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ألكسندر تشيفرين رئيس ااتحاد اأوروبي يرد على المشككين :

قطر أثبتت جدارتها

ومحاوات  التشكيك،  حمات  استمرار  ورغم 
إا  الحقيقية،  الصورة  إظهار  عدم  البعض 
الرد جاء هذه امرة عى أعى مستوى وعى  أن 
القدم  لكرة  اأوروبي  ااتحاد  رئيس  لسان 
قطر  دولة  بأن  أكد  الذي  تشيفرين  ألكسندر 
أثبتت جدارتها باستضافة بطولة العالم لكرة 

القدم منذ مراحلها اأوى. 
وانطلق مونديال 2022 بالفعل قبل أيام قليلة، 
بحفل  والرّقب،  البناء  أعمال  من  عقد  بعد 
يستوحي  الذي  البيت،  استاد  ي  رائع  افتتاح 
اأسس  أحد  تمثل  بدوية  خيمة  من  تصميمه 
الضيافة  وتقاليد  العربية  للثقافة  الرئيسية 

التي تتميز بها. 
تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حرة  وأعلن 
عن  امفدى  الباد  أمر  ثاني  آل  حمد  بن 

الركيز  ليتحول  رسمياً،  البطولة  إطاق 
ي  شهر  مدة  تستمر  التي  امنافسات  إى 
جميع أنحاء الدولة، التي ُتعد الدولة اأوى 
بطولة  تستضيف  التي  العربي  العالم  ي 
أربع  كل  ُتقام  التي  القدم  لكرة  العالم 

سنوات. 
ردود  سوى  يسمع  لم  أنه  تشيفرين  وكشف 
البطولة،  ي  امشاركة  الفرق  من  إيجابية  فعل 
حيث قال ي لقاء مع beIN SPORTS: »كان 
عرضاً  الرائع  البيت  استاد  ي  اافتتاح  حفل 
العالم  كأس  لبطولة  مميزة  وانطاقة  مبهراً، 
ااتحادات  رؤساء  جميع  وعّب   ،2022 قطر 
اأوروبية وجميع الفرق التي تحدثت معها عن 

سعادتهم الكبرة لوجودهم هنا«. 
امستمر  التطور  عى  الضوء  تشيفرين  وسلط 

الذي 
ه  تشهد

التي  قطر  عدد سكانها دولة  يبلغ 
دولة  »حققت  قال:  حيث  نسمة،  ماين   3
تحتية  ببنية  تتمتع  وهي  كبراً،  تطوراً  قطر 
متطورة، ما يمثل خر دليل عى أن استضافة 

تشكل بطولة عامية يعزز جهود التنمية،  و

فرصة مميزة لتحقيق العديد من اإنجازات«. 
وأضاف: »بدأت مسرتي ي عالم كرة القدم 
منذ 11 عاماً، وأدركت خالها أن النقاشات 
ا تنتهي ي عالم كرة القدم، ولكن امهم هو 

الحقائق ا النقاشات«. 
رابطة  رئيس  رسالة  عى  تشيفرين  وشدد 
اأندية اأوروبية نار الخليفي اأخرة، والتي 
اأوروبية  القدم  كرة  بقاء  أهمية  عى  أكدت 
موحدة وسط تجدد الحديث عن إطاق دوري 

السوبر اأوروبي. 
وقال تشيفرين: »نمتلك العديد من اأولويات، 
النموذج  عى  الحفاظ  مقدمتها  ي  يأتي  ولكن 
القائم.  امنافسات  ونموذج  اأوروبي  الرياي 
كما يجب أن نفي بشعار دوري أبطال أوروبا 
الذي يدعو إى أن تكون كرة القدم للجماهر«. 

نواجه  نعد  لم  أننا  إى  اإشارة  »أود  وتابع: 
اأزمات التي شهدتها السنوات الثاث اماضية، 
البطوات  وإقامة  العامية  الصحية  اأزمة  مثل 
اأوروبية ي أكثر من مدينة، وبداية النزاع بن 
اأيام  تتسم  أن  نأمل  لذلك  وأوكرانيا،  روسيا 

القادمة بمزيٍد من الهدوء«. 
وثيق  بشكل  معاً  »نعمل  تشيفرين:  وأضاف 
امواضيع  جميع  ي  ونفكر  واحدة،  يدا  وأكيٍد 
ونحظى  لأندية،  القدم  كرة  تخص  التي 
رابطة  رئيس  مع  ممتازة  تعاون  بعاقات 

اأندية اأوروبية نار الخليفي«. 
من  الكثر  »لدينا  قائا:  حديثه  واختتم 
التحديات وااتحاد اأوروبي لكرة القدم يعمل 
من أجل مصلحة كرة القدم وسيواصل العمل 

عى ذلك ي امستقبل«.

{ تشيفرين

ا تحتاج قطر إلى من يدافع عنها، أو يشيد بما تقدمه 
من جهد إنجاح استضافة بطولة كأس العالم 

قطر 2022، فالمصنفون ومن ليسوا أصحاب أجندات 
يعطونها حقها دائما باإشادة وعبارات الثناء. 

فما قامت به قطر منذ عام 2010، ومستمرة فيه حتى اآن 
مع انطاق منافسات المونديال يوم 20 نوفمبر، وتسهيل 

كل اأمور للضيوف والزوار أمر يحظى بالتقدير ويؤكد 
حجم العمل والنجاح التنظيمي 

الكبير للحدث العالمي. 

كتب – محمد الجزار

لم نسمع سوى 
ردود أفعال إيجابية من 

المشاركين

بالتعاون مع منصة «beIN» اإعامية

»TOD« بث مباشر للمباريات في
العالم  لبطولة  الرسمي  الراعي  هايسنس،  أعلنت 
لكرة القدم 2022 ي قطر والركة العامية امصنعة 
الكهربائية  والتجهيزات  ااستهاكية  لإلكرونيات 
 ،TOD مع  راكة  اتفاقية  توقيع  عن  امنزلية، 
منطقة  ي  امدفوع  ااشراك  عى  القائمة  الخدمة 
مجموعة  والتابعة  أفريقيا  وشمال  اأوسط  الرق 
الرسمية  الرقمية  البث  ومنصة  اإعامية   beIN

لبطولة العالم لكرة القدم 2022 ي قطر. ويحصل 
عى  الجديدة،  الراكة  بموجب  هايسنس،  عماء 
تكلفة  أي  بدون   TOD منصة  ي  ااشراك  خدمة 
العالم  مباريات كأس  متابعة  لهم  ليتسنى  إضافية 

وأبرز امقتطفات واللقطات من وراء الكواليس مع 
قيامك  عند  وذلك  الكثر،  وغرها  امميزات  أحدث 

براء طرازات محددة من شاشات هايسنس. 
ويستمر العرض حتى نهاية العام الجاري ويشمل 
من  الليزري  التليفزيون  أجهزة  مشري  جميع 
من  وغرها   ULED بتقنية  والتليفزيون  هايسنس 
الطرازات امحددة بموجب الراكة ي منطقة الرق 

اأوسط وشمال أفريقيا. 
عمائهما  تزويد  إى  الرائدتان  العامتان  وتهدف 
مغادرة  إى  الحاجة  دون  مميزة  مشاهدة  بتجارب 
عى   TOD منصة  تطبيق  يتوفر  حيث  منازلهم، 

عن  ااستغناء  للعماء  يتيح  ما  فيدا،  تشغيل  نظام 
تحميله أو حتى رورة بث امحتوى من الهاتف أو 
الخيار  وُتعد شاشات هايسنس  امحمول.  الحاسب 
القدم،  لكرة  العالم  بطولة  مباريات  متابعة  اأمثل 
مثل  امتطورة،  التقنيات  من  العديد  توفر  حيث 
الصافية  بألوانها  وتتميز   ،Quantum Dot تقنية 
الرياضية  امشاهدة  وضع  خصائص  من  وغرها 
اأجواء  أو   ULED تليفزيون  أجهزة  توفرها  التي 
املعب  ي  الحقيقي  الحماس  تحاكي  التي  امذهلة 
بقياس  الليزري  التليفزيون  جهاز  يقدمها  التي 

100 بوصة.

جيرو.. 
أفضل هداف فرنسي

ميان  هداف  كتب 
ونج�م  اإيط�اي 
الدي�وك  منتخ�ب 
أوليفيه  الفرنس�ية 
التاري�خ  ج�رو 
بعدما س�جل هدفن 
ي  ب�اده  منتخ�ب 
ي  أس�راليا  مب�اراة 

ت  ئي�ا كأس العال�م، فيف�ا قط�ر نها
2022، والتي انته�ت بفوز الديوك بأربعة 

أهداف مقابل هدف ع�ى ملعب الجنوب، 
حي�ث تألق ه�داف ميان ال�ذي يتحمل 
مس�ؤولية الهجوم الفرني ي امونديال 
خاصة بعد إصاب�ة زميله ي امنتخب، 

كري�م بنزيمة وخروجه م�ن قائمة الفريق ي 
البطول�ة.

بنزيمة بالهدفن امس�جلن ي ش�باك أسراليا 
لنفس�ه  تاريخ�ا جدي�دا  يكت�ب  أن  نج�ح ي 
ومنتخ�ب فرنس�ا بعدم�ا رف�ع رصي�ده م�ن 
اأهداف الدولي�ة بقميص الديوك إى 51 هدفا 
ليتس�اوى مع اأس�طورة تيري هن�ري الذي 
س�جل نفس العدد م�ن اأه�داف الدولية قبل 
اعتزال�ه، وأمام جرو الفرص�ة الكبرة لينفرد 

تمام�ا بلق�ب أفضل هداف ي تاريخ فرنس�ا 
خال امباري�ات امقبل�ة بموندي�ال قط�ر.

ويبتع�د ج�رو ي قمة ترتيب هداي فرنس�ا 
الدولي�ن ع�ن زميل�ه الح�اي ي امنتخ�ب 
أنط�وان جريزم�ان وال�ذي يمتل�ك 42 من 
اأه�داف الدولية ي رصي�ده وبإمكانه هو 
اآخر زيادة رصيده الدوي ي مونديال قطر 

ي ظ�ل وج�وده بقائم�ة الدي�وك.

كتب - عاطف شادي

غربال 
ا لـ »هولنـــــدا«  ـً حكمــــ
و»اإكــــــــــوادور«

نظره  مواجهة  هولندا  منتخب  يستعد 
الذي  اللقاء  ي  الجمعة،  غد  يوم  اإكوادور، 
سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس 
الثانية  2022، ي إطار الجولة  العالم قطر 
العالم  كأس  لبطولة  امجموعات  دور  من 

قطر 2022. 
ومن امقرر أن يقوم الجزائري مصطفى 

غربال، بمهمة تحكيم امباراة.
وكان منتخب هولندا قد حقق الفوز ي 
لقاء الجولة اأوى أمام نظره منتخب 
مقابل ا يء، ي  بهدفن  السنغال، 
أمام  اإكوادور  منتخب  فاز  حن 
ا  مقابل  بهدفن  قطر  منتخب 

يء. 
مباراة  تنطلق  أن  امقرر  ومن 
منتخب هولندا أمام نظره منتخب 
اإكوادور، ي تمام الساعة السابعة 
مساًء بتوقيت الدوحة مكة امكرمة.

{  مصطفى غربال
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في مسجد الحي الثقافي «كتارا»

الجماهير تتعرف على اإسام

الدوح�ة- اأناضول - يحظى مس�جد الحي 
الثقاي »كتارا« ي العاصمة القطرية الدوحة 
بإقبال من الجماه�ر ي بطولة كأس العالم 
لكرة القدم للتعرف عى اإس�ام، بحسب ما 

رصدته كامرا اأناضول اأربعاء.
ويصحب الدخول إى امسجد توعية باإسام 
وس�ماحته م�ن جانب دع�اة رجال ونس�اء 

يتحدثون لغات عديدة.
وترتدي الزائرات للمس�جد مابس تناس�ب 
خصوصية امكان، وأب�دت كثرات إعجابهن 
به�ذه اماب�س واس�تمعن إى روحات عن 

الدين اإسامي وأهمية امسجد.
وعى ب�اب امس�جد توجد لوح�ات تعريفية 
إلكروني�ة ع�ن اإس�ام بأكثر م�ن 30 لغة 

يمكن للزوار ااطاع عليها عر هواتفهم.
كم�ا يق�دم الدع�اة  لل�زوار من جنس�يات 

متعددة كتيب�ات للتعريف باإس�ام بلغات 
مختلفة.

وتتداول منصات قطرية عر مواقع التواصل 
ااجتماعي مقاطع مصورة تظهر مش�جعن 

أجانب وهم يشهرون إسامهم.
وعى نط�اق واس�ع، انت�ر مقط�ع يظهر 
مش�جعا مكس�يكيا تغم�ره الس�عادة وهو 
ينطق الش�هادتن بتلقن م�ن الداعية حيان 

اليافعي.
كما توجد ي شوارع قطرية عديدة جداريات 
مكتوبة بلغات عديدة وتش�تمل عى أحاديث 
ومواق�ف ع�ن الرس�ول محمد )ص�ى الله 
علي�ه وس�لم( تتمحور حول أهمي�ة الرحمة 

والصدقة والعمل الصالح.
وم�ن ب�ن ه�ذه الجداري�ات: »كل مع�روف 
صدقة« و»من ا يرحم ا ُيرحم« و»اتقوا النار 

ولو بش�ق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة«، 
وغرها م�ن اأحاديث النبوي�ة التي تدعو إى 

اأخاقيات السامية وامعامات الحسنة.
وتداول رواد عى مواقع التواصل ااجتماعي، 
خاص�ة »توير« مقاطع وص�ورا لتطبيقات 
ذكية موج�ودة ي غرف الفنادق امس�تقبلة 

لجماه�ر امونديال وفيه�ا تعريفات بالدين 
اإسامي.

ودش�ن مركز عبد الل�ه بن زي�د آل محمود 
الثق�اي اإس�امي، التاب�ع ل�وزارة اأوقاف 
والش�ؤون اإس�امية، ي الدوح�ة مب�ادرة 
الري�ع  ااس�تجابة  رم�ز  باس�تخدام 
»QRCode« بهدف تعريف النزاء باإسام 

من خال مواد دينية مرجمة.
كذلك تنظم الوزارة معرضا إساميا تفاعليا 
اموندي�ال  جماه�ر  لتعري�ف  الدوح�ة  ي 

باإسام، وفق وسائل إعام قطرية.
وأوض�ح مس�ؤول ي ال�وزارة أن امع�رض 
عب�ارة ع�ن جولة ي جامع اإم�ام محمد بن 
عب�د الوهاب يتعرف من خاله�ا الزائر عى 
امسجد ومعماره اإس�امي وبعض جوانب 

اإسام واإيمان.

من القلب

ميسي والفرصة اأخيرة

أحياًنا تعتقد بعض امنتخبات العماقة أن 
اانتصار قد يتحقق قبل النزول من الحافلة، 

لكن اأخر السعودي أعاد اأرجنتن إى الواقع 
الجديد لكرة القدم… الواقع الذي أخر ميي بأن 
موندياله اأخر لن يكون مفروشا بالورود مثلما 
تخيله الكثرون منذ نهاية كوبا أمركا ي ملعب 

ماراكانا.
ي موعد استاد لوسيل يوم الثاثاء اماي، عاد 

ليونيل لكي يصطدم بصورة الهزيمة بعد سلسلة 
ناجحة دامت ستاً وثاثن مباراة دون خسارة. 

عاد لكي يرى نفسه ي النرات ومواقع التواصل 
ااجتماعي مطأطئ الرأس ي مشهد ذّكر مشجعي 

برشلونة ببعض الخيبات اأوروبية السابقة. 
صاحب الرقم عرة دخل أجواء مونديال قطر 

مرشحا قويا لتقبيل تلك الكأس الذهبية يوم 
الثامن عر من ديسمر، وخرج من استاد لوسيل 
ُمبَعثََر اأوراق والحسابات مثل كل اعب أرجنتيني 
أراد النهوض أمام الصقور الخر، لكنه ببساطة 

لم يقدر عى ذلك ي يوم تاريخي للكرة العربية. 
هذا السبت اختبار معقد أمام امكسيك وفيه 
سيحاول ميي أن يعيد بأية طريقة مامح 
التفاؤل لجمهور يلجأ إى لقطات اأسطورة 

الراحلة دييغو أرماندو مارادونا بعد كل سقوط 
موندياي، وكذلك سيبحث امدرب ليونيل سكالوني 

عن ملمة صفوف مجموعته التي اشتهرت ي 
اأعوام اماضية بوحدتها القوية، وغرتها الواضحة 

عى النجم اأول لألبيثيليستي.
امنتخب السعودي هو من فاز وليس اأرجنتن من 

خرت، فأحيانا نبخس حق منتخباتنا العربية 
عند انتصاراتها الكبرة ونركز أكثر عى اأخطاء 
التي ارتكبتها الخصوم. أما الخطأ الجسيم الذي 

يريد ليو تفاديه فهو الخروج بشكل مبكر أن 
امونديال اأخر يجب أن ينتهي بحلة جميلة.

أشرف بن عياد

لوحات تعريفية 
إلكترونية بأكثر
 من »30« لغة
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مدرب العنابي يستقر على التشكيل      في المران األخير اليوم

»الـــــــــــــــمواجهة المصيرية« اللمسات النـهائية لـ

استعداداً  األخري  تدريبه  اليوم  العنابي  منتخبنا  يخوض 
جوالت  ثاني  يف  غداً  السنغال  أمام  املرتقبة  للمواجهة 
املقام يف قطر ألول   2022 العالم  بكأس  األوىل  املجموعة 

مرة يف تاريخ املنطقة العربية والرشق األوسط.
العنابي خاض أمس تدريبا رئيسيا قويا، حرص من خالله 
الجاهزية ألعىل درجة  املدرب سانشيز عىل رفع مستوى 
املباراة  يف  اإلكوادور  أمام  منتخبنا  خرس  أن  بعد  ممكنة 
االفتتاحية بهدفني دون رد، وقد أغلق الجهاز الفني تماما 

ملف 
االفتتاح وبدأ التفكري بأفضل صورة يف مباراة السنغال من 
التي  الجماهري  وإسعاد  االنتصار،  بحظوظ  التمسك  أجل 
خرجت حزينة بعد الخسارة األوىل؛ ألن العنابي بطل آسيا 
مثل هذه  القدم  كرة  لكن يف  أفضل  كان يستحق مردودا 
الجهاز  فعله  ما  وهذا  منها،  التعلم  ويجب  تحدث  األمور 

الفني.
املران الرئييس أمس كان شامالً وتم خالله وضع التصور 
العام ملواجهة السنغال بطل قارة أفريقيا، فاملهمة ليست 
سهلة ويجب الرتكيز خاللها بشكل كامل، وقد عمل املدرب 

سانشيز عىل 
السنغايل، مع  املنتخب  القوة والضعف لدى  تحديد نقاط 
التأكيد عىل رضورة عالج األخطاء التي وقع فيها العنابي 
الدفاعي  التمركز  وعدم  التمرير  مستوى  عىل  وخاصة 
مع  اإلكوادور،  أمام  االفتتاحية  املواجهة  يف  جيد  بشكل 
رضورة البحث عن حلول للظهور بصورة هجومية أفضل، 
املناسبة وطريقة  للتوليفة  الوصول  املدرب  وسيكون عىل 
اللعب الصحيحة ملواجهة املنتخب السنغايل ألن أي خسارة 
التأهل وهو  جديدة ستعني خروج العنابي من حسابات 

الذي  األمر 
التمسك  ويجب  قائمة  التزال  فالفرصة  حدوثه،  نأمل  ال 
اليوم  األخري  املران  سيكون  لذا  املناسب،  بالشكل  بها 
بمثابة فرصة من أجل االستقرار عىل التشكيل الذي سيتم 

االعتماد عليه يف مواجهة السنغال.
العنابي خالل مرانه الرئييس أمس عمل عىل رفع مستوى 
االستعداد عىل كل املستويات، سواء من ناحية الجاهزية 
الفنية والتكتيكية مع الرتكيز عىل الجانب املعنوي بصورة 

 ، ضحة ا و
العنابي تقديم عروض أفضل  حيث سيكون عىل عنارص 
والظهور بصورة مميزة، تتناسب مع النجاح الهائل الذي 
تحققه كأس العالم يف قطر عىل مستوى التنظيم، وكذلك 
عىل مستوى الحضور الجماهريي ومن املهم أن يكون لقاء 
دخول  عىل  تأكيد  بمثابة  غداً  الثمامة  ملعب  يف  السنغال 
الالعبني  عىل  أثر  الذي  التوتر  بعد  املونديال  يف  العنابي 
القدرات  يمتلك  منتخبنا  أن  والشك  االفتتاحية  املباراة  يف 

أنه  خاصة  جيدة  بصورة  للظهور  الالزمة  والخربات 
أمام بطل  القارة  بطل قارة آسيا وسيدافع عن سمعة 
قائمة  تزال  ال  التأهل  يف  منتخبنا  حظوظ  أفريقيا. 
عىل  وسيكون  عليها،  الحفاظ  أجل  من  القتال  ويجب 
كل الالعبني الرتكيز بصورة كبرية يف التدريبات األخرية 
اثنني  عىل  القسمة  تقبل  ال  السنغال  مواجهة  ألن  اليوم؛ 
قد  األفريقي  املنتخب  أن  خاصة  بها  الفوز  عن  والبديل 
خرس أيضا أمام هولندا يف املباراة األوىل له وسيقاتل كذلك 
للدفاع عن حظوظه لذا يجب أن يكون عنارص منتخبنا يف 
املوعد من أجل تحقيق الفوز والحفاظ عىل حظوظ التأهل 

للدور الثاني.

كتب- عادل النجار

استعادة  أجل  من  الفني جهوده  الجهاز  واصل 
بروح  اللعب  مبدأ  تكريس  عىل  والعمل  الثقة، 
يف  الالعبني  جميع  يكون  وأن  عالية،  قتالية 
املستوى الذهني الجيد، ال سيما وأن املنتخب ال 

يعاني من أي مشاكل فنية أو إصابات.
رضورة  يف  رغبتهم  منتخبنا  عنارص  أظهر  وقد 
السنغال  مباراتي  يف  أفضل  مستوى  تقديم 
التأهل،  بحظوظ  التمسك  أجل  من  وهولندا 
تقديم  عن  تتأخر  لم  التي  الجماهري  وإسعاد 
يف  جدا  كبري  بشكل  وحرضت  واملساندة،  الدعم 
العدد  الجمهور  عدد  تجاوز  حيث  البيت  استاد 
املسموح به يف امللعب وسيكون عىل نجوم األدعم 
السنغال  أمام  خاصة  أفضل  ظهور  عن  البحث 
يف  الفني  الجهاز  لعب  وقد  الجماهري،  ملصالحة 
كبريا يف جاهزيتهم  دورا  ثقتهم  وزيادة  دعمهم 

للموقعة املرتقبة غداً.

األدعم  جمهور  رابطة  تسعى 
للتحضري لكرنفال خاص للوقوف إىل 
مباراة  يف  ومساندته  املنتخب،  جانب 
السنغال غدا، حيث عقدت اجتماعات 
التي  الرتتيبات  كافة  لوضع  مكثفة 
بقوة  ومؤازرته  املنتخب  دعم  تخص 

يف اللقاء عىل ملعب الثمامة.
مواصلة  الجمهور  عىل  وسيكون 
املونديال  ألن  واملساندة  الدعم  تقديم 
الحضور  يستمر  أن  ويجب  قطر  يف 
أجل  من  والكثافة  الصورة  بنفس 
العالم  أمام  مرشفة  صورة  اظهار 
الذين  للنجوم  املساندة  ومواصلة 
وانتصارات  ببطوالت  كثريا  أسعدونا 
ال تنىس وسيكون الحضور الجماهري 

حافزا من أجل تحقيق الفوز.

دعم لحراس المرمىتعليمات مشددة 

التي  الدفاعية  األخطاء  عالج  عىل  الفني  الجهاز  عمل 
عانى منها منتخبنا، حيث دفع العنابي ثمن األخطاء 
اإلكوادور،  أمام  األوىل  املباراة  يف  الواضحة  الدفاعية 
وقد استقبلت الشباك هدفني وكان هناك هدف آخر 
تم إلغاؤه، وبالتايل يجب تجاوز هذا األمر يف مباراة 
للغاية،  قويا  هجوم  خط  يمتلكون  ألنهم  السنغال؛ 
خاصة  الدفاع،  العنابي  عنارص  يعالج  أن  ويجب 
حسن،  وعبدالكريم  الراوي  وبسام  بوعالم  خوخي 
وسيكون عىل املدرب إيجاد حلول لعالج هذا األمر 
ألن استقبال املزيد من األهداف قد يؤدي إىل خروج 
للدور  التأهل  بطاقة  عىل  املنافسة  من  منتخبنا 
الثاني. املنتخب السنغايل معروف بقوته الهجومية 
تركيزا  يتطلب  الذي  األمر  وهو  عنارصه  ورسعة 
وحذرا من خط دفاع العنابي من أجل التعامل مع 
أمس  التدريب  لذا شهد  بأفضل صورة،  املواجهة 
برضورة  الدفاعية  للعنارص  واضحة  تعليمات 
تجنب أي أخطاء والظهور بأفضل صورة ألن تلك 
املواجهة تعترب حاسمة، وال بديل عن الخروج منها 

بنتيجة إيجابية.

الخيارات متعددة.. والخبرات كبيرةاألخطاء ممنوعة أمام هجوم السنغال

النتائج العربية تشعل الحماس

سيسيه يحذر

العربية  للمنتخبات  اإليجابية  النتائج  ساهمت 
املواجهة  قبل  العنابي  عنارص  حماس  زيادة  يف 
املنتخب  نجح  حيث  السنغال،  أمام  غداً  املنتظرة 
السعودي يف الفوز عىل املنتخب األرجنتيني بقيادة 
مييس بهدفني لهدف، وكانت تلك النتيجة أحد أبرز 
كأس  تاريخ  يف  وربما  قطر،  مونديال  يف  النتائج 
رقما  يمتلك  كان  األرجنتيني  املنتخب  ألن  العالم 

قياسيا يف عدد املباريات املتتالية.

السنغال العبيه  الفني ملنتخب  املدير  أليو سيسيه  حذر 
وقد  اآلسيوية،  القارة  بطل  العنابي  منتخبنا  قوة  من 
لها  تعرض  التي  الخسارة  أن  وأكد  ذلك  عن  تحدث 
العنابي أمام اإلكوادور ستحفزه بكل قوة أمام السنغال، 
وهو األمر الذي يزيد من صعوبة املواجهة، وقال إن فريقه 
هولندا  أمام  الخسارة  بعد  أفضل  بشكل  يظهر  أن  يجب 

بثنائية يف االفتتاح.

أليو يعرف قدرات العنابي

{ أليو سيسيه

سانشيز يطالب بالتركيز.. والالعبــــــــــــــــــــــون يتطلعــون لظهـــور مختلــف 

تعزيز الثقة واللعب بروح قتالية داخل وخارج الملعب

جاهزية بصفوف مكتملة مساندة كبيرة ودعم متواصل

»6« نقاط مازالت في االنتظار

الفرصة متاحة أمام كل المنتخبات
للدور  التأهل  ويضمن  العنابي  عليها  يحصل  أن  يمكن  نقاط   6 هناك  تزال  ال 
أمام هولندا يف  ثم  الثانية،  الجولة  السنغال يف  أمام  الثاني، حيث سيلعب غداً 
الجولة الثالثة، وعىل الرغم من صعوبة املهمة لكن منتخبنا قادر عىل الدفاع 

عن حظوظه بكل قوة والتمسك بتلك الحسابات الرقمية.
وكانت قد ساهمت الخسارة التي تعرض لها املنتخب السنغايل أمام هولندا 
الخسارة  تلك  البعض  اعترب  حيث  األوىل،  املجموعة  اشتعال  زيادة  يف 
سببا يف انتعاش حظوظ العنابي، خاصة أنها جاءت بهدفني تمام مثل 

السنغال،  الفوز عىل  العنابي  إذا حقق  اإلكوادور، وبالتايل  أمام  العنابي  خسارة 
وكذلك حققت هولندا الفوز عىل اإلكوادور، وحقق املنتخب السنغايل الفوز أيضا 
عىل اإلكوادور، فإن الحسابات ستكون قائمة لكل املنتخبات، ويجب أن يتمسك 
مع  التعادل  أو  للفوز  يحفزه  قد  السنغال  عىل  الفوز  ألن  الفرصة  بتلك  العنابي 
يف  دور  السنغال  خسارة  لعبت  هنا  ومن  الثاني  للدور  يتأهل  وبالتايل  هولندا 
استمرار حظوظ منتخبنا بصورة كبرية، ولكن يجب التمسك بالنقاط املتبقية من 

أجل ضمان التأهل للدور الثاني.

البحث عن 
انتصار تاريخي

يبحث منتخبنا العنابي عن انتصار تاريخي أمام السنغال 
يف  نجح  قد  العنابي  سيكون  الفوز  هذا  تحقق  فإذا  غداً، 
أمر  وهو  املونديال  يف  له  مشاركة  بأول  انتصار  تحقيق 
عجزت عنه الكثري من املنتخبات، ليس فقط عىل مستوى 
املنتخبات العربية بل أيضا عىل املستوى العاملي، لذا سيكون 
عىل العنابي أن يكون يف املوعد ويحقق الفوز ويحافظ عىل 
الثاني ومواصلة املشوار بنجاح  التأهل للدور  حظوظه يف 

عىل  فقط  ليس  االطالق،  عىل  مونديالية  نسخة  أفضل  يف 
املبهر  التنظيم  النتائج واألداء ولكن عىل مستوى  مستوى 
الذي قدمته قطر للعالم ومن املهم أن يكون العنابي عىل 
مستوى ذلك التنظيم املبهر، وبالفعل هو قادر عىل ذلك ألنه 
قادرة عىل صناعة  كبرية  نجوما  ويمتلك  آسيا،  قارة  بطل 
الفارق والظهور بصورة مرشفة وتحويل الحلم إىل حقيقة 
وكتابة تاريخ مرشف بعد أن ظهر يف كأس العالم ألول مرة.

رأسهم  وعىل  العنابي  منتخبنا  مرمى  حراس  يحظى 
املستويات،  مختلف  عىل  كبري  بدعم  الدورسي  سعد 
فبعد أن تلقت شباك منتخبنا هدفني أمام اإلكوادور، 
منها هدف من ركلة جزاء تسبب فيها سعد الدورسي 
قدرات  يف  كبرية  ثقة  هناك  لكن  املرمى،  حارس 
كل  ولكن  وحده  سعد  فقط  ليس  العنابي،  حراس 
حراس املرمى سواء الشيب أو برشم ألنهم عىل قدر 
الالزمة  والخربات  القدرات  ويمتلكون  املسؤولية 
غداً،  السنغال  مواجهة  يف  صورة  بأفضل  للظهور 
العنابي  مدرب  تعطي  املميزة  العنارص  وتلك 
فيليكس سانشيز خيارات متعددة من أجل اختيار 
العنارص القادرة عىل تحقيق الفوز وحصد النقاط 
القدرات  يمتلك  فالعنابي  جداً،  الهامة  الثالث 
الخطوط  مختلف  يف  والعنارص  والطموحات 
يتميز  الذي  املرمى  مركز حراسة  بالتأكيد  ومنها 
به العنابي ويجب التأكيد عىل أن سعد الدورسي 
كان أفضل حارس يف القارة خالل كأس آسيا يف 

نسختها األخرية. 

خالل اجتماعه معهم

المدرب يحفز الالعبين
قبل  العنابي  عنارص  تحفيز  عىل  سانشيز  فيليكس  اإلسباني  املدرب  حرص 
انطالق  قبيل  بالالعبني  سانشيز  اجتمع  وقد  السنغال،  أمام  املرتقبة  املواجهة 
املران، وأكد لهم رضورة فتح صفحة جديدة وطي ما حدث يف مباراة اإلكوادور 
والعمل عىل تقديم العرض املأمول يف مواجهة بطل إفريقيا، وذلك من أجل املحافظة 
النهائي، وطالب املدرب جميع الالعبني بإظهار مستوياتهم  عىل األمل يف بلوغ ثمن 
املعهودة ومعالجة الهفوات الدفاعية التي تسببت يف تلقي هدفني خالل الشوط األول يف 
املباراة االفتتاحية، وأبدى املدرب ثقته يف الالعبني وقدرتهم عىل تقديم املستوى املطلوب 

الذي يعكس القدرات التي يمتلكونها.

تدريبات تكتيكية 
لمواجهة األسود

»المباراة« خطة مناسبة لـ

الجدية  من  حالة  وسط  الرئييس  املران  أمس  العنابي  خاض 
سيعتمد  الذي  املناسب  األسلوب  عىل  املنتخب  وتدرب  الكبرية، 
عىل  املنتخب  تدريبات  وركزت  غداً،  السنغال  مواجهة  يف  عليه 
الجوانب البدنية والفنية وبناء الجمل التكتيكية والتمارين الفنية، 
الخلف  من  الهجمات  بناء  كيفية  عىل  الفني  الجهاز  ركز  حيث 

وطالب سانشيز العبيه بالرسعة يف األداء والرتكيز أثناء اللعب.
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امغربي  امدرب  دفع  امبهر  القطري  النجاح 
الذي  السابق  السد  نادي  حسن عموتة مدرب 
عن  يتحدث  اإنجازات،  من  الكثر  معه  حقق 
للمونديال،  القطري  بالتنظيم  الشديد  إعجابه 
ما  بكل  مبهرا  كان  اافتتاح  حفل  أن  مؤكداً 
تحمله الكلمة من معنى، ونالت قطر استحسان 
العالم كله بتلك البداية امبهرة للمونديال، كما 
تتواصل امباريات ي أجواء رائعة بما يؤكد أن 
نسخة قطر 2022 مميزة عى كافة امستويات.

تحدث  الثاني  للدور  العنابي  تأهل  حظوظ 
السنغال  أن مباراة  ثقته ي  عنها عموتة، وأكد 
ستختلف بشكل كامل عن مواجهة اإكوادور، 
الضغط  يكون  اافتتاحية  امباريات  ففي 
والتوتر حاراً ويلعب العامل الذهني والنفي 
امباراة  ي  لكن  اأداء  عى  التأثر  ي  كبر  دور 
تقديم  العنابي  عنار  عى  سيكون  الثانية 
للدفاع عن حظوظهم وإسعاد  مالديهم  أفضل 
يوازي  نجاح  لتحقيق  امتعطشة  الجماهر 
اإبداع التنظيمي ويعزز نجاح امونديال بشكل 

عام.
لاعبن  النصائح  من  العديد  عموتة  وقدم 
يثق  أنه  مؤكداً  افريقيا،  بطل  مواجهة  قبل 
عى  قادرون  أنهم  تماماً  ويعلم  قدراتهم  ي 
مالديهم،  كل  قدموا  اذا  أفضل  نتائج  تحقيق 
متمنياً  كبرة،  إنجازات  وحققوا  سبقوا  فقد 
نجاح كل امنتخبات العربية خال هذه النسخة 

امونديالية العربية.
}  بداية، حدثنا عن حضورك حفل اافتتاح 
وكيف عشت تلك اأجواء التاريخية ي أول 

مونديال يقام ي امنطقة العربية؟
-  براحة الجميع كان منبهرا بما شاهده ي 
حفل اافتتاح، فقد كان مميزاً ورائعاً وعكس 
لتقديم  قطر  جاهزية 

نسخة مميزة، ونحن نبارك هذا التميز ونفخر 
الشخي  امستوى  وأنا عى  عربية  دولة  ي  به 
لم أكن متفاجئا أني أعرف قطر جيداً وأعرف 
قدراتها التنظيمية الكبرة، فقد سبق وشاهدت 
ي  صورة  بأفضل  تنظم  كبرة  عامية  بطوات 
لقطر،  بالنسبة  معتادا  أصبح  أمر  وهذا  قطر 
التي توفر كل امقاومات التي تساعد عى التميز 

والنجاح.
} ماذا يمثل تنظيم كأس العالم ي دولة عربية 
امردود  هو  وما  العرب  للرياضين  بالنسبة 

امستقبي عى ذلك؟
-  تنظيم امونديال ي دولة عربية أمر يجعلنا 
العرب،  لكل  مونديال  ونعتره  بالفخر،  نشعر 
صورة  لتقديم  اموعد  ي  قطر  أن  والحقيقة 
هناك  وسيكون  العربي،  للتنظيم  مرفة 
ي  العالم  كأس  تنظيم  من  عديدة  مكاسب 
عى  قطر  ونشكر  مرة،  أول  العربية  امنطقة 
العربية  الرياضة  تواصل  أن  ونتمنى  ذلك 

نتائج  تكون  وأن  وازدهارها  تقدمها 
امنتخبات العربية ي امونديال عى نفس 

روعة التنظيم القطري.
} لكننا ي امباراة اافتتاحية شاهدنا 
عدم توفيق للمنتخب العنابي، حيث 
أمام  متوقعة  غر  بصورة  خر 

اإكوادور؟
وكنا  حدث،  ما  هذا  لأسف    -
الفوز  العنابي  يحقق  أن  نتمنى 
تكون  اافتتاحية  امباريات  ي  لكن 

الحدوث،  محتملة  اأمور  هذه  مثل 
اافتتاح  بعد  تتم  لم  الفرحة  ولأسف 

يجب  لكن  العنابي  خسارة  حدثت  الرائع 
قدم  العنابي  نظري  وجهة  ومن  تجاوزها، 

وكان  أكر  قدرات  يمتلك  فهو  مبارياته،  أسوء 
تلك  من  أفضل  بصورة  الظهور  الاعبن  عي 
ي  الركيز  وعليهم  تنته،  لم  امنافسة  لكن 

مواجهة السنغال.
}  ماهو السبب الذي أثر عى الاعبن ي تلك 
امباراة من وجهة 

نظرك؟
هو  السيكولوجي  أو  النفي  العامل  أعتقد    -
الذي طغى أكثر من الازم، وربما ذلك بسبب 
اإكوادور  مباراة  أن  وأعتقد  اافتتاح،  ضغط 
يتجاوزها  أن  ويجب  للنسيان،  مباراة  تلك 
مواجهة  تركيز ي  أكثر  بشكل  ويفكر  العنابي 
السنغال أنها مواجهة لن تكون سهلة، وأعتقد 
افضل،  بصورة  الظهور  عى  قادر  العنابي  أن 
العنابي  لكن  اإكوادور  أمام  الخسارة  فرغم 
الخسارة  فتلك  واإمكانيات،  القدرات  يمتلك 
وفاز  سبق  العنابي  أن  طبيعية  تكن  لم 
مثل  عنار  وسجل  قبل  من  اإكوادور  عى 
ي  أهدافا  عي  وامعز  عفيف  وأكرم  الهيدوس 
اافتتاح  ي  لكن  اأفضل  وكانوا  امواجهة  تلك 
إذا  أنهم  وأعتقد  امطلوب  بالشكل  يظهروا  لم 
أظهروا قدراتهم امعروفة عنهم فاأمر سيكون 

مختلفا وستكون نتيجة العنابي أفضل.
العنابي اتزال قائمة  أن فرصة  } هل تعتقد 

ي التأهل؟

-  نعم الفرصة قائمة، فحسابياً هناك 6 نقاط 
وصعوبة  قوة  رغم  املعب  أرض  ي  اتزال 
وهولندا،  السنغال  منتخبات  أمام  امواجهة 
القدرة  ولديه  القدرات  يمتلك  العنابي  لكن 
أن  فقط  وأتمنى  حظوظه  عن  الدفاع  عى 
يكون ي اموعد وان يستعد ذهنيا ونفسياً 
السنغال،  أمام  الهامة  امباراة  لتلك  وفنياً 
عى  والحفاظ  بها  الفوز  تحقيق  أجل  من 
اأوى  امجموعة  ي  حظوظ  من  تبقى  ما 

الصعبة.
كيف  العربية،  امنتخبات  باقي  عن  ماذا   {

ترى حظوظها؟
صعبة  بالتأكيد  العالم  كأس  ي  امنافسة    -
نأمله  ما  وكل  البطوات،  باقي  عن  وتختلف 
اموعد من أجل  العربية ي  امنتخبات  أن تكون 
اسعاد الجماهر التي حرت إى قطر بشكل 
ي  البطولة  تقام  التي  اأوى  امرة  فهذه  كبر، 
يكون  أن  الرائع  من  وسيكون  عربية  دولة 
وتظهر  البطولة  ي  كلمة  العربية  للمنتخبات 
بأفضل صورة ممكنة ونحن نثق ي منتخباتنا 
العربية}  شاهدنا حضورا جماهريا رائعا، ما 

تعليقك عى ذلك؟
-  الجمهور امميز يعزز نجاح امونديال، ونحن 
خلف  حر  الذي  العربي  بالجمهور  نشيد 
الجمهور  سواء  العربية،  امنتخبات  مختلف 
القطري الذي ساند العنابي بكل قوة، وشاهدنا 
ي امباراة اافتتاحية كيف كان الجمهور رائعا 
اافتتاحي،  الحفل  نجاح  تعزيز  ي  وساهم 
العربية،  امنتخبات  مباريات  باقي  ي  وكذلك 
لكل  الجماهري  الدعم  استمرار  ونتمنى 
منتخباتنا العربية من أجل تحقيق نتائج جيدة 
تسعد الجميع ي مونديال العرب الذي أسعدنا 

جميعا.

{  من افتتاح المونديال

حسين عموتة مدرب السد السابق يؤكد لـ                  :

فـرصــة العـنـابــي .. قائــمـة

{  حسين عموتة

مباراة اإكوادور للنسيان.. والعامل النفسي طغى عليها

مواجهة بطل أفريقيا مختلفة ويجب الظهور بشكل أفضل 

حوار - عادل النجار

{   عموتة يتحدث لـ $ الرياضي

والسعادة  واانبهار  الفخر  من  لحظات 
كأس  افتتاح  حفل  خال  الجميع  عاشها 
حيث  البيت،  استاد  في   2022 العالم 
رائع  تاريخ  من  جزء  اللحظات  تلك  شكلت 
فقطر  العربية،  الكرة  مسيرة  في  ومشرف 
مرة  أول  العالم  كأس  تنظيم  في  نجحت 
اأوسط  والشرق  والخليج  العرب  تاريخ  في 

والعالم اإسامي بأكمله.

قطر قادرة
على التأهل إذا قدم 

الاعبون أفضل 
مستوى لديهم

{  من لقاء العنابي واإكوادور
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دعوات عبر المنصات لمساندة منتخبنا أمام السنغال غدًا

#العنابي_أقوى_بتشجيعكم

منتخبنا  خاصا  تحديا  تمثل  الجمعة  مباراة 
أمام  اأوى  الخسارة  بعد  تأتي  فهي  الوطني، 
الذي  اافتتاحي  اللقاء  ي  اإكوداور  منتخب 
شباك  وتلقت  البيت،  استاد  ملعب  عى  أقيم 

فريقنا هدفن خر بهما أول ثاث نقاط. 
الفرة  طوال  سانشيز  فيليكس  امدير  وعمل 
اماضية عى تصحيح اأخطاء من أجل الظهور 
القوي،  السنغاي  امنتخب  أمام  بمستوى جيد 
الفنية  امحارات  من  العديد  هناك  فكانت 
وتخصيص  اإقامة،  فندق  داخل  الاعبن  مع 
أجل  من  الاعبن  لبعض  خاصة  تدريبات 

تفادي أخطاء مباراة اافتتاح. 
نفسيا،  الاعبن  معالجة  عى  سانشيز  وعمل 
الثانية،  امباراة  لخوض  تهيئتهم  خال  من 
بعد نتيجة لقاء اافتتاح الذي جاء عى عكس 
الفريق  إمكانات  عن  يعر  لم  والذي  امتوقع، 
الحقيقية، والتي كانت قد ظهرت ي امباريات 

الودية التي سبقت لقاء اافتتاح. 

الجماهير عامل مهم 
ملعب  ي  بكثافة  الجمهور  تواجد  أن  شك  ا 
تلك  ي  للعنابي  مهما  عاما  سيمثل  الثمامة 
رغم  قوي  خصم  أمام  تأتي  التي  امباراة، 
الهولندي،  امنتخب  أمام  اأول  اللقاء  خسارته 
إا أنه يضم بن صفوفه اعبن كبارا، يلعبون 
ي أكر اأندية اأوروبية، ومواجهته لن تكون 

سهلة، وستكون ي غاية الصعوبة. 
امباراة  هذه  ي  الوطني  منتخبنا  يتسلح 
والتي ستحر  للعنابي،  العاشقة  بالجماهر 
بقوة ي ملعب الثمامة بهدف واحد فقط، وهو 
الفريق وتشجيعه ومساندته طوال فرة  دعم 
فقط،  اثنتن  أو  مباراة  ي  وليست  البطولة 
عى  إكمالها  من  بد  ا  مهمة  أمامه  فالعنابي 

له  سيكون  الجماهري  والظهور  وجه،  أكمل 
مفعول السحر ي نفوس الاعبن.

الجمهور  حضور  ينتظرون  الفريق  اعبو 
فاعب  الترانجا،  أسود  أمام  معنويا  لدعمهم 
أمام  اللعب  يحب  عام  بشكل  القدم  كرة 
الجمهور ويحب أن يشعر بدعم امنارين ي 
ومفيد،  مهم  نفي  عامل  لتشكيل  امدرجات، 
وجمهور العنابي أحد أهم الركائز التي يعتمد 

عليها منتخبنا الوطني. 
الجمهور  هو  الجمعة  لقاء  ي  العنابي  ساح 
والاعبون  أبدا،  فريقه  يخذل  ولن  لم  الذي 
سيتواجد  الجمهور  أن  متأكدون  أنفسهم 
والهتاف  لدعمهم  امباراة  تلك  ي  بكثافة 
وامساندة  الدعم  سبل  كافة  وتقديم  باسمهم، 
لهم، وتشكيل ضغط عى امنافسن، ي الوقت 
الذي يحاول فيه اعبونا التخلص من الضغوط 
املقاة عى عاتقهم كونهم يلعبون كأس العالم 

عى أرضهم للمرة اأوى. 

على العهد دائما 
عى  الحبيب  جمهورنا  كان  ما  دائما 
ينتظر  فعندما  دائما،  والوعد  العهد 
هاما  دورا  الجمهور  من  الاعبون 
وامؤكد  فاأكيد  ليؤديه،  وينتظرونه 
أنه سيقبل ي اموعد امحدد ويظهر من 
امعقود عليه،  الجدارة ما يعادل اأمل 
والاعبن  الجمهور  بن  عهد  هناك 
الوقت،  طول  وامساندة  الدعم  وهو 
وجمهور العنابي عاشق لوطنه وكرة 
القدم، ويعلم مدى أهمية التواجد، ي 
مدرجات ملعب الثمامة يوم الجمعة. 
دشن  نفسه  العنابي  جمهور 
التواصل  مواقع  عر  »هاشتاج« 

ااجتماعي، يحمل عنوان »الجمعة ي الثمامة«، 
يوم  املعب  ي  التواجد  عى  الجميع  لتحفيز 
يعلو  صوت  وا  العنابي  أجل  من  الجمعة 
ألوان  وا  العنابي،  صوت  فوق  اليوم  هذا  ي 
تغطي عى ألوان قميص منتخبنا الوطني، فلن 

يكون ي ذلك اليوم سوى قطر فقط. 
لقي هذا الهاشتاج دعما كبرا من رواد مواقع 
الجميع،  معه  وتفاعل  ااجتماعي  التوصل 
امشجعن،  كافة  بن  كبر  بشكل  وانتر 
لإحساس بامسؤولية تجاه منتخبنا الوطني، 
حتى أصبح اأكثر رواجا ي فرة قصرة جيدا، 
ي  »الجمعة  كلمات  التغريدات  آاف  وحملت 

الثمامة«. 
فئات  كافة  ومن  الجميع  من  جاء  التفاعل 
الجمهور، رجاا ونساء، وشبابا وبنات، وكبارا 
أوسع  عى  الكلمات  تلك  نر  الكل  وصغارا، 
نطاق، مع صور وفيديوهات لشكل الجمهور 
ي مباراة اافتتاح التي ظهرت ي أبهى صورة 
كري  كل  عى  العنابي  جمهورنا  بوجود  لها 

داخل مدرجات املعب.
انطاق  قبل  بدآ  امطلوبان  وامساندة  الدعم 
البطولة، وا بد أن تستمر حتى النهاية، فهذا 
الجميع عى نفسه منذ  الذي قطعه  الوعد  هو 
أن تم اإعان عن إسناد رف تنظيم البطولة 
إى قطر، والكل متعاهد عى امساندة والتدعيم 
بطريقته  ويساند  يدعم  الكل  الطرق،  بكافة 

امعهودة.

تحفة فنية في ملعب الثمامة
الجمهور سيمثل تحفة فنية ي ملعب الثمامة، 
وسيزيد املعب جماا، فما أجمل ألوان قميص 
والتي  املعب  ي  اهازيجنا  أحى  وما  منتخبنا، 
خطط  وهناك  اأخر،  العشب  عليها  يشهد 
تحفة  عن  عبارة  ااستاد  يكون  أن  كثرة 
فنية من خال إبداعات التشجيع من الجانب 
ي  امتواجد  العربي  جمهورنا  ومعه  القطري 

الدوحة وي كافة أرجاء قطر. 
الجماهر  استقبال  هناك مفاجآت ستكون ي 
الفرحة عنوان  الثمامة، ستكون  باستاد 
والحضارية  امثالية  واأجواء  امباراة، 
الجمهور  بفضل  التشجيع،  عنوان 
الواعي الفاهم أهمية دوره وكيف يؤديه 
داخل املعب، من مظهر حضاري وشكل 
والخروج،  الدخول  عملية  ي  احراي 
لاعبن،  امحببة  الهتافات  إى  باإضافة 
ي  الجميع  إعجاب  تثر  التي  واأغاني 

ااستاد.
جمهور  بطلها  سيكون  الفنية  التحفة   
كافة  العربي من  الجمهور  العنابي ومعه 
الدول، التي تساند العنابي داخل ااستاد، 
كل  ي  العربية  الوحدة  مظاهر  وتظهر 
مكان داخل الوطن، ي الشوارع والحدائق 
الجميع  يهتف  ااستاد،  وداخل  واميادين، 

باسم العنابي، وا اسم يعلو فوق اسمه. 

حيوا العنابي حيوه 
نستحر ي يوم الجمعة كلمات الفنان الكبر 
عي عبد الستار الذي ألقى أغنية، باتت عامة 
القطرية،  التشجيع  سيمفونية  ي  وأيقونة 
حر.. الي  فريقي  حيوا  وقال:  غنى  فلقد 

اسمه ولونه من قطر.. رايات بيضاء رفرفت.. 
والناس باسمه اهتفت.. هذا شبابج يا قطر.. 

حيوا فريقي الي حر. 
القلوب  التهبت  الفنية،  املحمة  هذه  ومن 
للعنابي،  حدث  كل  ي  الحناجر  وتعالت 
حيوه،  العنابي  حيوا  ويقولون  يهتفون 
النفوس  ي  الحماس  ويشعلوا  اأذان  ليطربوا 
ليتحول الاعبون إى أسود داخل أرض اميدان، 
فا يهابون وا يخشون، ويقاتلون بكل عزم 

وقوة من أجل الوطن، وا يء غر الوطن.

ا صوت يعلو فوق صوت مباراة منتخبنا 
الوطني، أمام منتخب السنغال، التي تقام 

على ملعب استاد الثمامة غدً، ضمن 
مباريات الجولة الثانية للمجموعة اأولى 

ببطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، 
وهي المباراة التي يسعى فيها العنابي إلى 
تقديم أداء راق، يليق بما يمتلكه من نجوم 

كبار وعلى أعلى مستوى. 

فازت قطر.. 

ولم تخسر 

* لم تخر قطر مباراة اافتتاح.. بل فازت.. 
ونجحت.. وتألقت.. وأبدعت.. وأبهرت.

أنها تنظم  * يكفيها ويكفينا فخراً واعتزازاً 
منطقة  ي  مرة  أول  العالم  كأس  نهائيات 
فعلته  وما  العربي..  والعالم  اأوسط  الرق 
وُمبهراً  وبارزاً  افتاً  يظل  وقدمته  وجهزته 

بالفعل.
* كل الرتيبات ي أعى امستويات.. وجميع 
وامباريات  اافتتاح  لحضور  القادمن 
الرحاب  وجدوا  العالم  أنحاء  مختلف  من 
والتسهيات والخدمات التي افتقدها عدد من 

بطوات كأس العالم.
الرحال  تحط  وأنت  اأوى  الوهلة  ومنذ   *
أنك  لك  يؤكد  ما  تجد  الدوي  حمد  بمطار 
ستكون محط اهتمام بالغ ي كل مكان وي 

أي ملعب. 
)كاونر(  من  وتمر  كثراً  بك  يرحبون   *
تصل  وحقائبك  وابتسامة،  بسهولة  التحقق 
ريعاً وقبل أن تغادر امطار يمنحونك رقم 
موبايل ونت )مجانا(.. وي مركز )البطاقات( 

تجدها ي انتظارك وتذاكر امباريات كذلك.
ومجانية  ومتوفرة  سهلة  التنقات  وحتى   *
بالباصات وبالقطار )امرو( الذي ينقلك إى 

أي ملعب أو أي وجهة أنت ذاهب إليها.
ااهتمام  إا  تجد  لن  التفاصيل  أدق  وي   *

والرحاب وكل التسهيات والخدمات.
)مونديال  ي  امهمة  الخاصة  لتظل   *
وفازت  وتميزت  نجحت  قطر  أن  2022م( 
قبل وأثناء وبعد اافتتاح.. وحتى الختام وما 

بعده.. أنها قطر الخر !.

*  كاتب يمني

معاذ الخميسي
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ماجد محمد يؤكد في حوار خاص مع «                              » :

الكرة ا تعرف المستحيل..!

البداية كيف تنظر إلى  * في 
تنظيم قطر للمونديال ؟

كبرا  حدثا  يعتر  تأكيد  بكل   -
وتاريخيا وأرى أنه حلم كان يداعب كل 
دول امنطقة عى مدار سنوات طويلة، 
ونجحت قطر ي أن تحقق هذا الحلم 
عى  فقط  ليس  انتظاره  طال  الذي 
مستوى  عى  وإنما  العربي،  امستوى 
سعت  قطر  بأكمله،  اأوسط  الرق 
بقوة وحصدت ي النهاية ثمار جهود 
أبنائها ي استضافة أكر حدث كروي 
الحلم  هو  وها  اأرض…  وجه  عى 

اصبح حقيقة.

ااستضافة  أن  ترى  هل   *
ستكون مختلفة ؟

- نعم… ستكون مختلفة عن سابقاتها 
عربيا  بلدأ  وان  خاصة  يء  كل  ي 
أول  مرة،  أول  البطولة  يستضيف 
العالم  منتخبات  نجوم  سنرى  مرة 
مجتمعن ي بلد عربي ي وقت واحد، 
ومعهم جماهرهم بثقافاتهم امختلفة، 
واشك أن الثقافة العربية بصفة عامة 
ستثري  خاصة  بصفة  والقطرية 
عى  امنافسات  عن  بعيدا  امونديال 

أرض ملعب امباريات.

الشخصي  الصعيد  على   *
وأنت  للبطولة  تنظر  كيف 

اعب سابق للعنابي؟

- مؤكد أنني حزين لعدم وجودي مع 
الذي  العامي  الحدث  هذا  ي  العنابي 
ي  ولكني  اعب،  كل  ويرقبه  ينتظره 
نفس التوقيت سعيد بالبطولة واقامتها 
ي قطر وفخور وثقتي كبرة ي زمائي 
ااختيار  عليهم  وقع  الذين  الاعبن 

لتمثيل امنتخب الوطني اأول.

العنابي  حظوظ  ترى  كيف   *
في البطولة ؟

أمام تحد كبر … وا شك  العنابي   -
ي  سهلة  تكون  لن  العنابي  مهمة  أن 
العامية،  امنتخبات  من  نخبة  مواجهة 
ي  أوقعته  البطولة  قرعة  أن  كما 
فرقا  ضمت  بها  يستهان  ا  مجموعة 
)بطل  والسنغال  هولندا  مثل  كرى 
هذه  وكل  واإكوادور…  إفريقيا( 
مثل  ي  الكبرة  لها خرتها  امنتخبات 
ي  رغبتها  بجانب  امباريات  هذه 

الذهاب بعيدا ي البطولة العامية.

الوطني  المنتخب  لكن   *
وله  الرغبة  يملك  أا  اأول، 

الدوافع والمعينات؟

كرة  ي  مستحيل  يوجد  ا  نعم..   -
امجموعة  فإن  ذكرت  وكما  القدم، 
ي  ولكن  قوية…  فرقا  وتضم  صعبة 

نفس الوقت، امنتخب القطري يتسلح 
تمأ  أن  امنتظر  الكبرة  بجماهره 
جنبات اماعب ي كل مبارياته، وأرى 
أن دورها سيكون كبرا ولن يقل أهمية 
يكون  أن  وأتمنى  الاعبن،  دور  عن 
منتخبنا ي اموعد ويحقق امطلوب منه 
كبطل  به  يليق  الذي  امستوى  ويقدم 
له  العنابي  آسيا… وكما ذكرت  لقارة 
رغم  التأهل  عى  قادر  وهو  الدوافع 
ي  كبرة  ثقتي  ولكن  امهمة  صعوبة 
خال  اأفضل  لتقديم  العنابي  نجوم 

البطولة.

اإعداد  فترة  أن  ترى  هل   *
للعنابي تعتبر مثالية للدخول 

في أجواء البطولة ؟

قوية  جاءت  ااعداد  فرة  شك  با   -
ونفذ الجهاز الفني وااداري للمنتخب 
للمنتخب  ااعدادية  الخطة  الوطني 
كافية،  أنها  أعتقد  وجه….  اكمل  عى 
امباريات  من  العديد  خاض  العنابي 
امدارس  مختلف  مع  ولعب  القوية، 
الكروية عى مستوى العالم، وشارك ي 
الكثر من البطوات الكرى مثل بطولة 
الكونكاكاف  وبطولة  أمركا،  كوبا 
لكأس  امؤهلة  اأوروبية  والتصفيات 
العالم، بجانب امباريات الودية اأخرى، 
والتي أثبت خالها قدرته عى مجاراة 
امنتخبات الكبرة، وكلها تجارب كانت 

مميزة للغاية وكافية لاستعداد لحدث 
كبر بحجم كأس العالم.

حظوظ  عن  حدثنا   *
هذه  في  العربية  المنتخبات 

النسخة من المونديال.

حظوظها  العربية  امنتخبات   -
قوية  مجموعتها  السعودية  متفاوته.. 
أمام  جيدة  نتيجة  تحقق  وقد  جداً 
امكسيك لكن تبقى مباراتها اأوى مع 
العامي  الحدث  هو  وفوزها  اارجنتن 
امرشحن  أبرز  تعتر  التي  اابرز 
مفصلية  بولندا  مباراة  وبالتاي  للقب 
للمنتخب السعودي وقد تحسم مصره 
لتونس  وبالنسبة  عدمه،  من  بالتأهل 
مواجهة  ي  جدا  صعبة  مجموعتها 
واسراليا  والدنمارك  فرنسا  منتخبات 
أما  موجودة،  فرصتها  أن  وأتوقع 
مع  سيلعب  الذي  امغربي  امنتخب 
تواجد  كذلك  وكندا  وكرواتيا  بلجيكا 
مع منتخبات متمرسة وقوية جدا أن 
الرشيحات تصب ي مصلحة بلجيكا 
الكندي  امنتخب  تطور  مع  وكرواتيا 
الذي ظهر بشكل مميز ي التصفيات… 
اا انني اتمنى التوفيق لكل امنتخبات 

العربية.

عربيا  منتخبا  هناك  ان  ترى  هل   *
قادرا على التأهل لدور الثمانية ؟

كبرة  بصورة  متابع  غر  حقيقة   -
لكني  العربية  امنتخبات  لتحضرات 
كما ذكرت أتمنى لها التوفيق.. خاصة 

بعد فوز السعودية وتعادل تونس.

* على صعيد المنتخبات من 
المنتخب  وما  للقب؟  ترشح 

الذي تشجعه؟

 … العنابي  غر  منتخبا  أشجع  ا   -
وهناك منتخبات كبرة وعريقة قادرة 
وفرنسا  الرازيل  مثل  امنافسة  عى 

وبلجيكا.

تقول  ماذا  الختام  في   *
انطاق  قبل  ما  اأجواء  عن 

البطولة ؟

موعد  عى  ونحن  ممتازة  اأجواء   -
مع بطولة مميزة ي كل يء بمكان 
اقامتها أول مرة ي دولة عربية وي 
منطقتنا  وي  اأوسط  الرق  منطقة 
هو  جديد  توقيت  وي  الخليجية، 
عليه  معتادين  نكن  لم  الشتاء  فصل 
السابقة  العالم  كأس  بطوات  ي 
امسافات..  تقارب  إى  باإضافة 
مونديال  تمنح  اأشياء  هذه  كل 
يعطينا  مختلفاً  طعماً   2022 قطر 
استثنائية  نسخة  بأنها  مؤرات 
هناك  تكون  ان  واتوقع  ومختلفة.. 

مفاجآت ي بطل نسخة قطر.

يعتبر ماجد محمد اعب منتخبنا الوطني السابق 
الذي  العنابي  نجوم  أحد  الشمال  فريق  ونجم 
قدم معه مستويات متميزة … ولعب لعدد من 
والذي  السداوي،  الزعيم  مقدمتها  في  اأندية 
أحرز معه العديد من البطوات واألقاب، ثم مع 
به  استقر  وأخيرً  واأهلي،  والسيلية  الجيش 
ان  بعد  الشمال،  فريق  مع  في  المقام 
قدم أداء كبيرا ومميزا، تحدثنا مع اعب 
مونديال  عن  السابق  الوطني  منتخبنا 
التاريخية  وااستضافة   ..2022 قطر 
عن  إلينا  وتحدث  العالم…  لكأس 
الوطني  للمنتخب  النهائية  القائمة 
بجانب  للبطولة  وتحضيراته  اأول 
المنتخبات  حظوظ  عن  الحديث 
من  وعدد  البطولة  في  العربية 
الحوار  خال  المهمة  الموضوعات 

الخاص الذي جاء فيه:

أي اعب يتمنى التواجد بالنهائيات ..وسأكون «مشجعا» من المدرجات

حوار -  عوض الكباي

القائمة النهائية 
»فيهم الخير 

والبركة« …
وقادرون على 

العودة

وتنظيم 
البطوات 

العالمية أصبح
أمرا طبيعيا لقطر

تحضيرات منتخبنا »مثالية« 
وتجاوزنا مرحلة »الرهبة«

»المفاجآت« ستتواصل بالمونديال

{ ماجد محمد يتحدث للزميل عوض الكباشي

{ ماجد محمد
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شهدت الجولة اافتتاحية لمونديال قطر 2022 مفاجأة كبيرة، 
حيث نجح المنتخب السعودي في اانتصار على اأرجنتين بهدفين 
لهدف، بينما حيث خسر العنابي في اافتتاح أمام اإكوادور وخسر 

المنتخب اإيراني في المباراة الثانية أمام إنجلترا، وخسر المنتخب 
اأسترالي أمام المنتخب الفرنسي، ليكون صقور السعودية 

متربعين على عرش المنتخبات اآسيوية حتى اآن.
خال هذه السطور نسلط الضوء على العديد من اأرقام الهامة 

التي تخص المجموعتين اأولى والثانية والثالثة بعد انتهاء 

الجولة اأولى الخاصة بهم، حيث نقف أمام العديد من الحقائق 
التاريخية، في مقدمتها خسارة المنتخب المستضيف اافتتاح 

أول مرة في تاريخ البطولة، فلم يسبق أن خسر المنتخب صاحب 
الضيافة في اافتتاح من قبل لكن اإكوادور حصلت على ذلك 

الشرف بانتصارها على العنابي في سابقة هي اأولى.
كذلك حقق المنتخب اإنجليزي انتصاًرا كبيًرا على منتخب اإيراني 

قوامه ستة أهداف لهدفين، في مباراة ماراثونية. في مباراة تألق 
فيها ساكا اعب المنتخب اإنجليزي مقدًما أداًءا كبيًرا للغاية 

خال هذه المباراة، ونجح المنتخب السعودي في إيقاف سلسلة 
اانتصارات المتتالية للمنتخب اأرجنتيني، فيما جاء أول تعادل 

سلبي في البطولة خال مباراة تونس والدانمارك بدون أهداف، 

وتواصلت النتائج السلبية بتعادل بولندا والمكسيك بدون أهداف 
أيًضا، ونجح حامل اللقب المنتخب الفرنسي في تحقيق اانتصار 
أمام أستراليا قوامه أربعة أهداف لهدف. من المفارقات الرقمية 
أيضا بعد انتهاء أول جولتين هو تسجيل أكثر من اعبين هدفين 

في نفس المباراة، مثل فالنسيا اعب اإكوادور الذي سجل هدفين 
في العنابي، وكذلك ساكا اعب إنجلترا وسجل هدفين في شباك 

إيران، مهدي طارمي اعب إيران أيضا الذي سجل هدفين في 
شباك المنتخب اإنجليزي، كذلك سجل جيرو هدفين أمام أستراليا، 

وخال هذه السطور نسلط الضوء على العديد من اأرقام اأخرى 
التي تعكس قوة الجولة اافتتاحية لمونديال قطر بما يؤكد أن 

النجاح الفني للمنافسات سيعزز النجاح التنظيمي للبطولة.

حقـــائــــق 
عن اانطاقة

تصديات العويس 

وإبداع ساكا ضمن اأبرز

كتب- أحمد رجب

رقم 
مميز 
»الكولومبي« لـ
اعب  أول  فالنسيا،  إينر  بات 
يسجل هدفن ي الشوط اأول 
عام  منذ  اافتتاحية  بامباراة 
1934، وأيًضا هو أكر اعب 

وأخرًا يسجل  اافتتاح.  مباراة  ي  هدًفا 
نسختن  ي  يسجل  إكوادوري  اعب  ثاني  هو 
أهداف   5 آخر  العالم.  كأس  من  مختلفتن 
العالم سجلهم  كأس  ي  اإكوادوري  للمنتخب 
إينر فالنسيا، 3 أهداف ي عام 2014 وهدفن 
ي مونديال قطر 2022. - أكر اعب أوروبي 
يسجل ي كأس العالم متفوقا عى جرجيوس 
برجي اعب سويرا الذي سجل أمام أمركا ي 

1994 بعمر 36 عاًما و152 يوما.

ساكا 
يكتب التاريخ

رقم سلبي 

للسنغال
امنتخب  يتعثر  اأوى،  للمرة 
ي  اافتتاحية  مباراته  ي  السنغاي 
عامي  ي  الفوز  بعد  العالم،  كأس 

2002 و2018

أمام  السنغاي  امنتخب  وخر 
امباراة  ي  نظيفن  بهدفن  هولندا 
ي  الفريقن  بن  جمعت  التي 

الجولة اأوى من امجموعة اأوى.

ي  مميزًا  رقًما  ساكا  اإنجليزي  حقق 
ي  هدفن  تسجيله  بعد  العالم  كأس 
أصبح  حيث  اإيراني،  امنتخب  صفوف 
ساكا )21 عاًما و77 يوًما( أصغر اعب 
يسجل هدفن ي أول مباراة له ي كأس 
العالم، منذ القير فرانتس بكنباور ي 
مونديال 1966 )20 عاًما و304 أيام(.

كما أصبح أول اعب من أرسنال يسجل 
عام  كامبل  سول  منذ  العالم  كأس  ي 

2002 أمام امنتخب السويدي.

ويــــــــا 
يعادل بيليه

اعب  أول  هو  ويا،  ثيموتي  اأميركي  أصبح 
البرازيل  منذ  ويلز،  شباك  في  هدًفا  يسجل 

بيليه في مونديال 1958

امنتخب  حارس  العويس  محمد  نجح 
نال  تصديات  بخمس  الخروج  ي  السعودي 
ي  متواجدة  كانت  التي  الجماهر  إعجاب  بها 
العديد  إنقاذ  ي  براعة  ونجح  املعب،  أرض 
تحقيق  ي  ساهمت  والتي  الهامة  الفرص  من 

اأخر إنجاًزا تاريخيًا.

إبــــــــــداع 
العويس

أصبح الاعب التوني حنبعل امجري، ثاني أصغر اعب ي 
تاريخ امنتخب التوني شارك ي مباريات كأس العالم، حيث 

خاص مباراة الدانمارك ي عمر 19 عاًما و305 أيام.
كان ياسن الشيخاوي أصغر اعب ي تاريخ تونس يشارك ي 
كأس العالم، حيث شارك ي مونديال 2006 أمام السعودية، 

وكان وقته عمره 19 عاًما و265 يوما.

المجبري 
اأصغر

رقم سلبي 
للبولندي

 3 يهدر  منتخب  أول  هو  بولندا  منتخب  أصبح 
ركات جزاء متتالية ي امونديال منذ عام 1966.
اأرجنتن  أمام  دينا  كاجيمرج  أضاع  حيث 
أمركا  أمام  جورافسكي  وماتي   ،1978 عام 
ي  امكسيك  أمام  وليفاندوفيسكي   ،2002 ي 

.2022

جـيـــــرو 
وأرقام قياسية

الفرني،  امنتخب  رفقة   51 الهدف  إى  جرو  وصل   
تاريخ  ي  هداف  كأفضل  هنري  رقم  ليعادل  فرنسا، 

الدوري الفرني
 كما أصبح أكر اعب فرني يسجل ي منافسات كأس 
زيدان  عى  متفوقا  يوًما،  و53  عاًما   36 بعمر  العالم 
 2006 مونديال  نهائي  ي  إيطاليا  أمام  سجل  الذي 

بعمر 34 عاًما و16 يوًما.
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مفاجأة السعودية مع اأرجنتين تنضم لقائمة اأشهر

»5« صدمات في تاريخ المونديال

{ »السعودي« فجر أكبر المفاجآت في مونديال »2022«

{ إنجلترا وأميركا من مونديال »1950«

{ ألمانيا والجزائر من مونديال »1982«

{ فرحة كوريا في مونديال »1966«

نظيره  على  السعودي  المنتخب  انتصار  أصداء  تزال  ا 
اأرجنتيني تلقي بظالها على سطح اأحداث في مونديال 
على  مستحقا  فوزا  اأخضر  حقق  فلقد  العالمي،  قطر 
الجولة  لقاء  في  هدف  مقابل  بهدفين  التانجو  راقصي 
في  شابهها  ما  إلى  تنظم  كروية  معجزة  لتتحقق  اأولى، 

المنتخب  حققها  التي  لوسيل  معجزة  وتصبح  سابق،  وقت 
العربي السعودي حكاية يتحاكى بها الجميع. .كرة القدم 
وا  باأفضل  دائما  تعترف  وا  المجتهد  تعطي  ما  دائما 
والتوفيق  والرغبة  الحماس  ولكن  المالية،  أو  الفنية  الفوارق 
كأس  وتاريخ  منتصر،  كل  كفة  ترجيح  في  كبيرة  أدوار  لهم 
حدثت  التي  الحاات  تلك  من  الكثير  به  نفسه  العالم 
وتحققت في وقت سابق قبل أن تحقق السعودية معجزة 

لوسيل في ليلة 22 نوفمبر.

كتب - خالد عي

اأرجنتين عاشتها 
من قبل

كأس  ومفاجآت  صدمات  من  واحدة   1990 عام  شهد 
اللقب  حامل  اأرجنتيني  امنتخب  خر  عندما  العالم، 
أمام منتخب الكامرون بهدف دون رد، ولكنها لم تكن 
الكلمة من  خسارة عادية، بل كنت مذلة بكل ما تحمله 
حاملو  وهم  امباراة  التانجو  راقصو  دخل  فلقد  معنى، 
مارادونا  أرماندو  دييغو  اأسطورة  نجح  بعدما  اللقب، 
قبل أربعة أعوام ي جلب كأس العالم إى باد اأرجنتن.
اأرجنتن  هناك ي ميانو وعى استاد سان سرو، كان 
ي  به  امرحب  غر   – نابوي  ساحر  بقيادة  العالم  بطل 
منتخب  مواجهة  مع  موعد  عى  مارادونا،   – ميانو 
إذا  امونديال،  ي  بتاريخه  الثانية  للمرة  يشارك  أفريقي 
ستسكن  التي  اأهداف  واحسبوا  وفلم  ورقة  أحروا 

مرمى اأفارقة.
الشوط  وبدأ  السلبي،  بالتعادل  اأول  الشوط  انتهى 
مجاراة  يستطيعون  ا  ورفاقه  ومارادونا  الثاني 
60، وأشهر  الدقيقة  البدنية، جاءت  القوة  الكامرون ي 
وجه  ي  اأحمر  الكارت  فاوترو  ميشيل  الفرني  الحكم 
بعرة  اأسود  ليلعب  الكامرون،  اعب  بيك  أندريه 

اعبن.
رؤية  بعد  بيك  أومام  فرانسوا  استفز  القرار  أن  ويبدو 
بسبع  طرده  وبعد  مطرودا،  ااستاد  يغادر  شقيقه 
من  التانجو  شباك  هز  ي  بيك  أومام  نجح  فقط  دقائق 
ربة رأسية قوية، وبعدها قاتل الكامرونين كاأسود 
الجائعة، ورغم أن بنيامن ماسينج تلقى بطاقة حمراء 
بتسعة اعبن،  امباراة  الفريق  88 واستكمل  الدقيقة  ي 
ي  العالم  يصدقه  لم  تاريخي،  بانتصار  أنهم ظفروا  إا 

نتيجة ثقيلة
على ألمانيا

ذلك التوقيت.
بفوز  أشبه  اأرجنتن  عى  الكامرون  فوز  صدمة  كانت 
أنه ي  لدرجة  التانجو،  الحديث عى  السعودية ي عرنا 
عام 1990 اتصل رئيس الباد بمدرب امنتخب ليستفر 
فيه  واصل  الذي  الوقت  ي  حدث،  ما  أسباب  عن  منه 
أمام  البطولة  وودع  درجة  أقى  إى  الكامرون  منتخب 

منتخب إنجلرا ي الدور ربع النهائي

بطل هذه امعجزة منتخب عربي، وهو امنتخب الجزائري 
مونديال  ي  التاريخية  امفاجآت  من  واحدة  فجر  الذي 
1982، بعد أن حقق انتصارا قد ا يتكرر كثرا عى  عام 
مباراة  ي  هدف،  مقابل  بهدفن  الغربية  أمانيا  منتخب 
من  كا  جوارهما  إى  تضم  التي  بامجموعة  اأوى  الجولة 

تشيي والنمسا.
امشاركة  شهدت  إسبانيا  ي  امونديال  من  النسخة  هذه 
أفريقيا  منتخبا  وقتها  وكان  الصحراء،  محاربي  اأوى 
الكثر، وكانت  البعض  الشمال مجهول ا يعرف عنه  من 
بطل  الليلة  فامنافس  ا؟  ما  صعب،  تحدي  اأوى  امباراة 
أوروبا ويتسلح بكوكبة ا مثيل لها من النجوم، مثل بول 

برايتنر رومينيجه وأوي ستيليكي.
الثاني  الشوط  السلبي، وي  بالتعادل  اأول  الشوط  انتهى 
الرابعة  الدقيقة  ي  بهدف  اأمان  الصحراء  محاربو  فاجأ 
السابعة  الدقيقة  وشهدت  ماجر،  رابح  من  والخمسن، 

إيطاليا تودع
أمام »مجهول«

طريق  عن  بتعادل  اأوروبي  امنتخب  عودة  والستن، 
لتحقيق  اأمان  أمام  سانحة  الفرصة  وباتت  رومينيجه، 

أول ثاث نقاط ي البطولة.
بدقيقة  التعادل  وبعد هدف  كانت رعة،  الصدمة  ولكن 
طريق  عن  ثان  بهدف  الجزائريون  عاد  فقط،  واحدة 
واحدة  حقق  حتى  الجزائريون  وتماسك  بلومي،  لخر 
من معجزات كأس العالم، بالفوز عى بطل أوروبا ي أول 

مشاركة مونديالية محاربي الصحراء عر التاريخ.
لم يكن التوفيق حليف الجزائر ي تلك البطولة فبعد الفوز 
الثالث  اللقاء  وي  بهدفن،  النمسا  أمام  الجزائر خر  عى 
أمام تشيي تألق ي الشوط اأول وتقدم بثاثية، ولكنه ي 
دورها  من  البطولة  ليودع  هدفن،  استقبل  الثاني  الشوط 
إى  طريقها  أمانيا  استكملت  فيما  اأهداف،  بفارق  اأول 
بثاثة  اإيطاي  امنتخب  أمام  النهاية  ي  وخرت  النهائي 

أهداف مقابل هدف

1966 التي أقيمت ي  كانت امجموعة الرابعة ي نسخة عام 
وتشيي  وإيطاليا  السوفياتي  ااتحاد  من  كا  تضم  إنجلرا 
كوريا  هو  القدم  كرة  ي  العهد  حديث  مجهول  ومنتخب 
وهو  القدم،  كرة  عن  الكثر  يعرف  يكن  لم  الذي  الشمالية، 
يعرف  ا  أنه  أكد  عندما  التوقيت  هذا  الفني  مديره  قاله  ما 
شيئا عن ااتحاد السوفياتي، الذي خر منه مباراته اأوى.
أمام  بالخسارة  مشواره  الشماي  الكوري  امنتخب  استهل 
كان  الثانية  الجولة  وي  نظيفة،  بثاثية  السوفياتي  ااتحاد 

ما فعله اأخر السعودي ي مباراة اأرجنتن ليلة الثاني 
والعرين من نوفمر، سيظل عالقا ي أذهان الجميع، من 
امحيط إى الخليج ي وطننا العربي، ومن أمركا الجنوبية 
والشمالية إى أوروبا وأسيا وأفريقيا، فلقد حقق امنتخب 
السعودي فوزا تاريخيا بكل ما تحملة الكلمة من معنى 

عى التانجو اأرجنتيني. 
مباريات  تاريخ  ي  فارقة  عامة  لوسيل  معجزة  ستظل 
كأس العالم، وبعد عرات السنوات، سيستحر الجميع 
كواليس ما دار ي تلك الليلة، ففي الوقت الذي كان يعتقد 
كبرة،  نتيجة  بفارق  سيخر  اأخر  أن  البعض  فيه 
عى  فوز  إى  تأخره  السعودي، وحول  العماق  ثار  فلقد 

اأرجنتن أحد أبرز امرشحن للفوز بالبطولة.

هزائم مذلة 
إنجلترا

معجزة
لوسيل

الدقيقة  أمام منتخب تشيي، ولكنه عاد بهدف ي  متأخرا 
زين،  سيونج  اعبه  طريق  عن  بهدف  والثمانن  الثامنة 
أول  لهم  ويحصد  امونديال  ي  لباده  هدف  أول  ليسجل 

التاريخ. نقطة ي 
الكوري  فامنتخب  محسومة،  شبه  كانت  الثالثة  الجولة 
العبور  لضمان  الفوز  إى  بحاجة  وهي  إيطاليا  سيواجه 
اأوروبي  امنتخب  فدوافع  امونديال،  من  التاي  الدور  إى 
للنتائج،  الضعيف وفقا  امنتخب اأسيوي  أقوى بكثر من 
كان  وإن  حتى  أوروبا،  كبار  أحد  اإيطاي  امنتخب  وكان 

ي أسوأ حياته فسوف يحقق اانتصار.
بدأت امباراة وكان امنتخب اإيطاي اأفضل ي أول نصف 
بولغاريلي،  اعبيه  وأفضل  قائده  أصيب  أن  إى  ساعة، 
الدقيقة  ي  نقالة،  عى  محموا  املعب  أرضية  من  وخرج 
واأربعن،  الحادية  الدقيقة  وشهدت  والثاثن،  الثالثة 
اعبه  طريق  عن  مباغتا  هدفا  الكوري  امنتخب  تسجيل 
التعادل،  إدراك  ي  الطليان  فشل  وبعدها  أيك،  دو  باك 
عى  قوية  كانت  فاجعة  ي  امونديال  اأتزوري  ليودع 
من  التاي  الدور  إى  كوريا  وتصعد  اإيطاي،  الشعب 
البطولة وتواجه الرتغال، وعى الرغم من تسجيلهم ثاثة 
أهداف  خمسة  تلقوا  أنهم  إا  دقيقة،   25 أول  ي  أهداف 

الثمانن. الدقيقة  إى  السابعة والعرين  الدقيقة  ما بن 

 رغم عراقة وتاريخ امنتخب اإنجليزي، إا أن واحدة من 
خساراته امذلة كانت أمام منتخب الوايات امتحدة اأمركية 
ي مونديال عام 1950، فكانت تلك امباراة أول الصدمات 

ي العالم، بل وأول امعجزات ي تاريخ كأس العالم. 
بقوة  مرشحا  التوقيت  هذا  ي  اإنجليزي  امنتخب  كان 
يضم  كان  أنه  مسيطرا،  امباراة  ودخل  بالبطولة  للفوز 
بن صفوفه نجوم العالم ي هذا التوقيت، ستان مورتنسن 
وسجل  يسجلوا  لم  أنهم  إا  رامي،  وألف  فيني  وتوم 
القدم،  كرة  ي  إنجاز  أي  يحققوا  لم  الذين  اأمركان 
والسبعن،  الثالثة  الدقيقة  ي  جايتجينز  جو  طريق  عن 

لتتحقق أوى امعجزات.
إنجلرا  منتخب  مبكر  كانت سببا ي خروج  امباراة  هذه 
من امونديال، حيث لم يحقق سوى فوز وحيد عى حساب 
والخار  الفائز  الفريقان  أن  والطريق  تشيي،  منتخب 
اإسباني،  امنتخب  امجموعة  بتلك  وفاز  البطولة،  ودعا 

وبعدها تفوز أوروجواي باللقب العامي.
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تفاعل وحضور جماهيري كبير بـ «الكورنيش»

»البيت السعودي« احتفاات صاخبة بـ

قطر  بدولة  السعودي«  »البيت  وجد 
الكثر من ااهتمام والتميز، خاصة بعد 
امنتخب  حققه  الذي  التاريخي  الفوز 
بنتيجة  اأرجنتيني  عى  السعودي 
لوسيل  مواجهة  ي  مقابل هدف  هدفن 
السعودي  البيت  ويعتر  التاريخية.. 
وهو عبارة عن منطقة جماهرية »فان 
من  الدوحة،  كورنيش  منطقة  ي  زون« 
للجماهر  تقدم  التي  الفعاليات  أبرز 
ثرية  تجارب  والعربية  السعودية 
الثقاي  باموروث  تتعلق  ومتنوعة 
فعاليات  ضمن  والرياي،  والغنائي 

كأس العالم قطر 2022.
كثيًفا  إقبااً  السعودي«  »البيت  شهد 
وذلك  له،  ااستيعابية  الطاقة  وامتاء 
من  اآاف  استقباله  بعد  يوم  أول  ي 
2022 ي  العالم  مشجعي بطولة كأس 
أجنحته كافة؛ إذ جمعت ساحات البيت 
العربية  امنتخبات  مشجعي  السعودي 
والعامية امتأهلة إى بطولة كأس العالم، 
وفلكلورية،  فنية  عروًضا  وشاهدوا 

والسامري  النجدية  العرضة  أداء  منها 
وقدمت  اأنظار،  لفتت  التي  وامزمار، 

تعريًفا مرئيًا بالثقافة السعودية.
السعودي«  »البيت  منطقة  تقدم 
للجماهر ميزات عديدة مثل تجربة لعب 
كرة القدم مع كبار الاعبن افراضياً ي 
امعزز  الواقع  تقنية  عر  اأحام،  جناح 
تجربة  إى  إضافة  اافراي،  والواقع 
التصوير مع تشكيلة امنتخب السعودي 
افراضياً، كما تحتوي امنطقة عى متجر 
خاص بكل ما يتعلق بمقتنيات منتخب 
القمصان  مثل  »اأخر«  القدم  كرة 
امملكة،  علم  تحمل  التي  والافتات 
بالعلم  اموشحة  امرفقات  من  والعديد 

السعودي.
 10 عى  السعودي  البيت  ويشتمل 
تهدف  فعالية،   21 فيها  تقام  أجنحة 
امونديال،  امشجعن ي  إثراء تجربة  إى 
حيث تتجمع يوميا الجماهر السعودية 
والعربية من الساعة 12 ظهرا حتى 12 
العالم  كأس  مباريات  مشاهدة  مساء 
يتم عرضها عى شاشات ضخمة،  التي 
العديد من  إقامة  الفعاليات  ويتم خال 

الحفات الغنائية امتنوعة.

إقبال

كثيف وامتاء 

الطاقة 

ااستيعابية 

وعروض فنية 

الموروث الشعبي كتب - عوض الكباي
لـ »المملكة«

متاحف متنوعة

شاهدت الجماهر عروضا فنية 
وفلكلورية، منها أداء العرضة 
النجدية والسامري وامزمار، 

والتي لفتت اأنظار، ويتفاعل 
الحارون مع الفن الشعبي 

برقصات تجسد اموروث 
الشعبي السعودي.

وتهدف امشاركة الثقافية 
للمملكة العربية السعودية 

ي اأحداث العامية إى إظهار 
مختلف ألوان الثقافة الخاصة 

بها ما يعكس ماضيها العريق، 
ويساهم ي الوقت نفسه ي بناء 

مستقبل يعتز براثها ويفتح 
للعالم منافذ جديدة ومختلفة 
لإبداع والتعبر الثقاي، وذلك 

وفق رؤيتها امتمثلة ي جعل 
الثقافة نمط حياة وركيزة 
أساسية للنمو ااقتصادي، 

فضًا عن تعزيز مكانة امملكة 
دوليًا.

توجد العديد من امقاهي 
وامطاعم التي تروج لأكات 
السعودية، إى جانب متاحف 

متنوعة تعرض إنجازات 
»اأخر« ومراحل تطوره، 
وأسماء اعبيه منذ تأسيسه 
وصور أبرز نجوم امنتخب.

وتوجد أيضا أماكن مخصصة 
لأطفال تتمثل ي مناطق 

ألعاب متنوعة، وتشهد 
امنطقة إقباا كبرا من كافة 

الرائح العمرية، مما يعطي 
الجماهر تجربة ثرية تتنوع 

بن شغف الرياضة والبعد 
الثقاي.

وقد عر عدد من الجماهر 
الحارة- ي تريحات 

عن إعجابهم بمبادرة »البيت 
السعودي« التي أرف عى 
إطاقها ااتحاد السعودي 
لكرة القدم، مؤكدين أنهم 

يعيشون تجربة فريدة عى 
كافة اأصعدة.

وتمنت الجماهر السعودية 
أن يحقق »اأخر« نتائج 

افتة ي امونديال، ويخطف 
بطاقة التأهل للدور الثاني.

الصدارة لمشجعي اأخضر

تصّدَر امشجعون السعوديون قائمَة الدول اأكثر حصوًا 
عى تذاكر البطولة بعد قطر والوايات امُتحدة اأمركيّة 
مُؤازرة اأخر الذي ُيشارك ي امجموعة الثّالثة إى جوار 
ي  مشواره  وبدأ  وبولندا،  وامكسيك  اأرجنتن  ُمنتخبات 
البطولة بفوز غال عى اأرجنتن من ملعب لوسيل، وي 
نوفمر   26 يوم  البولندي  نظره  يواجه  الثّانية  امُواجهة 
عى ملعب امدينة التعليميّة، قبل أن يختتَم دور امجموعات 

بلقاء امكسيك ي 30 نوفمر عى ملعب لوسيل.
العالم  كأس  تذاكر  عى  حصواً  اأكثر  قائمة  وتصّدر 
وإنجلرا  امتحدة  والوايات  قطر  من  امشجعون 
واأرجنتن  وفرنسا  واإمارات  وامكسيك  والسعودية 
والرازيل وأمانيا، لحضور مباريات البطولة، التي تجمع 
أنحاء  جميع  من  الكرة  وعشاق  امنطقة  مشجعي  بن 
العالم، ي استادات متقاربة وبنية تحتية عامية امستوى.

مجلس جمهور المنتخب

يعد البيت السعودي بمثابة »مقر« 
السعودية..  أهل  لكل  دائم  وموقع 
جمهور  مجلس  يدعو  حيث 
مشجعي  السعودي  امنتخب 
الصقور الخر كافة الحضور إى 
»البيت السعودي« ي كل تحركاته 
التفاعلية  امنطقة  ومسرته، 
السعودي  ااتحاد  افتتحها  التي 
ي  وامقامة  اأحد،  القدم  لكرة 
وتستقبل  الدوحة،  كورنيش 
ومسابقات  بجوائز  الجمهور 
بأكثر  امونديال  فرة  طيلة  قيمة 
أجنحة،   10 ي  فعالية   21 من 
وتحتفي  امشجعن،  تجربة  تثري 

العريق،  الوطني  واإرث  بالثقافة 
الكروي  والشغف  الحماس  وُترز 
إضافة  يشكل  الذي  للسعودين، 

فريدة لبطولة كأس العالم.
امسرة  بانطاق  البداية  وكانت 
استاد  حتى  السعودي،  البيت  من 
»اميل  بـ  عرفت  والتي  امباراة، 
استثنائية  مسرة  ي  اأخر«، 
للمونديال  مميزًة  إضافًة  ستشكل 
ومفاجآت..  زخٍم  من  تحمله  بما 
وتأتي هذه امسرة دعماً وتشجيعاً 
مواجهة  ي  السعودي  للمنتخب 
منتخب اأرجنتن، أبهرت جمهور 

كأس العالم.

فعاليات تخطف اأنظار
البيت  افتتاح  أيام  خال  تقام 
من  الكثر  قطر  ي  السعودي 
بتجربة  استمتع  مثل:  الفعاليات 
جناح  اعبي  أفضل  مع  الاعب 
الواقع  تقنية  خال  من  اأحام 
مع  بالتصوير  ااستمتاع  امعزز.. 
عرض  يتم  السعودين..  اممثلن 
ي  القائمة  عى  السعودية  امأكوات 
زي  راء  إمكانية  الطهي..  جناح 
وأعام  وشعارات  الرسمي  الفريق 
امنتخب السعودي.. إمكانية مشاهدة 
عى  السعودي  امنتخب  مباريات 
تتسع  منطقة  ي  عماقة  شاشات 
امنتخب  جماهر  من  كبر  لعدد 
عماقة  عرض  شاشة  السعودي.. 
ومراحل  السعودي  امحرفن  لدوري 
الحفات  من  العديد  عودة  تطوره.. 
 21 من  السعودي  البيت  مرح  عى 
من  لكثر  ديسمر   18 إى  نوفمر 
العديد  يحيي  السعودين..  الفنانن 
الطابع  ذات  الفنية  الفعاليات  من 
امملكة  ي  والفلكلوري  الثقاي 

السعودية. العربية 
البيت  يمنح 

ي  د لسعو ا
جميع زواره من كافة الجنسيات حول 
الثانية  الساعة  من  الزيارات  العالم 
الساعة  الظهر وحتى  بعد  من  عرة 
الثانية عرة مساء، حتى يستطيعوا 
التعرف عى الثقافة السعودية وحتى 
حيث  السعودي..  امنتخب  يدعموا 

م  يقو
القدم  كرة  لعب  بتجربة  الزوار 
جناح  ي  الاعبن  من  الكبار  مع 
تقنية  ذلك عن طريقة  اأحام، ويتم 
اافراي،  والواقع  امعزز  الواقع 
امنتخب  اعبي  مع  التصوير  وتجربة 

السعودي أيضاً.



»الدستور« اأردنية: انتصار 

تاريخي على اأرجنتين

»عكاظ«: السعوديون 

يذهلون العالم 
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الصحافة الدولية والعربية تصف انتصار «اأخضر» على التانغو بـ«المذهل»

»السعودية« إشادة عالمية بـ

أشادت الصحف العامية والعربية بالفوز 
التاريخي الذي حققه اأخر السعودي 
عى نظره اأرجنتيني عى استاد لوسيل 
الجولة  استحقاقات  ضمن  اموندياي، 
كأس  من  الثالثة  امجموعة  من  اأوى 
ووصفت   ..2022 قطر  فيفا  العالم 
بالتاريخي  اانتصار  العامية  الصحف 
ونتيجة، اسيما بعد عودة  وامذهل لعباً 
أن  بعد  النتيجة  ي  السعودي  امنتخب 
شوط  ي  نظيف  بهدف  متأخراً  كان 
امباراة اأول، والقدرة الكبرة ي العودة 
للمباراة أمام أصدقاء ليونيل ميي، فيما 
اانتصار  أن  العربية  الصحف  أكدت 
فخورين  العرب  كل  جعل  السعودي 
باإنجاز الذي تحقق ي الدوحة، مؤكدين 
أن التاريخ سيتوقف تماماً أمام الـ 22 
السعودية  قهرت  عندما  نوفمر  من 
بالنجوم  امدجج  اأرجنتيني  امنتخب 

وامرشح اأبرز للفوز باللقب العامي. 
يذهلون  )السعوديون  عنوان  تحت 
العالم( عنونت صحيفة عكاظ السعودية 
ي عددها الصادر أمس اأربعاء، وأكدت 
تابع  العالم  أن  السعودية  الصحيفة 
باهتمام بالغ الفوز السعودي الكبر عى 
نظره اأرجنتيني، مؤكدة أن هذا الفوز 

أبهر كل عشاق كرة القدم ي العالم.
املك  بأمر  أنه  الصحيفة؛  عنونت  كما 
إجازة موظفي القطاعن العام والخاص 
الذي  التاريخي  الفوز  نظر  والطاب، 
شددت  كما  السعودي،  اأخر  حققه 
اأمر  املهم  القائد  كلمات  أن  الصحيفة 
اأثر  بالغ  لها  كان  سلمان  بن  محمد 
كاهل  عن  النفسية  الضغوط  إزالة  ي 

الاعبن. 
وعنونت صحيفة الرياضية السعودية )ا 
السعودين(  حنا  اأرجنتن..  وا  ميي 
الفرج  سلمان  زماء  لتفوق  إشارة  ي 
عى حساب زماء ليونيل ميي، ي حدث 
تاريخي وصفته بأنه ا يحدث كل يوم، 
الثنائي  بإصابة  الصحيفة  نوهت  كما 
يار الشهراني، وسلمان الفرج، وانتهاء 
امونديال  ي  اأخر  مع  مشوارهما 

الحاي.
أبرز  ي  الرياض  صحيفة  وقالت 
العالم،  أبهرنا  للمباراة:  عناوينها 
واأخر يكبل التانغو، وميي ي عهدة 
الدفاع السعودي، وأداء بطوي وانضباط 

تكتيكي.
للقاء:  تحليلها  ي  الصحيفة  وأضافت   
لانتصار طعم وفرحة عّما أرجاء الوطن 
امنتخب،  بفوز  وغنى  فرح  الذي  الكبر 
خلف  وقفت  التي  القيادة  فرحت  ومعه 
السعودي  الشعب  وفرح  اانتصار،  هذا 
العامان  فرح  كما  وصغاره،  كباره 
التطور  يعد  لم  إذ  واإسامي،  العربي 

والرياي  الكروي  امجال  ي  والتقدم 
بذاتها،  دول  ي  محصوراً  عام  بشكل 
وإنما هو حق مكتسب للجميع وتحديداً 
اأخر  وي  ويعمل،  ويخطط  يفكر  من 
يقطف الثمار، فالفوارق الفنية ا تنكر، 
هذه  حرا  ومتعته  الكروي  الفن  لكن 
امرة مع نجوم امنتخب السعودي الذين 
أدوا بهمة وعزيمة وروح عالية، وروضوا 
التانغو ميي ورفاقه، وألغوا كل  نجوم 
الفوارق، وحافظوا عى تفوقهم اميداني 
العاي  الذهني  وتركيزهم  وتنظيمهم 

وروحهم.
وعى صدر الصفحة اأوى كتبت صحيفة 
امدينة: امنتخب السعودي يفاجئ العالم 
صورة  مع  ميي،  أسطورة  ويحطم 
اأخر  اعبي  احتفال  الكبر  بالحجم 

السعودي بهدف سالم الدوري.
اأوسط  الرق  جريدة  زينت  كما 
الاعبن  بفرحة  اأوى  صفحتها 
السعودين، وفرحة وي العهد السعودي 
سلمان  بن  عبدالعزيز  اأمر  وشقيقه 
وعنونت:  امباراة،  بعد  الطاقة،  وزير 

الساحر اأخر يهزم التوقعات.
امنوال،  نفس  اليوم عى  وعزفت جريدة 
بعدما زينت الصفحة اأوى كلها باللون 
فيه:  قالت  لها  اأخر واختارت عنوانا 

اأخر بالهمة يربع عى القمة.
ونرت صحيفة الباد السعودية صورة 
كبرة عى الصفحة اأوى وكتبت عليها: 
ارتاحوا واستمتعوا.. فأزاحوا اأرجنتن، 
السمو  صاحب  اجتماع  إى  إشارة  ي 
وي  سلمان  بن  محمد  اأمر  املكي 
العهد ورئيس الوزراء السعودي باعبي 
امونديال  ي  مشاركتهم  قبل  اأخر 
وطالبهم بااستمتاع باللعب ي امباريات 
الثاث وأن يرفعوا الضغط عن أنفسهم.

إى  الكويتية،  القبس  صحيفة  وأشارت 
اأخر  حققه  الذي  التاريخي  الفوز 
اأرجنتيني،  نظره  عى  السعودي 
استاد  شهده  الذي  الكبر  وبالفوز 

لوسيل بحضور 88 ألف متفرج، مؤكدة 
أن هذه النتيجة واحدة من أفضل نتائج 
لتصنع  امونديال..  تاريخ  ي  العرب  كل 

السعودية التاريخ ي مونديال قطر.
إن  الكويتية  اأنباء  صحيفة  وقالت 

إعجاب  حصدوا  الخر«  »الصقور 
العالم بفوزهم عى »أرجنتن ميي« ي 
 ..2022 أوى مبارياتهم بمونديال قطر 
امستحيل،  يعرف  ما  والسعودي.. 
وميي ينحني أمام اأخر.. فقد أثبت 

»الصقور الخر« أنهم اأجدر بتحقيق 
امستحيل«  يعرف  ما  »السعودي  مقولة 
قدموا  أن  بعد  العالم  إعجاب  وحصدوا 
نجوم  صعقوا  حيث  مذها  عرضا 
اأشهر  النجم  رأسهم  وعى  اأرجنتن 

ي  امفاجآت  كرى  من  واحدة  ي  ميي 
»فيفا«  وثقتها  كما  العالم  كأس  تاريخ 
وذلك ي استاد لوسيل أمام نحو 90 ألف 
متفرج ي بداية مثالية مشوار »اأخر« 

ي مونديال قطر 2022.
الكويتية:  الراي  صحيفة  عنونت  فيما 
بفوز  التاريخ  يكتب  السعودي  امنتخب 
ياأخر  ميي..  أرجنتن  عى  غال 

رفعت الراس.
بالفوز  امرية  الصحف  وأشادت 
القياي  الرقم  إيقاف  وكذلك  التاريخي 
للمنتخب  امتتالية  اانتصارات  عدد  ي 
اأرجنتيني، حيث قالت صحيفة امري 
اأرجنتيني  التانجو  منتخب  إن  اليوم 
أمركا  تصفيات  ي  مشواره  واصل 
أي  دون  للمونديال  امؤهلة  الجنوبية 
امباريات  من  رصيده  لرفع  هزيمة، 
طعم  خالها  يعرف  لم  التي  امتتالية 
بواقع  متتالية،  مباراة   36 إى  الخسارة 
آخر  أن  علماً  تعادا،  انتصارا و11   25

كوبا  بطولة  ي  جاءت  للتانجو  هزيمة 
أمام   2019 تموز/يوليو  أمركاي 
هذه  ويوقف  اأخر  ليأتي  الرازيل، 

السلسلة.
إن  العمانية،  الرؤية  صحيفة  وقالت 
تاريخياً  إنجازاً  يعد  السعودية  انتصار 
الكبر  التألق  إى  وأشارت  مسبوق،  غر 
محمد  السعودي  امنتخب  لحارس 
العويس، ي الذود عن مرمى فريقه، كما 
ي  السعودي  السفر  إى سعادة  أشارت 
السلطنة وإشادته الكبرة بأداء اأخر

باأداء  العربي  القدس  صحيفة  وتغنت 
ي  السعودي  اأخر  لنجوم  امثاي 
نسختن  ي  العالم  بطل  مواجهة 
صعب  اأخر  أن  مؤكدة  سابقتن، 
عى  التاريخ  كتابة  وأعاد  اأرجنتن، 
يكن  لم  مباراة  ي  الخاصة،  طريقته 
اأرجنتن  من  امتشائمن  أشد  يتوقع 
بالخسارة ي اللقاء اافتتاحي للمجموعة 

الثالثة.
اأردنية  الدستور  صحيفة  وعنونت 
انتصاراً  تسجل  »السعودية  قائلة: 

تاريخياً عى اأرجنتن« 
»اأخر«،  قلب  الصحيفة:  وقالت 
جماهره  من  كبرا  دعما  وجد  الذي 
بهدف  اأول  الشوط  ي  تأخره  الغفرة، 
جزاء،  ركلة  من   )10( د.  ميي  ليونيل 
متتالين  بهدفن  مذهل  انتصار  إى 
مطلع الشوط الثاني عر كل من صالح 
د.  الدوري  وسالم   )48( د.  الشهري 

.)53(
امنتخب  امدوية  امفاجأة  ومنحت 
ستعزز  التي  الثاث  النقاط  السعودي 
الحظوظ ي التأهل إى الدور الثاني عن 
امنتخبن  تضم  التي  الثالثة  امجموعة 
رفاق  دخل  فيما  وامكسيكي،  البولندي 
شك  مرحلة  ي  ميي  ليونيل  النجم 
بعدما جاؤوا إى امونديال بثوب امنتخب 

امرشح لنيل اللقب«.

السعوديين  اأرجنتين.. حنا  وا  «الرياضية»: ا ميسي 

اأرجنتين ف��أزاح��وا  واستمتعوا..  ارت��اح��وا  «الباد»:   

»الرؤية« العمانية: إنجاز 

تاريخي لـ »اأخضر« 

 : « ض يا لر ا »

أب������ه������رن������ا
ال������ع������ال������م 

«اأنباء» الكويتية: 
ميسي ينحني 

أمام اأخضر

«الراي» الكويتية: 
ياأخضر رفعت 

الراس

كتب - أدهم الرقاوي
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بعد السقوط المدوي للتانجو أمام السعودي..صحيفة أوليه:

كـــــــــابـــــــــــوس..!

انتق�دت الصح�ف اأرجنتينية الوجه الس�يئ الذي ظهر 
به التانجو ي انطاقة مش�واره بموندي�ال قطر 2022، 
حيث حملت الاعبن امس�ؤولية الكبرة للسقوط امدوي 

للمنتخب الذي يعتر من امرشحن لنيل اللقب.
وكان اأخر الس�عودي قد حقق أكر مفاجآت مونديال 
قطر حتى اآن بفوزه عى اأرجنتن بهدفن مقابل هدف 
وحيد ي امباراة التي جمعتهما عى ملعب لوس�يل، ضمن 

منافسات امجموعة الثالثة.
وافتت�ح ميي التس�جيل لأرجنت�ن ي الدقيقة العارة 
م�ن ركلة جزاء، ثم ألغى حكم اللقاء ثاثة أهداف لاعبي 

اأرجنتن بداعي التسلل. 
وي الش�وط الثاني انتفض امنتخب الس�عودي وس�جل 
هدفن متتالي�ن ي الدقيقتن 48 و54 من توقيع صالح 

الشهري وسالم الدوري.
وبه�ذه النتيج�ة يتصدر امنتخ�ب الس�عودي امجموعة 
الثالث�ة، التي تضم إى جانب امنتخبن كا من امكس�يك 

وبولندا.
وعرت العديد من الصح�ف اأرجنتينية عن قلقها حيال 
امس�توى الضعي�ف الذي ظه�ر به اعب�و التانغو خال 
مباراتهم أمام الس�عودية، من حيث قلة الضغط الصابة 
الدفاعي�ة، وغي�اب ردة الفع�ل بعد اله�دف الثاني الذي 

سجله السعوديون.
البداي�ة مع صحيف�ة »أوليه« 
التي كتبت: »خرت اأرجنتن 
مج�رد  م�ن  بكث�ر  أكث�ر 
مب�اراة ضد امملك�ة العربية 
السعودية ونسيت مبادئها ي 

غرفة تبديل امابس«.
كما نرت »اأرجنتن وقعت 
ي الف�خ« بعد أول خس�ارة 
عق�ب  س�كالوني  لفري�ق 

سلس�لة مثالية ي 36 مب�اراة متتالية منذ التتويج بكأس 
كوبا أمركا.

وأش�ارت إى أن حل�م ميي تح�ول إى كابوس إذ يطمح 
اله�داف التاريخ�ي لأرجنتن إى تحقي�ق اللقب ي آخر 

محاولة بعد خمس مشاركات دون نجاح.
 م�ن جهتها، عقب�ت صحيف�ة »اناثيون« ع�ى الهزيمة 
امدوي�ة ميي وزمائه، بالحديث عن »س�يناريو حرج«، 
مضيفة: »امنتخب تاه ي عاصفة رملية. )…( حان الوقت 
لش�د اأحزمة، أن هذه البطولة ي قطر مليئة بامفاجآت 

ميي ورفاقه«.
بدوره اعتر موقع »كارين«أن الخس�ارة أمام السعودية 
تعد »فش�ا تاريخيا«، وعنون اموقع ذاته: »من الحلم إى 

الكابوس«.
لك�ن ه�ذه الصح�ف ي مجمله�ا، اعترت أن الخس�ارة 
»الثقيلة« أمام السعودية ا تقي عى حلم األبيسيلستي 
بالوص�ول إى امب�اراة النهائية، إا أنه س�يتعن عليه، ي 
حال أراد ذلك، تقديم مس�توى أفضل بكثر من امستوى 
الذي ظهر به أما اأخر السعودي، ي مباراتيه امقبلتن، 

ضد امكسيك ثم بولندا.
وتوقفت الصحاف�ة اأرجنتينية أيضا عند ااعتماد الكبر 
ج�داً لفريقها عى ليونيل مي�ي وأثره عى الفريق. حيث 
نصح بعضها بالتقليل بش�كل كبر من هذه امسألة. ولم 
يس�لم ام�درب اأرجنتيني ليونيل س�كالوني من س�هام 
انتقاد بعض الصحف ي بلده بسبب اختياراته التكتيكية.

فيم�ا كتبت ش�بكة »tyc sports« اأرجنتينية 
الش�هرة، ي موقعها اإلكروني، 
عن الهزيم�ة الصدمة ووصفتها 
بالهزيمة التاريخية، أس�وأ بداية 
لراق�ي التانج�و ي اموندي�ال، 
الح�ارس  م�ن  تأل�ق  وس�ط 

السعودي.
وأكدت أن اعب�ي فريقها تفاجأوا 
من رد فع�ل نجوم اأخر، بهديي 

صالح الشهري وسالم الدوري.

{ كارين

{ صحيفة اناثيون

{ صحيفة أوليه

tyc sports صدمة ميسي{ شبكة }
اناثيون: 

سيناريو حرج
كارين: 

فشل تاريخي

إعداد - وحيد بوسيوف
قبل بداية مشواره في المونديال.. ذا صن:

تم طرد رونالدو ..!

تطرق�ت صحيفة »ذا ص�ن« الريطانية إى فس�خ عقد 
رونالدو امتواجد حاليا مع امنتخب الرتغاي ي الدوحة، 
للمش�اركة ي كأس العالم، حيث سيواجه برازيل أوروبا 

امنتخب الغاني عى الساعة السابعة عى ملعب 974.
وكتب�ت »تم ط�رد كريس�تيانو رونالدو من مانشس�ر 
يونايت�د قب�ل بداية مش�اركته ي نهائي�ات كأس العالم 
اأخرة ي مس�رته«. ويأتي رحي�ل رونالدو عن يونايتد 
بع�د امقابلة التليفزيونية امدوية التي أجراها اأس�بوع 
ام�اي وقال فيه�ا إنه ش�عر »بالخيانة« من مس�ؤوي 
النادي متهًما إياهم بمحاولة إطاحته وأنه ا يكّن احراًما 
للم�درب الهولندي إريك تن ه�اج. كما ركزت الصحيفة 
عى فوز الس�عودية عى منتخب اأرجنتن 2-1 ي كأس 

العالم، وكتبت »جحيم بالنسبة لليونيل ميي«.

{ ذا صن

اجازيتا ديلو سبورت:

»جيرو.. في قمة العالم«

أش�ادت صحيفة »اجازيتا ديلو س�بورت« بتأل�ق أوليفيه 
جرو مهاج�م امنتخ�ب الفرني ي انطاق�ة حامل اللقب 
بمونديال قطر، حيث قاد الديوك للفوز عى اسراليا بنتيجة 
4 /1، خ�ال امب�اراة الت�ي أقيمت ع�ى اس�تاد الجنوب. 
وعنون�ت الصحيفة اإيطالية »جرو ي قمة العالم«. وعادل 
ج�رو رقم تري هنري ع�ى قائمة ه�داي امنتخب بعد أن 
س�ّجل هدفن ي مرمى أس�راليا، وأصب�ح يملك ي جعبته 
51 هدًفا بعد خوضه ل��115 مباراة دولية حتى اآن. كما 
رك�زت الصحيفة عى ف�وز امنتخب الس�عودي عى نظره 
اأرجنتين�ي 2-1 ي كأس العال�م قط�ر 2022، وكتب�ت 
»ميي.. س�قوط املك«. الصحيفة اهتمت بفسخ مانشسر 
يونايتد عقد كريس�تيانو رونالدو، ال�ذي أصبح اعبا حرا، 

وكتبت »كريستيانو رونالدو واآن إى أين يذهب؟«.

{ اجازيتا ديلو سبورت

تغنت بالديوك.. ليكيب:

السماء زرقاء
رك�زت الصحيف�ة عى ف�وز منتخب فرنس�ا 
4 1- ع�ى أس�راليا ي كأس العال�م، وكتبت 
»الس�ماء زرق�اء«. وفاز منتخب فرنس�ا عى 
نظ�ره اأس�راي بأربع�ة أه�داف لهدف ي 
الجول�ة اأوى م�ن امجموع�ة الرابعة لكأس 
العالم 2022. تق�دم كريج جودوين منتخب 
أس�راليا ي الدقيقة ال�� 9 ورد حامل اللقب 
رابي�و  أدري�ان  م�ن  كل  برباعي�ة س�جلها 
وأوليفييه جرو )هدف�ن( وكيليان مبابي ي 

الدقائق ال� 27 وال� 32 وال� 68 وال� 71.
وبه�ذا حق�ق امنتخب الفرن�ي أول 3 نقاط 
ليتصدر امجموعة مس�تفيداً من تعادل سلبي 
بن الدنم�ارك وتونس. كما اهتمت الصحيفة 
بفوز منتخب السعودية عى اأرجنتن 2 1-، 

وكتبت »رينارد أكثر دهاء من ميي«.

باإضافة لتطرقها موضوع فس�خ مانشسر 
يونايت�د عقد كريس�تيانو رونال�دو، وكتبت 

»كريستيانو رونالدو يبحث عن عمل«.

{ ليكيب

انتقدت أداء الماكينات.. بيلد:

أخطاء كارثية
اأداء  اأماني�ة  »بيل�د«  صحيف�ة  انتق�دت 
الكارث�ي ال�ذي ظهر به امنتخ�ب اأماني ي 
مباراة أمس أم�ام اليابان، التي انتهت بفوز 
الس�اموراي بهدف�ن لهدف، ي لق�اء تقدم 
فيه امنتخب اأماني عر ركلة جزاء س�جلها 
جوندوج�ان، وع�اد امنتخ�ب الياباني بقوة 

بتسجيله هدفن.
وكتب�ت الصحيف�ة اأمانية »أخط�اء كارثية 

أدت انطاقة سيئة«.
وحق�ق منتخ�ب اليابان مفاج�أة جديدة ي 
كأس العال�م 2022 ي قط�ر، وخطف فوزا 
مهم�ا، 2-1 أمام أماني�ا، ي افتتاح مباريات 

امجموع�ة الخامس�ة الت�ي تض�م أيض�ا 
إسبانيا وكوستاريكا.

وف�رض منتخ�ب أماني�ا س�يطرته ع�ى 
مجري�ات امب�اراة عى م�دار 75 دقيقة، 
وتس�ابق اعب�وه ي إهدار الف�رص التي 
س�نحت له�م، ليأت�ي عق�اب امنتخ�ب 
الياباني قاس�يا، بعدما قل�ب الطاولة ي 

ربع الس�اعة اأخر من عمر اللق�اء، لُيلحق 
باأمان الخسارة اأوى ي امونديال.

وتق�دم منتخ�ب أماني�ا، امت�وج باللق�ب 4 
مرات، به�دف إيلكاي غوندوغ�ان من ركلة 

جزاء ي الدقيقة 33.

وانتفض منتخب اليابان ي الش�وط الثاني، 
خاص�ة مع التبدي�ات الت�ي أجراها امدرب 
هاجيمي موريياس�و ي ذلك الشوط، ليحرز 

هدفن ي غضون 8 دقائق.

{ صحيفة بيلد
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المغرب يتعادل مع كرواتيا

بداية قوية أسود اأطلس

الدوحة -د. ب. أ - عزز امنتخب امغربي طموح 
بالتعادل  انتهت  التي  امباراة  عر  جماهره 
السلبي مع نظره الكرواتي أمس ضمن الجولة 
ببطولة  امجموعات  دور  مباريات  من  اأوى 

كأس العالم قطر 2022.
البيت،  استاد  ي  هائل  جماهري  دعم  ووسط 
الكرواتي  نظره  عى  امغربي  امنتخب  تفوق 
الجانب  ي  خاصة  امباراة،  فرات  أغلب  ي 
الثاث  النقاط  يحسم  أن  وكاد  الهجومي، 
رغم  الشباك  هز  ي  ينجح  لم  لكنه  لصالحه 

صناعة عدد من الفرص الحقيقية.
امنتخب  أمام  امقنع  اأداء  جاء  التعادل،  ورغم 
 ،2018 العالم  كأس  بطل  وصيف  الكرواتي، 
ي امباراة اأوى ليعزز طموح امنتخب امغربي 

وجماهره ي التأهل من امجموعة السادسة.
جانب  من  وضغط  بسيطرة  امباراة  وبدأت 
نجح  امغربي  امنتخب  لكن  الكرواتي،  امنتخب 
ي التعامل بثقة وهدوء مع امحاوات امبكرة ولم 
يسمح بخطورة حقيقية عى مرماه ي الدقائق 

اأوى.
ولم تمر سوى دقائق قليلة حتى دخل امنتخب 

امغربي ي اأجواء وفرض حضوره ي امباراة.
وشن امنتخب امغربي هجمة خطرة ي الدقيقة 
13 شهدت أكثر من تسديدة، وانتهت بتسديدة 
مباغتة من أرف حكيمي لكنها افتقدت القوة 

الكافية ليمسك الحارس بالكرة بسهولة.
وي الدقيقة 17، سدد ايفان بريسيتش مهاجم 
خارج  من  صاروخية  كرة  الكرواتي  امنتخب 

العارضة  فوق  مرت  لكنها  الجزاء  منطقة 
خطرة  بهجمة  امغربي  امنتخب  ورد  مبارة. 
أرسل حكيم زياش عرضية  ثوان، حيث  خال 
برأسه  توجيهها  النصري  عالية حاول يوسف 

نحو الشباك لكنه لم يلحق بها.
أمام  حرة  ربة  عى  امغربي  الفريق  وحصل 
منطقة الجزاء بمسافة قصرة ي الدقيقة 20 ، 
نفذها حكيم زياش لكن الحائط البري تصدى 
الشوط  من  دقائق  عر  آخر  بداية  ومع  لها. 
اأول، كثف امنتخب الكرواتي محاواته اخراق 
مهمته  وتسهيل  التقدم  ي  أما  امغربي  الدفاع 
حافظ  امغربي  الدفاع  لكن  الثاني،  الشوط  ي 
عى صابته ونجح ي التصدي لخطورة عنار 

امنافس وعى رأسهم النجم لوكا مودريتش.

من  امغرب  مرمى  بونو  ياسن  الحارس  وأنقذ 
بورنا  مرر  45، حيث  الدقيقة  ي  هدف محقق 
فاسيتش  نيكوا  إى  خطرة  عرضية  سوسا 
ليسدد مبارة لكن الحارس تصدى لها براعة.

بثوان  كذلك سدد فاسيتش كرة أخرى بعدها 
تصدى لها الدفاع، ثم ارتدت وتابعها مودريتش 
فوق  مرت  الكرة  لكن  صاروخية  بتسديدة 

العارضة مبارة.
كرواتيا  مدرب  دفع  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 

بالاعب ماريو باساليتش بدا من فاسيتش.
شباكه  الكرواتي  امنتخب  مرمى  حارس  وأنقذ 
تصدى  حيث   50 الدقيقة  ي  محقق  هدف  من 

لكرة خطرة صوبها نصر مزراوي برأسه.
من  مجددا  مزراوي  اشتكى   ،  59 الدقيقة  وي 

عى  محموا  املعب  من  وخرج  اإصابة،  أام 
يحيى  بالاعب  الركراكي  ودفع  طبية،  نقالة 

عطية الله بدا منه.
وي الدقيقة 64 ، سدد حكيمي كرة صاروخية 
الحارس  لها  تصدى  الجزاء  منطقة  خارج  من 

الكرواتي بصعوبة.
عبد  بالاعب  الركراكي  دفع   ،66 الدقيقة  وي 

الصمد الزلزوي بدا من سفيان بوفال.
بالاعب  ، دفع مدرب كرواتيا   71 الدقيقة  وي 

ماركو ليفايا بدا من أندريج كراماريتش.
وهاجم امنتخب الكرواتي بكل قوته ي الدقائق 
لكن كل  الفوز،  اأخرة بحثا عن خطف هدف 
محاواته باءت بالفشل لتنتهي امباراة بالتعادل 

السلبي.

مودريتش.. 

رجل المباراة
حصل ل�وكا مودريتش 
اعب كرواتيا، عى لقب 
رج�ل مب�اراة فريق�ه 
بالجولة  امغ�رب  ض�د 
اأوى ل�دور امجموعات 
من بطول�ة كأس العالم 

.2022
وأعلنت اإذاع�ة الداخلية 
ف�وز  البي�ت،  اس�تاد 
مودريت�ش بلق�ب رج�ل 

امباراة ضد امغرب.
امغ�رب  لق�اء  وانته�ى 
بالتعادل  كرواتي�ا  م�ع 

السلبي بدون أهداف.
ولم يتمك�ن أي منتخب 
من هز شباك اآخر كما 
لم تش�هد امباراة فرصا 

خطرة للجانبن.
مودريت�ش  وتمي�ز 
بعطائ�ه البدن�ي الواف�ر 
دفاعي�ا  امب�اراة  طيل�ة 
العديد  وهجوميا، وقطع 
م�ن الهجم�ات امغربية 
الخطرة كما س�دد أكثر 
من ك�رة خط�رة طيلة 

دقائق امباراة.
دور  قرع�ة  أن  يذك�ر 
ل�كأس  امجموع�ات 
العال�م، أوقعت امغرب 
وكرواتي�ا ي مجموع�ة 
واح�دة رفق�ة بلجي�كا 

وكندا.

الطرد: ا يوجد

الحكم: فرناندو راباليني

الملعب: استاد البيت

كرواتياالمغرب

00

تألق.. »بونو«
أحد  نفسه  بونو  ياسن  امغربي  امرمى  حارس  قدم 

نجوم اأسود مبكرا ي مونديال قطر 2022.
وجه  ي  منيعا  سدا  إشبيلية  مرمى  حارس  وكان 
أمس  امنتخبن  مباراة  ي  كرواتيا  اعبي  هجمات 
منافسات  افتتاح  ي   ،0-0 تعادا  حيث  اأربعاء، 

امجموعة السادسة.
وتميز بونو ي الدقيقة اأخرة من الشوط اأول عندما 
إذ  كراماريتش،  لاعب  كرواتي  انفراد  أخطر  أفسد 

تصدى له براعة، فأبقى عى اآمال امغربية.

الركراكي: سعينا لانتصار
نتيجة  امغربي  امنتخب  الركراكي مدرب  تحدث وليد 
بعد  تريحات  ي  وأكد  الكرواتي.  نظره  مع   0-0 التعادل 

امباراة أنه كان يسعى ما هو أفضل ي امباريات امقبلة.
هو  هذا  كان  وقد  لانتصار  سعينا  »لقد  الركراكي  وأضاف 

هدفنا«.
اصطدمنا  أننا  به  نعرف  أن  يجب  الذي  الواقع  »لكن  وأردف 

بوحوش كرواتية ي خط الوسط يملكون خط وسط قويا جدا«.
ي  للركض  اضطرونا  إذ  بااستحواذ،  أرهقونا  »لقد  واستطرد 

مساحات واسعة من املعب«.

زاتكو:

واجهنــا منتخبــا شرســـا
امدي�ر  داليت�ش،  زاتك�و  اعت�ر 

الفني منتخ�ب كرواتيا، أن 
تع�ادل فريق�ه أم�ام 

امغربي،  امنتخ�ب 
ال�راع  أبق�ى 

امجموع�ة  ي 
مفتوح�ا عى كل 

ااحتماات. 
 وق�ال داليت�ش ي امؤتم�ر 
الصحف�ي بع�د اللق�اء، إن 
فريق�ه كان يجب أن يكون 

أفض�ل م�ن ذل�ك، لكنه�م 
واجهوا خصما رسا.

 وتابع: »كان علينا الس�يطرة 
بش�كل أكر، وزي�ادة الدقة عى 

صعيد التمريرات«.

 وأش�ار إى أن فريقه كان يجب أن يهاجم بطريقة 
أفض�ل، مضيفا أنه ا يس�تطيع امقارنة بن 
نس�خة كأس العالم الحالية والنس�خة 

اماضية. 
 وواص�ل: »غدا يوم جديد ومباراة 
جدي�دة، ومن الصع�ب امقارنة 
ب�ن جي�ل وجي�ل، وس�تكون 

بطولة صعبة علينا«.
 ولف�ت إى أن�ه كان يعرف أن 
امغربي ق�وي، وأنه  امنتخ�ب 
نتيج�ة  تحقي�ق  عليه�م  كان 

أفضل من التعادل.
 وأكد أنه كان عى فريقه أن يكون 
أكث�ر ش�جاعة م�ن أجل تس�جيل 
اأه�داف، مضيف�ا »امناخ لم يس�اعد 

فريقي بالشكل الذي كان يرغب به«.

{ زاتكو داليتش

ي 
ك

كرا
لر

د ا
لي

{ و

{ مودريتش
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منتخبات العرب 
في مونديال العرب

قدمت امنتخبات العربية 
ي مونديال العرب نتائج 

مميزة ومبرة، لعل أبرزها 
انتصار امنتخب السعودي 

أو الصقور الخر كما 
يحلو لعشاقهم تسميتهم 

أمام منتخب اأرجنتن 
وهو امنتخب امرشح اأول 

لحصد اللقب.. اانتصار 
لم يكن بالنتيجة فقط بل 

كان بتحقيق مستوى مميز 
وهزيمة قوية وتاريخية 
منتخب كبر كاأرجنتن 

والذي يقوده أفضل 
الاعبن بالعالم: ليونيل 

ميي وديماريا ومارتنيز.
واستمرت النتائج امرضية 

بتعادل امنتخب التوني 
نسور قرطاج أمام امنتخب 

الدنماركي سلبياً حيث 
يعتر منتخب الدنمارك 

منتخبا قويا ومميزا 
ومرشحا للتأهل للدور 

القادم.
وما زالت هناك فرصة 

للمنتخب التوني ي 
مباراته القادمة أمام 

امنتخب اأسراي والذي 
خر من أمام منتخب 

فرنسا برباعية.
أما أسود اأطلس منتخب 

امغرب والذي قابل وصيف 
العالم منتخب كرواتيا 

فكان قريبا من الفوز ولكن 
امباراة انتهت سلبياً، وهي 

نتيجة إيجابية نوعاً ما متى 
ما استثمر امغرب مبارياته 

القادمة.
ربما امنتخب القطري، 

امنتخب العربي الوحيد، 
الذي لم يكن مرضيا ولكن 

نتائج امنتخبات العربية 
الشقيقة له قد تكون دافعا 
له ي تحقيق نتائج مرضية 

وإيجابية أمام السنغال 
وهولندا عى الرغم من 

صعوبة امنافسن إا أن 
امنتخب القطري قادر عى 
تحقيق اانتصار كما فعل 

امنتخب السعودي.
جميعاً ا بد من أن ننى 
الجولة اأوى وما حصل 

بها من نتائج سواء كانت 
إيجابية أو سلبية والتفكر 

ي الجولة الثانية والتحضر 
الجيد لها دون غرور أو 

خوف وارتباك مبالغ فيه، 
وا بد من التحضر الذهني 
والنفي للمباريات القادمة 

حتى نشاهد منتخبات 
العرب جميعاً ي دور 16.

لقد كتبت ي حسابي ي 
توير قبل بداية امونديال 
أنني متفائل ي امنتخبات 
العربية وي تأهلها لدور 
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أتمنى أن يتحقق هذا 
التفاؤل.

عيى امسمار 
صحفي سعودي

اعبو المغرب يؤكدون لـ                      بعد مواجهة كرواتيا:

التعادل لم يكن طموحنا

أكد اعبو امنتخب امغربي أن نتيجة التعادل أمام 
كرواتيا س�لبيا ي افتتاح مباريات أس�ود اأطلي 
ي بطول�ة كأس العالم، فيف�ا قطر 2022، جيدة 
ولكنها ليست التي كان يطمح الاعبون والجهاز 
الفني ي تحقيقه�ا خاصة وأن الفريق كان هدفه 

اأس�اي ه�و بداي�ة قوي�ة ي امجموع�ة والفوز 
وحص�د ثاث نقاط تؤم�ن بداية جيدة مش�واره 
ي اموندي�ال، ولك�ن ي النهاي�ة النقط�ة أفض�ل 
من الخس�ارة، وابد من البن�اء عليها والركيز ي 
امواجهات امقبلة التي ا تحتمل امزيد من خسارة 
النقاط بهدف تأمن التأهل لدور الس�تة عر من 

كأس العالم.
وتعادل امنتخب العربي امغربي بدون أهداف مع 

نظ�ره الكرواتي وصيف النس�خة اأخرة لكأس 
العالم ي روس�يا بع�د خس�ارته ي النهائي أمام 
فرنسا، وحصد أوى نقاطه ي امجموعة السادسة 
من بطول�ة كأس العال�م والتي تض�م إى جانبه 
منتخبات كرواتيا وصيف العالم وبلجيكا صاحب 
برونزية النسخة اماضية، إى جانب منتخب كندا، 
وهي النقط�ة التي يحتاج معها للتعامل الجيد ي 
مبارات�ي بلجي�كا وكندا وعدم خس�ارة أي نقاط 

جديدة لتأمن مكانه ي الدور امقبل من امونديال.
وكان »$ الرياي« ي قلب الحدث باستاد 
البيت والذي ش�هد افتتاح بطولة النسخة الحالية 
م�ن كأس العالم، وش�هد كذل�ك مواجهة امغرب 
أمام كرواتيا وحصل عى انطباعات اعبي أس�ود 
اأطلي عقب اللقاء وتحضراتهم مواجهة بلجيكا 
امقبل�ة الهامة للغاية والت�ي ا بديل عن الخروج 

منها بنتيجة إيجابية.

كتب- عاطف شادي

قال النجم الدوي امغربي س�فيان بوف�ال إن منتخب باده خاض مواجهة 
كرواتي�ا بهدف واحد وهو الفوز وا بدي�ل غره، ومنذ اللحظة اأوى ظهر 
بش�كل جيد وس�يطر عى مجريات اللع�ب وكان بإمكان�ه تحقيق نتيجة 
أفضل من التعادل عى الرغم من قلة الفرص التي أتيحت للمنتخبن خال 
ش�وطي اللقاء. بوفال شدد عى أن مباراة كرواتيا هي أول مباراة للمغرب 
ي كأس العالم والتعادل ليس سيئا كما يتصور البعض خاصة وأن الفريق 
امناف�س قوي ويمتلك اعبن رائعن ي مختلف امراكز، موضحا أن زماءه 

لعبوا جميعا تحت ضغط شديد ي ظل وجود اآاف من الجماهر 
امغربي�ة التي حرت لدعمهم ي قطر، وكل اعب لم يكن 

يرغب ي ارتكاب أي أخطاء يستغلها امنافس صاحب 
اإمكانيات الكبرة. وأضاف نجم امغرب: »امباراة 

اأوى دائما ما تك�ون صعبة عى الجميع ومن 
الجيد عدم الخس�ارة، والنقطة أمام وصيف 

كأس العالم ليس�ت باأمر الس�يئ، واأهم 
هو نس�يان اأم�ر ريعا وب�دء التجهيز 
للمواجه�ة امقبل�ة أمام بلجي�كا والتي 
س�تكون أكث�ر صعوبة واب�د من عدم 
خسارة أي نقاط جديدة«. وشدد بوفال 
ع�ى أن كل اعب�ي امغ�رب يتحملون 
امس�ؤولية جيدا ويعلمون مدى تشوق 
اماي�ن ي باده،وكذلك الوطن العربي 
إسعادهم ي امونديال والجميع سيبذل 

أق�ى م�ا لديه م�ن جه�د لتحقيق هذا 
الهدف والوص�ول أبعد نقطة ي البطولة 

التي تقام عى أرض قطر، ما سهل عى آاف 
الجماهر الوصول لدعمهم وبكل قوة.

{ سفيان بوفال

وص�ف حكيم زي�اش، اع�ب امنتخب امغرب�ي، نتيجة 
التعادل الس�لبي التي انتهت به�ا مباراتهم مع كرواتيا أمس 

اأربعاء، بامثالية، خاصة وأنها جاءت ي بداية امشوار ي مسابقة 
بحج�م كأس العالم. وق�ال حكيم ي تريح�ات تلفزيونية: »كان 

باإم�كان أن نحصل عى نتيجة أفضل، لكن التعادل ي تلك الظروف 
وأمام منافس بحجم كرواتيا بخرة كبرة، فهو وصيف بطل النسخة 
الس�ابقة، ليس س�يئا ي مطلق اأحوال«. وتاب�ع: »وجدنا صعوبات 
ي ول�وج امباراة وصادفتن�ا بعض العراقيل كان س�ببها قوة خط 

وس�ط امناف�س، الذي يجيد امت�اك الكرة ويتحك�م ي اإيقاع، 
ويرغم�ك ع�ى الركض«. وخت�م: »عى أي حال سنتحس�ن 

بالتدري�ج ي امباريات القادمة وأنا واثق من هذا اأمر، 
نملك الكثر من الخرات واإمكانيات التي تعزز 

ثقتن�ا بالنفس وتجعلني متفائا بأننا 
سنتحسن«.

زياش: 

نتيجة مثالية

بوفال: 

لعبنا 

لانتصار

يحيى عطية الله:

سنقاتل للفوز على بلجيكا
يحي�ى عطية الله نج�م امنتخ�ب امغربي واعب 
ال�وداد البيض�اوي، ع�ر ع�ن س�عادته الغامرة 
بامش�اركة اأوى له بقمي�ص منتخب باده 
ي نهائيات كأس العالم قطر 2022، 
مشرا إى أنه فخور بذلك متمنيا 
بامس�توى  ظه�ر  يك�ون  أن 
ام�ري للش�عب امغربي، 
عى وع�د ببذل مزيد من 
امباري�ات  ي  العط�اء 
ومس�اعدة  امقبل�ة 
الفوز  ع�ى  زمائ�ه 
لل�دور  والوص�ول 
الثان�ي ول�َم ا أبعد 
م�ن ذل�ك خاص�ة 
وأن الفريق الوطني 
مجموع�ة  يض�م 
رائع�ة م�ن الاعبن 
امراك�ز  مختل�ف  ي 
بأفض�ل  ويلعب�ون 
والدوري�ات  اأندي�ة 

العامي�ة وتعاهد الجميع عى أن يكتبوا مش�اركة 
تاريخية مغربية ي نهائيات كأس العالم.

عطية الله قال: »التعادل وااكتفاء بنقطة واحدة 
ل�م يكن ه�دف الاعب�ن وكان الركي�ز بالكامل 
منصب�ا ع�ى النق�اط الثاث�ة، ولك�ن ا يج�ب 
نس�يان أن امغرب واجهت ي امب�اراة أحد أفضل 
10 منتخبات عى مس�توى العال�م وهم وصيف 
النسخة اأخرة من كأس العالم ولديهم مجموعة 
ممت�ازة من النجوم الكبار، والتعادل ليس س�يئا 
ب�رط الركي�ز فيما ه�و قادم واللع�ب بصورة 

أقوى ي اللقاءات امقبلة«.
نج�م ال�وداد أض�اف: »قدمن�ا مب�اراة جي�دة 
والاعب�ون بذل�وا جه�دا مضاعفا داخ�ل املعب 
وخلقوا فرصا حقيقية للتسجيل ولكن لأسف لم 
تسجل وبالتاي كان التعادل هو النتيجة النهائية، 
وس�نعمل بصورة أفضل ي لقاء بلجيكا بالجولة 
الثاني�ة وا بدي�ل عن الف�وز رغم ق�وة امنافس، 
ونحن كمنتخ�ب امغرب ا نقل عن أي فريق آخر 
ولدينا حظوظنا الكبرة ي التأهل للمرحلة امقبلة 

من امونديال«.
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مستهل  ي  مفاجأة  الياباني  امنتخب  حقق  قنا-  الدوحة- 
مشواره ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بفوزه عى 
نظره اأماني بهدفن لهدف، ي امباراة التي جمعتهما أمس 

ضمن الجولة اأوى منافسات امجموعة الخامسة. 
وأسانو   ،75 الدقيقة  ي  داون  ريتسو  اليابان  هدي  سّجل   
توقيع  أمانيا  هدف  حمل  فيما   ،83 الدقيقة  ي  تاكوما 

غوندوغان ايلكاي ي الدقيقة 33 )من ربة جزاء(.
ي  نقاط  ثاث  أول  اليابان  منتخب  حصد  النتيجة  وبهذه   

البطولة، فيما بقي رصيد امنتخب اأماني بدون نقاط.
بامونديال  مبارياته  ثاني  ي  الياباني  امنتخب  وسيواجه 
أحمد  استاد  عى  امقبل  »اأحد«  يوم  الكوستاريكي  نظره 
اإسباني  نظره  مع  اأماني  امنتخب  يتبارى  بينما  عي،  بن 

»اأحد« أيضاً باستاد البيت.
 جاءت مباراة منتخبي أمانيا واليابان قوية، وبدأت بفرات 

جس نبض وسعى منتخب اليابان مباغتة منافسه ي الدقائق 
اأوى، وقاد هجمة مرّكزة تمّكن عى إثرها من تسجيل هدف 
ي الدقيقة الثامنة بواسطة مهاجمه ميدة دايزن ألغاه الحكم 

بداعي التسلل.
وبدؤوا  أمانيا  منتخب  اعبي  حفيظة  أثارت  امحاولة  هذه   
يشّكلون خطورة عى دفاع منافسهم، وأهدر كيميتش جوشوا 
 14 الدقيقتن  ي  أمانيا  أنطونيو فرصتي هدف  ورودريغو 

و17.
منظمة  هجمة  اأماني  امنتخب  اعبو  قاد   28 الدقيقة  وي   
لتصل الكرة إى غوندوغان ايلكاي ي منطقة الجزاء لكنه لم 
يتمكن من إسكان الكرة ي الشباك بعد تصويبة قوية تصدى 

لها جوندا شويتي حارس مرمى امنتخب الياباني براعة.
أمانيا عى ركلة جزاء  33 حصول منتخب  الدقيقة  وشهدت 
حارس  عرقلة  بعد  وذلك  »الفار«  لتقنية  الحكم  عودة  إثر 

منتخب اليابان للمدافع اأماني راوم ديفيد.
ونجح ي تنفيذ ركلة الجزاء غوندوغان ايلكاي ليفتتح النتيجة 

ويهدي التقدم للمنتخب اأماني.
وواصل امنتخب اأماني ضغطه عى منافسه وكاد أن يضيف 
الهدف الثاني ي عدة مناسبات أبرزها ي الدقائق 38 بواسطة 
سرج جنابري وجمال موسياا و41 عن طريق غوندوغان 

و42 بواسطة كيميش جوشوا.
تلقيه  بعد  هدفا  هافرتز  كاي  سّجل   )4  45( الدقيقة  وي 
لكن  الشباك..  أسكنها  جنابري  سرج  من  عرضية  كرة 
إى  العودة  بعد  وذلك  التسلل  بداعي  ألغاه  امباراة  حكم 
تقنية الفيديو امساعد »الفار«.. لينتهي الشوط اأول بتقدم 

امنتخب اأماني عى نظره الياباني بهدف دون رد.
من  اأماني  امنتخب  كثف  الثاني،  الشوط  انطاق  ومع 
 47 محاواته الهجومية وأهدر فرصة هدف ثان ي الدقيقة 

بواسطة اعبه سرج جنابري بعد تسديدة قوية مرّت بجوار 
دون  لكن  موسياا  جمال  من  ثانية  محاولة  تلتها  امرمى.. 

جدوى.
النتيجة لكن محاواته  اليابان لتعديل  بدوره سعى منتخب 
تصدّى لها دفاع امنتخب اأماني وكانت أبرزها ي الدقيقتن 

58 و61 بواسطة اعبه اسانو تاكوما.

إراره  بعد  الياباني،  امنتخب  تمكن   75 الدقيقة  وي 
وعزيمته، من تعديل النتيجة عن طريق اعبه ريتسو داون.

الدقيقة  الياباني ضغطه عى منافسه، وي  امنتخب  وواصل 
تاكوما  اعبه  طريق  عن  الثاني  الهدف  إضافة  ي  نجح   83

أسانو.
ورغم إضافة حكم اللقاء 7 دقائق وقتاً بدياً بقيت النتيجة 
لتنتهي  الجانبن  من  امتكّررة  امحاوات  رغم  حالها  عى 

امباراة بفوز اليابان عى أمانيا بهدفن دون رد.

الكمبيــوتــر 
ل الماكينات

ّ
يعط

الياباني يحقق المفاجأة ويسقط األماني بثنائية

مدرب اليابان:

نعيش »لحظة تاريخية«
مدرب  موريياسو  هاجيمي  وصف  -قنا-  الدوحة 
أمانيا  منتخب  عى  الفوز  اليابان  منتخب 
التاريخية«،  بـ»اللحظة  أمس  مساء 
تعاملوا  اليابان  اعبي  أن  مؤكداً 
مع اللقاء بذكاء وتمكنوا من 
واحد  بهدف  الخسارة  قلب 

إى فوز مستحق.
الصحفي  امؤتمر  ي  وقال   
اليابانية  القدم  »إن كرة  امباراة:  عقب 
تطّورت كثراً ي السنوات اأخرة، وأكر دليل 
عى ذلك وجود 7 اعبن ي منتخب اليابان 
إى  باإضافة  اأماني،  الدوري  ي  يلعبون 
اعب آخر ينشط ي الدرجة الثانية، حيث 

ساعدهم هذا اأمر ي تطوير أدائهم«. 
 وأضاف: »رغم تأخرنا بهدف ي بداية 
امهم،  النهاية  ي  حققنا  فقد  امباراة 
إى  مشراً  الثاث«،  النقاط  وحصدنا 
أمانيا ضغط عى امنتخب  أن منتخب 
بطريقة  اللعب  أراد  الذي  الياباني 

جيدة، مع التفكر ي السيطرة عى ُمجريات الشوط. 
خاصة  أمانيا،  منتخب  تحليلنا  خال  »من  وتابع:   
أن  علينا  كان  لعبه،  وجودة  الدفاع  مستوى  عى 
عى  وتدّربنا  اأمور  لهذه  استعددنا  ونحن  نثابر، 
ذلك، وكنا ي الشوط اأول نكافح استغال الفرص، 
قدرات  ونعكس  عامياً  أداًء  نقّدم  أن  رغبتنا  وكانت 
الكرة اآسيوية، وبالتاي قّررنا من البداية أن نتوخى 
الهجوم ونعرف أن أمانيا لديها حارس ممتاز ودفاع 

وهجوم قوي وكان علينا أن نضغط بشكل كبر«. 
ي  اليابان  منتخب  تلقاه  الذي  الهدف  أن  وأكد   
الدقيقة 33 )من ربة جزاء( لم ُيحبط من عزيمته، 
الفوز، وتمّكنا من تسجيل  وكان هناك إرار عى 

هدفن وحاولنا أن نصد هجمات منتخب أمانيا.
 وقال: »قمت بتشجيع اعبي امنتخب الياباني وقلت 
لهم علينا أن نكون أقوياء، ونكافح للحظة اأخرة 
محاوات  صد  من  تمّكنا  ولقد  الفرص،  ونستغل 
الفرص،  اعبونا  واغتنم  الثاني  الشوط  ي  منافسنا 
وكان أداؤهم جيداً للغاية وأظهرنا القدرات الفعلية 

والحقيقية منتخب اليابان«.

 }

هاجيمي 
موريياسو

}

فليك : ا أعذار بعد الهزيمة
عن  أمانيا  منتخب  مدرب  فليك  هاني  أعرب  قنا-  الدوحة- 
بطولة  ي  الياباني  نظره  أمام  أمس  منتخبه  لخسارة  أسفه 

كأس العالم FIFA قطر 2022 بهدفن لهدف ي الجولة 
اأوى لحساب امجموعة الخامسة.

 وقال فليك ي امؤتمر الصحفي عقب امباراة 
النصف  ي  الصحيح  امسار  عى  كنا  »لقد 
اأول، كان لدينا 78 بامائة من ااستحواذ 
اعبي  لكن  مسيطرين  وكنا  الكرة،  عى 
منتخب اليابان كانوا فاعلن عى مستوى 
أكثر  ندافع  أن  علينا  بساطة  بكل  اأداء، 

ونضغط أكثر وأنا متأكد أنه كان بإمكاننا أن 
نقدم أداء أفضل،  وقد خاب أملنا بعد الهزيمة، 

أن  علينا  امقبل  اأحد  إسبانيا  أمام  سنلعب  وعندما 
نسيطر عى مجريات امباراة طيلة 90 دقيقة«.

 وأضاف: »أنا أريد أن يتعلم امنتخب من هذه امباراة ويتحمل 
الاعبون مسؤوليتهم أكثر ولقد كان اأمر سيئا، اآن علينا أن 

نستعد مباراة إسبانيا وأن نكون فائزين«.
 وتابع: »سنقوم بتحليل هذه امباراة كما نفعل 
دائما.. إسبانيا ليست كاليابان ولها طريقة 
للضغط  نتعرض  نحن  مختلفة  لعب 
وعلينا أن نتحى بالشجاعة ونكون أكثر 
حماسا وقوة لتحقيق الفوز وهذا اأمر 

مطلوب ي كأس العالم«.
الياباني  امنتخب   وأشاد فليك بمردود 
لديهم  قويا  منتخبا  »يملكون  وقال: 
اعبون مميزون عى مستوى اأداء ولكني ا 
أحاول أن أقدم أعذارا للنتيحة ولم نلعب بالطريقة 

الجيدة«.
{ هانسي فليك

اإنذارات: ا يوجد

الطرد: ا يوجد

حكم المباراة: إيفان أركيس

ألمانيا

1
2

اليابان

موسياا ينضم 
لقائمة تاريخية

موسياا،  جمال  شارك 
أول مرة ي بطولة كأس 
اأربعاء،  أمس  العالم، 

مع  بظهوره 
أمانيا  منتخب 
ي  اليابان  أمام 

الجولة اأوى.
يكن  ولم 
ر  لظهو ا
اأول  اموندياي 
الشاب  لاعب 
شهد  إذ  جيدا، 

امانشافت  سقوط  موسياا 
اافتتاحية  الجولة  ي   )2-1(

عى يد محاربي الساموراي.
»أوبتا«  شبكة  وذكرت 
لإحصائيات، أن موسياا بات 
أصغر اعب أماني 
كأس  ي  يظهر 
كارل  منذ  العالم 
شنيلينجر  هاينز 

عام 1958.
موسياا  وسجل 
ي  اأول  ظهوره 
بعمر  امونديال 
و270  عاما   19

أصغر  رابع  ليصبح  يوما، 
اعب أماني ي تاريخ البطولة.

{ جمال موسياا

جوندا رجل المباراة:

الــروح ســر اانتصـار
جوندا،  شويتي  أعرب  قنا-  الدوحة- 
حارس مرمى منتخب اليابان، عن سعادته 
أمانيا،  عى  للفوز  باده  منتخب  بقيادة 
بنتيجة )2-1( ي الجولة اأوى للمجموعة 

بطولة  ي  س الخامسة  كأ
قطر   FIFA العالم 

.2022

ي  جوندا  وقال   
الصحفي  امؤتمر 

بلقب  فوزه  بعد 
»منتخب  امباراة  رجل 
الفوز  استحق  اليابان 
قتالية  بروح  لعب  أنه 
الوترة  بنفس  وسيعمل 

منتخب  عى  الفوز  بهدف 
امباراة  ي  كوستاريكا 

القادمة«.
منتخب  مواجهة  أن  وأكد   

أمانيا كانت صعبة خاصة عى 
استطاع  ولكن  الهجوم،  مستوى 
عى  يتغلب  أن  اليابان  منتخب 
أثناء  »التغيرات  وأضاف:  ذلك. 

الذي  للفريق  جديدة  طاقة  أعطت  امباراة 
يحقق  أن  ويمكن  واحدة  بروح  يلعب 

اأفضل سويا«. 
 واعتر أن ربة جزاء أمانيا التي احتسبت 
أنه  موضحا  صحيحة،  غر  اليابان  ضد 
يلمس  لم  إنه  له  وقال  الحكم  مع  تحدث 
الاعب اأماني ولكنه تمسك بقراره.. 
مشرا إى أن منتخب اليابان 
الشوط  ي  تطور 
ولعب  الثاني 
ميا  هجو
رائع  بشكل 
سجل  و
فن  هد
مرمى  ي 

أمانيا.



إسبانيا تكتسح كوستاريكا بسباعية نظيفة
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نظره  عى  كبرا  فوزا  اإسباني  امنتخب  حقق  -قنا-  الدوحة 
الكوستاريكي بسبعة أهداف دون رد، أمس، ي امباراة التي جرت 
بن امنتخبن عى استاد الثمامة ي مستهل مشوارهما ي بطولة 
أكر  بذلك  ليسجل " ا روخا"   ،2022 FIFA قطر  العالم  كأس 

فوز منذ انطاق منافسات امونديال.
وأسينسيو  )د.11(،  أمو  داني  من  كل  امباراة  أهداف  سجل   
)د.21(، وفران توريس ي الدقيقتن )31 و54(، وغابي )د.74(، 
امنتخب  بذلك  ليوجه  )د.1+90(،  وموراتا  )د.90(  وسولر 

اإسباني إنذارا شديدا لبقية منتخبات امجموعة الخامسة.
الخامسة  امجموعة  اإسباني  امنتخب  تصدر  النتيجة  وبهذه   
كان  الذي  الياباني،  امنتخب  عن  اأهداف  وبفارق  نقاط  بثاث 
قد حقق امفاجأة وتغلب عى أمانيا بهدفن مقابل هدف واحد ي 

وقت سابق أمس.
 ولم يجد امنتخب اإسباني صعوبة ي السيطرة عى امباراة منذ 
انطاقها، بفضل أسلوب لعبه السهل ي التمريرات امتنوعة عى 
جانبي املعب ومن العمق، وقدم جوردي ألبا تمريرة رائعة لزميله 

فران توريس كاد يفتتح بها نتيجة امباراة ي الدقيقة الثانية.
 ودخل امنتخب اإسباني عمليا إى أجواء امباراة بهدف أول حمل 
سرجيو  امنتخب  قائد  تمريرة  من  )د.11(  أومو  داني  توقيع 
بوسكيتس لتبدأ امباراة بصبغة إسبانية كاملة من حيث السيطرة 

عى الكرة وامحاوات عى امرمى.
 وبرع اعب امنتخب اإسباني بيدري ي التمرير مع زميليه غابي 
وماركو أسينسيو، غر أن دفاع كوستاريكا كان متكتا للحد من 
جوردي  أرسل  الـ21  الدقيقة  وي  العمق..  من  الكرات  خطورة 
ألبا كرة خلف امدافعن أسكنها ماركو أسينسيو شباك الحارس 

كيلور نافاس مسجا الهدف الثاني.
استنزاف طاقات  إى  اإسباني وعمدوا  امنتخب  يهدأ اعبو  ولم   
والريعة  القصرة  بالتمريرات  الذهنية،  كوستاريكا  اعبي 
امنتخب  ليحصل  العمق  ي  وتمريرها  الكرة  عى  وااستحواذ 
اإسباني عى ركلة جزاء، سجل منها فران توريس الهدف الثالث 

ي الدقيقة )31(.
بعد  إا  الدفاعي  الراجع  من  كوستاريكا  منتخب  يتحرر  ولم   
الهدف الثالث ليبدأ امنتخب الهجوم عن طريق اعبه جويل كامبل 
الذي شكل خطورة عى مرمى الحارس اإسباني أوناي سيمون 
غر أنها لم تسفر عن هدف وعادت السيطرة للمنتخب اإسباني 

الذي أنهى الشوط اأول بثاثة أهداف دون رد.
وتفنن  الثاني  الشوط  ي  سيطرته  اإسباني  امنتخب  وواصل   
بيدري وغاي وبوسكيتس وأسينسيو ي زعزعة دفاع كوستاريكا 
ي  توريس  فران  عليه  وقع  رابع  لهدف  ممهدا  الطريق  ليبدو 

الدقيقة )54(.
 وحاول اعبو كوستاريكا التقدم تجاه امرمى اإسباني وإظهار 
ردة فعل لتقليص الفارق غر أنهم واجهوا دفاعا منظما بقيادة 
كامبل  محاوات  أحبطا  اللذين  وأزبيلكويتا  ابورت  إيمريك 

وجونسون وكالفو الظهر امتقدم.
البداء  الاعبن  من  بمجموعة  اإسباني  امنتخب  مدرب  ودفع   
دخل  حيث  امونديال  أجواء  إى  الدخول  ي  لهم  امجال  إفساح 
وكارلوس  وبالدي،  ويليام،  وجونيور  وموراتا،  كوكي،  من  كل 
سولر، بداء لكل من بوسكيتس، وبيدري، وأسينسيو، وتوريس، 

وجوردي ألبا.
لزميله  عرضية  تمريرة  مورتا  الفارو  أهدى   )75( الدقيقة  وي   

غابي الذي أودعها الشباك مسجا خامس أهداف امباراة.
كارلوس  البديل  وتمكن  جدية  بكل  اإسباني  امنتخب  ولعب   
ولم يرك   )90( الدقيقة  السادس ي  الهدف  سولر من تسجيل 
هدفا  فيه  يسجل  أن  دون  يمر  اأهداف  مهرجان  موراتا  البديل 
ونجح ي ذلك بتسجيل الهدف السابع ي الدقيقة )90+1( لينهي 
اللقاء بالفوز بسبعة أهداف دون رد ويربع عى صدارة امجموعة 
با  كوستاريكا  منتخب  بقي  فيما  أهداف،  وسبعة  نقاط  بثاث 

رصيد ي امركز اأخر من امجموعة.

{ لويس إنريكي

{ جافي

إنريكي:

هدفنا لعب »7« مباريات
علق لويس إنريكي امدير 
إسبانيا  منتخب  الفني 
العريض  اانتصار  عى 
فريقه  حققه  الذي 
منتخب  عى  أمس  مساء 
 -  7 بنتيجة  كوستاريكا 
صفر، ي إطار منافسات 
للمجموعة  اأوى  الجولة 
كأس  ببطولة  الخامسة 

العالم قطر 2022.
عقب  تريحات  وي 
إنريكي:  قال  اللقاء 
لكن  بالفوز  جًدا  سعيد 
امباراة  ي  التفكر  علينا 
وأضاف  القادمة، 
عن  سؤاله  عند  إنريكي 
يدفع  قد  الذي  التشكيل 
أمام  امقبل  اللقاء  ي  به 
أمانيا قائًا: ا أعرف من 
سيلعب، لم أكرر تشكيلة 
ربما  مطلًقا،  فيها  لعبت 

لن أكررها.
منتخب  أهداف  وعن 
النسخة  ي  إسبانيا 
الحالية من بطولة كأس 
إنريكي:  قال  العالم 
سبع  لعب  هو  هدفنا 
)الوصول  مباريات 
ذلك  سنفعل  للنهائي(، 
مدرب  وأشاد  مًعا، 
الذي  باأداء  إسبانيا 
أليخاندرو  الاعب  قدمه 
بالدي مشبًها اأخر بأنه 
ي  وذلك  الطائرة  مثل 
إشارة إى الرعة الكبرة 
اعب  بها  تميز  التي 
لقاء  خال  برشلونة 

إسبانيا وكوستاريكا.

مدرب كوستاريكا:

ا من المسؤولية أتحمل جزء
أعرب  قنا-  الدوحة- 
فرناندو  لويس 
مدرب  سواريز 
منتخب كوستاريكا عن 
العريضة  للخسارة  حزنه 
أمام  فريقه  بها  مني  التي 
أهداف  بسبعة  إسبانيا  منتخب 
جرت  التي  امباراة  ي  مقابل،  دون 
ضمن  الثمامة  استاد  عى  امنتخبن  بن 
كأس  بطولة  من  اأول  الدور  مباريات 
ي  2022..وقال  قطر   FIFA العالم 
»كان  امباراة:  عقب  الصحفي  امؤتمر 
كوستاريكا  من  أفضل  اإسباني  امنتخب 
مع  هجومية  طريقة  واعتمد  بكثر 
رغم  امباراة،  طيلة  بالكرة  ااحتفاظ 
محاولة اعبينا اسرجاعها لكن لم ننجح 
أن  إى  الكافية«.. مشرا  الفرص  ي خلق 

يجب  منتخبه  لها  تعرض  التي  الخسارة 
التي  اأخطاء  مراجعة  دافعا  تكون  أن 
وقع فيها الفريق ومحاولة تصحيحها ي 
باقي امباريات..وحمل مدرب كوستاريكا 
الخسارة،  عن  امسؤولية  من  جزءا  نفسه 
امباراة  ي  نفكر  أن  اآن  »علينا  وقال: 
التالية، أن لدينا مستوى أفضل يمكن أن 
ي  مستوانا  من  نحسن  أن  يجب  نقدمه.. 
امباراتن امقبلتن وأن نجد طريقة نحقق 
الهزيمة«.. تنسينا  إيجابية  نتائج  بها 
الكبرة،  الخسارة  نتوقع هذه  »لم  وتابع: 
وكنا نتوقع أداء مختلفا ي امباراة من قبل 
امباراة  ي  التفكر  علينا  ولكن  الاعبن، 
نجهز  أن  وعلينا  اليابان،  أمام  القادمة 
اعبينا نفسيا لتخطي آثار هذه الخسارة 
من  بدءا  ذلك  عى  وسنعمل  العريضة، 

اليوم«.

توريس: لعبنــا بشـــكل مثــــالي
أعرب فران توريس مهاجم امنتخب اإسباني، عن سعادته باانتصار العريض عى 
كوستاريكا بنتيجة )7 - 0(، بالجولة اأوى من دور امجموعات لنهائيات كأس العالم 
نقلتها صحيفة »موندو ديبورتيفو«  2022.. وقال توريس، خال تريحات  قطر 
اإسبانية: »ا نعرف ما إذا كنا امرشحن للفوز باللقب أم ا«.. وأضاف: »الفوز كان 
بسبب نقل فكر امدرب إى أرض املعب بشكل مثاي، ونحاول اللعب بالطريقة التي 

نريدها وحققنا ما نريد«.. وتابع توريس: »يجب أن نفكر ي أمانيا من اآن، وعلينا 
أمام  فعلنا  كما  نفسه  اليء  نفعل  أن  ونريد  نريد،  حيث  إى  امباراة  نأخذ  أن 

كوستاريكا«.
وبهذا اانتصار يعتي امنتخب اإسباني صدارة امجموعة الخامسة برصيد 

3 نقاط، بينما تجمد رصيد كوستاريكا بدون نقاط ي امركز اأخر.

جافي
يعيد إنجاز بيليه

مميزا  رقما  اإسباني،  امنتخب  باييز اعب  مارتن  بابلو  حقق 
 ،)0  -  7( بنتيجة  كوستاريكا  عى  العريض  اانتصار  خال 
من  الخامسة  للمجموعة  اأوى  بالجولة  اأربعاء،  أمس  مساء 

دور امجموعات لنهائيات كأس العالم قطر 2022.
ي  إسبانيا  الخامس  الهدف  برشلونة،  اعب  جاي،  وسجل 

الدقيقة 74 من عمر امباراة.
وبحسب شبكة »أوبتا« لإحصائيات، فإن جاي بعمر 18 

أيام أصبح أصغر اعب يسجل هدفا ي  عاما و110 
بطولة كأس العالم، منذ بيليه حن سجل ثنائية ي 

شباك السويد ي يونيو 1958 بعمر )17 عاما 
و249 يوما(.

الطرد :

 ا يوجد

الحكم : 

محمد عبد اه

إسبانيا

70

كوستاريكا
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في رحلة بحثها عن اللقب

البرازيل تصطدم بصربيا

اأول  الرازيي  امنتخب  يستهل  قنا-  الدوحة- 
بطولة  ي  مشواره  الخميس  اليوم  القدم  لكرة 
بمواجهة   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
عى  تجمعها  التي  امباراة  ي  ربيا  منتخب 
ملعب استاد لوسيل ضمن منافسات امجموعة 
السابعة ي البطولة التي تختتم ي 18 ديسمر 

امقبل.
بداية  لتحقيق  اليوم  الرازيي  امنتخب  ويسعى 
البطولة الطامح فيها للتتويج باللقب  جيدة ي 
وبجانب  عاما.   20 منذ  خزائنه  عن  الغائب 
تعزيز رقمه القياي ي عدد مرات الفوز بكأس 
بالبطولة  الفوز  للرازيل  سبق  حيث  العالم، 
مونديال  ي   2002 عام  آخرها  مرات،  خمس 

كوريا الجنوبية واليابان.
الفريق  أمجاد  إعادة  إى  نيمار  رفقاء  ويسعى 

امونديال عى مدى قرن من  لم يغب عن  الذي 
الذي  الوحيد  امنتخب  الرازيل  وتعد  الزمن، 
وصاحبة  العالم،  كأس  نسخ  جميع  ي  شارك 
باللقب  التتويج  مرات  عدد  ي  القياي  الرقم 
وتشيي   ،1958 السويد  بطوات  ي  مرات(   5(
 ،1994 وأمريكا   ،1970 وامكسيك   ،1962

وكوريا الجنوبية واليابان 2002.
وأوقعت قرعة كأس العالم FIFA قطر 2022، 
مع  السابعة،  امجموعة  ي  الرازيل  منتخب 
وهي  والكامرون،  وسويرا  ربيا  منتخبات 
ي  الثاني  للدور  للتأهل  الحظوظ  كامل  تملك 

صدارة مجموعتها.
ي  الثانية  مباراته  الرازيي  امنتخب  وسيلعب 
البطولة بلقاء سويرا عى استاد 974 يوم 28 
ي  مشواره  يختتم  أن  قبل  الحاي،  الشهر  من 

استاد  عى  الكامرون  بماقاة  امجموعات  دور 
لوسيل يوم 2 ديسمر امقبل.

الواقع  ويستن،  فندق  الرازيي  ااتحاد  واختار 
خال  امنتخب  إقامة  مقرا  الدوحة،  وسط  ي 
عى  تدريباته  يخوض  أن  عى  البطولة،  مدة 
الرياي. يخوض منتخب  العربي  ملعب نادي 
 2022 قطر   FIFA العالم  كأس  الرازيل 
مرشحا فوق العادة للفوز باللقب، تحت قيادة 
امدرب الوطني أدينور ليوناردو باتي »تيتي«، 

الذي توى قيادة امنتخب قبل 6 سنوات.
بصورة  الظهور  إى  الرازيي  امنتخب  ويسعى 
قوية ي كأس العالم FIFA قطر 2022، خاصة 
أنه يمتلك اعبن عى مستوى عال قادرين عى 
يأتي  الهجوم  صعيد  فعى  البطوات،  تحقيق 
الفرني  جرمان  سان  باريس  اعب  نيمار 

دياز  رافينيا  إى  إضافة  القائمة،  رأس  عى 
اعب برشلونة اإسباني، وفينيسيوس جونيور 
ورودريغو ثنائي ريال مدريد اإسباني، فضا 
عن روبرتو فرمينو اعب ليفربول اإنجليزي، 

وماتيوس كونيا اعب أتلتيكو مدريد اإسباني.
تحقيق  منتخب ربيا ي  ناحيته، يطمح  ومن 
صعوبتها  رغم  الغد  مباراة  ي  إيجابية  نتيجة 
فهو من امنتخبات التي ا تمتلك تاريخيا طويا 
الثاني  الدور  إى  يتأهل  لم  حيث  امونديال،  ي 
العالم ي نسح  خال ثاث مشاركات ي كأس 
2006، 2010، و2018. وي امشاركات الثاث 
بحلوله  اأول،  الدور  منذ  ربيا  منتخب  غادر 
الرابع مرة،  الثالث مرتن، وي امركز  ي امركز 

خال دور امجموعات.
قطر،  مونديال  إى  التصفيات  مشوار  وضمن 

مشوار  ي  مدوية  مفاجأة  الرب  أحدث 
العالم  كأس  إى  امؤهلة  اأوروبية  التصفيات 
FIFA قطر 2022، إذ انتزعوا صدارة امجموعة 

اأوى من الرتغال بفارق 3 نقاط.
ي  ربيا  منتخب  وقوع  عن  القرعة  وأسفرت 
تاريخ  لها  منتخبات  أمام  السابعة،  امجموعة 
طويل ي البطولة وحققت العديد من اإنجازات.
وتعّول ربيا ي هذه امشاركة من أجل تحسن 
نتائج منتخبها عى اعبن ينشطون ي الدوريات 
ميروفيتش  ماركو  مثل  الكبرة،  اأوروبية 
ترزيتش  وأليكسا  اإسباني،  إشبيلية  حارس 
كوستيتش  وفيليب  اإيطاي،  فيورنتينا  مدافع 
متوسطي  سافيتش  ميلينكوفيتش  وسرجي 
ودوشان  اإيطالين،  واتسيو  يوفنتوس  ميدان 

تاديتش جناح أياكس أمسردام الهولندي.

{منتخب صربيا { منتخب البرازيل

أكد تيتي امدير الفني للرازيل، أنه ا يتحمل مسؤولية 
الـ20  السنوات  ي  امونديال  للقب  السامبا  خسارة 
بلقب  بالتتويج  يحلم  فريقه  أن  موضًحا  اماضية، 

كأس العالم بنسخته الحالية.
للمباراة:  التقديمي  امؤتمر  خال  تيتي،  وقال 
تاريخ ي  أكر  لديها  الرازيل  »الضغط طبيعي، 

كرة القدم، ومع هذا اإرث يأتي الضغط دائًما«.
يحظون  الذين  الاعبن  بعض  »لدينا  وأضاف: 
باهتمام كبر من اإعام ي العالم، لذلك نحن نأخذ 
العالم،  بكأس  بالفوز  نحلم  طبيعي،  بشكل  اأمر 

والضغط أمر ا مفر منه«.
وتابع: »ي روسيا لم يكن أمامنا سوى عامن إصاح 
الفريق، وجئت إنقاذ امنتخب، اآن اأمر يختلف أنه 
أتيحت ي الفرصة لبناء الفريق بالطريقة التي أريدها، 
اليوم مختلف تماًما  هذا هو السبب ي أن شعوري 
لست  سنوات،   4 قبل  عليه  كان  عما 

متوترًا أن كل العمل قمنا به«.

{ تيتي

تيتي:

جئــت أنقـــذ السامبا
ستويكوفيتش:

جاهزون لضربة البداية

ش
يت

وف
يك

تو
س

 }

تياجو سيلفا:

نسعى لتشريف بادنا

لفا
سي

جو 
تيا

 }

تاديتش:

سنركز على أنفسنا
الربي  امنتخب  وسط  اعب  تاديتش  دوشان  أكد 
أمام  الغد  لقاء  ي  القوي  الظهور  عى  فريقه  عزم 
امنتخب الرازيي افتا إى أن الكل ي ربيا ينتظر 

بداية مشوار امنتخب.
عاما:   34 العمر  من  البالغ  الاعب  وأضاف 
»سنركز عى أنفسنا ومهاراتنا حتى نظهر للعالم 
ماهي الكرة الربية، ونرسم الفرحة عى وجوه 

الشعب الربي، ويشعرون بالفخر تجاه منتخب 
بادهم«.

تريحاته  ختام  ي  الهولندي  أياكس  اعب  وأبدى 
النسخة  الكثر ي  الكبر لتحقيق  حماسه وشغفه 

صعوبة  رغم  امونديال  من  الـ22  
لديه  امنتخب  أن  بيد  امجموعة 

كافة  ي  مميزة  عنار 
الخطوط.

{ تاديتش

شدد دراجان ستويكوفيتش مدرب امنتخب الربي عى أهمية مواجهة 
نظره الرازيي، اليوم الخميس، التي يستضيفها استاد لوسيل.

جاهزون  »نحن  الصحفي:  امؤتمر  خال  له  تريح  ي  وقال 
بأننا  ونشعر  قطر،  ي  اأجواء  مع  وتكيفنا  البداية،  لربة 
جهدنا  قصارى  وسنبذل  جيدة،  استعدادات  مرحلة  وصلنا 
الرازيي  امنتخب  بأن  منوها  اأمثل،  بالنتيجة  نخرج  لكي 
يعد أحد أقوى امنتخبات ي امونديال ويملك جيا رائعا من 

الاعبن ولكننا سنصعب امهمة عليهم«.
ورفض الكشف عن تشكيلة منتخب باده ي مواجهة الغد، 
الغد،  للقاء  التحضر  ينصب عى  تركيزه  ُجل  أن  إى  مشرا 

وما يهمنا طريقة لعبنا وليس طريقة لعب امنافس.
وتابع مدرب ربيا: ي مونديال روسيا 2018 واجهنا الرازيل 

ي امباراة الثالثة، بينما ي مونديال قطر 2018 نلتقي 
ي اافتتاح، وسنعمل عى إيقاف مفاتيح لعب 

هذا  مع  ونتعامل  الرازيي  امنتخب 
ومن  خاص،  بأسلوب  امنتخب 

اممكن جدا أن نحقق الفوز.

باده  منتخب  إن  الرازيي  امنتخب  قائد  سيلفا  تياغو  قال 
يضم أفضل العنار، مؤكداً حرص الجميع عى تحقيق 

النتائج التي ُتسعد الجماهر ي كافة أنحاء الباد.
ي  »التواجد  اإنجليزي:  تشيلي  مدافع  وأضاف 
نكون  أن  وعلينا  نوعها،  من  فريدة  امونديال فرصة 
مع  والتعامل  اليوم،  مواجهة  ي  حااتنا  أفضل  ي 
الضغوط من أجل تحقيق النتيجة امأمولة ي لقاء 
اافتتاح والذي ُيعد عى درجة كبرة من اأهمية«.

قائاً:  عاماً   38 العمر  من  البالغ  سيلفا  وختم 
»بالتأكيد معانقة الكأس هدفنا ي قطر، ونريد أن 
نحقق هدفنا بعد غياب منذ العام 2002، وأنا با 
شك رأيت من استطاع تحقيق كأس العالم للرازيل 
سابقاً، واليوم نسعى لتريف بادنا وتحقيق اللقب 

مجدداً«.
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اليوم  القدم  لكرة  اأول  الرتغاي  امنتخب  يستهل 
 FIFA العالم  كأس  نهائيات  ي  مشواره  الخميس 
مواجهة  ي  الغاني  نظره  يواجه  عندما   2022 قطر 
منافسات  لحساب  وذلك   ،974 استاد  يستضيفها 

الثامنة. امجموعة 
ي  الثامن  للظهور  رونالدو  كريستيانو  زماء  ويتأهب 
مشاركته  منذ  سابقة  مشاركات  سبع  بعد  امونديال، 
اأوى ي نسخة مونديال 1966 ي إنجلرا والتي شهدت 

الثالث كأفضل إنجاز له. حصوله عى امركز 
كريستيانو  قائده  عى  الرتغاي  امنتخب  ويعتمد 
اللقب  عى  بالحصول  الباد  حلم  تحقيق  ي  رونالدو 
بالقائد  تحيط  التي  اأزمة  من  وبالرغم  اأوى،  للمرة 

يونايتد  مانشسر  فريقه  عن  رحيله  عقب  الرتغاي 
كأس  قيمة  جيداً  يعرف  رونالدو  أن  بيد  اإنجليزي، 
إى  ليضيفه  اأول،  العامي  بلقبه  الفوز  وهدفه  العالم 
كأس  ي   2016 عام  والوحيد  اأول  القاري  تتويجه 
ي  الخامسة  مشاركته  رونالدو  يخوض  حيث  أوروبا، 
كأس العالم وسيحاول أن يصبح أول اعب يحرز هدفاً 
)من  العالم  لكأس  مختلفة  نسخ  خمس  ي  اأقل  عى 
الرازيلية  اأسطورة  عى  ليتفوق   ،)2022 إى   2006

بيليه واأمانين مروساف كلوزه وأوفه زيلر.
فرناندو  مدربه  لكن  الرتغاي،  امنتخب  معاناة  ورغم 
2014 لديه العديد  سانتوس الذي توى امهمة ي العام 
خاصة  اموازين  قلب  عى  القادرة  اللعب  مفاتيح  من 

جواو  فرنانديز،  برونو  لياو،  رافايل  فيليكس،  جواو 
برناردو سيلفا. دياز،  كانسيلو، روبن 

لقبه  عن  عاماً   67 العمر  من  البالغ  امدرب  يبحث  كما 
العام  اليورو ي  للقب  أن قاده  الرتغال بعد  الثاني مع 

الفرني. 2016 عى حساب امنتخب 

مماثل  سيناريو  كتابة  غانا  منتخب  يأمل  جهته،  من 
إى  العبور  بعد   2010 إفريقيا  مونديال جنوب  لنسخة 
دور الثمانية ي أفضل إنجاز للكرة الغانية ي امونديال.

ويعول منتخب غانا الذي فشل ي بلوغ مونديال روسيا 
غانا،  خارج  امولودين  الاعبن  من  عدد  عى   ،2018

مثل إيناكي ويليامز امولود ي بيلباو، إى جانب أندريه 
أيو اعب السد القطري، وشقيقه اأصغر جوردان أيوه 

دانيال  عن  فضاً  اإنجليزي،  بااس  كريستال  مهاجم 
امبتي  وطارق  اإنجليزي  سيتي  ليسر  اعب  أمارتاي 
بارتي  وتوماس  اإنجليزي،  برايتون  ميدان  متوسط 

أرسنال. ميدان  متوسط 
فراير  ي  امهمة  توى  الذي  أدو  أوتو  امدرب  ويأمل 
ميلومان  الربي  السابق  للمدرب  خلفاً   2022

راجيفيتش إى مواصلة انتصاراته بعد نجاحه ي قيادة 
امونديال. منتخب باده إى 

من  كل  التقى  التاريخية  امواجهات  صعيد  وعى 
مناسبة  ي  امونديال  ي  والغاني  الرتغاي  امنتخبن 
والتي   2014 الرازيل  مونديال  كانت ي نسخة  واحدة 

الرتغاي بهدفن مقابل هدف. امنتخب  عرفت تفوق 

غـانـا تتحـدى البـرتغـال
{ منتخب البرتغال

{ منتخب غانا
على «استاد 974»

رونالدو 
يتحدى الضغوط

كريستيانو  بات  حل،  أينما  الثقل  مركز  كان  بعدما 
الرتغاي،  امنتخب  عى  حتى  عبئا  يشكل  رونالدو 
مانشسر  فريقه  عى  شنه  الذي  الهجوم  بعد 
يونايتد اإنجليزي ومدربه الهولندي، إريك تن 
هاج، ما يجعل الرتغال ُمثَقلة بَهّمِه ي مستهل 
اليوم  تبدأه  الذي  قطر  مونديال  مشوارها ي 

أمام غانا.
عالم  ي  »انتحارية«  تعتر  خطوة  ي 
شن  رونالدو  كريستيانو  قرر  ااحراف، 
هاغ  تن  ومدربه  يونايتد  فريقه  عى  حرب 
بسبب تهميشه، وذلك عشية انطاق نهائيات 
بحجم  لاعب  بالنسبة  القطري..  امونديال 
رونالدو الذي كان صورة امنتخب لقرابة عقدين 
الـ117  وأهدافه  الـ191  بمبارياته  الزمن  من 
هذه  عى  جديد  من  تحديا  أعلن  دوي(،  قياي  )رقم 

الضغوطات التي تجاوزها كثرا ي مسرته الكروية.

لــن نرفــع رايــة ااستســام
أن  الغاني  امنتخب  مهاجم  أيو  أندريه  أكد 
ي  اأقوى  امرشح  هو  الرتغاي  امنتخب 
رفع  يعني  ا  هذا  ولكن  الثامنة،  امجموعة 

راية ااستسام.
جهدنا  قصارى  نبذل  أن  »نريد  أيو:  وقال 
كبرة،  بشجاعة  امطلوبة  النتيجة  ونحقق 
الذي  السعودي  امنتخب  فعله  ما  رأينا  وقد 
واردة،  وامفاجآت  اأرجنتن  أمام  رائعاً  كان 
ولكن علينا أن نفكر بأنفسنا دون النظر إى 

ما تقوم به باقي امنتخبات«.
العالم  »كأس  السد:  فريق  مهاجم  وختم 
مع  ي  الثالث  امونديال  وهو  خاصة،  بطولة 
اليوم  للقاء  الجاهزية  أتم  ي  نحن  امنتخب، 
امنتخب  مواجهة  إزاء  بالقلق  نشعر  وا 

{ أندريه أيوالرتغاي«.

أيــــــو:

سانتوس:أدو:

سنظهر قوتنا اليومويليامز هداف قوي
أكد أتو أدو امدير الفني منتخب غانا أنه 
ا يهتم بأزمة رحيل الرتغاي كريستيانو 
يونايتد  مانشسر  صفوف  عن  رونالدو 
اإنجليزي.. وقال أدو ي امؤتمر الصحفي 
أمس إنه لم يهتم بهذه اأنباء عى اإطاق 
التي  الرتغال  مباراة  عى  تركيزه  وكل 

ستكون قوية وصعبة.
بأنه  يترف  أنه  إى  وأشار 
خاض كأس العالم كاعب مع 
منتخب غانا عام 2006، واآن 

»النجوم  مدرب  هو 
السوداء«.

الكرة  أن  وأوضح 
تتميز  اإفريقية 
بوجود  اآن 

بن  ر مد

جميع  ي  السمراء  القارة  من 
امنتخبات امشاركة ي امونديال، 
الوطني  »امدرب  أن  مؤكدا 
مشاعره  نقل  يستطيع 

لاعبن«.
وأشار إى أن امدرب اإفريقي 
ي  يتواجد  أن  يستحق 

دوريات العالم.
إيناكي  مهاجمه  وعن 

أتلتيك  نجم  ويليامز 
»اعب جديد  أنه  أكد  بيلباو 

سبتمر  ي  لنا  وانضم 
قوي  هداف  وهو  اماي 

وذكاء  برعة  ويتحرك 
ويملك  املعب،  ي 

إيجابية«. شخصية 

مواجهة  إن  الرتغاي  للمنتخب  الفني  امدير  سانتوس«  »فرناندو  قال 
امنتخب الغاني اليوم تمثل الكثر من اأهمية ي بداية مشوار امنتخب 

بنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 
امجموعة  منافسات  لحساب  وذلك 
الثامنة التي تضم أيضاً كاً من منتخبي 

اأوروجواي وكوريا الجنوبية.
وأضاف ي تريح له أمس: »ثقتنا كبرة 
امعتادة،  قوتنا  وسنظهر  الاعبن،  ي 
ونقدم أفضل مستوياتنا من أجل تحقيق 

بداية جيدة«.
وأشار امدرب، البالغ من العمر 68 عاماً، إى 
امنتخب كريستيانو رونالدو ي حالة  قائد  أن 
لقاء  ي  امنتخب  وسيقود  جيدة،  فنية  جاهزية 
اليوم، وما حدث معه ي ناديه أمر لم يتم التطرق له 

داخل معسكر امنتخب، حتى رونالدو نفسه فّضل عدم التحدث عن ذلك.
إسعاد  وهدفنا  امرجوة،  النتائج  تحقيق  أجل  من  كبرة  جهوداً  يبذل  »الجميع  وختم: 

الجماهر الرتغالية وأن يشعر الكل بالفخر تجاه هذا امنتخب«.

{ فرناندو سانتوس

وسط  اعب  فرنانديز  برونو  أكد 
ي  الكبرة  ثقته  الرتغاي،  امنتخب 
الفوز  قدرة منتخب باده عى تحقيق 

اليوم عى حساب منتخب غانا.
مواطنه  أن  إى  فرنانديز  وأشار 

بقرار  يخره  لم  رونالدو  كريستيانو 
رحيله عن مانشسر يونايتد، وقال 

مع  اأمر  هذا  ي  أتحدث  »لم 
وعلينا  رونالدو،  كريستيانو 
أن نركز جميعاً عى وجودنا 
إى  العالم«، افتاً  ي كأس 
جانب  إى  وجوده  أن 

رونالدو ي الفريق نفسه كان حلماً 
القدم  كرة  حال  أن  بيد  له،  بالنسبة 

يتغر  أن  امتوقع  متغر وكل يء من 
ي يوم ما.

بالقول:  تريحه  وختم 
قيمة  جيداً  يعي  »الكل 
وكذلك  العالم،  كأس 
بالنسبة  اأمر 
لكريستيانو رونالدو، 

الساعي لتقديم كل 
مساعدة  لديه  ما 

امنتخب«.

برونو فيرنانديز:

نثق في قدراتنا

{ برونو فيرنانديز
{ أدو
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اليوم سويسرا والكاميرون في أول مواجهة بينهما

مباراة خارج التوقعات..!

الدوح�ة - قنا - يس�تهل امنتخ�ب الكامروني 
اأول لك�رة الق�دم الي�وم الخمي�س مش�واره 
 2022 FIFA قط�ر  العال�م  ي بطول�ة كأس 
بمواجهة نظره السويري عى استاد الجنوب 

ضمن امجموعة السابعة للبطولة.
ول�م يس�بق أن تقاب�ل امنتخب�ان م�ن قب�ل.. 
ويس�عى منتخب الكامرون أح�د أبرز الوجوه 
اإفريقي�ة امألوف�ة ي كأس العال�م، للتعب�ر 
ع�ن نفس�ه بأفضل ص�ورة ممكنة مح�و آثار 

امشاركات امتواضعة اأخرة له ي امونديال.
امجموع�ة  ي  الكام�رون،  منتخ�ب  ويلع�ب 
السابعة للبطولة، إى جانب منتخبات الرازيل، 

ربيا وسويرا.
وتع�د ه�ذه امش�اركة الثامن�ة للكام�رون ي 

امونديال، حيث سبق أن تأهل لكأس العالم من 
قبل ي نس�خ )1982، 1990، 1994، 1998، 
2002، 2010 و2014(، كم�ا يعتر من أكثر 

امنتخبات اإفريقية امشاركة ي امونديال.
وش�ارك الكامرون ي 23 مباراة خال 7 نسخ 
م�ن امونديال، آخرها ع�ام 2014 ي الرازيل، 
بينم�ا س�جل اعب�وه 18 هدف�ا، واس�تقبلت 

شباكهم 43 هدفا.
وكان�ت أوى مش�اركات منتخ�ب الكامرون ي 
كأس العالم 1982 ي إسبانيا، حيث لعب ضمن 

امجموعة اأوى مع إيطاليا وبولندا، وبرو.
وفش�ل ي التأه�ل للدور الثاني بع�د تعادله ي 
امباريات الثاث ب�دور امجموعات: مع إيطاليا 

1 - 1، بينما تعادل سلبيا مع بولندا وبرو.

وش�ارك ي النس�خة الثانية للموندي�ال إيطاليا 
1990، ونجح ي بلوغ الدور ربع النهائي بقيادة 

نجم�ه روجيه ميا، ويعت�ر أفضل إنجاز حققه 
منتخ�ب إفريقي ي تاريخ امونديال، إا أنه خر 

أمام امنتخب اإنجليزي 2 - 3 ليودع البطولة.
منتخ�ب  ودع   ،1994 أم�ركا  نس�خة  وي 
الكامرون البطول�ة من دور امجموعات، حيث 
تواج�د ي امجموعة الثانية م�ع الرازيل )بطل 
هذه النس�خة( والس�ويد وروس�يا.. وتعادلت 
الكام�رون مع الس�ويد 2 - 2، ثم خروا من 
الرازي�ي 0 - 3، قبل تلقي الهزيمة اأقى من 

روسيا 1 - 6.
وواصل امنتخب الكامروني عروضه امتواضعة 
ي امونديال، فودع كأس العالم 1998 ي فرنسا 

من الدور اأول، ونافس ضمن امجموعة الثانية 
مع إيطاليا وتش�يي والنمس�ا، حيث خر من 
إيطاليا بثاثية نظيفة، بينما تعادل مع النمسا 

وتشيي بهدف مثله.
وي موندي�ال كوري�ا والياب�ان 2002 خ�رج 
امنتخ�ب الكامروني م�ن ال�دور اأول أيضا.. 
حيث ش�ارك امجموعة الخامس�ة رفق�ة أمانيا، 
وخ�ر  الش�مالية..  وأيرلن�دا  والس�عودية، 
الكامرون أم�ام أمانيا بثنائية نظيفة، ثم تغلب 
عى السعودية 1 - 0، وتعادل مع أيرلندا 1 - 1.
وي كأس العال�م 2010 بجن�وب إفريقي�ا عاد 
امنتخ�ب الكامرون�ي للمش�اركة م�ن جديد، 
بعدم�ا غاب عن نس�خة 2006، حي�ث تواجد 
ي امجموع�ة الخامس�ة م�ع هولن�دا واليابان 

والدنم�ارك، إا أنه خر ي جمي�ع امواجهات: 
1 - 2 أم�ام هولن�دا والدنم�ارك، و0 - 1 م�ن 

امنتخب الياباني.
كما خر منتخب الكامرون ي نسخة الرازيل 
2014، ي كل مباري�ات امجموعة اأوى: 1 - 4 

أم�ام الرازيل، و0 - 4 أم�ام كرواتيا، و0 - 1 
من امكس�يك. ويخ�وض منتخ�ب الكامرون، 
منافس�ات كأس العال�م FIFA قط�ر 2022، 

تحت قيادة امدرب ريجوبر سونج.
وب�دأت مس�رة ام�درب س�ونج م�ع امنتخب 
بنج�اح، ففي مباراته الثاني�ة عى رأس اإدارة 
الفني�ة منتخ�ب ب�اده، تمكن م�ن الفوز عى 
الجزائر بهدفن لهدف ي الدور الفاصل امؤهل 

للمونديال.

{ منتخب الكاميرون { منتخب سويسرا

«ميسي.. رونالدو.. هازارد..  ليفاندوفسكي».. صراع المونديال اأخير

من يحسم سباق »الحذاء   الذهبي«؟

م�ن امتوق�ع أن يك�ون س�باق الح�ذاء 
الذهبي لبطولة كأس العالم قطر 2022 
واحداً من أصعب الس�باقات منذ س�نن، 
نظراً مشاركة عدد كبر من أساطر اللعبة 
امميزي�ن، ومنهم من أصبح ه�ذا امونديال 
الفرصة ااخرة له لتس�طر تاري�خ يختتم به 
حياته الكروية، وم�ع خروج أفضل اعب ي 
العالم لهذا العام الفرني كريم بنزيمة من 
حس�ابات منتخب الديوك بسبب اإصابة، 
اش�تد الراع بن أهم وأمع نجوم الكرة 
العامي�ة التي لن تبخل بالجهد والس�عي 
بق�وة للحص�ول ع�ى الح�ذاء الذهب�ي 
للبطول�ة م�ع وض�ع ماس�تهم الخاصة 
للحص�ول ع�ى أه�م األق�اب الجماعية 

والفردية.
ونس�تعرض مع�اً أهم ه�ؤاء النج�وم وأهم 
أرقامهم مع منتخبات بادهم لنرك لك عزيزي 
الق�ارئ الحكم عى ه�ؤاء الاعبن، ومن منهم 
يس�تطيع حسم  س�باق   الحذاء   الذهبي   لبطولة  

 كأس   العالم قطر2202  

إدين هازارد
الجنسية بلجيكا

السن 31
ً   مع   امنتخب    33   هدفا

 123   مباراة  

يعد التتويج بهذا امونديال هو اأمل اأخر لهذا 
الجيل من امنتخب البلجيكي. 

ليونيل   ميي
الجنسية اأرجنيتن

السن 35
ً   مع   امنتخب  92   هدفا

 166   مباراة  

يعت�ر موندي�ال قط�ر 2202  آخ�ر   فرصة ل� 
 )الرغ�وث(  ليصبح   بط�اً   للعال�م،   واأبرز أن 

ً   لها  !  يكون  هدافا
كريستيانو   رونالدو

الجنسية الرتغال
السن 37

ً     مع   امنتخب  117   هدفا

182 مباراة

يعت�ر  رونالدو أن حص�ول الرتغال عى كأس 
العالم قطر 2022 هو الوقت اأنسب لاعتزال.

نيمار دا سيلفا
الجنسية الرازيل

السن 30
ً     مع   امنتخب  68  هدفا

107 مباريات

   جماهر   الس�امبا   تع�ّول   عليه   قي�ادة   منتخب  

 ب�اده   للق�ب   كأس   العالم   الغائب   ع�ن   خزائن  

 الرازيل   منذ   عرين   عاماً. 
كيليان   مبابي
الجنسية فرنسا

السن 23
ً     مع   امنتخب  29  هدفا

61 مباراة

  موهبة   فرنسا   اأوى وأفضل   اعب  
 شاب   ي   مونديال 2018   

روبرت   ليفاندوفسكي
الجنسية بولندا

السن 34
  ً 76  هدفا

135 مباراة

تواضع مس�توى  اأرجنتن صنع 
له  فرصة جي�دة  للعبور   اى   دور   ثمن  

 النهائي   من   امونديال.

{ رونالدو

{ ميسي

كتب - ريف سعيد

{ هازارد

يع�ول م�راد ياكن، م�درب امنتخب الس�ويري عى بري�ل إيمبولو 
مهاجم موناك�و الفرني، لقيادة هجوم امنتخب امتألق 
هذا اموس�م بعد تس�جيله 7 أهداف وتقديمه 

تمريرتن.
والتحق إيمبولو بصف�وف موناكو قادما 
م�ن ن�ادي بوروس�يا مونش�نجادباخ 
بقيم�ة 12 مليون يورو خال امركاتو 

الصيفي اماي.
وم�ن امنتظر أن يقود هج�وم امنتخب 
رغ�م  اموندي�ال،  خ�ال  الس�ويري 
امنافسة الكبرة جافرانوفيتش مهاجم 
أوجس�روج اأماني ال�ذي ا يقل عن 
إيمبول�و ي امس�توى، ويع�ول عليهما 
ياك�ن كث�را لتحقيق نتائ�ج جيدة ي 

امجموعة السابعة الصعبة.

}
 إيمبولو

}

سونج:

علق ريجوبر سونج 
مدرب منتخب 

الكامرون، عى مواجهة 
منتخب سويرا ي كأس 

العالم قطر 2022.
وقال سونج خال 

امؤتمر الصحفي الخاص 
بامباراة: كل العالم شاهد 
تلك امباراة أمام الجزائر 
وا وقت لدي أضيعه عى 

هذه اأمور.
وتابع: لعبت 4 نسخ 

لكأس العالم حيث 
يمكنني أن أقدم امزيد 

لاعبن، ونحن ا نشعر 
بالخطر ي هذه البطولة.

{ سونج

يـــاكــــين 
يعول على إيمبولو

ا نشعر بالخطر



بين اأوروجواي وكوريا الجنوبية اليوم
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لكرة  اأول  اأوروجواي  منتخب  يلتقي   - قنا    - الدوحة 
امدينة  استاد  عى  اليوم  الجنوبي  الكوري  نظره  القدم 
التعليمية، ضمن مباريات الجولة اأوى لحساب امجموعة 
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  نهائيات  من  الثامنة 
 18 حتى  وتستمر  اماي،  اأحد/   انطلقت  التي   2022

ديسمر امقبل.
البطولة  ي   16 الـ  لدور  للتأهل  امنتخبان  ويسعى 
العامية عر امجموعة التي تضم أيضا منتخبي الرتغال 
وغانا، وتعرف منتخبات هذه امجموعة بعضها البعض، 
حيث تواجهت ي مباريات اأدوار اإقصائية ي النسخ 

اأخرة من بطوات كأس العالم.
ويتلخص تاريخ اأوروجواي ي كأس العالم ي اللقبن 
اللذين حصلت عليهما، اأول ي النسخة اافتتاحية عى 
1930 عى أرضها، والثاني ي الرازيل بعد ذلك  عام 
إى  جديداً  امنتخب أضاف فصاً  لكن  عاماً،  بعرين 
تلك القصة التاريخية من خال أدائه الرائع ي النسخ 
ي  اأداء  هذا  مواصلة  إى  ويتطلع  للبطولة،  اأخرة 

مونديال قطر ابتداء من لقاء اليوم.
إفريقيا  جنوب  ي  امونديال  نسخة  وشهدت 

وكوريا  اأوروجواي  بن  عر  الستة  دور  مباراة   ،2010

الجنوبية تحت أشعة الشمس ي بورت إليزابيث، وتقدمت 
ي  لكن  سواريز،  لويس  سجله  مبكر  بهدف  اأوروغواي 
سجل  ثم  الثاني،  الشوط  ي  النتيجة  عادل  يونغ  تشونغ 
سواريز هدفه الثاني ليضمن انتقال منتخب باده إى ربع 

النهائي أول مرة منذ أربعة عقود.
وكان امنتخبان قد التقيا مرة واحدة من قبل ي البطولة 
إيطاليا  ي  الخامسة  امجموعة  مباريات  ضمن  العامية 

1990، عندما فازت اأوروغواي أيضاً بهدف وحيد 

ي  تشارك  التي  الجنوبية  كوريا  تطمح  امقابل،  ي 
نهائيات كأس العالم للمرة العارة عى التواي والـ 11 
ي تاريخها، للوصول إى أدوار متقدمة ي امونديال كما 
أرضها  عى  استضافتها  التي   2002 نسخة  ي  فعلت 

مشاركة مع اليابان.
امدرب  يقوده  الذي  الجنوبي  الكوري  امنتخب  ويأمل 
امونديال  ي  مفاجآت  إحداث  ي  بينتو  باولو  الرتغاي 
والذهاب بعيدا ي اأدوار اإقصائية، رغم أن مشواره 
ي دور امجموعات لن يكون سها، ي وجود منتخبات 

الرتغال وغانا واأوروغواي.

{ منتخب كوريا الجنوبية

بينتو:

جودين:

مواجهة صعبة

طموحاتنا كبيرة

الجنوبي  الكوري  امنتخب  مدرب  بينتو  باولو  الرتغاي  أّكد 

لكرة القدم، عى صعوبة امباراة أمام منتخب اأوروغواي.

الكوري جاهز  امنتخب  إن  امؤتمر الصحفي،  امدرب ي  وقال 

امنافس  قوة  تأتي صعوبتها من  التي  اليوم  لخوض مواجهة 

أنه منتخب يضم العديد من الاعبن الجيدين ويتمتع بخرة 

كبرة ي امونديال، لذا علينا أن نكون ي مستوى امباراة 

حتى نتمكن من منافستهم.

لذلك  قوي  اأوروغواي  منتخب  أن  بينتو  وأضاف 

بأفضل  وسندفع  لنا،  مستوى  بأفضل  سنلعب 

اللعب  عى  القدرة  ولدينا  التشكيلة،  ي  الاعبن 

يضم  أيضاً  الجنوبية  كوريا  منتخب  أن  بقوة 

عالية  فنية  قدرات  لديها  متميزة  عنار 

ومهارات فردية جيدة تمكنه من صنع الفارق ي 
امباريات التي يلعبها.

الجميع  إن  اأوروجواي  منتخب  مدافع  جودين  دييجو  قال 

داخل امنتخب يسعى لتحقيق حلم الجماهر ي النسخة الـ22 

ي امونديال، واآمال واأحام كبرة بتحقيق اانتصارات التي 

تؤهل امنتخب للذهاب بعيداً ي أدوار البطولة.

لتحقيقه  نسعى  البطولة  ي  كبراً  طموحاً  »نملك  وأضاف: 

عى  كان  اماضية  الفرة  ي  تركيزي  وكل  جماهرنا،  وإسعاد 

التعاي من اإصابة والوصول للجاهزية امطلوبة للمونديال«.

نسخ  أربع  ي  شارك  الذي  الاعب  وأشار 

درجات  أتم  ي  أنه  إى  مونديالية 

تقديم  عن  ويبحث  الجاهزية، 

ي  لزمائه  الكبر  الدعم 
امنتخب.

فيليز  اعب  وختم 
اأرجنتيني:  سارسفيلد 
ي  رحلتنا  خال  »عانينا 
اليوم  ولكن  التصفيات، 

ونريد  قطر،  ي  نحن 

اللحظات  بهذه  ااستمتاع 

الذي  امستوى  تقديم  وأيضاً 

وأعتقد  بادنا،  بمنتخب  يليق 

إيجابية  ظروف  ي  نعيش  أننا 

وسنقاتل من أجل حلمنا«.

وو يونج : لسنا خائفين
قال الاعب جونج وو يونج اعب امنتخب الكوري الجنوبي: »سنخوض 
اليوم مباراتنا اأوى ي البطولة، وا نشعر بأي مخاوف بمواجهة اعبي 
منتخب أوروجواي، فنحن نعرفهم جيداً وسنلعب امباراة بروح الفريق 
التحضر  أجل  من  ممتاز  بعمل  قطر  قامت  »لقد  وأضاف:  الواحد«.. 

لكأس العالم وا توجد أي مشاكل، ونحن سعداء بجودة امنشآت وامرافق 
أن  يونج  أوضح  كما  للتنافس«..  السبل  أفضل  لنا  وفرت  التي  القطرية 

الخاصة   2022 قطر   FIFA العالم  كأس  ي  امستخدمة  الجديدة  التقنية 
بالتسلل مفيدة لجميع امنتخبات وهي مفيدة أيضاً للعبة.

دييجو ألونسو:

نشعر بتفاؤل كبير
لكرة  اأول  اأوروجواي  منتخب  مدرب  ألونسو  دييجو  أمام أعرب  إيجابية  انطاقة  تسجيل  ي  الكبرة  ثقته  عن  لحساب امنتخب الكوري الجنوبي اليوم  الخميس ي استهال امشوار القدم،  وذلك   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  من بنهائيات  كًا  جانبهما  إى  تضم  التي  الثامنة  امجموعة  كبر، منتخبي الرتغال وغانا.منافسات  بتفاؤل  »نشعر  الصحفي:  امؤتمر  ي  ألونسو  وصلنا وقال  أننا  وأعتقد  امونديال،  ي  البداية  صافرة  جيدة ونرقب  استعدادات  رحلة  بعد  امطلوبة  الجاهزية  مرحلة  لنضمن وتابع: »هدفنا الفوز ي لقاء الغد، وامباريات اافتتاحية ذات خضناها ي اآونة اأخرة«.إى  صورة  بأفضل  نبدأ  أن  ونريد  كبرة،  اإصابة دون أن يكشف عن إمكانية مشاركته ي لقاء اليوم.أراوخو، يتدرب بشكل جيد يومياً، ووصل مرحلة التعاي من وأشار امدرب البالغ من العمر 47 عاماً إى أن الاعب رونالد ااستمرار ي دائرة امنافسة«.خصوصية 
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»قاسية« 

يا نافاس !

حماس مغربي

ثقة بلجيكية

نحن اأسود

جة
دو

مز
ة 

دي
ه

إشلون تشوفين ؟

صدمة »السباعية«

للذكرىتضامن عربي

يستاهل المدير

ك 
رات

ها
ا م

ي



»طير«.. لوسيل »رونالدو«.. في السعودية

واأرجنتن  السعودية  مباراة  خال  الكامرا  عدسات  التقطت 
صورة جميلة أحد الطيور التي حطت عى أرضية استاد لوسيل 
اموندياي، قبل بداية اللقاء الساخن بن الفريقن والذي انتهى 
لصالح اأخر السعودي بهدفن مقابل هدف..  يبدو أن الطر 
وسط  امواجهة  شهدتها  التي  امميزة  واأجواء  اللقاء  أعجبه 

حضور جماهري كبر زاد عى الـ88 ألف متفرج.

»عالوعد«.. إبداع رياني

ليس  اأضواء  الريان  قناة  خطفت 
منذ  للمونديال  امميزة  بتغطيتها  فقط 
نوفمر   18 يوم  التغطية  هذه  انطاق 
من  نخبة  استضافة  عر  الجاري، 
أخبار  لكل  ورصدها  الضيوف  أمع 

وكواليس امونديال، وإنما تميزت أيضا 
باستوديو فريد من نوعه. 

استوديو الريان ي »كتارا« تم تصميمه 
عى شكل محمل تقليدي ويحمل اسم 

»عالوعد«.

البطل.. من ؟وايا »اأب« يحتفل

نر رئيس ليبريا وأسطورة كرة القدم السابق جورج وايا صورة له عر 
حسابه الرسمي عى موقع التواصل ااجتماعي توير، وهو يحتفل رفقة 
عائلته وابنه تيموثي وايا نجم منتخب أمركا بعد إحرازه ي شباك ويلز 
بكأس العالم 2022 بقطر. . وساهم تيموثي وايا، اعب منتخب أمركا 
ونادي ليون الفرني، ي تعادل منتخب الوايات امتحدة مع منتخب ويلز 
ي لقاء الجولة اأوى بدور امجموعات بكأس العالم 2022 بقطر، والتي 
انتهت بنتيجة 1-1. . وأحرز تيموثي وايا هدف منتخب أمركا الوحيد 

أمام منتخب ويلز ي الدقيقة 36 من عمر شوط اللقاء اأول.

حرصت قناة الرق 
السعودية عى إجراء 
للجماهر  استفتاء 
بوك  الفيس  عر 
التوقعات  حول 
العالم  كأس  لبطل 
الفوز  بعد   2022
حققه  الذي  الكبر 
اإنجليزي  امنتخب 
بنصف  إيران  عى 
وفوز  درزن، 
أسراليا  عى  فرنسا 
وخسارة  برباعية، 

اأرجنتن من السعودية. 
ونر ااستفتاء صورا للخماي 
إنجلرا  وهم  امرشح  اأبرز 
وأمانيا  وفرنسا  والرازيل 

واأرجنتن، أو منتخب آخر. 

مع  امشجعون  وتفاعل 
البعض  ورشح  ااستفتاء، 
امنتخبات  كأحد  كذلك  إسبانيا 

القادرة عى التتويج باللقب.
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استفتاء

{ ستوديو عالوعد

Facebook

: المعلق السعودي مشاري القرني يؤكد عبر 

»المونديال« بداية انطاقتي

القرني يعد هو امعلق السعودي الوحيد ي 
بطولة كأس العالم 2022، حيث تعاقدت 
معه الكأس عى سبيل اإعارة فقط خال 
تساهم  أن  ويأمل  العالم  كأس  بطولة 
هذه البطولة ي تقوية عاقته بالجمهور 
نجاحه  بعد  بالكامل،  والعربي  الخليجي 
الدوري  مباريات  التعليق عى  وتميزه ي 

السعودي.
الذي  القرني  التقى  الرياي   $
مع  تجربته  عن  خاص  حوار  ي  تحدث 
الكأس ومستقبله خال الفرة امقبلة بعد 

كأس العالم، وكان معه هذا اللقاء: 
الذي  الفوز  ترى  كيف  البداية  ي   {
حققه اأخر عى امغرب وإحساسك 

بعد هذا اانتصار..؟ 
بالفوز  للغاية  سعيد  أنا  شك  با   -
التاريخي الذي حققه امنتخب السعودي 

عى حساب اأرجنتن، فهو إنتصار عظيم 
جدا ي قمة تاريخية وعامية كبرة. 

كمعلق  إحساسك  عن  وماذا   {
سعودي وحيد للمباراة..؟ 

السعودي  الصوت  كنت  بأني  ترفت   -
الوحيد ي التعليق عى هذه القمة الكبرة 

وإن شاء الله القادم أفضل وأجمل. 
لك  الكأس  اختيار  لك  يمثل  وماذا   {

للتواجد ضمن فريق امعلقن..؟ 
- شعور جميل وعظيم ا يوصف، وأشكر 
يء  فهذا  الكأس،  قناة  ي  امسؤولن 
كل  عى  لله  والحمد  ي  بالنسبة  تاريخي 

حال. 
} ماه ي توقعاتك للمنتخب السعودي 

ي البطولة، وللفرق العربية..؟ 
ي  السعودي  لأخر  التوفيق  أتمنى   -
أيضا  العربية  امنتخبات  ولكل  البطولة 

لتقديم أفضل مستوى وعبور حاجز الدور 
اأول إن شاء الله. 

السعودي  التعليق  أن  تعتقد  }هل 
والعربي بخر..؟ 

- نعم والحمد لله بخر جدا، سواء التعليق 
السعودي أو العربي بشكل عام أنه واد 
باأسماء من امعلقن امميزين، وامعلقون 

القنوات  معظم  ي  منترون  العرب 
العربية والخليجية. 

والهدف  امونديال  لك  يعني  ماذا   {
الذي تسعى لتحقيقه من خاله..؟ 

لله  والحمد  السعودي  الدوري  ي  أنا   -
جيدا،  السعودية  ي  معروف  اسمي 
بداية  هو  امونديال  يكون  الله  شاء  وإن 

اانطاقة بالنسبة ي. 
} من هو قدوتك ي التعليق..؟ 

رقم  منهم  براحة،  كثرة  اأسماء   -
الزميل العزيز فارس عوض وعي سعيد 
العتيبي  وفهد  الشواي  وعصام  الكعبي 
قدي  زاهد  أيضا..   الكثرين  وغرهم 
أستاذنا وعمدة امعلقن السعودين، وهو 
أستاذ كبر وقدوة لأجيال ي هذا امجال. 

يستطيع  وهل  أمنياتك..  هي  ما   {
ي  بعيدا  الذهاب  السعودي  امنتخب 

هذه البطولة..؟ 
- شخصيا أتمنى التعليق عى كل مباريات 
من  وامزيد  امتبقية،  السعودي  امنتخب 
امباريات اأخرى ي اأدوار اإقصائية إن 
شاء الله ويستكمل امشوار لتريف الكرة 

السعودية والعربية والخليجية. 
للحدث  القناة  تغطية  ي  }رأيك 

الكبرمونديال 2022...؟ 
بشهادة الجميع تغطية مميزة وإستثنائية 
والفاعليات  اأحداث  كل  وتواكب  جدا، 
ونحن سعداء جدا بامشاركة ضمن فريق 

التغطية. 
بعد  الكأس  مع  مستقبلك  }وماهو 

امونديال..؟ 
نهاية  بعد  السعودي  للدوري  سأعود 
وأشكر  بعقد،  مرتبط  أنني  العالم  كأس 
كثرا امسؤولن ي قناة scc السعودية أن 
مع  التاريخية  الفرصة  بهذه  ي  سمحوا 
جميع  وأشكر  البطولة،  ي  الكأس  قناة 
عبد  اأستاذ  بداية من  القناة  اأساتذة ي 
العزيز باعشن مدير القناة واأستاذ فهد 
سلطان  واأستاذ  التنفيذي  امدير  اأحمد 
ولهم  القدم  كرة  محتور  مدير  الوشيان 

جميعا التقدير والتحية. 

{ مشاري القرني

سعيد بوجودي مع «الكاس» في الحدث العالمي 

سأعود بعد كأس العالم ارتباطي بعقد 

خطف مشاري القرني المعلق السعودي الشاب اأضواء خال 
تعليقه المميز على مباراة اأخضر السعودي مع المنتخب اأرجنتيني 

على شاشة قناة الكأس، بعد تميزه الكبير في الوصف التفصيلي 
والتفاعل الرائع مع هدفي الثنائي صالح الشهري وسالم الدوسري 

الذين حقق بهما الفريق إنتصار تاريخي هو اأول لمنتخب عربي 
على التانجو. . ومثل كل السعوديين عاش القرني لحظات ا تنسى، 

وسعادة بالغة ستظل في الذاكرة لسنوات طويلة. 

كتب – محمد الجزار

{ وايا مع عائلته

{ استفتاء الشرق

{ كريستيانو رونالدو

فيسبوك  ااجتماعي  التواصل  موقع  رواد  تداول 
خر رحيل النجم الرتغاي كريستيانو رونالدو عن 

مانشسر يونايتد ووجهته امقبلة بعد رحيله. 
له  امرافق  والوفد  كريستيانو  أن  البعض  وأكد 
نيوكاسل،  نادي  مالكي  من  عرضا  يقيّمون 
النر  نادي  صفوف  إى  ينضم  قد  وربما 

السعودي. 
يرغب  امبدأ،  حيث  من  لكن 
مواصلة  ي  كريستيانو 
مستوى،  أعى  عى  امنافسة 
وتشيلي  نابوي  وأبدى 
بعض  لشبونة  وسبورتنغ 
السخي  للعرض  باإضافة  ااهتمام، 

من نادي نيوكاسل اانجليزي.

{ القرني يتحدث للزميل محمد الجزار
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سعد المهندي

اس�تهلت بلجي�كا مش�وارها ي موندي�ال قط�ر 
2022، بتحقيق انتصار بش�ق اأنفس أمام كندا 
به�دف دون رد، مس�اء أمس اأربع�اء، ي اللقاء 

الذي أقيم عى ملعب أحمد بن عي.
وس�جل هدف بلجيكا الوحيد ميتي باتشواي ي 

الدقيقة )44(.
وبتلك النتيجة رفعت بلجيكا رصيدها إى 3 نقاط 
لتتصدر ترتيب امجموعة السادس�ة، بينما تتذيل 

كندا الرتيب دون رصيد من النقاط.
بداية نارية

بدأت بلجيكا امباراة بقوة، بتسديدة من باتشواي 
م�ن خارج امنطق�ة ي الدقيقة اأوى، أمس�ك بها 

بورجان.
وأتى ال�رد الكندي ي الدقيقة الثامنة، بتس�ديدة 
قوية م�ن بوكانان من داخ�ل امنطقة اصطدمت 
بيد كاراس�كو، ليحتس�ب الحكم ركل�ة جزاء بعد 

الرجوع إى تقنية الفار.
ونف�ذ ديفيز الركل�ة ي الدقيقة 11، مس�ددا كرة 
أرضية عى يمن كورتوا، تألق الحارس البلجيكي 

ي التصدي لها.

وع�ادت كندا للظه�ور ي الدقيقة 13، بتس�ديدة 
أرضية من اريا م�ن عى حدود امنطقة، مرت إى 

جوار القائم.
واس�تمر الزح�ف الكن�دي تجاه مرم�ى بلجيكا، 
بتس�ديدة أرضية من هويلت م�ن داخل امنطقة، 

ذهبت بعيدا عن امرمى ي الدقيقة 16.

الوزيرة تشذ عن اأعراف.. والاعبون تكممت أفواههم

ســقــــوط ألـــمـــــاني ..!

} سقطه أوروبية جديدة أخرى لوزيرة 
الداخلية اأمانية يوم أمس، ي مباراة 

منتخب بادها أمام الساموراي الياباني 
عندما واصلت شعاراتها الشاذة بدعمها 

للشواذ ي امباراة، وارتدائها الشارة امنبوذة 
لتعطي صورة أخرى للغرب الذي يكيل 

بمكيالن، وا يريد احرام القوانن، فبعد 
ان انتقدت حقوق العمال ي قطر ورعان 

ما عادت لتشيد وتمتدح، نجدها باأمس 
تؤازر منتخب بادها )امهزوم( ي وضع ا 

يليق أبدا ب�»وزيرة« يفرض فيها أن تكون 
مثاا احرام قوانن الدول،  لكنها تر عى 

افتعال امشاكل، معتقدة أنها بذلك تحقق 
انتصارا  ويدل عى اإرار عى إخراج 

الرياضة عن إطارها الصحيح رغم تشدقهم 
بالتحر !.

}ولم يقف اأمر كذلك بل أن اعبي امنتخب 
اأماني )امهزومن( عروا عن دعمهم للشذوذ 

بوضع كل اعب يده عى فمه كتعبر عن 
تكميم اأفواه، ي سلوك غر رياي لكن جاء 

الرد حازما من الساموراي الياباني الذي 
قام بتأديب امنتخب ااماني بثنائية، وكمم 

أفواههم تماما وتجرعوا مرارة الخسارة 
امستحقة، فعزف اليابانيون أجمل سيمفونية 

كمنتخب ي أرض املعب، وكجمهور ي 

امدرجات الذين يعكسون العالم امتحر 
بتنظيفهم للمدرجات بعد امباراة أيضا، ي 

مفارقة واضحة بن من يشارك أجل الفوز 
واإمتاع وتفرغ للعب ومن يشارك من أجل 

مآرب شيطانية ف� »سقط سقوطا فاضحا« !
} الحضور الجماهري مباريات امونديال 

يفوق التوقعات، واأرقام حتما ستتزايد 
مع امواجهات امقبلة واحتدام راع التأهل 

للدور الثاني، وهذا الحضور يزيد من جمالية 
امونديال فمثل هذه ااستادات الجميلة 

تستحق الزيارة والتأمل ي تفاصيلها؛ أنها 
فرصة لن تتكرر للكثرين كونها أحدث 

ماعب كرة قدم ي العالم.
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اليابانيون قدموا لهم درسا 
في الملعب والمدرجات

فهد العمادي
مدير التحرير

سويسرا

المغرب

أوروجواي

ألمانيا

كاميرون

كرواتيا

كوريا الجنوبية

اليابان

البرتغال

إسبانيا

البرازيل

بلجيكا

غانا

كوستاريكا

صربيا

كندا

الحضور الجماهيري يفوق 
التوقعات في النسخة اأجمل
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بلجيكا تفلت من فخ كندا
فازت بهدف وحيد عادل علي بن علي:

»األماني« خسر »المعركتين« !
غرد السيد عادل عي بن عي، عى »توير«، معلقاً عى خسارة امنتخب 
اامان�ي أمام اليابان أم�س ي الجولة اأوى م�ن امجموعة بمونديال 
قط�ر 2022. وقال الس�يد عادل ي تغريدته: عندم�ا تفكر ي الدفاع 
عن علم بلدك ستفوز وعندما تفكر ي الدفاع عن اعام اخرى ا عاقة 
لها بكرة القدم س�تخر. وأضاف: امنتخب ااماني انشغل بامعارك 
الجانبي�ة وت�رك معركته 
ااساس�ية فخر ااثنتن 

معا.
الس�ابق من  التعليق  ويعد 
الس�يد عي بن ع�ي بمثابة 
الصمي�م، ي ظ�ل  كام ي 
ع�دم تركيز اعب�ي وادارة 
امنتخ�ب اامان�ي ي مباراة 
الياب�ان أم�س، فيم�ا كان 
تركيزه�م ي ام�ور أخرى، 
كان لها ااث�ر الواضح عى 
ادائهم وم�ا قدموه وما آلت 
الي�ه النتيجة التي تعد أكر 
مفاج�آت اموندي�ال حت�ى 
مب�اراة  نتيج�ة  م�ع  اآن 

السعودية واارجنتن.




