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يصدر عن  $بمناسبة مونديال قطر 2022

األخضر يهزم األرجنتين بثنائية تاريخية

فوز غير مسبوق

ه
ذ
ا
ا
ل
س
ع
و
دي
فـــــوق فـــــوق

 24صفحة

2
السنة ( - )28األربعاء  29من ربيع اآلخر 1444هـ الموافق  23نوفمبر 2022م العدد ()9942

اإلعالمي أيمن جادة يؤكد في حوار لـ «

»:

«االفتتاح» لم يكن لإلبهار!..
«ال���ح���ف���ل» وج�����ه رس����ائ����ل ع��م��ي��ق��ة إل�����ى ال��ع��ال��م
ال�����دول ت��ق��اس ب���اإلن���ج���از ول��ي��س ب��ح��ج��م��ه��ا ال��ج��غ��راف��ي
المســتوى الفني للبطـولة بدأ مرتـفـعـا وسيـرتـفع أكثر
حوار – أكرم الفرجابي
أعرب نجم قنوات « »beIN SPORTSاإلعالمي أيمن جادة،
عن سعادته بحفل االفتتاح األسطوري الذي أقامته
دولة قطر لكأس العالم « ،»2022مبينا أنه لم يقتصر
فقط على الجانب الفني أو االستعراضي أو
جانب اإلبهار البصري والصوتي ،ولكن عمد
أيضا إلى إرسال رسائل عميقة موجهة
إلى العالم .وأشار جادة في حوار خاص

أتـوقـع النهـائـي بـيـن منتـخبي البـرازيـل وإنجلتــرا

} أيمن جادة

{ بداية ما هو تعليقك عىل حفل
االفتتاح األسطوري لكأس العالم
...2022؟
حقيقة افتتاح مميز وكبري ألفضل البطوالتربما يف تاريخ كأس العالم ،وهو االفتتاح
الذي يقام ألول مرة يف فرتة الليل ،وبالتايل
هذا ساعد عىل استخدام اإلبهار البرصي
والضوئي ،باإلضافة إىل أن االفتتاح كانت فيه
رسائل موجهة للعالم من دولة قطر ،ومن
العرب واملسلمني إىل بقية العالم ،واالفتتاح
يف الحقيقة تضمن كافة العنارص ،سواء ما
يتعلق منها بالفرجة واإلبهار أو ما يتعلق
باالستعراض البرصي لتاريخ كأس العالم.
{ ما الذي لفت انتباهك إذا ما قورن
االفتتاح القطري بالنسخ السابقة
للمونديال...؟
يف جميع حفالت االفتتاح السابقة ليس فقطيف روسيا  2018أو الربازيل  2014أو حتى
جنوب إفريقيا  2010أو غريها من الدورات
السابقة ،حفل االفتتاح دائما كان يعتمد عىل
عنرصين أغنية كأس العالم التي يقدمها
مطرب أو مطربة من مشاهري الغناء يف العالم،
باإلضافة إىل استعراض الدول املشاركة يف
إطار فني ،األمر الذي يعني أن املسألة كانت
مبسطة ،فهي دائما عبارة عن استعراض
فني وغنائي ،وما نعرفه أن االفتتاح يف كأس
العالم دائما ال يحمل مدة طويلة ،باعتبار أن
دورة األلعاب األوملبية تخصص يوما خاصا
لحفل االفتتاح ،بينما يف كأس العالم ال يتم
تخصيص يوم خاص ،وإنما حفل االفتتاح
يسبق املباراة االفتتاحية ،فاملباراة االفتتاحية
مع حفل االفتتاح يتكامالن معا ويشكالن
يوما افتتاحيا للبطولة ،وبالتايل ال توجد
مساحة زمنية كبرية لحفل االفتتاح،
لكي يتم من خاللها استعراض
اإلمكانيات واألفكار ،كما
يحدث يف تنظيم

لـ « $الرياضي» إلى أن الشاب القطري المبدع،
غانم المفتاح كان يمثل في حفل االفتتاح دولة قطر
والعرب ،ليس فقط لكونه قطريا ،ولكن أيضا لكونه
قد يبدو للبعض شخصا غير مكتمل ،بسبب المتالزمة
التي ولد بها ،ولكن هذا الشخص الذي يظن البعض
أنه غير مكتمل قادر على أن يحقق اإلنجاز المكتمل،
ربما أفضل من اآلخرين حتى لو كانوا في وضع
أفضل ظاهريا ،وغيرها من التفاصيل والتساؤالت التي
سنطالع اإلجابة عنها في سياق الحوار التالي:

الدورات املجمعة باأللعاب األوملبية.

رسائل المفتاح
{ من وجهة نظرك ما هي الرسائل
التي كان يحملها حفل االفتتاح
القطري...؟
حفل االفتتاح يف كأس العالم فيفا قطر ،2022اختلف عن الدورات السابقة يف ناحيتني ،الناحية
األوىل أنه أقيم يف الظالم ،وبالتايل استغل فرصة
استخدام اإلبهار البرصي والضوئي ،وأيضا
أنه كان يحمل رسائل ولم يقترص فقط عىل
الجانب الفني أو الجانب االستعرايض ،أو جانب
اإلبهار البرصي والصوتي ،ولكن أيضا عمد إىل
إرسال وتقديم رسائل عميقة موجهة إىل العالم،
بدأت من عنوان الحفل:

«لِتَعَار َُفوا» وهذه الكلمة مستمدة من اآلية
اس إ ِ َّنا َخل َ ْقنَ ُ
اكم مِّن َذ َك ٍر
الكريمة« :يا أ َ ُّيهَا النَّ ُ
وَأُنثَ ٰى وَجَ عَلْنَ ُ
اك ْم ُشعُوبًا و ََقبَا ِئ َل لِتَعَار َُفوا إ ِ َّن
َ
أ َ ْك َرم َُك ْم ِعن َد الل َّ ِه أ ْت َق ُ
اكمْ» ،وبالتايل قال املوىل عز
وجل :لِتَعَار َُفوا ولم يقل لتَنَا َب ُزوا أو لتتحاربوا
أو لتتخاصموا أو لتتقاتلوا أو يسخر بعضكم
من بعض ،ولِتَعَار َُفوا يعني أن تمدوا أيديكم إىل
بعض ،هذا يؤدي إىل الرسالة الثانية التي تقول
يجب احرتام طريقتنا يف الحياة ،والتي تمثل
ثقافتنا وقيمنا ومجتمعاتنا ،ويجب قبول اآلخر
كما هو ،وعدم محاولة فرض الوصاية عليه أو
محاولة فرض طريقة حياة مختلفة عليه أو
فرض عادات اآلخرين وتقاليدهم عليه.
{ ما رأيك يف دور الشاب القطري
املبدع غانم املفتاح يف حفل
االفتتاح...؟

الشاب القطري املبدع غانم املفتاح يفاالفتتاح كان يمثل دولة قطر والعرب ،ليس
فقط لكونه قطريا ،ولكن أيضا لكونه قد
يبدو للبعض شخصا غري مكتمل بسبب
املتالزمة التي ولد بها ،لكن هذا الشخص
الذي يظن البعض أنه غري مكتمل قادر
عىل أن يحقق اإلنجاز املكتمل ،ربما أفضل
من اآلخرين حتى لو كانوا يف وضع أفضل
ظاهريا ،لذلك مورغان فريمان النجم العاملي
املحاور الذي كان يمثل الجانب اآلخر والرأي
اآلخر ،الذي يحمل صورة نمطية مغلوطة يتم
تصحيحها من خالل الحوار املوضوعي بني
الرشق والغرب ،وأيضا من الرسائل املهمة
أن الدول ال تقاس بحجمها الجغرايف الذي
ال يد لها فيه وإنما تقاس بحجم طموحها
وقدرتها عىل العمل واإلنجاز وهذا ما قدمته
قطر باسم العرب للعالم أجمع.

الجانب الفني
*ما هي توقعاتك بالنسبة للجانب
الفني للبطولة التي تقام ألول مرة
في الشتاء...؟
الجانب الفني للبطولة بدأ مرتفعا ،ألنناشاهدنا يف أول « »6مباريات « »17هدفا
يعني بمعدل « »3أهداف يف املباراة الواحدة،
وهذا يف الحقيقة معدل جيد جدا وهو يضاهي
ما يسجل يف أفضل بطوالت كأس العالم،
فاملستوى الفني من املتوقع أن يكون مرتفعا،
ألن البطولة تقام يف وقت مناسب للغاية بعد
حوايل شهرين أو ثالثة من انطالق املوسم
يف أوروبا التي تضم أفضل العبي العالم يف
دورياتها املحرتفة ودوري أبطال أوروبا ،نعم
صحيح هناك غيابات لالعبني ،ألن اإلصابات
تحدث عىل مدار املوسم وليس لديها توقيت
معني ،وكذلك هنالك غيابات لبعض املنتخبات
التي لم توفق يف الوصول للمونديال مثل
إيطاليا ومرص والجزائر كأبرز الغائبني
عن العرس الكروي العاملي ،لكن املستوى
الفني بشكل عام أعتقد أنه بدأ مرتفعا
وسريتفع أكثر وسوف نشاهد بطولة رائعة
بإذن الله.
{ ما هو منتخبك املفضل والبطل
املتوقع لبطولة كأس العالم
...2022؟
منتخبي املفضل هو منتخب األسود الثالثةاملنتخب اإلنجليزي ،وبالنسبة للبطل املتوقع
فمن الصعب تحديد فريق واحد ،ولكن أنا
شخصيا أتوقع أن تكون املباراة النهائية
بني منتخبي الربازيل وإنجلرتا ،والكثريون
يرشحون كفة الربازيل لكني أعتقد أن الفريق
اإلنجليزي لديه فرصة كبرية للفوز بالبطولة
يف هذه النسخة بما تمتلكه من
فريق ممتاز.

} مجسم كأس العالم

3
السنة ( - )28األربعاء  29من ربيع اآلخر 1444هـ الموافق  23نوفمبر 2022م العدد ()9942

السفير اإلثيوبي بالدوحة:

إصالحات قطر  ..شجاعة

} ياسر الشهراني

تعرضا لإلصابة في مواجهة األرجنتين أمس

الفرج والشهراني ..خارج المونديال

كتب -خالد الطوالبة
أشاد سفري جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية يف قطر ،فيصل
عيل إبراهيم بالتعديالت األخرية التي قامت بها دولة قطر يف مجاالت
حقوق اإلنسان والقوانني الخاصة بالعمالة ،مؤكدا أن هذه الشجاعة
يف اتخاذ هذه الخطوات تأتي فقط من دولة حريصة عىل حقوق
اإلنسان.
وأشاد سفري جمهورية إثيوبيا ،بالرتتيبات الضخمة التي اتخذتها
الستضافة مونديال وإخراجه بهذه الصورة الرائعة.
وأكد املبعوث اإلثيوبي ،يف ترصيحات خاصة لـ  ،$أن إثيوبيا
مستعدة لتقديم أي دعم لقطر من أجل إنجاح هذه النسخة الخاصة
من كأس العالم ،مشجعا ً جميع املقيمني اإلثيوبيني عىل الحفاظ عىل
سمعة بالدهم الحسنة وتشجيع املنتخبات الوطنية املشاركة يف هذه
البطولة بروح رياضية عالية.
وقال السفري إن قطر بذلت كل ما هو رضوري إلنجاح الحدث الريايض
األكثر شعبية يف العالم وما يلفت االنتباه ويؤخذ بعني االعتبار هو
التطوير الضخم للبنية التحتية الذي نفذته قطر الستضافة البطولة
ألول مرة يف املنطقة العربية والرشق األوسط ،بما يف ذلك املالعب
الدولية والفنادق والشقق وشبكات الطرق ،فضالً عن تطوير قطاع
الضيافة يف البالد بشكل استثنائي ومميز.
وأشار إىل أن قطر باتت مستعدة تماما الستقبال أكثر من مليوني
ضيف يتوقع أن يزوروا الدوحة خالل املونديال 2022 ،الذي بدأ
يف الدوحة منذ أيام وسط ترحيب دويل واشادات عاملية معربا عن
قناعته بان كل هذه املرافق املمتازة التي تم بناؤها عىل مدار  12عاما
ستشكل ً
إرثا دائمًا لدولة قطر.
وقال إن اللجنة العليا للمشاريع واإلرث تقدم إرثا ً ثقافيا ً ورياضيا ً
لكأس العالم من خالل مجموعة من األنشطة والفعاليات عىل هامش
مونديال قطر  2022لكرة القدم
وأشاد بكرم الشعب القطري وحسن استقباله لضيوفه وتمسكه
بالعادات والتقاليد والثقافة القطرية.

مكافآت ضخمة لالعبي األخضر بعد الفوز التاريخي
كتب  -أدهم الرشقاوي
قررت وزارة الرياضة السعودية باالتفاق مع
االتحاد السعودي لكرة القدم ،رصف مكافآت
ضخمة لكل العب من العبي املنتخب السعودي بعد
الفوز التاريخي الذي حققه األخرض السعودي
عىل حساب التانجو األرجنتيني بهدفني لهدف عىل
استاد لوسيل ،ضمن الجولة األوىل من املجموعة
الثالثة من املونديال.
وتأتي املكافآت الضخمة نظري املجهودات الكبرية
التي قدمها الالعبون وكتابة التاريخ والتغلب عىل
أحد أقوى الفرق العاملية واملرشح األول للفوز
باللقب وفقا ً لكثريين ،وكذلك لتحفيزهم لالنتصار
يف إحدى املواجهتني املقبلتني ،وتحقيق حلم التأهل
للدور الثاني من املونديال يف استنساخ للتجربة
األمريكية يف العام  1994عندما نجحت السعودية
يف التأهل لدور الـستة عرش آنذاك.
من جهة أخرى ..أوضحت الفحوصات الطبية

األولية التي أجراها العب املنتخب السعودي سلمان
الفرج ،عن تعرضه إلصابة عضلية ستمنعه من
استكمال مشواره مع األخرض السعودي ،كما
تعرض الالعب يارس الشهراني لإلصابة وتم سفره
إىل أملانيا وسيغيب عن مشوار األخرض يف البطولة.
من جانبه قال تركي الشديد املحلل الريايض
السعودي إن رس االنتصار هو الجودة الفنية التي
يمتلكها املدرب الفرنيس الخبري هرييف رينارد ،الذي
أدار املباراة بحنكة فنية عالية خاصة يف الشوط
الثاني ،كما تغلب عىل الغيابات املؤثرة يف صفوف
األخرض إضافة إلصابة سلمان الفرج يف نهاية
الشوط األول.
وأكد الشديد ،أن مباراة األمس هي نتاج عمل كبري
من القيادة الرشيدة ودعمها الالمحدود للقطاع
الريايض طوال السنوات املاضية ،إضافة للمتابعة
والدعم الكبري من وزارة الرياضة واتحاد القدم،
مشددا ً عىل ثقته الكبرية يف نجوم األخرض وقدرتهم
عىل التأهل للدور الثاني.
قال ماجد الفهمي املحلل الريايض السعودي يف

ترصيح خاص لـ  $الريايض «روح االنتصار
صنعت املعجزة وكتبت لألخرض تاريخا رياضيا
جديدا يف يوم ال ينساه التاريخ ،فيوم  22نوفمرب
سيظل محفورا ً يف ذاكرة السعوديني والعرب طويالً
عند الحديث عن املونديال ،الليلة ستظل عيدا ً
رياضيا ً سيتم إحياؤه كل عام وليست مجرد مباراة
كرة قدم ،فلك أن تتخيل أن تفوز يف كأس العالم عىل
رفقاء أفضل العب يف العالم ليونيل مييس ،وترسانة
من الالعبني املميزين يف كافة مراكز اللعب».
وقال حاتم خيمي ،الالعب الدويل السابق بصفوف
املنتخب السعودي ،يف ترصيح خاص لـ $
الريايض «إن سمو ويل العهد السعودي قال
لالعبني استمتعوا باملباراة».
وأوضح خيمي ،أن االنتصار الكبري الذي حققه
األخرض لم يكن وليد اللحظة ،وإنما كان نتاج
عمل كبري طوال السنوات املاضية ،من خالل
قوة الدوري السعودي ،وزيادة قيمته الفنية،
واستقطاب أفضل النجوم ،الذي أدى إىل االحتكاك
القوي للصقور.

مدرب الدنمارك:

ميسي:

الخسارة ضربة قاسية
الدوحة -قنا -وصف النجم األرجنتيني ليونيل مييس الخسارة
التي مني بها منتخب بالده أمام نظريه السعودي يف بداية
مشوار املنتخبني يف نهائيات كأس العالم  FIFAقطر 2022
بأنها «رضبة قاسية» و«هزيمة مؤملة».
وقال مييس ،يف ترصيحات لوسائل اإلعالم عقب
املباراة« :إنها رضبة قاسية ج ًدا للجميع،
لم نتوقع أن نبدأ بهذه الطريقة،
وبالتأكيد الخسارة لها أسبابها».
وأضاف« :يجب أن نستعد ملا
هو قادم ،ال بديل أمامنا سوى
الفوز ،واملسؤولية تقع علينا
لتحقيق ذلك» ..مشريا إىل أنه «ال
أعذار للخسارة .يجب أن نكون
متحدين أكثر من أي وقت مىض.
هذه املجموعة من الالعبني قوية
وقد أثبتت ذلك ،لم نخرس منذ فرتة
طويلة ،واآلن علينا أن نظهر قوتنا
وصالبتنا».
وتابع أفضل العب يف العالم  7مرات« :إنه
الوقت كي نكون أكثر تعاضدا ً من أي وقت
مىض وعلينا أن نعود إىل األساسيات وإىل أسلوبنا
يف اللعب».
وحقق املنتخب السعودي ،أمس ،مفاجأة وتغلب
عىل نظريه األرجنتيني بهدفني مقابل هدف واحد
يف املباراة التي جرت بينهما لحساب املجموعة
الثالثة.
ويلعب منتخب األرجنتني مباراته الثانية ضد
املكسيك يوم السبت املقبل ،بينما يواجه املنتخب
السعودي نظريه البولندي.

التعادل ..نتيجة مرضية
الدوحة -قنا -أكد كاسرب هيوملاند املدير الفني
ملنتخب الدنمارك لكرة القدم ،أن التعادل أمام
املنتخب التونيس بدون أهداف ضمن منافسات
املجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم
 FIFAقطر  ،2022يُعترب
نتيجة مُرضية.
وقال هيوملاند يف املؤتمر
الصحفي الذي أعقب
املباراة ،إنه حاول تعديل
الكثري من األمور حسب
سري املباراة ولكنه واجه
منافسا ً قويا ً استحق
الخروج بنقطة وعدم
الخسارة.
وش ّدد املدرب عىل أن الثقة
يف الالعبني هي طريق
املنتخب الدنماركي لتحقيق

الفوز يف املباريات املقبلة ،وذلك ردا ً عىل
سؤال حول عدم الرضا يف الشارع
الدنماركي عىل الالعبني وطريقة اللعب
التي يدخل بها املنتخب املباريات يف
الفرتة األخرية.
وبرّر املدرب الدنماركي تبديالته
التي أجراها بأنها اختيارات
فنية بحتة وأنه يتعامل مع قائمة
الالعبني الكاملة لديه وكل العب
لديه ما يضيف للمنتخب.
ونفى املدرب أن يكون قد استسهل املنافس
التونيس يف املباراة ،وقال إنه ظل ير ّدد منذ
فرتة بأن املنتخب التونيس منافس قوي جدا ً
وقد حصل عىل دعم جماهريي كبري.
وأكد كاسرب أن املستوى الفني للمنتخب
الدنماركي سيكون مختلفا ً يف مباراتيه
املقبلتني أمام كل فرنسا وأسرتاليا.
} كاسبر هيولماند

كريستيانو يرحل عن يونايتد
لندن -األناضول -أعلن نادي مانشسرت يونايتد اإلنجليزي ،أمس ،توصله إىل اتفاق مع
نجمه الربتغايل كريستيانو رونالدو يُفيض إىل رحيل األخري وفسخ العقد بينهما بالرتايض.
وقال يونايتد يف بيان رسمي« :كريستيانو رونالدو سيغادر مانشسرت يونايتد باتفاق
متبادل ،بأثر فوري».
وأضاف« :النادي يشكر الالعب عىل مساهمته الهائلة يف فرتتني يف أولد ترافورد».
واختتم« :ال يزال الجميع يف مانشسرت يونايتد يركزون عىل مواصلة تقدم الفريق تحت قيادة
إريك تن هاج والعمل معا لتحقيق النجاح عىل أرض امللعب».
} كريستيانو رونالدو

العيــدوني ســعيــد بـ«األفضــل»
الدوحة -قنا -أعرب عيىس العيدوني العب املنتخب
التونيس األول لكرة القدم ،عن سعادته بحصوله
عىل جائزة أفضل العب يف مباراة منتخب بالده أمام
الدنمارك لحساب املجموعة الرابعة من بطولة كأس
العالم  FIFAقطر .2022
وقال العيدوني يف املؤتمر الصحفي عقب املباراة،
إن مصدر سعادته هو النتيجة اإليجابية التي خرج
بها املنتخب من املباراة رغم أن تركيزهم كان عىل
الفوز ولكن ذلك لم يتحقق ،الفتا

إىل أن التعادل أمر إيجابي لهم كالعبني بأن يبدؤوا
مشوارهم بنقطة مهمة يف انتظار املباراتني املقبلتني
أمام أسرتاليا وفرنسا.
وأكد العيدوني أن املنتخب التونيس يتميز بروح
عالية وجميع العبيه حريصون عىل أن يكون
املنتخب يف أفضل مظهر فني له ،مقدما الشكر
لزمالئه الالعبني عىل أدائهم املسؤول داخل امللعب،
مضيفا أن جائزة أفضل العب لم تأت من فراع
وإنما بتعاون زمالئه.

كما أكد أن املنتخب التونيس سيكون مميزا يف
النسخة الحالية من بطولة كأس العالم بعد أن
حصل عىل دعم معنوي كبري بالتعادل ودعم
جماهريي سيكون له أثره الكبري يف املباراتني
املقبلتني.
وأضاف الالعب أنهم سيعملون مع املدرب عىل
الفعالية من أجل حسم املباراة املقبلة وتسجيل
األهداف ،مشريا إىل أنهم أمام الدنمارك لم ينجحوا
يف الوصول للشباك بسبب غياب الفعالية.

} عيسى العيدوني
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العنابي رفع الشعار للتمسك بآمال التأهل

ال بدي ــل عــن االنتصـ ــار

هاشتاق

} من تدريبات العنابي

كتب  -عادل النجار
يخوض منتخبنا الوطني مساء اليوم عىل
مالعب أكاديمية أسباير تدريبه الرئييس
استعدادا ً ملواجهة السنغال يف الجولة
الثانية من منافسات املجموعة األوىل،
وتقام املباراة عىل استاد الثمامة يوم
الجمعة القادم يف تمام الرابعة عرصاً.
ويسعى العنابي لتجاوز آثار الهزيمة
التي تعرض لها منتخبنا أمام اإلكوادور
يف الجولة األوىل بهدفني دون رد ،حيث
ماتزال الفرصة قائمة أمام نجوم
منتخبنا من أجل التعويض وإسعاد
الجماهري والحفاظ عىل حظوظ التأهل،
حيث ماتزال هناك ست نقاط يف امللعب
ويجب الدفاع عنها بالرغم من العبور
للدور الثاني ،ويجب االستفادة من
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آسيا لتحقيق الفوز،
خسارة السنغال أمام
وقد تحدث املدرب مع
هولندا بثنائية ،فالفرصة
الالعبني عن ذلك األمر
متاحة اآلن رغم الخسارة
تدا
ول رواد مواقع التوا
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املدرب من جانبه بدأ
املتاحــة
الحســـابات
م
اال
هم
ست
ته
الوطنية لتحفيزه
فالعنابي قادر ومع
مرار يف الدفاع عن ح
الرتكيز عىل عالج األخطاء
للمجموعــةجعـــلت
الجمهور سيكون أ
ظوظه يف البطولة ح
قو
تى
ى
و
وت
إن
وأف
كان
ضل
ت
وي
ص
ج
عب
ب
ة،
قديم كل أنواع الدعم
عىل كل ال
من
أ
جم
جل
اه
ت
ري
حق
موا
يق
التي وقع فيها عنارص
عناصـــــر العنابي
ص
ال
لة
ا
عنا
بي ال
لزحف والحضور
حلم والتأهل للدور ا
لثا
ني
ر
غم
ق
وة
منتخبنا أمام اإلكوادور،
يرفعون شعار التحدي
و
ص
عوبة املهمة.
حيث ركز عىل الجانب
من أجل الفوز الذي ال
ا لحما س
الدفاعي من أجل عالج
املنافسة
يف
االستمرار
بديل عنه من أجل
فا ملنتخب
وإشعال الهمم والتمسك باألمل وإزالة
األخطاء وكذلك عىل الجانب
السنغال
مباراة
وستكون
باملجموعة،
الصورة غري املتوقعة التي كان عليها يف السنغايل هو بطل قارة أفريقيا،
بمثابة تح ٍّ
وسيعمل عىل تعويض خسارته أمام الهجومي خاصة أن منتخبنا يمتلك
بنجاح
تجاوزه
يجب
كبري
د
املباراة االفتتاحية.
هولندا كذلك ،لذا سيقدم كل ما لديه أمام عنارص هجومية مميزة عىل رأسها املعز
وتحسني الصورة ،وقد تحدث املدرب يوم أمس فتح العنابي ملف مباراة
منتخبنا ،لكن األرض والجمهور عامالن عيل هداف كأس آسيا يف النسخة املاضية
مع الالعبني خالل املحارضة التي ألقاها السنغال وبدأ وضع التصور املناسب لتلك
مهمان من أجل دفع العنابي بطل قارة والهداف التاريخي للبطولة يف نسخة
عليهم يف التدريبات األخرية من أجل رفع املباراة التي ستكون يف غاية القوة والندية،

تدريب تكتيكي في أسباير
خاض العنابي أول تدريب تكتيكي وفني
وبدني له أمس ،بعد الخسارة أمام اإلكوادور،
حيث كان اليوم التايل للمباراة بمثابة فرصة
لالستشفاء وعمل «ريكفري» لتجنب اإلرهاق
واإلصابات ،وبدأ أمس التدريب الفني عىل أن
يكون اليوم املران الرئييس ويختتم غدا ً تدريباته
ملواجهة السنغال وسط حالة من الجدية الكبرية
التي فرضها الجهاز الفني عىل الالعبني.
وقد جاء املران أمس قويا وتم الرتكيز خالله
عىل بعض الجمل الفنية والتكتيكية كما عكف
الجهاز الفني عىل دراسة منتخب السنغال
وتحديد نقاط القوة والضعف من أجل التعامل
معها خالل املواجهة املرتقبة بعد غد الجمعة.

بوعالم وبسام والمهمة الصعبة
سيكون أمام الثنائي خوخي بوعالم وبسام
الراوي مهمة صعبة أمام الهجوم السنغايل،
فاملنتخب األفريقي املدجج بالنجوم سيلعب
بشكل هجومي قوي لتعويض خسارته أمام
هولندا ،لذا سيكون عىل عنارص منتخبنا خاصة
ثنائي الدفاع أن يكونوا يف أفضل حاالتهم من
أجل تقديم عرض قوي يدفع العنابي لتحقيق
الفوز وحصد الثالث نقاط.
األداء الدفاعي أمام اإلكوادور لم يكن جيدا ً لكن
املنتخب يمتلك قدرات كبرية وسبق ولعب هؤالء
النجوم أمام عنارص قوية يف منافسات كبرية.

اإلعالم األجنبي
يتابع المران
أقيم تدريب منتخبنا
العنابي أمس تحت
أنظار وسائل اإلعالم،
حيث حرص اإلعالم
األجنبي عىل متابعة
تدريبات منتخبنا
والوقوف عىل جاهزيته
للقاء السنغال،
ويحظى العنابي
باهتمام عاملي واسع
باعتباره املنتخب
املستضيف ألول
كأس عالم يف املنطقة
العربية والرشق
األوسط.
وقد تم السماح
لوسائل اإلعالم
بحضور جانب من
التدريبات مدته ربع
ساعة وفق الربنامج
املحدد من الفيفا.
وقد جاء املران يف
أجواء من الحماس
لتجاوز الخسارة التي
تعرض لها منتخبنا
أمام اإلكوادور يف
الجولة األوىل.

واحدة وهداف الكأس الذهبية ،لكن
رغم ذلك منتخبنا لم يظهر بالصورة
الهجومية املطلوبة وعانى بصورة كبرية
أمام دفاع اإلكوادور ،وستكون املهمة
صعبة كذلك أمام الدفاع السنغايل إذا لم
يكن الهجوم يف حالته وظهر بالصورة
املطلوبة وقدم أداء قويا يعزز من حظوظ
الفوز والتمسك بفرص حصد الثالث
نقاط.
سانشيز بدوره تحدث عن هذا األمر وأكد
أنه سيعمل عىل عالجه خالل التدريبات
القادمة ،وسيكون عىل عنارص الوسط
تقديم الدعم واملساندة للهجوم خاصة
عن طريق أكرم عفيف وحسن الهيدوس.
منتخبنا قادر عىل تحقيق الفوز والكل
يسانده ويدعمه بكل قوة ،وسيخوض
اليوم املران الرئييس وسط تركيز كبري
وتعاهد عىل إسعاد الجماهري.

في التشكيل وطريقة اللعب

تغيـيـرات محتمل ــة !..
يسعى املدرب اإلسباني فيليكس
سانشيز لالستقرار عىل التشكيل
املناسب ملواجهة السنغال وذلك
خالل املران الرئييس اليوم ،حيث
كانت هناك بعض األنباء املتداولة
من قبل بعض الخرباء واملحللني
والتي تتعلق بإمكانية إجراء بعض
التعديالت عىل طريقة اللعب التي
بدأ بها العنابي املونديال وربما
يكون هناك بعض التبديالت
عىل التشكيل والعنارص املختارة
كذلك ،لكن القرار األخري سيكون
للمدرب الذي يعرف جيدا ً من
هو األنسب لتلك املباراة ،ومن
املعروف عن سانشيز حفاظه
عىل التشكيل واعتماده عىل
قوام ثابت من أجل التفاهم
واالنسجام ،لكن الخسارة أمام
اإلكوادور ،والرغبة يف تحقيق
الفوز أمام السنغال قد تدفع
املدرب لوضع العديد من األمور
األخرى يف حساباته ،ومن بينها
أسلوب اللعب الذي يحافظ عىل
حظوظ االنتصار أمام بطل
أفريقيا.
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الهزيمة أمام اإلكوادور ليست مقياسا لقدرات منتخبنا

افتتاحيات لم يخسرها العنابي

} خسارة العنابي من اإلكوادور

كتب -عادل النجار
البداية غري املرضية ملنتخبنا العنابي يف كأس العالم  2022ال يجب
أن تكون معيارا يقاس من خالله قدرات منتخبنا العنابي ،فاملباريات
االفتتاحية دائما ما يكون لها طابع خاص ،وغالبا ً ما يكون الضغط
والتوتر من أهم عوامل التأثري النفيس عىل الالعبني ،لذا قد تخرج النتائج
بصورة غري متوقعة وغري مرضية ،وهذا ما حدث عندما دخل املنتخب
بشكل غري متوقع واستفاد املنتخب اإلكوادوري من ذلك وسجل هدفني
حسم بهما الفوز والثالث نقاط ،لكن هذا املستوى ال يمكن أن نعتربه
املستوى الحقيقي للعنابي ،فقد سبق وشاهدنا منتخبنا يقدم مستويات

كوبا أميركا «»2019

أفضل أمام منتخبات أقوى ،بل شاهدناه أكثر من ند ملنتخبات عاملية
مثل الربتغال وتشييل وغريهما.
البعض قد يذهب يف النقد إىل مستوى بعيد قد يؤثر سلبيا ً عىل تركيز
الالعبني قبل املواجهة الهامة واملرتقبة أمام السنغال يف الجولة الثانية
باملونديال ،وهذا أمر مرفوض بالتأكيد ،ألن الخسارة يف املباراة
االفتتاحية ال تعني نهاية املطاف ،فما تزال حظوظ التأهل قائمة
ويجب التمسك بها ،كما يجب تقديم الدعم واملساندة لالعبني من خالل
استحضار إنجازاتهم وتحفيزهم بكل قوة من أجل التعويض والتمسك
بالنقاط الست املتبقية يف دور املجموعات من أجل التأهل للدور الثاني،
فحتى وإن كانت املهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة.
العنابي قادر ويمتلك املقومات التي تؤهله للمنافسة والتفوق عىل

السنغال يف املباراة القادمة ،ملا ال وهو بطل قارة آسيا ،وقادر عىل
مقارعة بطل قارة إفريقيا ،واذا نظرنا إىل آخر  5مباريات افتتاحية
خاضها العنابي يف املباريات القارية املختلفة سنجد أنه لم يخرس أي
مباراة افتتاحية ،رغم تنوع واختالف تلك البطوالت القارية ،بل يمكن
القول أنها يف بطوالت مختلفة وبصورة مختلفة ،ورغم ذلك لم يخرس
العنابي أيا منها ،بما يؤكد أن خسارته يف افتتاح كأس العالم غالبا ً ما
تكون نتيجة للضغوط والتوتر خاصة أنها أول مباراة يف تاريخ منتخبنا
باملونديال وأمام أكثر من  60ألف متفرج ..بشكل عام سنسلط الضوء
عىل آخر  5مباريات افتتاحية خاضها منتخبنا العنابي خالل السنوات
األخرية للتأكيد عىل أن مواجهة اإلكوادور كانت استثنائية والعنابي قادر
عىل العودة يف املجموعة والدفاع عن حظوظ التأهل للدور الثاني.

كأس آسيا «»2019

} العنابي وباراغواي

يف املباراة االفتتاحية للعنابي ببطولة كوبا أمريكا
التي شارك فيها ألول مرة يف تاريخه ،تعادل
منتخبنا مع منتخب باراغواي خالل املباراة القوية
التي جمعت املنتخبني يف الربازيل.
وشهدت املباراة تسجيل  4أهداف ،حيث تقدم
منتخب باراغواي بهدف مبكر يف الدقيقة  4لالعب
أوسكار كاردوزو ثم عزز تقدمه بهدف ثان يف
الدقيقة  55عن طريق غونزاليس ،قبل أن يحرز
املعز عيل الهدف األول ألول منتخب عربي يشارك
يف البطولة يف الدقيقة  67ثم أدرك خوخي بوعالم
التعادل يف الدقيقة  ،77ليخرج العنابي بالتعادل
من تلك املواجهة القوية أمام مجموعة من النجوم
العاملية ويقدم صورة مرشفة للكرة اآلسيوية.

الكأس الذهبية «»2021

} العنابي وبنما

يف املباراة االفتتاحية لكأس آسيا  2019التي
أقيمت يف اإلمارات ،حقق العنابي الفوز يف أول
مباراة خاضها بالبطولة القارية ،حيث استهل
العنابي مشواره يف تلك البطولة بشكل مثايل ،بعد
الفوز بهدفني نظيفني عىل نظريه اللبناني يف أوىل
مبارياتهما ضمن املجموعة الخامسة ،سجل بسام

يف املباراة االفتتاحية ملنتخبنا العنابي ببطولة الكأس
الذهبية ملنطقة الكونكاف التي شارك فيها منتخبنا ألول
مرة يف تاريخه ،تعادل أمام منتخب بنما بثالثة أهداف
لكل منهما يف املباراة التي أقيمت عىل استاد BBVA
يف هيوستن بوالية تكساس األمريكية ،وسجل أهداف
منتخبنا الوطني كل من أكرم عفيف ( )47واملعز عيل
( )52وحسن الهيدوس ( 60من ركلة جزاء) وق ّدم
العنابي مباراة جيدة ونجح يف التأكيد عىل املستوى
الهجومي الذي يمتلكه حيث تقدم يف النتيجة ثالث
مرات ،وكان األقرب للفوز بالرغم من مشاركته األوىل
يف تلك البطولة ،إال أن شخصية منتخبنا كانت حارضة
بقوة وظهرت بشكل جيد أمام أعني الجميع ،واستحق
العنابي احرتام كل املنتخبات يف تلك البطولة التي أظهر
خاللها شخصيته رغم أنها كانت أول مشاركة له.

الراوي ( )65واملعز عيل ( )79هديف الفوز لصالح
العنابي خالل تلك املباراة ،وحصل منتخب قطر عىل
ثالث نقاط كانت دافع له ملواصلة املشوار بنجاح
حتى تمكن من التتويج باللقب ومنح قطر أول كأس
يف تاريخه بالبطولة ،بعد أداء راق للغاية استحق
عليه الوقوف فوق منصة التتويج.

التصفيات األوروبية
شارك العنابي ألول مرة يف تاريخه يف التصفيات
األوروبية املؤهلة لكأس العالم  2022وذلك
من أجل اكتساب الخربات والحصول عىل احتكاك
حقيقي أمام منتخبات أوروبية عريقة ،ورغم أنها املشاركة
األوىل للعنابي لكنه نجح يف تحقيق الفوز عىل لوكسمبورج
 0-1يف أول مباراة خاضها بتلك التصفيات ،وقدم منتخبنا
العنابي مستوى جيدا يف تلك املواجهة التي اقيمت عىل ملعب
ناجريدي ستاديون ،بمدينة دبرتسن املجرية ،وسجل هدف
اللقاء الوحيد مهاجم منتخبنا محمد مونتاري يف د  13من
زمن الشوط األول ،وقدم العنابي مستوى طيبا خالل تلك
املباراة وكانت بداية إيجابية عكست قدرات العنابي الجيدة
وقدرته عىل التنافس أمام الفرق األوروبية حتى وإن كانت
مشاركته ودية.

} لوكسمبورج مع العنابي

كأس العرب «»2021

} العنابي والبحرين بكأس العرب

يف بداية مشواره ببطولة كأس العرب التي أقيمت يف قطر 2021
تحت إرشاف االتحاد الدويل لكرة القدم «فيفا» ألول مرة يف التاريخ،
نجح منتخبنا العنابي يف تحقيق فوز ثمني عىل املنتخب البحريني
بهدف دون رد يف املباراة االفتتاحية التي جرت بينهما يف استاد البيت
يف إطار الجولة األوىل من مباريات املجموعة األوىل للبطولة ،وكان
عبد العزيز حاتم قد أحرز هدف الفوز ملنتخبنا الوطني يف الدقيقة
 ،69وبالتايل العنابي سبق وحقق الفوز يف مباراة افتتاحية عىل نفس
امللعب املونديايل ،لكن يف افتتاح كأس العالم لم يكن التوفيق حليف
منتخبنا خاصة بعد التوتر الذي ساد يف بداية املباراة ،وهو ما أثر عىل
الالعبني ،لكن هذا ليس باألمر الطبيعي ألن العنابي لديه تاريخ جيد
من النتائج اإليجابية يف املباريات االفتتاحية.
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عبدالله مبارك يؤكد في حوار خاص لـ«

االستسالم «مرفوض»!.
«اإلبهار» ماركة قطرية  ..ومزايا عديدة لنسخة «»2022

} عبد الله مبارك

توقيت المونديال األنسب لـ «تسويق» الالعبين
حوار  -عوض الكبايش
ش�عور غريب لكل محبي العنابي م�ا بني فرحة االفتتاح
الت�ي أبهرت وأس�عدت الجميع وما بني خس�ارة العنابي
أم�ام اإلكوادور يف مواجه�ة االفتتاح ،وما بين هذا وذاك
طغت فرحة النجاح مع ترقب لفرحة قادمة من العنابي.
مدربنا الوطني عبدالله مبارك أعرب عن سعادته وفخره
باس�تضافة منافس�ات كأس العالم التي تقام ألول مرة
يف ال�دول العربي�ة بعد أن كس�بت قط�ر الغالية
التح�دي العاملي يف مواجهة
دول عدي�دة ومن
بينه�ا الوالي�ات
املتح�دة األمريكية
لتن�ال قط�ر رشف
تنظيم كأس العالم.
وعىل مدار  12عاما
من التخطيط السليم
والعم�ل االحترايف
تمكنت قطر من إنهاء
كاف�ة التحضيرات
قبل انطالق املنافس�ات
بفترة كبيرة وله�ذا
حظي�ت قطر بإش�ادات
عاملية.
جلس�نا م�ع مدربن�ا
الوطن�ي عبدالل�ه مب�ارك
بع�د خس�ارة
العناب�ي وق�دم
روش�تة لالعب�ي
املنتخ�ب وطال�ب
الجمي�ع مواصل�ة
الدع�م مؤك�دا أن
قطر ستقدم نسخة
مونديالي�ة متمي�زة
وفري�دة م�ن نوعه�ا
م�ن كاف�ة النواح�ي
حي�ث مالع�ب عاملي�ة
متقارب�ة ل�م ن�ر مثلها
م�ن قب�ل ،وفن�ادق عىل
أعلى مس�توى وه�و ما
يمك�ن الجمه�ور القادم
من مختلف أنح�اء العالم
من حضور أكثر من مباراة
يف الي�وم ب�دون أي عناء أو
تكالي�ف مالية تذكر وهو أمر غري مسبوق...
حديث مطول كش�ف م�ن خالله عبدالله مب�ارك املدرب
الوطني عن قدرة العنابي للعودة من أجل تقديم األفضل
يف الجوالت املقبلة وجاء الحوار …

الفر
ص
ة
ال
تزال
مو
جودة ..

ونر
غب في
«الت
عويض

»

نحتاج
إلى عودة
الروح
لالعبينا

{ ماهو تعليقك عىل خسارة العنابي يف بداية املشوار؟
 طبعا هي خس�ارة غري متوقعة ،أو لنقل إن الظهور هو غرياملتوقع ملنتخبنا ..وأعرف أن�ه لديهم القدرة عىل األفضل لذلك
اقول لهم «ال لالستسالم» ويجب أن نواصل العمل.
{ وماذا تقول عن الجولة الثانية أمام منتخب السنغال؟
 مواجه�ة صعبة عطفا عىل مس�توى الس�نغال أمام هولندا،ولكن بالعطاء والبذل سيعود منتخبنا بطل آسيا للمنافسة.

{ هل ترى أن الفرصة ال تزال موجودة ؟
 قبل الفرصة والحس�ابات يجب أن نعرف أن املهم هو عودةالروح لالعبينا وظهورهم باملس�توى الذي نعرفه ،وبعدها لو
خرسوا املباراة فهذا أمر طبيعي ،كرة قدم ربح وخس�ارة لكن
األهم هو عودة الروح واللعب باملستوى املطلوب.
{ هل ترى ان املنتخب تأثر باإلرهاق ؟
 على العكس تماما ،ال يوجد أي أث�ر لعامل اإلرهاق ،خاصةوأن العب�ي منتخبنا خاضوا فرتة إع�داد نموذجية مع املنتخب
أو نواديه�م ...ال أخشى م�ن ه�ذا العام�ل عىل االطلاق ألن
املدرب سانش�يز واالتحاد القطري لكرة القدم وفروا برنامجا
تحضرييا عىل مس�توى عال تم دراس�ته بدقة ...ال خوف عىل
العبي املنتخب رغم كثرة املباريات واملش�اركات ألنهم يعلمون
جي�دا ان ه�ذه التحضيرات واملباري�ات تكس�بهم ثق�ة أكرب
واحتكاكا عاليا خالل مباريات مونديال .2022
{ يف رأيك ما يميز مونديال قطر عن النسخ السابقة ؟
 هناك الكثري الذي يميز مونديال قطر  ....2022من املؤكد أنهناك مزايا عديدة تميز مونديال قطر عن النسخ السابقة والتي
جعلت العالم يف حالة انبهار ش�ديد م�ن التحضريات القطرية
من قبل انطالق املنافس�ات ولعل يف مقدم�ة هذه املزايا املالعب
الفريدة من نوعها والقريبة من بعضها والقريبة يف نفس الوقت
من إقامة الوفود والجمهور وهو ما سيمكن الجمهور ألول مرة
م�ن مش�اهدة مباراتني يف يوم واح�د كما أن الف�رق لن تكون

فترة اإلعداد مثالية ..وننتظر التصحيح أمام السنغال
بحاجة لرتك مكان إقامتها مع كل مرحلة ...س�تقام عىل هامش
املوندي�ال فعالي�ات عدي�دة وممتعة تعرب عن حض�ارة وتراث
وعادات وتقاليد أبن�اء املنطقة العربية ....خاصة وان املونديال
س�يقام ألول م�رة يف بلد عرب�ي يف نوفمرب بدال م�ن يونيو ويف
مالعب مكيفة س�يكون آخر مونديال يقام من  32فريقا ويقام
يف بل�د واحد بعد أن ق�رر الفيفا زيادة ع�دد املنتخبات إىل 48
منتخبا وبالطبع ستقام يف أكثر من دولة ..ويساعد عىل تسويق
الالعبني قبل الدخول يف فرتة التنقالت الشتوية.
{ ماهو تعليقك عىل حفل االفتتاح ؟
 على الرغم من الخس�ارة إال ان افتتاح بطول�ة كأس العالمكان مبه�رًا ،وهذا ِّ
يف اس�تاد البي�ت املوندي�ايل َ
يؤك� ُد النجاحَ
املبك�ر للمونديال ،والتصحيح ألي مفاهيم خاطئة حول كأس
العال�م ...الجيمع مبهرون يف اس�تضافة األح�داث الرياضيّة
ُ
ُ
وحفل االفتتاح كان رائعًا ،كم�ا َّ
أن التنظي َم مميّ ٌز ،ال
الكبرى،
س�يما أن قطر لديها خربات مُرتاكمة وكوادر قطرية شابَّة عىل
أعىل مس�توى ُتضاف إىل عنارص الخربة الكبرية ،كما َّ
أن إقامة
البطولة تحت مظلة الفيفا كانت مهمة للغاية.
{ ما الذي لفت انتباهك يف حفل االفتتاح ؟
 ألول م�رة يف تاريخ كأس العالم ،ظه�رت العرضة القطريةوالخليجية ،كإحدى فقرات حفل افتتاح مونديال قطر ،2022
لتس�جل أول حضور لها يف العرس الكروي العاملي ،ولتصبح
ذكرى لن تنىس من إرث املونديال العربي األول.

مجموعات
العرب صعبة ..
وبالعطاء يمكن
المنافسة
} عبد الله مبارك يتحدث للزميل عوض الكباشي

وف�ن العرضة القطرية ،يع�د الفن األغنى واأله�م عىل امتداد
تاري�خ قط�ر القدي�م والحديث وال�ذي يصاحب املناس�بات
الوطنية واالجتماعية ،تعبريا ً عن مدى الحفاوة بهذه املناسبات
وقربه�ا م�ن القلب والوج�دان ..وكان�ت تس�تخدم قديما ً يف
املناسبات الوطنية واس�تقبال ضيوف البالد من ملوك وأمراء
وكبار الشخصيات ووفود رفيعة املستوى ،وعند عودة السفن
الرشاعية (املحامل) من رحالت الغوص.
{ كيف تنظر إىل الدعم الجماهريي يف املباريات املقبلة ؟
 جمهور العنابي ال يحتاج لفزعة ،فالجمهور مستعد قبل بدءالبطولة ،وس�يكون عند املوعد ،بإذن الله ،وأطالبهم بالتواجد
يف املدرج�ات لتحفيز الالعبين وبث الحماس فيه�م ،والحق،
الجماهري القطرية دائما ً ما تكون يف ظهر العنابي.
{ ما نقاط قوة منتخب قطر التي سيستفيد منها
املدرب سانشيز يف الجولة املقبلة من البطولة ؟
 الفرص�ة أمام العنابي ال تزال قائمة من أجل تقديم األفضل..أعتقد أن قوة العنابي منذ كأس آسيا األخرية وكوبا أمريكا تكمن
يف اللع�ب الجماعي ،دائما ما نش�اهد املنتخ�ب القطري ككتلة
واح�دة عىل أرضية امللعب ،املنتخب يعتم�د كثريا عىل التحوالت
وعلى مهارات أكرم عفيف واملعز عيل ،ولدينا فرصة كبرية أمام
السنغال ،أعتقد أنه نملك عنارص كثرية ترجح كفة منتخبنا.
{ كيف ترى حظوظ العنابي للمنافسات املونديالية ؟
 الكرة ال تزال يف امللعب ،وحس�ابيا لم نخرج من املنافس�ة...العناب�ي خضع لربنامج إعداد قوي ج�دا ومثايل جدا يحلم به
أي منتخب ،فالعنابي ش�ارك يف العديد من املنافسات العاملية
مثل كوبا – أمريكا والكونكاكاف والتصفيات األوروبية وواجه
منتخبات قوية من مدارس تدريبية مختلفة واساليب تكتيكية
متنوع�ة وتحت ضغوط قوي�ة وجدية ،وهو ما أف�اد املنتخب
بش�كل واضح إىل جانب املواجهات الودي�ة القوية والتجارب
القوية الت�ي خاضها العنابي مع منتخبات متنوعة ربما تمثل
مختلف القارات جعلته من أكثر املنتخبات انسجاما وجاهزية
للمنافس�ات املونديالية ألن نجوم العنابي يتدربون مع بعض
م�ن س�نوات بعكس املنتخب�ات األخرى الت�ي تتجمع لفرتات
محدودة ،خاصة أن أغل�ب نجومها يكونوا محرتفني بالخارج
وه�و م�ا يجعلن�ا متفائلني كثريا بق�درة العنابي على تقديم
العروض القوية واملرشفة للكرة القطرية.
{ مشاركة منتخباتنا العربية يف املونديال كيف تنظر لها ؟
 أرى أن املغ�رب ه�و من أفض�ل الفرق العربية فني�ا ،وقادر عىلالتأهل ومواصلة املش�وار فهو يضم مجموعة من الالعبني املميزين
ويف أفضل حاالته�م الفنية ..وأتمنى أن يظهر املنتخب الس�عودي
بشكل قوي ويكون قادرا عىل التأهل ،خاصة أنه اكتسب الكثري من
الخربات املونديالي�ة ويدربه مدرب كبري وهو الفرنيس هرييف رينار
وهو صاحب خربة مونديالية وقادر عىل قيادة األخرض للتأهل رغم
صعوبة املواجهة األوىل أمام األرجنتيني ...أما املنتخب التونيس فهو
يف مجموع�ة حديدية ومهمته بالغة الصعوبة ،خاصة أمام منتخبي
الدنمارك وفرنسا ولكن مهمته أمام األسرتايل متكافئة إىل حد كبري،
م�ع تمنياتي بالتوفيق لجميع املنتخبات العربية يف مونديال العرب
وتحقي�ق النتائ�ج التي تس�عد الجمه�ور العربي الذي س�يتواجد
بكثافة لتشجيع جميع املنتخبات العربية.
{ ماذا تقول يف الختام ؟
 نتمنى عودة العنابي ونرحب بعش�اق الكرة املس�تديرة منكافة انحاء العالم لالس�تمتاع بنس�خة مونديالي�ة مبهرة مع
فعالي�ات متنوعة يف أجواء آمنة تمام�ا والتعرف عن قرب عىل
املعالم السياحية واألثرية وعادات وتقاليد أبناء املنطقة.
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تفوق على األرجنتين المرشحة لنيل اللقب

األخضر  ..يكتب التاريخ
الدوحة -د .ب .أ -أسعد
المنتخب السعودي الجماهير
العربية وحقق انتصارا مثيرا
على نظيره األرجنتيني
/ 2  1أمس الثالثاء في
الجولة األولى من مباريات
المجموعة الثالثة ببطولة
كأس العالم قطر .2022
وافتتح المنتخب األرجنتيني
التسجيل في الدقيقة
العاشرة بهدف سجله ليونيل
ميسي من ضربة جزاء ثم
حسم المنتخب السعودي
المباراة لصالحه بهدفين في
الشوط الثاني سجلهما صالح
الشهري وسالم الدوسري
في الدقيقتين  49و.53
ووسط حضور  88.012ألف مشجع يف استاد
لوسيل ،الذي سيستضيف نهائي املونديال،
حقق املنتخب السعودي انتصارا تاريخيا
حيث إنه األول له عىل األرجنتني وذلك يف أول
مواجهة بني الفريقني يف تاريخ كأس العالم.
والتقى املنتخب السعودي نظريه األرجنتيني
أربع مرات سابقة ،شهدت انتصارين
لألرجنتني وتعادلني.
وخرس املنتخب األرجنتيني امس مباراته
االفتتاحية بكأس العالم للمرة األوىل منذ
نسخة  ،1990التي شهدت هزيمته أمام
الكامريون .بدأت املباراة بإيقاع لعب رسيع،
وجاءت أوىل الفرص الخطرية يف الدقيقة

}
األخضر
يكتب التاريخ
}

الثانية حيث سدد مييس كرة بقدمه اليرسى
من داخل منطقة الجزاء ،لكن الحارس محمد
العويس تصدى لها برباعة.
وتألق العويس مجددا يف االرتقاء والتصدي
بقبضته لكرة خطرية أرسلها مييس من رضبة
ركنية يف الدقيقة السادسة.
وحصل املنتخب األرجنتيني عىل رضبة جزاء
يف الدقيقة التاسعة بداعي قيام سعود عبد
الحميد باإلمساك بالالعب باريديس داخل
منطقة الجزاء ،وتقدم مييس لتنفيذ الرضبة
مسجال منها هدف التقدم لألرجنتني.
بعدها دخل املنتخب السعودي يف أجواء
املباراة بشكل أكرب وأبدى إرصارا واضحا

عىل تقديم رد فعل لكن املنتخب األرجنتيني
رسعان ما استعاد تفوقه يف االستحواذ.
ويف الدقيقة  ،22تلقى مييس تمريرة طولية
وانطلق لينفرد بالحارس ويسدد الكرة يف
الشباك لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي
التسلل.
ويف الدقيق  ،35مرر مييس عرضية إىل
مارتينيز الذي راوغ الحارس وأسكن الكرة يف
الشباك لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي
التسلل.
واشتكى سلمان الفرج من أالم اإلصابة يف
الثواني األخرية من الشوط األول ،ليضطر
للخروج وسط دعم هائل من الجماهري ،وحل

مكانه نواف العابد ،وقد سلم الفرج شارة
القيادة إىل سالم الدورسي.
وضجت املدرجات بهتافات الجماهري
السعودية والعربية يف الدقيقة  49عندما
تعادل املنتخب السعودي عن طريق صالح
الشهري الذي تلقى طولية وتوغل برباعة
داخل منطقة الجزاء متحديا الرقابة من جانب
كريستيان رومريو ،وصوب كرة رائعة إىل
داخل الشباك معلنا تعادل السعودية / 1 .1
واشتعلت األجواء بشكل أكرب يف الدقيقة ،54
حيث أضاف سالم الدورسي الهدف الثاني
للمنتخب السعودي ،عندما استخلص الكرة
وراوغ الددفاع األرجنتيني برباعة داخل

سكالوني:

رينارد:

أســـوأ لـحــظــة

نتيجة خالدة

أعرب األرجنتيني ليونيل سكالوني ،املدير الفني
ملنتخب األرجنتني ،عن حزنه الشديد للهزيمة
املفاجئة التي مني بها التانجو أمام
السعودية .وقال األرجنتيني ليونيل
سكالوني ،املدير الفني ملنتخب
}
السعودية ،باملؤتمر الصحفي
سكالوني
الذي عقد عقب اللقاء:
}
كنا نعرف كيف ستلعب
السعودية وحرضنا لذلك،
ذهبنا ونحن نعرف أنهم
سيلعبون بدفاع متقدم ،كانت
التسلالت باملليمرتات.
وأضاف :هذه أسوأ لحظة بالنسبة
لنا ،نحرتم املنتخب السعودي ولديه
العبون مميزون ويمتلكون لياقة بدنية عالية،
توقعنا الحضور الجماهريي الكبري
للسعودية بحكم قربها من قطر .وتابع :الشوط األول كنا الطرف
األفضل ولكن هدفا واحدا بإمكانه تغيري كل يشء ،سنحلل
أهدافهم بهدوء أكرب ،السعودية سجلوا يف الدقيقة  48و،51
تغري ظروف املباراة لم يكن ألسباب بدنية ،سنرى التقرير
الطبي ولكن أعتقد أن الجميع بخري.

األرجنتين

1

السعودية

العويس  ..رجل المباراة

أبدى الفرنيس هرييف رينارد ،املدير الفني
ملنتخب السعودية ،سعادته بفوز األخرض
أمام األرجنتني.
وقال رينارد يف مؤتمر صحفي:
«أشعر بالراحة وأهنئ هؤالء
الالعبني املميزين ،نحن نعمل
مع رئيس اتحاد مميز ونجهز
أنفسنا بشكل جيد ودون
ضغوط».
وأضاف« :األرجنتني منتخب
مميز ،لم يخرس يف آخر  36مباراة،
وهم هنا كأبطال ألمريكا الجنوبية،
لكن هذه كرة القدم».
وزاد« :لم نمارس ضغطا كافيا يف
الشوط األول ولم أكن مرتاحا
لهذا السبب ،عندما نصل
إىل كأس العالم ،يجب
علينا اللعب بشكل جيد
طول الوقت» .وتابع« :علينا
أن نكون سعداء بالفوز ،لكن يجب
تحليل املباراة ،احتفلنا ملدة  20دقيقة
باالنتصار ،وهذا كل يشء ،لدينا مباراة
أمام بولندا وأخرى مع املكسيك».

حسرة وذهول
على وجه ميسى

2

شهري د ،48سالم

األهداف :صالح ال
د( 53السعودية)
الدوسري
ي د( 10األرجنتين)
ميس
الحكم:

}
رينارد
}

سيطرت حالة من الذهول والحرسة عىل
وجه النجم ليونيل مييس قائد منتخب
األرجنتني ،عقب صافرة نهاية مباراة
السعودية ،والسقوط أمام الصقور
بنتيجة  2-1يف الجولة األوىل للمجموعة
الثالثة بكأس العالم قطر  .2022وحول
األخرض تأخره بهدف يف الشوط األول
إىل تقدم بهدفني مع بداية الشوط الثانى
أمام األرجنتني ،حيث سجل ليونيل مييس
يف الدقيقة  10من رضبة جزاء للتانجو .ثم
أدرك صالح الشهري ،التعادل بالدقيقة  48وبعدها
أضاف سالم الدورسي الهدف الثاني يف الدقيقة  53من الشوط
الثانى .وظلت املباراة عىل نتيجتها حتى صافرة النهاية ،بفوز املنتخب
السعودي عىل نظريه األرجنتيني.

سالفكو فينسيتش

} ليونيل ميسي

منطقة الجزاء ثم صوب كرة صاروخية
وجدت طريقها إىل داخل الشباك معلنة تقدم
السعودية / 2 .1
وتصدى العويس لكرة خطرية يف الدقيقة 90
ثم استمرت الهجمة لكن عبد اإلله العمري
أناب عن الحارس يف التصدي للكرة قبل أن
تتجاوز خط املرمى ،وحصل العويس عىل
إنذار بسبب االحتجاج عىل الحكم.
وواصل املنتخب األرجنتيني محاوالته حتى
النهاية ،لكن العويس واصل تألقه الهائل
وأنقذ الشباك السعودية من هدف محقق يف
اللحظات األخرية قبل صافرة النهاية ،لتنتهي
املباراة بفوز السعودية / 2 .1

} محمد العويس

نجح محمد العويس حارس مرمى منتخب السعودية ،يف
الحصول عىل جائزة رجل مباراة األرجنتني ،خالل اللقاء
الذي جمع بني الفريقني ضمن منافسات
الجولة األوىل من دور املجموعات يف
كأس العالم  .2022وأعرب محمد
العويس ،عن سعادته بالفوز
عىل األرجنتني (.)1-2
وقال العويس ،يف مؤتمر
صحفي« :حصلنا عىل 3
نقاط من فريق مرشح
لحصد اللقب ،وليس
مجرد التأهل».
وأضاف« :قدمنا مباراة
مميزة وكنا جاهزين،
وأتمنى أن يكون القادم
أفضل» .وأوضح أن «توفيق
الله يف املقام األول ،وراء ظهوره
بشكل جيد ،ثم الجهاز الفني
وزمالؤه».
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نجوم األخضر تجاوزوا كل التوقعات

حقائق رقمية للمباراة التاريخية
«لوسيل»
شا
ه
د
ع
ل
ى
أول انتصار
للس
ع
و
د
ي
ة
ع
ل
ى
التانجو
كتب  -أحمد رجب
هكذا نجح نجوم األخرض يف فعل املستحيل
وتجاوزوا كل التوقعات ،والتي كانت تقول إن
املنتخب األرجنتيني سيحقق فو ًزا سهالً عىل
املنتخب السعودي ،لكن رجال األخرض كانوا يف
ً
تاريخا طال انتظاره يف
املوعد دائمًا ليسطروا
ً
كأس العالم .مدرب عرف جيدا كيف يجيد اللعب
أمام واحد من املنتخبات الكربى يف العالم ،بل
وقدم أدا ًء ملحميًا وقاد املنتخب السعودي لكتابة
التاريخ أمام رجال مييس.
ملعب لوسيل كان شاه ًدا عىل التألق السعودي
واإلبهار الذي كان حديث العالم بأجمعه
وخاصة الشوط الثاني الذي جاء كما يقول
الكتاب ملحميًا بكل معاني الكلمة ،فأهال وسهالً
باألخرض يف مونديال قطر ،خامس مشاركة
مونديالية كانت شاهدة عىل عظمة كبرية لنجوم
األخرض ،يف امليدان يا حميدان كان تحديهم
للمباراة فأخلصوا ورفعوا الراية الكربى ،وسط
أداء خرايف دعونا نطلعكم عىل أبرز األرقام التي
حدثت خالل مباراة السعودية واألرجنتني ،والتي
أقيمت ظهر أمس عىل ملعب لوسيل وشهدت
حضورًا جماهرييًا كبريًا ،يف مباراة استطاع أبناء
رينار تحقيق انتصار تاريخي بهدفني لهدف،
ونالوا تصفيق جميع الحارضين.

إي � �ق� ��اف ان � �ت � �ص� ��ارات األرج��ن��ت��ي��ن
نجح املنتخب السعودي يف إيقاف انتصارات املنتخب األرجنتيني ،بعدما نجح يف
تحقيق االنتصار عليهم ،ليوقف املنتخب األرجنتيني عند  35انتصارا متتاليا ويتعطل
أمام إيطاليا التي يتفق معها يف االنتصارات املتتالية برصيد  36مباراة متتالية ،وتعد
الخسارة األوىل للمنتخب منذ يوليو .2019

أول خسارة
افتتاحية
منذ «»1990

أول فوز عـــربــــــي
مازالت أصداء االنتصار التاريخي الذي حققه املنتخب السعودي عىل التانجو تمأل
أسماع الجميع ،بعدما بات أول منتخب عربي وآسيوي يحلق عاليًا يف سماء قطر،
وينترص عىل األرجنتني يف كأس العالم بهدفني لهدف.

للمرة األوىل يخرس املنتخب
األرجنتيني يف افتتاح كأس العالم
منذ عام  ،1990بعدما خرس
نجوم التانجو أمام املنتخب
الكامريوني بهدف نظيف لنجوم
التانجو ،وتعد الخسارة أمس
أمام املنتخب السعودي هي
الخسارة الثانية منذ خسارتهم
أمام الكامريون يف االفتتاح.

«لوسيل»  ..فأل خير
يعد ملعب لوسيل واحدا من أكرب املالعب يف قطر ،حيث
استضاف مباراة املنتخب السعودي أمام التانجو والتي
شهدت حضورا جماهرييا كبريا كان ً 88
ألفا من الجماهري،
كما أنه يعد وجه الخري عىل معظم العبي األخرض ،حيث نجح
الهالل يف التتويج ببطولة كأس لوسيل أمام الزمالك املرصي،
يف املباراة التي انتهت بالتعادل اإليجابي يف املباراة بهدف
لهدف ،قبل أن ينجح الهالل يف الفوز بركالت الرتجيح.

س رج � �ل ال� �م� �ب� �اراة

ال� �ع� �وي� �

� �ل � �ب � �ي ت � �اري � �خ � �ي
رق� � � � �م س

رس املنتخب
العويس حا
مد
تصديات نال
نجح مح خروج بخمس
السعودي يف ال
ت متواجدة يف
كان
بها إعجاب الجماهري التي يف إنقاذ العديد
عة
أرض امللعب ،ونجح بربا ي ساهمت يف
الهامة والت
ت
من التصديا جا ًزا تاريخيًا.
قيق األخرض إن
تح

الدوسري
ي� �س� �ج ��ل
ل�� �ل�� �م� ��رة
ال��ث��ان��ي��ة

ً
هدفا ممي ًزا يف
سجل التورنيدو سالم الدورسي
شباك منتخب التانجو ،وتعد هذه هي املرة الثانية
التي سجل فيها سالم الدورسي عىل التوايل يف كأس
ً
هدفا يف شباك منتخب مرص
العالم .حيث سجل
عام  2018يف مونديال روسيا ،وكانت ً
أيضا مرص
متقدمة عىل السعودية قبل أن يعادل نجوم األخرض
النتيجة ويحققوا االنتصار .عام  ،2022تقدم املنتخب
األرجنتيني عن طريق مييس ،قبل أن يسجل صالح
الشهري ،وسالم الدورسي هديف االنتصار للمنتخب
السعودي ،ليواصل التورنيدو التهديف يف كأس العالم
للمباراة الثانية عىل التوايل.

س�
�
�
ا
ل
�
�
�
م
ي
�
�
�
�
ع
�
�
�
�ا
د
ل
ر
ق
�
�
�
�م ف � � �ؤاد

عادل سالم ا
األرجنتني لدورسي رقمه يف
كأ
س
ال
ع
ال
م،
ب
عد تسجيله ه ً
ليكون هدفه الثان
دفا أمام
يف املركز الثاني ضمن ي يف املونديال ب
عد
هد
فه
يف
م
رص ،ليكون
هدايف املنت
أنور.
خب السعودي م
ناصفة مع فؤاد

عودية ،هي
ني أمام الس
جنت
 1958بعد
تعد مباراة األر ب منذ عام
ألوىل للمنتخ
يس للمنتخب
الخسارة ا
مي
هدف دون رد ،حيث تقدم ل أن يسجل
 ،2022قب
التقدم ب
نديال
هديف انتصار
األرجنتيني يف مو الم الدورسي
الشهري وس
ح
صال مام التانجو.
األخرض أ

األك� � � �ث � � ��ر ان� � �ت� � �ص � � ً�ارا
ل�ل�ع��رب ف��ي ال�م��ون��دي��ال
حقق نجوم األخرض رقمًا قياسيًا تاريخيًا ،حيث باتوا أكثر منتخب
عربي يحقق انتصارات يف كأس العالم بواقع  4انتصارات ،بينما
املنتخب الجزائري يف كأس العالم  3انتصارات ،مقابل انتصارين
لكل من تونس واملغرب.

م �ي �س��ي ال ي �ف �وز
أم � �ام ال �س �ع �ودي��ة

للمباراة الثانية عىل التوايل ال
النجم األرجنتيني الكبري
ني واجه املنتخب السعودي
ينترص ،فاملنتخب األرجنتي
أهداف ،وأقيمت املباراة يف
عام  2012وانتهت بدون
ية ،أما املواجهة الثانية فكانت
السعودية حيث كانت ود
مييس قبل أن يستقبل نجوم
يف مونديال قطر وسجل
جو هدفني من نجوم األخرض.
التان
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بعد الفوز التاريخي على التانجو األرجنتيني

الســعوديون  ..أســعدونــا

} تصوير  :محمود الحفناوي

كتب  -عاطف شادي
احتفى نجوم املنتخب األخرض السعودي بإنجازهم الكبري
الذي تحقق بالفوز عىل األرجنتني بهدفني مقابل هدف يف
املباراة التي جمعت بني الفريقني عىل استاد لوسيل ،يف
افتتاح مباريات املنتخبني ببطولة كأس العالم لكرة القدم،
فيفا قطر .2022

وعرب الالعبون عن سعادتهم الغامرة باإلنجاز والفوز واألداء
التاريخي الذي تحقق عىل حساب أحد أقوى منتخبات البطولة،
والفريق املرشح من قبل الجميع للفوز بلقب كأس العالم ،ملا
يضمه من مجموعة رائعة من النجوم يف مختلف املراكز يلعبون
يف أهم األندية والدوريات العاملية ،بقيادة األسطورة ليونيل
مييس..ولم يتمالك العبو األخرض أنفسهم وانهمر بعضهم يف
البكاء الشديد عقب اللقاء بمجرد إطالق الحكم السلوفيني
صافرته معلنا تحقيق السعودية النتصار تاريخي ،كونه الرابع

صالح الشهري:

العالم اآلن يعرفنا

صالح الشهري نجم املنتخب
السعودي والهالل ،وصاحب هدف
التعادل لألخرض يف شباك التانجو،
قال إن االنتصار هو تأكيد عىل
القوة الكبرية التي يتمتع بها
الفريق ،معربا عن أن الفوز هو رد
عميل عىل املقللني من منتخب بالده
واملشككني يف قدرته عىل تقديم
يشء أمام األرجنتني أحد أكثر
املرشحني لنيل لقب كأس العالم.
أشار الشهري ،إىل أن بداية
الفريق لم تكن جيدة عىل اإلطالق
وتراجع األداء بعض اليشء
خاصة بعد ركلة الجزاء التي
سجل منها مييس هدف التقدم
لألرجنتني ،ولكن اختلف األمر
مع بداية الشوط الثاني وأظهر
الفريق السعودي وجهه الحقيقي

وقدم واحدة من أفضل مبارياته
عىل اإلطالق وسجل التعادل،
ثم الهدف الثاني والذي أعطى
املنتخب أغىل ثالث نقاط ،مؤكدا
أنها ستكون دافعا قويا من أجل
مواصلة املشوار وتكرار إنجاز
األخرض يف نسخة كأس العالم
 1994يف أمريكا والتأهل لدور
الستة عرش من البطولة.
الشهري شدد عىل أن الفريق عليه
أن ينىس رسيعا نتيجة مباراة
األرجنتني وأن تتوقف االحتفاالت
فورا بهدف الرتكيز عىل املواجهة
املقبلة أمام منتخب بولندا القوي
وصاحب اإلمكانيات املميزة،
رافضا الحديث عن صعوبة اللقاء
يف وجود أحد أهم هدايف العالم
روبرت ليفاندوفيسكي.

يف تاريخ مشاركات الفريق ببطوالت كأس العالم ،إضافة إىل أنه
جاء عىل حساب واحد من أقوى املنتخبات ،فيما كان االحتفال
األكرب لالعبني مع جمهورهم الكبري الذي حرض من الرياض
ومن مختلف مدن اململكة لدعم األبطال.
الفريق السعودي قاتل حتى النهاية أمام مييس ورفاقه
وقدموا أمام األرجنتني درسا يف فنون كرة القدم ،وأجربوا
العالم عىل احرتام األخرض والعبيه وجهازه الفني بقيادة
الرائع الفرنيس هرييف رينارد ،الذي أذاق الجمهور

األرجنتيني مرارة الهزيمة يف بداية مشواره بكأس العالم،
رغم أن الجمهور احتشد بعرشات اآلالف يف شوارع الدوحة
طمعا يف التتويج بلقب املونديال وختام مسرية األسطورة
مييس الدولية بأفضل صورة ممكنة »$« ..شاركت
نجوم منتخب السعودية أفراحهم يف ملعب لوسيل بعد
االنتصار التاريخي عىل التانجو وحصلت عىل انطباعاتهم
عن اللقاء التاريخي وتحضرياتهم للمباراة املقبلة أمام
بولندا يف إطار الجولة الثانية من دور املجموعات.

عبد اإلله المالكي:

الفوز أفضل رد على المشككين
عبد اإلله املالكي نجم األخرض والعب الهالل ،قال إن
العبي منتخب بالده كانوا رجاال وعىل قدر املسؤولية
وقدموا واحدة من أفضل املباريات التاريخية ،أمام
أحد املرشحني للفوز بلقب كأس العالم ،مشريا إىل
أن االنتصار لم يأت بسهولة خاصة يف ظل وجود
نجوم كبري بتشكيلة التانجو ،ولكن يف النهاية كل
أفراد بعثة السعودية يف املونديال سواء أكانوا العبني
أو إداريني ،وكذلك العبني جميعهم رجال عىل قدر
املسؤولية وهدفهم جميعا هو رفع علم السعودية
وترشيف الشعب واململكة ،يف أكرب محفل عاملي لكرة
القدم ،عىل أرض العزيزة قطر.
املالكي ،أوضح أن ما حدث يف املؤتمر الصحفي
الذي سبق املباراة حيث ظهر خالله استهزاء بعض

الصحفيني األوروبيني واألرجنتينيني تحديدا بالفريق
السعودي ،والتشكيك يف قدرته عىل الصمود أمام
األرجنتني ،مع توقع الخسارة بنتيجة كبرية ،كان أحد
أهم الدوافع التي حفزت الفريق للقتال داخل امللعب
وتحقيق االنتصار الكبري وحصد أغىل ثالث نقاط،
والرد عىل املشككني كان بأفضل ما يكون وداخل
أرض امللعب.
أضاف :كل العب يف الفريق السعودي كان
يتمنى خوض اللقاء والكل كان متحمسا لدرجة
أن الفريق استيقظ مبكرا منذ الثالثة فجرا يف
معسكره بالدوحة انتظارا وتشوقا للمواجهة،
والكل كان جاهزا ومن شارك أم لم يشارك يف
املواجهة بطل بمعنى الكلمة.

تمبكتي :لم نتأهل بعد
حسان تمبكتي نجم السعودية والعب فريق
الشباب يف اململكة ،قال إن االنتصار عىل
األرجنتني أظهر للجميع القوة التي يمتلكها
األخرض وقدرته عىل مواجهة أي منافس،
مشددا عىل أنه من الرضوري حاليا عدم
املبالغة يف الفرحة والتعامل مع الفوز عىل
أنه مجرد  3نقاط يف املجموعة ولم يتأهل
املنتخب بعد للدور الثاني ،خاصة وأن هناك
مباراتني متبقيتني يف دور املجموعات األوىل
أمام بولندا والثانية أمام املكسيك وكال
املنتخبني قوي للغاية والبد من الرتكيز

واالنتصار مجددا لحسم بطاقة العبور
للدور املقبل.
أضاف قائال«:كرة القدم ال تعرتف يف
بعض األحيان بالفوارق الفنية باألمور
املتعلقة بإمكانيات الالعبني ومهاراتهم إذا
كنت تلعب برجولة وإرصار داخل امللعب،
والالعبون تعاملوا مع لقاء األرجنتني عىل
أنها مواجهة تجمع بني  11العبا ومثلهم
داخل امللعب واألكثر إرصار وحماسا
يحصل عىل الفوز يف النهاية ،وهو ما تحقق
وكان الجميع رجاال بمعنى الكلمة».
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جماهير األخضر تعبر عن سعادتها بالفوز على األرجنتين

فرحة مدوية بـ«االنطالقة القوية»
كتب  -عوض الكبايش
فرحة جماهيرية كبيرة شهدها استاد لوسيل المونديالي بعد أن
فجرت السعودية واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ نهائيات
ّ
كأس العالم بفوز تاريخي على األرجنتين ونجمها الخارق ليونيل
ميسي  1-2الثالثاء على استاد لوسيل.

وسجل صالح الشهري وسالم الدورسي
هديف السعودية يف الدقيقتني  48و 53بعد
أن منح ليونيل مييس التقدم لألرجنتني من
ركلة جزاء يف الدقيقة العارشة أمام  88ألف
متفرج.
واستطاع منتخب السعودية أن يحقق فوزه
األهم يف مشاركاته الخمس السابقة يف
املباريات االفتتاحية عندما فشل يف الفوز يف
أي منها ( 4هزائم وتعادل واحد) ،قبل أن
يحقق نرصا مدويا أمس.
ومنعت السعودية أيضا األرجنتني من معادلة
الرقم القيايس يف عدد املباريات من دون
خسارة حيث توقف رصيد «البيسيلستي»
عند  36مباراة ،علما بأنها كانت ستعادل
الرقم القيايس املسجل باسم إيطاليا لو
تحاشت الخسارة يف مباراة األمس.
ودخلت األرجنتني البطولة وهي من أبرز
املرشحني إلحراز اللقب بقيادة نجمها
ليونيل مييس ،أفضل العب يف العالم  7مرات،
الذي يخوض عىل األرجح آخر مشاركة له يف
النهائيات بعد خمس مشاركات فيها.
وانطلقت أفراح واحتفاالت الجماهري

والالعبني ..وحرصت الجماهري عىل الهتاف
للمنتخب السعودي ،يف الوقت الذي توجه فيه
الالعبون إليهم صوب املدرجات ،لالحتفال
سويا .وعمت الفرحة أرجاء مدرجات
الجماهري السعودية ،بعد فوز األخرض عىل
األرجنتني بهدفني لهدف.
وهتفت الجماهري السعودية فرحة بالفوز
بعد أن نجح األخرض يف أن يلحق الخسارة
باألرجنتني التي لم تخرس منذ  2يوليو 2019
عندما سقطت أمام غريمتها التقليدية يف
أمريكا الجنوبية الربازيل صفر 2 -يف نصف
نهائي كوبا أمريكا ،وحققت بعدها الفوز يف
 25مباراة وتعادلت يف .11
وتأهل املنتخب السعودي إىل نهائيات كأس
العالم  5مرات سابقة كان أولها يف بطولة
 1994يف الواليات املتحدة ،حيث حقق أيضا
أفضل نتائجه بالتأهل الوحيد إىل دور الـ16
من مجموعة كانت تضم منتخبات هولندا
وبلجيكا واملغرب.
وتضم املجموعة الثالثة بمونديال قطر
منتخبات السعودية واألرجنتني وبولندا
واملكسيك.

أحمد الحربي:

فوز مستحق

السويدان:

تفوقنا على ميسي ورفاقه

أعرب أحمد الحربي عن س�عادته بفوز املنتخب السعودي عىل األرجنتيني
ورفاقه ليثبت الالعبون أنهم قادرون
أك�د عـبـدالرحـم�ن
بهدفني مقابل هدف واحد ،مشيرًا إىل ان العب�ي األخرض كانوا يف املوعد
عىل الذهاب بعيدا يف املنافس�ات التي
الس�ويدان أن منتخ�ب
ليستحق املنتخب الفوز.
انطلقت قوية.
الس�عودية كان ممي� ًزا يف
وأضاف :منتخبنا قدم
وفـ�ي خـت�ام ترصيحـات�ه
مواجه�ة األم�س
مباراة كبرية واستحق
تمن�ى عبدالرحـم�ن
أم�ام املنتخب
والظف�ر
الف�وز
السويدان أن يوفـق
ا ألرجنتيني
بالنقاط الثالث وهو
ا ملـنـتــخــ�ب
و ا ن
أم�ر جي�د يف أول
الس�ـعــودي
ا لفر ي�ق
املشوار.
فـي املباريات
س�عـى
وق�ال الحرب�ي
املقبلة بعد أن
م�ن أجل
يف ترصيحات�ه
حـقـق الفوز
الفوز منذ
إن الف�وز ج�اء
على األرجنتني
البدايـــ�ة
بع�د جهد كبري
فـــــ�ي أول
ونـ�ال مـ�ا
م�ن كل العبي
املـش�ـوار ..وهي
أراد بـــعــ�د
املنتخب والذي
مواجه�ة تعترب األهم
مـعـركـة كبيـرة.
ج�اء بجه�د
باعتب�ار أن الف�وز كان
الس�ـويــدان:
وقال
الجميع ورغبة
} عبد الرحمن السويدان
} أحمد الحربي
عىل منتخب كبري وعريق
منتخ�ب الس�عودية
كل الع�ب يف
وأح�د املنتخب�ات املؤهلة واملرش�حة
كان حارضا باألمس ونجح يف فرض
تقديم األفضل خالل املواجهة التي حسمها املنتخب الوطني
للفوز بالبطولة.
س�يطرته وأسلوبه وتفوق عىل مييس
السعودي.

عمر الحربي:

القادم أجمل

فرصة ذهبية
أش�اد عبدالل�ه محمد عبدالله املش�جع مب�اراة له م�ن خلال موندي�ال قطر
الس�عودي باملس�توى الفن�ي واألداء يمنح�ه فرصة ذهبية م�ن أجل الذهاب
املتمي�ز ال�ذي قدم�ه نج�وم األخضر ،بعي�دا يف البطول�ة وتحقي�ق الف�وز يف
املواجه�ات املقبل�ة بداية من
واس�تحقوا من خالله الفوز الغايل
مباراة الفريق القادمة
يف أول املشوار أمام منتخب
أم�ام املنتخ�ب
األرجنتين يف مواجه�ة
املكسيكي وهي
ج�اءت قوي�ة ومثرية
مب�اراة ل�ن
من الطرفني.
تكون سهلة.
وق�ال عب�د الل�ه:
وختم عبدالله
حققن�ا ف�وزا عىل
محمد عبدالله
منتخ�ب يعتبر
يث�ه
حد
املرش�ح األب�رز
قائلا :أمامن�ا
للف�وز بلق�ب كأس
تحدي�ات كبيرة
العال�م  ،2022وه�و
وعلين�ا ان نكون يف
م�ا يعتبر أم�را إيجابيا
املوعد ومواصلة مسرية
ومهما يف مش�وار املنتخب
} عبدالله محمد عبدالله
النج�اح بع�د ان تغلبنا
السعودي.
وأض�اف املش�جع الس�عودي :ف�وز عىل املنتخب األرجنتيني الذي يعترب من
تاريخ�ي ملنتخ�ب الس�عودية يف اول املنتخبات العاملية الكبرية والقوية.

«لوسيل» يكتسي باألخضر

تدفقت الجماهري السعودية نحو استاد لوسيل ،ملؤازرة
شدد املشجع السعودي عمر الحربي عىل أهمية املرحلة املقبلة
«األخرض» ،أمام املنتخب االرجنتيني أحد املنتخبات املرشحة
بعد الفوز التاريخي الذي حققه املنتخب السعودي عىل
للفوز باملونديال ..وشجعت الجماهري السعودية املتعطشة
األرجنتيني بنتيجة هدفني مقابل هدف وحيد ..بعد مواجهة
للتأهل للدور الثاني الالعبني بحرارة ،بعد ان ظلت تتوافد
حملت عنوان املتعة العربية ،وجاء الفوز الذي طال انتظاره من
إىل منطقة لوسيل حيث اقيمت املباراة ،حاملني األعالم
ارض الدوحة يف مونديال العرب قطر .2022
السعودية.
وأضاف الحربي الذي بدت عليه الفرحة الطاغية :نشكر كل
ووقفت الجماهري السعودية بجانب منتخبها يف مهمة
العبي منتخبنا الوطني لألداء املتميز الذي قدموه وعىل العطاء
تاريخية وضعتها يف قلب املسؤولية عندما وقفت بكامل
والزلنا ننتظر ونرتقب كل ماهو جميل قادم ..موضحا ان األخرض
طاقتها املعنوية بمدرجات «لوسيل» الذي اكتىس
كان يف املوعد وقدم عرضا قويا واستطاع
باللون األخرض.
الفريق ان يقدم نفسه بصورة
واستنفرت املطارات السعودية جهودها بأفضل
ممتازة يف اول املشوار.
صورة الستقبال املشجعني السعوديني املغادرين إىل
ويف ختام حديثه قال
الدوحة ملؤازرة األخرض يف مشوراه املونديايل ،وذلك
عمر الحربي :نعم تغلبنا
وفقا لوكالة األنباء السعودية (واس) لتسهيل
عىل منتخب كبري وعريق
متابعة اللقاء االفتتاحي لألخرض أمام املنتخب
ولكن ال يزال هناك الكثري
سيت الخطوط الجوية
رّ
األرجنتيني؛ إذ
ننتظره من املنتخب يف
السعودية رحالت إضافية ترددية بني
الجوالت املقبلة ونتمنى ان
اململكة وقطر ،لنقل الجمهور إىل الدوحة،
يواصل املنتخب السعودي
انطالقا ً من الرياض وجدة والدمام أيام
نتائجه االيجابية والظفر بنقاط
مباريات املنتخب السعودي ،والعودة
املباراة القادمة أمام املكسيك وخطف
يف نفس اليوم.
بطاقة التأهل.
} عمر الحربي

عبدالله محمد:
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وسائل اإلعالم تصف االنتصار على التانجو بالمستحق

«األخضر»  ..حديث الجميع
كتب – خالد عيل

اهتمام م
نقطع النظري بما حققه
ا
ملنت
خب
ال
س
عو
دي
أم
ام املنت
الجول�ة األ
وىل م�ن دور املجموعات ببطول�ة كأس العالم ،خب األرجنتيني يف مباراة
وأوق�ف
بعد
سلس�لة الالهزيمة للمنت
ما كرس ش�وكة التانجو،
خب
األ
رج
نتي
ني
عند
36
لوسيل
مب�ار
سيظل عالقا يف األذهان و
اة ،فما حدث عىل ملعب
سيت
حد
ث
ع
نه
ا
لك
ثري
خ
كانت هناك
الل األيام املقبلة.
ردة فعل قوية للمباراة
عىل
كا
فة
األ
صع
دة،
والعربية،
خاصة
والتي أفردت مس�احات
يف وسائل اإلعالم العاملية
كب
رية
لل
حد
يث
عن
ت
لك
املبا
من تفاص
يل كثرية وعديدة قبل أن
راة وأحداثها وما دار فيها
ت
نط
لق
وح
تى
ب
عد
أن
انتهت
حققها األخرض.
بالنتيجة التاريخية التي
مواقع التوا
صل االجتماعي نفس�ها
ا
مت
ألت
ب
أع
الم
ال
س
�ع
ودية
عن الحب الك
والقلوب الحمراء ،كناية
بري يف القلوب لهذا البلد ال
عرب
ي،
وع
رف
انا
وت
قد
أم�ام املن
يرا ب
تخ�ب األرجنتيني يف ه�ذا
ما قدمه نجوم السعودية
الل
قاء
ا
لتا
ري
خ�
ي،
ح
يث حر
والرياض�ة
ص نجوم الف�ن والغناء
من كاف�ة أنحاء الوط�ن
ال
عر
بي
عىل
تق
دي
�م
التهن
والشعب السعودي وا
ئة إىل القيادة الس�عودية
لالعبني عىل هذه املباراة.

{ تصوير /محمود حفناوي

عبد العزيز بن تركي:

فوز تاريخي
احتف�ل صاح�ب الس�مو
امللك�ي األمير عب�د العزيز
ب�ن ترك�ي الفيص�ل وزي�ر
الرياضة الس�عودي ،بتفوق
منتخ�ب بالده على التانجو
يف املوندي�ال ،ونشر صورة
للمنتخ�ب الس�عودي عبر
حس�ابه على تويتر وعل�ق
عليه�ا قائلا« :الحم�د لله..
ألف ألف مبروك يا أبطال..
مربوك للوطن والقيادة ..أداء
متميز وفوز تاريخي».

االتحاد القطري
يتمنى الشفاء للشهراني

نرشت الصفحة الرس�مية لالتحاد القطري لكرة القدم عرب تويرت صورة
لالع�ب الس�عودي يارس الش�هراني ال�ذي تع�رض لإلصاب�ة يف مباراة
الس�عودية وعلق�ت عليه�ا
قائلا« :نتمن�ى ل�ك الش�فاء
العاجل يارس ..والع�ودة قريبا ً
للمالع�ب» ،وذلك بعد س�قوط
املدافع الس�عودي على األرض
بع�د اصطدام�ه يف الح�ارس
محمد العويس يف كرة مشرتكة
بالدقائ�ق م�ن زم�ن املب�اراة،
وس�ط أنباء بغيابه عن املنتخب
الس�عودي حت�ى نهاي�ة كأس
العالم ،ولن يتمكن من املشاركة
مع األخرض يف قادم املباريات.

محمد هنيدي:

السعودية تبدع

ش�ارك الفنان محمد
هنيدي بعدد م�ن التغريدات
خلال أح�داث املب�ا
راة وم�ا بعدها ،فق�د كتب يف
األوىل« :يا الله ...الس�
عودية بتبدع ورجال املنتخب
الس�عودي بيعمل�وا أف
ض�ل أداء يف حياته�م ..الله
عليك�م الله عليكم ال
ل�ه عليكم الل�ه عليكم» .وقال
يف الثانية« :ملا تش�وف
األرجنتين بتحاول جاهده
تتعادل ..سيناريو وال
يف الخيال ..رشفنا األخرض»،
وزاد يف الثالثة« :الله ال
ل�ه الله التاريخ بيتكتب من
جديد ..الس�عودية ف
خر العرب الي�وم ..الله أكرب..
مربووووووك
لكل سعودي ولكل عربي».

مبروك لألبطال

ذا صن:

ميسي في صدمة
س�لطت صحيف�ة ذا ص�ن الربيطانية الضوء على املباراة،
ونشرت عنوانا يق�ول« :ميسي يف صدمة ..املرش�ح للقب
يتعرض للخس�ارة األوىل من�ذ ثالث س�نوات» ..وأكدت أن
املب�اراة كانت مذهلة يف ش�وطيها ،وامتلأت املدرجات ولم
يكن هناك أي مكان ملش�جع ،وش�ددت عىل أن هذه النتيجة
هي األبرز يف تاريخ اململكة العربية السعودية الكروي.
كم�ا اهتمت بتس�جيل مييس لله�دف رقم  92يف مسيرته
م�ع املنتخب األرجنتيني على مدار  192مب�اراة بقمصان

عمرو دياب:

التانجو ،وأكدت أن مييس لم يفرح بهدفني آخرين ،قرر
الحكام إلغاءهما ليس�كت فرحته ،قبل أن يعود املنتخب
العرب�ي بتس�جيل هدفين يف الش�وط الثان�ي ليحقق
مفاجأة وصدمة يف كأس العالم.
وأش�ادت باملنتخ�ب الس�عودي ومدي�ره الفني هرييف
رينارد ،وأبرزت ترصيحاته التي ش�دد خاللها عىل أن
الفري�ق ال يتواج�د يف قطر من أجل امل�رح ،ولكن من
أجل العمل عىل تحقيق نتائج جيدة.

نشر الفن�ان عم�رو
دي�اب ص�ورة للمنتخب
الس�عودي عرب حس�ابه
على تويرت ،وعل�ق عليها
قائلا« :مبروك ألبطال
السعودية» ،حيث حرص
النجم العربي عىل تهنئة
الش�عب الس�عودي بعد
الف�وز يف أوىل مباريات�ه
باملونديال.

ذا غارديان:

السعودية صعقت األرجنتين
عنونت صحيفة «ذا غارديان» صفحتها وقال« :السعودية صعقت األرجنتني» وقالت إن
هناك صدمة كبرية يف كأس العالم تتعلق بكرة القدم ،وهي تحقيق الس�عودية مفاجأة
كبرية بالفوز عىل األرجنتني ،وأوقفوا سلسلة الالهزيمة ملنتخب التانجو بعد  36مباراة
بال خس�ارة ،تذوقوها بقدم املنترص س�الم الدورسي .وأكدت الصحيفة أن املش�جعني
يف االس�تاد ل�م يصدق�وا النتيج�ة وف�وز
السعودية ،وسلطت الضوء عىل االحتفاالت
بنزول الدك�ة كاملة إىل امللع�ب لالحتفال
بهذا االنتصار ،ومنهم سلمان الفرج الذي
أصيب يف الش�وط األول وع�اد بعد نهاية
املباراة متكئا على عكازين لالحتفال مع
زمالئه .كما سلطت الصحيفة اإلنجليزية
الضوء عىل احتفاء الجماهري باألسطورة
الراحل دييجو أرماندو مارادونا ،والذي
تخ�وض األرجنتين أول كأس عال�م
بدون�ه ،حيث تويف من�ذ عامني ،وحملت
صورته عىل األعالم داخل االستاد.

أ

شرف عبد الباقي:

رفعتوا راسنا

حرص
الفن�ان الكوميدي أرشف
عبدال
باق
�ي
ع
لى تهنئ�ة املنتخب
الس�
عو
دي
ب
الفوز الغ�ايل ،حيث
نرش
ص
�و
رة
م
�ن فرح�ة العبيه
وعل
�ق
علي
ه�ا
قائلا« :والل�ه
ص
�ار
ت..
أل
ف
مبروك للمنتخب
ال
س�
عو
دي
وال
ش�عب الس�عودي
ال
ف�
وز
امل
س�ت
حق الي�وم رفعتوا
راسنا».

«أوليه» :الكابوس!.
علق�ت صحيفة أولي�ه األرجنتينية عن خس�ارة منتخب
التانج�و أم�ام الس�عودية ووصف�ت ه�ذه الخس�ارة
بالكاب�وس وكتب�ت عنوانا يق�ول« :الكاب�وس» ،حيث
ل�م يتوق�ع أي أرجنتيني أن تتوقف سلس�لة الالهزيمة
ملنتخب األرجنتني يف كأس العالم أمام املنتخب العربي السعودي.
وقالت الصحيفة الش�هرية عقب املباراة« :هذه صدمة ..هزيمة قاس�ية س�تبقى يف التاريخ
لسنوات طويلة ..إنها تشبه رضبة قوية ،كأن تصدم جبهتك يف الحائط ،إنها واحدة من تلك
الرضبات التي ترتك فيك أثرا لفرتة طويلة».
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الجمهور الغفير يكسر رقم السوبر بين الهالل والزمالك باستاد لوسيل

 88ألف مشجع ..رقم جديد

كتب -عاطف شادي
كرست مباراة السعودية واألرجنتني يف إطار مواجهات دور
املجموعات من بطولة كأس العالم ،فيفا قطر  ،2022رقما
قياسيا وكتبت تاريخا جديدا الستاد لوسيل ،امللعب املونديايل
الكبري والذي سيحتضن مباراة نهائي املونديال يوم 18
ديسمرب املقبل .مباراة السعودية واألرجنتني حرضها وفقا
لإلحصائيات الرسمية من اللجنة املنظمة لبطولة كأس العالم

ُ
األخضر يبدع
في دوحة الخير

} حازم الكاديكي

عىل أرض الخري قطر يبدع األخرض السعودي،
بفوز عظيم ملنتخبنا العربي لتكون أفضل بداية
ملمثل العرب عىل أرض العرب ،دوحة العزة واملجد،
قطر الحب والجمال ،قطر كعبة املضيوم ،ودوحة
األمجاد.
األخرض يبدع عىل أرضها ويقدم أجمل مباراة أمام
رفاق مييس راقيص التانجو يا يليل يا الله األخرض
يمتع ويبدع شكرا لكم يا أبناء سلمان مباراة
للتاريخ لألخرض السعودي ..تعجز كل الكلمات
عن وصف هذا الفوز العظيم عىل االرجنتني،
يجعلنا كعرب نحلم بأن املونديال عىل أرض العرب
أن يكون للعرب ،تحية لكل أبطال السعودية من
حامي العرين العويس إىل خط الدفاع الرهيب
والله رهيب خط الدفاع :سعود عبدالحميد ،عيل
البليهي ،حسان التمبكتي ،يارس الشهراني.
إىل وسط امللعب الذي عزف أجمل األلحان :عبداإلله
املالكي ،سلمان الفرج ،محمد كنو.
خط الهجوم الذي حطم التانجو :صالح الشهري،
فراس الربيكان ،سالم الدورسي.
شكرا ومربوك لكل عربي وسعودي شكرا إىل امللك
سلمان شكرا لألمري ملحمد بن سلمان ويل العهد
السعودي وصاحب الرؤية الرائعة.
مليار مربوك لنا جميعا يا عرب عىل أرض كل
العرب.
{ معلق ليبي

 88ألفا و 12متفرجا ،وهو أكرب عدد جماهريي يتواجد يف
استاد لوسيل .االستاد املونديايل العمالق افتتح بشكل رسمي
يوم  9سبتمرب املايض ،باحتضان مباراة سوبر كأس لوسيل
وهي املباراة التي جمعت بني فريقي الهالل بطل الدوري
السعودي والزمالك بطل الدوري املرصي ،والتي توج الهالل
بلقبها يف النهاية بفضل ركالت الرتجيح بعدما انتهى الوقت
األصيل بالتعادل اإليجابي بني الفريقني بنتيجة .1-1
مباراة سوبر لوسيل بني الهالل والزمالك ،حرضها وفقا
ملنظمي اللقاء يف ذلك الوقت  77ألفا و 575متفرج من

رغم

الخسارة

م
ي
س
ي
ي
ع
ا
د
ل
كريستيانو
عىل الرغم من الخس�ارة التي تلقاها
منتخب األرجنتني يف مواجهة األخرض
الس�عودي يف بداية مشوار الفريقني
ب�دور املجموع�ات لبطول�ة كأس
العالم ،فيفا قط�ر  ،2022إال أن
األس�طورة ليونيل مييس هداف
التانج�و ونادي باريس س�ان
جريمان الفرنيس ،دخل التاريخ
بالهدف الذي س�جله من ركلة
جزاء يف الشوط األول من املباراة.
مييس بالهدف الذي سجله يف شباك
املنتخب السعودي ،رفع رصيده من
األهداف يف بطوالت كأس العالم حتى
اآلن إىل  7أه�داف ،ليع�ادل بذل�ك
رقم منافس�ه األس�ايس أسطورة
الربتغال كريس�تيانو
رونال�دو ال�ذي
يمتل�ك نف�س
ا لر صي�د
م�ن األه�داف
بط�والت
يف
وأمام
العال�م،
كأس
الالعبين فرص�ة جدي�دة لزي�ادة
رصيدهم�ا من األه�داف املونديالية،
خاص�ة وأن نس�خة قط�ر 2022
م�ن املحتم�ل أن تك�ون األخيرة
لكل منهما يف املسيرة الدولية مع
األرجنتني والربتغال.
وس�بق للربغ�وث األرجنتيني أن
سجل يف وقت س�ابق  6أهداف
مونديالي�ة بقمي�ص التانجو،
وكان األول يف نس�خة أملاني�ا
 2006بشباك منتخب رصبيا
والجبل األسود وانتهت بفوز
األرجنتني بستة أهداف دون
مقابل.

جمهوري السعودية ومرص ،وهو ما كان يعترب رقما قياسيا
لجميع مالعب قطر عىل مدى التاريخ ،خاصة وأن استاد
لوسيل هو األكرب من حيث عدد الجماهري ووصوله إىل هذا
العدد تم اعتباره كرقم قيايس غري مسبوق.
وجاءت مباراة السعودية واألرجنتني لتمحو تماما الرقم
القيايس السابق ملباراة سوبر كأس لوسيل ،وتكتب تاريخا
جديدا للملعب املونديايل ،بعدما أعلن منظمو املونديال أن
عدد الحضور تخطى  88ألف متفرج ليكون أحد أهم األرقام
القياسية يف عدد حضور الجمهور للمالعب يف مونديال قطر

 2022يف نسخته الحالية.
يذكر أن الرقم القيايس ألكرب عدد جماهري يف تاريخ مباريات
بطولة كأس العالم منذ انطالقها عام  1930يرجع إىل عام
 1950وأقيمت حينها البطولة يف الربازيل ،وجمعت املواجهة
النهائية يف ذلك الوقت بني الربازيل صاحب األرض ،ومنتخب
األوروجواي ،باستاد ماركانا الشهري يف مدينة ريو دي
جانريو ،وحرض اللقاء من امللعب أكثر من  200ألف متفرج،
حيث يعترب املاركانا أكرب ملعب عىل اإلطالق من حيث عدد
املقاعد يف العالم.

الدوسري ..تخصص مونديال
كتب سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي ونادي الهالل،
التاريخ بعدما سجل هدف فوز األخضر على حساب األرجنتين
في مباراة الفريقين بافتتاح مواجهات المجموعة الثالثة من
بطولة كأس العالم ،فيفا قطر  ،2022وهو الهدف الذي منح
السعودية الفوز وأغلى ثالث نقاط في تاريخ مشاركاتها
بالمونديال.

ال�دورسي صاحب الـ 31عاما ،بهدفه يف ش�باك األرجنتني
كتب تاريخا حافال لنفس�ه يس�تحق االحرتام ،وأصبح
متخصص�ا بالفعل يف التس�جيل يف بطوالت كأس
العال�م والت�ي تقام تحت مظل�ة االتحاد الدويل
لك�رة الق�دم ،س�واء م�ع املنتخ�ب األخرض
السعودي ،أو مع ناديه الهالل.
النج�م الس�عودي س�جل م�ن قب�ل بقميص
منتخب الس�عودية ولك�ن يف صفوف فريق
الش�باب ببطولة كأس العالم للش�باب عام
 2011يف كولومبي�ا ،وتحدي�دا يف ش�باك
يف اللق�اء ال�ذي
جوا تيم�ا ال
انته�ى بفوز
األخرض الشاب
بس�تة أه�داف
دون مقابل.
وسجل الدورسي هدفا
للمنتخ�ب الس�عودي
األول يف بطول�ة كأس
العال�م بروس�يا 2018
وتحديدا يف شباك املنتخب
املرصي ،يف اللق�اء الذي
انتهى بفوز السعودية
يف مدين�ة فولجوجراد
الروس�ية بهدفين
مقاب�ل ه�دف،
لي�ودع املنتخبان
بعدها البطولة.
كما س�جل نجم الهالل يف منافس�ات بطولة كأس
العال�م لألندية عام  2021يف اإلمارات ،وتحديدا يف ش�باك
الجزي�رة اإلمارات�ي يف املب�اراة التي انته�ت بفوز الهالل
بستة أهداف مقابل هدف وحيد.
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كتب التاريخ مع األخضر ونال جائزة رجل المباراة

حــامــي  ..الـعــري ــن
من الوصول للشباك يف وقت تفوق العويس عىل نفسه وتصدى للعديد من الكرات
كتب  -عادل النجار
والفرص الحقيقية وكان بالفعل أفضل العب يف املباراة وكما وصفه البعض بأنه
عريس تلك القمة العربية الالتينية التي انتهت بانتصار تاريخي.
َ
نجح محمد العويس ،حارس مرمى املنتخب السعودي ،يف التفوق عىل تألق العويس جعله يحظى بإعجاب وهتاف الجماهري التي لم
تتوان عن االحتفال
به بعد املباراة ،واستحق أن يكون أبرز أبطال موقعة الفوز عىل التانغو،
الجميع خالل مباراة السعودية واألرجنتني ،أمس يف كأس العالم قطر
وذلك بعد تألقه يف التصدي للعديد من الفرص املحققة من نجوم
 ،2022وقدم واحدة من أفضل مبارياته عىل اإلطالق ،بل
األرجنتني.
يمكن وصفها بأنها املباراة األفضل له عىل اإلطالق،
االطمئنان
وكان منتخب السعودية قد حقق أمس فوزا ً تاريخيا ً عىل
ل َم ال وقد قاد األخرض للفوز عىل التانغو
نظريه األرجنتيني يف أكرب مفاجآت املونديال بنتيجة
بهدفني لهدف وكتابة تاريخ جديد غري
على الشهراني
 1-2يف املباراة التي جمعتهما عىل استاد لوسيل،
مسبوق ،ليس فقط للكرة السعودية
ضمن منافسات الجولة األوىل بدور املجموعات
بل للكرة العربية بشكل عام.
رغم فرحة العويس بالفوز وجائزة األفضل لكنه لم يخف حزنه
بكأس العالم قطر .2022
العويس لم يكتف بقيادة األخرض
بسبب التصادم بينه وبني زميله يارس الشهراني خالل الدقائق
تألُّق العويس يف املباراة جعل األخرض يحول
لتحقيق الفوز بل حصد جائزة
أفضل العب يف املباراة متفوقا ً
األخرية من عمر املباراة ،وقد ظهر يف حالة حزن خالل تلك
تأخره بهدف يف الشوط األول اىل تقدم بهدفني
اللحظات لكن بعد املباراة كان أكثر ارتياحا بعد االطمئنان
عىل نجوم كبار عىل رأسهم
مع بداية الشوط الثاني ،حيث سجل النجم
عىل حالة زميله ،وقد أكد يف ترصيحات لوسائل اإلعالم أن
األسطورة ليونيل مييس الذي لم
األرجنيتي ليونيل مييس يف الدقيقة  10من رضبة
الشهراني بخري وتجاوز ذلك التصادم ،ويأمل الجميع
يتمكن من إنقاذ فريقه من الخسارة
جزاء ثم أدرك صالح الشهري ،التعادل بالدقيقة
أن يكون جاهزا ً خالل املباراة القادمة نظرا ً
ولم يتمكن من هز شباك العويس إال من ركلة جزائية
 48وبعدها أضاف سالم الدورسي الهدف الثاني يف
لقيمته كالعب مهم لألخرض إىل
كان حولها جدل كبري ،لكن من كرات متحركة لم يتمكن
الدقيقة  53من الشوط الثاني.
جانب باقي زمالئه.

تألق في لحظات الحسم
ساعد حارس املرمى ،منتخب األخرض ،عىل
االحتفاظ بالتقدم الثمني ،كما صد كرة كادت
أن تقلب املوازين وتحقق التعادل ،يف الدقيقة
الثالثة والثمانني ويف الدقائق األخرية كان
بطل املباراة .مشاركة العويس املونديالية
ليست األوىل ،فقد بدأ مسريته مع الشباب،
قبل االنتقال إىل الزعيم الهالل السعودي يف
صيف  ،2017وتعد مباراة األرجنتني هي
الثانية للعويس يف كأس العالم ،حيث سبق
وأن لعب مواجهة أوروجواي يف الجولة
الثانية من مجموعات مونديال 2018
أمام أوروجواي والتي خرسها األخرض
وقتها بهدف نظيف ،فيما بقي بديال
باملباراتني األخريني .حارس األخرض
استحق ثقة مدربه الذي وصفه بالرائع
يف حني مايزال الجمهور السعودي
يتغنى باسمه بعد املباراة إىل جانب
باقي زمالئه يف الفريق وعىل رأسهم
سالم الدورسي الذي سجل هدف
االنتصار وكان مميزا بكل ما تحمله
الكلمة من معنى.

كـلـم ــة الـس ــر

العويس قدم تحية خاصة للجماهري التي لعبت
دورا كبريا يف املباراة ،ويعترب كلمة الرس يف ذلك
االنتصار ،وأكد أن خوض البطولة يف قطر يعد
حافزا كبريا ألن األخرض يلعب يف بيته ووسط
جماهريه ،مؤكدا ً الشكر لكل الجماهري التي كان
لها دور فعال يف ذلك االنتصار التاريخي املرشف
للكرة الخليجية والعربية ،وسيكون حافزا كبريا
أمام األخرض للتأهل للدور القادم ومواصلة التألق
يف املونديال األفضل يف التاريخ ،هنا يف قطر حيث
يكتب األخرض التاريخ ويحفز بشكل واضح باقي
املنتخبات العربية بفضل تألق نجومه وعىل رأسهم
العويس.

ت ـف ــوق عـل ــى م ـيـســي
حصول العويس عىل جائزة األفضل لم يأت من فراغ
لكنه نتيجة اختيار مجموعة من املحللني والخرباء ،فقد
نجح يف إثبات جدارته بحماية عرين األخرض السعودي،
وذلك بتصدياته املميزة وتواجده املحسوب يف األماكن
والتوقيات املطلوبة للعديد من الفرص التهديفية لنجوم
املنتخب األرجنتيني لكرة القدم السيما يف الشوط الثاني
من املواجهة التي أبدع خاللها الجمهور يف استاد لوسيل
بحضور فائق هو األكرب يف التاريخ.
لقد نجح العويس يف املهمة الصعبة أمام نجوم من العيار
الثقيل بقيادة األسطورة ليونيل مييس وأنخيل دي ماريا
والوتارو مارتينيز ،ليحمي عرين األخرض ويؤمن فوز
املنتخب السعودي الكبري والتاريخي بالبطولة عىل اسم
كبري ومرشح للقب وهو منتخب األرجنتني املدجج بالنجوم،
ولكن املهمة لم تنته بعد فما زال أمام املنتخب السعودي
تحت قيادة العويس مهمة أكثر صعوبة.

أداء بطولي
يعترب األخرض السعودي أول منتخب آسيوي يسجل هدفني
عىل األرجنتني يف مباراة واحدة يف التاريخ.
وقد حظي حارس منتخب السعودية محمد العويس،
بإعجاب وثناء واسعني ،بعدما قدم أداء وُصف بالبطويل مع
األخرض أمام منتخب األرجنتني املدجج بالنجوم العامليني،
وتداول مستخدمو منصات التواصل االجتماعي ،صورا
لعدد من اللحظات التي كان فيها محمد العويس حاسما
بتدخله ،وحرمان العبي األرجنتني من التسجيل عىل األخرض
والحفاظ عىل تفوق السعودي ومنحه االنتصار.
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الجماهير ترفع صور الراحل مارادونا بالمدرجات

غابت «األرجنتين»..
وحضر األسطورة
كتب – محمد الجزار

غاب ميسي والمنتخب األرجنتيني
في مباراة التانجو ضد األخضر
السعودي التي فاز فيها األخير
بهدفين لصالح الراشدي ،وسالم
الدوسري مقابل هدف وحيد
ليونيل ميسي من ركلة جزاء،
لكن حضر مارادونا وكانت صوره
موجودة في كل أرجاء استاد
لوسيل المونديالي لتؤكد على
القيمة الكبيرة لهذا النجم
األسطوري ،الذي على الرغم من
رحيله عن دنيانا فال تزال ذكراه
العطرة كالعب ونجوميته
الكبيرة حاضرة دائما وخاصة
في بطوالت كأس العالم.

المقارنات مستمرة مع ميسي ..ودييجو ال يقارن
مشجعون :مارادونا في قلوبنا ولن ننساه أبدا
فقبل وأثناء مباراة األرجنتني
والسعودية ،حملت جماهري األرجنتني
أعالمًا عليها صورة األسطورة الراحل
دييجو أرماندو مارادونا ،كما رفعوا
تمثاًال بصورته وهو يرتدي قميص
بالده ،للتذكري بالنجم الذي قاد
التانجو لحصد لقب كأس العالم
.1986
وينافس منتخب األرجنتني يف
املجموعة الثالثة ببطولة كأس
العالم  ،2022مع كل من السعودية
واملكسيك وبولندا.
وحصل منتخب األرجنتني عىل لقب
كأس العالم مرتني يف تاريخه،
نسختي  1978و 1986عىل الرتتيب.
ويتطلع ليونيل مييس قائد

األرجنتني ،لقيادة التانجو إىل اللقب
الثالث من بطولة كأس العالم،
خاصة بعد ترصيحه بأن مونديال
قطر هو األخري له يف مسريته الدولية
مع التانجو ،لكن جاءت الخسارة
املفاجئة أمام السعودية لتضع مييس
واألرجنتني يف مرمى االنتقادات
وتعيد من جديد املقارنات املستمرة
بينه وبني األسطورة الراحل
مارادونا.
وعىل الرغم أن مكانة ،ليونيل مييس،
محفوظة يف تاريخ كرة القدم ،إال أن
األرجنتينيني يتطلعون إىل اللحظة
التي يحطم فيها النجم مييس أرقام
األسطورة ،دييغو مارادونا يف هذه
النسخة بالدوحة واملنافسة عىل اللقب

وارتقى ملتابعتها برأسه لحظة
خروج الحارس لكنه استعمل يده
الفتتاح التسجيل.
واحتج العبو إنجلرتا لدى حكم
املباراة التونيس عيل بن نارص ،لكنه
لم يكرتث لهم واحتسب الهدف.
بعد أربع دقائق ،رضب مارادونا
مرة أخرى ولم يكن هناك شك
هذه املرة .استلم النجم األرجنتيني
الكرة يف منتصف امللعب وتالعب
بأربعة مدافعني إنجليز قبل أن
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حتى بعد الخسارة املفاجئة
أمام الصقور.
ويرى الكثري من اإلعالميني،
واملحللني وحتى الجماهري أن
مييس يحتاج ليفوز بكأس
العالم ليكون رمزا بمستوى
مارادونا لدى األرجنتينيني.
وإضافة إىل لقب كأس
العالم ،يمكن ليميس أن
يحطم رقمني من أرقام
مارادونا يف كأس العالم.
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هذا
ليتجاوز
صا
وسادت حالة
بيسب
ن غالبا ما
ول وكرة الس
ومع نهاية دور املجموعات سيصبح مييس
من الحزن
لة األمريكيتني.
خمس
حوزته
يف
مييس األرجنتيني األكثر مشاركة يف حاليا
بني الجماهري
ما فعله
حاسمة.
تمريرات
مباريات بالده يف كأس العالم يف دور
األرجنتينية بعد
مارداونا يف نسخة
العالم
كأس
يف
ملييس
الخامسة
هذه
مع
املجموعات.
نهاية املباراة
املكسيك .1986
له،
األخرية
تكون
أن
املرجح
من
والتي
مارادونا
حوزة
يف
آخر
قيايس
ورقم
وتحدث عدد من املشجعني للوطن معربين عن حزنهم الشديد بسبب
آخر
فصل
لكتابة
األخرية
فرصته
إنها
عدد
أكرب
وهو
لتحطيمه
مييس
يسعى
الريايض حول مارادونا ومييس ،الخسارة التي تعرض لها الفريق
تمريرات حاسمة يف كأس العالم ،يف تاريخ كأس العالم األرجنتيني ودفع وأكدوا أن دييجو ال يقارن بأحد وعدم ظهور مييس وبقية الالعبني
ويف سجل مارادونا ثماني تمريرات نفسه إىل أعىل قائمة أصحاب األرقام وأنهم يعشقونهم فهو رمز من رموز باملستوى املأمول ،مؤكدين أن الفريق
حاسمة بما يف ذلك خمس تمريرات القياسية ،لكن كل هذا سيتوقف أيضا الكرة والرياضة ليس يف األرجنتني مطالب بالتعويض ومحو هذه
حاسمة يف نسخة  1986من البطولة .عىل التتويج باللقب املونديايل وتكرار فقط ولكن يف قارة أمريكا الالتينية الصورة السلبية رسيعا.

 ..1986بطولة باسم مارادونا
تبقى مباراة األرجنتني وإنجلرتا يف
نسخة مونديال املكسيك ،1986
هي النسخة األفضل واالستثنائية
يف تاريخ دييجو ،ويكفي أن هذه
البطولة سميت باسم مارادونا ألول
مرة يف تاريخ بطوالت كأس العالم.
وكانت تلك املباراة واحدة من أكثر
املواجهات التي ال تنىس يف تاريخ
كأس العالم ،واكتسبت أهمية
خاصة لألرجنتني ألنها أقيمت بعد
أربع سنوات فقط من خسارتها يف
حرب املالوين.
وأصبحت املباراة محفورة يف
فولكلور كرة القدم لهدفني
ملارادونا :واحد سيئ السمعة
واآلخر قمة يف الروعة عىل ملعب
«أستيكا» الشهري يف مكسيكو
سيتي ..جاء األول يف الدقيقة
 51عندما اعرتض هودج كرة
عىل مشارف منطقة جزاء إنجلرتا
وحاول إعادتها باتجاه حارس
مرماه بيرت شيلتون ،فركض
مارادونا باتجاهها داخل املنطقة

بـ«المتح

ف األول
مبي والريا

يتخطى الحارس شيلتون ويسدد
داخل املرمى ،وهو الهدف الذي
اختري «هدف القرن» يف استطالع
للرأي أجراه االتحاد الدويل لكرة
القدم (فيفا).
ثم أضاف مارادونا هدفني يف مرمى
بلجيكا يف نصف النهائي ،قبل أن
يساهم بفوز فريقه عىل أملانيا
الغربية  2-3يف املباراة النهائية
ويرفع الكأس املرموقة بصفته
قائدا ملنتخب بالده.

«أفاتار» في طائرة الدوحة
تخليدا لذكرى أسطورة كرة
القدم األرجنتيني دييغو أرماندو
مارادونا ،استطاعت رشكة
أرجنتينية إعادة تكوين شخصية
النجم األرجنتيني لتمكني
جماهريه ومحبيه من التفاعل معه
بشكل مبارش ،عرب «أفاتار» رقمي
مصمم بتقنية برصية وسمعية
فائقة تتيح الفرصة لطرح
األسئلة بشكل مبارش عىل النجم
األرجنتيني ،حيث تم تحميل هذه
املنظومة عىل متن طائرة خاصة
تحمل اسمه ،وقد حطت رحالها
يف الدوحة خالل مونديال كأس
العالم قطر .2022
وتظهر صورة ملارادونا وهو يُقبِّل
كأس العالم عىل جسم الطائرة
«تانغو دي.10.إس» ،بينما
وُضعت صورة لوجهه عىل الذيل،
ويتضمن الجناحان صورتني
للهدفني اللذين أحرزهما مارادونا
يف االنتصار  1-2عىل إنجلرتا يف
دور الثمانية بمونديال املكسيك

} طائرة مارادونا

.1986
وسيتمكن املشجعون من الصعود
عىل متن الطائرة «تانغو دي 10
إس» ،وترك رسالة ملارادونا يف
قمرة القيادة ،والتفاعل افرتاضيًا
مع الالعب الراحل ،من خالل
ميزة الذكاء االصطناعي ،إىل
جانب رؤية تذكارات منه ومن
العبي منتخب .1986
وتواجدت الطائرة يف أحد
املطارات العسكرية بالعاصمة

األرجنتينية «بوينس آيرس» ،قبل
السفر لقطر ،وقد فتح املطار
أبوابه للزوار للتعرف إىل التقنية
الحديثة من خالل الحديث مع
أسطورة كرة القدم األرجنتينية
والعاملية ..وتم نقل الطائرة
«تانغو دي.10.إس» إىل قطر،
لتظهر يف مونديال كأس العالم
 ،2022بحضور عدد من زمالء
مارادونا السابقني الذين حصدوا
معه بطولة كأس العالم .1986

15
السنة ( - )28األربعاء  29من ربيع اآلخر 1444هـ الموافق  23نوفمبر 2022م العدد ()9942

الصحافة اإلنجليزية تتغنى بـ «األسود الثالثة»

«الصن» :ســداسـية ممتعـة
} ديلي تلجراف

ديلي تلجراف:
أفضل انطالقة

} من مباراة إنجلترا أمام إيران

} الصن

إعداد -وحيد بوسيوف
تغنت الصحف اإلنجليزية ،بالفوز
الكبري الذي حققه «األسود الثالثة»
أمام املنتخب اإليراني يف افتتاح
مباريات املجموعة الثانية بنتيجة
/6 ،2وذلك خالل اللقاء الذي أقيم
عىل استاد خليفة الدويل ،يف املجموعة
التي عرفت التعادل بني منتخبي
أمريكا وويلز بنتيجة /1.1
وكان املنتخب اإلنجليزي قد حقق
التوقعات وقدم بداية قوية يف مشواره
ببطولة كأس العالم  2022لكرة

القدم املقامة حاليا يف قطر ،حيث
تغلب عىل نظريه اإليراني / 6 2
االثنني عىل ملعب استاد خليفة الدويل
يف الجولة األوىل من مباريات املجموعة
الثانية التي تضم أيضا منتخبي
أمريكا وويلز.
وافتتح املنتخب اإلنجليزي التسجيل يف
الدقيقة  35عن طريق جود بيلينجهام،
ثم أضاف بوكايو ساكا ورحيم
سرتلينج الهدفني الثاني والثالث
للفريق يف الدقيقتني  43و.45
ويف الشوط الثاني ،أضاف بوكايو
ساكا الهدف الثاني له والرابع
للمنتخب اإلنجليزي يف الدقيقة ،52

ثم سجل مهدي طارمي العب بورتو
الربتغايل هدفا للمنتخب اإليراني يف
الدقيقة  ،65وبعدها سجل البديالن
ماركوس راشفورد وجاك جريليش
الهدفني الخامس والسادس إلنجلرتا
يف الدقيقتني  71و ،90قبل أن يسجل
طارمي الهدف الثاني له وملنتخب
بالده يف الثواني األخرية من الوقت
املحتسب بدل الضائع للمباراة.
وكتبت صحيفة «مرتو» األسود
الثالثة تقدم  6من األفضل وأشارت
الصحيفة إىل ان رفقاء النجم الشاب
جود بيلينجهام قدموا مباراة كبرية،
وكان باإلمكان أن تنتهي بنتيجة

أكرب ،لكنها بداية قوية ستكون دفعة
كبرية لهم خالل باقي املشوار ،ويف
األعىل كتبت :بيل يسجل يف قتال ويلز
للعودة.
أما صحيفة دييل تلجراف فعنونت:
قوة يحسب لها ..األسود الثالثة
تسجل أفضل انطالقة يف كأس
العالم ..ساوثجيت يطالب باألكثر
قبل اختبار الواليات املتحدة ،يف
اشارة لترصيح بوكايو ساكا الذي
قال لم يظهروا وجههم الحقيقي
حتى بالفوز بالستة عىل إيران،
باإلضافة لترصيح املدرب ساوثجيت
الذي قال ان تلقي هدفني ال يسعده

يف املباراة خاصة خالل تسجيل
إيران لهدف يف الدقائق األخرية من
عمر املباراة ،لهذا يجب الرتكيز أكثر
يف املباريات املقبلة.
ويف األسفل كتبت :بيل البطل ينقذ
ويلز مرة أخرى بركلة جزاء يف
الدقائق األخرية.
أما صحيفة الجارديان فقد تغنت
بنجم أرسنال املتألق هذا املوسم يف
الربيمري ليج ،حيث حقق بداية قوية
يف كأس العالم قطر  2022بتسجيله
هدفني يف افتتاح مباريات املجموعة
الثانية التي تضم ايضا ويلز والواليات
املتحدة األمريكية ،وعنونت الصحيفة:

ساكا يتألق ويسجل مرتني يف اكتساح
إنجلرتا ،وساوثجيت يطالب الفريق
بالحفاظ عىل الرتكيز.
وكما برزت الصحيفة تعادل إنجلرتا
أمام الواليات املتحدة بهدف لكل
منتخب ،بفضل الهدف الذي سجله
النجم السابق لريال مدريد جاريث
بنزينا ،حيث كتبت :ركلة جزاء بيل
تمنح نقطة لويلز يف بداية املجموعة.
وعنونت صحيفة ذا صن يف تقريرها
عن املباراة قائلة« :سداسية ممتعة»
بعد الفوز الكبري عىل املنتخب اإليراني
يف بداية مباريات األسود الثالثة يف
كأس العالم.

بوسكيتش في حوار لـ «ماركا»:

صحيفة  FOOTBALL 13السنغالية:

يجب أن نركز في أنفسنا

ضرب ـ ــة قاس ــية ألس ــود التيرانج ــا

} صحيفة ماركا

ركزت صحيفة «ماركا» عىل حوارها مع
سريجيو بوسكيتس قائد املنتخب اإلسباني
وبرشلونة حول نهائيات كأس العالم وكتبت
«البطل يتحدث».
حيث حدد قائد منتخب إسبانيا أبرز املنتخبات
املرشحة لتحقيق لقب كأس العالم ،2022
واضعا ً منتخبي الربازيل واألرجنتني يف املقدمة.
وأردف قائالً :الربازيل واألرجنتني قويتان
للغاية ،لديهم العبون بشخصيات عظيمة ،وهذا
األمر يصنع الفارق يف الكثري من األحيان .لكن
هناك العديد من الفرق األخرى التي وصلت
بجاهزية كاملة ،يف كأس العالم هناك العديد من
العوامل التي تؤثر ،يجب أن نركز عىل أنفسنا،
ّ
ونفكر فقط يف مباراتنا ضد كوستاريكا.

:RMC SPORT

سلطت الصحف السنغالية الضوء
عىل خسارة أسود التريانجا أمام
املنتخب الهولندي يف أوىل مباريات
الفريقني يف بطولة كأس العالم.
وعنونت صحيفة wiwsport
السنغالية تقريرها عن املباراة:
«أبطال إفريقيا يغيبون عن املباراة
ويُهزمون أمام هولندا (.»)0-2
وأضاف التقرير« :أسقطت هولندا
بطل أفريقيا ،وغاب املنتخب
السنغايل اللقاء ،الذي كان يلعب
أوىل مبارياته يف مونديال هذه السنة
وخرس أمام فريق لويس فان غال
(.»)0-2
أما صحيفة  galsenfootعنونت

ساني يغيب عن الماكينات
تلقى منتخب أملانيا صدمة كربى بتأكيد غياب املهاجم لريوي ساني عن أوىل مباريات
كأس العالم فيفا قطر  2022بسبب اإلصابة ..ويعاني لريوي ساني من اإلصابة عىل
مستوى الركبة ولم يتمكن من املشاركة يف الحصة التدريبية األخرية ،وفضل مدرب
املاكينات األملانية هانز فليك عدم مشاركة الالعب حتى ال تتفاقم إصابته خالل الفرتة
املقبلة ..وذكرت صحيفة « »RMC sportأنه من الصعب مشاركة لريوي ساني يف مباراة
اليابان االفتتاحية وسيتم تجهيز الالعب للمباريات املقبلة.

تقريرها« :هولندا تفاجئ السنغال»،
قائلة« :رضبة قاسية للسنغال ،التي
خرست عىل الفور مباراة محكومة
ضد هولندا».
فيما أكدت صحيفة 13football
خالل تقريرها أن األمر انتهى
بالسنغال الجذابة بالسقوط أمام
هولندا ( )2-0يوم اإلثنني عىل ملعب
الثمامة.
وأضافت :عىل الرغم من غياب ماني
عن املسابقة بأكملها ،بدأ السنغاليون
اللقاء بشكل جيد للغاية ،سيطروا يف
خط الوسط ،لكنهم لم يتمكنوا من
تعريض مرمى هولندا للخطر ً
حقا
خالل الشوط األول.

} صحيفة galsenfoot

دوتيليجراف الهولندية:

الطواحي ــن األق ـ ــوى

} دوتيليجراف

أشادت صحيفة «دوتيليجراف» الهولندية
بالفوز الذي حققه رفقاء ممفيس ديباي أمام
السنغال ،بنتيجة /2 ،0لحساب الجولة األوىل
من املجموعة التي تضم منتخبنا الوطني
واإلكوادور ..وعنونت الصحيفة :هولندا
األقوى بفوز أمام السنغال بثنائية رغم
البداية الصعبة ..أحرز كودي جاكبو هدفا
قرب النهاية وأضاف دايف كالسن هدفا يف
الوقت بدل الضائع لتفوز هولندا  - 2صفر
عىل السنغال يف كأس العالم لكرة القدم ضمن

منافسات املجموعة األوىل يف استاد الثمامة
االثنني ..وقرر لويس فان جال مدرب هولندا
إعطاء الفرصة للحارس أندريس نوبريت
لخوض مباراته الدولية األوىل ،وتألق يف إنقاذ
فرصة من تسديدة هائلة من إدريسا جاني
جي يف الدقيقة  ..73وأهدرت هولندا أكثر من
فرصة حتى ارتقى جاكبو ،يف ظهوره األول
بكأس العالم ،لتمريرة عرضية من فرينكي
دي يونج وهز الشباك برضبة رأس قبل
الحارس إدوار مندي يف الدقيقة .84
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 $الرياضي يرصد آراء محللي المجلس بعد النتائج العربية المميزة

الطموح العربي «بال حدود»
كتب – محمد الجزار
رفعت السعودية وتونس سقف الطموح
العربي يف كأس العالم  ،2022بفوز األوىل
التاريخي عىل األرجنتني أحد املرشحني للتتويج
باللقب ،وتعادل الثانية مع الدانمارك املصنفة
العارشة عامليا.
زادت الحوافز لدى املنتخب املغربي قبل
مواجهة كرواتيا وصيفة بطل العالم اليوم ،فيما
عاد األمل من جديد للعنابي ،وأصبحت األمنيات
ممكنة يف مواجهة الكبار والتفوق عليهم.
األخرض السعودي أكد أنه يسري يف االتجاه
الصحيح بأداء رجويل وعزيمة محاربني ،رغم
التأخر بهدف مبكر ليونيل مييس من ركلة

السعودية على
الطريق الصحيح..
والنسور أجمل بداية

المغرب في «اختبار
صعب» ..والعنابي
قادر على التعويض

تصفيق حار لالعبي
األخضر بعد األداء
الرجولي والروح العالية

جزاء ،لكنه عاد بقوة يف الشوط الثاني وفاز
بهديف صالح الشهري وسالم الدورسي مؤكدا
امتالكه الروح والعزيمة القوية.
أما نسور قرطاج فمحت صورة األداء املخيب
أمام الربازيل وديا وفرضت عىل فريق مرشح

أن يكون حصانا أسود للبطولة التعادل،
والحصول عىل نقطة ستكون مفيدة يف بقية
املشوار.
واليوم يخوض أسود األطلس اختبارا مهما،
ويأمل عشاق الفريق املغربي أن يكرر وليد

الركراكي ورفاقه ما قام به الفرنيس هرييف
رينارد والتونيس جالل القادري.
أما العنابي فمع إغالقه لصفحة اإلكوادور التي
أصبحت من املايض يسود التفاؤل بالعودة
القوية أمام السنغال وتصحيح املسار مرة

النجم السعودي ناصر الشمراني:

«مفخرة» لكل عربي وخليجي
أشاد النجم السعودي نارص الشمراني محلل قنوات
الكأس وبرنامج املجلس باملردود الرائع للمنتخب
السعودي يف مباراة األرجنتني والفوز التاريخي الذي
حققه الفريق .وقال الشمراني إن املنتخب السعودي
يعد هو أول فريق عربي يحقق االنتصار عىل
االرجنتني ،ونجح يف كرس حاجز االنتصارات املتتالية
والرقم القيايس للفريق الالتيني بعد  36مباراة
كاملة وهذا ليس باألمر السهل عىل اإلطالق .وأضاف
الشمراني :هذا واقع ،أن تحرتم منتخب األرجنتني
يف بداية املباراة ،لكن نحن لم نخشاهم ولعبنا
بروح عالية ،وبرصاحة لم نشاهد مييس وال املنتخب
األرجنتيني .وتابع قائال :أبارك لالعبني والجماهري
والقيادة ،ما حدث اليوم مفخرة لكل عربي وخليجي
وكل أحد موجود يف الرشق األوسط.

عادل السليمي نجم الكرة التونسية :

درس
في عدم «االستسالم»

اعترب عادل السليمي نجم الكرة
التونسية السابق أن فوز املنتخب
السعودي لم يكن بالحظ عىل اإلطالق
وإنما عن جدارة واستحقاق.
وقال السليمي :هذه املباراة درس يف
عدم االستسالم والعطاء والتضحية
واالنضباط والروح العالية أيضا.
مشريا إىل أن الفريق السعودي كان
يف املستوى ولعب بطريقة مرشفة

خاصة يف الشوط الثاني ،وعىل املستوى
التكتيكي تفوق املدرب هرييف رينارد
بشكل واضح جدا عىل مدرب املنتخب
األرجنتيني عىل مدار الشوطني.
وتابع قائال« :سقف التطلعات أصبح
كبريا بعد الفوز بالنسبة للمنتخب
السعودي عىل األرجنتني ،وإن شاء الله
يكون فأل خري عىل املنتخبات العربية
يف بقية مشوار البطولة».

سامي ال

طرابلسي:

ن
ش
ع
ر
ب
ا
ل
ف
خ
ر
ق�دم التونيس س�امي الطرابليس مدرب الس�يلية
التهنئة للفريق السعودي والتونيس وكل الجماهري
العربي�ة على النتائ�ج الطيب�ة الت�ي حققها كال
الفريقني باألمس.
وق�ال الطرابلسي :يح�ق للع�رب أن يفتخ�روا
باملنتخب الس�عودي الذي هزم األرجنتني بجدارة
واستحقاق.
مشريا إىل أن النهج التكتيكي الذي اختاره املدرب
رينارد ساعد الفريق عىل تحقيق الفوز ،باإلضافة
أيضا إىل االعتماد عىل العبني مهاريني يستطيعون
السيطرة عىل الكرة والتحكم يف األمور.
مضيفا أيضا أن املنتخب السعودي
ركض  10كيلو أكثر من املنتخب
األرجنتين�ي وهذه داللة واضحة
على ال�روح القتالي�ة واملجهود
الذي بذلوه يف امللعب.
مؤك�دا أن ه�ذه النتائ�ج حافز
لبقية املنتخب�ات العربية ،بعدما
كسرت الس�عودية
القاعدة بأنه ال
يوج�د كبري يف
كرة القدم.

أخرى رغم صعوبة املواجهة املقبلة.
 $الريايض حرص عىل رصد آراء محليل
برنامج املجلس أحد أهم وأبرز الربامج التي
تحظى بمتابعة جماهريية كبرية يف كافة أنحاء
الوطن العربي حول آمال العرب وطموحاتهم
القادمة ،مع وجود نخبة من أملع املحللني مع
راعي املجلس خالد جاسم ،ويف مقدمتهم ماجد
الخليفي وسامي الطرابليس ونارص الشمراني
وعادل السليمي وخالد سلمان وحسام حسن
وحسني عموتة .وقد وقف املحللون جميعا
بعد نهاية مباراة السعودية للتصفيق لالعبي
األخرض عىل ما قدموه من أداء مميز ومستوى
رفيع يف مباراة األرجنتني وتحقيقهم فوزا
تاريخيا ،سيضع العرب يف طريق املنافسة
والرصاع من أجل التأهل لألدوار التالية.

فريق شجاع ..ماجد الخليفي:

السعودي أخفى «ميسي»
قال ماجد الخليفي محلل برنامج املجلس إنه يجب اإلشادة
باملنتخب السعودي الشجاع الذي عاد من خسارة يف الشوط
األول بفوز مستحق وعن جدارة ولعب ،بروح قتالية
عالية ،وروح الفريق ،وكان منظما للغاية يف الدفاع
والهجوم بشكل واضح ويف وسط امللعب أيضا .وأضاف
الخليفي :الفريق السعودي أخفى مييس ورفاقه طوال
املباراة رغم أن االستحواذ كان للفريق األرجنتيني
لكنه كان سلبيا وفيه استعجال .وتابع قائال:
الهدفان اللذان سجلهما الفريق السعودي
كانا رائعني ،والفريق السعودي فاجأنا وهو
مفاجأة البطولة وإن شاء الله سيكون هو
الحصاد األسود ألن لديه املزيد ليقدمه.
مشددا عىل قدرة الفريق أن يحقق الفوز
يف مباراة املكسيك أيضا ،وقال بأن هرييف
رينارد تفوق بشكل واضح عىل ليونيل
سكالوني مدرب األرجنتني.

عموتة :مباراة «بطولية» لألخضر
أكد املدرب املغربي حسني
عموتة أن مباراة األرجنتني
والسعودية كانت بطولية،
خاصة يف الشوط الثاني،
مشددا عىل أن الفريق
السعودي ظهر كبطل ولعب
بجرأة هجومية ولم يلعب
بروح إنهزامية عىل اإلطالق.
مضيفا أن الفريق السعودي
استغل عنرص الخربة يف
الهدفني عن طريق صالح
الشهري وأيضا سالم الدورسي
الذي أحرز هدفا رائعا جدا
وبمهارة عالية تفوق فيه عىل

مدافعي املنتخب األرجنتيني.
وطالب عموتة الالعبني العرب
برضورة اإليمان بقدراتهم،
وعدم اليأس واالستسالم عىل

اإلطالق واللعب بـ % 100
من إمكانياتهم حيث ال يوجد
مستحيل يف كرة القدم عىل
اإلطالق.

حرمة الله :ال يوجد مستحيل في الكرة
اعترب الدكتور حسن حرمة الله املدرب املغربي
أن ما حققه الفريق السعودي ضد
األرجنتني إنجاز تاريخي بكل
املقاييس ،وأكد أنه ال
يوجد مستحيل يف كرة
القدم.
وقال حرمة الله :الفريق
} سامي الطرابلسي

السعودي وقف دفاعه يف الشوط األول يف وسط
امللعب ،بينما يف الشوط الثاني وقف يف ثلث
امللعب ليلعب الحارس كأنه الليربو وقام بقطع
أكثر من كرة خطرية.
مشريا إىل أن الفريق السعودي لعب بحماس
وقوة ورسعة وذكاء شديد ،ولم يرتكوا الفرصة
للمنافس أن يلعب بأريحية عىل اإلطالق.
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تونس تخطف نقطة ثمينة من الدنمارك

تع ـ ــادل بطع ــم الفـ ــوز

تونس

0

} من مباراة تونس والدنمارك

الدوحة -د ب أ  -خيم التعادل السلبي عىل مباراة
منتخب تونس أمام نظريه الدنماركي ،يف مستهل
مبارياتهما يف املجموعة الرابعة من مرحلة
املجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم
قطر 2022
وعجز كال املنتخبني عن هز الشباك
عىل مدار شوطي املباراة ،حيث
تبارى العبو الفريقني يف إهدار
جميع الفرص التي سنحت
التسعني
طوال
لهم
دقيقة ،ليكتفي كل
فريق بالحصول عىل
التعادل،
نقطة
التي
باملجموعة
تضم أيضا منتخبي
فرنسا (حامل اللقب)
وأسرتاليا.
وكان املنتخب التونيس
بطولة كأس العرب  FIFAقطر .2021
الطرف األفضل معظم
وأكد القادري احرتامه الكبري لقرارات التحكيم
فرتات املباراة ،خاصة
وتوجيهات الفيفا يف الجانب الخاص باحتساب
يف الشوط األول ،الذي
الوقت بدل الضائع ولكنه تفاجأ بوصول املباراة
أهدر خالله أكثر من
لـ  8دقائق إضافية يف وقت كانت فيه إشارة
فرصة محققة ،فيما
الحكم بأن الوقت بدل الضائع  5دقائق فقط.
تراجع األداء نسبيا
وعب املدرب عن سعادته بخروج منتخب بالده
رّ
يف الشوط الثاني،
بنقطة من أمام منتخب كبري هو الدنمارك.
الذي كاد خالله
منتخب الدنمارك
أن يخطف النقاط
الثالث لوال تصدي
القائم األيمن إلحدى
هجماته.
ويأتي هذا التعادل
ليمنح منتخب تونس
دفعة معنوية قبل
لقائه الهام مع منتخب
أسرتاليا يف الجولة
الثانية باملجموعة ،يوم
السبت القادم ،قبل أن

القادري :سعيد بالنقطة

} جالل القادري

أثنى جالل القادري املدير الفني للمنتخب
التونيس األول لكرة القدم عىل الدعم الجماهريي
الكبري الذي تلقاه املنتخب يف مباراته أمس أمام
نظريه الدنماركي.
وقال القادري يف املؤتمر الصحفي الذي أعقب
املباراة :إن الجمهور التونيس قام بدور كبري يف
دعم الالعبني معنويا ً يف املباراة وهو أمر كان
متوقعا ً بعد الدعم الكبري الذي وجده املنتخب يف

ال
ج
ب
ـ
ـ
ال
ي:
ال
تأ
ه
ـ
ـ
ل
ه
دفنـ ــا
ثمّن مهاجم املنتخب التونيس ،عصام الجبايل ،التعادل أمام
منتخب الدنمارك ،يف مستهل مشوار الفريقني يف نهائيات كأس العالم قطر
 ،2022مُشريا إىل أن «نسور قرطاج» سيكونون أفضل يف مواجهتهم املقبلة
بالبطولة ،أمام أسرتاليا ،لتحقيق الهدف املنشود ،وهو الرتشح إىل الدور
الثاني من املونديال ألول مرة يف التاريخ.
وقال الجبايل« :الحمد لله قبل كل يشء ،نشكر الجماهري التونسية
التي كانت بمثابة النجم األول يف املباراة ،كنا نرغب يف إسعادهم
وتحقيق الفوز أمام الدنمارك ..دخلنا املباراة جيدا ،وحصلنا
عىل العديد من الفرص ،لكننا لم نستغلها».
وأضاف« :أتحرس كثريا عىل الفرصة التي ضيعتها
يف الشوط األول ،أظن أنني لعبتها بالشكل
املطلوب؛ إذ رغبت يف رفع الكرة فوق
الحارس ،لكن الحظ لم يكن
إىل جانبي».
} عيسى العيدوني

الدنمارك

0

الطرد:
ال يوجد

المجبري :شعرت

الحكم:
سيز
ار أرتورو رامو

س

يختتم
لقاءاته يف مرحلة
املجموعات بمواجهة منتخب فرنسا يوم 30
ترشين ثان/ نوفمرب الجاري.
ويحلم منتخب تونس ،الذي يشارك للمرة السادسة
يف كأس العالم ،باجتياز مرحلة املجموعات والتأهل
لألدوار اإلقصائية للمرة األوىل يف تاريخه.
وبات هذا هو التعادل السلبي األول يف منافسات
مونديال قطر  ،2022حيث شهدت جميع
املباريات الخمس األوىل يف تلك النسخة اهتزاز
الشباك.
وجاءت املبادرة الهجومية يف املباراة من جانب
املنتخب الدنماركي ،الذي حصل عىل أول ركلة
ركنية باللقاء يف الدقيقة األوىل ،غري أنها لم
تسفر عن يشء .ويف الدقيقة الثالثة ،سدد يوسف
املساكني تسديدة من خارج منطقة الجزاء،
ولكنها اصطدمت يف الدفاع.
شدد منتخب الدنمارك من هجماته يف محاولة
لخطف هدف الفوز ،ولجأ حكم املباراة لتقنية
حكم الفيديو املساعد بعدما ملست الكرة يد منترص
الطالبي داخل املنطقة ،لكنه قرر عدم احتساب
الركلة باعتبارها عفوية من الالعب التونيس،
لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

كأننا في «رادس»

قال حنبعل املجربي نجم منتخب تونس إنه
شعر كأنه يلعب يف ستاد رادس أمام الدنمارك
بسبب الدعم الجماهريي الكبري الذي وجده
نسور قرطاج ،من الجالية التونسية والعربية
يف ملعب املدينة التعليمية.
وتعادلت تونس مع الدنمارك من دون أهداف
يف افتتاح مشوار املنتخبني باملجموعة الرابعة
بمونديال قطر .2022
وقال املجربي يف ترصيحات له« :املنتخب
التونيس استحق الخروج بنتيجة إيجابية ،فقد
لعبنا للفوز ،لكننا أهدرنا بعض الفرص».
وأشار إىل أن املدرب جالل القادري طالبه
برضورة االحتفاظ بالكرة وتوزيع اللعب
ومنح زمالئه الفرصة للخروج بهجوم
معاكس مميز.
وأكد أنه يشعر بأنه أدى الدور املطلوب
مضيفا «كل زمالئي لم يقرصوا يف املباراة».
وعن احتمالية تأهل منتخب تونس إىل دور
الستة عرش ،قال« :وملاذا ال نتأهل؟ أعتقد أننا
نملك الحظوظ للصعود وسنلعب من أجل هذا
يف كل مواجهة».

العيدوني
نجم المباراة
فاز عيىس العيدوني العب فريق فريينكفاروس املجري،
بجائزة أفضل العب يف مباراة تونس والدنمارك ،يف
الجولة األوىل من دور املجموعات لبطولة كأس العالم
قطر .2022
وحصد العيدوني الجائزة بعدما قاد منتخب بالده
تونس للتعادل مع الدنمارك يف املجموعة الرابعة،
وقدم العيدوني مباراة كبرية يف شوطي املباراة ،من
خالل تدخالته املوفقة يف خط وسط امليدان ،ليؤكد من
جديد عىل مستواه الثابت مع نسور قرطاج منذ اول
مباراة خاضها مع تونس..وتعادل منتخب تونس مع
الدنمارك بدون أهداف ،يف الجولة األوىل من مجموعات
بطولة كأس العالم ..2022ويواجه منتخب تونس
نظريه األسرتايل يوم السبت املقبل ،يف الجولة الثانية
من دور املجموعات لبطولة كأس العالم  2022بقطر.
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النتيجة في صالح «األخضر المتصدر»

بولندا والمكسيك يكتفيان بـ«نقطة»
يظهر تماما خالل أحداث الشوط.
يف الشوط الثاني وتحديدا بالدقيقة  ،51شتت
الدفاع البولن�دي كرة لخارج املنطقة بالجهة
اليرسى لتج�د لوزان�و ،الذي توغ�ل باتجاه
املنطقة وأطلق تس�ديدة باتجاه املرمى لكنها
وصلت سهلة ألحضان الحارس تشيزني.
ليفاندوفس�كي كاد أن يل�دغ املكس�يكيني
يف الدقيق�ة  ،54بع�د خط�أ ف�ادح م�ن
مداف�ع املكس�يك الذي اس�تحوذ على الكرة
بش�كل خاطئ وم�رر زيلينس�كي الكرة إىل
ليفاندوفسكي الذي سقط داخل املنطقة بعد
عرقلة من هيكتور مورينو.
واحتس�ب حكم اللقاء ركلة جزاء بعد العودة
لتقني�ة الفيديو ،ليجد ارت�كاب مورينو خطأ
على ليفاندوفس�كي داخ�ل املنطق�ة ،أق�دم
املهاجم البولندي عىل تس�ديدها ،ويتألق فيها
الحارس أوتشوا الذي تصدى للركلة بالدقيقة
.57
وهدد هنري مارتن مهاجم املكس�يك ،مرمى
بولن�دا بفرص�ة كادت أن تخ�دع الح�ارس
تش�يزني ،بعد تس�ديدة م�ن ألفاريز ،حاول
مارت�ن تغيير اتجاهه�ا وخ�داع الح�ارس
ليتابعه�ا برأس�ية لك�ن تش�يزني تمكن من
التصدي لها.
بالدقيقة  ،80حاول أليكس�يس فيجا تسديد
كرة قوية من أم�ام منطقة جزاء بولندا ،لكن
تصويبت�ه م�رت أعىل م�ن مرم�ى الحارس
تشيزني.
يف الدقيق�ة  ،6+90ح�اول جريج�ورز
كريش�وياك ،العب وس�ط املنتخب البولندي،
تس�ديد ك�رة قوي�ة من مس�افة بعي�دة عن
املرمى ،لكنها مرت أعىل من عارضة الحارس
أوتشوا لخارج امللعب.

حس�م التع�ادل الس�لبي مب�اراة املنتخ�ب
املكس�يكي م�ع نظيره البولن�دي ،الت�ي
جمعتهما باس�تاد  ،974مساء أمس الثالثاء،
بمنافس�ات الجولة األوىل من دور املجموعات
بكأس العالم .2022
وأض�اع روب�رت ليفاندوفس�كي ركلة جزاء
لبولن�دا يف الدقيق�ة  ،57ليضيع ف�وزا مهما
ملنتخ�ب بلاده ،وتنته�ي املب�اراة بالتعادل
السلبي.
بهذا التعادل ،نال كال املنتخبني نقطة واحدة
ليحتلا املركزي�ن الثان�ي والثال�ث ،خل�ف
املتصدر املنتخب الس�عودي ( 3نقاط) بينما
يتذي�ل املنتخ�ب األرجنتين�ي ج�دول ترتيب
املجموعة الثالثة بدون نقاط.
اس�تحوذ املنتخ�ب املكس�يكي على الكرة يف
بداي�ة اللق�اء ،وبالدقيق�ة الخامس�ة انطلق
هريفينج لوزانو بالكرة يف الجانب األيمن بعد
خسارة كيويور للكرة ،ليتوغل لوزانو ويمرر
عرضية خطرية م�ن أمام الحارس البولندي،
لكن فيجا فشل يف متابعة الكرة.
وكاد فيج�ا أن يتقدم للمنتخب املكس�يكي يف
الدقيقة  ،26بع�د عرضية ممتازة من هرييرا
م�ن الجهة اليمنى ،ارتقى لها أعىل من مدافع
بولندا ،وحولها برأس�ية مرت بمحاذاة القائم
األيرس لتشيزني.
ويف الدقيقة  44من عمر الشوط األول ،استلم
خورخي سانش�يز الظهري األيمن للمكس�يك،
الكرة داخل منطقة الجزاء من ناحية اليمني،
ليس�دد ك�رة قوي�ة يف زاوي�ة صعب�ة لك�ن
تش�يزني تألق ومنع هدفا محقق�ا للمنتخب
املكسيكي ،وأبعدها إىل ركنية.
وش�هد الش�وط األول انعزاال تام�ا للقناص
البولن�دي روب�رت ليفاندوفس�كي ،الذي لم

} من مباراة المنتخبين

ليفا يفشل في محاولته األولى
المكسيك

0

بولندا

0

الطرد :ال يوجد
الحكم :كريس بيث
الملعب :استاد 974

أهدر روبرت ليفاندوفسكي،
قائ�د بولندا ،ركلة جزاء
ملنتخ�ب بلاده
أمام املكس�يك ،يف
املب�اراة املقام�ة
بينهما بمنافس�ات
الجولة األوىل للمجموعة
الثالثة بكأس العالم .2022
وحصل ليفاندوفسكي عىل ركلة جزاء يف الدقيقة
 54بعدم�ا س�قط داخل منطقة جزاء املكس�يك
إثر عرقلت�ه من قب�ل املدافع هيكت�ور مورينو،
ليحتس�ب الحك�م ركلة جزاء بعد الع�ودة لتقنية
الفيديو.
وفش�ل مهاجم برش�لونة يف تحويل ركل�ة الجزاء
إىل هدف ،بعدما س�دد الركلة على يمني الحارس
املكس�يكي أوتشوا ،الذي تألق وتصدى لها برباعة،
ليحرم بولندا من فرصة التقدم.
يش�ار إىل أن ليفاندوفس�كي ال�ذي لع�ب من قبل
لبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ،لم يسجل أي
ه�دف يف كأس العالم ،علما بأنه أكد يف ترصيحاته
من�ذ يومين أن�ه يحل�م بتس�جيل أول أهدافه يف
املونديال.

مدرب بولندا:

نخشى سيناريو «»2018
أكد تشيسالف ميشنيفيتش
وقال مدرب بولندا يف املؤتمر
املدي�ر الفن�ي ملنتخب
الصحفي إن املباراة كانت
أن
بولن�دا
صعبة ،موضحا أنه لعب
مب�ا ر ا ة
ب�أداء دفاع�ي مت�وازن
ا ملكس�يك
لع�دم اس�تقبال ه�دف
كان�ت صعب�ة
والبح�ث عن هز ش�باك
موضح�ا أن
املكسيك.
وأش�ار إىل أن املنتخ�ب
التع�ادل من دون } ميشنيفيتش
أه�داف ال يعن�ي ضي�اع
البولن�دي ل�م يف�ز أيض�ا يف بداي�ة
ف�رص تأه�ل فريق�ه لدور مش�واره بمونديال  2018وفقد التأهل
الس�تة عرش يف كأس العالم إىل دور الس�تة عرش متمنيا عدم تكرار
.2022
هذا السيناريو.

أوتشوا ..األفضل
} ليفاندوفسكي

إيديرسون حارس البرازيل:

نحتاج إلى «عقلية االنتصار»
ش�دد إيديرس�ون مورايش ،حارس
مرمى منتخ�ب الربازيل لكرة القدم،
على أن فريق�ه ال يمكن�ه تحقي�ق
حلمه بالتتوي�ج بكأس العالم ،إال أن
كان يمتل�ك «عقلية االنتصار» خالل
األسابيع املقبلة.
ويس�عى منتخ�ب الربازي�ل ،بقيادة
مدي�ره الفن�ي املحيل تيت�ي ،لتعزيز
رقم�ه القي�ايس كأكث�ر املنتخب�ات
تتويج�ا ب�كأس العال�م ،م�ن خالل
الف�وز باللق�ب للم�رة السادس�ة يف
تاريخه واألوىل منذ  20عاما.
ويس�تهل املنتخب الربازييل مشواره
يف نهائيات كأس العالم قطر ،2022
بمواجه�ة منتخ�ب رصبي�ا ،غ�دا
الخميس ،ضمن فعالي�ات املجموعة

الس�ابعة ،بمرحل�ة املجموع�ات يف
املونديال ،الت�ي تضم أيضا منتخبي
سويرسا والكامريون.
ويضع الكثريون املنتخب الربازييل
يف طليع�ة املرش�حني للتتوي�ج
بمونديال قطر ،واستعادة الكأس
الغائب�ة عن�ه من�ذ نس�خة كأس
العالم يف كوريا الجنوبية واليابان
عام .2002
وأكد حارس مرمى فريق مانشستر
س�يتي اإلنجلي�زي أن أي فري�ق ال
يس�تطيع الفوز باأللقاب إال إذا قدم
كل م�ا لدي�ه ووضع ال�كأس نصب
عينيه.
ورصح إيديرس�ون للموقع الرسمي
لنادي�ه أم�س الثالثاء «ن�درك مدى

صعوبة األمر ،لك�ن لدينا فريق جيد
يمتل�ك مقوم�ات الصع�ود للنهائي
ومحاولة الفوز بالكأس».
أوضح إيديرسون «نحن بحاجة لهذه
العقلية ،عقلي�ة االنتصار .نحتاج أن
نثق بأننا س�نكون هناك ،وس�نعمل
لنكون هناك وهذا ما سنقوم به».
أض�اف الح�ارس الربازيلي «كأس
العالم ستظل كما هي .عندما تتحدث
ع�ن املونديال ،م�ا يتب�ادر إىل ذهن
أي الع�ب يش�ارك فيه ،ه�و صورته
وهو يرفع ال�كأس ،وال يختلف األمر
بالنسبة يل».
واختت�م إيديرس�ون حديث�ه قائلا
«عندما أفك�ر يف كأس العالم ،أتخيل
أن الربازيل ترفع الكأس».

} ايديرسون مع أليسون بيكر

جولريم�و
تمك�ن
أوتش�وا ،ح�ارس
منتخ�ب املكس�يك،
م�ن الحص�ول عىل
جائ�زة رج�ل
املب�اراة ،بع�د أن
تألق�ه يف املب�اراة،

} أوتشوا

وتصدي�ه لركلة جزاء خالل
مب�اراة منتخ�ب بلاده
أم�ام نظيره البولندي،
واملقامة حاليا عىل استاد
 ،974يف إطار منافسات
دور املجموع�ات ببطولة
كأس العالم قطر .2022
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اليوم أمام الكمبيوتر الياباني في بداية مشوارها

ألمانيا تسعى لفك الشفرة !
} منتخب اليابان

الدوحة -قنا -يستهل المنتخب األلماني ،اليوم األربعاء مشواره في نهائيات بطولة
كأس العالم  FIFAقطر  ،2022عندما يلتقي نظيره الياباني على استاد خليفة الدولي
في الجولة األولى من منافسات المجموعة الخامسة ..وتضع ألمانيا صوب أعينها
التتويج باللقب العالمي للمرة الخامسة في تاريخها ومعادلة الرقم القياسي في
عدد مرات الفوز باللقب العالمي المسجل باسم المنتخب البرازيلي ،ومن ثم التفوق
على إيطاليا واالنفراد بلقب أكثر فريق أوروبي يحصد اللقب.
} منتخب ألمانيا

نال املنتخب األملاني اللقب العاملي أربع مرات أعوام
يواخيم لوف:
 1954و 1974و 1990و ،2014ويمني النفس
باللقب الخامس يف ظهوره العرشين يف الحدث
العاملي ،إذ يعد أحد أقوى وأعرق دول
العالم يف كرة القدم ،حيث شارك يف جميع
كولونيا -د.ب.أ -أعرب املدير الفني السابق للمنتخب األملاني لكرة
البطوالت ما عدا النسختني اللتني أقيمتا
القدم يواخيم لوف عن ثقته يف إمكانية فوز املانشافت ببطولة كأس
يف األوروغواي والربازيل ،األوىل
العالم لكرة القدم (مونديال قطر .)2022
عام  1930وهي النسخة
ويف ترصيحات لصحيفة «إكسربيس»« :أملانيا بالتأكيد من
األوىل من املونديال عىل
املرشحني للفوز باللقب ،أنا متفائل بهذا».
اإلطالق ،الثانية عام
وأوضح لوف ( 62عاما) أن «املنتخب األملاني يتمتع
.1950
بجودة عالية ،ونتائجه كانت جيدة يف أغلبها وكذلك
و تح�ا و ل
طريقة لعبه للكرة».
« ا ملا كين�ا ت »
وكشف لوف أنه «عىل اتصال دائم» بمساعده السابق
يف مب�اراة الغ�د
فليك ..ويعتزم لوف التوجه إىل قطر بعد املباريات
ب�ث الرهب�ة يف
التمهيدية حتى يتابع بعض مباريات البطولة من االستاد
نف�وس املنتخب�ات
«وأتمنى أن أشاهد عندئذ مباريات أملانية مثرية ،وأنا واحد
املتواج�دة يف العرس
} يواخيم لوف
من أكرب املشجعني للمانشافت ولهانزي فليك».

متفائل بالماكينات

هاجيمي:

هدفنا الفوز

} هاجيمي موريياسو

أكد هاجيمي موريياسو مدرب منتخب اليابان ،أن
هدفه هو الفوز اليوم عىل منتخب أملانيا.
وقال موريياسو يف املؤتمر الصحفي الخاص
باملباراة والذي عُقد اليوم بمركز قطر الوطني
للمؤتمرات« :استعددنا جيدا ً لخوض جميع
مباريات البطولة التي نسعى للذهاب فيها بعيدا ً
بتحقيق أفضل النتائج» ،وأضاف أن مباراة الغد
أمام أملانيا «صعبة».
وأشار إىل أن منتخب اليابان يخوض جميع
مباريات البطولة باعتبار كل مباراة «نهائي
مبكرا» ،لذا الهدف هو الفوز بداية من مباراة الغد
عىل أملانيا خاصة أن تشكيلة اليابان تضم  7من
الالعبني الذين يلعبون يف الدوري األملاني.
وأضاف أن منتخب اليابان يسعى لتحقيق أول فوز
ملنتخب آسيوي ليثبت للعالم قدرة املنتخبات اآلسيوية عىل
املنافسة وتقديم مباريات عالية املستوى لتغيري تاريخ املونديال.

يوشيدا:

نحتاج للدعم

} يوشيدا

أكد قائد منتخب اليابان ،مايا يوشيدا ،عىل
احرتامه التام ملنتخب أملانيا قبل مباراة
الفريقني يف الجولة األوىل من دور
املجموعات يف بطولة كأس العالم .2022
وتحدث يوشيدا يف مؤتمره الصحفي،
وقال« :نعلم قوة منتخب أملانيا فهو
فريق عاملي ،علينا احرتامه وتقديره».
وتابع« :املباراة األوىل دائمًا يف كأس العالم
ما تكون صعبة ،ألنها من ترسم مشوار
الفريق يف البطولة» ..وأضاف« :ستكون مباراة
صعبة ،نعلم ذلك منذ القرعة ،بداية املنتخبات
اآلسيوية كانت سيئة بالنسبة لـ قطر وإيران».
واستمر« :أتمنى أن تساندنا الجماهري بشكل كبري ،نحتاج
إىل دعمهم ألن مواجهة أملانيا صعبة ومنتخب قوي للغاية».
وأتم« :لدينا الكثري من الخربات يف منتخب اليابان ،خاصة من لعبوا
من قبل يف الدوري اإلنجليزي ،واملتواجدين حاليًا».

العامل�ي ،من خالل الظهور بش�كل متميز يف لقاء الغد
وفك ش�فرة الكمبيوتر الياباني والعبور بتلك املواجهة
إىل ب�ر األم�ان ،وتحقي�ق نتيج�ة كبرية وتلايش فكرة
ح�دوثأيمفاج�آتيفه�ذهاملب�اراةاالفتتاحي�ة.
ويقود الكتيبة األملانية ،هانزي فليك ،املدير الفني
الذي توىل مسؤولية قيادة الفريق يف مايو ،2021
وذلك بعد الظهور الضعيف لألملاني يف كأس األمم
األوروبية األخرية ،وخروجهم من الدور ثمن النهائي.
ويعوّل فليك عىل مجموعة من األوراق الرابحة
وأصحاب الخربة ،يف مقدمتهم توماس مولر ،ومانويل
نوير العبا بايرن ميونيخ ،فضالً عن املميز ماركو
رويس مهاجم بوروسيا دورتموند ،والصاعد كاي
هافريتز املتألق يف هجوم تشيليس اإلنجليزي ،وكل
منهما ال يملك فرصة أحسن من املونديال لفرض
نفسه وإعالن نجوميته.
ويأمل األملان يف تحقيق الفوز يف مباراة الغد وقطع
خطوة مهمة نحو التأهل إىل الدور الثاني يف املجموعة

الخامسة ،وتدارك أي مواقف صعبة يف املجموعة قبل
مواجهة كل من منتخبي إسبانيا وكوستاريكا ضمن
املجموعة نفسها.
عىل الجانب اآلخر ،تحاول اليابان تحقيق مفاجأة من
العيار الثقيل وعبور العقبة األملانية ،وتحقيق االنتصار
األول لها عىل منتخب «املاكينات» يف تاريخ املواجهات
التي جمعت بينهما ،حيث سبق أن تواجها املنتخبان
وديا ً يف مواجهتني ،انتهت إحداهما بالتعادل اإليجابي
( ،)2-2والثانية بفوز أملانيا ( 3-صفر) ،ولم يسبق
لهما املواجهة يف نهائيات كأس العالم من قبل.
وسيحتاج املنتخب الياباني أن يتسم بالرسعة يف
الهجمات املرتدة الجتياز أملانيا وانتزاع النقاط الثالث
منها ،أو عىل األقل خطف نقطة التعادل.
ولن يكون أمام العبي اليابان ،سوى محاولة إنهاء
عقدة الخروج املتكرر سواء من الدور األول أو ثمن
نهائي البطولة ،وهو ما ظهر واضحا ً خالل املشاركات
الست املاضية لهم.

فليك:

أنا هنا للتتويج
تحدث هانز فليك املدير الفني للمنتخب األملاني،
يف مؤتمر صحفي ،قبل املواجهة ضد اليابان ،غدا ً
األربعاء ،يف مستهل مشوار املنتخبني يف كأس
العالم.
ورصح فليك« :أنا جئت إىل قطر من أجل التتويج
باللقب ،نتطلع للمباراة ،ونريد أن نطبق أفكارنا،
وأن تكون بدايتنا للبطولة جيدة ..كل املنتخبات
الكبرية لديها هذا الهدف ،وعلينا أن نجهز أنفسنا
بأفضل طريقة ممكنة».وتابع« :قمنا باالستعداد
بشكل جيد يف األيام األخرية ،مجموعتنا صعبة،
ولكن يجب أن نتعامل بإيجابية مع األمر».
وواصل« :مولر تدرب بشكل جيد ،وهو جاهز
للعب ..أنا سعيد بتواجد هذا النوع من الالعبني معي..
أنا معجب بالكرة اليابانية».وأكمل« :يجب أن ال نقارن
حالنا بما حدث يف  ،2018ألن هذا الجيل مختلف ..يجب
أن ال نقلل من أي منافس ،ورأينا ما حدث يف لقاء األرجنتني
والسعودية».

} هانز فليك

كيميتش يتذكر الصدمة

} كيميتش

أكد جوشوا كيميتش العب منتخب أملانيا ،أن خروج
املاكينات من كأس العالم املاضية التي أقيمت يف
روسيا  2018كان أمرا كارثيا.
قال كيميتش ،يف املؤتمر الصحفي أمس الثالثاء:
«من املهم أن نخوض مباراة جيدة ضد اليابان،
فقد رأينا يف البطوالت السابقة منها اليورو ،خرسنا
املباراة األوىل ولم نتوج باللقب ،وبالتايل كانت
تجربة قاسية».
وأكمل« :أريد أن أكون متحمسا لكأس العالم،
واملشاركة يف البطولة حلم عظيم بالنسبة يل ،ونحن
نريد الفوز بالبطولة».
وتابع أن غياب ساني أمر صادم ألنه كان بحالة
جيدة ،متوقعا أن ينجح الالعب يف اللحاق بمنتخب
أملانيا يف املباريات املقبلة.
ولفت خالل ختام ترصيحاته إىل أنه اعتاد عىل أداء أدوار
مختلفة يف امللعب ،حيث يشغل حاليا مركز قلب الدفاع ،وكان
يف السابق ظهريا أيمن.
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في مواجهة قوية بالمجموعة السادسة

كرواتيا تصطدم بطموح المغرب
} منتخب المغرب

} منتخب كرواتيا

يستهل املنتخب املغربي مشوار بطولة كأس
العالم  FIFAقطر  2022عندما يواجه
منتخب كرواتيا اليوم األربعاء الساعة الواحدة
ظهراً ،عىل استاد البيت املونديايل لحساب
املجموعة السادسة التي تضم أيضا ً املنتخبني
البلجيكي والكندي.
ولن تكون مهمة املنتخب املغربي يف ظهوره
السادس يف املونديال سهلة أمام املنتخب
الكرواتي وصيف النسخة السابقة (روسيا
 ،)2018إال أن كتيبة املدرب وليد الركراكي
تتسلح بالعزيمة واإلرصار من أجل الدفاع
عن حظوظها سعيا ً لتكرار إنجاز مونديال
(املكسيك  )1986عندما بلغ منتخب املغرب
الدور الثاني وخرج برأس مرفوع بعد

داليتش:

ال توجد
مباراة سهلة

} داليتش

خسارة متأخرة أمام أملانيا .وكان املنتخب
املغربي قد وصل إىل الدوحة يف وقت مبكر،
وبدأ التحضريات التي تخللتها مواجهة ودية
أمام منتخب جورجيا يف اإلمارات انتهت
بثالثية مغربية ّ
شكلت دافعا ً معنويا ً قبيل
رضبة البداية اليوم أمام املنتخب الكرواتي.
ويعول املدرب الركراكي عىل مجموعة من
أسماء كبرية تنشط يف كربى الدوريات
األوروبية ،يأتي عىل رأسها أرشف حكيمي
ظهري فريق باريس سان جريمان الفرنيس
والالعب السابق إلنرت اإليطايل وريال مدريد
اإلسباني ،والذي اعتاد أن يسجّ ل رغم مركزه
كظهري أيمن ،حيث سجّ ل  8أهداف للمنتخب
جلها يف املباريات األخرية ،فضالً عن نجم

تشيليس اإلنجليزي حكيم زياش ومهاجم
إشبيلية اإلسباني يوسف النصريي ،إىل جانب
عديد الالعبني املميزين يف القائمة املغربية.
يف املقابل ،يبحث املنتخب الكرواتي عن
االنتصار من أجل تجنب أي مفاجأة قد
تقوّض من حظوظه يف التأهل إىل الدور
الثاني ،خاصة أنه سيالقي يف آخر مباراة يف
هذه املجموعة منتخبا ً قويا ً جدا ً وهو املنتخب
البلجيكي.
ويعول مدرب منتخب كرواتيا زالتكو داليتش
عىل نجوم يمتلكون خربات كبرية عىل رأسهم
نجم ريال مدريد اإلسباني لوكا مودريتش إىل
جانب العب اإلنرت بروزفيتيش ونجم تشيليس
ماثيو كوفاسيتيش.

الفتى الذهبي لكرواتيا
رغم أنه بات يف سن السابعة والثالثني ،ال يزال
العب الوسط الدويل لوكا مودريتش الركيزة
األساسية ملنتخب كرواتيا ،أربع سنوات بعد
قيادته إىل نهائي كأس العالم للمرة األوىل يف
تاريخه ،إنجاز سيحاول تكراره يف مونديال
قطر  2022املتوقع أن يكون األخري لطفل بدأ
كالجئ يف بالد م ّزقتها الحرب ،وفق ما ورد يف
تقرير فرانس برس.
مهّد اختياره أفضل العب يف مونديال روسيا
 ،2018باإلضافة إىل تتويجه مع ريال مدريد
اإلسباني بدوري أبطال أوروبا يف العام ذاته،
إىل فوزه بالكرة الذهبية ليكرس احتكار دام

عرش سنوات من األرجنتيني ليونيل مييس
والربتغايل كريستيانو رونالدو.
بات مودريتش أحد أبرز نجوم الكرة
املستديرة يف اآلونة األخرية واألضواء مسلطة
عليه أكان عىل صعيد األندية أو املنتخب
الوطني ،يف تناقض صارخ مع بدايته
املتواضعة يف منزل استحال بقايا مخلّعة
بعدما التهمت النريان جزءا كبريا منه ،يف
قرية مودريتيش التي ُدمّرت خالل حرب
االستقالل.
وتقع هذه القرية عىل سفح جبال فيليبيت
املطلة عىل البحر االدرياتيكي ،وقد كان
مودريتش يقطن يف املنزل الصيفي لج ّده
وهو اآلخر يدعى لوكا مودريتش.

في كأس العالم ..مودريتش:

سعيد بالتواجد للمرة الرابعة

قال نجم منتخب كرواتيا ،لوكا مودريتش ،إنه
يرى زالتكو دالتيش ،مدرب
جاهز تماما لخوض منافسات كأس العالم قطر
منتخب كرواتيا ،أنه ال توجد مباراة
 .2022وأكد مودريتش أنه سعيد بالتواجد
سهلة يف دور املجموعات ببطولة كأس
للمرة الرابعة يف كأس العالم ،مشريا إىل أنه
العالم .وقال داليتش يف ترصيحات للمؤتمر
يشعر بتوتر إيجابي قبل انطالق مشوار
الصحفي« :لقد رأينا أمس فوز السعودية عىل
الفريق اليوم ،ولكن ذلك أمر طبيعي.
األرجنتني ،وتعادلت تونس مع الدنمارك وال
وأردف« :حاولت التأقلم مع الوقت
توجد مباريات سهلة» .وأضاف « :الجميع يلعب
وأنا جاهز لخوض البطولة».
جيد
بشكل جيد» .وأكمل« :الجميع استعد بشكل
وأضاف مودريتش أنه ال يفكر
قدر
متحمسني
واملفاجآت ممكنة ،ومن جانبنا سنأتي
يف اإلنجازات الشخصية ،إال
اإلمكان ،مع احرتام كبري لخصمنا».
أنه يفكر دائما باإلنجازات
الجماعية وأنه بأفضل

عودة الثالثي المصاب
تلق�ى ولي�د الركراكي م�درب منتخب املغ�رب ،خربا س�ارا أمس
الثالث�اء ،يف املران األخري قبل مواجهة كرواتيا اليوم ،ضمن الجولة
األوىل من دور املجموعات بكأس العالم (قطر .)2022
وش�ارك الثالثي املصاب سليم أمالح وإلياس شاعر وزكرياء أبو
خالل بشكل طبيعي يف املران الجماعي .وكان الثالثي يعاني من
اإلصابة ولم يش�اركوا يف التدريب�ات األخرية مع زمالئهم ،واكتفوا
بتدريبات انفرادية ،وأعطى الجهاز الطبي الضوء األخرض
ألمالح وأبو خالل وشاعر ،للمشاركة مع زمالئهم
يف املران دون صعوبات أو مشاكل.
وكان عب�د الرزاق هفت�ي طبيب منتخب
املغ�رب ،ق�د طم�أن أم�س الجماهري
املغربي�ة ،بخص�وص الحال�ة
الصحي�ة للثالثي ،وأك�د أنها
ليست خطرية.
ويبقى الق�رار األخري
بي�د الركراك�ي،
}
ص
بخص�و
سليم
االعتماد عليهم
أمالح
}
يف مب�اراة
كرواتيا من
عدمه.

}
سايس
}

}
مودريتش
}

جاهزية بدنية .وأشار إىل أن األمر األهم
هو التمكن من تحقيق أهداف ونتائج
إيجابية ،عىل الرغم من صعوبة
املنتخبات املنافسة .وتمنى
مودريتش تحقيق نفس النتائج
التي تحققت بالنسخة السابقة
التي أهلتهم للتأهل للنهائي،
وأكد أنه لعب مع بعض نجوم
املنتخب املغربي يف وقت سابق
عىل غرار أرشف حكيمي،
مشددا عىل أن املغرب
منتخب جيد.

الركراكي  :سنلعب بشجاعة
تحدث ولي�د الركراكي املدي�ر الفني ملنتخب
املغ�ربع�نمواجه�ةكرواتي�االي�وم.
وق�ال الركراك�ي يف ترصيحاته عبر املؤتمر
الصحف�ي الخ�اص باللق�اء« :كرواتيا تملك
لوكا مودريت�ش لكن نحن أيضا نملك نجوما
مث�ل أرشف حكيم�ي ،وم�زراوي وحكي�م
زياش ،ولكني أعتق�د أن منتخب كرواتيا هو
املرش�ح للفوز فهو وصيف بطل العالم».
أض�اف « :إن لدين�ا دافعا إضافي�ا متمثال يف
جمهورن�ا ،ونش�عر بأننا س�نلعب عىل أرضنا،
نع�د الش�عب املغربي بأنن�ا س�وف نقاتل من
أجله�م».
وواصل« :علينا أن نتحىل بالش�جاعة أمام كرواتيا
حت�ى ال يصيبن�ا الن�دم كم�ا ح�دث يف موندي�ال
روس�يا».

}
وليد الركراكي
}

سايس :نريد إسعاد جماهيرنا
قال غانم سايس العب املنتخب املغربي لكرة القدم،
إنه وباقي الالعبني يريدون إسعاد املغاربة عرب
تحقيق نتيجة إيجابية يف مباراتهم ضد كرواتيا.
وأكد سايس يف الندوة الصحفية التي عقدها بمعية
املدرب وليد الركراكي ،أمس الثالثاء ،أن التحضريات
كانت جيدة جدا ،مؤكدا أن العبي املنتخب«:ال يعانون
من أي ضغط ،ويعلمون أن لديهم مسؤولية مهمة

ألنهم يمثلون شعبا بأكمله ،وعليهم أن يكونوا يف
مستوى الحدث» .وأوضح سايس ،أن التجربة خالل
كأس العالم بروسيا علمته «أن املواجهة األوىل تحدد
مصري كل منتخب ،ومواجهة كرواتيا هي مباراة
لثالث نقاط ،لذلك علينا أن نحقق الفوز».
وأضاف سايس ،أن مواجهة كرواتيا لن تكون سهلة،
غري أن الالعبني لديهم وعي بما ينتظرهم.
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على حساب المنتخب الكندي اليوم

بلجيكا تستعد لـ «االنطالق»

} منتخب كندا

يفتت�ح منتخبا بلجيكا وكن�دا مواجهاتهما يف نهائيات كأس
العالم  FIFAقطر  ،2022مس�اء اليوم األربعاء عىل اس�تاد
أحمد بن عيل ،يف الجولة األوىل لحس�اب املجموعة السادس�ة
بدور املجموعات من البطولة.
ويس�عى املنتخ�ب البلجيكي أح�د املرش�حني للعب دور
املناف�س عىل اللق�ب ،للخروج من مواجه�ة االفتتاح بأول
انتصار يضمن له تصدر املجموعة والسري قدما ً عىل طريق
املنافس�ة يف البطولة ،فيم�ا يطمح منتخب كن�دا للخروج

بأفضل نتيجة بغية البقاء يف املنافس�ة عىل إحدى بطاقتي
التأه�ل إىل ال�دور الت�ايل ع�ن املجموعة التي تض�م أيضا ً

كرواتيا واملغرب.
وتبدو حظ�وظ املنتخ�ب البلجيكي بقي�ادة مدربه الوطني
روبرت�و مارتنيز أق�وى يف الظفر بنتيج�ة املواجهة بالنظر
لخربت�ه الكبرية يف منافس�ات الكأس العاملية التي ش�هدت
تواج�ده  14م�رة ،باإلضاف�ة المتالك�ه مجموعة م�ن أبرز
الالعبني عىل مس�توى أوروب�ا والعالم يتقدمه�م كيفن دي

بروين العب فريق مانشسرت سيتي وايدن هازارد العب ريال
مدري�د ،يف حين يفتقد لله�داف روميلو لوكاك�و العب إنرت
ميالن بسبب اإلصابة.
يف املقاب�ل يحتف�ظ منتخب كن�دا بقيادة مدرب�ه اإلنجليزي
ج�ون هريدم�ان بحظوظ�ه يف مقارع�ة منافس�ه األوروبي
األقوى صاحب التصنيف الثاني عامليا ً بعد املنتخب الربازييل،
خصوصا ً يف ظل تطوره يف اآلونة األخرية ،والشاهد هو تأهله
إىل نهائيات كأس العالم للمرة الثانية بعد  1986يف املكسيك

جون هيردمان:

مارتينيز:

نثق في قدراتنا

} جون هيردمان

أكد اإلنجليزي «جون هريدمان» مدرب املنتخب الكندي لكرة القدم
ثقته بالعبي منتخب بالده يف تحقيق النتيجة املأمولة خالل مواجهة
املنتخب البلجيكي .وأضاف هريدمان خالل املؤتمر الصحفي الذي
يسبق املواجهة« :املباراة أمام املنتخب البلجيكي تمثل امتحانا ً مهما ً
بالنسبة لنا ،وبال ش�ك املهمة صعبة عىل اعتبار أن املنتخب املنافس
يملك خربات كبرية ،وس�نحاول اس�تغالل الفرصة لكي نقدم أفضل
املستويات ،وأعتقد أنها ستكون مباراة رائعة» .وقال املدرب البالغ من
العمر  47عاما« :لقد وصلنا إىل ذروة االستعدادات ،ونشعر بحماس كبري
لعودتنا إىل املونديال بعد غياب دام لنحو  36عاما ،ويتوجب علينا أن ُنسعد
جماهرينا يف املقام األول».

من موق�ع الص�دارة يف التصفي�ات املؤهل�ة ملنتخبات دول
أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي «الكونكاكاف»،
وأيضا ً امتالكه العبني متميزين عىل غرار كايل الرين متصدر
هدايف تصفيات الكونكاكاف بس�تة أهداف وجوناثان ديفيد
وصيف متصدر الهدافني بخمسة أهداف.
و ُتع�د هذه املواجهة األوىل بني املنتخبين خالل تاريخ بطولة
كأس العال�م ،فيما كانا قد التقي�ا يف مواجهة وحيدة ودية يف
يونيو  1989يف كندا وانتهت بفوز املنتخب البلجيكي .0 - 2

لوكاكو لن يلعب
أكد اإلس�باني روبريت�و مارتينيز املدي�ر الفني ملنتخ�ب بلجيكا ،أن
روميل�و لوكاك�و مهاج�م فريق إنتر ميالن س�يغيب ع�ن مواجهة
منتخب بالده مع منتخب كندا يف املباراة التي س�تجمع بني املنتخبني
اليوم األربع�اء .وقال روبريتو مارتيني�ز يف ترصيحات خالل املؤتمر
الصحفي ملباراة كندا وبلجيكا« :نحن جاهزون للمباراة األوىل ،نحرتم
منتخب كندا ،وهو منتخ�ب صلب ويلعب بروح جماعية ،املباراة األوىل
مهمة وسنحاول أن نظفر بنقاطها» ،وأضاف مارتينيز« :روميلو لوكاكو
سيغيب عن مواجهة كندا ،ونأمل أن يجهز ملواجهتي املغرب وكرواتيا».
وس�يُدير مواجهة بلجيكا وكندا الحكم الزامبي جياني سيكازوي ،وسيعاونه
جريسون دوس سانتوس وأرسينيو مارينجوال.

} روبيرتو مارتينيز

أمام كوستاريكا اليوم

لويس فرناندو:

الماتادور في «نزهة»!..

لن نغير في أسلوبنا

} منتخب كوستاريكا

يلتق�ي املنتخ�ب اإلس�باني الي�وم نظيره
الكوس�تاريكي يف بداي�ة مش�وارهما باملجموعة
الخامس�ة من بطول�ة كأس العال�م  FIFAقطر
 2022الت�ي انطلقت األحد امل�ايض و ُتختتم 18
ديس�مرب املقب�ل ..ويعترب اللق�اء بمثابة «نزهة»
للماتادور نظرا للفوارق الفنية الكبرية.
ويدخ�ل املنتخبان مباراة بطموح الفوز وضمان
أول النق�اط يف أول مواجه�ة لهم�ا يف تاري�خ
املونديال وسبق أن تقابال وديا ً ثالث مرات.
ويأم�ل املنتخب اإلس�باني يف التألق واس�تعادة
ذكريات «جنوب إفريقيا» الت�ي ُتوج فيها بلقبه
األول يف املونديال عام  ،2010ويف املقابل يسعى
منتخ�ب كوس�تاريكا إىل تحقي�ق إنج�از جديد
يف�وق ما حقق�ه يف موندي�ال الربازي�ل 2014
قبل ثماني س�نوات ،عندما وص�ل إىل الدور ربع

لويس إنريكي:

} منتخب إسبانيا

النهائي ،يف أفضل إنجاز له يف تاريخ مش�اركاته
بنهائيات كأس العالم.
بع�د خروجها م�ن دور املجموع�ات يف مونديال
الربازي�ل  ،2014وم�ن الدور الثاني يف روس�يا
 ،2018تشارك إسبانيا يف منافسات كأس العالم
 FIFAقطر  ،2022يف محاولة الس�تعادة الروح
وإثبات الذات.
وستحاول إسبانيا ،التي غادرت مونديال روسيا
 2018م�ن ال�دور الثان�ي بع�د خس�ارتها «يف
ركالت الرتجيح» من الدولة املضيفة ،استرجاع
ذكريات جنوب إفريقيا  ،2010متس�لحة بجيل
من الالعبني الش�بان مدعم بآخرين من أصحاب
الخربة ،يقوده املدرب لويس إنريكي.
وتواجه إس�بانيا ،الس�ابعة عاملي�ا ً وفق تصنيف
«فيف�ا» الص�ادر يف أكتوب�ر امل�ايض ،أملانيا يوم

ل�م يخ�ف الكولومب�ي لوي�س فرنان�دو قمن�ا بعمل كبير يف املنظوم�ة الدفاعية،
سواريز مدرب منتخب كوستاريكا رغبته وس�نعتمد عىل قوتنا الهجومية ،ولن نغري
الكبيرة يف تحقي�ق الفوز عىل
أس�لوبنا ولكن سنحاول تغيري
املنتخب اإلسباني اليوم.
طريقة اللعب بما يتناسب
وق�ال يف املؤتم�ر
م�ع طبيع�ة املنتخ�ب
الصحفي«:من املنطقي
املناف�س ،واأله�م أن
الق�ول إنه�ا س�تكون
نكون يف قمة الرتكيز».
مواجهة صعبة ويتعني
م�درب
وأش�ار
علين�ا أن نك�ون يف قمة
كوس�تاريكا البالغ من
مس�توانا ونلع�ب برتكيز
العم�ر  62عام�ا ً إىل أن
كبير على م�دار الدقائ�ق
املنتخ�ب اإلس�باني يلع�ب
الـ.»90
} لويس فرناندو سواريز بتكتي�ك ع�ا ٍل وال يمك�ن
وتاب�ع« :الجمي�ع يش�عر بحم�اس كبري خداعه�م ويتوجب أن يتبع أس�لوب لعب
ّ
إلظهار املس�توى املميز بع�د التحضريات
يمكن املنتخب الكوس�تاريكي من إيقاف
القوية الت�ي خضناها ،ونأم�ل أن نحقق الخط�ورة اإلس�بانية خاص�ة يف منطق�ة
نتيج�ة إيجابية يف لقاء الغد ،ال س�يما أننا الوسط.

 27نوفمبر عىل اس�تاد البيت يف قم�ة منتظرة،
ق�د تحدد بش�كل كبير طبيع�ة املنتخ�ب الذي
سيتصدر املجموعة ..ثم تختتم مبارياتها يف دور
املجموعات بمواجهة اليابان يف األول من ديسمرب
املقبل عىل استاد خليفة.
وم�ن جانب�ه ل�ن تك�ون مهم�ة املنتخ�ب
الكوس�تاريكي املصن�ف  31عاملي�اً ،والذي
يش�ارك للم�رة السادس�ة يف نهائيات كأس
العال�م والثالث�ة عىل الت�وايل ،س�هلة بعدما
أوقعت�ه القرع�ة يف املجموع�ة الخامس�ة إىل
جان�ب منتخبات إس�بانيا وأملاني�ا واليابان،
حيث يلتقي مع اليابان عىل اس�تاد أحمد بن
عيل يوم  27من الش�هر ذاته ،قبل أن يختتم
مشواره يف دور املجموعات بمالقاة أملانيا عىل
استاد البيت يف األول من ديسمرب املقبل.

أتقبل كل االنتقادات

ّأكد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا فقط عىل مباراة اليوم.
لك�رة الق�دم جاهزي�ة املنتخ�ب ملواجهة وأضاف« :أنا أتحمل مس�ؤولية مش�اركة
نظريه الكوستاريكي اليوم.
أي العب يف املنتخب ،وكذلك استبعاد
وق�ال إنريك�ي يف املؤتم�ر
أي الع�ب ع�ن التش�كيلة،
الصحف�ي إن املب�اراة لها
وأتقب�ل االنتق�ادات م�ن
أهميتها الكبيرة كونها
أي جه�ة كان�ت ح�ول
األوىل ملنتخب إس�بانيا،
الخي�ارات الت�ي قمت
حيث يس�عى النطالقة
بها للمنتخب ،وينطبق
قوية يف دور املجموعات
األم�ر على التش�كيلة
لتعزيز حظوظه يف بلوغ
املناس�بة فأن�ا أحددها
دور ال�ـ  16من البطولة،
وفقا ً ملدى جاهزية الالعب
يتوجه
لذلك فالرتكي�ز الراهن
وعطائه يف امليدان».
} لويس إنريكي
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تستاهل
يالعويس

سالمات يالشهراني

يارب نفوز
تقاليد تونسية

صورة للذكرى

أغلى هدية
تونس في «العين»

السقوط المر!ّ

زي موحد
حديقة الورود

أنا
البطل!
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جرايد

تاريخية ..ياألخضر

«صدى المالعب» ..تغطية يومية

تسابقت املواقع اإللكرتونية
السوشيال
وحسابات
ميديا عىل اإلشادة باملردود
املميز للمنتخب السعودي
يف مباراته ضد األرجنتني
والتي حقق خاللها الفوز
عىل التانجو بهدفني مقابل
هدف.
موقع يف الجول املرصي
حسابه
عرب
كتب
الرسمي قائال :للتاريخ يا
سعودية ..األخرض يحقق
الفوز العربي األول عىل
الس
عودية..تاريخية
منتخب من أمريكا الجنوبية
يف تاريخ املونديال.
وأضاف :املنتخب السعودي أنهى سلسلة  36مباراة متتالية دون
هزيمة لألرجنتني ،هنيئًا للعرب هذا االنتصار.

خصصت مجلة «صدى
اإللكرتونية
املالعب»
تغطية خاصة ملواكبة
الحدث املونديايل ،كأس
العالم  2022عرب عدد
ورقي يومي يتم نرشه
وتوزيعه يوميا بمتابعة
خاصة لكل األخبار
وكواليس البطولة وأهم
اللقطات والصور من
كل املباريات.
املجلة
وأشادت
بحفل االفتتاح الرائع
للبطولة عىل استاد
البيت والتنظيم املميز من دولة قطر والذي يعد فخرا لكل
العرب.

مصطفى عاشور مذيع الجزيرة مباشر يؤكد لـ

:

سأظل خادما لـ «المكفوفين»
كتب -محمد الجزار
خالل حضورنا لمباراة
السنغال وهولندا في
الجولة األولى من
منافسات المجموعة
األولى لبطولة كأس
العالم قطر ،2022
تفاجأنا بوجود صوت
باللغة العربية الفصحى،
يعلق لعدد من
المكفوفين وضعاف
السمع ،ضمن الخدمة
الخاصة التي تقدمها
اللجنة المنظمة واالتحاد
الدولي لكرة القدم
الفيفا ،لهذه الفئة
من إخوتنا محبي كرة
القدم ،والذين حرصوا
على التواجد في استاد
الثمامة لمتابعة المباراة.
وباالقرتاب من صاحب هذا الصوت
تعرفنا عىل الصحفي واملذيع يف قناة
الجزيرة مبارش مصطفى عاشور،
الذي قرر خوض هذه التجربة،
واملساهمة يف إنجاح املونديال العرب
األول الذي يقام يف الوطن العربي
والرشق األوسط.
والتزمت قطر منذ بداية تقدمها
لطلب استضافة مونديال ،2022
بأن تكون هذه النسخة هي األكثر
شموال ً وإتاحة يف تاريخ كأس العالم،
لتكون متاحة وسهلة الوصول لذوي
اإلعاقة.

سعيد بتجربة
التعليق السمعي
والوصفي
بالمونديال
جدي كان كفيفا
وصدفة قادتني
للمشاركة في
المبادرة
} مصطفى عاشور والشاب إكرامي أيقونة المكفوفين

إرث مستدام
فلم يقترص األمر عىل العمل الجاد
لتشييد استادات ومواقع البطولة
األخرى وفق أعىل املعايري املتبعة
يف مجال اإلتاحة ،بل حرصت قطر
عىل إرشاك مجتمع ذوي اإلعاقة
بفاعلية يف كافة الخطط والتحضريات
الستضافة الحدث التاريخي ،وضمان
أن يرتك املونديال إرثا ً مستداما ً عىل
هذا الصعيد بعد إسدال الستار عىل
منافسات البطولة العاملية.
وقال عاشور يف ترصيحات لـ

} عاشور خالل التعليق على المباراة

 $الريايض :مشاركتي يف هذه
الفاعلية تأتي ضمن املبادرة القطرية
االجتماعية التي قدمتها دولة قطر مع
الفيفا ومؤسسة قطر ومؤسسة كافيه
االنجليزية لتقديم خدمة التعليق
السمعي الصوتي لضعاف السمع
واملكفوفني يف كأس العالم.

اختبارات المتطوعين
ويعترب مصطفى عاشور أحد املعلقني
املميزين الذين اختريوا بعد تدريب
واختبارات التطوع ،ضمن مجموعة
من املعلقني الذين اختارتهم الفيفا

لهذه املبادرة ..وقال عاشور إن
الفكرة جاءت اثناء حضوره مباراة يف
كأس العرب يف قطر حيث لفت نظره
وجود أحد الجماهري من املكفوفني،
وقام بالتعليق عىل املباراة بجواره يف
الشوط األول ووصف له املباراة.
ويف نهاية الشوط األول طلب املشجع
واسمه رامي من مصطفى عاشور أن
يصبح معلقا للمكفوفني يف البطوالت
وهو ما فعله عاشور ،الذي أضاف انه
بكى بعد هذا الطلب ألنه لديه ذكرى
خاصة وهي أن جده لوالده كان كفيفا
وكان يصف له أمورا كثرية.

أول معلق

مبادرة فريدة

عاشور قام بالتعليق عىل مباراة
السنغال وهولندا ليكون له السبق يف
التعليق عىل كأس العالم للمكفوفني
وضعاف البرص ،كأول معلق مرصي
يقوم بذلك.
ويختم عاشور كالمه بالشكر لفريق
التدريب املدرب اآلن وراما ،واريج
وجامعة حمد بن خليفة ومؤسسة
قطر ومنظمة كافيه والفيفا عىل
تعاونهم مع دولة قطر من أجل هذه
املبادرة االجتماعية النبيلة.

وأضاف :سأظل خادما إلخواني
املكفوفني العرب أينما كانوا متمنيا
لهم املتعة والسعادة وخصوصا
رامي الشاب املرصي الذي قال عنه:
لقد دفعني لهذه املبادرة الفريدة من
نوعها..وختم عاشور كالمه قائال:
رحم الله جدي الشيخ عبد العزيز
عاشور وعوضه خريا هو وكل كفيف،
وأتمنى من كل قلبي التوفيق لقطر
يف خروج البطولة بأفضل صورة من
الناحية الفنية والتنظيمية أيضا.

Face book

التوانسة ..برشا برشا
نرش العديد من رواد السوشيال ميديا
الكثري من الصور للجماهري التونسية
التي حرضت يف مباراة فريقها
ضد الدانمارك عىل استاد املدينة
التعليمية.
ونال الظهور املميز لجماهري نسور
قرطاج بالزي الوطني إعجاب الكثري
من املغردين ،مشيدين بالتشجيع
املثايل للجماهري التونسية يف
املدرجات والذي صاحبه أداء قوي
عىل الجانب اآلخر للفريق داخل
املستطيل األخرض.
بعد نهاية املباراة احتفلت الجماهري
التونسيىة باالنتصار عىل أنغام «برشا

بر شا »
معربين عن فرحتهم بحصد أول نقطة يف
املجموعة الصعبة.

القبعة ..المكسيكية
القبعات املكسيكية حارضة دائما يف مدرجات
الجماهري املكسيكية التي تواجدت خالل
مباراة بولندا يف الجولة األوىل من مباريات
كأس العالم،
والتي أقيمت
عىل اســـتاد
.974
أ حـــــــد
ا ملشــجعني
ا ملكسيكيني
تواجد يف املدرجات
وجلس ينتظر مباراة بالده مع املنتخب
البولندي والتقطته عدسات الكامريا.

رام ..وفاطمة لدعم السياحة
نرش الثنائي رام مايض
وفاطمة عبد الكريم رائدا
مواقع التواصل االجتماعي
صورا لهما عىل حساب
االنستجرام يف كتارا ،بعد
بداية مبادرتهما لتنشيط
السياحة العربية خالل
بطولة كأس العالم.
عن
الثنائي
وعرب
الكبرية
سعادتهما
بالتواجد يف قطر ،مؤكدين حرصهما
الشديد عىل زيارة كل األماكن
السياحية يف قطر والرتويج للسياحة
املرصية والعربية أمام كل زوار

املونديال.
ورحب الثنائي بإمكانية الرتويج
للمونديال أيضا مؤكدين أنه مونديال
كل العرب ويجب دعمه من الجميع بال
استثناء.
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عرف من أين تؤكل الكتف بريمونتادا تاريخية

األخضر ما فوقه  ..فووووق !
أيام المونديال

كلمة شكر ال توفي حق من
يساهم في رسم لوحة اإلنجازات

إبهار في استاد لوسيل..
وتنظيم يفوق كل التوقعات
{ باألمس شاهدنا واحدة من أجمل مباريات
كأس العالم ،وأكثرها إثارة وجماهريية
حتى اآلن بني األخرض السعودي والتانجو
األرجنتيني ،مباراة كانت نارا ورشارا ،ولعها
األرجنتيني بهدف ليعود السعودي بريمونتادا
تاريخية ،وقلب الطاولة بثنائية ال تصد وال
ترد ،أثبت من خاللها املنتخب السعودي بأن
لحمه مر ،وأنه ليس الطري الذي من السهل
اصطياده ،بل هو الصقر الذي يعرف كيف
ومتى يصطاد ،وأنه منتخب املواقف الصعبة.
{ لقد ظهر األخرض باألمس كارسا ومقاتال،
وأعطى مثاال للروح واالستبسال وظهرت عليه
شخصية املنتخب املخرضم ،فقبل املباراة
كانت أغلب التوقعات تصب يف صالح املنتخب
األرجنتيني بقيادة األسطورة مييس وبالفعل
تقدم فتى التانجو ملنتخب بالده ،ولكن كرش
السعودي عن أنيابه يف الشوط الثاني وأطاح

المغرب

فهد العمادي
مدير التحرير

بمييس ورفاقه يف ليلة باتت فيها السعودية
سعيدة ومعها الخليج والعرب ،بينما عم
الحزن أرجاء األرجنتني ليقدم األخرض أفضل
بداية له يف املونديال..
{ لقد عشنا باألمس أجواء نهائي مبكر يف
استاد لوسيل عىل الصعيد الجماهريي حيث
احتشد اكثر من  88ألف شخص يف االستاد
الكبري وأبدع الجمهور السعودي الشقيق يف
مؤازرة منتخب بالده ،ومعه الجماهري القطرية
والعربية والحق يقال فإن الجمهور السعودي
حتى اآلن ملح البطولة والحضور الجماهريي
كان يفوق نهائي مونديال روسيا األخري الذي
بلغ  78ألف شخص..

ألمانيا

{ ومع هذا الحضور الجماهريي األكرب كان
التنظيم كالعادة عىل مستوى الحدث ،والكل
يقوم بدوره عىل أكمل وجه ،من منظمني
ومتطوعني ورجال أمن وبسالسة تامة ،وهذا
إن دل فإنما يدل عىل قدرتنا يف تنظيم أفضل
نسخة مونديالية ،حيث كانت مباراة األمس
اختبارا آخر مهما ،وكان النجاح بامتياز ،فـ
شكرا لكل من يساهم يف رسم لوحة اإلنجازات
باقتدار.
{ وإذا كان األخرض نجح يف حصد أول ثالث
نقاط فإن األشقاء التوانسة قدموا مباراة
ممتعة أمام الدنمارك وكسبوا دفعة معنوية
بالتعادل ،فيما املنتخب املغربي الشقيق
سيواجه كرواتيا يف لقاء من املتوقع أن يكون
قويا ورسيعا ومثريا.
مع كل األمنيات لألشقاء املغاربة يف تحقيق
نتيجة إيجابية رغم صعوبة املهمة.

إسبانيا

بلجيكا

كندا

السعودية

األرجنتين

المكسيك

0
تونس

saad@al-watan.com

البليهي وعد فأوفى
كتب -خالد عيل
قدم عيل البليهي مدافع املنتخب السعودي واحدة
من أفضل مبارياته عىل اإلطالق ،وشهد اللقاء أداء
أسطوريا من البليهي الذي تحدث قبل املباراة بكل
موضوعية ،عندما تم توجيه سؤال له عن كيفية مواجهة
مييس يف تلك املباراة ،فكان رده قاطعا بأنه يلعب ضد
منتخب كامل وليس
مييس ،السعودية تضم
 11العبا ،واألرجنتني
تلعب بنفس العدد من
الالعبني.
البليهي توهج يف
تلك املباراة ،وسيطر
عىل مييس ومعه دي
ومارتينيز،
ماريا
فلم يستقبل املنتخب
السعودي سوى هدف
واحد من ركلة جزاء ،وبعدها عاد يف املباراة وسجل
هدفني عن طريق صالح الشهري وسالم الدورسي،
ليفي عيل البليهي بوعده الذي قطعه قبل املباراة
بالقتال من أجل تقديم مباراة قوية أمام التانجو.

فرنسا تقلب الطاولة على استراليا برباعية

الديوك تعاقب الكنغارو
عاقب املنتخب الفرنيس نظريه األسرتايل ،وهزمه (،)-1 4
أمس الثالثاء ،يف الجولة األوىل من املجموعة الرابعة ،لكأس
العالم  ،2022املقامة حاليا يف قطر.
تقدم كريج جودوين ملنتخب أسرتاليا يف الدقيقة  ،9ورد
حامل اللقب برباعية سجلها أدريان رابيو وأوليفييه جريو
«هدفني» وكيليان مبابي يف الدقائق  27و 32و 68و.71
حقق املنتخب الفرنيس أول  3نقاط ،ليتصدر املجموعة
سلبي بني
مستفيدا من تعادل
الدنمارك وتونس.
ديديه
اعتمد
ديشامب مدرب
فرنسا
منتخب
توليفة
عىل
هجومية مختلفة
بتواجد الثالثي
مبابي وعثمان
ديمبيل وجريو،
تمركز
بينما
جريزمان كالعب
ثالث
وسط
بجوار رابيو

وتشواميني.
سيناريو البداية كان صادما ألبطال العالم ،حيث استقبل
مرمى الديوك هدفا مبكرا سجله جودوين بعد عرضية من
ماثيو ليكي ،الذي أصاب لوكاس هرنانديز بمراوغة خادعة
يف نفس الهجمة.
اضطر ديشامب لخسارة تبديله األول يف الدقيقة 12
حيث خرج لوكاس هرنانديز ،ليدخل شقيقه «ثيو»
ظهري أيرس ميالن ..ارتبك الديوك نسبيا بعد الهدف
واإلصابة املؤثرة ،واستغل
منتخب أسرتاليا
الفرصة ،وكاد
دوك
ميتشل
أن يهز الشباك
بهدف ثان بعد
بعيدة
تسديدة
املدى مرت بجوار
القائم قبل أن
الفرنيس
يعود
شباك
ويمطر
برباعية
منافسه
عىل مدار الشوطني.

اليابان

كوستاريكا

2

سعد المهندي

كرواتيا

0
فرنسا
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