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منتخبنا يبحث عن الفوز فقط أمام السنغال.. اليوم

دور كبير للجمهور 

في دعم العنابي باللقاء المرتقب

مصيـريـة
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لنهائيات  قطر  وتنظيم  االفتتاح  حفل  ترى  كيف   {
كأس العالم؟

الدوحة  يف  واألجواء  بحق،  رائعاً  كان  االفتتاح  حفل   -
والتخطيط  املميز  العمل  بهذا  سعيد  وأنا  للغاية،  مميزة 
الرائع لخروج حفل االفتتاح بهذا الشكل املبهر من جميع 
النواحي، وقطر بهذا التنظيم الكبري رشفت القارة اآلسيوية 
كلها وأثبتت قدرتها عىل أن تكون نسخة فيفا قطر 2022 
عن  ناهيك  العاملية،  الذاكرة  من  تنىس  ال  تاريخية  نسخة 
الحركة  إىل  إضافة  بالشك  فهي  واملالعب،  املميزة  املنشآت 
الرياضية اآلسيوية، وفخور بالسعادة الكبرية التي أجدها 
عىل كافة املنتخبات املشاركة يف هذا املحفل الكروي الكبري، 
وأتوجه بالشكر للجنة املنظمة للبطولة عىل خروج التنظيم 
مدار  عىل  تم  كبري  عمل  نتاج  بالتأكيد  وهذا  الشكل  بهذا 
السنوات املاضية، للوصول لهذه النسخة التي اعتربها من 

أنجح البطوالت التي تمت عىل مدار التاريخ الريايض. 

األكوادور،  أمام  االفتتاحية  الجولة  خسارة  بعد   {
كيف ترى حظوظ املنتخب القطري؟ 

- خسارة العنابي بالنسبة يل كانت مفاجأة كبرية، السيما 
والجميع يعلم املستويات الفنية املتميزة للمنتخب القطري 
األخرية،  نسخته  يف  آسيا  أمم  كأس  تحقيق  استطاع  الذي 
يف  اآلسيوية  البطولة  لعبوا  الذين  الالعبني  قوام  ومعظم 
فيليكس  اإلسباني  املدرب  مع  حالياً  متواجدون  اإلمارات 
سانشيز، الذي قاد الفريق أيضاً يف البطولة، لكن ربما تكون 
هيبة لقاء االفتتاح والضغط العصبي الذي كان متوقعا يف 
افتتاح حدث كبري مثل كأس العالم يكون سبباً رئيسياً فيما 
الصعبة خاصة  والبداية  اللقاء  هذا  يف  املنتخب  إليه  وصل 
املستويات  القطري  املنتخب  يقدم  أن  وأتمنى  املباراة،  يف 
القدرات  يمتلك  وأنه  خاصة  عنه  املعروفة  املميزة  الفنية 
والعودة  انتصار  تحقيق  عىل  وقادر  لذلك،  واإلمكانيات 
يف  الهولندي  املنتخب  أمام  ثم  ومن  السنغال،  أمام  القوية 
الجولة الختامية عن املجموعة األوىل، وأثق يف قدرة العنابي 
منافسات  خالل  آسيا  ببطل  الالئق  بالشكل  بالظهور 
يف  كبرية  فرصة  لديه  القطري  الفريق  ومازال  البطولة، 

امليض قدماً والتأهل عن املجموعة.

} برأيك من هو املرشح األبرز للفوز بكأس العالم؟ 

- أرشح املنتخب الربازييل للفوز بالنسخة الحالية من كأس 
العالم، فالفريق يمتلك مجموعة 

من أفضل الالعبني يف 

يف  شاركت  التي  الالعبني  قوائم  أفضل  من  وقائمة  العالم 
تاريخ الربازيل، لكن عليهم إثبات ذلك يف املواجهات الثالث 
الورق  عىل  وبالتايل  محنكا  مدربا  يمتلكون  كما  األوىل، 

الربازيل األفضل إال اذا كان لكرة القدم رأي آخر. 

لألخرض  التاريخي  االنتصار  شاهدت  كيف   {
السعودي عىل األرجنتني؟

الجميلة  املفاجآت  نوع  لكنها من  بالفعل كانت مفاجأة   -
التي نحبذها، فاملنتخب السعودي رّشف كل العرب وآسيا 
ويملك  العالم  كأس  يف  لقبان  لديه  متمرس  منتخب  أمام 
وهذا  العاملية،  األندية  أكرب  يف  الكبار  النجوم  من  ترسانة 
عىل  وقدرته  وإمكاناته  السعودي  الالعب  جودة  عىل  دليل 
االنتصار عىل املرشح للفوز باللقب، وتأكيد أن كرة القدم 
تلعب يف امللعب فقط خالل الدقائق التسعني، فاألخرض آمن 
بقدرته عىل الفوز فتحقق له االنتصار، وإن شاء الله سأدعم 

األخرض من امللعب أمام منتخب بولندا، السبت املقبل.

} بعد الفوز عىل األرجنتني، هل السعودية قادرة عىل 
استعادة أمجاد 1994 والتأهل للدور الثاني؟

ونفس  األرجنتني  أمام  قدموه  الذي  الكبري  باملستوى   -
القتالية وروح االنتصار الشك أن األخرض قادر عىل التأهل 
لتحقيق  يحتاج  أنه  وأعتقد  اآلن،  أسهل  أصبحت  واألمور 
وعىل  الثاني،  للدور  املبارش  التأهل  لضمان  آخر  انتصار 
نجوم السعودية إثبات ذلك يف مباراة بولندا، والحقيقة لم 
أكن أتوقع تحقيق السعودية للفوز التاريخي لكن يف امللعب 

كانوا رجاالً وأبهروا كل عشاق الكرة يف العالم. 

} رأيك يف البيت السعودي املقام بكورنيش الدوحة؟ 

من  عليها  القائمني  من  رائعة  فكرة  السعودي  البيت   -
اإلخوة يف وزارة الرياضة السعودية، يف مكان رائع بواجهة 
كورنيش الدوحة، وهذا دليل عىل العمل التنظيمي لألحبة 
مكان  يف  السعودية  الجماهري  تجميع  عىل  السعودية،  يف 
املقدمة  الفعاليات املصاحبة  العديد من  واحد يحتوي عىل 
للجماهري، وأنا قمت بزيارة البيت يف النهار وسأعود وأزوره 

الحقاً يف املساء. 

عىل  الياباني  الكمبيوتر  تفوق  شاهدت  كيف   {
املاكينات األملانية؟ 

كبري  بانتصار  آسيا  وأسعدت  املوازين  قلبت  اليابان   -
بالرغم  للقب،  املرشحة  املنتخبات  من  أيضاً  منتخب  عىل 

أن  إال  األول  الشوط  يف  التأخر  من 
نجح  الياباني  الكمبيوتر 

قدرات  وأظهر  الثاني،  الشوط  يف  غاٍل  انتصار  تحقيق  يف 
هائلة يف مواجهة املنتخب األملاني. 

} هل االنتصار السعودي والياباني دافع للمنتخبات 
اآلسيوية لتقديم نسخة استثنائية؟

- الشك أن انتصار املنتخبني دافع لكل املنتخبات اآلسيوية 
يف املواجهات القادمة وأنا أيضاً كنت حارضاً يف استاد املدينة 

التعليمية لدعم املنتخب الكوري الجنوبي أمام أوروجواي.

} هل هناك خطة لدعم املنتخبات اآلسيوية بعد هذا 
املونديال؟ 

القارية خاصة  واالتحادات  املعنية  الجهات  مع  نتشاور   -
وأن املونديال املقبل سيكون لنا 8 مقاعد ونصف وبالتايل 
األندية  مستوى  عىل  اآلسيوية،  املسابقات  تطوير  من  البد 
املنتخبات، وهذا ما نعمل عليه خالل  وكذلك عىل مستوى 

اآلسيوية  الكرة  لظهور  املقبلة،  الفرتة 
الله  شاء  وإن  شكل  بأفضل 

هناك مفاجآت جيدة. 

هناك  هل   {
منتخب 

آسيوي قادر عىل الفوز باملونديال؟

لكن  اآلن،  ليس  أنه  أعتقد  لكن  بالتأكيد،  ذلك  أتمنى   -
النسخة  املنتخبات اآلسيوية تقديم كل يشء ممكن يف  عىل 

الحالية، وتقديم وجه مميز وحقيقي للكرة اآلسيوية. 

} ماذا تقول لبعض االنتقادات الغربية ملونديال قطر؟

- أقول لهم »القافلة تسري« وأكملوا الجملة.

} رأيك يف أداء املنتخبات العربية يف البطولة حتى اآلن؟

يف  اآلن  حتى  جيدا  أداء  قدمت  العربية  املنتخبات   -
عىل  الكبري  السعودي  االنتصار  إىل  فإضافة  املونديال، 
أداء  قدما  واملغربي  التونيس  املنتخبني  فإن  األرجنتني، 
يف  للفوز  أقرب  كان  الذي  التونيس  املنتخب  جيدا، خاصة 
كلها صعبة  واملجموعات  الدنماركي،  أمام نظريه  مباراته 
نتمنى  وأكيد  مستحيل،  اسمه  يشء  هناك  ليس  ولكن 
العربية يف  املنتخبات  االستمرارية من 

املقبلتني. الجولتني 

»األخضر« فتح أبواب التألق لمنتخبات القارة الصفراء

} الشيخ سلمان بن إبراهيم{ رئيس االتحاد اآلسيوي مع محرر $ الرياضي

أبدى البحريني الشيخ سلمان آل خليفة، رئيس االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم سعادته بالتنظيم الرائع لدولة قطر لنهائيات 

كأس العالم بعد مرور )5( أيام من انطالق العرس الرياضي 
الكبير، كما وجه رسالة لمنتقدي إقامة كأس العالم في قطر 

قائاًل »القافلة تسير«. 
كما أبدى رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، سعادته بالنتائج 

المتميزة التي حققتها المنتخبات اآلسيوية خاصة المنتخب 
السعودي الذي نجح في تحقيق االنتصار على المنتخب األرجنتيني 
في كبرى مفاجآت البطولة حتى اآلن، كما أشاد بالنتيجة المميزة 
التي حققها المنتخب الياباني أمام المنتخب األلماني، مؤكدًا أن 

هناك خطة جاهزة لرفع مستوى مسابقات األندية والمنتخبات 
اآلسيوية.. ورشح الشيخ سلمان، المنتخب البرازيلي للحصول على 

المونديال في نسخته الحالية، مشيدًا في الوقت نفسه 
باألداء الفني للمنتخبين التونسي والمغربي، مشددًا 

على قدرة العنابي القطري على االنتصار في 
مواجهة السنغال والعودة من جديد 

ألجواء المونديال. 

حوار - أدهم الرشقاويكتب - عادل النجار

البرازيل المرشح األوفر 
حظا للتتويج بالمونديال

الوقت مبكر للحديث 
عن منافسة منتخب آسيوي 

على اللقب

العنابي 
قادر 
على 

العودة 
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ســونــــج: لــــم
نتوقع الخسارة

الدوحة - قنا - أعرب ريجوبريت سونج مدرب 
منتخب الكامريون، عن أسفه لخسارة منتخبه 

أمام نظريه السويرسي بهدف دون رد يف املباراة 
التي جمعتهما باستاد الجنوب ضمن منافسات 
الجولة األوىل للمجموعة السابعة ببطولة كأس 

العالم FIFA قطر 2022.
 وقال سونج يف املؤتمر الصحفي عقب املباراة: 
»املنتخب الكامريوني يضم جيالً جديداً من 
الالعبني ولم نكن نتوقع الخسارة، حيث 

قدمنا مردوداً جيداً ولكن أهدرنا العديد 
من الفرص أمام املرمى ويجب علينا 

اآلن مراجعة العديد من األمور 
لتقديم مردود أفضل يف املباراة 

املقبلة«.
 وأضاف: »كان لدينا فرص أكثر 

من منتخب سويرسا ولكن كان 
ينقصنا التهديف.. نحن استحوذنا 
عىل الكرة ولعبنا جيداً لكن املنافس 

تمكن من التهديف فيما نحن لم 
نتمكن من ذلك وهو ما أدى إىل 

الخسارة«.
 وقال:»قدمنا أداء قوياً يف الشوط األول 

ومنتخبنا يضم العبني جدداً، كما أن 3 العبني 
من منتخبنا فقط شاركوا سابقاً يف كأس العالم، 

والباقون لم يشاركوا وهم صغار.

{  سونج

»مهاجر« كاميروني 
سبب الهزيمة  !
قاد نجم املنتخب السويرسي، بريل إمبولو، 
زمالءه إىل تحقيق أول ثالث نقاط يف كأس 

العالم قطر 2022، بعد تسجيله هدفاً يف شباك 
الكامريون خالل الدقائق األوىل من بداية الشوط 

الثاني، وحملت املباراة قصة خاصة للهّداف 
املتألق تضاف إىل سلسلة قصصه يف الطفولة 

وخالل مشواره الكروي، حيث سجل يف شباك 
منتخب بلده األصيل، وهو الذي ولد يف الكامريون 

وبالتحديد يف مدينة ياوندي عام 1997.
وقىض بريل إمبولو طفولته وسط انقسام صعب 

بعد أن افرتق والده كيجني عن أمه جريمني، 
وهو ال يتجاوز سن 5 سنوات، وخططت الوالدة 
جريمني جيداً لتبلغ هدفها للهجرة نحو فرنسا، 

فكان لها ذلك، وتزوجت مواطناً سويرسياً، 
فنقلها وأبناءها للعيش ببلده، لينطلق الطفل 

املوهوب ملداعبة كرة القدم يف الشوارع، ألنه لم 
يحَظ بفرصة التكوين داخل املدارس الكروية 

األوروبية.
وفقاً ملوقع »اليف بلوغر« يف نسخته اإلنجليزية، 

انطلق بريل ليلعب مع نادي نوردسرتن 
السويرسي يف مركز حارس املرمى طواعية، 

حيث اعترب أن متعة كرة القدم بالنسبة إليه يف 
صد الكرات، والعجيب أنه كان مميزاً، فنجح يف 

التجارب التي تسبق انضمامه إىل هذا النادي.

رئيس  لوغريت  نويل  أكد  قنا-  باريس- 
الحملة  أن  القدم  لكرة  الفرنيس  االتحاد 
بطولة  ضد  شنت  التي  الغربية  اإلعالمية 
كأس العالم FIFA قطر 2022 كان مبالغا 
فيها، مضيفا أننا يف فرنسا عادة ما نميل إىل 
تهويل األمور عند معالجتنا لبعض القضايا. 

  RTL  إلذاعة حديث  يف  لوغريت  وقال 
الفرنسية، »لقد فوجئت بالجانب السيايس 
أنا  الواقع..  ويف  الحملة،  هذه  طبع  الذي 
السياسة  أدع  بينما  القدم  كرة  فقط  أتابع 
ألهل االختصاص«. ورأى أنه »ال يوجد أي 
مربر حتى تبدي فرنسا استياءها من قطر، 

فنحن نربم معهم صفقات ضخمة عىل ضوء 
وفاق مشرتك بني الحكومتني«. وأشار إىل أن 
دعوات املقاطعة املبالغ فيها، التي طالعتنا 
يف الفرتة األخرية، لم تنجح والدليل هو امتالء 
ألجل  أتوا  ممن  باملئات  املشجعني  مناطق 

متابعة مباريات املونديال.

رئيس االتحاد الفرنسي:

ـــــم تــنــجــح ـــاطـــعـــة ل ـــق ـــم دعــــــــــوات ال

نسبة المشاهدة تجاوزت نسخة »روسيا 2018«

رقـم قـيـاسـي لمبــاراة االفتـتــاح
الدوحة- قنا- كشف االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا(، 

أمس، أن بطولة كأس العالم ال تزال تحظى بنفس القدر من 
الشعبية الكبرية حول العالم، وهو ما تظهره األرقام األولية 

 FIFA ملستوى متابعة املباراة االفتتاحية لبطولة كأس العالم
قطر 2022 التي جمعت بني املنتخبني القطري واإلكوادوري 

يوم األحد املايض.
وأوضح الفيفا أن األرقام كشفت عن زيادة يف عدد املشاهدين 

مقارنة باملباراة االفتتاحية ملونديال روسيا 2018.
وذكر الفيفا أنه، عىل سبيل املثال، تابع املباراة االفتتاحية 

متوسط عدد مشاهدين يف اإلكوادور بلغ 3.3 مليون شخص، 
ووصل يف الذروة إىل 3.6 مليون شخص، وهو ما يمثل زيادة 
بنسبة 109 باملائة يف نسبة املشاهدة للمباراة األوىل للبطولة 

يف البالد مقارنة بأعىل نسبة مشاهدة يف آخر نسختني من 
كأس العالم، ويف الربازيل استقطبت املباراة حصة مشاهدين 
تبلغ 50 باملائة عرب شبكة )تي.يف جلوبو(، وقد بلغ متوسط 

عدد مشاهدي املباراة 24.36 مليون، أي أعىل بنسبة 6 باملائة 
من املباراة االفتتاحية لكأس العالم 2018 التي جمعت بني 

روسيا والسعودية وتم بثّها عرب نفس الشبكة )22.86 مليون 
متفّرج(، بينما يف كولومبيا، بلغ متوسط عدد املشاهدين 5.5 
مليون شخص )بلغت الذروة 6.3 مليون شخص( عىل شبكة 
»كاراكول تي.يف« وهو أعىل معدل متابعة للمباراة االفتتاحية 
من أي من النسخ الست األخرية وبلغت نسبتها 62.7 باملائة.

حارس سويسرا:

ال نــــمـلــــك خــبــــرة 
والفائز   - السويرسي  املنتخب  مرمى  حارس  سمر  يان  أعرب  -قنا-  الدوحة 
أول  الكامريون - عن سعادته بحصد  أمام  أمس  أفضل العب يف مباراة  بجائزة 
 FIFA العالم  كأس  نهائيات  يف  املواجهات  أوىل  يف  نقاط  ثالث 
2022.  وقال يف املؤتمر الصحفي عقب املباراة:  قطر 
»أنا سعيد جدا بفوزنا اليوم وبحصويل عىل جائزة 

أفضل العب يف املباراة«.
 وتابع: »احتجنا لفرتة للتأقلم خصوصا أنه 

املونديال  يف  عريضة  خربة  لدينا  ليس 
ونحن لعبنا وقدمنا املطلوب وأداؤنا 

قلقني  كنا  أننا  رغم  جيدا  كان 
األوىل  مباراتنا  ألنها  ما  شيئا 

يف البطولة«.
{  يان سومر

السامبا تتخطى صربيا في بداية مشوار البحث عن اللقب

»ثنائية« تدشن الرحلة البرازيلية

فاز املنتخب الربازييل عىل نظريه الرصبي، بنتيجة 
استاد  عىل  جمعتهما  التي  املباراة  يف   )0-2(
لوسيل، مساء أمس، بمنافسات الجولة األوىل من 

دور املجموعات بكأس العالم.
 أحرز ريتشارليسون هديف الربازيل يف الدقائق 62 

و73.
السابعة  املجموعة  الربازيل  يتصدر  الفوز،  بهذا   
برصيد 3 نقاط بالتساوي مع سويرسا، فيما يقبع 

املنتخب الرصبي بقاع الجدول بدون نقاط.
 مرت الدقائق األوىل من املباراة بدون أي خطورة 
عىل مرميي املنتخبني، ويف الدقيقة السابعة، حصل 
الصفراء  البطاقة  عىل  رصبيا،  مدافع  بافلوفيتش 
يف  نيمار  عىل  قوي  تدخل  بعد  املباراة  يف  األوىل 

وسط امللعب.
 يف الدقيقة التاسعة، مرر كاسيمريو كرة رائعة بني 
نيمار داخل  إىل  املنتخب الرصبي، لتصل  خطوط 
املنطقة، لكن األخري فشل يف تسديدها بعدما نجح 
الكرة.   وتشتيت  املوقف  إنقاذ  يف  الرصبي  الدفاع 
نيمار كاد أن يخدع الحارس فانيا ميلينكوفيتش، 

بعدما نفذ النجم الربازييل ركلة ركنية من الناحية 
الحارس  تألق  الشباك،  باتجاه  مبارشة  اليرسى 
ركنية  إىل  مرماه  عن  برباعة  وأبعدها  الرصبي 

جديدة بالدقيقة 13.
عىل  السامبا  العبي  وسيطرة  طوفان  واستمر 
مجريات املباراة، ويف الدقيقة 55، مرر فينيسيوس 
تمريرة عرضية لداخل املنطقة ليقابلها نيمار من 
بجوار  مرت  بتسديدة  ياردة  الستة  منطقة  أمام 

املرمى. 
ويف الدقيقة 62، تمكن ريتشارليسون من تسجيل 
إىل  نيمار  مررها  كرة  بعد  اللقاء،  أهداف  أول 
ويتصدى  الربازييل  الجناح  ليسددها  فينيسيوس 
ويتابعها  منه  لرتتد  الرصبي  الحارس  لها 
ريتشارليسون بتسديدة من داخل الستة ياردة يف 

الشباك.
هدفا  ريتشارليسون  أحرز   ،73 الدقيقة  ويف 
فينيسيوس  تمريرة  فمن   ،73 الدقيقة  يف  رائعا 
الكرة بقدمه  املهاجم  استلم  اليرسى،  الناحية  من 
بقدمه  رائعة  مقصية  تسديدة  وأطلق  اليرسى 

اليمنى يف الشباك.
ثالثا  هدفا  يضيف  أن  كاد  كاسيمريو 

بعدما   ،81 الدقيقة  يف  للسامبا 
الربازيل  وسط  العب  أطلق 

من  صاروخية  تسديدة 
لرتتطم  املنطقة،  خارج 

ومر  بالعارضة. 
بشكل  أنتوني 
مدافعي  من  ممتاز 
بالجانب  رصبيا 
إىل  ليمرر  األيرس، 
عىل  رودريجو 
منطقة  حدود 
ويطلق  الجزاء، 
مرت  تسديدة 

عارضة  أعىل 
بيا  رص
ج  ر لخا

امللعب.
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super star نجوم
يمتلك كال املنتخبني العديد من األسماء 
الالمعة، فالعنابي لديه حسن الهيدوس 
صاحب القدرات املهارية وأكرم عفيف 
أفضل العب يف آسيا سابقاً، كذلك واملعز 

عيل هداف آسيا، وعبدالكريم حسن الظهري 
األيرس، وبيدرو يف الجانب األيمن وبوعالم 
خوخي يف قلب الدفاع وكريم بوضيف يف 
الوسط، يف حني يمتلك املنتخب السنغايل 

العديد من النجوم املتألقة يف أوروبا منهم 
ساليدو كوليبايل مدافع تشليس وزميله 

يف الفريق إدوارد ميندي أفضل حارس يف 
العالم العام املايض، والعب الوسط املخرضم 

إدريسا غاي وباقي العنارص املميزة.

{ عبدالكريم 

حسن

{ كوليبالي 

مدافع 

السنغال

 VS بطل آسيا
بطل أفريقيا

العنابي  مباراة  تعترب 
تاريخية  اليوم  والسنغايل 
الكلمة،  معنى  بكل 
املباراة  يدخل  فالعنابي 
قارة  بطل  باعتباره 
يف  بها  توج  التي  آسيا 
مرة  2019 ألول  اإلمارات 
فاز  حني  يف  تاريخه،  يف 
بكاس  السنغايل  املنتخب 
األخرية  نسختها  يف  أفريقيا 

مرة  ألول  أيضاً  بالكامريون 
هذه  تحمل  لذا  تاريخه،  يف 

املواجهة قيمة وأهمية كبرية.

يا
س

 آ
س

كا
 }

{ كأس أفريقيا

صافرة إسبانية
أنطونيو  اإلسباني،  يقود 
كحكم  املباراة  الهوز،  ماتيو 
الحكام  أحد  وهو  للساحة، 
مسبًقا  وشارك  العالم،  يف  البارزين 
العالم  وكأس   ،2014 العالم  كأس  يف 
كابريان،  باو  مواطنيه  ويعاونه   .2018
الرابع  الحكم  سيكون  بينما  دياز،  وروبرتو 

الكندي كيفني أورتيجا.
الفيديو  غرفة  يف  وسيتواجد 

الحكم اإلسباني أليخاندرو 
ريكاردو  ومعه  هرنانديز 

دي برجوس
خوان  التسلل:  حاالت  وحكم 

بابلو بيالتي ومعه خوان مارتينيز.

{ أنطونيو ماتيو الهوز

صراع خارج 
الخطـــوط

يدار رصاع من نوع خاص خارج الخطوط بني مدرب العنابي 
ويتمتع  سيسيه،  أليو  السنغال  ومدرب  سانشيز  فيليكس 
يتمتعان  كما  وعرصي،  حديث  تدريبي  بأسلوب  املدربان 
باالستقرار، حيث توىل سانشيز تدريب العنابي األول يف يوليو 

2017 يف حني توىل أليو سيسيه تدريب السنغال 2015.

 HEAD
 TO
HEAD
السنغايل  املنتخب  مع  العنابي  منتخبنا  يلتقي 
بني  الرسمية  املواجهات  تاريخ  يف  مرة  ألول 
الفريقني، يف الوقت نفسه لم يخرس منتخبنا يف آخر 
سواء  اإلفريقية،  املنتخبات  أمام  لعبتها  مواجهات   3
رسميًا أو ودًيا، فأمام مرص يف كأس العرب انتهت املباراة 
العنابي  يحسم  أن  قبل  لهدف  بهدف  اإليجابي  بالتعادل 
كما  العرب.  كأس  بربونزية  ليفوز  الرتجيح،  بركالت  االنتصار 
تعادل مع منتخب املغرب ودًيا بهدف لهدفني يف املباراة التي أقيمت 
لهدف  بهدفني  غانا  عىل  بعدها  وانترص  املايض،  أغسطس  خالل شهر 

خالل ذات الشهر.

في مواجهة صعبة أمام السنغالي اليوم

العنـــــابي يدافــع عن آمالـــه

يدافع منتخبنا العنابي اليوم عن حظوظه يف التأهل للدور 
الجارية يف قطر،  العالم  بكأس  األوىل  املجموعة  الثاني عرب 
حيث يستضيف املنتخب السنغايل اليوم عىل إستاد الثمامة 
الجولة  منافسات  ضمن  عرصاً،  الرابعة  الساعة  تمام  يف 

باملونديال. الثانية 
بهدفني  اإلكوادوري  املنتخب  أمام  خرس  قد  كان  العنابي 

املنتخب  املونديال، يف حني خرس  افتتاح  دون رد يف مباراة 
األوىل،  الجولة  يف  هولندا  أمام  ذاتها  بالنتيجة  السنغايل 
الجريحني  للمنتخبني  لقاء  بمثابة  اليوم  مباراة  وبالتايل 
اللذين يتطلعان للتمسك بحظوظ التأهل والدفاع عنها بكل 

قوة.
املباراة تحمل قيمة خاصة باعتبارها تجمع بطيل قارة آسيا 
وأفريقيا، وبدون شك هذه املواجهة تعترب الفرصة األهم يف 
حسابات املجموعة بعد خسارة االفتتاح، وال بديل عن الفوز 
حصد  نحو  املشوار  مواصلة  من  العنابي  يتمكن  حتى  بها 

إحدى بطاقتي التأهل بالرغم من صعوبة املهمة لكن الثقة 
يجب أن تكون حارضة وان يتم تجاوز بعض األخطاء التي 
وعدم  التوتر  مستوى  عىل  خاصة  األوىل  املباراة  يف  حدثت 

الرتكيز.
الدفاع العنابي اليوم مطالب بأن يكون يف املوعد ألن الهجوم 
السنغايل يتميز بالرسعة واملهارة، يف الوقت الذي يجب عىل 
خط الوسط القيام بدور فعال للربط بني الدفاع والهجوم، 
أن  الهجومية ويجب  الفاعلية  غابت  اإلكوادور  مباراة  ففي 

تظهر بشكل أفضل يف لقاء اليوم.

األسماء،  مستوى  عىل  مميزة  عنارص  لديهما  املنتخبني  كال 
فالعنابي يضم املخرضم املعز عيل هداف كأس آسيا وأبرز 
الذي  القائد  الهيدوس  حسن  وكذلك  القارة  يف  املهاجمني 
الحجم  بهذا  مباريات  مع  للتعامل  الكافية  الخربة  يمتلك 
الكبري، بجانب أكرم عفيف أفضل العب يف قارة آسيا سابقاً 
ينتظر  التي  العنارص  وباقي  حسن،  عبدالكريم  وكذلك 
أجل  من  اليوم  مباراة  يف  لتقديمه  الكثري  منها  الجمهور 

تحقيق أول فوز يف تاريخ العنابي بكأس العالم.

كتب - عادل النجار

قطر



انتظروا مستوى العنابي الحقيقي.. سانشيز:

لن نستسلم..!
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مدرب  سانشيز  فيليكس  اإلسباني  شدد 
املنتخب القطري عىل أن تركيزه حاليا عىل 
املنتخب  أمام  والصعبة  القوية  املواجهة 
الثمامة  استاد  عىل  اليوم  املقررة  السنغايل 
املجموعة  منافسات  من  الثانية  الجولة  يف 
الهولندي  املنتخبان  يتصدرها  التي  األوىل 
طوى  الفريق  أن  إىل  مشريا  واإلكوادوري.. 
نهائيات  افتتاح  يف  اإلكوادور  مباراة  ملف 

كأس العالم باتت من املايض.
وقال:   

للمباراة  جاهزون  إننا  القول  »أستطيع 
التي  األخطاء  تصحيح  عىل  عملنا  بعدما 
ارتكبناها، وبعدما قمنا بتحليل دقيق لكل 
ما جرى وقدمنا رشحا مفصال لالعبني عن 
بالصورة  تتم  أن  يجب  كان  التي  األمور 

الصحيحة«. 
ترس  لم  األوىل  املباراة  يف  »النتيجة  وتابع:   
لكننا  خططنا،  كما  أو  اشتهينا  ما  وفق 
عقب  التحضري  وبدأنا  األمر  تجاوزنا 
أهبة  أن نكون عىل  اللقاء مبارشة من أجل 

االستعداد ملواجهة املنتخب السنغايل«.
قال  األول  اللقاء  يف  العنابي  أداء  وحول 
املنتخب يف  الذي قدمه  األداء  سانشيز: بأن 
إليها  آلت  التي  والنتيجة  املاضية  املباراة 
يف  باملرة،  متوقعة  تكن  »لم  املواجهة، 
املباراة  لتلك  الكبرية  األهمية  ظل 
النفسية واملعنوية«،  النواحي  من 
القطري  املنتخب  كان  حيث 
يعول عليها من أجل أن تكون 
مشوار  باقي  نحو  دافع  خري 

يدرك الجميع صعوبته. 
املؤتمر   وأضاف سانشيز يف 
املباراة:  الذي سبق  الصحفي 
بصورة  نظهر  أن  نريد  »كنا 
سنحاول  واآلن  أكثر،  تنافسية 
ما جرى، ونريد  بكل  نتأثر  أال 
فلسفتنا  إىل  نعود  أن 
أن  اعتدنا  الذي  وأسلوبنا 
وتابع:  عليه«  نظهر 
أننا  يعرف  »الكل 
مستوى  نملك 
بمراحل  أفضل 
الذي  ذاك  من 

ونريد  اإلكوادوري،  املنتخب  أمام  قدمناه 
أمام  املقبلة  املباراة  يف  الجميع  يرى  أن 
للمنتخب  الحقيقي  املستوى  السنغال، 
القطري، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل 

تقديم مستوى مرشف«. 
لقد  قال سانشيز:  السنغايل  املنتخب   وعن 
قدم مباراة كبرية أمام هولندا، حيث حكمت 
التفاصيل الصغرية عىل الخسارة التي ُمني 
سيدخل  املنافس  أن  ندرك  وبالتايل  بها، 
عن  للدفاع  الفوز  أجل  من  اليوم  مباراة 
الفوز  عن  نبحث  باملقابل  لكننا  حظوظه، 
أجل  من  بوسعنا  ما  كل  وسنقدم  أيضا 
تحقيق هدفنا، نريد أن نسعد الجماهري بعد 
الظهور  عىل  وعازمون  األوىل  املباراة  خيبة 

بصورة الئقة. 

تحمل الضغوط

هو  تعرضه  عىل  ردا  سانشيز  وأكد   
مباراة  نتيجة  عقب  للضغوط  شخصياً 

أن  كمدرب  مهتمي  من  جزء  االفتتاح: 
تسري  ال  عندما  الضغوط  وطأة  أتحمل 
وأن  الجميع،  إليه  يسعى  ما  وفق  النتائج 
الوقت  يف  لكني  االنتقادات،  أيضا  أتحمل 
عىل  بناء  انهزامية  بروح  أشعر  ال  نفسه 
وأسعى  ضغوط،  من  ممارسته  تتم  ما 
السابقة  الصورة  محو  إىل  الالعبني  مع 
املقبلة  املباراة  يف  جيدة  نتيجة  وتحقيق 

وتسجيل ظهور مرشف. 
مستوى  »رأينا  العنابي:  مدرب  وأضاف   
نتائج  ورصدنا  املونديال،  يف  جدا  عاليا 
العالم  كأس  ألن  طبعا  متوقعة  غري 
منافسة عالية جدا وال يوجد فيها منتخب 
السيئة  البداية  أن  أعتقد  ولكن  سهل، 
تكرار  عدم  رشيطة  تعويضها  يمكن 

األخطاء التي أدت إىل الخسارة«.

أنفسنا على  نركز 

اأن  األول  الوطني  منتخبنا  مدرب  أوضح 
املونديال ما زال يملك أرسارا كبرية وكثرية، 
أنفسنا  عىل  نركز  لنا  »بالنسبة  وقال: 
قمة  يف  نكون  أن  أجل  من  تحضرينا  وعىل 
حضورنا الذهني والفني يف مواجهة مهمة 

جدا وصعبة يف الوقت نفسه«. 
املتمر  يف  حديثه  خالل  سانشيز  وأضاف 
األفضل  الالعبني  »سنختار  الصحفي: 
السنغال،  مباراة  يف  املشاركة  أجل  من 
طويلة  فرتات  خالل  الالعبني  حرضنا  لقد 
جاهزة  املجموعة  كل  تكون  أن  أجل  من 
للمشاركة يف أي لحظة وأمام أي منافس، 
الخسارة  سبب  يكون  أن  يمكن  وال 

به«. لعبنا  الذي  التشكيل  السابقة هو 

مدرب السنغال:

المواجهة
لن تكون سهلة

أن مواجهة  السنغايل  املنتخب  أليو سيسيه مدرب  أكد 
املنتخب القطري اليوم يف ثاني جوالت املجموعة األوىل 
بمثابة  ستكون   2022 قطر   FIFA العالم  كأس  من 
اللذين  وآسيا«،  إفريقيا  قارتي  بطيل  بني  كبريٍ  »تحٍد 
يسعيان للتشبث بحظوظ التأهل إىل الدور الثاني من 
املونديال.. وقال سيسيه يف املؤتمر الصحفي الذي سبق 
املباراة أمس: »مواجهة صاحب األرض لن تكون سهلة 
اإلبقاء  أجل  من  للفوز  املاسة  املنتخبني  حاجة  ظل  يف 
بطيل  بني  مباراة  هي  التايل.  الدور  بلوغ  حظوظ  عىل 
قارتني يملكان مستوى جيداً رغم الخسارة يف املباراة 
قسطاً  أخذنا  بعدما  االستعداد  أهبة  عىل  نحن  األوىل، 
كافياً من الراحة بعد املواجهة االفتتاحية أمام املنتخب 

الهولندي«.
وأضاف املدرب: »استفدنا كثرياً من درس املباراة األوىل 
التي خرسناها يف وقت متأخر، والحقيقة أننا لم نلعب 
بشكل سيئ بل قدمنا مستوى كبرياً أمام منتخب يحتل 
املركز الثامن يف تصنيف االتحاد الدويل FIFA األخري، 
نشعر بالكثري من الرضا عن األداء الذي قدمناه، لكننا 
الذي يملك  الفوز يف مباراة قطر  أمام حتمية  أصبحنا 
كانت  ربما  التي  الخسارة  رغم  مميزاً  مستوى 

مفاجئة«.
لإلصابات  تعرضت  التي  العنارص  وعن 
بشكل  معنا  تدرب  ديالو  »عبدو  قال: 
مستعد  كوياتيه  وشيخو  طبيعي 
أيضاً، تمكنا من التعايف بدنياً ونفسياً 
األوىل،  للخسارة  السلبية  اآلثار  من 
وسنلعب برأس مرفوعة بعدما أظهرنا 
مررنا  به،  ُيستهان  ال  منتخب  أننا 
وكنا  املايض  يف  كثرية  بظروف صعبة 
عند حسن الظن وتجاوزناها، وعازمون 
املباراة تعترب  أن  الفوز رغم  عىل تحقيق 

مختلفة تماماً عن مواجهة هولندا«.

سنحاول أال نتأثر
بما حدث..

ونعمل على
العودة إلى فلسفتنا

كتب - عوض الكبايش

إسماعيل محمد:

نحن بحاجة للجمهور
كأس  افتتاح  مباراة  صفحة  إن  العنابي  العب  محمد  إسماعيل  قال 
العالم FIFA قطر 2022 أمام املنتخب اإلكوادوري تم طيها بالكامل، 
مشدداً عىل أن الرتكيز ينصب اآلن عىل املواجهة أمام املنتخب السنغايل 
األوىل  املجموعة  منافسات  من  الثانية  الجولة  يف  الثمامة  استاد  عىل 

بهدف التعويض وتحقيق نتيجة إيجابية.
الصحيح  الطريق  يف  »نسري  الصحفي:  املؤتمر  يف  إسماعيل  وقال 
بعدما عملنا عىل تصويب الكثري من األمور التي حصلت يف املباراة 
السابقة، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تسجيل ظهور مغاير 
تكون سهلة  لن  املهمة  أن  الثالث، رغم  النقاط  لتحقيق  والسعي 

أمام منتخب قوي«.
وناشد إسماعيل الجماهري من أجل الوقوف خلف األدعم مشدداً 

من  أكثر  األنصار  دعم  إىل  يحتاج  القطري  املنتخب  أن  عىل 
أن الالعبني عقدوا العزم عىل تقديم  أي وقت مىض، مؤكداً 

أفضل مستوى ممكن والظهور بصورة مرشفة يف املباراة 
بعدما استعد الجميع لها بالصورة املثىل.

كوليبالي: طموحنا التأهل
كاليدو  السنغايل  املنتخب  قائد  أّكد 
تحقيق  عىل  وزمالءه  عزمه  كوليبايل 
مواجهة  يف  فقط  ليس  االنتصار 
املباراة  ويف  بل  القطري  املنتخب 
أجل  من  اإلكوادور،  أمام  األخرية 
من  الثاني  الدور  إىل  العبور  ضمان 
بالده  منتخب  أن  إىل  مشرياً  البطولة، 
ال  التي  التريانغا«  بـ»أسود  ملقب 
فيما  كبرية  رشاسة  وستظهر  تستسلم 

تبقى من مشوار البطولة.
وقال مدافع تشليس اإلنجليزي: املباراة أمام 
تكون  لن  حتماً  والجمهور  األرض  صاحب 
سهلة، سيلقى املنتخب القطري دعماً كبرياً من 
أنصاره، ولكننا يف الوقت نفسه مستعدون ونريد 
أن نحقق الفوز ألن طموحنا منذ البداية هو العبور 

إىل الدور التايل وليس خوض املباريات الثالث 
فقط، وبالتايل املباراة تعترب مفصلية وال 

تقبل القسمة.
وأوضح كوليبايل أن النجم الغائب 

يتواصل  ماني  ساديو  لإلصابة 
دائم،  بشكل  املجموعة  مع 
برسائل  بعث  أنه  إىل  الفتاً 
مباراة  عقب  لالعبني  دعم 
هولندا التي قدم فيها املنتخب 
يوفق  لم  لكنه  كبرياً  مستوى 
يف  مشدداً  الفرص،  ترجمة  يف 

الوقت نفسه عىل أن الخسارة يف 
تلك املباراة يتحملها الجميع وليس 

الحديث  جرى  بعدما  بعينه،  العباً 
كثرياً عن خطأ الحارس إدوارد ميندي.

طوينا صفحة اإلكوادور.. والمونديال ما زال يملك أسرارا 

{ تصوير- محمود حفناوي
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العنـــابـــــي يضــــــــع اللمســـــــــــــــــــــــــــات األخيرة للقاء السنغال

معنويات عالية قبــل      المواجهة المصيرية

كبرية  بجدية  تدريباته  أمس  العنابي مساء  منتخبنا  اختتم 
عىل مالعب أسباير، استعداداً للمواجهة املرتقبة اليوم أمام 
املنتخب السنغايل، ضمن منافسات الجولة الثانية عىل استاد 

الثمامة لحساب املجموعة األوىل.
الرتكيز يف ظل  أعىل مستوى من  الختامي عىل  املران  وجاء 
وجود رغبة كبرية لدى منتخبنا من أجل اإلبقاء عىل حظوظه 
يف املنافسة عىل التأهل إىل الدور الثاني عن مجموعته، بعدما 
املنتخب  أمام  مفاجئة  بخسارة  املشوار  استهل  قد  كان 

اإلكوادوري بهدفني دون رد يف مباراة املباراة االفتتاحية.

التدريبات أمس كانت خفيفة يف مجملها من أجل تجنب أي 
الوطني بصفوف  املنتخب  يدخل  إصابات حيث  أو  إرهاق، 
فيه  كان  الذي  الوقت  يف  الصعبة،  املواجهة  لهذه  مكتملة 
املران الرئييس أمس األول شامالً وتم خالله وضع التصور 

العام ملواجهة السنغال.
حيث  النهائية  تحضرياته  يف  واضحة  قوة  أظهر  منتخبنا 
بعد  للعنابي  الحقيقي  الوجه  إظهار  يف  رغبة  هناك  أن  بدا 
األداء غري املتوقع يف املباراة األوىل أمام االفتتاح، وعىل مدار 
كل  عىل  االستعداد  مستوى  رفع  فقد  األخرية  التدريبات 
والتكتيكية  الفنية  الجاهزية  ناحية  من  سواء  املستويات، 
مع الرتكيز عىل الجانب املعنوي بصورة واضحة، وسيكون 
عىل عنارص العنابي تقديم عروض أفضل والظهور بصورة 

مميزة تتناسب مع النجاح الهائل الذي تحققه كأس العالم 
يف قطر عىل مستوى التنظيم.

كامل،  بشكل  خاللها  الرتكيز  ويجب  سهلة  ليست  املهمة 
عىل  النهائية  اللمسات  وضع  خالل  وضح  الذي  األمر  وهو 
املدرب سانشيز عىل تحديد  فقد عمل  األخرية،  التحضريات 
التأكيد  مع  السنغايل،  املنتخب  لدى  والضعف  القوة  نقاط 
عىل رضورة عالج األخطاء التي وقع فيها العنابي وخاصة 
جيد  بشكل  الدفاعي  التمركز  وعدم  التمرير،  مستوى  عىل 
البحث  مع رضورة  اإلكوادور،  أمام  االفتتاحية  املواجهة  يف 
املدرب  وعمل  أفضل،  هجومية  بصورة  للظهور  حلول  عن 
الصحيحة  اللعب  وطريقة  املناسبة  للتوليفة  الوصول  عىل 
أي خسارة جديدة ستعني  ألن  السنغايل؛  املنتخب  ملواجهة 

خروج العنابي من حسابات التأهل وهو األمر الذي ال نأمل 
حدوثه، فالفرصة ماتزال قائمة ويجب التمسك بها بالشكل 
املناسب، لذا جاء املران األخري كفرصة أمام املدرب للوقوف 

عىل العنارص املناسبة لهذه املواجهة الصعبة.
التدريب األخري أظهر تالحم بني عنارص منتخبنا العنابي من 
أجل إسعاد الجماهري، يف الوقت الذي تشري التوقعات إىل أن 
كامل يف مدرجات  بشكل  العنابي سيكون حارضا  جمهور 
ملعب الثمامة اليوم، وينتظر الجميع ظهور العنابي بشكل 
آسيا،  قارة  بطل  أنه  خاصة  األول،  الفوز  وتحقيق  جيد 
وبالتأكيد  أفريقيا  بطل  أمام  القارة  سمعة  عن  وسيدافع 
املباراة قوية لكن العنابي قادر عىل تحقق النتيجة اإليجابية 

املنشودة.

كتب- عادل النجار

رقــم تــاريخـي .. ســلبـي !
كأس  يشهدها  التي  التاريخية  األرقام  من  العديد  هناك 
إيجابية  جميعها  ليس  لكن  قطر،  يف   2022 العالم 
خروج  وهو  حدوثه  عدم  نتمنى  سلبي  رقم  هناك  بل 
املستضيف، فبعد أن خرس العنابي يف االفتتاح ألول مرة 
السنغال  أمام  رضورة  الفوز  فإن  البطولة،  تاريخ  يف 
الرقم  الثاني وتجنب  للدور  التأهل  للحفاظ عىل حظوظ 

الذي  أفريقي  الجنوب  املنتخب  باسم  املسجل  السلبي 
ودع من الدور األول خالل استضافة كأس العالم 2010 
عىل أرضه، وكانت تلك املرة التي يودع فيها املستضيف 
املرشح  العنابي هو  ان يكون  املنافسات مبكراً، ونتمنى 
للدور الثاني والتزال الفرصة أمامه وعليه أن يفوز اليوم 

أمام السنغال.

حدث في المونديال مرة واحدة من قبل

شدد على التركيز 

للتسجيل بعد غياب 
األهداف أمام اإلكوادور

مبــــــاراة
مفصلية للمدرب

الفاعلية 
الهجومية ضرورية

للمدرب  مفصلية  ُتعد  اليوم  السنغال  أمام  العنابي  مواجهة 
ثانية  خسارة  تجنب  أجل  من  سانشيز  فليكيس  اإلسباني 
املجموعات، وكي  للعنابي من دور  مبكر  قد تحكم بخروج 
تحصيل  الهولندي  املنتخب  أمام  األخرية  املباراة  تصبح  ال 

حاصل.
أمام اإلكوادور  الخسارة  وكان املدرب قد عمل مبارشة عقب 
بتحضري الالعبني خصوصاً من النواحي النفسية واملعنوية من 

أجل تدارك آثار اإلخفاق املفاجئ يف االفتتاح، حيث عقد املدرب 
اجتماعاً مع الالعبني، حاول خالله إبعادهم عن أي آثار سلبية 
تدارك  بغية  الفني  العمل  يف  يبدأ  أن  قبل  الخسارة،  ستخلفها 
افتتاح  ارتكابها خالل مواجهة اإلكوادور يف  التي تم  األخطاء 
املونديال، والتي اعتربها املدرب السبب الرئيس يف الخسارة، 
الدخول  رضورة  عىل  تشديدا  أمس  األخري  املران  وشهد 

برتكيز كبري وتجاوز أي أخطاء.

تتطلب  خاصة  مهمة  أمام  اليوم  العنابي  هجوم  خط 
الوصول لشباك املنتخب السنغايل، وعدم الظهور بنفس 
األداء الهجومي الذي كان عليه املنتخب يف املباراة األوىل 
تكن  ولم  أهداف  تسجيل  يتم  لم  حيث  اإلكوادور،  أمام 
هناك فرص حقيقية للتسجيل، وبدون شك املهمة اليوم 
لن تكون سهلة ألن املنتخب السنغايل يمتلك قدرات كبرية، 
فعىل الرغم من افتقاده جهود نجمه األبرز ساديو ماني 
املشاركة يف  النهائية  التشكيلة  أبعدته عن  التي  لإلصابة 
املونديال، لكنه يتوفر عىل نجوم من أسماء كبرية تنشط 
يف الدوريات األوروبية الكربى أبرزها الدوري اإلنجليزي 
املمتاز، عىل غرار حارس تشليس ادوارد ميندي وزميله 
يف الفريق اإلنجليزي قائد املنتخب كاليدو كوليبايل، وبابا 
سار العب توتنهام وادريسا غوي العب ايفرتون وشيخو 
كوياتيه العب نوتنغهتم فوريست، واسمايال سار العب 
أخرى  دوريات  يلعبون يف  نجوم  واتفورد وغريهم من 
يمتلك  منتخبنا  ذلك  رغم  لكن  اإلسباني،  كالدوري 

التفوق  عىل  قادرا  تجعله  التي  القدرات 
نقاط  بالثالث  والخروج  الفوز  وتحقيق 

يف  العنابي  ملستقبل  جداً  الهامة 
املونديال.

مهمة خاصة للمدافعين
شهدت التدريبات األخرية الرتكيز عىل بعض النواحي ومنها 
األداء الدفاعي خاصة أنه أمام اإلكوادور لم يكن جيداً لكن 
املنتخب يمتلك قدرات كبرية وعنارص عىل أعىل مستوى يف 
عنارص  أمام  النجوم  ولعب هؤالء  الدفاعي، وسبق  الجانب 
قوية يف منافسات كبرية، وبالتايل لديهم القدرة عىل تقديم 
املنشودة والحفاظ  بالنتيجة  املستوى املطلوب والخروج 
عىل حظوظنا يف االستمرار بالبطولة حتى وأن كانت 
الحظوظ صعبة، لكن ما تزال قائمة ويجب عىل 
خط دفاعنا أن يكون يف املوعد ويقدم أفضل 
تهديد  من  السنغال  هجوم  ملنع  لديه  ما 
أي  استقبال  وإيقاف  العنابي  املرمى 
الدفاعية  املهمة  أن  والشك  أهداف، 
لجميع  مسؤولية  ستكون  اليوم 

الخطوط وليس املدافعني فقط.

حماس كبير 
عنارص  أن  ووضح  إيجابية،  أجواء  شهد  أمس  األخري  التدريب 
العنابي جاهزون لهذه املباراة بالرغم من صعوبتها أمام املنتخب 
السنغايل بطل أفريقيا، لكن الجهاز الفني أبدى ثقة كبرية بقدرة 
من  تعلموه  الذي  الكبري  الدرس  من  االستفادة  عىل  الالعبني 
املباراة األوىل، من أجل تغيري الصورة بشكل كامل يف لقاء اليوم 
أمام املنتخب السنغايل القوي، خاصة أن األدعم بمقدوره أن يقدم 
أداء أفضل بمراحل من ذاك الذي قدمه يف الظهور األول يف أول مشاركة له بكأس 
العالم، وستكون مباراة اليوم مختلفة بصورة كبرية عن اللقاء السابق، كما أن هناك دعم كبري 

للعنابي يف هذه املواجهة الهامة.

خالد منير:

جاهزون للمواجهة الصعبة
أن  العنابي  منتخبنا  العب  منري  خالد  أكد 
مواجهة املنتخب السنغايل اليوم تحمل أهمية 
عىل  مشدداً  الوطني،  ملنتخبنا  بالنسبة  كبرية 
كل  وتقديم  صورة  بأفضل  الظهور  رضورة 
العنابي عىل حظوظه  ما يمكن، حتى يحافظ 
يف البطولة، وقال »نحن جاهزون لهذه املباراة 
بطل  السنغايل  املنتخب  أمام  والقوية  الهامة 
من  العديد  هناك  أن  ونعلم  أفريقيا،  قارة 
هذه  وصعوبة  قوة  من  تزيد  التي  العوامل 
يف  التوفيق  يحالفنا  لم  أننا  أبرزها  املواجهة 
املنتخب  اإلكوادور، وكذلك  أمام  األوىل  املباراة 
هولندا،  منتخب  أمام  بهدفني  خرس  السنغايل 
لكل  بالنسبة  األهمية  غاية  يف  املباراة  وبالتايل 
منهما ويجب أن نكون يف املوعد ونقدم كل ما 

يمكن من أجل تحقيق الفوز«
وحول تجاوز ماحدث أمام اإلكوادور يف املباراة 
االفتتاحية  املباريات  »دائما  قال  االفتتاحية، 
تكون صعبة، وكنا نتمنى الظهور بشكل أفضل 
لكن لم يحالفنا التوفيق، وعلينا التعويض أمام 

املنتخب السنغايل رغم صعوبة املهمة 
سوى  بديل  لدينا  ليس  لكن  كذلك 
الخروج بنتيجة إيجابية، ونحن نثق يف 

قدراتنا وسنعمل عىل تقديم كل مايمكن 
من أجل الدفاع عن حظوظنا، فالكل يعلم 

أن املنافسة يف كأس العالم تختلف عن أي 
بطولة أخرى لكن وجود الدعم واملساندة 

الكبري  الجماهريي  الحضور  وهذا 
ما  أفضل  لتقديم  يحفزنا 

أهدافنا  لتحقيق  يمكن 
املباراة  هذه  خالل 

من  الرغم  عىل 
املنافسة  صعوبة 
سندافع  لكننا 
حظوظنا  عن 
بكل قوة ونتمنى 
يحالفنا  أن 
التوفيق يف ذلك«.

 }

خالد منير

}

الالعبون يبحثون عن ظهور أفضل

ال بديل عن الفوز اليوم

االستقرار على تشكيل اللقاء

تكرار األخطاء .. مرفوض

حظوظنا في التأهل قائمة

تغيـيــرات مرتقبـــة

سيتعني عىل العبي العنابي محو الصورة غري املرضية 
التي ظهروا بها يف املواجهة االفتتاحية أمام اإلكوادور، 
حجم  يوازي  الذي  املنتظر  العرض  يقدموا  لم  حيث 
التحضريات املطولة التي خاضوها عىل مدار سنوات، 
تجارب  من خالل  الخربات  من  الكثري  راكموا خاللها 
كوبا  يف  سواء  القارات،  وبمختلف  بها  شاركوا  عاملية 

أمريكا 2019 أو الكأس الذهبية ملنتخبات الكونكاكاف 
إىل  املؤهلة  األوروبية  التصفيات  ثم  ومن   2021 عام 
احتساب  دون  اعتبارية  بصفة   2022 قطر  مونديال 
 ،2021 قطر   FIFA العرب  كأس  وأخرياً  النتائج، 
ناهيك عن االختبارات الودية أمام العديد من املنتخبات 

القوية.

بشعار ال بديل عن الفوز، يتطلع العنابي اليوم للحفاظ 
عىل حظوظه يف التأهل، حيث التزال الفرصة قائمة ويجب 
القتال من أجل الحفاظ عليها، وسيكون عىل كل الالعبني 
الرتكيز بصورة كبرية يف كل كبرية وصغرية خالل مباراة 
اليوم، ألن مواجهة السنغال ال تقبل القسمة عىل اثنني وال 
بديل عن الفوز بها خاصة أن املنتخب األفريقي قد خرس 

كذلك  وسيقاتل  له،  األوىل  املباراة  يف  هولندا  أمام  أيضا 
للدفاع عن حظوظه لذا يجب أن يكون عنارص منتخبنا 
والحفاظ عىل حظوظ  الفوز  تحقيق  أجل  من  املوعد،  يف 
أن  تأمل  التي  الجماهري  وإرضاء  الثاني  للدور  التأهل 
يكون املونديال تاريخياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، 

سواء عىل مستوى التنظيم أو نتائج العنابي.

سانشيز  فيليكس  العنابي  مدرب  يلجأ  قد 
نظام  عىل  خصوصاً  تعديالت  إجراء  إىل 
ولم  األوىل  املباراة  يف  اختاره  الذي  اللعب 
يعود  أن  املرجح  من  حيث  ثماره،  يؤت 
املنتخب العنابي إىل اللعب بأربعة مدافعني، 
مستوى  عىل  تغيريات  إىل  الحاجة  مع 
يف  خصوصاً  املراكز  بعض  يف  التشكيل 
منطقة العمليات لزيادة الفاعلية واستثمار 
سالحاً  تعترب  ما  التي  التحوالت  رسعة 
حضوراً  منتخبنا  ليسجل  استغالله  يمكن 
2019 عندما  آسيا  كما فعل يف كأس  قوياً 
الكأس  يف  نفسه  األمر  وكرر  باللقب،  توج 
دورها  بلغ  التي  »الكونكاكاف«  الذهبية 

النهائي. نصف 

األخرية  التدريبات  خالل  املدرب  عمل  وقد 
املناسب  التشكيل  عىل  االستقرار  عىل 
عىل  التبديالت  بعض  هناك  يكون  وربما 
لكن  كذلك،  املختارة  والعنارص  التشكيل 
القرار األخري سيكون للمدرب الذي يعرف 
ومن  املباراة،  لتلك  األنسب  هو  من  جيداً 
املعروف عن سانشيز حفاظه عىل التشكيل 
التفاهم  أجل  من  ثابت  قوام  عىل  واعتماده 
اإلكوادور  أمام  الخسارة  لكن  واالنسجام، 
السنغال  أمام  الفوز  تحقيق  يف  والرغبة 
األمور  من  العديد  لوضع  املدرب  تدفع  قد 
أسلوب  بينها  ومن  حساباته،  يف  األخرى 
االنتصار  حظوظ  عىل  يحافظ  الذي  اللعب 
أمام بطل أفريقيا يف املباراة املرتقبة اليوم.

إليقاف أسود الترينغا

}

سانشيز

}
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كتب - عوض الكبايش

قبل مواجهة السنغال الحاسمة اليوم

الليلة ليلتك يا جمهورنا

تواجد  رضورة  عن  للجميع  وصلت  الرسائل  من  عدد 
منتخب  أمام  الجوالت،  ثاني  يف  القطرية  الجماهري 
السنغال يف مواجهة يتوقع ان تأتي قوية ومثرية وتتطلب 

مواصلة التواجد يف املؤازرة.
يف  ومتفاعال  موجودا  القطري  الجمهور  كان  وبمثلما 
ومنح  الحضور،  يتواصل  ان  وجب  االفتتاحية  الجولة 
املزيد من الثقة للمنتخب العنابي وإمكانية تحقيق الفوز 
يف ثاني مباراة.. وأن يؤازر الجمهور العنابي يف الفريق 
منذ صافرة البداية حتى نهاية املباراة يف مواجهة يتوقع 
نتائج  عىل  عطفا  املنتخبني،  من  ومثرية  قوية  تأتي  ان 

الجولة األوىل للسنغال وملنتخبنا الوطني.
كما أن الطقس املميز يف هذه الفرتة يساعد الجماهري عىل 
االستمتاع أكثر باملباراة، كما يساعد الالعبني عىل تقديم 
ستعيش  الجماهري  أن  يؤكد  ما  وهو  لديهم،  ما  أفضل 
يقام يف فرتة  وأنه  2022 السيما  تجربة خالل مونديال 

جيدة ليكون األروع يف تاريخ البطولة.
وبذات الحماس الكبري الذي تجمعت به الجماهري خارج 
استاد البيت قبل انطالق املباراة بني قطر واإلكوادور… 
اليوم  تتواجد  ان  عليها  واملؤازرة،  التشجيع  ومواصلتها 
كل  بني  كبرية  بصورة  اإلثارة  لخلق  السنغال  أمام 
لتشجه  التي تحرض  املونديالية  الجماهري  من  املشاركني 

العنابي..
عىل الجمهور أن يتواجد منذ وقت مبكرا من أجل تقديم 
بكونه  تميز  رائعا  كرنفاال  الجماهري  لتعيش  الدعم،  كل 
أجواء  الجنسني...  من  العمرية  الفئات  كافة  يناسب 
كأس  مونديال  ضيوف  جميع  يعيشها  كروية،  رياضية 
واملستضيفة  املنظمة  قطر  دولة  أرض  عىل  اليوم  العالم 
جماهري  من  املاليني  تواجد  حيث  العاملي،  الحدث  لهذا 

كأس العالم فيفا قطر يف الدوحة ملؤازرة فرق بلدانهم.

المنتخب يحتاج للدعم .. 

والمساندة مهمة أمام بطل أفريقيا

الحضور المبكرالكل مستعد للمساندة
سبكون جمهور منتخبنا الوطني األول موجودا اليوم بكل ألوان 

والشباب،  الصغار  الجماهري عىل  يقترص حضور  ولن  الطيف، 
بطولة  مثلما شاهدناه يف  السن،  يف  الكبار  إليهم  بل سينضم 
كأس العرب السنة املاضية حينما حمل الجميع أعالم دولتنا، 

وأطلقوا العنان ملشاعرهم، باالحتفال مع كل هدف يسجله 
نجوم العنابي، باإلضافة إىل النساء الالتي تواجدن بقوة يف 

مدرجات استاداتنا، إذ وقفن إىل جانب املنتخب.

يتوقع أن تشهد مواجهة اليوم أمام منتخب السنغال حضورا جماهريا كبريا، ولذلك 
يجب عىل الجميع الحضور املبكر لتفادي االزدحام املروري، الذي يتوقع أن تشهده 
يف  املبكر  الحضور  هذا  ويسهم  بقليل،  املباراة  قبيل  للملعب  املؤدية  الطرق  بعض 
الثمامة،  استاد  إىل  املؤدية  الرئيسية  بالطرق  املروري  االختناق  التقليص من حدة 
باإلضافة إىل تسهيل انسيابية دخول املشجعني إىل مدرجات االستاد عرب البوابات 
الخاصة بهم، ومنذ ساعات مبكرة تتهاتف جموع كبرية من الجماهري الرياضية 

والعائالت عىل منطقة الجمهور والعمل عىل الدخول.

التجهيز
 للمحطة الثانية

ب�دأت الجماه�ري القطري�ة 
لثان�ي  بق�وة  التجهي�ز  يف 
مواجه�ات املونديال وجميع 
مباريات العنابي التي سوف 
يلعبه�ا يف ال�دور األول من 
البطول�ة، حيث إن هذا األمر 
مهم جًدا بالنس�بة للمنتخب 
حي�ث تمث�ل محط�ة الدور 
األول م�ن البطول�ة املحطة 
الكب�ري  والتح�دي  األه�م 
بالنس�بة لالعبني والجماهري 

عىل حد سواء.
منتخبن�ا  ويحظ�ى 
ليس بدعم الجمهور 

فق�ط  القط�ري 
أيًض�ا  ب�ل 

لجماه�ري  ا
املتواج�دة 

الدوح�ة  يف 
م�ن جماهرينا 
بي�ة  لعر ا

والخليجي�ة التي 
العناب�ي  تدع�م 
بق�وة يف البطولة 

ودورها  العاملي�ة، 
يف  يق�ل  ل�ن 

األهمي�ة ع�ن دور الالعب�ني 
والجهازي�ن الفني واإلداري 
إن  حي�ث  املباري�ات  يف 
الالع�ب  يمث�ل  الجمه�ور 
رق�م واح�د يف أي منتخ�ب، 
والس�الح القوي ل�ه لتقديم 

األفضل يف املونديال.
وتجه�ز رواب�ط األندية من 
املختلفة  الخدم�ات  األندي�ة 
بق�وة  لدعمه�ا  لجماهرين�ا 
العناب�ي  خل�ف  لتك�ون 
يف  بق�وة  ل�ه  مس�اندة 
البطول�ة م�ن حي�ث 
األع�الم،  تجهي�ز 
ش�ريتات  والت�ي 
ص�ة  لخا ا

بمنتخبن�ا 
الوطن�ي ونق�ل 
ة  ر ص�و
عن  متميزة 
ه�ري  لجما ا
الت�ي  القطري�ة 
باس�تمرار  ه�ي 
تمثل الق�وة الكبرية 

للعنابي.

فعاليات ومسيرات 
في مشيرب

نظمت مشريب قلب الدوحة مساء أمس الخميس، فعاليات ومسريات خاصة 
لدعم املنتخب القطري والتعبري عن روح املؤازرة للمنتخب القطري )العنابي( 
العالم  واحتفاالت  قطر   FIFA العالم  كأس  مباريات  يف  اإلثارة  استمرار  مع 
يف  والجمهور  املشجعني  ثقة  الفعاليات  هذه  وتعكس  قطر،  يف  القدم  بكرة 

الالعبني األبطال وتعرب عن دعمهم الكامل للعنابي يف مبارياته املقبلة.
وتواصلت  مشريب،  متاحف  يف  العنابي  قرية  يف  الفعاليات  وبدأت 
للزوار  ويمكن  الدوحة.  قلب  مشريب  شوارع  يف  راجلة  مسريات  يف 

عن  للتعبري  االحتفاالت  هذه  يف  املشاركة  والجماهري 
تجربة  وعيش  الوطني  لفريقهم  ودعمهم  حبهم 

مميزة يف املحفل العاملي.
من جانبها أعربت مريم الجاسم، مديرة العالقات 
العامة واالتصال يف مشريب العقارية يف ترصيح لها 

باملناسبة، عن أن هذه الفعاليات واألنشطة واملسريات هي 
لدعم فريقنا الوطني ومنح الجماهري وعشاق املنتخب فرصة 

إظهار محبتهم ودعمهم للعنابي يف قلب الدوحة.
منتخبنا  ملؤازرة  والحضور  الفاعلة  للمشاركة  الجميع  ودعت 

وكذلك  بفريقنا،  الثقة  وتجديد  العالية  الرياضية  الروح  وإظهار 
االحتفال معاً يف أجواء ممتعة يف أكرب حدث ريايض عاملي عىل اإلطالق.

تلبية النداء 
للمهمة الوطنية

تواجد الجمهور العنابي يف الجولة الثانية 
ال يعترب أمرا غريبا، بل هو متوقع، بعد أن 
رضبت جماهري منتخبنا الوطني املثل يف 
الوفاء والوقوف خلف العنابي، يف العديد 
الهامة  القارية  والبطوالت  املباريات  من 
منتخبنا  مشاركات  تاريخ  مدار  عىل 

أبرز  ولعل  الوطني، 
بها  حظي  مساندة 

يف  كانت  منتخبنا 
ت  ئيا نها

س  كأ

آسيا عام 2019 ويف بطولة كأس العرب 
 ،2021 عام  الدوحة  احتضنتها  التي 
ومعادلة  رقما  منتخبنا  جماهري  وكانت 
الذي  الجماهريي  الحضور  عدد  يف  قوية 
ألفا   64 املباريات  بعض  يف  تجاوز 
ونظريه  العنابي  مواجهة  يف  حدث  مثلما 
الدور  يف  العرب  كأس  ببطولة  اإلماراتي 

الربع النهائي.
لن  الوفية  العنابي  جماهري  أن  واملؤكد 
تتأخر يف تلبية الدعوة للوقوف إىل جانب 
باملونديال  الهيدوس  حسن  النجم  رفقاء 
حجزت  القطرية  الجماهري  أن  والدليل 
االتحاد  أعلن  أن  بعد  مبارشة،  تذاكرها 
الدويل لكرة القدم انطالق بيع التذاكر يف 
مراحله الثالث، وتواجدت يف أول املشوار 
أمام  اليوم  تواجدها  تواصل  أن  ويتوقع 

السنغال.



األرقام تتكلم وتمنح منتخبنا فرصة العودة أمام السنغال

مباراة »قلب الموازين«..!
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املستضيف  املنتخب  بصفته  وذلك 
الريايض  الرأي  أن  إال  للبطولة، 
منتخبنا  مباراة  يتابع  العاملي 
النتيجة  سيحقق  كان  إن  ملعرفة 
التأهل  يف  حظوظه  عىل  تبقي  التي 
للدور الثاني من املونديال، بعد ان 
منتخب  أمام  األوىل  مباراته  خرس 
عىل  رد،  دون  بهدفني  االكوادور 
نجد  املواجهة  من  اآلخر  الجانب 
هو  خرس  الذي  السنغال  منتخب 
منتخب  أمام  األوىل  مباراته  اآلخر 
التصنيف  منتخبات  ثامن  هولندا 

نظيفني.  بهدفني  للفيفا  العاملي 
تجمع  املرتقبة  املواجهة  أن  وبما 
الجولة  يف  خرسا  فريقني  بني 
جدا  الواضح  من  فإنه  السابقة 
الفرصة  تعترب  اليوم  مباراة  ان 
سباق  يف  للبقاء  للمنتخبني  األخرية 
يعني  وهذا  القادم،  للدور  التأهل 

فوز  مباراة  تعترب  املباراة  ان 
عىل  للنتيجة  األولوية  فيها  تعطى 
املعطيات  وكل  األداء،  حساب 
نريد  التي  الرسالة  وهذه  األخرى، 
رسالة  وهي  العبينا  إىل  نوصلها  أن 

جيدا.  يدركونها 
أن  منتخبنا  يستطيع  وحتى 
نقاط  عىل  منافسه  يفاوض 
أن  إال  أمامه  ليس  فإنه  املباراة، 
أتم  وعىل  حاالته  أفضل  يف  يكون 
وأن  واألدائية،  البدنية  الجاهزية 
املباراة  يف  يقدمه  لم  ما  يقدم 
االكوادور  منتخب  أمام  السابقة 
يف  وتكامل  الخطوط  يف  ترابط  من 
التمرير ورسعة يف  األدوار ودقة يف 
اللعب  من  التحول  ويف  اللعب،  بناء 
وكل  الهجومي،  اللعب  إىل  الدفاعي 
مقومات  من  تعترب  الجوانب  هذه 
الفوز  نتيجة  تضمن  التي  اللعب 

عالية.  بدرجة 
الجوانب  عىل  الضوء  نلقي  وحتى   
رأينا  فقد  باألداء  الصلة  ذات 
نرصد  أن  بمكان  األهمية  من 
الفرق  أداء  من  عديدة  تفاصيل 
الضوء  إللقاء  باملجموعة  األربعة 
والسلبية  اإليجابية  الجوانب  عىل 
اعتمادها  يمكن  والتي  منها، 
العنابي  مباراة  عن  الحديث  عند 

االكوادوري.  واملنتخب 

ال مجال للمنطق في 
المواجهات 

املباريات  من  كثري  نتائج  من  تبني 
وأفضلية  وحدها  الخربة  أن 
الالعبني  ونجومية  العاملي  التصنيف 
تحدد  أن  يمكن  ال  السوقية  والقيمة 
يف  ولنا  تضمنها،  أن  أو  النتيجة 
وفوز  األرجنتني  عىل  السعودية  فوز 

تونس  وتعادل  أملانيا  عىل  اليابان 
مع  املغرب  وتعادل  الدنمارك  مع 
أفضل  املثال  سبيل  عىل  كرواتيا 
له  قد كانت  املنطق  األمثلة وان كان 
الكلمة العليا يف مباريات أخرى مثل 
وهذا  كوستاريكا،  عىل  اسبانبا  فوز 
التوجه يجعلنا نتوقع ان أي منتخب 
منتخب  أي  أمام  أن يسقط  بإمكانه 
يف هذا الدور األول الذي تشارك فيه 
منتخبات من مستويات متفاوتة كما 
هو معلوم حسب نظام القرعة التي 

تأخذ بأهمية املستويات األربعة. 
بإمكانه  منتخبنا  بأن  للقول  نذهب 
ولم  السنغال  منتخب  عىل  يفوز  ان 
ان  طاملا  هولندا  منتخب  عىل  ال، 
فسحت  املونديال  من  النسخة  هذه 
املجال أمام املنتخبات للمنافسة عىل 
وعىل  عتيدة  منتخبات  أمام  نقاطها 

قمة الهرم العاملي. 

مباريات معقدة 

مباراة  أرقام  دراسة  تكشف  لم 
يفيد  ما  االكوادور  أمام  منتخبنا 
بهدفني  فاز  الذي  املنافس  بأفضلية 
كبري  بشكل  األرقام  تقاربت  حيث 
ملنتخب  أفضلية  تعطي  أن  دون 
وال  بهدفني  فوزه  تؤكد  األكوادور 
تفرس خسارة منتخبنا الذي لم يقدم 
ما اعتاد تقديمه من أداء جيد، ولكن 
ثمن  قد دفع  ان منتخبنا  الثابت هو 
منتخب  أمام  ارتكبها  التي  األخطاء 
جانبه  ومن  كبري،  بشكل  استغلها 
يف  سقط  قد  السنغال  منتخب  فإن 
الرغم  عىل  األخرية  العرش  الدقائق 
دقيقة   80 خالل  الجيد  أدائه  من 
صعوبة  مدى  يعكس  مما  كاملة 
املباريات وقسوة كرة القدم. .وتأتي 
بني  الكرة  امتالك  ان  لتبني  األرقام 
ان  كما  جدا،  متقارب  املنتخبني 

نصف 
منتصف  يف  دارت  اللعب  مجريات 
منها  باملائة   29 وجاء  امللعب 
 20 مقابل  منتخبنا  مناطق  يف 
وفيما  االكوادور  مناطق  يف  باملائة 
األرقام  فإن  بالتسديدات  يتعلق 
عدد  وكذلك  أيضا  متقاربة  كانت 
يوضح  املرفق  والجدول  التمريرات 

التفاصيل.  بقية  من  الكثري 

أفضلية بسيطة للسنغال 
على الورق 

ما  بني  بسيطة  بمقارنة  قمنا  واذا 
هولندا،  أمام  السنغال  منتخب  قدمه 
االكوادور  أمام  منتخبنا  قدمه  وما 
 434 حقق  قد  منتخبنا  ان  نجد 
وعىل  للسنغال   385 مقابل  تمريرة 
مستوى امتالك الكرة حقق املنتخبان 
باملائة   47 وهي  النسبة  نفس 
الجوانب  بعض  يف  األرقام  وتتشابه 
استخدام  مثل  األداء،  من  األخرى 
عىل  واالشرتاك  الطويلة  التمريرات 
وعدد  الكرة  واستخالص  الكرات 
التسديدات  وعدد  املرتكبة  املخالفات 
منطقة  داخل  من  سواء  املرمى  عىل 
نجد  اننا  إال  خارجها،  من  أو  الجزاء 
أدائه  يف  يتفوق  السنغال  منتخب  أن 
أمام هولندا عىل منتخبنا يف استخدام 
 22 بـ  العالية  الكرات  عىل  الرصاع 
مقابل 14 ويف عملية تشتيت الكرات 
الكرات  عدد  ويف   18 مقابل   32 بـ 
املقطوعة بـ 10 مقابل كرتني اثنتني، 
يف  العام  التقييم  يف  عليه  يتفوق  كما 
املباراة السابقة بدرجة 6،69 مقابل 

.6،39

تصنيف السنغال والقيمة السوقية 

األرقام ال تعكس أفضلية كبيرة ال تعني الكثير أمام »االنتفاضة«

لإلكوادور بالمباراة األولى

كتب- د. العرويس العرتوس

تسلط األضواء العالمية من جديد على مباراة منتخبنا الوطني، 
السنغال  منتخب  افريقيا  قارة  ببطل  اليوم  ستجمعه  التي 
اليوم العتيد والمصنف عالميا بالمركز الثامن عشر، وذلك في 
بداية مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العالم 

فيفا قطر 2022.

عند مقارنة األداء الفردي لالعبي منتخبنا أمام 
االكوادور والعبي منتخب السنغال أمام هولندا 
نجد أن تقييم العبي هذا األخري جاء أفضل بكثري 
الدرجة  عىل  انعكس  بما  الفردي  املستوى  عىل 
كشف  اىل  وبالنظر  املنتخبني،  لتقييم  الكلية 
نجد  درجات  أفضل  عىل  الحاصلني  الالعبني 
درجة  أعىل  عىل  حاصل  حسن  الكريم  عبد  أن 
حني  يف   6.9 بلغت  العبينا  بني  من  التقييم  يف 
أن الظهري يوسف سابايل قد حصل عىل درجة 
أعىل  وهي  السنغال  منتخب  صفوف  يف   7,2

درجة مما يعني أن منتخب السنغال لم يشهد 
شهد  املقابل  ويف  الالعبني  من  ألي  الفتا  تألقا 
قارع  دقيقة   80 طيلة  األداء  يف  جماعيا  تألقا 
فيها منافسه هولندا بشكل جيد قبل ان ينهار 
املباراة. مع  العرش األخرية من زمن  الدقائق  يف 
اينر فالنسيا العب منتخب االكوادور  العالم ان 
درجة  عىل  حصل  قد  فريقه  هديف  سجل  الذي 
7,8 وهي ثاني أعىل درجة يف التقييم العام ألداء 
منتخب  العب  جريزمان  أنطوان  بعد  الالعبني 

فرنسا الحاصل عىل درجة 9.

سابالي وعبد الكريم تحت المجهر
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أسطورة الكرة المكسيكية لويس هرنانديز يؤكد :

»اإلبـهــار« فـي كـل مكـان

{ لويس هيرنانديز { جمهور المكسيك

يرى أسطورة كرة القدم املكسيكية، 
 ،2022 قطر  العالم  كأس  وسفري 
قطر  تنظيم  أن  هرينانديز،  لويس 
العالم  يف  املونديال  من  نسخة  ألول 
يف  كبري  بشكل  سيساهم  العربي، 
التنمية  عجلة  ودفع  مكانتها  تعزيز 

بأن  تمنياته  عن  معرباً  البالد،  يف 
تنقل البطولة للعالم صورة إيجابية 
الرشق  ومنطقة  قطر  دولة  عن 

األوسط. 
األجواء  املكسيكي  النجم  ووصف 
مبهرة  بأنها  قطر  يف  املونديالية 
داخل االستادات وخارجها، وقال إن 
الجميع متحمس والروح االحتفالية 
يف  مكان  كل  يف  حارضة  والبهجة 

بهذه  يستمتع  شخصياً  وأنه  قطر، 
الدوحة  إىل  وصوله  منذ  األجواء 

لحضور فعاليات املونديال. 
حوار  يف  هرينانديز  وأضاف 
للمشاريع،  العليا  اللجنة  ملوقع 
من  العديد  لحضور  يتطلع  أنه 
يف  وجوده  فرتة  خالل  الفعاليات 
أنه شارك يف أنشطة  قطر، موضحاً 
العالم،  لكأس  سفرياً  بصفته  كثرية 

لدعم  األطفال  مع  التواصل  ومنها 
أهمية  مؤكداً  والرياضة،  القدم  كرة 
زيادة مشاركة األطفال والشباب يف 

الرياضية.  األنشطة 
املكسيك،  نجم  توّقعات  وحول 
مرتني،  العالم  كأس  الذي شارك يف 
ملنتخـب بالده يف مونديـال قطـر، 
تحظى  املكسيك  إن  هرينانديز  قال 
كأس  ببطولة  للفوز  بفرصة  دائماً 

غاية  يف  »سأكون  وأوضح:  العالم، 
السعادة إن أحرزت املكسيك اللقب، 
صعب  الهدف  هذا  تحقيق  ولكن 
يكفينا  الحايل،  املونديال  يف  للغاية 
يف  فعلنا  كما  النهائي  ربع  بلوغ 

نسخ سابقة«. 
 ،2022 وأشار سفري مونديال قطر 
 85 يف  املكسيك  مع  شارك  الذي 
إىل  هدفاً،   35 خاللها  سجل  مباراة 

أنه يتطلع ملتابعة عدد من املنتخبات 
أبرزها  بالده،  منتخب  بجانب 
وفرنسا  الربازييل،  السامبا  منتخب 
ظهورهما  بعد  خاصة  وإنجلرتا، 
االفتتاحيتني  مباراتيهما  يف  الجيد 
ضد إيران وأسرتاليا، واختتم حديثه 
املنتخبات  هذه  أن  »أعتقد  قائالً: 
الثالثة مرشحة بقوة لتحقيق أفضل 

النتائج يف املونديال«.

من  مجموعة  تقديم  قطر  تواصل 
والفعاليات  الرتفيهية  األنشطة 
أنحاء  جميع  يف  املبهرة،  الثقافية 
ومنحهم  الجماهري  إلمتاع  البالد، 

تجربة استثنائية خالل املونديال. 
للفنون  النهضة  فرقة  وتعترب 
القطرية،  النسوية  الشعبية 
الرتاثي  الفن  تقديم  يف  املتخصصة 
بني  من  القطري،  التقليدي 
يف  املشاركة  الفنية  املجموعات 
حيث  العاملي،  الكرنفال  فعاليات 
باملونديال،  األول  عرضها  قدمت 
املباراة  قبيل  البيت،  استاد  يف 
واإلكوادور،  قطر  بني  االفتتاحية 
لولوة  وأعربت  املايض.  األحد 
فخرها  عن  الفرقة،  قائدة  املهندي، 

النسخة  يف  باملشاركة  واعتزازها 
األوىل من املونديال يف العالم العربي 
»نحن  وقالت:  األوسط،  والرشق 
التقليدي  الفن  تقدم  نسوية  فرقة 
العالم  تعريف  بهدف  القطري، 
وتشمل  والعريق،  الثري  برتاثنا 
الفلكلور  من  املستوحاة  عروضنا 
فيها  بما  متنوعة  فنوناً  القطري، 
والسامري  القطري  الخماري 

والدزة ودق الحب«. 
بأداء  »نستمتع  املهندي:  وأضافت 
العروض املبارشة، حيث نعيش من 
بطاقة  تمدنا  رائعة،  حالة  خاللها 
هائلة، مما يمنحنا الرغبة بمواصلة 
ثقافتنا  عىل  الضوء  وإلقاء  األداء، 

وتقاليدنا األصيلة أمام الجمهور«.

كتب – محمد الجزار

 »المونديال« 

سينقل صورة 

إيجابية عن قطر

والشرق األوسط

قدمتها فرقة النهضة القطرية 

عروض تراثية للجماهير

{ عروض تراثية

ــعــنــابــي ســيــعــوض خـــــيـــــبـــــة األمـــل»أفنان« شقيقة أكرم عفيف : ال
النجم  شقيقة  عفيف،  أفنان  راهنت 
الوطني  منتخبنا  العب  عفيف،  أكرم 
يف  التعويض  عىل  العنابي  قدرة  عىل 
مباراة اليوم أمام السنغال بعد األداء 
افتتاح  يف  اإلكوادور  أمام  املخيب 

مباريات املونديال. 
لبطولة  قطر  تنظيم  أفنان:  وقالت 
يف  مرة  ألول   2022 العالم  كأس 
تاريخ الوطن العربي ومنطقة الرشق 
األوسط أمر الذي يدعو للفخر.  مشرية 
أيضا إىل سعادتها الكبرية باستضافة 

قطر للحدث الكبري الذي يعترب إنجازا 
استثنائيا لقطر وللمنطقة بالكامل. 

املذهلة  الجهود  إن  أفنان  وقالت 
عربية  دولة  كأول  قطر  بذلتها  التي 
يف  ونجاحها  البطولة،  تستضيف 
تنظيم أكرب حدث ريايض عىل مستوى 
وإنجازاً  هامة  محطة  يمثل  العالم، 
مستوى  عىل  بالبنان  إليه  يشار 
أن  أفنان  وأضافت  والعالم.   املنطقة 
يوم افتتاح املونديال، والذي شهد أوىل 
لها  بالنسبة  كان  البطولة،  مباريات 

ولعائلتها أشبه بيوم العيد.  وأشارت 
أكرم  أن مشاهدة شقيقها  إىل  عفيف 
املنتخب  يف  رفاقه  مع  يشارك  وهو 
الوطني عىل أرضية استاد ضخم مثل 
أثار لديها ذكريات من  البيت،  استاد 

أيام الطفولة. 
االحتفالية  باألجواء  أفنان  وأشادت 
افتتاح  بها  تميز  التي  الرائعة 
خاصة  أهمية  حمل  والذي  املونديال، 
سيما  ال  العائلة،  أفراد  ولجميع  لها 
أرضية  إىل  ينزل  أكرم  مشاهدة  عند 

االستاد، وسماع النشيد الوطني، ومن 
ثم انطالق صافرة املباراة. 

غمرت  الفخر  مشاعر  أن  مؤكدة 
يحالف  لم  الحظ  أن  رغم  الجميع، 
بالبطولة  مبارياته  أوىل  يف  العنابي 
أمام اإلكوادور.  مشرية إىل أنها تأمل 
قادم  يف  املنتخب  نتيجة  تتحسن  أن 
»نحن  وقالت:  باملونديال،  مشاركاته 
عىل  ورفاقه  أكرم  قدرة  من  ثقة  عىل 
تقديم أداء رفيع املستوى يف املباراتني 

املقبلتني«.
{ أفنان مع أشقائها

ملؤسسة  السنوي  املهرجان  شهد 
اإلنساني  اإلرث  برنامج  املبهر  الجيل 
العالم  كأس  لبطولة  واالجتماعي 
املؤسسة  مشاركة   2022 قطر 
اكتسبتها  التي  واملعرفة  الخربات 
املاضية، مع منظمي  السنوات  طوال 
النسخة املقبلة من كأس العالم، التي 
املتحدة  الواليات  من  كل  تستضيفها 
العام  يف  وكندا  واملكسيك،  األمريكية، 

 .2026
السنوي  املهرجان  فعاليات  وخالل 
والذي  املبهر،  الجيل  ملؤسسة  الرابع 

منافسات  مع  تزامناً  العام  هذا  أقيم 
املونديال، التقى 30 شاباً وشابًة وفداً 
من كندا واملكسيك والواليات املتحدة، 
تعلم  عىل  الضوء  تلقي  فعالية  ضمن 
من  الرئيسية  الحياتية  املهارات 
العمل  ذلك  يف  بما  القدم،  كرة  خالل 

الجماعي والقيادة. 
هند  الشيخة  سعادة  الفعالية  حرض 
رئيس  نائب  ثاني،  آل  حمد  بنت 
التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس 
السید  وسعادة  قطر،  ملؤسسة 
للجنة  العام  األمني  الذوادي،  حسن 

ورئیس  واإلرث،  للمشاريع  العلیا 
املبھر؛  الجیل  مؤسسة  إدارة  مجلس 
وسعادة السيد صالح بن غانم العيل 
وھارجیت  والشباب؛  الرياضة  وزير 
الدولیة  التنمية  وزیر  ساجان، 
وزیر  إبرارد،  ومارسیلو  كندا؛  يف 
بلينكن،  وأنتوني  املكسیك؛  خارجية 

وزیر الخارجية األمريكي. 
العام  األمني  الذوادي،  حسن  وقال 
واإلرث:  للمشاريع  العليا  للجنة 
»تتميز مؤسسة الجيل املبهر بتأثريها 
األقوى عاملياً، مقارنة بجميع الربامج 

هذه  مع  بالتزامن  انطلقت  التي 
التي  وتلك  العالم،  النسخة من كأس 
تزامنت مع جميع النسخ السابقة من 

املونديال. 
إرث  خلق  إىل  جاهدين  سعينا  لقد   
يف  العالم  كأس  الستضافة  مستدام 
أبعد  هو  ما  إىل  يبقى  بحيث  قطر، 
واستادات  األخرض،  املستطيل  من 
البطولة؛ برنامج يضع بصمة إيجابية 
مما  ومجتمعاتهم،  الناس  حياة  عىل 
أفضل  مستقبل  خلق  يف  يساهم 

للجميع«.

مع ممثلين عن الدول المستضيفة لمونديال »2026«

»الجيـل المبهـر« تشــارك خبـراتهـا

{ جانب من فعالية الجيل المبهر
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قطر أحرجت من قبلها  
وأتعبت من بعدها

بقلم: أحمد سالم

مجدداً وليس آخراً، تثبت دولة 
قطر تفوقها وتعملقها عن جدارة 
واستحقاق بشهادة العالم أجمع، 

بعد أن أعطت درساً عملياً يف 
كيفية تحويل الطموح إىل واقع 

عىل األرض بعد تدشني مونديال 
2022 لكرة القدم خالل حفل 

استثنائي وأسطوري بشهادة من 
حرضوا تلك األمسية مساء 20 

نوفمرب الجاري، عالوة عىل عبارات 
اإلعجاب واالستحسان من مشاهدات 

عرب مختلف أنحاء العالم وهو ما 
ترجمته لنا مختلف وسائل التواصل 

االجتماعي، عالوة عىل ما تناقلته 
وسائل اإلعالم يف تغطيتها للحدث 

التاريخي.
ولعل من املهم هنا أن نبني أن تميز 

دولة قطر يف تقديم نسخة استثنائية 
هي األجمل عىل مستوى تنظيم 
كأس العالم حتى اآلن، والوعود 
التي أطلقها املسؤولون سابقاً 
بهذا الصدد، رأيناها تتحقق يف 

تلك األمسية، فدولة قطر وبصفتها 
أول دولة عربية وإسالمية، قدمت 
لنا رسائل متعددة يف حفل افتتاح 

املونديال حافظت من خالل تلك 
الرسائل عىل هويتها العربية 

واإلسالمية وأظهرت من خاللها 
تاريخ املنطقة العربية عموماً 

وتاريخها، وما تحمله من إرث 
تاريخي خصوصاً، وتجىل ذلك من 

تدشني الحفل بآيات من القرآن 
الكريم، وهو رشف عظيم نالته دولة 

قطر وحملته باسم العرب جميعاً، 
كما وجدنا يف تلك الرسائل وألول مرة 
يف تاريخ تنظيم كأس العالم، رسائل 
تحث عىل السالم والتسامح بعيداً عن 

الكره والبغضاء، وهي رسائل يحث 
ديننا اإلسالمي الحنيف عليها.

ولم يكن حفل االفتتاح وحده شهادة 
نجاح عىل تميز وتفرد دولة قطر، 

بل الناظر بشكل جيل لكافة األمور 
التنظيمية والتشغيلية، سيجد أن 

جميع الجهات كانت يف حالة عمل 
متواصلة ال تتوقف منذ 12 عاماً من 
خالل الشباب القطري فأداروا تلك 

املهمة بكفاءة واقتدار، ولم يكن األمر 
مقترصاً عىل تنظيم مونديال كروي 

وحسب بل هناك إرث تنموي مستدام 
من خالل شبكة طرق ومشاريع 

تنموية استهدفت قطاعات متعددة 
بينها الصحة والتعليم والرتفيه، وهو 

ما يقع ضمن نطاق خطة أطلقتها 
دولة قطر بعنوان رؤية قطر 2030.

والحقيقة أن االندماج ما بني مشاريع 
الدولة التنموية مع املشاريع الخاصة 

بتنظيم بطولة تتعلق بأكرب حدث 
كروي لم يكن باألمر السهل، ولكن 
لم يكن هناك مستحيل يف قاموس 

العمل لدى دولة قطر قيادة وحكومًة 
وشعباً، وهو ما يراه الجميع يف 

مختلف مناطق وشوارع تلك البقعة 
الجغرافية الصغرية بعد مشاهدة 

التنظيم االستئنائي للمونديال، فجاء 
لسان كل شاهد عىل ذلك ليقول 

»قطر.. أحرجت من قبلها وأتعبت من 
بعدها«.

ويف الختام، كان تنظيم الحدث 
املونديايل بهذه الكفاءة والقدرة، 

هو أبلغ رسالة من دولة قطر قيادة 
وحكومة وشعباً، عىل تلك الهجمات 

البغيضة والعنرصية والتي بدأت 
منذ لحظة إعالن فوزها برشف 

اإلستضافة قبل 12 عاماً، فعملت 
بصمت ولم تتوقف ولم تضع أي 

اعتبار لتلك الهجمات اإلعالمية، رغم 
زيادة وتريتها يف السنوات األخرية، 

وترجمت هذا الصمت عىل أرض 
الواقع بتنظيم استثنائي لم يكن األول 
ولن يكون األخري يف ظل عقلية تطمح 
للريادة والتفوق عىل جميع األصعدة.

في الجولة األولى للمجموعتين الخامسة والسادسة

أرقام قياسية

هو يوم األرقام القياسية في المونديال، 
وصاحب أعلى االنتصارات، مرت الجولة 

األولى من المجموعة الخامسة والسادسة 
في هدوء وسط أجواء رائعة، اآلسيويون 

مازالوا يحلقون عاليًا بعد خيبة أمل حدثت 
في المباريات األولى، سواء لقطر ومنتخب 

إيران، رجال السعودية ساهموا في علو 
كعب الكرة اآلسيوية، ثم أتى رجال 

الكومبيوتر الياباني ليواصلوا اإلبداع، في 

مباراة مثيرة تقدم فيها جندوجان قبل 
أن ينجح االنمي الياباني في الريمونتادا 

وتحقيق انتصار غال على المنتخب األلماني، 
هكذا كان يومنا الجميل الذي أشرق 

بتعادل سلبي هو الثالث في المونديال بعد 
تعادل المغرب وكرواتيا، ثم لدغ اليابانيون 

منتخب ألمانيا، وضرب رجال إسبانيا منتخب 
كوستاريكا بسبعة أهداف أبدعوا وقدموا 

مباراة كبيرة تظهر عظمة اإلسبان في 
البدايات، ويا لها من بداية. ثم حقق 

منتخب بلجيكا انتصارا صعًبا على رجال 
كندا قوامه هدف نظيف، في مباراة أبدع 

فيها كورتوا بتصديه لركلة جزاء ساهمت 
في إنجاز بلجيكا وتحقيق 8 انتصارات 

متتالية خالل دور المجموعات من كأس 
العالم، ليكون بعد نهاية اليوم الرابع من 
المونديال المنتخب اإلسباني يسيطر على 
صدار المجموعة الخامسة بفارق األهداف 
عن اليابان الذي يأتي ثانًيا، بينما المجموعة 

السادسة، بلجيكا تسيطر على المركز األول 
بعد تحقيق االنتصار، ويأتي بعدها كرواتيا 

والمغرب بنقطة واحدة، ثم كندا بدون 
نقاط، واآلن حان وقت اإلحصائيات.

كتب - أحمد رجب

الركراكي ينجح 
أصبح وليد الركراكي أول مدرب مغربي يحقق نقطة 
املغربي  املنتخب  تعادل  بعد  وذلك  العالم،  كأس  يف 
اختبار  أول  يف  لينجح  أهداف..  بدون  كرواتيا  أمام 

بوابة  من  دورينا  يف  مدرًبا  الركراكي  وعمل  مونديايل. 
إفريقيا  الوداد يف  إىل  الدوري، ثم ذهب  ليحقق  الدحيل 

حيث ُتوج بالبطولة اإلفريقية بعد الفوز عىل األهيل املرصي 
بأسابيع  قطر  مونديال  قبل  وعني  نظيفني.  بهدفني 

قليلة خلًفا للمدرب القدير وحيد خليلوزيتش.

بونو يدخل التاريخ
نظيفة  بشباك  بونو  ياسني  خرج 

ثالث  ليكون  كرواتيا،  مباراة  خالل 
أكثر مرمى مغربي يخرج بشباك 
خالل  الزاكي  بادو  بعد  نظيفة 
خرج  والذي   1986 مونديال 
بشباك نظيفة يف مباراتي بولونيا 
هو  الثاني  الحارس  وإنجلرتا، 

أمام   1998 مونديال  خالل  بنزكري 
اسكتلندا خرج بشباك نظيفة أيضاً.

اليابان ُتبدع
ينجح  باملونديال  اليابان  تاريخ  يف  مرة  ألول 
املنتخب يف تحويل تأخره بهدف إىل فوز، وذلك 

بعد انتصاره الرائع عىل أملانيا بهدفني لهدف.
عىل  الثانية  الخسارة  أملانيا  منتخب  تلقى  كما 
مشاركاته  يف  مرة  ألول  العالم  كأس  يف  التوايل 

بالبطولة منذ عام 1978.

رقم محبط 
لأللمــــــــــان

بعد فشل املنتخب األملاني يف الحفاظ عىل نظافة شباكه أمام اليابان، 
شباكه  نظافة  عىل  الحفاظ  يف  فشل  أنه  وهو  سلبيا،  رقما  ليحقق 

خالل 10 مباريات متتالية خالل البطوالت الكربى.

{ نوير

سباعية ألول مرة

بسبعة  تنترص  العالم  كأس  يف  األوىل  للمرة  إسبانيا 
كوستاريكا  عىل  االنتصار  تحقيق  بعد  وذلك  أهداف، 
أسينسيو،  ماركو  أوملو،  سجلها،  نظيفة،  بسباعية 
سولري،  كارلوس  جايف،  هدفني،  توريس  فريان 

واختتم األهداف ألفارو موراتا.

اإلسبان في 
نادي المائة

سادس  هو  اإلسباني  املنتخب 
رقم  الهدف  إىل  يصل  منتخب، 
أوملو  بهدف  العالم،  كأس  يف   100
الذي كان الهدف األول للمنتخب اإلسباني 

خالل مباراة كوستاريكا.

كورتوا تألق كالعادة
كورتوا  البلجيكي  الحارس  تصدى 
منتخب  مباراة  خالل  جزاء  لركلة 
التي  الركلة  انقذ  أمام كندا، حيث  بالده 
سددها ديفيز، ليكون أول حارس بلجيكي 
املنتخب  ونجح  املونديال.  يف  جزاء  ركلة  ينقذ 
البلجيكي يف تحقيق االنتصار عىل كندا بهدف 

نظيف سجله املهاجم املميز باتشواي.

انتصارات متتالية
حقق املنتخب البلجيكي ثمانية انتصارات متتالية 
العالم خالل دور املجموعات، وهو ثاني  يف كأس 
الربازييل  املنتخب  بعد  الرقم  هذا  يحقق  منتخب 

)1986 - 1994 و 2002 - 2010(.
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نقطة غير مسروقة

أمام  األطلس  أسود  تعادل  املغربية عىل  الصحف  علقت 
أُقيمت  التي  املباراة  أهداف، يف  الكرواتي بدون  املنتخب 
لدور  السادسة  املجموعة  من  األوىل  الجولة  لحساب 
قطر   FIFA« العالم  كأس  منافسات  من  املجموعات 

.»2022
أمام  املغرب  تعادل  عىل  »املنتخب«  صحيفة  وعنونت 
ونقطة  مشنوقة  »مباراة  قالت:  حيث  مباراة  يف  كرواتيا 
االنرشاح..  مصدر  االفتتاح  ونقطة  مرسوقة«  غري 

واملغاربة يمتعون البيت بأجمل سيمفونية.
يف  مشواره  املغربي  املنتخب  افتتح  الصحيفة:  وقالت 
نهائيات كأس العالم قطر ألفني واثنني وعرشين بتحقيق 
العالم  وصيف  كرواتيا،  منتخب  أمام  مستحق  تعادل 
املباراة  وجاءت  بروسيا،  عرش  وثمانية  ألفني  نسخة  يف 
إبطال مفعول  األسود يف  مشنوقة تكتيكيا نجح خاللها 
وحصل  العالم..  يف  الوسط  خطوط  أقوى  من  واحد 
املنتخب املغربي عىل نقطة تشجع عىل امليض قدما نحو 
التعامل  الثاني رشيطة  الدور  إىل  العبور  إنجاز  تحقيق 
بطريقة جيدة مع مباراة الجولة الثانية األحد القادم أمام 
شياطني بلجيكا، كما أكدت صحيفة »املنتخب« املغربية 
عبدالرزاق  املغربي  املنتخب  طبيب  ترصيحات  عىل 
طبيب  هيفتي  الرزاق  عبد  أكد  قالت:  حيث  هيفتي، 

مقلقة  إصابة أرشف حكيمي غري  بأن  الوطني  املنتخب 
وليست خطرية بعد أن تم الكشف عنه بعد نهاية املباراة.

وأضاف هيفتي بأن حكيمي سيخضع لفحوصات طبية 
التي  اإلصابة  حدة  عند  للوقوف  الجمعة  اليوم  جديدة 

تعرض لها.
تعادل  عن  تحدثت  املغربية  البطولة  صحيفة  أن  كما 
املنتخب املغربي أمام كرواتيا حيث عنونت: منتخب أسود 

األطلس بنقطة بالتعادل السلبي مع منتخب كرواتيا.
لتنتهي  األخرية  اللمسة  غابت  أن  الصحيفة،  وأوضحت 

املباراة بال غالب أو مغلوب.
حيث  املباراة  عىل  تعليقها  هيسبورت  صحيفة  وأتمت 
قالت: املنتخب الكرواتي سيطر عىل الكرة خالل الدقائق 
لتنتهي  جديد  أي  يظهر  لم  أنه  إال  املباراة  من  األخرية 

املباراة بالتعادل السلبي.

اإلحصائيات  عىل  املغربية  »هسبورت«  صحيفة  وركزت 
حيث  وكرواتيا  األطليس  أسود  بمواجهة  الخاصة 
القدم  لكرة  الدويل  لالتحاد  الرسمي  املوقع  قالت»كشف 
خالل  املغربي،  املنتخب  العبي  إحصائيات  عن  »فيفا« 
مباراة كرواتيا يف أول جولة عن املجموعة السادسة التي 

جرت بملعب »البيت« بمدينة الخور القطرية.
قطع  أمالح  سليم  فالالعب  »فيفا«،  إحصائيات  وحسب 
مسافة 11.11 كلم طيلة مشاركته مع الفريق الوطني يف 
هذه املباراة، متفوقا عىل باقي زمالئه، فيما كان العميد 
رومان سايس أكثر العب مرر الكرة بـ49 تمريرة، ويف 
»سربينت«  بـ40  النصريي  يوسف  قام  األرقام،  باقي 
تسلما  الالعبني  كأكثر  زياش  وحكيم  برسعة(،  )الجري 

للكرة بني خط الدفاع والوسط بـ12 استالم«.
تحقيق  يف  نجحوا  األسود  إن   »Le 360« موقع  وقال 

املشوار بمنافسات  بداية  أمام كرواتيا يف  إيجابية  نقطة 
به يف  أداء ال بأس  املنتخب قدم  أن  العالم بجانب  كأس 

مستهل رحلته.
نظريهم  يحرجون  كادوا  األطلس  أسود  أن  وأضاف 
وهذا  فرصة،  من  أكثر  إضاعة  تمت  أن  بعد  الكرواتي 
وكندا  بلجيكا  مباراتي  قبل  الثقة  سيعطي  التعادل 

القادمتني.
وعنونت صحيفة »اليوم السابع« املرصية »أسود األطليس 

يتعادلون مع وصيف العالم«.
نتيجة  يعد  التعادل  هذا  أن  املرصية  الصحيفة  وأكدت 
األسماء  العديد من  لديه  أمام منتخب متمرس،  إيجابية 
تحقيق  واستطاع  مودريتش،  لوكا  رأسها  عىل  املميزة 
وشددت   ..2018 روسيا  املاضية  العالم  كأس  وصافة 
العبور  بوابة  ستكون  كرواتيا  مواجهة  أن  الصحيفة 

للمنتخب املغربي.
املنتخب  تعادل  أن  العربي«  »القدس  صحيفة  وعنونت 
حيث  الفوز  بطعم  كان  الكرواتي  نظريه  أمام  املغربي 
كبري  عدد  بني  لعب  الذي  املغرب،  منتخب  »سجل  قالت 
الفوز«  بـ»طعم  تعادال  البيت،  استاد  يف  مشجعيه  من 
بدون أهداف مع كرواتيا، وصيفة بطلة النسخة املاضية، 
يف مباراة قليلة الفرص بأوىل جوالت املجموعة السادسة 
يف  الفاعلية  وغابت  قطر،  يف  القدم  لكرة  العالم  بكأس 
بعض املحاوالت، وتألق الحارس املغربي ياسني بونو يف 

التصدي للعديد من الكرات«.

إشادة مغربية بـ»النقطة الكرواتية«.. المنتخب:

هسبورت: أمالح
 يقطع »11« كلم 

وسايس األكثر تمريرا 

اليوم السابع: أسود 
األطلس يتعادلون مع 

وصيف العالم

كتب- أدهم الرشقاوي 

المدينة السعودية:الشروق التونسية:

الرؤية العمانية:

الرياضية السعودية:

»5« سعوديين لـ »االحتراف«العيدوني مطلوب 

تسونامي يكتسح األلمان
»ياسر« جراحة ناجحة لـ

سلطت صحيفة 
»الرشوق« التونسية 

الضوء عىل طلب عدد 
من األندية اإلنجليزية 

التوقيع مع أفضل العب 
يف املواجهة االفتتاحية 

للمنتخب التونيس »عيىس 
العيدوني«، كما سلطت 

الصحيفة الضوء عىل 
ترصيحات حارس مرمى 
املنتخب الدنماركي الذي 

كان مصدوماً من األداء 
التونيس املميز.

الخمايس  أن  السعودية  »املدينة«  صحيفة  قالت 
حسان تمبكتي، محمد كنو، سعود عبد الحميد، سالم 
الدورسي، والحارس األمني محمد العويس، مرشحون 
حال  يف  املقبلة،  املرحلة  خالل  الخارجي  لالحرتاف 

واصلوا تقديم العروض املميزة.

عىل  الضوء  العمانية  »الرؤية«  جريدة  سلطت 
املاكينات  بتعطيل  قام  الذي  الياباني  الكمبيوتر 
األملانية يف الدوحة، ونجح يف تحقيق انتصار غال يف 
مجموعة من أصعب مجموعات النسخة الحالية من 
كأس العالم. وقالت الصحيفة، إن تسونامي الياباني 
نجح يف إلحاق الهزيمة باملنتخب األملاني، مؤكدة أنه 

تفوق لعباً ونتيجة يف الشوط الثاني من املباراة.

الشهراني  ليارس  الصحية  الحالة  مستجدات  آخر 
إصابته  عقب  جراحية  لعملية  خضوعه  بعد 
لصحيفة  الرئييس  الحديث  هي  األرجنتني  ضد 
»الرياضية« السعودية. وقالت الصحيفة إن »الجهاز 
املنتخب  يف  الطبي 
السعودي األول لكرة 
القدم، ينتظر اكتمال 
الطبية  التقارير 
الشهراني،  ليارس 
األخرض،  العب 
عملية  إجرائه  عقب 
غدة  يف  جراحية 
أمس،  البنكرياس، 
خالد  الدكتور  يد  عىل 
العبد الله يف مستشفى 
يف  الوطني  الحرس 
العاصمة  الرياض، 

السعودية«. 

سفيرنا في الكويت لـ »األنباء«:

»الحملة« تعكس ازدواجية المعايير
الكويتية  األنباء  صحيفة  أجرت 
بن  عيل  سعادة  مع  الفتا  حوارا 
السفري  محمود،  آل  عبدالله 
القطري لدى الكويت أكد خالله 
قطر  عىل  املغرضة  الحملة  أن 
تعكس ازدواجية املعايري وعدم 
عربية  دولة  نجاح  يف  الرغبة 
بطولة  تنظيم  يف  وإسالمية 
موضحا  العالم،  كأس  بحجم 
للبطولة  أن استعدادات بالده 
الحدث،  قدر  عىل  كانت 
تعطي  أن  جاهدة  وحاولت 
صورة مرشفة تفتح للمنطقة 
العربية باب استضافة املزيد 
وتغري  الكربى  األحداث  من 
الصورة النمطية التي يروج 

لها البعض.
إىل  »األنباء«  لـ  خاص  حوار  يف  محمود  آل  ولفت 
الوجه  وعكس  رائعا  كان  املونديال  افتتاح  حفل  أن 
الحقيقي لقطر التي تفخر برتاثها وعاداتها وتقاليدها، 

الدوحة  أن  عىل  مشددا 
بتعهداتها  أوفت 
مكيفة  مالعب  وقدمت 
تربيد  تقنية  باستخدام 
مبتكرة يمكن االستفادة 
جميع  يف  مستقبال  منها 
أنحاء العالم، موضحا أن 
النسخة الحالية من كأس 
العالم تخطت الرتكيز عىل 
كرة القدم فقط، فهي أول 
بطولة تصاحبها فعاليات 

ثقافية وتراثية كثرية.
هي  قطر  أن  إىل  وأشار 
الرابح األكرب، حيث نجحت 
قلب  يف  الفرحة  بث  يف 
العاملني العربي واإلسالمي، 
الضغوطات  أن  مبينا 
الالعبني  عىل  كبرية  كانت 
القطريني يف املباراة األوىل، إال أن »العنابي« قادر عىل 

العودة واألمل ال يزال موجودا.

لماذا أجريت عملية 
في البنكرياس للشهراني؟

فتحت صحيفة »مكة« السعودية تحقيقاً حول أسباب قيام يارس 
الشهراني، بإجراء عملية يف غدة البنكرياس.

وقالت الصحيفة »إن إصابة غدة البنكرياس وذلك بسبب تعرض 
الالعب إلصابة شبيهة بحوادث السيارت، إذ إنه من قوة الصدمة 

تتأثر غدة البنكرياس لحساسيتها الشديدة«.

»مكة« السعودية:
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صدمة وحزن في الصحف األلمانية.. فيلت:

أضـــحــوكـــة..!

بني صدم�ة وحزن، تطرقت الصح�ف األملانية 
مبارياته�ا  افتتاحي�ة  يف  املاكن�ات  لتعط�ل 
بموندي�ال قطر، بع�د الهزيم�ة املفاجئة أمام 

اليابان بهدفني لهدف.
وانتق�دت الصحف األخط�اء الدفاعية الكارثية 
الت�ي وقع فيه�ا منتخ�ب أملانيا وه�و ما منح 
اليابان الثالث نق�اط األوىل يف البطولة العاملية، 
باإلضافة إىل خس�ارة املباراة االفتتاحية مرتني 
متتاليت�ني بع�د خس�ارة مب�اراة 2018 التي 

اقيمت يف روسيا.
وألق�ت الصح�ف األملانية الضوء ع�ى صعوبة 

املجموع�ة الت�ي تضم إس�بانيا وكوس�تاريكا 
وبالتايل يف حالة خس�ارة أي نقاط سيكون من 
الصعب تعويضها نظرا لقوة املنتخب اإلسباني 

يف مباريات كأس العالم.
وتحت عنوان: »بداية كارثي�ة ملنتخب أملانيا يف 
كأس العالم«، أكدت صحيفة بيلد أن املانشافت 
بالهزيم�ة  املوندي�ال  بداي�ة  خ�دع نفس�ه يف 
م�ن الياب�ان بنتيج�ة 2-1، وهي نف�س بداية 
املوندي�ال امل�ايض 2018 الذي أقيم يف روس�يا 
عندم�ا خرست أملانيا من املكس�يك بهدف دون 

رد وودعت دور املجموعات.
وأضاف�ت أن منتخ�ب أملاني�ا ينتظ�ره مباراة 
صعب�ة أمام إس�بانيا ي�وم األحد املقب�ل، ومن 
املق�رر أن يحس�م املانش�افت الف�وز من أجل 

تعويض الهزيمة أمام اليابان.
وأش�ارت الصحيفة األملاني�ة يف تقريرها اىل أن 
منتخ�ب أملانيا فاز مرة واح�دة فقط يف آخر 7 
مباريات له مع إس�بانيا وه�و ما يؤكد صعوبة 
املب�اراة والتي لن يحس�م فيها الف�وز بطريقة 

سهلة.
وأتم�ت الصحيفة بأن منتخب أملانيا لم يحافظ 
ع�ى الف�وز والتقدم ال�ذي كان بفض�ل أقدام 
جندوج�ان، الع�ب فري�ق مانشس�ر س�يتي 
اإلنجليزي، وذلك بس�بب إظهار نقاط الضعف 
للمنتخ�ب اليابان�ي ال�ذي نجح يف اس�تغاللها 

بشكل مميز.
فيما تحدثت صحيفة كيكر، عن عدم استغالل 
منتخ�ب أملاني�ا للف�رص رغم أنه س�يطر عى 

الكرة بنس�بة تتخطى ال� 75 % وهو ما يؤكد 
أن املدرب لم يدر اللقاء بشكل جيد.

وأضاف�ت أن جميع األمور كانت س�يئة يف هذه 
الليلة التي س�تعرف ب�أن التاريخ لن يذكر إال 
ف�وز الياب�ان يف كأس العال�م، باإلضافة إىل أن 
املنتخب األملاني خرس املباراة يف الش�وط الثاني 

فقط بعد التغيريات املميزة ملدرب اليابان.
وأكمل�ت الصحيفة أن منتخب أملانيا يفش�ل يف 
الوص�ول ملرمى منتخب اليابان بس�بب الدفاع 

املتكتل بشكل مميز.
وأظهرت الصحيفة النكس�ة التاريخية ملنتخب 
أملاني�ا بعد الهزيمة، حيث أكدت أن أملانيا تلقت 
هزيم�ة يف املب�اراة االفتتاحي�ة أمام املكس�يك 
يف 2018 وأم�ام فرنس�ا يف بطول�ة أمم أوروبا 

2021، باإلضاف�ة إىل أنه�ا ألول م�رة يف كأس 
العال�م ت�رك امللع�ب خ�ارسة بع�د التقدم يف 
الشوط األول، وذلك منذ عامي 1938 و1978.

وأخريا موق�ع فيلت األملاني، الذي وجه س�هام 
انتقاده إىل العبي منتخب أملانيا وباألخص خط 
الدف�اع والذي وصفه بأنه من الصف الخامس، 
وأوضح بأن الال مب�االة ظهرت يف أداء منتخب 
أملانيا بعد تس�جيل الهدف الوحي�د يف املباراة، 

ووصفت الهزيمة ب� »أضحوكة«.
ديبورتيف�و«  »مون�دو  صحيف�ة  وس�خرت 
الكتالونية من خسارة املنتخب األملاني، وعنونت 
ع�ى االنطالق�ة القوي�ة للمنتخ�ب اإلس�باني 
»املاكين�ات الحم�راء«، يف اش�ارة منه�ا اىل أن 
اسبانيا هي التي تحولت ملاكنات وليست أملانيا.

{ كيكر

{ فيلت

{ موندو ديبورتيفو

»موندو ديبورتيفو« تسخر من ألمانيا: الماكينات الحمراء

كيكر: فليك يتحمل 
مسؤولية االنتكاسة

إعداد- وحيد بوسيوف

الجازيتا ديلو سبورت:

كأس عالم مجنون

رك�زت صحيف�ة الجازيتا ديلو س�بورت عى ف�وز اليابان ع�ى أملانيا 2-1 يف 
نهائي�ات كأس العالم قط�ر 2022 وكتبت »كأس عالم مجن�ون«، حيث قالت 
الصحيفة إن اليابان تحق�ق املفاجأة الثانية يف بطولة كأس العالم، بالفوز عى 
املنتخ�ب األملان�ي رغم أن هذا األخري تقدم يف النتيج�ة عرب هدف جوندوجان يف 
الش�وط األول، لكن عودة الس�اموراي كانت قوية، لتكون بذل�ك املفاجأة، بعد 
الف�وز الذي حقق�ه املنتخب الس�عودي أم�ام األرجنتني املرش�حة لنيل اللقب 

بنتيجة 2/  1.
ويواج�ه املنتخب الس�عودي يف الجولة املقبلة نظريه البولن�دي، يف مواجهة لن 
تكون س�هلة لألخرض يف رحلة بحث�ه عن نتيجة إيجابية أخ�رى تجعله يتأهل 

للدور ال�16، فيما تلتقي األرجنتني املكسيك.
الصحيف�ة اهتمت بمباري�ات الربازيل – رصبيا، والربتغ�ال – غانا يف نهائيات 
كأس العال�م قط�ر 2022 وكتب�ت »برازي�ل نيم�ار يف اختب�ار فالهوفيت�ش 

وكريستيانو رونالدو وتحدي بيليه«.

{ الجازيتا ديلو سبورت

الصحف اإلسبانية تتغنى بمنتخبها.. آس:

إنه الحلم
تغنت الصحف اإلس�بانية للف�وز الكبري الذي 
حقق�ه »الروخا« عى كوس�تاريكا بس�باعية 
نظيفة، واعتربته بداية مثالية ملنتخب سيقول 

كلمته يف مونديال قطر 2022.
وتناوب عى تس�جيل أهداف »الروخا« كل من 
دان�ي أومل�و )11( وماركو أسينس�يو )21( 
وف�ريان توري�س )31 من ركلة ج�زاء و54( 
وغايف )75( وكارلوس س�ولري )90( وألفارو 

موراتا )3+90(.
وبذل�ك تص�ّدرت إس�بانيا ترتي�ب املجموعة 
الخامس�ة برصي�د 3 نقاط بف�ارق األهداف 
ع�ن اليابان الت�ي فاجأت أملاني�ا )2-1( بعد 

مواجهة تاريخية اليوم أيًضا.
وستكون املوقعة بني إس�بانيا وأملانيا يف غاية 
الحم�اس يوم األحد يف املرحل�ة الثانية عى أن 
تجمع املواجهة األخرى ضمن املجموعة ذاتها 

بني كوستاريكا واليابان. 
وكتبت صحيفة »س�بورت«: »منتخب لويس 
إنريكي يبدأ نهائي�ات كأس العالم بعرض يف 

كرة القدم«.
وكم�ا اهتم�ت الصحيفة بمش�كلة برش�لونة 
مع منتخ�ب أوروجواي بش�أن مدافع رونالد 
أراوخو وكتبت »برشلونة يطالب األوروجواي 

بعدم إجبار أراوخو عى اللعب«.
كم�ا اهتمت بتع�ادل املغرب وكرواتيا س�لبيا 
وف�وز بلجي�كا ع�ى كن�دا 1-0 ومباري�ات 
الربتغ�ال – غانا والربازي�ل – رصبيا وكتبت 
»يوم كبري بداية كريستيانو رونالدو ونيمار«.

وق�ال صحيفة م�اركا عى فوز إس�بانيا عى 
كوستاريكا 7-0 يف نهائيات كأس العالم قطر 

2022 وكتبت »إسبانيا الوحشية«.
{ اسبينما »آس« عنونت: »من أجل الحلم«.

ديلي ستار:

كين.. قائد أميركا جاهز
تناولت الصحف معظم الصحف اإلنجليزية 
إىل جاهزية هاري ك�ني إىل جاهزية »هاري 
كني« للمشاركة يف مباراة منتخب بالده أمام 
الواليات املتح�دة: وعنونت صحيفة »مريو« 
جاهز، مع تطرقها بالس�خرية من خسارة 
الخص�م اللدود أملانيا، وعملي�ة بيع يونايتد 

املحتملة.

وقال�ت صحيفة دييل س�تار ع�ى جاهزية كني 
»كابت�ن أم�ريكا« يف إش�ارة للقائد ه�اري كني 
وجاهزيته للمباراة، مع سخرية من األملان أيضاً 

وإشادة باإلسبان.
وكان�ت املنتخ�ب اإلنجليزي قد حق�ق انطالقة 
قوي�ة يف الجولة األوىل م�ن كأس العالم بالفوز 

عى املنتخب اإليراني بنتيجة 6/  2. { ديلي ستار
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ت������ظ������اه������رة ج�������م�������ي�������ل�������ةمحطات مونديالية
يف ِخضم البدايات الجميلة لتظاهرة كأس العالم 
جنبات  وبني  بقطر،  الخري  دوحة  يف  الرائعة 
وحدائق  جذابة  تراثية  بهندسة  الزاهية  املالعب 
املتقدمة،  الدول  يف  نراه  ما  تضاهي  خرضاء 
بني  متنوعة  مواصالٍت  خالل  من  وتنقالٍت 
قطاراٍت حديثة ووسائل نقل منوعة من باصات 
وسيارات األجرة الفاخرة، وفعاليات يف كل مكان 
تناسب كل الشعوب ومستمدة من تراثهم إضافة 
التنظيم  فاق  حيث  واإلسالمي،  العربي  للرتاث 
نوعها  كان  أًيا  دولية  تظاهرات  من  سبقه  ما 

وحجمها.
يف  ذلك  مثل  نرى  أن  بمكان  الصعوبة  ومن   
املستقبل املنظور، إنها إرادة القطريني العظيمة 
واقًعا،  األحالم  جعلت  التي  املجد  تميم  بقيادة 
وكرم القطريني الذي ترجموه من خالل روحهم 

كل  من  ضيوفهم  استقبال  يف  وكرمهم  النقية 
أصقاع األرض، ومع االنبهار بكل ما سبق جاءت 
أوىل املفاجآت املدّوية عىل مستوى كؤوس العالم، 
متمثلًة يف فوٍز كبري للصقور الخرض عىل منتخب 
ما  البطولة،  لكأس  املرشحني  أحد  اإلرجنتني 
البطولة وأجزم  بداية  إثارة إضافية عىل  أضفى 

أنه سيتلوها مفاجآت لتكون بطولة املفاجآت.
 كانت الثقة الزائدة من أفراد املنتخب اإلرجنتيني 
املقابل ال  لكننا يف  التي هزمتهم،  يبدو  هي كما 
نغفل الروح القتالية والشجاعة والثقة بالنفس 
البطل،  السعودي  املنتخب  أفراد  بها  تميّز  التي 
يف  وكأنه  ببسالة  دوره  يؤدي  العب  كل  وكان 
العالية  اللياقة  جميًعا  وفاجأتنا  مصري،  معركة 
الطروحات  األخرض، رغم بعض  بها  تميز  التي 
القليلة التي شككت يف عودة املصابني واملوقوفني 

إىل الرتم املطلوب، لكن كان خلف هذا جهاز فني 
النزال  ملثل هذا  متمكن عرف كيف يهئ فريقه 
القوي، وما مصيدة التسلل التي وضعها املدرب 
الفرنيس الفذ وأسقط فيها أفضل العبي العالم إال 
دليل أكيد ومعياٌر قوي يف هز ثقة األرجنتينيني 
بقدراتهم،  السعوديني  ثقة  وزيادة  بأنفسهم 
الذي  التعادل  بهدف  خصمهم  معه  باغتوا  ما 
وقعه  وكان  الشهري،  صالح  من  بقتالية  جاء 
واستعجل  فارتبك وحاول  شديًدا عىل خصمهم 
ملحاولة إحراز تقدٍم يطمئنهم، لكن السعوديني 
فاجؤوهم بهدف الصعق الذي أحرزه الفذ سالم 
كعبه،  علو  يؤكد  مهاري  فاصٍل  بعد  الدورسي 
هذا الهدف الجميل هز امللعب، وهز معه العالم، 
التعادل  تحقيق  ملنع  السعوديني  صمود  وزاد 

وتحقق لهم ما أرادوا.

 وبهذا االنتصار املدوي يدخل املنتخب السعودي 
لها  تركت  التي  املنتخبات  من  كواحٍد  التاريخ 
أن  الكثري  يعلمه  ال  وما  العالم،  كأس  يف  بصمة 
بل  اعتباًطا  يأِت  لم  االنتصار  وهذا  الروح  هذه 
نتاج تخطيط مدروس واختيارات مقننة ودوري 
قوي كأفضل الدوريات اآلسيوية ودعٍم ال محدود 
من القيادة، والفصل كان للحضور الجماهريي 
بهذا  يظهروا  أن  إىل  قادهم  هذا  كل  الطاغي، 
املستوى من القوة واالقتدار، ألف مربوك للعرب 
اإلعالم  وسائل  حديث  كان  الذي  االنتصار،  هذا 
يف العالم أجمع، ما فرض عليهم احرتام املنتخب 
السعودي واإلشادة به، واألمنيات لكل املنتخبات 
إرادتهم  يعكس  تقدًما  تحرز  أن  العربية 
تليق  مواقًفا  يسجلوا  ألن  وطموحهم  وكفاحهم 

بالحضارة العربية وشعوبها. ناهد األحمد

}

محمد العويس

}

{ أيمن دحمان

}

ياسين بونو

}

مرمى  2022، حراس  قطر  مونديال  أظهر 
حيث  رائعة،  بصورة  العربية  املنتخبات 
يظهرون مستويات ممتازة ويتألقون بشدة 
الجولة  نهاية  بعد  منتخباتهم  ويقودون 

األوىل من دور املجموعات بصورة متميزة.
حتى  العرب  الحراس  نجوم  أبرز  ولعل 
اآلن يف كأس العالم، نجم السعودية محمد 
بمستواه  الجميع  أبهر  الذي  العويس 
ومنتخب  مييس  ليونيل  مواجهة  يف 
تاريخي  لفوز  األخرض  وقاد  األرجنتني 
هدف،  مقابل  بهدفني  التانجو  عىل 
الذي  بونو  ياسني  املغربي  النجم  وكذلك 
مواجهة  يف  متميزة  مستويات  أظهر 
كرواتيا  منتخب  ونجوم  مودريتش  لوكا 
مواجهة  يف  شباكه  نظافة  عىل  وحافظ 
وصيف النسخة األخرية من كأس العالم 

يف روسيا.
حارس  دحمان  أيمن  التونيس  النجم 
اآلخر  هو  تألق  قرطاج  نسور  مرمى 
إيركسن ونجوم  يف مواجهة كريستيان 

منتخب الدنمارك وحافظ عىل نظافة شباكه يف 
اللقاء، ومنح تونس نقطة غالية ستكون مهمة 
يف مشواره بدور املجموعات أمال يف بلوغ أبعد 

نقطة بكأس العالم وتحقيق إنجاز تاريخي.

حارس األخضر
منتخب  مرمى  وحارس  نجم  العويس  محمد 
أصبح  السعودي،  الهالل  والعب  السعودية 
مواجهة  الخرايف يف  بعد مستواه  العالم  حديث 
ونجوم  مييس  من  الرائعة  وتصدياته  التانجو 
التي  األسباب  أهم  أحد  كان  حيث  األرجنتني، 
ساعدت السعودية يف تحقيق أكرب وأهم فوز يف 
تاريخ مشاركاتها بكأس العالم بهدفني مقابل 

هدف.
لعدة  وتصدى  خرايف  بمستوى  ظهر  العويس 
نجوم  من  وغريه  مييس  ليونيل  من  تصويبات 
والتحامه  القوية  إصابته  ورغم  األرجنتني، 
أنه أرص عىل استكمال  إال  الشهراني  مع يارس 
الرائعة  تصدياته  وواصل  لنهايتها  املباراة 

ونجح يف الحفاظ عىل شباكه يف الشوط الثاني 
ومنح مع زمالئه السعودية 3 نقاط هي األغىل 
أن  املباراة،  أرقام  تؤكد  حيث  التاريخ،  يف 
العويس ملس الكرة 35 مرة، حيث مررها 14 
مرة لزمالئه، فيما أرسل 7 كرات طولية ناجحة 
من أصل 19 محاولة، وعىل مستوى التصديات، 
أنقذ العويس مرماه من 5 أهداف مؤكدة، فيما 

أبعد الكرة عن منطقة جزائه مرتني.
نجم األخرض نال جائزة رجل مباراة السعودية 
واألرجنتني بفضل ما قدمه من مستوى خرايف، 
ليونيل  رأسهم  عىل  كبار  نجوم  وجود  ورغم 
كان  ما  امللعب،  يف  القدم  كرة  أسطورة  مييس 
سببا يف أن يسلط اإلعالم يف العالم عىل العويس 
الفريق  فوز  يف  الرئييس  السبب  أنه  ويؤكد 
للفوز  املرشح  التانجو  وإسقاط  السعودي 
بتلك  مهددا  بات  الذي  والفريق  العالم  بكأس 
كأس  بطولة  من  املبكر  بالخروج  الخسارة 

العالم.
إيقاف  أجل  من  جديدة  مهمة  أمامه  العويس 

أفضل مهاجم يف العالم ليفاندوفيسكي ونجوم 
منتخب بولندا يف مباراة الجولة الثانية من دور 
الفوز  حال  يف  التي  املباراة  وهي  املجموعات، 
الفريق السعودي يف تكرار إنجاز  بها سينجح 
 1994 املونديال  نسخة  يف  األوىل  مشاركته 
يف  عرش  الستة  دور  إىل  وصل  بعدما  بأمريكا 

إنجاز غري مسبوق.

نجم إشبيلية 
املغرب،  منتخب  مرمى  حارس  بونو  ياسني 
وفريق نادي إشبيلية اإلسباني، هو بالفعل أحد 
العالم ومن األفضل  أهم الحراس عىل مستوى 
حاجة  يف  يكن  ولم  بالكامل،  إفريقيا  قارة  يف 
ألن يثبت ذلك أمام أي منافس، ولكنه قدم هو 
اآلخر مستوى ممتازا يف مواجهة نجوم منتخب 
املواجهة  الالعبني يف  أفضل  أحد  كرواتيا وكان 
املنتخبني،  بني  السلبي  بالتعادل  انتهت  التي 
بالده  منتخب  حصد  يف  أساسيا  عامال  وكان 

غالية  لنقطة 
وصيف  أمام 

يف  العالم  بطل 
.2018

قدر  عىل  كان  بونو 
لوكا  مواجهة  يف  املسؤولية 

منتخب كرواتيا  مودريتش وزمالئه من نجوم 
وتصدى ألكثر من كرة كانت قريبة من الدخول 
حارس  وكان  املغربي،  املنتخب  شباك  إىل 
الفريق  التي منحت  األسباب  أهم  أحد  إشبيلية 
األطليس  أسود  منتخب  مشوار  يف  مهمة  نقطة 
فيفا  العالم،  كأس  بنسخة  املجموعات  بدور 

قطر 2022.
مهمة  يف  جديدة  مهمة  بونو  ياسني  وأمام 
بقيادة  بلجيكا  منتخب  نجوم  إليقاف  جديدة 
دي بروين وهازارد ولوكاكو يف املباراة الثانية 
البطولة، طمعا يف حصد  بدور املجموعات من 

النقاط وتحقيق حلم الشغب  املزيد من 
املغربي، الذي يأمل أن يصل منتخبه إىل 
ولم  العالم،  كأس  بطولة  يف  نقطة  أبعد 
مختلف  يف  النجوم  أفضل  يضم  وهو  ال 
يف  محرتفني  يلعبون  وأغلبهم  املراكز 

أفضل األندية والدوريات األوروبية.

دحمان حامي العرين
أيمن دحمان حارس مرمى منتخب تونس 
اآلخر  هو  قدم  التونيس  الصفاقيس  والعب 
مواجهة  يف  املباريات  أفضل  من  واحدة 
كريستيان  ونجمهم  الدنمارك  نجوم 
نظافة  عىل  الحارس  وحافظ  إريكسن، 
شباكه ومنح تونس نقطة غالية يف مباراة 
بكأس  مواجهاته  بافتتاحية  صعبة 

العالم.
أيمن دحمان، بمشاركته  وبات 
ثاني  هو  الدنمارك  أمام 
تاريخ  يف  مرمى  حارس 
مشاركات منتخب تونس يف 
بطوالت كأس العالم، يخرج 
مباراة  يف  نظيفة  بشباك 

لنسور قرطاج يف املونديال.
يف  دحمان  أيمن  وسبق 
الحارس  الرقم،  هذا  تحقيق 
السابق مختار الناييل، الذي تمكن 
مباراة  يف  نظيفة  بشباك  الخروج  من 
كأس  نسخة  يف  أملانيا  أمام  تونس  منتخب 

العالم 1978 والتي أقيمت باألرجنتني.
يف  قوية  أخرى  مهمة  أمامه  دحمان  أيمن 
مواجهة منتخب أسرتاليا يف لقاء الجولة الثانية 
من دور املجموعات، حيث يأمل نسور قرطاج 
يف استغالل الخسارة القاسية التي تعرض لها 
األوىل  الجولة  يف  فرنسا  أمام  األسرتايل  الفريق 
بأربعة أهداف مقابل هدف، وتحقيق االنتصار 
بنسبة  تؤمن  التي  الرابعة  للنقطة  والوصول 
كبرية أمر تأهل تونس إىل الدور الثاني، انتظارا 
للمواجهة األصعب يف املجموعات أمام فرنسا يف 

الجولة األخرية.

العويس وبونو ودحمان يبهرون الجميع بمستوياتهمحراس العرب .. حديث المونديال

البداية 

رائعة .. والقادم 

أصعب
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عىل  مثريا  فوزا  الربتغايل  املنتخب  حقق 
أفضل  من  واحدة  يف   2/3 بنتيجة  غانا، 
لحد   2022 قطر  العالم  كأس  املباريات 
اآلن، وذلك خالل املواجهة التي أقيمت عىل 

ملعب 974.
وسجل أهداف املنتخب الربتغايل كل من 
كريستيانو رونالدو يف الدقيقة 65، ونجم 
أتلتيكو مدريد جواو فيليكس يف الدقيقة 
ميالن  مهاجم  سجله  ثالث  وهدف   ،78

رافاييل لياو يف الدقيقة 80.
فيما سجل هديف املنتخب الغاني كل من 

الدقيقة  يف  أيو  أندريه  السد  نادي  العب 
73، وعصمان بوكاري يف الدقيقة 89، هذا 
األخري دخل يف الشوط الثاني مكان موهبة 

اياكس امسرتدام محمد قدوس.
كانت  اللقاء  بداية  من  األوىل  اللحظات 
فرض  ما  رسعان  الطرفني،  من  هادئة 
املنتخب الربتغايل سيطرته عىل مجريات 
التقدم  هدف  تسجيل  وحاول  اللقاء، 
كريستيانو  الهجومي  الثالثي  بواسطة 
وجواو  فرينانديز  وبرونو  رونالدو 

فيليكس.
وكادت تسفر إحدى محاوالته يف الدقيقة 
كرة  تلقى  الذي  رونالدو،  عرب  التاسعة 

عرضية من برونو فرينانديز.

وتواصلت سيطرة املنتخب الربتغايل عىل 
الذي  الوقت  يف  الشوط،  هذا  مجريات 
اكتفى املنتخب الغاني بالدفاع عن مرماه.
امللعب  وسط  يف  بعدها  اللعب  وانحرص 
السلبي،  بالتعادل  الشوط  نهاية  لغاية 
فيما  الربتغايل،  املنتخب  سيطرة  ووسط 

غابت املحاوالت عن املنتخب الغاني.
الشوط الثاني

الربتغايل  املنتخب  محاوالت  استمرت 
الهجومية خالل الشوط الثاني، من خالل 
فرض سيطرته عىل منطقة خط الوسط، 
يف املقابل تخىل املنتخب الغاني قليال عن 
املنتخب  مبادلة  وحاول  الدفاعي  حذره 

الربتغايل للهجمات.

وشهدت الدقيقة 59 اشتباكات بني العبي 
ألليدو  العنيف  التدخل  إثر  الفريقني 
فيليكس،  جواو  عىل  غانا،  مدافع  سيدو، 
من  تمكن  الحكم  ولكن  الربتغال،  العب 

احتواء املوقف.
ركلة  الحكم  احتسب   62 الدقيقة  ويف 
جزاء للمنتخب الربتغايل بعدما قام محمد 
منطقة  داخل  رونالدو  بعرقلة  ساليسو 
رونالدو  سدد   65 الدقيقة  ويف  الجزاء، 
ركلة الجزاء بنجاح مسجال هدف التقدم 

للمنتخب الربتغايل.
عن  الغاني  املنتخب  محاوالت  وأسفرت 
 73 الدقيقة  يف  التعادل  هدف  تسجيل 
عرضية  كرة  قدوس  محمد  مرر  عندما 

أرضية من داخل منطقة الجزاء ليقابلها 
منطقة  داخل  من  بتسديدة  أيو  أندريه 

الست ياردات إىل داخل املرمى.
الربتغايل  املنتخب  78 سجل  الدقيقة  ويف 
تمريرة  لعبت  عندما  الثاني  الهدف 
جزاء  منطقة  داخل  فيليكس  جواو  إىل 

املنتخب الغاني من الناحية اليمنى.
الربتغايل  املنتخب  80 سجل  الدقيقة  ويف 
برونو  انطلق  عندما  الثالث  الهدف 
فرنانديز بالكرة ووصل عىل حدود منطقة 
جزاء املنتخب الغاني ومررها إىل رافاييل 
الناحية  من  الجزاء  منطقة  داخل  لياو 
اليرسى ليسدد كرة رائعة لتعانق الشباك.
الغاني  املنتخب  سجل   89 الدقيقة  ويف 

كرة عرضية  لعبت  عندما  الثاني  الهدف 
من الجانب األيرس قابلها عثمان بوكاري 

برضبة رأس لتعانق كرته الشباك.
تتجه  املباراة  فيه  كانت  الذي  الوقت  ويف 
كاد  هدف،  بفارق  الربتغال  لتفوق 
الحارس ديجو كوستا أن يتسبب بهدف 
اللعب  أن يهدأ  ضد مرماه، عندما حاول 
إينياكي  الوقت، ولم يكن شاهد  واضاعة 
ويليامز يف الخلف، هذا األخري استطاع أن 
يخطف الكرة منه، لكنه انزلق يف امللعب 
املناسب  الوقت  يف  دياز  روبني  ليتدخل 
إلبعاد الكرة عن مرمى منتخب الربتغال، 
ليعلن بعدها حكم املباراة عن نهاية اللقاء 

بتفوق الربتغال بنتيجة 2/3.

لم تكن اإلثارة يف عىل أرضية ملعب 
974 فقط، بل حتى يف املدرجات 

يف  املنتخبني،  جمهورا  صنعها 
املباريات  أفضل  من  واحدة 
العالم  كأس  يف  اآلن  لحد 

قطر 2022.
كريستيانو  النجم  ونال 
رونالدو، استقباال حافال يف 

ملعب 974

الربتغال،  جماهري  وهتفت 
عملية  أثناء  رونالدو  لتحية 

من  مجموعة  أن  بخالف  اإلحماء، 
املشجعني ارتدوا قناع وجه لرونالدو.

أجواء رائعة

في 

المدرجات

»أدو« ينتقد الحكم

{ أوتو أدو

شن أوتو أدو املدير الفني ملنتخب غانا، هجوًما قوًيا عىل حكم املباراة ضد الربتغال.
وقال : »قرار ركلة الجزاء كان خاطئًا للغاية، ال أعرف ملاذا لم يتدخل حكم الفيديو املساعد، 

ال يوجد تفسري يل، إذا سجل شخص ما، فنحن نهنئه، لكنها رسميًا هدية خاصة من الحكم«.
وأضاف »املباراة كانت متكافئة ولكن ال أعلم ملاذا أعطاهم ركلة جزاء، هل هذا بسبب أن رونالدو 

معهم؟ هل كان مسؤولو تقنية الفيديو نائمني«.

سانتوس ُيشيد 
بأداء فريقه

سانتوس،  فرناندو  أشاد 
املدرب الربتغايل، بجهود فريقه 
يف  غانا  عىل  الربتغال  فوز  يف 
بكأس  للربتغايل  األول  الظهور 

العالم.
بعد  له  ترصيحات  يف  وقال 

معنى  ال   2-3 املباراة: 
بنقل  يتعلق  فيما  لها، 

الهجوم- الدفاع،

مشادة كالمية بين الالعبين
دخل العبو منتخب الربتغال يف مشادة كالمية مع بعض 
الخميس، عىل  أمس  الفريقني مساء  لقاء  غانا، يف  العبي 

ملعب 974.
قيمت  أ و
ة  ا ر مبا

{ صراع كبير شهدته المباراة 

تفوق على ميسي

رونالدو يكتب التاريخ
أمس  مساء  غانا،  مواجهة  قياسيًا، خالل  إنجاًزا  رونالدو،  كريستيانو  الربتغايل  حقق 
مونديال  لنهائيات  املجموعات  دور  من  األوىل  الجولة  منافسات  ضمن  الخميس، 

قطر 2022، عىل ملعب »974«.
من   62 الدقيقة  يف  الربتغال  لصالح  جزاء  ركلة  املباراة  حكم  واحتسب 
مع  غانا  مدافع  ساليسو  محمد  بني  التحام  وجود  إثر  املباراة،  عمر 

كريستيانو رونالدو.
التقدم  هدف  تسجيل  يف  ونجح  للتسديد،  رونالدو  وانربى 
للربتغال يف الدقيقة 65، حيث سدد عىل يمني الحارس 

الورنس أتي.
فإن  لإلحصائيات،  »أوبتا«  شبكة  وبحسب 
كأس  تاريخ  يف  العب  أول  أصبح  رونالدو 
مختلفة  نسخ   5 يف  يسجل  العالم 
و2010،   ،2006( البطولة  من 

و2014، و2018 و2022(.
{ رونالدو

الربتغال ضد غانا، يف إطار الجولة األوىل للمجموعة الثامنة 
ببطولة كأس العالم قطر 2022..ودخل أليدو سيدو العب 
العب  فيليكس  جواو  ضد  قوي  التحام  يف  غانا،  منتخب 
إىل  اللوم  لتوجيه  الربتغال  العبي  بعض  الربتغال..وتوجه 
العب غانا، الذي حصل عىل بطاقة صفراء بسبب الخشونة.

وضعت  العالم،  لكأس  املجموعات  دور  قرعة  أن  يذكر 
الربتغال وغانا يف مجموعة واحدة رفقة أوروجواي وكوريا 

الجنوبية.

كتب- وحيد بوسيوف

البرتغال
غانا

32

األهداف: رونالدو د65، جواو فيليكس د78، 

رافاييل لياو د80 )البرتغال(

اندريه أيو د73، عصمان بوكاري د89 )غانا(

  الطرد: ال يوجد

الحكم: إسماعيل الفتح
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يف  مشواره  سويرسا  منتخب  افتتح  أ-  ب.  د.  الدوحة- 
  /  1 ثمني  بفوز   ،2022 قطر  العالم  كأس  نهائيات 
الجولة  يف  الخميس،  أمس  الكامريون،  منتخب  عىل  صفر 
املجموعات  مرحلة  من  السابعة  املجموعة  ملباريات  األوىل 

للمسابقة.
التي  السهلة  الفرص  اغتنام  يف  الكامريون  منتخب  وفشل 
سنحت له خالل الشوط األول، الذي فرض خالله سيطرته 
الثاني  الشوط  يف  العقاب  ليأتي  الفرتات،  أغلب  يف  املطلقة 
من جانب املنتخب السويرسي، الذي حسمت خربة العبيه 

األمور لصالحهم يف النهاية.
البطولة  دور  املولد«  »الكامريوني  إيمبولو  بريل  وتقمص 
يف املباراة، عقب تسجيله هدف منتخب سويرسا الوحيد يف 
48، حيث رفض بعدها االحتفال بهز شباك بلده  الدقيقة 

األصيل.
وبذلك، حصد منتخب سويرسا، الذي يشارك يف كأس العالم 
للمرة الثانية عرش يف تاريخه، أول ثالث نقاط يف املجموعة، 

التي تضم أيضا منتخبي الربازيل ورصبيا.
يف املقابل، بقي املنتخب الكامريوني، الذي يسجل ظهوره 
الثامن يف كأس العالم كأكثر املنتخبات األفريقية مشاركة 

يف املحفل الكروي الكبري، بال رصيد من النقاط.
السويرسي،  املنتخب  جانب  من  الهجومية  املبادرة  جاءت 
املرمى  عىل  خطورة  دون  ولكن  الكرة  عىل  استحوذ  الذي 

الكامريوني.
اكتسب منتخب الكامريون الثقة بمرور الوقت، وبات األكثر 
يف  املنطقة  خارج  من  فاي  كولينز  وسدد  للكرة،  امتالكا 

الدقيقة 26، لكنه وضع الكرة بعيدة عن القائم األيرس.
للتسجيل  أخرى  الكامريون فرصة محققة  وأهدر منتخب 

من  الذي سدد  مارتن هونجال،  29 عن طريق  الدقيقة  يف 
عىل يمني منطقة الجزاء، لكن سومري أبعد الكرة بصعوبة 

بالغة، قبل أن يحولها الدفاع لركنية لم تستغل.
السويرسي  املنتخب  العب  إلفيدي،  نيكو  سدد  املقابل،  يف 
رضبة رأس يف الدقيقة 39 من متابعة لركنية من الناحية 

اليرسى، لكنه وضع الكرة بعيدة عن القائم األيرس.
من  موتينج  تشوبو  سدد  حتى  دقيقتني  سوى  تمر  ولم 
الدفاع لتخرج إىل  الكرة اصطدمت يف  داخل املنطقة، لكن 
ركنية لم تثمر عن أي جديد، لينتهي الشوط األول بالتعادل 

بدون أهداف.
الكامريوني،  الثاني صادمة للمنتخب  جاءت بداية الشوط 
بعدما افتتح منتخب سويرسا التسجيل يف الدقيقة 48 عن 

طريق بريل إيمبولو.
أرسل  التمريرات،  من  سلسلة  شهدت  منظمة  ومن هجمة 
اليمنى،  الجهة  من  زاحفة  عرضية  كرة  شاكريي  شريدان 
املنطقة،  داخل  من  الرقابة،  من  الخايل  إيمبولو،  ليسدد 
دون مضايقة من أحد، سكنت شباك أندريه أونانا، حارس 
السويرسي  الالعب  ويرفض  الكامريون،  منتخب  مرمى 
االحتفال بتسجيله الهدف يف مرمى منتخب البلد الذي ولد 

فيه.
وقاد  رسيعا،  التعادل  إدراك  الكامريون  منتخب  حاول 
غري  )األسود  ملنتخب  عنرتية  هجمة  موتينج  تشوبو 
املروضة( يف الدقيقة 57، حيث انطلق بالكرة من الناحية 
وهو  يسدد  أن  قبل  الجزاء،  ملنطقة  وصل  حتى  اليمنى، 
عىل بعد خطوات قليلة من املرمى، لكن سومري أبعد الكرة 

لركنية لم تستغل.
مدافعي  من  فادحا  خطأ  سيفريوفيتش  هاريس  واستغل   
داخل  وينطلق  الكرة  استخالص  يف  لينجح  الكامريون 
تعانق  كادت  قوية  كرة  بعدها  ليسدد  الجزاء،  منطقة 
الشباك لوال تدخل املدافع جان شارل كاستيليتو، الذي أبعد 
الكرة يف الوقت املناسب ويطلق بعدها حكم اللقاء صافرة 

النهاية، معلنا فوز سويرسا 1 /  صفر عىل الكامريون.

قبل موقعة الحسم أمام المكسيك

أسئلـة تشــغل األرجنتيــن..!

هل سجري المدرب تغييرات؟

املقام األول ملواجهة منافس مختلف  بدون شك، وذلك يف 
وربما  مختلفة،  خطة  عىل  سكالوني  سيعتمد  وبالتايل 
تشمل التغيريات الظهريين نيكوالس تاجليافيكو وناهويل 
من  أفضل  دفاعية  نزعة  أصحاب  بالعبني  بالدفع  مولينا 

ماركوس أكونا أو خوان قويث أو جونزالو مونتيل.
وربما  امللعب،  وسط  يف  أيًضا  تغيريات  هناك  وستكون 
التشكيل  يف  بتواجدهما  االحتفاظ  يضمنان  اللذان  االثنان 

األسايس هما الوتارو مارتينيز وليونيل مييس.

هل سكالوني مؤهل لحل المشكلة؟

كما  وااللتزام،  واملوهبة  العمل  عىل  القدرة  يملك سكالوني 

توليه  عند  البداية  ففي  متوازنا،  مساعدا  جهازا  يملك  أنه 
املناسب،  الشخص  باعتباره  إليه  ينظر  يكن  لم  املهمة، 
ولكنه أظهر قدرته عىل تحمل املسؤولية وخلق تواصل بني 
ارتكابه  ذلك عدم  يعني  الالعبني، وال  جيلني مختلفني من 
لألخطاء يف كأس العالم، ولكنه سيحاول تصحيح األخطاء.

هل يمكن أن تودع األرجنتين 

المونديال أمام المكسيك؟

خرست  حال  ويف  بالعواطف،  تعرتف  ال  الحسابات 
وستكون  البطولة،  فستودع  املكسيك  أمام  األرجنتني 
حينها تلك املرة األوىل يف التاريخ التي تودع فيها األرجنتني 
يف  األخرية  املباراة  وتخوض  الثانية،  الجولة  من  البطولة 

األرجنتني  فسيضع  التعادل  أمل.أما  بال  املجموعات  دور 
يف وضع معقد، حيث سيكون التأهل للدور التايل مرتبطا 
الفوز فسيضع األرجنتني عىل املسار  أما  بنتائج اآلخرين، 
الجولة  يف  الفوز  حقق  حال  يف  ستتأهل  حيث  الصحيح، 

التالية.

هل يجب إشراك الالعبين 

غير الجاهزين بنسبة 100 %؟

لكل  والذهنية  البدنية  الحالة  يعلم  من  هو  وحده  املدرب 
العب، ومدى إمكانية املخاطرة به، وهو الوحيد الذي يعلم 
أيًضا عدد الالعبني الذين يمكن املغامرة بهم يف حال عدم 

جاهزيتهم البدنية بصورة كاملة.

هل ميسي قائد إيجابي؟

بنضوج  بالتحدث  املايض،  الثالثاء  يوم  ذلك  مييس  أظهر 
وثقة أمام وسائل اإلعالم، ربما ال يملك مييس أفضل خطاب 
عاطفي وليس أفضل من يحفز اآلخرين، ولكنه يملك مكانة 

خاصة بني زمالئه.

هل يمكن التعافي سريعا على الصعيد المعنوي؟

فعل  رد  مشاهدة  حتى  السؤال  هذا  عىل  اإلجابة  يتم  لن 
يخوضون  األرجنتني  قائمة  يف  العبًا   19 فهناك  الالعبني، 
البناء  يف  إيجابيا  يعد  الذي  واألمر  األوىل،  للمرة  املونديال 
وخاصة  الخربة  صعيد  عىل  كذلك  ليس  ولكنه  للمستقبل، 

يف الوضع الراهن.

{ من مباراة األرجنتين أمام السعودية

دخلت األرجنتين مونديال قطر باعتبارها من 
أبرز المرشحين للفوز باللقب، وبالتالي لم 

يكن التفكير في الخطوات األولى للفريق في 
المونديال، بل كان التفكير فيمن ستواجهه 
في دور الـ16 ومدى إمكانية االصطدام بفرنسا.
وكان ذلك التفكير وراء السقوط المدوي في 

الجولة األولى أمام السعودية، لتجد األرجنتين 
نفسها مهددة بتوديع البطولة من دور 

المجموعات، لتطرح الصحافة األرجنتينية 
 »LA NACION« العديد من األسئلة استعرضت
أبرز 6 أسئلة تشغل الجماهير األرجنتينية قبل 

مواجهة المكسيك في الجولة التالية.

{ من مباراة المنتخبين

الطرد: ال يوجد

الحكم: راؤول تيلو

الكاميرونسويسرا

10

سومير.. رجل المباراة

حصل يان سومري حارس مرمى منتخب 
سويرسا عىل لقب رجل مباراة منتخب بالده 

أمام الكامريون يف إطار مباريات الجولة األوىل 
للمجموعة السابعة لبطولة كأس العالم.

بدأ منتخب سويرسا املباراة بتشكيل مكون 
من، سومري وفيدمري سيلفان وإلفيدي نيكو 

وأكانجي مانويل وإمبولو بريل وفرويلر 
ريمو وشاكا وروديجري ريكاردو وسو جربيل 
وفارجاس وشاكريي.. ويف املقابل بدأ املنتخب 
الكامريوني املباراة بتشكيل مكون من، أونانا 
وأندريا فرانك ونيكوالس نكولو وكارل توكو 

وتشوبو موتينج وأم جويت ومارتني هوالنجو 
وكيلنز فاي ومبيومو بريان وجان تشارلز 

ونوهو تولو.

{ يان سومير

في بداية مشوارها بالمونديال
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تكريم الكاميروني ميال قبل مباراة األسود وسويسرا

مـونـديـال األســاطيـر

يف  التواجد  عىل  الكامريون  أسطوة  ميال  روجيه  وحرص 
مباراته  يف  املروضة  غري  األسود  منتخب  لدعم  االستاد 
الصعبة أمام املنتخب السويرسي باملونديال، والتي خرسها 
الذي  الجيد  األداء  رغم  نظيف  بهدف  الكامريوني  الفريق 
ملعب  يف  إنفانتينو  وتواجد  الشوطني.   مدار  عىل  قدمه 
باتريس  إفريقي  والجنوب  ميال،  روجيه  بصحبة  الجنوب 
موتسيبي رئيس االتحاد اإلفريقي لكرة القدم، وصامويل 
إىل  ميال  روجيه  وتوجه  الكامريوني.   االتحاد  رئيس  ايتو 
جماهري الكامريون وهو يحمل شهادة التقدير التي منحها 

له إنفانتينو، لرد التحية إىل الجمهور. 

مع  التذكارية  الصور  التقاط  عىل  إنفانتينو  حرص  فيما 
عدد من ذوي الهمم املوجودين يف أرض امللعب. 

وجاء هذا التكريم ليبعث رسالة إىل العالم أن كأس العالم 
2022 يف قطر هي بطولة التقدير والعرفان بالجميل لكل 
من خدموا الكرة العاملية، وتكفي صورة األسطورة الراحل 

مارادونا.
وسادت حالة من الفرحة والسعادة الكبرية لدى الجماهري 
أمس،  يوم  الجنوب  استاد  يف  حرض  من  وكل  الكامريونية 
خاصة أن هذا التكريم جاء بمثابة شهادة اعرتاف وتقدير 
يف  النجوم  أبرز  وأحد  القدم  كرة  أساطري  أهم  من  لواحد 

كأس العالم.  وتعود شهرة األسطورة ميال إىل عام 1990 
الذي  الكامريون  رئيس  من  هاتفياً  اتصاالً  تلقى  عندما 
كأس  يف  املشارك  الكامريون  منتخب  مع  باللعب  طالبه 
العالم بإيطاليا حيث سجل ميال 4 أهداف يف تلك البطولة، 

وقاد فريق بالده إىل التأهل إىل دور الثمانية. 
عىل  بالفوز  العالم  وقتها  العالم  الكامريون  وفاجأت 
رغم  رد  دون  بهدف  العالم  كأس  لقب  حامل  األرجنتني، 

وجود مارادونا يف صفوفها. 
2/1، بعد   ويف مباراة كولومبيا فازت الكامريون بنتيجة 
أن خدع روجيه ميال الحارس هيجيتا وخطف منه الكرة، 

وسجل هدفاً رائعاً ورقص رقصته الشهرية. 
يف  مرة  ألول  العالم  كأس  نهائيات  يف  الكامريون  شاركت 
تاريخها يف إسبانيا عام 1982، وحقق منتخب الكامريون 
يف  الثمانية  دور  إىل  وصل  عندما  تاريخه  يف  إنجاز  أكرب 
مدرب  سونج  ريجوبريت  ويأمل    .1990 عام  مونديال 
الكامريون أن يتمكن من قيادة منتخب بالده يف كأس العالم 
2022 إىل تحقيق إنجاز جديد باسم أسود الكامريون، لكن 
تبدو املهمة صعبة يف مجموعة املوت الصعبة مع الربازيل 
أمام  الخسارة  بعد  صعوبة  وزادت  ورصبيا،  وسويرسا 

سويرسا يوم أمس يف ملعب الجنوب املونديايل.

نســـخـة »2022« تبعـث برســالة تقديـر واحتــــــــــــــرام لمن خدموا الكرة العالمية 

رائعا  مشهدا  وسويسرا  الكاميرون  مباراة  شهدت 
للحظة  خالله  حاضرا  الرياضي  الوطن  كان  للغاية، 
بطولة  من  التاريخية  النسخة  هذه  تشهدها  جميلة 

في  مرة  ألول  قطر  تستضيفها  التي  العالم  كأس 
منطقة الشرق األوسط والوطن العربي. 

رئيس  إنفانتينو  جياني  حرص  المواجهة  تبدأ  أن  فقبل 
روجيه  تكريم  على  فيفا  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 
العتباره  خاصا  وساما  بمنحه  الكاميرون،  أسطورة  ميال 

أكبر العب يسجل في كأس العالم. 

كتب – محمد الجزار 

روجيه أكبر العب 
سجل هدفا في التاريخ 

إعرتف األسطورة روجيه ميال أن التشكيلة 
يوجد  ال  الكامريوني  للمنتخب  الحالية 

الوقت  يف  نفسه  يفرض  العب  فيها 
الحايل، وربما قد تسري األمور أفضل 

هكذا. 
يف  أكثر  الرتكيز  أن  إىل  مشريا 
الجماعي،  الجانب  املنتخب عىل 
العب  أي  أرى  ال  وبرصاحة 

حايل يتمتع بصفاتي. 
إيتو  لصامويل  وبالنسبة 
كبرية،  إنجازات  حقق  فقد 
استثنائيان،  العبان  ونحن 
وال  يشبهنا،  أحد  وال 
أن  نأمل  أن  إال  يسعنا 
تتألق الكامريون يف قادم 

األيام.

رقمه  كرس  إمكانية  عن  بسؤاله 
قائال:  املستقبل رد ميال  القيايس يف 
القدم،  كرة  يف  مستحيل  يشء  »ال 
عىل  سهلة  تكون  لن  املهمة  ولكن 
اإلطالق«.  مضيفا: يف ظل تطور كرة 
رؤية  جداً  الصعب  من  اليوم،  القدم 

العب يبلغ من العمر 42 عاماً عىل أرض 
امللعب، باستثناء حرّاس املرمى. 

قيايس  رقم  لكل  بأن  ميال  روجيه  يعرتف 
خصوصياته، حيث إن كل واحد من الالعبني 
ترك  قياسية  أرقاما  حققوا  الذين  العامليني 
حيث  العالم.  كأس  عىل  الخاصة  بصمته 
األرقام  كثرياً  أقّدر  فأنا  هدافاً،  بصفتي  قال: 
القياسية التي حققها كلوز وجوست فونتني، 

تصنيفها.   يمكنني  ال  ولكن 
يندرج  القيايس  رقمي  وأضاف: 

لكن  الحال،  بطبيعة  النهج،  هذا  يف 
بالنسبة يل، الرقم القيايس الوحيد الذي 

يتفوق عىل اآلخرين هو إنجاز امللك بيليه 
بتتويجه ثالث مرات بلقب كأس العالم. 

 }

ميال

}

»صامويل إيتو«.. استثنائي

إنجـــــاز »بيـلـيــه« يتـفــوق

الرقم سيظل »صامدا«
فوارق كبيرة 

مع »الكرة األوروبية«
الكرة  بني  جدا  كبرية  فوارق  بوجود  ميال  روجيه  اعرتف 
اإلفريقية وكرة القدم األوروبية، يف الوقت الحايل مؤكدا أنه 
من الصعب تكرار إنجازات الكرة اإلفريقية يف كأس العالم 
سابقا خالل مونديال 2022 والوصول لنفس املستوى. 
النسخ  يف  وغانا  السنغال  أظهرت  لقد  ميال:  وقال 
لذلك  املستحيل  اإلفريقية ال تعرف  الكرة  أن  املاضية 

أنا سأظل متفائال. 
لدي  وانا  بالفعل،  عنهم  بعيدين  زلنا  ما  وأضاف 
إىل  أحياناً  تفتقر  الحالية  األجيال  بأن  شعور 
ذلك  يف  بهما  تحلينا  اللتني  والعزيمة  الثقة 
إن  بأنفسنا  نؤمن  أن  علينا  لذلك  الوقت.. 
أردنا تحقيق هذا النوع من األداء يف كل 

بطوالت كأس العالم.

الهدف األغلى 
في »مسيرتي«
شعوره  ميال  روجيه  الكامريوني  األسطورة  يروي 
كانت  قائال:   1990 مونديال  يف  األسطوري  بهدفه 
احتفايل  خالل  من  اتضح  ما  وهذا  عارمة،  سعادتي 
املباراة  الرغم من هزيمتنا يف نهاية  بالهدف، وذلك عىل 

وأنا فخور بذلك إىل يومنا هذا. 
وقال ميال: كان ذلك الهدف والرقم القيايس طريقة ألظهر 
ألولئك الذين شككوا يف قدراتي، أنني عىل الرغم من تقّدمي يف 

السّن، ال يزال بإمكاني تحقيق إنجازات جميلة. 
أحتفظ  كنت  ولكني  أحوايل،  أفضل  يف  أكن  لم  بدنياً،  مضيفا: 
األكرب  إنجازي  إنه رقم قيايس جميل، ولكن  الفنية،  بمؤهالتي 
كان مساعدة الكامريون عىل الوصول إىل الدور ربع النهائي يف 
لبلدنا  تاريخياً  إنجازاً  كان  فلقد   ..1990 العالم  كأس  نهائيات 

وللقارة اإلفريقية برّمتها.

}

رقصة ميال الشهيرة

}
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}

  من مباراة 

كوريا 

الجنوبية 

واألوروجواي

 فرض نفسه على 
مباراة األوروجواي 
وكوريا الجنوبية

سلبي ت��ع��ادل 
الفرص  كافة  استغالل  يف  املنتخبان  وفشل 
ليحصل  املرميني  أمام  لهما  اتيحت  التي 
منتخب  ويلتقي  نقطة.  عىل  منهما  كل 
االثنني  يوم  الربتغايل  نظريه  مع  أوروجواي 
املقبل يف الجولة الثانية، فيما يلعب منتخب 
ذات  يف  غانا  منتخب  مع  الجنوبية  كوريا 
متوسطة  املباراة  بداية  وجاءت  اليوم. 
املنتخب  فرض  ما  ورسعان  املستوى 
مجريات  عىل  سيطرته  الجنوبي  الكوري 
بحثا  الهجومية  محاوالته  وتوالت  اللقاء 
حسابات  به  يربك  مبكر  هدف  تسجيل  عن 

عىل  اعتمد  الذي  أوروجواي،  منتخب 
املرتدة  الهجمات  وشن  املساحات  تضييق 

وقتما تتاح أمامه الفرصة.
من  هجومية  محاوالت  وجود  ورغم 
الفريقني إال أنها لم تشكل خطورة حقيقية 
اللقاء،  من  األوىل  الدقائق  يف  املرميني  عىل 

لينحرص اللعب يف وسط امللعب.
امللعب حتى  اللعب منحرصا يف وسط  وظل 
أوىل  شهدت  والتي   19 الدقيقة  جاءت 

أوروجواي  ملنتخب  الخطرية  الفرص 
مدافعي  خلف  طولية  كرة  لعبت  عندما 

فيديريكو  تسلمها  الكوري  املنتخب 
كرة  وسدد  الجزاء  منطقة  داخل  فالفريدي 
بسنتيمرتات  العارضة  علت  لكنها  قوية 

قليلة.
منتخب  لالعبي  الثقة  الهجمة  هذه  أعطت 
سيطرتهم  فرضوا  حيث  أوروجواي 
محاوالتهم  وتوالت  اللقاء  مجريات  عىل 
التقدم،  هدف  تسجيل  عن  بحثا  الهجومية 
وهو ما جعل املنتخب الكوري 
لوسط  يرتاجع  الجنوبي 
عىل  للحفاظ  ملعبه 

الهجمات  عىل  االعتماد  مع  شباكه  نظافة 
املرتدة.

أوروجواي  منتخب  كاد   43 الدقيقة  ويف 
ركلة  لعبت  عندما  التقدم  هدف  يسجل  أن 
املنتخب  جزاء  منطقة  داخل  إىل  ركنية 
الكوري ارتقى إليها دييجو جودين وقابلها 
اصطدمت  كرته  لكن  قوية  رأس  برضبة 
بأسفل القائم األيمن قبل أن يشتتها الدفاع.
بدون  األول  الشوط  املتبقي من  الوقت  ومر 
نهاية  صافرة  الحكم  يطلق  أن  قبل  جديد 
بني  السلبي  التعادل  فارضا  األول  الشوط 

كثف  الثاني،  الشوط  بداية  ومع  املنتخبني. 
الهجومية  محاوالته  من  الكوري  املنتخب 
وسط  التقدم،  هدف  لتسجيل  محاولة  يف 
تراجع من العبي منتخب أوروجواي، الذين 

اعتمدوا أيضا عىل شن الهجمات املرتدة.
قوية  كرة  فالفريدي  سدد   89 الدقيقة  ويف 
كرته  ولكن  الجزاء  منطقة  خارج  من 
لركلة  وخرجت  األيمن  بالقائم  اصطدمت 
الشوط  من  املتبقي  الوقت  ومر  مرمى. 
الحكم  يطلق  أن  قبل  جديد  بدون  الثاني 

اللقاء.  صافرة نهاية 

الدوحة- د.ب.أ- استهل منتخب أوروجواي مبارياته في بطولة كأس العالم 
لكرة القدم، بتعادل سلبي مع منتخب كوريا الجنوبية أمس الخميس، خالل 
منافسات  ضمن  التعليمية،  المدينة  ملعب  على  جمعتهما  التي  المباراة 

الجولة األولى من منافسات المجموعة الثامنة.

رفع سقف الطموحات

المونديال يوحد الجماهير العربية
خالل  قطر  تشهدها  التي  املثالية  لألجواء  كان 
التي  املرضية  والنتائج  العالم،  كأس  استضافة 
دور  مستهل  يف  العربية  املنتخبات  حققتها 
وحدة  تأكيد  يف  الواضح  الدور  املجموعات، 
حول  والتكاتف  العربية  القدم  كرة  جماهري 
هدف مشرتك. وبعد صدمة خسارة العنابي أمام 
نجح  للمونديال،  االفتتاحية  املباراة  يف  اإلكوادور 
تاريخي  انتصار  تحقيق  يف  السعودي  املنتخب 
التونيس  املنتخب  قدم  وبعدها  األرجنتني.  عىل 
سلبيا  فيها  تعادل  التي  املباراة  يف  مرشفا  أداء 
املنتخب  يبهر  أن  قبل  الدنماركي،  نظريه  مع 
انتهت  التي  املباراة  يف  باألداء  الجماهري  املغربي، 
وصيف  الكرواتي  املنتخب  مع  السلبي  بالتعادل 

السعودية،  انتصار  ولعل   .2018 العالم  كأس 
شكل عالمة فارقة ونقطة تحول لطموح وسلوك 
الفوز  وجاء  املونديال.  خالل  العربية  الجماهري 
لريفع سقف الطموح لتحقيق نتائج وعروض غري 
مسبوقة للمنتخبات العربية يف أول مونديال يقام 

عىل أرض عربية.
وشهدت مباراة تونس أمام الدنمارك، توافد أعداد 
شهدت  كما  املنتخب،  ملساندة  تونس  من  كبرية 
عربية  دول  من  املشجعني  من  أعداد  حضور 
حماسية  أجواء  يف  قرطاج  نسور  لدعم  أخرى 
الجماهري  احتفاالت  وتواصلت  الثقة.  سادتها 
الساحات،  مختلف  يف  العربية  املنتخبات  بنتائج 
بحديقة  للمشجعني  الفيفا  رأسها مهرجان  وعىل 

حيث  والكورنيش،  وكتارا  واقف  وسوق  البدع 
رفعت أعالم الدول العربية املشاركة مًعا، وسادت 

حالة من الحماس والثقة.
مشرتك  ومبدأ  شعار  عىل  املشجعون  اتفق  كذلك 
وهو أن ما يحققه أي منتخب عربي يف املونديال 
هو »فخر لنا جميعا«. كما اتفقوا عىل أن األجواء 
سوى  ينقصه  ال  ربما  قطر  ملونديال  املثالية 
صالح  محمد  ونجمه  املرصي  املنتخب  مشاركة 
وكذلك املنتخب الجزائري. وقال مشجع سعودي 
العلم املغربي  يدعى محمد الشهري، كان يحمل 
يف  األسود  لدعم  البيت  ستاد  إىل  دخوله  لدى 
فوز  توقع  الصعب  من  »كان  كرواتيا  مواجهة 

السعودية عىل األرجنتني، لكننا كنا متفائلني«.

دييجو ألونسو:

ك����ن����ا األف����ض����ل
أوروجواي  منتخب  مدرب  ألونسو  دييجو  أكد 
كأس  يف  الجنوبية  كوريا  أمام  فريقه  مباراة  أن 
العالم لم تكن الدقائق التسعون كلها سهلة عىل 

اإلطالق.
وكوريا  أوروجواي  مباراة  عقب  ألونسو  وقال 
كان  ما  وهو  باملباراة،  للفوز  »ذهبنا  الجنوبية: 
امللعب  أرض  عىل  لكن  التشكيل،  من  واضًحا 
كان األمر مختلًفا نسبيًا، خاصة من حيث نسبة 

االستحواذ والقتال بني الالعبني«.
منافس  »كوريا  أوروجواي:  مدرب  وأضاف 
وأهدرنا  املباراة  معظم  يف  األفضل  وكنا  قوي 
يف  نتحسن  أن  علينا  الفرص.  من  الكثري 

املباريات القادمة«.
طوال  الفريقني  بني  رسيعة  املباراة  وكانت 
أوروجواي  العبو  أهدر  حيث  الشوطني، 
العديد من الفرص أمام مرمى املنافس، 
الجنوبي  الكوري  املنتخب  اعتمد  بينما 
عىل الهجمات املرتدة، وهي الهجمات التي 

شكلت تهديًدا ملرمى األوروجواي.

{  دييجو ألونسو

باولو بينتو:

واج����ه����ن����ا م���ن���اف���س���ا ق���وي���ا
بينتو  باولو  الربتغايل  أعرب 
الجنوبية،  كوريا  منتخب  مدرب 

ظهر  التي  بالصورة  سعادته  عن 
التي  املباراة  يف  املنتخب  عليها 

أهداف  بدون  فيها  تعادل 
األوروجواي  منتخب  مع 

منافسات  مستهل  يف 
املجموعة الثامنة.

بينتو  وقال 
املؤتمر  يف 
 : لصحفي نت ا كا «
ة  ا ر أمام مبا صعبة 

قوي  عددا منافس  يضم 
من الالعبني املميزين من خالل مشاركاتهم 
أعتقد  سنوات،  طيلة  العاملي  املستوى  يف 
قويا،  منافسا  وكنا  كبرية  مباراة  قدمنا  أننا 

األول  الشوط  يف  املجريات  عىل  وسيطرنا 
الذي  املنافس  مرمى  وهددنا  الفرص  وخلقنا 
تراجع إىل الخلف الحتواء الزخم الذي لعبنا به«.

{  باولو بينتو

الطرد: ال يوجد

الحكم: كليمون توربان

الملعب: استاد المدينة التعليمية

كوريا الجنوبيةاألوروجواي

00
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اليوم  الهولندي  املنتخب  الدوحة - قنا - يواجه 
خليفة  استاد  عىل  اإلكوادوري  نظريه  الجمعة 
الدويل، يف ثاني مبارياتهما ضمن املجموعة األوىل 

ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
 وحقق املنتخب الهولندي الفوز يف أوىل مبارياته 
عىل حساب السنغال بهدفني دون رد كما تغلبت 

االكوادور عىل منتخب قطر بذات النتيجة. 
 ويتطلع املنتخب الهولندي، وصيف بطل العالم 
ثالث مرات سابقة والذي غاب عن نسخة روسيا 
2018، ملواصلة تألقه وتحقيق ثاني انتصاراته 
لضمان التأهل إىل الدور الثاني. ويواصل العبو 
لويس  الفني  املدير  بقيادة  تدريباتهم  املنتخب 
فان جال عىل مالعب جامعة قطر ويعول املنتخب 

النجوم  من  عدد  عىل  الغد  مباراة  يف  الهولندي 
املتميزين يف مختلف الخطوط، يتقدمهم فريجيل 
فان دايك، مدافع ليفربول اإلنجليزي، وممفيس 
ديباي وفرينكي دي يونج، ثنائي فريق برشلونة 
اإلسباني، ودايل بليند وستيفن بريجيوس، ثنائي 
أياكس أمسرتدام الهولندي، وستيفان دي فراي، 

نجم إنرت اإليطايل. 
 وسبق للمدرب لويس فان جال، قيادة املنتخب 
يف  الثالث  املركز  عىل  معه  وحصل  الهولندي 

مونديال الربازيل 2014. 
بدوره  االكوادور  منتخب  يسعى  املقابل،  يف   
ملواصلة انتصاراته يف املونديال ويواصل املنتخب 
بقيادة مديره الفني غوستافو ألفارو، تدريباته 

ملواجهة  استعدادا  مسيمري،  نادي  ملعب  عىل 
هولندا.

النجوم  من  بكوكبة  االكوادور  منتخب  ويتمتع 
أبرزهم إينر فالنسيا، الذي احرز هديف الفوز عىل 
أفضل هداف  األوىل وأصبح  الجولة  العنابي يف 
العالم،  بكأس  اإلكوادور  مشاركات  تاريخ  يف 
الوحيد  الالعب  أنه  أهداف. كما  برصيد خمسة 
الذي سجل لإلكوادور يف نهائيات كأس العالم 
منتخب  ويشارك   .2006 أملانيا  مونديال  منذ 
للمرة  العالم  كأس  يف  القدم  لكرة  اإلكوادور 
و2014،  و2006   2002 أعوام  بعد  الرابعة، 
مشاركاته  تاريخ  يف  نتيجة  أفضل  وكانت 
العالم  كأس  يف  الـ16  لدور  تأهله  باملونديال 

أملانيا 2006 قبل أن يخرس من انجلرتا بهدف.
وخاض منتخب اإلكوادور عرش مباريات خالل 
حقق  املونديال،  يف  السابقة  الثالث  مشاركاته 
خمس  يف  والخسارة  مناسبات  أربع  يف  الفوز 
عرشة  خاللها  وسجل  واحدة،  مرة  والتعادل 

أهداف واستقبل 11 هدفا.
 وجاء تأهل منتخب اإلكوادور إىل مونديال قطر 
بعد سلسلة من النتائج الجيدة يف تصفيات أمريكا 
منتخبات  ألربعة  الفرصة  تتيح  التي  الجنوبية، 
املركز  صاحب  يلعب  فيما  املبارش،  بالتأهل 
الخامس ملحق التصفيات مع الفائز من ملحق 
لتحقيق  اإلكوادور  منتخب  ويتطلع  آسيا.  قارة 
أول انتصار عىل نظريه الهولندي، حني يلتقيان 

تجمعهما  رسمية  مباراة  أول  يف  الجمعة  اليوم 
بمونديال »قطر 2022«. وتواجه املنتخبان من 
قبل يف وديتني بأمسرتدام، حسم الفريق الهولندي 
بالتعادل،  األخرى  انتهت  بينما  منهما،  واحدة 
ملونديايل  املنتخبني  استعدادات  ضمن  وذلك 
وانتهت  الربازيل.  يف  و2014  أملانيا  يف   2006
نظيف،  بهدف  هولندا  بانتصار  األوىل  الودية 
الثانية.  الودية  يف   1-1 الفريقان  تعادل  فيما 
يشاركون  العبني   5 هناك  الثانية،  الودية  ومن 
ألكسندر  اإلكوادوريان  وهم  قطر  مونديال  يف 
والهولنديون  جرويزو  وكارلوس  دومينجيز 
ممفيس ديباس ودايل بليند وستيفان دي فري 

باإلضافة إىل مدرب هولندا لويس فان خال.

»الحسم« الطواحين تسعى لـ
في مباراتها أمام اإلكوادور

{ تدريبات هولندا{ تدريبات اإلكوادور

فان جال:

جيجسون مينديز:دومفريس:

ألفارو:

أعلم قدرات المنافس

نـحـتـرم خـصـومـنـاكنت مستهترا أمام السنغال

سنقاتل من أجل التأهل 
منتخب  أن  هولندا،  ملنتخب  الفني  املدير  جال  فان  لويس  يرى 
يتمتع  أنه  مؤكدا  به،  يستهان  وال  صعب  منافس  اإلكوادور 
بتنظيم أكرب من السنغال. وقال فان جال يف املؤتمر الصحفي، 
الكروي  املكر  من  أكرب  بقدر  يتمتع  اإلكوادور  منتخب  إن 

والتنظيم مقارنة بالسنغال.
لم  التي فاز بها منتخب هولندا  السنغال  أن مباراة  وأوضح 
تكن األفضل للطواحني بسبب عدم االستحواذ بالقدر املطلوب.

ملباراة  التشكيلة  مالمح  عن  الحديث  جال،  فان  ورفض 
اإلكوادور، مؤكدا أن مشاركة ممفيس ديباي يف املباراة كاملة 

ترجع يف األساس لجاهزيته البدنية بعد عودته من اإلصابة.
من  ويتحسن  التطور  وقيد  موهوب  العب  جاكبو  أن  وأوضح 

مباراة ألخرى، ولديه شخصية طموحة.
وأشار إىل أنه حلل أداء 15 العبا يف اإلكوادور ويعلم قدرات 

املنافس، موضحا أنه فخور بهذا الجيل الذي يدربه.
ونوه »هذا الجيل أفضل من جيل 2014 رغم امتالك 

نجوم أكرب يف مونديال الربازيل«.

 }

فان جال

}

يقدم  لم  بأنه  هولندا،  منتخب  العب  دومفريس،  دينزل  اعرتف 
املستوى املطلوب منه يف لقاء السنغال، بالجولة األوىل بدور 

املجموعات ببطولة كأس العالم 2022.
وقال دومفريس يف مؤتمر صحفي أمس الخميس، إنه 
كان مستهرتا أمام السنغال ولم يقدم أفضل أداء له، 

وهو ما يسعى لتصحيحه يف لقاء اإلكوادور.
وأشار إىل أن لويس فان جال املدير الفني ملنتخب 
يف  تواجده  بحكم  للجميع  خرباته  ينقل  هولندا، 

كأس العالم عدة مرات.
قوي  منافس  اإلكوادوري  املنتخب  أن  إىل  وأشار 
منتخب  أن  بدني مميز، موضحا  بأسلوب  ويلعب 
أسلوب  يفرض  أن  السنغال  لقاء  من  تعلم  هولندا 

لعبه بغض النظر عن املنافس.
ويلعب منتخب هولندا ضد اإلكوادور اليوم الجمعة يف 
الجولة الثانية للمجموعة األوىل ببطولة كأس العالم قطر 

.2022

أكد مدرب األكوادور، جوستافو ألفارو، أهمية املواجهة مع هولندا.
املباراة  يف  أظهرناه  بما  أثق  الصحفي:  املؤتمر  وقال يف ترصيحات خالل 
األوىل ضد قطر، لكننا سنواجه فريقا قويا مثل هولندا، وهو فريق جيد 

جدا، ولديه خربة وثقة بالالعبني ويرغبون يف ذلك، للفوز باللقب.
وأضاف: علينا أن نكون حذرين وأقوياء، يجب أن يقاتل كل فرد داخل 

الفريق للتأهل للدور املقبل.
سيخضع  املنتخب  قائد  فالنسيا  إينر  أن  إىل  اإلكوادور  مدرب  وأشار 
لفحص طبي أخري أمس مرة أخرى، لتحديد موقفه من املشاركة يف لقاء 

هولندا.
وأكد أن فالنسيا يريد أن يخوض اللقاء ولكن الجهاز الفني 
اإلصابة  أن  خاصة  أكرب  بشكل  عليه  لالطمئنان  يسعى 

كانت قوية يف الجولة األوىل.
يرام،  ما  عىل  أصبح  جرويزو  كارلوس  أن  وأوضح 
ويستطيع أن يكون العباً أساسياً يف حالة قرر ذلك 
املناسب  التشكيل  سيختار  أنه  مؤكداً  كمدرب، 

ملواجهة هولندا ولكنه لم يحسمه بعد.

}

 ألفارو

}

}

 دومفريس

}

العب  مينديز  جيجسون  أكد 
عليهم  وزمالءه  أنه  اإلكوادور 
لتخطي  قوة  بكل  يلعبوا  أن 

عقبة هولندا.
وأوضح أن املنتخب الهولندي 
خربات  أصحاب  العبون  لديه 
يجب  ولكن  مميزة  وقدرات 
اللعب ضده بكل قوة وبالثقة 
خاللها  من  يستطيع  التي 

حصد الفوز.
نحرتم  أن  »علينا  قائال:  وأتم 
يف  حدث  مثلما  خصومنا 
سنواجه  واآلن  قطر  لقاء 
عنارص  تملك  التي  هولندا 
تفرض  أن  وتستطيع  مميزة 

{ جيجسون مينديزأسلوبها«.



{ المنتخب األميركي{ من مباراة إنجلترا أمام إيران

»األسود الثالثة« يسعى للثأر من خسارة مونديال »1950«

إنجلترا وأميركا.. مواجهة نارية
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التأهل  لتأكيد  فرصة  اليوم  مباراة  وتعد 
خالل  من  اإلنجليزي  للمنتخب  بالنسبة 
ينهي  التي  املجموعة  حسابات  واقع 
مشواره فيها بلقاء منتخب ويلز يوم 29 

من الشهر الجاري.
خسارة  من  للثأر  إنجلرتا  تسعى  وسوف 

مونديال لهزيمة 1950.
كأس  يف  اإلنجليزي  املنتخب  ويعتمد 
العالم عىل مجموعة من الالعبني املميزين 
ماغواير،  وهاري  كني،  هاري  بقيادة 
ساكا،  وبوكايو  ستريلينغ،  ورحيم 
نفسه  الجيل  وهو  راشفورد،  وماركوس 
املاضية من  النسخة  الذي نافس بقوة يف 

املونديال يف روسيا وحقق املركز الرابع.
األمريكي  املنتخب  سيبحث  املقابل  يف   
البطولة  يف  له  األول  الفوز  تحقيق  عىل 
مباراته  يف  ملثله  بهدف  تعادله  بعد 
يمنحه  والفوز  ويلز،  منتخب  أمام  األوىل 
حظوظه  من  تقوي  التي  الرابعة  النقطة 
إىل  التأهل  بطاقة  املنافسة عىل خطف  يف 

الدور الثاني. 
 وسيسعى املنتخب األمريكي الحاصل عىل 
املركز الثالث يف أوىل بطوالت كأس العالم 
عام  باألوروغواي 

 ،1 9 3 0
هل  ملتأ ا و

الدور  إىل 
النهائي  ربع 

مونديال  يف 
الجنوبية  كوريا 

يعزز  فوز  تحقيق  إىل   ،2002 واليابان 
للدور  التأهل  إنجاز  معادلة  يف  أماله 

نصف النهائي الذي مر عليه 92 عاما.
القدم  لكرة  األمريكي  االتحاد  واختار   
إلقامة  مقرا  اللؤلؤة،  كمبينسكي  فندق 
ومنذ  قطر،  مونديال  خالل  املنتخب 
عىل  تدريباته  يخوض  قطر  إىل  وصوله 
ويظهر  الريايض.  الغرافة  نادي  ملعب 
العالم  كأس  نهائيات  يف  أمريكا  منتخب 

للمرة الحادية عرشة.
الركائز  من  نفسيهما  فرضا  وبعدما 
دورتموند  بوروسيا  لفريقيهما  األساسية 
يستعّد  سنهما،  صغر  رغم  األملاني 
جود  واإلنجليزي  ريينا  جيو  األمريكي 
بيلينجهام لوضع صداقتهما جانباً، حني 

اليوم. يتواجهان 
جلس ريينا )20 عاماً( عىل مقاعد البدالء 
يف  املتحدة  للواليات  األوىل  املباراة  خالل 

املونديال القطري ضد ويلز )1-1(، لكن 
ملعب  عىل  أساسياً  يبدأ  أن  املتوقع  من 
الثانية من  البيت يف الخور ضمن الجولة 
بدأها  التي  الثانية  املجموعة  منافسات 
إيران  باكتساح  بقوة  ورفاقه  بيلينجهام 
عاماً  العرشين  ابن  كان  لقاء  يف   2-6

صاحب هدف االفتتاح فيه.
أفاد  اليوم،  الفريقني  بني  املواجهة  وقبل 
مع  قوية  صداقة  َكوَّن  أنه  ريينا 
األخري  انضمام  منذ  اإلنجليزي 
لدورتموند قبل عامني، كاشفاً 
سيتي  برمنجهام  العب  أن 
خالل  له  سنداً  كان  السابق 
حني   2021-2020 موسم 
من  يعاني  األمريكي  كان 

لعنة اإلصابات.
»إنه  األربعاء  ريينا  وقال 
يف  يل  صديق  أعّز  بالتأكيد 
عالقة  حقاً  »تربطنا  مضيفاً  دورتموند«، 
رائعاً  كان  امللعب.  وخارج  داخل  وطيدة 
خالل العام املايض بمجّرد التحدث معي. 
من الواضح أنه كان عاماً صعباً عيلّ لكنه 
أكثر  معي  يتواصل  الذي  الشخص  كان 
أن  عىل  وحرص  آخر،  شخص  أي  من 

يكون كل يشء عىل ما يرام«.
السابق  يس  أف  نيويورك  جناح  وتابع 
 2019 عام  بدورتموند  التحق  الذي 
الحافلة،  يف  بعضنا  بجانب  »نجلس 
مكان  أي  إىل  بالطائرة  نسافر  وعندما 
نحن  أيضاً.  بعضنا  من  بالقرب  نجلس 
يف  البعض،  بعضنا  من  )معنوياً(  نتغذى 
وشاب  رائع  العب  إنه  وخارجه.  امللعب 

رائع«.
ضد  اإلثنني  رائعاً  أداًء  بيلينجهام  وقّدم 
املواهب  أفضل  أحد  أنه  ليثبت  إيران، 
من  والعرشين  الثانية  النسخة  يف  الشابة 

العاملية. النهائيات 

الوطن الرياضي- وكاالت- يلتقي منتخب إنجلترا األول 
لكرة القدم نظيره األميركي اليوم في الجولة الثانية 

من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 
FIFA قطر 2022.. ويدخل المنتخب االنجليزي مباراة 

الغد متصدرا المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه الكبير 
في الجولة األولى على منتخب إيران بستة أهداف 

لهدفين، حيث يسعى لتحقيق فوزه 
الثاني تواليا لضمان تأهله إلى دور الـ 16 

ومواصلة رحلة بحثه عن لقبه الثاني 
بعد األول عام 1966.

برهالتر يمدح 
مدرب األسود الثالثة

قال جريج برهالرت املدير الفني ملنتخب 
أمريكا، إن هناك تشابها كبريا بينه وبني 

جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلرتا يف 
األفكار التدريبية.

وأضاف برهالرت خالل املؤتمر الصحفي: 
»جاريث ساوثجيت يقوم بعمل رائع مع 

إنجلرتا بالرغم من أنه يتعرض لضغوطات 
كبرية بشكل مستمر للحصول عىل أفضل 

النتائج«.
وزاد: »أعلم أن اإلحصائيات يف مباراة ويلز 

لم تكن يف صالحنا وكان لنا تسديدة واحدة 
فقط عىل املرمى، ولكنني أعرف بأننا كان 

لدينا بعض الفرص الخطرية كان من املمكن 
أن تتم ترجمتها إىل أهداف«.

واختتم املدير الفني ملنتخب أمريكا: »نريد 
أن تكون كأس العالم قطر 2022 بداية 

عهد جديد لكرة القدم األمريكية وأن نستغل 
كل اإلمكانيات واملواهب التي لدينا لتحقيق 

األفضل دائما«.

{ برهالتر

ساوثجيت يؤكد 
جاهزية »كين«

أعلن جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب 
إنجلرتا، جاهزية املهاجم هاري كني 

للمشاركة يف املواجهة التي تجمع املنتخب 
مع نظريه األمريكي.

وأّكد ساوثجيت جاهزية كني قائالً: »هو 
بخري وكل يشء يسري بشكل جيد من أجل 
املباراة«.. أضاف: »اإلصابة يف القدم أكثر 
من الكاحل، لقد كانت عرقلة قوية، لكن 

لحسن الحظ اجتازها من دون الكثري من 
الرضر«.

وقال مدرب املنتخب اإلنجليزي: »حالته 
جيدة، بذل جهداً أكرب بصورة فردية، 

لكنه سيعود إىل تشكيلة الفريق غداً وكل 
يشء عىل ما يرام قبل املباراة«.

تابع: »أخضعناه للفحص للتأكد، وأعتقد 
أنه يف بعض الحاالت أثناء عالج بعض 

املشكالت يتعني عليك أن تعرف عىل وجه 
الدقة ما يجري وتبني أن كل يشء عىل 

ما يرام«.

{ ساوثجيت

استمرار غياب ماديسون
أمام  فريقه  موقعة  عن  ماديسون،  جيمس  اإلنجليزي،  املنتخب  العب  سيغيب 
الواليات املتحدة، ضمن منافسات املجموعة الثانية بالدور األول من بطولة كأس 

العالم 2022.
بفوز  انتهت  التي  املباراة  يف  عاما(،   26( ليسرت  نجم  ماديسون  يشارك  ولم 

إنجلرتا 6-2 عىل إيران يوم اإلثنني بسبب اإلصابة.
يزال صانع  ما  »ذا صن«،  ذكرته صحيفة  ملا  ووفقا 
األلعاب ماديسون يعاني من مشكلة يف الركبة 
يف  لفريقه  األخرية  املباراة  يف  بها  أصيب 
كأس  قبل  املمتاز  اإلنجليزي  الدوري 

العالم.
ولم يشارك يف تدريب الفريق 
إنجلرتا  وصول  منذ 
األسبوع  قطر  إىل 
يزال  وما  املايض، 
لربنامج  يخضع 
شخيص،  تدريب 
سيغيب  وبالتايل 
اليوم  مباراة  عن 
ضد  الجمعة 
املتحدة  الواليات 
يكون  وقد  األمريكية، 
يف  متاح  غري  أيضا 
املباراة األخرية باملجموعة 

ضد ويلز.

تايلور أدامز:

علينا استغالل الفرص
أمام  أنه  أمريكا  أدامز العب  تايلور  أكد 
أن  موضحا  شك  بال  قوية  مواجهة 

املنتخب االنجليزي منافس قوي.
»أشعر  يونايتد  ليدز  العب  وأضاف 
بأنها مباراة يف الدوري االنجليزي، طاملا 
الربيمريليج،  يف  العبا  أكون  أن  حلمت 

سعيد باللعب هناك فهو دوري رائع«.
وأشار إىل أن فريقه يجب عليه استغالل 
الفرص التي تسنح له ويستغل الحلول 

التي تتاح يف مباراة إنجلرتا.

ووكــــر:

»جيلنا« أفضل 
من بيكهام وروني

ووكر،  كايل  اإلنجليزي  املنتخب  يدعي العب 
أن الجيل الحايل ملنتخب إنجلرتا، أكثر موهبة 

من الجيل الذهبي.
»ذا  لصحيفة  ترصيحات  يف  ووكر  ويقول 
اليوم  مواجهة  قبل  تزداد  الثقة  إن  صن«، 

الجمعة مع الواليات املتحدة.
أن  أيضا  ووكر  ويعتقد 

الحالية  املجموعة 
الشباب  من 
من  أكثر  موهوبة 
الذهبي«  »الجيل 
الذي  السابق، 
االرتقاء  يف  فشل 
مستوى  إىل 

إمكاناته.

{  تايلور أدامز
{ كايل ووكر

}

 ماديسون

}

مواجهة خاصة 
لنجمي دورتموند 

اليوم
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في أول مواجهة بينهما منذ »1978«

ويلز وإيران .. لقاء الجريحين

الدوح�ة- قن�ا- يس�عى املنتخ�ب اإليران�ي إىل اإلبق�اء عىل 
حظوظه يف التأهل إىل ال�دور الثاني من بطولة كأس العالم 
FIFA قطر 2022 عندما يالقي منتخب ويلز اليوم الجمعة 

يف الجولة الثانية لحساب املجموعة الثانية.
 وكان املنتخب�ان قد أخفقا يف تحقيق الفوز يف الجولة األوىل، 
إذ تع�ادل منتخ�ب ويلز بهدف ملثله أم�ام نظريه األمريكي، 
فيم�ا خرس منتخ�ب إيران أمام منافس�ه اإلنجليزي بس�تة 
أه�داف مقابل هدفني، وبالتايل فكل منهما يف أش�د الحاجة 
لنقاط املواجهة الثالث كاملة لتحسني وضعه، والبقاء ضمن 
املنافسة يف املجموعة الثانية التي تصدرها بعد الجولة األوىل 
منتخب إنجلرتا بثالث نقاط وبس�تة أه�داف وعليه هدفان، 
ويأت�ي منتخبا أم�ريكا وويل�ز يف املركزين الثان�ي والثالث 
بذات الرصيد نقطة واح�دة وهدف واحد، ثم منتخب إيران 
يف املركز الرابع األخري دون نقاط وبهدفني له وس�تة أهداف 

عليه.
 وتع�د املواجه�ة املرتقبة ب�ني املنتخبني، الفرص�ة األخرية 
للمنتخب اإليراني يف حسابات التأهل، إذ البد من فوزه حتى 
يظل ضمن املنافس�ة، ذلك أن خس�ارته الثانية توالياً تعني 
توديعه للمنافس�ات رس�مياً، فيما هي الفرصة قبل األخرية 
ملنتخب ويلز الذي سيس�عى لتحقيق الف�وز ورفع رصيده 
ألربع نق�اط قبل خوض�ه مواجهته األخرية الحاس�مة أمام 

منتخب إنجلرتا.
 ويمل�ك كل منتخب مجموعة م�ن الالعبني الذين يمكن لهم 
صناع�ة الفارق خ�الل هذه املواجهة يتقدمه�م غاريث بيل 
ه�داف وقائ�د منتخ�ب ويلز الذي س�جل يف آخ�ر مواجهة 
ه�دف التعادل من ركلة جزاء بمرمى منتخب أمريكا، ويربز 
أيض�اً يف املنتخ�ب اإليراني هدافه مه�دي تارمي الذي نجح 
يف تسجيل هدفني باملواجهة األخرية بمرمى منتخب إنجلرتا.

 وتجدر اإلش�ارة إىل أن املنتخبني لم يلتقيا من قبل يف كأس 
العال�م، وجمعتهم�ا فق�ط مواجه�ة ودية يف الع�ام 1978 

وانتهت ملصلحة منتخب ويلز بهدف نظيف.

{ من تدريبات ويلز{ من تدريبات إيران

في مونديال قطر

ألمانيا تخشى 
الوداع المبكر

عاصف�ة من االنتقادات طال�ت هانز فليك، مدرب 
منتخب أملانيا، يف أعقاب الخسارة املفاجئة ملنتخب 
املاكينات أمام منتخ�ب اليابان، يف نهائيات كأس 

العالم قطر 2022.
وتس�بب إه�دار املنتخب األملاني للفرص الس�هلة 
وس�وء حالة خط دفاعه يف تفريط الفريق يف فوز 
س�هل كان يف متناوله، خاصة بعد تقدمه )0-1( 
يف الش�وط األول، حي�ث تلقى هدف�ني يف آخر 15 

دقيقة من منافسه اآلسيوي.
وق�ال ماتي�وس )61 عام�ا( وهو الفائ�ز بكأس 
العال�م 1990 لتليفزي�ون بيل�د: »دائم�ا أس�اند 
فلي�ك، لكنني ال أفهم بعض األش�ياء التي حدثت 

يف املب�اراة، املدرب يج�ب عليه التعام�ل مع هذه 
التساؤالت«.

ول�م يكن ماتيوس راضيا كذلك عن تبديالت فليك 
خالل املب�اراة. وأوضح: »بإخ�راج توماس مولر 
وإلكاي، وهما العبان خبريان يف نفس الوقت، غاب 

النظام وكذلك أسلوب اللعب«.
وكان شفاينشتايجر قد ساعد املنتخب األملاني عىل 
تحقيق اللقب يف عام 2014، لكنه كان مستاء من 
أداء زوله. وقال العب بايرن السابق يف ترصيحات 
لقن�اة »ايه آر دي« خالل تحليل�ه لهدف التعادل 
الذي أحرزه املنتخب الياباني عن طريق ريتس�و 

دوان: »ارتكبنا أخطاء كبرية يف الدفاع«.

فرص بقاء األلمان

أصب�ح منتخب أملانيا مطالب�ا بالفوز بعد غٍد يف الجولة 
املقبل�ة باملجموعة عىل نظريه اإلس�باني، الذي اس�تهل 
مش�واره يف البطول�ة باكتس�اح منتخ�ب كوس�تاريكا 
)7-0(، إذا أراد تجن�ب ال�وداع املبك�ر ل�كأس العالم 
من مرحل�ة املجموعات للم�رة الثانية ع�ىل التوايل بعد 

مونديال روسيا 2018.
إذا ما أراد املنتخب األملاني الحفاظ عىل فرصه يف البقاء 
يف البطولة فيتعني عليه اجتياز عقبة منتخب إس�بانيا، 
الذي س�حق منتخب )املاكينات( بنتيجة )6-0( يف آخر 
لق�اء جرى ب�ني املنتخبني خ�الل بطول�ة دوري األمم 

األوروبية عام 2020. 
وحافظ املنتخب اإلس�باني عىل سجله خاليا من الهزائم 
أمام نظريه األملاني يف البطوالت الكربى، منذ الخسارة يف 
كأس األم�م األوروبية )يورو 1988(، الذي أقيم بأملانيا 
الغربي، وبرشط أن يفوز منتخب كوستاركيا عىل نظريه 
الياباني وفوز أملانيا عىل كوستاريكا. أما يف حال تعادل 
منتخبي أملانيا وإس�بانيا، فإن رشط العبور يعتمد عىل 

خسارة إسبانيا أمام اليابان وهو سيناريو غري متوقع.
ولذا، ال أمل قوي للمنتخب األملاني يف البقاء بالبطولة إال 
بالفوز عىل نظريه اإلس�باني والكوستاريكي وحصد 6 
نق�اط، لرياهن عىل فارق األهداف أو النقاط مع الفريق 

الياباني واإلسباني.

{ من مباراة ألمانيا واليابان

روبيرت بيج:

سنفوز اليوم!
ش�دد روبريت بيج، املدير الفني ملنتخب ويلز، عىل أهمية مواجهة 
فريق�ه أمام إي�ران اليوم الجمع�ة، ضمن الجول�ة الثانية من 
دور املجموع�ات ب�كأس العالم »قط�ر 2022«. وقال بيج 
يف ترصيح�ات باملؤتمر الصحفي: »الجميع يف لياقة بدنية 
جيدة، إيران تريد الفوز بعد الخسارة املدوية من إنجلرتا، 
سيقومون بتغيري التشكيل، هم يلعبون بطريقة 3/3/4 
مثل أمريكا، لن نتفاجأ بتش�كيل إيران أمامنا«. وواصل: 
نحن وإي�ران مطالب�ان بالفوز لكن نحن من س�نفوز«، 
مش�ريا إىل أن جاريث بيل العب رائ�ع ودائما يدعم الفريق 
يف املباريات عندما يحتاجه، وهو من أس�باب وصول ويلز إىل 

كأس العالم ويستحق كل التقدير الذي يحظى به. { روبيرت بيج

بيل:

مواجهة صعبة
ش�دد جاريث بيل قائد منتخب ويل�ز، عىل صعوبة مباراة فريقه أمام 
إيران. قال بيل، خالل املؤتمر: »إيران هنا ألنهم يستحقون ذلك، لديهم 
العب�ون مميزون ومدافعون جيدون، علينا تطبيق خطتنا واس�تغالل 
نقاط قوتنا، لديهم العبون قادرون عىل تش�كيل خطورة أمامنا، لكن 
س�نعمل عىل إيقافهم«. وواصل: »خس�ارة إيران أمام إنجلرتا قاسية 
ونعل�م أنهم س�يقدمون مباراة جيدة، لكن س�نحاول الف�وز، ال نود 
التفكري يف نتيجة لقاء إنجلرتا وإيران، مواجهة الغد صعبة لنا ولهم«. 
وتاب�ع: »لم أرك�ز كثريا عىل كوني القائد أركز فق�ط عىل املباراة، هذا 

إنجاز رائع أن أمثل بلدي ورشف عظيم، وأتمنى أن نفوز«.
{ بيل

كيروش:

انتظروا بدايتنا الحقيقية
عل�ق كارل�وس ك�ريوش املدي�ر الفن�ي ملنتخ�ب 

إي�ران عىل مواجهة نظريه ويل�ز اليوم يف دور 
املجموعات من كأس العالم ضمن منافسات 
الجول�ة الثاني�ة. وقال كارل�وس كريوش: 
خس�ارتنا كبرية أمام انجل�رتا ولكن اليوم 
هي بدايتنا الفعلية، لدينا مباراتان لنلعب 
ونعم�ل  وإخ�الص،  بج�د  العال�م  كأس 
الصع�ود لل�دور الثان�ي. ويبحث كريوش 

عن انطالق�ة جديدة، بعد س�قوط املنتخب 
اإليران�ي يف الجولة األوىل أمام إنجلرتا بنتيجة 

{ كيروش6/ 2

طارمي:

مباراة مصيرية
أك�د مهدي طارمي، مهاجم املنتخ�ب اإليراني، أن مباراة 
ويلز مصريية بالنس�بة لهم. وق�ال طارمي خالل املؤتمر 
الصحفي: س�نفعل اليوم كل ما لدين�ا لنحقق الفوز عىل 
ويلز، املباراة مصريية وحاسمة يف مستقبلنا بكأس العالم 
ولذل�ك نعلم جيدا أهميتها. ويس�عى املنتخب اإليراني إىل 
اإلبق�اء عىل حظوظه يف التأهل إىل الدور الثاني من بطولة 
كأس العال�م FIFA قط�ر 2022 عندم�ا يالقي منتخب 
ويلز الي�وم . وكان املنتخبان قد أخفق�ا يف تحقيق الفوز 

يف الجولة األوىل.
{ مهدي طارمي
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مكسيكي بـ »الغترة« »الوزير«.. يستعرض مهاراته
يف  االجتماع�ي  التواص�ل  مواق�ع  يف  انت�ر 
السعودية مقطع فيديو يظهر استعراض وزير 
الرياضة األمري عب�د العزيز بن تركي الفيصل، 

مهاراته بكرة القدم مستخدما كرة تنس.
وتداول رواد مواقع التواصل االجتماعي مقطع 
الفيدي�و ظهر فيه األمري عب�د العزيز بن تركي 
الفيصل وهو يس�تعرض مواهبه عرب قدرته يف 
تنطيط كرة التنس يف مكان يبدو أنه ملعب كرة 

مرضب ذو أرضية صلبة.
وع�رب رواد مواق�ع التواص�ل ع�ن إعجابه�م 
بمه�ارات وزير الرياضة الس�عودي، حيث قال 
أحدهم: »إذا هذا الوزير طبيعي يكون منتخبنا 
ب�كل هذا اإلبداع«، فيما كتب آخر: »عش�ان كذا 
منتخبنا مهاراتهم عاليه.. لعيب يا سمو األمري«.

انت�ر يف مواقع التواصل 
فيديو  االجتماع�ي مقطع 
يظهر رجل أم�ن يف قطر 
مش�جعة  يس�اعد  وه�و 
املنتخ�ب  زي  ترت�دي 
لب�س  ع�ى  املكس�يكي 
»الش�ماغ«، حي�ث نال�ت 
ه�ذه اللفت�ة استحس�ان 

رواد هذه املواقع.
وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو حيث ظهر 
رجل األمن وهو يس�اعد املش�جعة عى ارتداء »الغرتة« 

عند نقطة تجمع جماهريية.
هذا وأعرب عدد من الحسابات يف »تويرت« عن إعجابهم 

بلفتة رجل األمن مع املشجعة.

دموع.. كريستيانو
التقط�ت عدس�ات الكام�ريا لقطة 
رائع�ة للنجم الربتغايل األس�طورة 
كريس�تيانو رونال�دو، قب�ل بداية 
مب�اراة غانا أمس والت�ي فاز فيها 

برازيل أوروبا بنتيجة 2-3.
وأظه�رت اللقطة النج�م الربتغايل 
وه�و يبك�ي بالدم�وع قب�ل عزف 
كدالل�ة  لب�اده  الوطن�ي  النش�يد 
واضحة عى عشق هذا النجم الكبري 

للمنتخب.
األخ�رية  س�تكون  البطول�ة  ه�ذه 
منتخ�ب  بقمي�ص  لكريس�تيانو 
الربتغ�ال وبعدها س�يعلن اعتزاله 

اللعب الدويل.

هيكل الشعري.. اإلعالمي بقنوات الكاس لـ                  :

المذيع الناجح.. »جوكر«

} هل حقق برنامج حوار املونديال النجاح املطلوب 
يف رأيك..؟

- الحم�د لل�ه الربنام�ج حقق النج�اح املطل�وب باعتبار 
االهتمام الكبري من الصحف العاملية باللقاءات مع رؤس�اء 
االتح�ادات العاملية املختلفة، ومنهم ح�وار رئيس االتحاد 
الربازي�ي، ورئيس االتحاد التونيس أيض�ا باإلضافة للقاء 

بريهوف مدير املنتخب األملاني الصعب جدا يف التعامل.

هل  والعربية  العاملية  الكرة  بني  العمل  يف  تنوعك   {
يمثل لك أزمة..؟

- ال عى اإلطاق، فمن يحب الكرة يحبها بتنوعها وأنا أرى 
نفيس يف الدوريات العربية ككل باإلضافة أيضا للدوريات 
العاملية األخرى، واملذيع الش�اطر يجب أن يكون »جوكر« 
فيتواجد يف االستوديو وامليدان وحتى لو تطلب منه العمل 

كمعلق بدون تخصص.

} الكاس ماذا تعني لك..؟

16 س�نة يف القناة، وأصبحت ه�ي بيتي والعاقة تتجاوز 
عاقة العمل وتحولت إىل عاقة حب وعائلة بالنسبة يل.

يف  ستفكر  أخرى  عروضا  تلقيت  إذا  هل  لكن   {
الرحيل..؟

- ه�ذه أم�ور مهنية ونح�ن محرتفون، لك�ن الحقيقة إذا 
جاءني عرض س�أفكر ألف مرة قب�ل أن أقرر الرحيل عن 

القناة فأنا سعيد للغاية فيها.

الفرتة  خالل  أجريته  الذي  األصعب  الحوار  ما   {
املاضية..؟

- قب�ل املونديال كان ح�وار أوليفر بريهوف، هو األصعب 
ألنه كان يرد بشكل مخترص جدا لكن استطعنا الحمد لله 
إخ�راج ما نحتاج�ه خال هذا اللقاء، ويف الفرتة الس�ابقة 

كان الحوار مع لويس فان خال.

حتى  للمونديال  الكأس  قناة  تغطية  ترى  كيف   {
اآلن..؟

- الحمد لله تس�ري بش�كل أكثر من ممت�از بدليل رد فعل 
الجماهري والتفاعل الواضح واإلش�ادة بالتغطية، والحمد 
لله وصلنا إىل مس�تويات رائعة وم�ع مزيد من التفاصيل 
سنكون يف مستوى راقي جدا وننافس القنوات العاملية ألن 
الكأس استطاعت أن تصل لقلوب الجماهري بعفوية كبرية 

وهذه هي ميزتها األكرب.

} من هو قدوتك يف اإلعالم..؟

- بداي�ة التأثر كانت يف تونس مثل رضا العودي وحس�ن 
الوادي، واملرح�وم نجيب خطاب والكل يف تونس تأثر بها 

وليس هيكل الشعري فقط.

بكأس  املنافسة  يف  تونس  حظوظ  ترى  كيف   {
العالم..؟

- مباراة أس�رتاليا القادمة مفصلية بالنس�بة لنا، وأعتقد 
أننا إذا فزنا بها سنكون مفاجأة هذا املونديال.

} القادري هل هو الرجل املناسب يف هذا الوقت..؟

- نع�م وأعتقد أنه أثبت ذلك يف مب�اراة الدانمارك األخرية 
حيث أشاد الجميع بمردود املنتخب الفني.

} رأيك يف تنظيم قطر للمونديال..؟

- أعتقد أنه األفضل يف تاريخ كأس العالم، والرد من قطر 
جاء يف امللع�ب وليس عى صفحات الصحف فقط ويمكن 
معرفة ذل�ك من خال ردود أفع�ال الجماهري التي كانت 
دولها تهاجم قطر وعندما جاءت إىل هنا شاهدت الحقيقة 

عى أرض الواقع.

كتب – محمد الجزار

عفوي إلى حد كبير، محاور مميز ويعرف جيدا كيف 
يسير الحوار خاصة مع الكبار.

نجح برنامجه حوار المونديال وخطف األضواء قبل 
كأس العالم بعدد من اللقاءات من العيار الثقيل، 

فكان أحد نجوم هذه البطولة على شاشة الكأس.
هو هيكل الشعري المذيع التونسي الذي التقاه 

الوطن الرياضي للحديث عن المونديال ومنتخب تونس 
وكان معه هذا اللقاء: 

»كيم«.. الكوري

حملت التش�كيلة األساس�ية ملنتخب كوريا الجنوبية يف مباراته أمام 
أوروغ�واي يف كأس العال�م 2022، مفارق�ة غريب�ة للغاية خاصة 
بأس�ماء العبي خط دف�اع وحارس مرمى الفريق اآلس�يوي. ودخل 
املنتخب الكوري املباراة، بتش�كيلة تضم خمس�ة العبن يتشاركون 
جميعا اس�م »كيم«، وهم حارس مرم�ى ورباعي خط الدفاعي وهو 

ما يحدث للمرة األوىل يف تاريخ كأس العالم.

»30« مليون مشاهدة 

أظه�رت األرقام األولي�ة للمباراة االفتتاحية ملوندي�ال قطر زيادة يف 
أعداد املش�اهدين، مقارنة باملباراة االفتتاحية ملونديال روس�يا قبل 
أربع�ة أعوام. وأك�د االتحاد الدويل لك�رة القدم )فيف�ا( يف بيان أن 
حوايل ثاثن مليونا و300 ألف مش�اهد يف اإلكوادور تابعوا املباراة 
االفتتاحية للمونديال أمام قطر يوم األحد املايض. ويشكل هذا زيادة 
بنس�بة %109 يف أعداد املشاهدين للمباراة االفتتاحية يف اإلكوادور 
مقارنة بنس�ب املش�اهدة يف النسختن الس�ابقتن من كأس العالم، 

علما أن اإلكوادور لم تشارك يف مونديال روسيا.

{ هيكل الشعري 

ال��رح��ي��ل  ف���ي  أف���ك���ر  وال  »بيتي«..  ال���ك���اس 

قناتنا في قلوب الجماهير بفضل »العفوية« والمهنية 

Facbookأرقام

{ الشعري يتحدث 

للزميل محمد الجزار
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سعد المهندي

الليلة.. تحتشد الصفوف لدعم العنابي في المهمة المصيرية

في الثمامة.. ننشد الهولو !

} اليوم ال صوت يعلو فوق صوت مباراة 
منتخبنا الوطني أمام السنغايل، يف مواجهة 

مصريية للعنابي يف املونديال التاريخي، 
منتخبنا الذي لطاملا أسعدنا وكان عند 

حسن الظن وقدم الكثري وأفرح الجميع 
يف مناسبات عدة، يستحق اليوم أن نقف 

خلفه وندعمه، وتحتشد خلفه الصفوف يف 
استاد الثمامة. 

} العنابي لم يقدم املأمول منه يف املباراه 
االفتتاحية أمام االكوادور وخرس أداء 

ونتيجة، وتعرض للعديد من االنتقادات 
بسبب مستواه الدي كان بعيدا عنه 

واملعروف به، لكن اليوم يختلف الوضع 
تماما ويدرك الالعبون انهم أمام أوال 

إرضاء أنفسهم، ومن ثم الجماهري ألننا عىل 
ثقة بأنهم غري راضني إطالقا عما قدموه 
يف املباراة األوىل، وان لديهم املزيد خاصة 
أن هذه البطولة تعترب الفرصة األكرب ألي 

العب وحلم أصبح واقعا..
} أما الوقفة الجماهريية فهي أمر مفروغ 

منه، والجميع سيقف مع منتخبنا قلبا 
وقاالبا واألهم أن نشاهد الجميع يهتف 

ويشجع ويؤازر ويصفق، وننشد الهولو 
جميعا، يف حب منتخبنا ودعمه ومساندته، 

فمهما اختلفنا عىل قراءة املدرب سانشيز 

والتشكيلة واألسماء وطريقة اإلعداد، وهذا 
أمر صحي لكن جميعا نتفق عىل حب 

منتخبنا والوقوف إىل جانبه ويف املواقف 
الصعبة يظهر معدن الجمهور الويف كما 

يظهر معدن رجال منتخبنا..
} برتغال رونالدو.. قدم املطلوب منه 

وحقق ثالث نقاط مهمة يف أول مباراه له 
يف مباراة جميلة أداء ونتيجة حيث وأحبط 
مفاجأة الغانيني الذي قدموا مباراة كبرية 
وخرسوا برشف حتى الثواني األخرية من 

اللقاء.
فوز الربتغال أنعش سوق النجوم، وعىل 

رأسهم كريستيانو بعد أن خرس مييس 
املواجهة األوىل !
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الالعبون مطالبون بتقديم 
كل ما لديهم لإلمتاع واإلقناع

فهد العمادي
مدير التحرير

ويلز

سويسرا

قطر

أوروجواي

إيران

كاميرون

السنغال

كوريا الجنوبية

هولندا

البرتغال

إنجلترا

البرازيل

اإلكوادور

غانا

الواليات المتحدة

صربيا

في المواقف الصعبة.. 
يظهر العبونا معدنهم األصيل 
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عمرها »86« عاما.. وتحرص على دعم المنتخب التونسي

»المشجعة األكبر« 
تلـهــم »النســور«

 أطلق�ت عليه�ا الجماهري التونس�ية لقب »األم 
عائش�ة«، ولفت�ت الالمت�ي أنظ�ار املنظم�ني 
واملشجعني من جميع أنحاء العالم للمرة األوىل، 
عندما اصطفت مع الجماهري للرتحيب بوصول 
الالعب�ني التونس�يني إىل الدوحة »األم عائش�ة« 
الت�ي تقيم حاليا برفقة ابنته�ا املقيمة يف قطر، 
قال�ت إنها س�افرت من تون�س إىل الدوحة عىل 
وج�ه التحدي�د لتكون أق�رب إىل فريق نس�ور 

قرطاج وتشهد رحلتهم خالل املونديال.
وعندم�ا س�ألت ع�ن م�دى رغبته�ا يف حضور 
مباريات املنتخب التونيس يف املالعب، استغرقت 

الالمتي اكثر م�ن دقيقة وهي تعرب بكل الطرق 
عن س�عادتها بوجودها لتشجيع نسور قرطاج 
متمني�ة له�م النج�اح ومؤكدة أنها س�تحرض 

مباريات تونس املتبقية يف املونديال.
وكان�ت تونس ق�د لعب�ت مبارته�ا االوىل أمام 
منتخب الدنمارك، وانتهت املباراة بتعادل سلبي 
بني الفريق�ني، رغم املجهود الجبار واملس�توى 

املمتاز الذي قدمه التوانسة يف املباراة. 

وتجدر اإلشارة أيًضا إىل أن الجماهري التونسية 
ح�ارضة بقوة يف قط�ر حيث يطلق�ون العنان 
لالحتف�ال بفريقه�م املش�ارك يف ه�ذا الحدث 
الضخم، وقد ش�هدت الدوحة مشاركة فعاليات 
مختلفة لدعم املنتخب التونيس شارك فيها آالف 
املش�جعني من الجالية املقيمني يف البالد، وعدد 
من التونس�يني الذي�ن وصلوا مؤخ�رًا إىل قطر 
لدعم نس�ور قرطاج ويمكن تمييزهم من خالل 

ارتدائهم لقمصان تحمل العلم التونيس. 
هؤالء املشجعون املتحمس�ون بشدة حريصون 
عىل الوقوف خلف املنتخب التونيس، مما اضفى 

ع�ىل املناط�ق املخصص�ة للمش�جعني أج�واء 
كرنفالي�ه أضاف�ت الكث�ري من البهج�ة للجواء 
املونديالية الرائعة التي تعيشها قطر هذه األيام.

ويف هذا السياق، قال طالل الدباغي رئيس اللجنة 
الرياضية يف مجلس الجالية التونسية، وأحد قادة 
مش�جعي نس�ور قرطاج، إن قطر تش�هد أجواء 
املونديال بامتياز، مؤكدا يف الوقت ذاته أن تنظيم 
دولة قطر ملونديال الح�دث الدويل فرصة مثالية 
للع�رب ملش�اركة ش�غفهم بك�رة الق�دم، ودعم 
فرقهم املشاركة يف املسابقات مبارشة من مالعب 

البطولة وألول مرة عىل أرض عربية.

كتبت- مريم الجليتي

حريصة  عاًما،   86 العمر  من  البالغة  التونسية  الالمتي،  عائشة  كانت 
ودعم  والتواجد  قطر  في  التونسية  الجماهير  إلى  االنضمام  على 
يقام  الذي  القدم  لكرة  العالم  كأس  مونديال  في  بالدها  منتخب 

في الفتربين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.




