اليوم والتاريخ :اإلثنني  21نوفمرب .2022

أميركا تتطلع لمواصلة الصحوة
} روبرت بيج

} منتخب ويلز بقيادة بيل

أميركا

بيج :كل شيء
في قطر ممتاز

} منتخب أميركا

ويلز

الحدث :الجولة األوىل
من املجموعة الثانية
التوقيت 10:00 :مساء
اليوم والتاريخ :اإلثنني  21نوفمرب .2022

الدوحة -د.ب.أ -يتأهب املنتخب األمريكي ملواصلة
الصحوة وتصحيح املسار عندما يستهل مشواره يف
بطولة كأس العالم قطر  ،2022بمواجهة منتخب
ويلز اليوم عىل استاد أحمد بن عيل ،يف الجولة األوىل
من مباريات املجموعة الثانية.
وبعد أن غاب عن النسخة املاضية من املونديال التي
أقيمت يف روسيا ،وذلك بعد املشاركة يف نهائيات
البطولة سبع مرات متتالية أولها يف  ،1990يتطلع
املنتخب األمريكي إىل فرض حضوره بقوة خاصة
بعد أن نجح يف تصحيح مساره بشكل واضح خالل
األعوام املاضية.
ويتسلح املنتخب األمريكي صاحب املركز السادس
عرش يف تصنيف الفيفا للمنتخبات ،يف مشاركته
الحادية عرشة باملونديال ،بجيل جديد من الالعبني
وتحت قيادة املدير الفني جريج بريهالرت.
وبعد صدمة الغياب عن مونديال  2018يف روسيا،
نجح املنتخب األمريكي يف استعادة التوازن ووصل إىل
نهائي الكأس الذهبية يف عامي  2019و ،2021وتوج
بلقب نسخة .2021
ويضم املنتخب األمريكي الحايل بني صفوفه مجموعة
من املواهب البارزة من بينها سريجينو ديست
وويستون ماكيني وكريستيان بوليسيتش وجيوفاني

رينا وتيموثي ويا.
وأثار بريهالرت حالة من الجدل فيما يتعلق باختياره
لقائمة املنتخب يف وقت سابق ،حيث استبعد عددا
من الالعبني الذين شكلوا عنارص أساسية بالفريق
يف األعوام األخرية ،لكنه حظي بالتأييد بعدها
وانتهت حالة الجدل بتطور األداء خالل فرتة اإلعداد
للمونديال.
ويف آخر مباراتني وديتني له قبل املونديال ،خرس
املنتخب األمريكي أمام نظريه الياباني صفر / 2
وتعادل مع نظريه السعودي سلبيا يف سبتمرب املايض.
أما منتخب ويلز ،الذي يدربه املدير الفني روبرت بيج
ويحتل املركز التاسع عرش يف تصنيف الفيفا ،فيطمح
إىل أن يصنع مفاجأة مبكرة يف البطولة بعد 64
عاما من الغياب عن كأس العالم.
ورغم الغياب الطويل عن املونديال ،حصد
منتخب ويلز خربة املنافسات الدولية عرب
املشاركة يف نسختي  2016و 2020من
كأس األمم األوروبية.
ويعلق منتخب ويلز وجماهريه اآلمال
بشكل كبري عىل النجم جاريث بيل،
لكن الفريق يضم أيضا عددا من املواهب
الواعدة أمثال نيكو ويليامز ودان جيمس.

أكد روبرت بيج مدرب منتخب ويلز ،أن كل يشء يف
قطر ممتاز وراضون عن كافة األمور سواء الفندق أو
املالعب أو مختلف الجوانب التنظيمية ..وقال يف املؤتمر
الصحفي عن مواجهتهم اليوم ،أمام أمريكا :العبونا
جاهزون لالنطالق وانتظروا املباراة األوىل أمام أمريكا
يف املونديال لوقت طويل ..ومن جانبه ،قال نجم ويلز
جاريث بيل إنه جاهز بدنيا ملواجهة الواليات املتحدة يف
مستهل مشوار الفريقني بكأس العالم لكرة القدم.

برهالتر :مواجهة صعبة
حذر جريج برهالرت ،املدير الفني ملنتخب الواليات
املتحدة األمريكية ،من مواجهة منتخب ويلز.
وقال جريج برهالرت يف مؤتمر الصحفي:
«املنتخب الويلزي رائع وقوي للغاية ،وال
أعتقد أنه يحظى بالتقدير الكايف».
وتابع« :عندما أنظر إىل تشكيلة منتخب
ويلز ،أرى بشكل أسايس تشكيلة من
الدوري اإلنجليزي املمتاز» ..وأضاف:
«لقد سبق ملنتخب ويلز املشاركة يف
البطوالت الدولية ،ويعرف جي ًدا كيف
تكون ،لذلك ستكون مباراة صعبة ج ًدا».
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سكوالري مدرب سيليساو السابق يؤكد:

البرازيل ستقاتل على اللقب
} سكوالري

ال أرى أفضلية للفرق
األوروبية في قطر
تحدث لويس فيلبي سكوالري ،عن حظوظ
منتخبات أمريكا الجنوبية يف التتويج بلقب
كأس العالم قطر  ،2022ومدى تأثري النجم
الربتغايل كريستيانو رونالدو عىل حظوظ
منتخب بالده يف البطولة.
واستهل سكوالري حواره مع موقع «فيفا»
بالحديث عن سبب هيمنة املنتخبات األوروبية
عىل لقب املونديال منذ تتويج الربازيل بنسخة
.2002
وقال يف هذا الصدد« :إذا نظرنا إىل أمريكا
الجنوبية ،سنتحدث عن هيمنة الربازيل
واألرجنتني ،فال يوجد كأس عالم كان فيه

منتخب مثل كولومبيا عىل سبيل املثال مرشحا
للفوز باللقب ،لكن يف أوروبا هناك العديد من
الفرق».
وأضاف« :لكن يف املونديل الحايل األمر
مختلف ،ال أرى أفضلية للفرق األوروبية هذه
املرة ،أعتقد أن الربازيل ستقاتل عىل اللقب،
لكن بالطبع أي يشء من الوارد حدوثه».
وتطرق إىل قيادة تيتي للربازيل يف املونديال
الثاني تواليًا وهو أمر نادر يف الربازيل« :من
املميز أن الربازيل تمسكت بنفس القوام،
التطور كان ثابتًا وهذا يمنحك فرصة جيدة
للفوز باللقب ،الجهاز التدريبي قدم عملاً

كلينسمان:

مهمة ألمانيا صعبة
كشف يورجن كلينسمان مدرب أملانيا السابق ،عن اختياراته
للمرشحني األوفر حظا لنيل لقب كأس العالم قطر .2022
وقال كلينسمان لسبورت بيلد:
«أثق بشكل كامل يف قدرة أملانيا
عىل الوصول لنصف النهائي،
رغم صعوبة ذلك».
وأضاف «إذا حل املانشافت
يف وصافة مجموعته ،فهذه
مخاطرة تضعك أمام
احتمالية مواجهة الربازيل يف
ربع النهائي ،مما سيجعل
} كلينسمان
مرورك للمربع الذهبي شديد
الصعوبة» .وبالنسبة لألرجنتني ،قال «لديهم حظوظ
مماثلة للربازيل.

نيفيز:

رونالدو في أفضل حاالته
د .ب .أ  -أكد روبن نيفيز العب خط وسط املنتخب الربتغايل
لكرة القدم أن زميله كريستيانو رونالدو قائد الفريق يبدو
بحالة رائعة للغاية وأنه يف قمة
مستواه قبل بدء مسرية الفريق
يف بطولة كأس العالم 2022
بقطر.
وأوضح نيفيز ( 25عاما) يف
ترصيحاته أمس األحد بمعسكر
الفريق التدريبي يف الشحانية
بالقرب من الدوحة« :من كل ما رأيته
يف التدريبات ،يبدو رونالدو بمستو
} نيفيز
رائع» رغم املشكلة التي تعرض لها
مؤخرا مع ناديه مانشسرت يونايتد.

كبريًا يف اكتشاف الالعبني وتقديم أساليب
مختلفة».

فرصة رونالدو
وعن الطفرة الكروية التي حدثت يف الربتغال
منذ عام  2004بإفراز العديد من النجوم
واملدربني ،قال« :كان من املستحيل توقع ذلك،
لكن كان املنتخب يف نمو حينها ،الكل كان
متحدا لتقديم كل ما يحتاجه الفريق ،أنا سعيد
بتواجدي يف الربتغال بني  2003و 2008حيث
تم وضع األساس لنجاحات اليوم».

وبالنظر إىل خوض كريستيانو رونالدو
املونديال الخامس يف مسريته ،علق« :أتذكر
ذلك الفتى يف  ،2003كان يلعب برغبة كبرية
ويطلب الكثري من نفسه ،ما جعله يتطور كل
يوم».
وواصل« :أتذكر دائمًا ذلك الفتي الذي لم يرتك
أي يشء يحبطه ،أعتقد اآلن يف نهاية مسريته
بأنه سيمنح الربتغال فرصة يف قطر ،آمل أن
ينهي مسريته بقوة».
وختم« :كان من دواعي سعادتي العمل معه،
ً
أيضا
لكن يف الربتغال هناك العبني عظماء
مثل (لويس) فيجو وباوليتا ،مهدوا الطريق

فليك يشيد بـ«نوير»
برلني -د .ب .أ  -أكد هانزي فليك املدير
الفني للمنتخب األملاني لكرة القدم أن
حارس املرمى مانويل نوير هو الالعب
األكثر رشاقة وحيوية يف صفوف الفريق.
ويستعد املنتخب األملاني حاليا لبدء مسريته
يف بطولة كأس العالم قطر  ،2022التي
انطلقت فعالياتها أمس األحد.
وأوضح فليك ،يف ترصيحات إىل صحيفة «بيلد
آم سونتاج» األملانية ،أن الالعبني يتحركون اآلن
يف امللعب أكثر مما كانوا يف املايض وأنهم يسعون
جاهدين لتجنب اإلصابة ،ولكن «نوير يظل هو
الالعب األكثر رشاقة يف صفوف فريقنا».
ويستهل املنتخب األملاني مسريته يف مونديال
قطر بمواجهة نظريه الياباني يوم األربعاء املقبل
ضمن املجموعة الخامسة ،التي تضم معهما أيضا
منتخبي إسبانيا وكوستاريكا.

} مانويل نوير

دوان يحذر من قوة الماكينات

} دوان

حذر النجم الياباني ريتسو دوان ،العبي منتخب
بالده من قوة منتخب أملانيا ،ال سيما يف ظل اعتماده
عىل مجموعة من العبي بايرن ميونخ.
وتحدث دوان عن املواجهة املرتقبة لصحيفة
«سبورت بيلد»  ،قائال« :وجود وفرة من العبي
بايرن ضمن صفوف أملانيا يعد ميزة إضافية».
وأضاف« :نعرفهم من البوندسليجا ،نظرا
ملواجهتنا بايرن ميونخ ،وأعلم مدى جودة
العبيهم الجنونية ،إال أننا يجب أن نبقى
واثقني من أنفسنا» .وقد تسنح الفرصة
لالعب الوسط الياباني ملواجهة زميليه يف
فرايبورج ،كريستيان جونرت وماتياس
جينرت ،وهو ما قال عنه« :أشعر بسعادة
بالغة ملواجهة زمييل ،لكننا لسنا أصدقاء
حتى نهاية العام».

لكريستيانو يف بداية مسريته».
ومن جانب أخر ،أكد روبن نيفيز العب خط
وسط املنتخب الربتغايل لكرة القدم أن
زميله كريستيانو رونالدو قائد الفريق يبدو
بحالة رائعة للغاية ،وأنه يف قمة مستواه قبل
بدء مسرية الفريق يف بطولة كأس العالم
قطر  .2022وأوضح نيفيز « 25عاما» يف
ترصيحاته أمس األحد بمعسكر الفريق
التدريبي يف الشحانية بالقرب من الدوحة:
«من كل ما رأيته يف التدريبات ،يبدو رونالدو
بمستوى رائع» رغم املشكلة التي تعرض لها
مؤخرا مع ناديه مانشسرت يونايتد.

في أول جولتين

بلجيكا تخسر لوكاكو
خرس املنتخب البلجيكي
جهود أحد العبيه البارزين
يف أول مباراتني بكأس
العالم قطر  .2022ووفقا
لصحيفة «الجارديان»
الربيطانية ،فإن روميلو
لوكاكو ،مهاجم إنرت ،غاب
عن املران األخري ملنتخب
استعدادا
بلجيكا،
مباريات
لخوض
كأس العالم .وأشارت
الصحيفة الربيطانية
إىل أن لوكاكو
سيغيب عن
مو ا جهتي
كندا واملغرب
عىل األقل،
بينما يعمل
ا لجها ز

} لوكاكو

الطبي للشياطني الحمر عىل
تجهيز الالعب للحاق بمباراة
كرواتيا يف الجولة الثالثة.
يذكر أن مهاجم إنرت ميالن
يعاني من إصابة يف أوتار
الركبة ،وغاب هذا املوسم
عن الكثري من مباريات
النرياتزوري لعدم الجاهزية
البدنية .ويعد لوكاكو الهداف
التاريخي ملنتخب بلجيكا
برصيد  68هدفا ،سجلها
خالل  102مباراة ،وتم
استدعاؤه لتشكيلة
كأس العالم عىل
الرغم من اعرتاف
روبرتو
املدرب
مارتينيز بأنه ليس
جاهزا بشكل
كامل.
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هولندا تواجه السنغال في مستهل مشوارهما اليوم

صــدام ق ــوي ! ..
} منتخب السنغال

} منتخب هولندا

الدوحة -د ب أ -يستهل منتخبا هولندا
والسنغال اليوم مسريتهما يف بطولة كأس
العالم قطر  ،2022ضمن منافسات الجولة
األوىل للمجموعة األوىل ،التي تضم أيضا
منتخبي قطر واإلكوادور.
ويسعى املنتخبان ألن تكون بدايتهما يف
البطولة جيدة لذلك سيبحثان عن حصد
النقاط الثالث الكتساب الثقة.
وبعد غيابه عن نسخة مونديال روسيا عام
 ،2018استعاد منتخب هولندا بريقه من
جديد ،تحت قيادة مديره الفني املخرضم
لويس فان جال ،الذي سبق له قيادة منتخب
(الطواحني) للحصول عىل املركز الثالث يف

نسخة مونديال  2014يف الربازيل.
وصعد املنتخب الهولندي لكأس العالم للمرة
الحادية عرش يف تاريخه ،بعدما حقق نتائج
رائعة خالل مشواره بالتصفيات املؤهلة
للبطولة ،حيث تصدر مجموعته ،التي ضمت
تركيا والنرويج ومونتينيجرو والتفيا وجبل
طارق ،عقب تحقيقه  7انتصارات وتعادلني
وخسارة وحيدة.
وواصل املنتخب الربتقايل توهجه مع فان جال،
بعدما تأهل معه للدور قبل النهائي ببطولة
دوري األمم األوروبية يف سبتمرب املايض.
ويأمل منتخب هولندا يف امليض قدما يف كأس
العالم ،التي مازال يبحث عن التتويج بها

بعدما اكتفى بنيل الوصافة أعوام 1974
و 1978و.2010
ويعول املنتخب الهولندي عىل عدد من النجوم
املتميزين يف مختلف الخطوط ،يتقدمهم
فريجيل فان دايك ،مدافع ليفربول اإلنجليزي،
وممفيس ديباي وفرينكي دي يونج ،ثنائي
فريق برشلونة اإلسباني ،ودايل بليند وستيفن
بريجيوس ،ثنائي أياكس أمسرتدام الهولندي،
وستيفان دي فراي ،نجم إنرت اإليطايل.
من جانبه ،يدخل منتخب السنغال اللقاء
بعدما تلقى رضبة موجعة ،عقب استبعاد
نجمه ساديو ماني ،العب بايرن ميونخ
األملاني ،من قائمة الفريق يف البطولة بداعي

لويس فان جال:

ليس لدي تشكيلة ثابتة
أكد لويس فان جال املدير الفني
ملنتخب هولندا عىل أهمية مباراة فريقه
املقبلة أمام السنغال.
وأضاف خالل املؤتمر الصحفي:
«املباراة األوىل دائما ما
تكون هي األهم ألنها
تحدد وجهتنا تجاه
املنافسة».
«فريق
وتابع:
السنغال حامل لقب
إفريقيا وعليهم أن
يتعاملوا بأن ماني
متواج ًدا
ليس
وهذا هو تفكريي
نحو املباراة التي
سنواجه فيها الفريق
اإلفريقي».

وزاد« :أرى بأن ساديو ماني العب
متميز ،وعندما كنت مدربا ملانشسرت
يونايتد كنت معجبا به فهو قادر عىل
خلق الفرص واالخرتاقات والسنغال
ستفقده».
وأشار« :أعلم من سيكون
حارس مرمى منتخبنا
غ ًدا لكني لن أفصح عن
تشكيلتي فأنا مقتنع
تمامًا بقراري».
«أخت�ار
وأردف:
الطريق�ة األمث�ل
ملو ا جه�ة
ا ملنا ف�س
فلي�س لديّ
تش�كيلة
ثابتة».

اإلصابة.
ويعد ماني أبرز عنارص منتخب السنغال،
الذي قاده هذا العام للتتويج بكأس األمم
األفريقية للمرة األوىل يف تاريخه ،كما لعب
دورا بارزا يف صعوده لكأس العالم للمرة
الثالثة يف تاريخه والثانية عىل التوايل.
وكان منتخب السنغال تأهل للمونديال ،بعدما
تصدر مجموعته يف التصفيات األفريقية
املؤهلة للبطولة ،التي ضمت توجو وناميبيا
والكونغو ،قبل أن يتغلب عىل منتخب مرص يف
الدور األخري للتصفيات بركالت الرتجيح.
وبينما ظهر منتخب السنغال بشكل مميز
خالل مشاركته األوىل يف املونديال ،حينما بات

أليو سيسيه:

هولندا

السنغال

الحدث :الجولة األولى
من المجموعة األولى
التوقيت 7:00 :مساء
اليوم والتاريخ :اإلثنين  21نوفمبر 2022

نطمح لبداية قوية
أكد أليو سيسيه املدير الفني ملنتخب
السنغال أن أسود التريانجا لديهم الرغبة
يف تقديم بداية قوية ببطولة كأس العالم
 ،2022وتحقيق نتيجة طيبة أمام
هولندا.
وقال سيسيه يف املؤتمر الصحفي :تجربة
اللعب يف مونديال  2018كانت
مهمة الكتساب الخربات ،كما
أن التتويج بلقب بطولة أمم
أفريقيا األخرية سيدفعهم
للمزيد من التألق.
و تمنى

} لويس فان جال

فان دايك:

هدفنا النقاط الثالث
كشف فريجيل فان دايك مدافع منتخب
هولندا عن تواصله مع ساديو ماني
نجم السنغال قبل ثبوت إصابة األخري
وتأكد غيابه عن كأس العالم .2022
وأوضح فان دايك يف مؤتمر صحفي
أن غياب ماني يمثل رضبة موجعة
للمنتخب السنغايل ،متمنيا يف الوقت
نفسه أن يستفيد رفاقه من هذا
األمر.
وأشار إىل أن املنتخب الهولندي
يبحث عن تحقيق الفوز أمام
السنغال وحصد النقاط الثالث يف
افتتاح مشواره باملونديال.
وأكد أنه يشعر بالهدوء والراحة قبل انطالق
منافسات املونديال ويسعى لتحقيق الفوز
مع هولندا والظهور بصورة قوية يف املونديال
األول له.
وأشار إىل أنه يتواصل دائما مع
ممفيس ديباي نجم برشلونة
اإلسباني وتحدث معه
للعودة
لتحفيزه
بعد فرتة إصابته ثم
التأهيل العالجي.

} فان دايك

ثاني منتخب أفريقي يصعد لدور الثمانية يف
املسابقة بعد الكامريون ،وذلك بنسخة 2002
التي جرت يف كوريا الجنوبية واليابان ،فقد
جاءت مشاركته الثانية يف النسخة املاضية
بروسيا قبل  4أعوام باهتة ،بعدما فشل يف
التأهل لألدوار اإلقصائية ،ليودع املسابقة
مبكرا من دور املجموعات.
ويعول أليو سيسيه ،املدير الفني ملنتخب
السنغال ،عىل العديد من عنارص الخربة مثل
خاليدو كوليبايل ،مدافع تشيليس اإلنجليزي،
والحارس إدوارد ميندي ،الذي يلعب يف الفريق
اللندني أيضا ،باإلضافة إىل شيخو كوياتي
واسماعيال سار.

سيسيه أن يتكرر سيناريو الفوز يف
املباريات االفتتاحية ملنتخب السنغال يف
كأس العالم مثلما حدث أمام فرنسا عام
.2002ورصح «جيل  2002كان رائعا
وكرة القدم دائما لها ذكريات مميزة،
والجيل الحايل يعد رائعا أيضا وحقق
إنجازات مميزة».
وأكد أن املنتخب الهولندي يبقى
منافسا قويا ولديه أسلحته التي
تساعده عىل تقديم مباراة قوية،
موضحا أن املنتخب السنغايل
سيلعب بنفس طريقته ،ولن
يخرتع طريقة جديدة
من أجل مواجهة
« ا لطو ا حني
الربتقالية».

} أليو سيسيه

غياب مؤثر
تحدث أليو سيسيه مدرب املنتخب السنغايل ،عن غياب
نجم أسود التريانجا ساديو ماني ،وقال« :صحة ساديو
ماني نجم وقائد منتخب السنغال أهم من املغامرة به
يف أي بطولة ألنه العب مهم بالنسبة للمنتخب ويجب
الحفاظ عليه».
وتابع «كل األمة السنغالية تتألم لغياب ماني ،نحن
نجم كبري
نصيل من أجل رسعة شفائه فهو
وقائد مؤثر».
وأضاف «نملك العبني من
أصحاب الخربات لتعويض
ساديو ماني يف هذا
املونديال ،إضافة لالعبني
الشبان».
وأشار إىل أن جلوس
إدوارد ميندي حارس
منتخب السنغال بديال يف
صفوف تشيليس اإلنجليزي
يف املباريات األخرية،
لن يؤثر بالسلب
مستواه
عىل
«فأمامه فرصة
مع مباريات
البطولة للظهور
بصورة جيدة».
} ساديو ماني

كريبان دياتا:

سنحاول تقديم مستوى جيد
أكد كريبان دياتا ،العب وسط املنتخب
السنغايل ،أن غياب زميله ساديو ماني،
قائد «أسود التريانجا» عن املشاركة
يف نهائيات كأس العالم ،2022
يعد خسارة كبرية بالنسبة
لفريقه ،مشريًا إىل أن الالعبني
يطمحون يف تقديم مستويات
جيدة خالل مونديال قطر.
وقال دياتا ،خالل املؤتمر
الصحفي« :عندما تتحدث
عن الروح املعنوية ،فبالطبع
غيابه يؤثر علينا ،إنه أفضل
العب لدينا وقائدنا ،كنا
نتمنى له أن يكون هنا».
وأضاف دياتا« :غياب ماني
خسارة كبرية لكننا فريق
وسنلعب
صلب
بشكل جماعي
وسنحاول أن
نقدم مستوى
جيدا خالل
البطولة».
} كريبان دياتا

21
السنة ( - )28اإلثنين  27من ربيع اآلخر 1444هـ الموافق  21نوفمبر 2022م العدد ()9940

} منتخب هولندا

بعد فشلها في

ه
و
ل
ن
د
ا
ت
ح
ل
م
ب
إ
ن
ج
ا
ز
ه
ا
ا
أل
ول

كتب -وحيد بوسيوف

يستعد املنتخب الهولندي للمشاركة الـ11
يف تاريخه بكأس العالم ،بعد  10مشاركات
سابقة.
طوال تاريخها ،قدمت هولندا أكثر من
جيل من الالعبني العظماء ،الذين وصلوا
بمنتخب كرة القدم إىل املباراة النهائية لكأس
العالم أكثر من مرة ،لكن سوء الطالع حرم
«الطواحني» من تحويل تألقهم عىل أرض
امللعب ،إىل نجمة عىل واجهة القميص.
ويرى كثريون أن اللقب الوحيد الذي حققته
هولندا يف بطولة كأس أمم أوروبا ،ال يُعد

منصفا للفريق بالدرجة األوىل ،وال حتى
لكوكبة العبيه التاريخيني ،الذين كانوا
يستحقون حصيلة أفضل بكثري.
قطع منتخب هولندا تذكرة السفر إىل البلدان
التي استضافت نهائيات كأس العالم يف 10
مرات سابقة ،كما حجز مكانا له يف مونديال
قطر  ،2022ليشارك يف املونديال للمرة
الـ.11
وبدأت مشاركات املنتخب الهولندي يف كأس
العالم خالل النسخة الثانية التي أقيمت
عام  1934يف إيطاليا ،ووقتها خاض مباراة
واحدة وخرسها وو ّدع مبكرا.
واصل منتخب هولندا ظهوره يف النهائيات،

الم
شاركات الـ « »10السابقة

وصادفه الكثري من الحظ
العاثر ،بعدما بلغ املباريات النهائية يف 3
مناسبات ،دون أن يتوّج باللقب.
ويف أول مرتني بلغ فيهما النهائي ،اصطدم
الهولنديون بالدولة املضيفة ،وخرسوا
النهائي األول عام  1974من أملانيا ،ثم تكرر
السيناريو أمام األرجنتني يف النهائي الثاني
عام .1978
وبلغ منتخب هولندا النهائي للمرة الثالثة
يف مونديال جنوب إفريقيا  ،2010وخرسه
أيضا ،وهذه املرة من إسبانيا بهدف الرسام
أندريس إنيستا.
وباإلضافة إىل ذلك ،احتل منتخب هولندا

فان بيرسي..
الهداف التاريخي

} فان بيرسي

يعترب روبن فان برييس الهداف التاريخي للمنتخب
الهولندي برصيد  50هدفا ،متفوقا عىل يان كالس هونتيالر
بفارق  8أهداف ،وهو نفس الرصيد الذي يحمله ممفيس
ديباي ،العب برشلونة الحايل ،والذي ما زال العبا يف صفوف
«الطواحني».
وكانت مسرية فان برييس رائعة عىل مستوى األندية التي لعب
معها ،من أرسنال الذي سجل معه  96هدفا من أصل 194
مباراة خاضها بقميص الجينرز ،ومع أملان يونايتد الذي لعب
يف صفوف خالل الفرتة ما بني  2012و ،2015وسجل معه 45
هدفا خالل  86مباراة ،وانتقل بعدها للدور الرتكي حيث لعب
يف صفوف فنربخشه خالل الفرتة ما بني  2015و ،2018ولعب
يف صفوفه  57مباراة سجل فيها  25هدفا.

يرشف عىل تدريب منتخب
هولندا ،املدرب املخرضم
لويس فان جال منذ الرابع
من أغسطس  ،2021وهي
املرة الثالثة التي يتوىل فيها
نفس املنصب ..وقاد فان
جال منتخب هولندا للعودة إىل
منافسات كأس العالم ،2022
بعد غياب «الطواحني» عن نسخة
روسيا  ..2018وقاد فان جال (71
عاما) منتخب هولندا خالل رحلته
الثالثة ،يف  15مباراة ،فاز يف  11منها،
وتعادل يف  ،4ولم يذق مرارة الهزيمة يف
أي منها.
وينتهي عقد فان غال -أكرب مدربي كأس العالم
 2022سنا -مع منتخب هولندا ،مبارشة بعد انتهاء
آخر مباراة يف نهائيات كأس العالم .2022

نجوم ينشطون
في األندية الكبيرة
يمتلك املنتخب الهولندي نجوما الذين ينشطون يف أفضل الدوريات
األوروبية وأقوى األندية ،يتقدمهم املدافع فريجيل فان دايك الذي
يلعب يف صفوف نادي ليفربول ،هذا األخري يعترب من ركائز
تشكيلة يورجن كلوب ،ولو انه أحيانا مستواه تراجع قليال يف آخر
موسم ،وفرينكي دي يونج نجم نادي برشلونة الذي أثبت من
جديد أنه من أفضل الالعبني يف خط الوسط ،بعد أن كان قريبا
من الخروج من نادي البالوجرانا وعاد بقوة خالل املباريات
األخرية بالدوري اإلسباني قبل توقفه ..ويعول فان جال ماتياس
دي ليخت يف الدفاع بجانب فان دايك ،خاصة أن دي ليخت عاد
بقوة خالل املوسم الحايل بقميص بايرن ميونخ ،إىل جانب
العبني آخرين أبرزهم ممفيس ديباي مهاجم البارشا ،والالعب
املتألق يف اليورو األخري دينزل دومفريس.

أساطير
الكرة الشاملة

فان جال..
أعاد الطواحين للمونديال

}
فان باستن
}

املركز الرابع يف مونديال فرنسا ،1998
والثالث يف مونديال الربازيل .2014
شارك املنتخب الهولندي يف كأس أمم أوروبا
 9مرات من أصل  16نسخة ،بدأت من الدورة
الخامسة التي احتضنتها يوغوسالفيا عام
 ،1976وفيها حقق املركز الثالث.
بفضل تألق ماركو فان باستن ورود خوليت
وزمالئهما من نفس الجيلُ ،توجت هولندا
بلقب كأس أمم أوروبا (يورو  )1988التي
أقيمت يف أملانيا.
كان هذا اإلنجاز الوحيد للكرة الهولندية يف
بطولة اليورو ،كما بلغ «املنتخب الربتقايل»

نصف نهائي بطوالت  1992و 2000و،2004
بينما ودع النسخة األخرية (يورو  )2020من
ثمن النهائي أمام جمهورية التشيك.
وفيما يتعلق بالبطولة الوليدة «دوري أمم
أوروبا» ،يمتلك منتخب هولندا سجال جيدا،
حيث وصل إىل نهائي النسخة األوىل موسم
 ،2019-2018وخرس أمام الربتغال.
واكتفى املنتخب الهولندي يف الثانية بلعب
مباريات دور املجموعات ،ليعود يف الثالثة
 ،2023-2022ويبلغ املربع الذهبي ،الذي
ُتقام مبارياته يف صيف عام .2023

} دي يونج

كأس أوروبا  ..لقب وحيد

برز يف صفوف املنتخب الهولندي العديد من األجيال التي تركت
بصمة يف كرة القدم العاملية ،حتى وان كانت قد فشلت بالتتويج
بلقب كأس العالم مع هولندا ،إال أن مدرسة الكرة الشاملة التي
طبقت يف البداية مع اياكس خالل الفرتة مابني ،1973-1969
وبعدها انتقلت للمنتخب الهولندي يف كأس العالم  ،1974التي
يعود الفضل يف إنشائه هذه النظرية يوهان كرويف ،الذي يعترب أحد
أفضل الالعبني يف تاريخ هولندا ،عىل غرار ماركو فان باستن ودينيس
بريكامب ورود خوليت وفرانك ريكارد ورونالد كومان.
ويف القرن الحايل ظهرت أسماء كثرية أيضا ،مثل رود فان نيستلروي
الذي لعب يف صفوف يف أعرق ناديني يف العالم مانشسرت
}جيل هولندا المتوج بلقب يورو 1988
يونايتد وريال مدريد ،وويسيل شنايدر الذي سبق
له أن ارتدى قميص الريال أيضا وانرت
شارك املنتخب الهولندي
ُتوجت هولندا بلقب كأس أمم أوروبا
ميالن الذي أبدع معه ،باإلضافة لفان
يف كأس أمم أوروبا  9مرات
(يورو  )1988التي أقيمت يف أملانيا.
برييس الهداف التاريخي للمنتخب
من  16نسخة ،بدأت من
كان هذا اإلنجاز الوحيد للكرة الهولندية
الهولندي ،والجناح الطائر
الدورة الخامسة التي احتضنتها
يف بطولة اليورو ،كما بلغ «املنتخب
أريني روبن الذي برز مع
يوغسالفيا عام  ،1976وفيها حقق
الربتقايل» نصف نهائي بطوالت 1992
ريال مدريد وبايرن
املركز الثالث.
و 2000و ،2004بينما ودع النسخة
ميونخ.
بفضل تألق ماركو فان باستن ورود
األخرية (يورو  )2020من ثمن النهائي
خوليت وزمالئهما من نفس الجيل،
أمام جمهورية التشيك.
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باب جايي نجم السنغال يؤكد:

ط�� �م� ��وح� ��ات�� �ن� ��ا ك� �ب� �ي���رة
مـانـي يغـيـر كـل شــيء ..وال يمــكـــن استبــدالــه بـأحـــد
سالحنا التواضع ..والتتويج بأمم إفريقيا كان استثنائيا
الوطن الرياضي -أ .ف .بّ -
أكد العب وسط
منتخب السنغال ،ونادي مارسيليا الفرنسي
باب جايي ،أن هدف بالده «طموح جدا» في
مونديال قطر  .2022وسينافس منتخب
السنغال في المجموعة األولى رفقة
أصحاب األرض قطر ،ومنتخبي هولندا
واإلكوادور .ويستهل أسود التيرانجا
مشوارهم المونديالي اليوم االثنين
ضد منتخب هولندا في استاد الثمامة.
ويكشف باب جايي في هذا الحوار عن
تطلعاته ورفاقه في مونديال قطر ،ورؤيته
لدخول البطولة من دون القائد في غياب
ساديو ماني أفضل العب أفريقي وثاني أفضل
العب في العالم ،بعد إصابته.
} باب جايي
} ساديو ماني

وفازت السنغال بالنسخة األخرية من أمم
إفريقيا وتملك تشكيلة صلبة.
وأضاف :هناك توقعات ،الناس تعلم أننا نملك
تشكيلة تتمتع بمواصفات وفزنا بأول كأس
أمم إفريقيا يف تاريخ السنغال ،ينتظرون اآلن
أن نكون عىل املوعد أمام العالم بأرسه ،لدينا
هدف يف ذهننا ،لن أرصّ ح عنه ولكنه طموح،
بل طموح جدا.
نحن نملك العديد من الالعبني البارزين،
يلعبون يف أندية كبرية ،لذا ملا ال نحلم مثل
فرنسا أو إسبانيا؟ ال نشعر أننا أدنى من هذه
املنتخبات ،العالم يعلم جيدا ما هي قدراتنا
وتمكنا من أن نربهن أن السنغال بإمكانها أن
تحلم عىل أعىل مستويات جميع األمم.
هل من املمكن تحقيق ذلك من دون ساديو

ماني؟
ساديو ماني يغيرّ كل يشء ...بمجرّد أن
يلمس الكرة ،يبدأ املنافسون بالقول :انتباه،
وهذا األمر يحرّر اآلخرين .القائد هو كاليدو
كوليبايل ،ولكن عندما يتكلم ماني يف غرفة
تبديل املالبس ،فأنت تستمع .ال يمكن استبدال
ماني لكن نملك العديد من املهاجمني الجيدين،
والعبي األجنحة مع أسلوب يشبه أسلوبه،
رسعته ،واخرتاقاته.
وماذا عن وجود عدة قادة مثل كوليبايل ،إدوار
ميندي ،وإدريسا جايي؟
لديّ الكثري من االحرتام لهم ،لقد استقبلوني
بطريقة رائعة ،هم أشقائي الكبار ،وأستمع
إىل نصائحهم .كنت أعرف أنهم جيدون
لكني اكتشفت تواضعهم ...إذا كنت تبلغ

 18أو  19عاما وتأتي من الدرجة الثانية،
فإنهم يحرتمونك كما يحرتمون ساديو ماني.
يدعمون الفريق ،كما أن عبدو ديالو يجلب
خربته ،ثم هناك الشباب عىل غرار بامبا ديانج
وباب ماتار سار ،حتّى بالنسبة للسنوات
املقبلة ،لدينا احتماالت جيدة.
بالنسبة لك ،سارت األمور بشكل رسيع مع
السنغال منذ مباراتك الدولية األوىل قبل عام.
القدامى عىل غرار جانا جايي يقولون يل غالباً:
أنت تملك الحظ ،لم تخترب املتاعب .تصل
مبارشة ،وحتى قبل أن تخوض  5مباريات
تفوز بأمم أفريقيا (يضحك) .صحيح أني
وصلت بعد عمل الجميع واستفدت! كان
الحظ إىل جانبي يف الفوز بأول لقب للبالد ،لقد
تميزت إىل األبد.

معلول يبعث
رسالة لنسور قرطاج

} نبيل معلول

وجه نبيل معلول ،مدرب منتخب تونس األسبق،
رسالة إىل نسور قرطاج قبل بدء مهمتهم يف كأس
العالم (قطر  .)2022وقال معلول ،يف تدوينة عرب
صفحته الرسمية عىل فيسبوك« :مونديال جديد بآمال
جديدة وطموحات أكرب».
وأضاف« :ثقتنا فيكم كبرية من أجل ترشيف
الراية الوطنية ،ورفع علم تونس عاليا يف
سماء قطرّ ،
كل التوفيق ألبنائنا من أجل كتابة
التاريخ».
تجدر اإلشارة إىل أن معلول سبق أن قاد
منتخب تونس يف مونديال  2018بروسيا،
وحقق نسور قرطاج االنتصار عىل منتخب بنما
( )1-2يف دور املجموعات ،مقابل الخسارة أمام
إنجلرتا ( )1-2وبلجيكا (.)5-2

هازارد:

ب� �ل� �ج� �ي� �ك ��ا أض� � �ع � ��ف ح ��ال� �ي� �ًا!
} هازارد

يرى إيدين هازارد ،نجم منتخب بلجيكا ،أن الشياطني الحمر حاليا ليسوا
بنفس قوة الفريق الذي شارك يف كأس العالم .2018
وقال هازارد ،يف ترصيحات لصحيفة «ليكيب» الفرنسية« :نحن أضعف
من الفريق الذي شارك يف  ..2018هذا ليس رسا».
وأضاف« :لكن لدينا العبني شبابا أفضل من الذين تواجدوا يف روسيا،
ويمكن أن يحدث أي يشء ،إن الجودة موجودة وغالبا ما تصنع الفرق يف
املباريات الكربى».
وتابع هازارد« :لم يكن الريال املرشح الوحيد للفوز بدوري
األبطال ،لكن بنزيما سجل أهدافا حاسمة وكورتوا أوقف
كل يشء ،كانت سنة األحالم».

كيف عايشت العودة إىل السنغال بعد هذا
اللقب؟
كان (األمر) رائعا .كان علينا أن نذهب من
مطار داكار إىل القرص الرئايس .عادة ما
تستمر الرحلة  20دقيقة ،لكنها استغرقت
 6ساعات! كان الناس يرصخون ويبكون،
كان األمر استثنائيا خالل البطولة ،علمنا أن
األمور كانت تتحرّر ولكننا كنا مركزين ،لكننا
فهمنا يف داكار ،وبعد ذلك ،يف أيام املباريات،
خالل أمم إفريقيا ،ذهب الناس إىل والدي،
حتى األشخاص الذين لم يعرفهم .كان الباب
مفتوحا ،وكانوا يسألون ويشاهدون املباراة،
وكانت األجواء رائعة.
بعد املباراة النهائية ،اتصلت به عرب الفيديو
بينما كنت ما أزال يف امللعب ورأيت أن القرية

بأكملها كانت يف املنزل! لقد تأثرت كثريا عندما
تلعب ال تدرك ،ولكن العالم الخارجي هو الذي
يجعلك تدرك.
لقد ولدت يف فرنسا ،ما هي عالقتك بالسنغال؟
إنه بلد والدي ،وُلدت يف منطقة باريسية لكن
والدي كان يريدنا دائما أن نذهب إىل هناك
لقضاء العطل ،لنقول مرحبا للعائلة ولقضاء
أسبوع أو أسبوعني.
يف عام  ،2017مكثت هناك ملدة شهرين
لتحضرياتي متخفيا من دون أن يعرفني أي
شخص .ثم عرفني أهل القرية ،واصلت العمل
وعدت كفائز بكأس أمم إفريقيا .هو فخر
لوالدي من بني جميع السنغاليني ،لكني أسعى
إىل تحقيق أهداف أعىل ،ونريد أن نستمر يف
جعلهم فخورين خالل كأس العالم هذه.

رويس:

الغياب عن المونديال ..مؤلم
دوسلدورف -د .ب .أ -يأمل ماركو رويس ،قائد فريق بوروسيا
دورتموند األملاني لكرة القدم ،يف استعادة جاهزيته وأال يشعر
باآلالم يناير املقبل ،بعدما غاب عن منافسات بطولة كأس
العالم قطر  2022بسبب اإلصابة.
وغاب ريوس عن املشاركة يف بطولة كأس العالم بسبب
مشكلة يف الكاحل ،وذلك بعد غيابه عن السفر مع
املنتخب األملاني يف مونديال  2014بالربازيل ،الذي توج
املنتخب األملاني بلقبه .وقال ريوس يف ترصيحات لقناة
«بيلد» أمس األحد« :من املؤلم للغاية عدم املشاركة يف
املونديال ..فعلت كل ما بوسعي ،ولكن كانت هناك
بعض املضاعفات».
وتعرض ريوس إلصابة يف الكاحل يف أيلول/سبتمرب
وغاب عن املباريات ملدة أربعة أسابيع ،وربما
تسببت محاولته األوىل للعودة للفريق يف انتكاسته.
وأعرتف« :ربما كان الوقت مبكرا».

} ماركو رويس

ديشامب:

ح � � ��زي � � ��ن ل � � �غ � � �ي� � ��اب ك� ��ري� ��م
علق ديديه ديشامب ،املدير الفني ملنتخب فرنسا عىل تأكد غياب كريم بنزيما ،مهاجم
ريال مدريد ،عن صفوف الديوك يف كأس العالم (قطر .)2022
وقال ديشامب عرب املوقع الرسمي التحاد الكرة الفرنيس «أنا حزين للغاية عىل كريم
الذي جعل كأس العالم هدفا رئيسيا له» .وأضاف مدرب الديوك «عىل الرغم من
هذه الرضبة الجديدة للمنتخب الفرنيس ،لدي ثقة كاملة يف باقي الالعبني ،وسنبذل
قصارى جهدنا ملواجهة التحدي الكبري الذي ينتظرنا» .وأعلن االتحاد الفرنيس استبعاد
كريم بنزيما من قائمة املنتخب بعد إصابته بتمزق يف عضلة الفخذ اليرسى.
ويستهل املنتخب الفرنيس مشواره يف كأس العالم بمواجهة أسرتاليا غدا
الثالثاء ،يف الجولة األوىل من املجموعة الرابعة ،التي تضم أيضا تونس
والدنمارك.

} ديديه ديشامب
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من حلم انتظاره طال ..إلى إبهار يفوق الخيال

المستحيل ليس قطريا

إيران

إنجلترا

من حقنا أن نفخر بعد فترة مليئة بالصعاب والتحديات
السنغال

أيام المونديال

العنابي لم يستمتع ولم يمتع
وغاب عن االفتتاح التاريخي
{ وأخريا ..الحلم العربي أصبح واقعا وأثبتنا مجددا
أن املستحيل ليس قطريا ،حيث انطلقت بطولة كأس
العالم  2022يف قطر عرب حفل افتتاح أنيق وجميل
ومعرب ،بكلمة ستبقى خالدة يف األذهان من حرضة
صاحب السمو أمري البالد املفدى حفظه الله ورعاه
مرحبا ً بالجميع ومتمنيا لهم كل التوفيق والخري
تحت سقف دوحة الجميع ،وأن قطر دائما تجمع
وال تفرق كعادتها عرب تاريخها الناصع البياض..
حفل شهدنا فيه تناغم الثقافات والتقاء الشعوب يف
واحة األمن واألمان وأرض السالم ..واختتم بفيديو
أرشيفي لصاحب السمو األمري الوالد -حفظه الله
ورعاه ،-تجسيدا لتاريخ جميل وحافل وميلء
بالتضحيات واإلنجازات ومسرية عطرة وحب وشغف
بالكرة منذ الصغر.

كان باإلمكان أفضل مما كان
بدال من «العك الكروي» !
فهد العمادي
مدير التحرير

{ من حقنا أن نفخر بما شاهدناه وبهذه االنطالقة
التاريخية لكأس العالم وبعد مشوار طويل كان مليئا
بالصعاب والتحديات والعمل الكبري ،وسنوات من
العطاء واملثابرة عمل خالله رجال كافحوا وضحوا
واليوم يشاهدون ثمار عملهم بكل فخر..
{ العنابي يف املقابل لم يكن يف املوعد وغاب عن
االفتتاح التاريخي ورغم أن الكل حرض ،فلم يستمتع
ولم يمتع ولم يقدم مستواه املعروف عنه وخرس أداء
ونتيجة وشاهدنا منه «عك كروي» ال يرتقي أبدا إىل
سمعته كبطل آلسيا عىل األقل ،وشاهدنا مجرد أشباح
يف أرض امللعب ،حيث بدا أنه لم يتحرض نفسيا وال

هولندا

أميركا

ذهنيا بالشكل املطلوب فخرس اللقاء منذ الدقائق األوىل
للمباراة.
{ نعم هي املباراة األوىل للكرة القطرية عىل مدار
بطوالت كأس العالم ،لكن كنا نتمنى أن يكون أداء
منتخبنا يليق عىل األقل بالحدث التاريخي ،بغض
النظر عن النتيجة حيث إن املنتخب اإلكوادوري يعترب
أقل املنتخبات كمستوى من هولندا والسنغال ،وكان
باإلمكان أفضل مما كان..
{ وعموما ..ننتظر من منتخبنا أدا ًء أفضل أمام
السنغال يوم الجمعة املقبل ،وهو بطل إفريقيا الذي
يغيب عنه نجمه وقائده ماني بسبب اإلصابة ،ونأمل
أن يقدم منتخبنا مستوى أفضل وأن يدخل أجواء
املونديال الجميل والرائع ،وأن يعود ليلعب كرة القدم
التي نعرفها !

قطر

ويلز

اإلكوادور
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saad@al-watan.com

سعد المهندي

كين:

إلى جماهير البرتغال

رسالة رونالدو!..

لسنا الفريق األقوى !

وجَّ ه الربتغايل كريستيانو رونالدو ،قائد منتخب
الربتغال ،رسالة لجماهري بالده ،قبل خوض أول مباراة
يف املونديال ،الذي انطلق يف قطر.
ويستعد منتخب الربتغال ملواجهة غانا ،يوم الخميس
املقبل ،ضمن لقاءات الجولة األوىل للمجموعة الثامنة.
ويشعر الجمهور الربتغايل بالقلق قبل املونديال ،بسبب
األزمة التي يعيشها هداف الفريق التاريخي مع ناديه
مانشسرت يونايتد ،عىل خلفية ترصيحاته األخرية ،التي
هاجم خاللها مسؤويل النادي ،ومدربه إيريك تني هاج.
ونرش رونالدو ،صورة له من مران الربتغال ،عرب
صفحته الرسمية عىل «فيس بوك» ،وكتب عليها« :ردود
فعل إيجابية ،نفس االلتزام والرتكيز الذي نضعه يف كل
تحد ،ركز ..آمن ..أينما كنت ..الربتغال دائمًا».

علق هارى كني نجم توتنهام واملنتخب اإلنجليزى،
عىل مواجهة األسود الثالثة األوىل ضد املنتخب
اإليراني ،املقرر لها ىف الرابعة من عرص اليوم ،ضمن
منافسات الجولة األوىل عن املجموعة الثانية ،ىف
كأس العالم  2022بقطر.
وقال كني« :نعلم أننا لسنا الفريق األقوى يف كأس
العالم ،لكننا نطمح أن نغري ذلك عىل خالل املباريات
املقبلة ،نعرف أننا كان يمكننا أن نؤدي بشكل
أفضل يف آخر  6مباريات ،وهذه الفرتة جعلتنا أقوى
وأكثر جوعًا».
وأضاف« :آمل أن أصبح الهداف التاريخي ملنتخب
إنجلرتا يف أرسع وقت ممكن».

} رونالدو

حـالــة حــزن كبيــرة

سيطرت حالة من الحزن عىل العبي املنتخب العنابي خالل
مرورهم بمنطقة اإلعالميني ،حيث يتم السماح بالحصول
عىل الترصيحات الصحفية ،وقد ظهرت حالة الحزن
واضحة عىل عنارص املنتخب الوطني خاصة أن هدفهم
كان إسعاد الجماهري التي حرضت وساندت ،وقدمت الدعم

وظهرت بصورة رائعة ،وكان من الجميل أن يتكلل كل هذا
التميز باالنتصار لكن لم يحالف منتخبنا التوفيق ،وهو
األمر الذي جعل الحزن يخيم عىل الالعبني لكن عليهم غلق
ملف االكوادور واالستعداد للمواجهة األهم أمام السنغال
بطل أفريقيا يف الجولة الثانية بكأس العالم.

} هاري كين

