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منتخبنا أول المودعين لمونديال »2022«

الاعبون للجماهير: اعذرونا !

ســانشــيز: النتيجــة ا تعـكــس 
مســـتوى العـــنــــابـــي !
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وا  والقلب،  الروح  تمس  كلماته 
أن  إا  الكام  ي  يبدأ  عندما  بديل 
تستمتع إليه وتركز مع ما يقوله بكل 

جوارحك. 
سعدية  أبو  محمد  فوزي  الشيخ 
أبرز  وأحد  اإسامي،  الداعية 
الخطباء ي وزارة اأوقاف والشؤون 
اإسامية هو ضيف الوطن الرياي 
لقاء  ليس  ولكنه  اللقاء،  هذا  ي 
فيه  يتحدث  استثنائي،  بل  عاديا 
والدين  الكرة  عن  ااتجاهات  بكل 

والسياسة، ومونديال قطر 2022. 
ولن أطيل ي امقدمة، أن القادم من 
إى مقدمات، فقط  يحتاج  ا  سطور 
قاله  بما  وااستمتاع  قراءته  يكفي 

وإليكم التفاصيل: 
اأحداث  ترى  كيف  البداية  ي   {

يحاول  التي  واأزمات  اأخرة 
عن  تصديرها  اأوروبين  بعض 

امونديال بسبب دعم امثلين..؟ 
بسلوك  إلينا  جاؤوا  هؤاء  براحة 
»معوج« وأرادوا اانقاب عى الفطرة 
وتعاى  سبحانه  الله  أن  اإنسانية، 
»ومن كل يء خلقنا زوجن«،  قال 
وليس رجلن، وأقول لهم إن البرية 
من  وليس  وأنثى  رجل  من  جاءت 
ذكر بفعل ذكر، إنا خلقناكم من ذكر 

وأنثى.
الكثر من  وكيف ترى وجود   {  

هامش  عى  قطر  ي  هنا  الدعاة 
امونديال..؟ 

للعلماء والدعاة من  هذا تقدير كبر 
قطر، فعى سبيل امثال الداعية ذاكر 
الدول  من  الكثر  أبت  الذي  نايك 
للتعريف  محارة  فيها  يلقي  أن 
هنا  إليه  بالعالم  الله  أتى  باإسام، 
ي قطر، وجلسوا أمامه صاغرين غر 

مرددين بإرادتهم. 
قطر  سعي  ي  رأيك  وما   {

جميلة  صورة  إبراز  وجهودها 
عن اإسام خال امونديال..؟ 

اإسام،  قيم  إبراز  ي  قطر  موقف 
أمر  باإكراه،  لإسام  الدعوة  دون 
رائع جدا أنها تؤمن بقول الله تعاى 
يكونوا  حتى  الناس  ُتكره  »أفأنت 

مؤمنن«. 
هذا  لهم  قالت  قطر  أن  وأعتقد 
ديننا وتلك أخاقنا وقيمنا، وعليكم 
عفن  من  فيه  أنتم  بما  امقارنة 
رقي  من  فيه  نحن  وبما  أخاقي 

أخاقي. 
} هل سبق لك الحديث ي هذا 

اموضوع من قبل..؟ 
الجمعة  خطب  إحدى  ي  نعم 
عن  للحديث  تطرقنا  السابقة 
اللواط، وإن شاء الله ي الخطب 

كأس  بطولة  إقامة  ومع  امقبلة 
العالم سيكون هذا اموضوع مدخا 
بشكل  الناس  وتوعية  عنه  للحديث 

أكر. 
الدعم  حمات  ترى  وكيف   {

هذا  عى  واإرار  بشارات 
اأمر..؟ 

قلوب،  با  عقول  الغرب  أن  امشكلة 
فراه يخرج من مصنع التكنولوجيا 
الزنا،  ويفعل  الخمر  ليرب  والرقي 
أيضا،  الكريم  القرآن  قال  لكن وكما 
»فإنها ا تعمي اأبصار ولكن تعمى 

القلوب«. 
والحضور  اموندياي  التجمع   {

ممكن  هل  الكبر  الجماهري 
أكثر  للتعريف  فرصة  يكون  أن 

باإسام..؟ 
كأس  ي  اآن  يحدث  الذي  التجمع 
بالتأكيد  2022، فرصة  قطر  العالم 
أن  ورغم  اإسام،  صورة  إبراز 
فردية  لإسام  الحالية  الدعوة 
وليست جماعية، لكن كل حدث يجب 
اإسام  صورة  إظهار  نستغله  أن 

بأفضل شكل. 
كرة  ي  يرى  البعض  لكن   {

غر  ولهوا  للوقت  مضيعة  القدم 
مفيد..؟ 

واللهو،  للعب  ليست  القدم  كرة 
صوت  سمعوا  الجماهر  أن  ويكفي 
لطفلة  فيديو  شاهدنا  وقد  اأذان 
سمعت  سنوات   4 عمرها  إنجليزية 
عليها  وظهرت  اأذان  صوت 

السعادة  عامات 
وهي تقول لوالدها 

الصوت  هذا  إن 
ومريح،  جميل 
ما  وتساءلت 
بأن  فرد  هو؟ 
هذا اأذان ينادي 

أجل  امسلمن من 
الصاة. 

رأيك  ي  براحة   {

الحمات  هذه  سبب  ما 
والتشكيك ي قطر..؟ 

من  وغيظا  حقدا  تمتلك  أوروبا 
الضيافة  حسن  رأت  بعدما  قطر 
أن  ورغم  الفخمة،  وااستادات 
مساحة قطر 11 ألف كيلو مر مربع 
لكنها اآن أصبحت مليون مر مربع، 
من  باماين  وسكانها 

امعنوية  الناحية 
بعدما كرت ي 
الجميع  أعن 
حتى  و

الشامتن. 
} وماهي 

سب  مكا
قطر إذا..؟ 

أصبحت  قطر 
عظمى  دولة 
ي  وعنادها  بذكائها 
والعادات  اإسام  قيم  فرض 
إن  بشعار  أرضها،  عى  والتقاليد 
واحدة،  فالعاقبة  فأوجع  ربت 
امثلين  شعارات  رفع  رفضت  حيث 

والحروب الصليبية. 
الدعم  حمات  ترى  وكيف   {

وامساندة لقطر..؟ 
قطر 

بكل  العربي  الشعب  من  مسنودة 
وتر  عى  ربت  أنها  اآن،  طوائفه 
والقيم  العقيدة  وتر  وهو  حساس 
سياسية  مكاسب  لتحقق  اأساسية، 
قطر  يحب  من  أبكت  وشعبوية 

وأسعدت حتى من ا يحبها. 
ولهذه  للعالم  رسالتك  ماهي   {

الشعوب..؟ 
أن  اعلموا  محمد  أمة  يا  لهم  أقول 
امتكم بخر وأن اإسام بخر وحتى 
لو تمثل ي دولة واحدة سيظل باقيا، 
سكانها  عدد  ي  الصغرة  والدولة 
أرضها،  عى  وكر  اإسام  انتعش 
وشع نورها من خال هذا امونديال، 
أن اإسام جاء ليبقى وأحداث كأس 

العالم بينة ذلك. 
امطاط  ككرة  اإسام  إن  أقول  كما 
زادت  اأرض  ي  ربتها  كلما 

ارتفاعا. 
} كلمة أخرة..؟ 

وحدتنا ي قوتنا، والكرة جمعت 
ما فرقته السياسة، واأمة العربية 
شقاق  من  بينها  حدث  مهما 
»تتحد«  الغرب  يوجعها  فحينما 
وترانا كقطعة امغناطيس ينجذب 
إليها حبات الحديد امتناثرة فراه 
وحدة واحدة، ودائما وأبدا ستظل 
واحدا  نبضا  العربية  الشعوب 

وجسدا واحدا. 
سجدة أفضل من 300 ألف 

محارة 
بعض  سجود  ي  رأيه  عن  بسؤاله 
اأهداف  تسجيل  بعد  الاعبن 
هذه  سعدة:  أبو  فوزي  الشيخ  قال 
السجدة والتي يقوم بها بشكل كبر 
بعد  صاح  محمد  امري  الاعب 
إحراز أي هدف ي الدوري اإنجليزي 
أفضل من 300 ألف محارة لعالم 
من  يسأل  فالكل  اإسام،  علماء  من 
يسجد لله، وهذا الهدف يكون ي قلب 
الناس  ي  ويؤثر  والعلمانية  الكفر 

تأثرا كبرا. 
وحتى أي اعب مسلم ي بلده يسجد 
ليذكر  يصي  ا  من  رسالة  هذه  لله 
الله ويصي، وهذه قوة ناعمة مهمة 

جدا. 
قطر أتعبت من سيأتي بعدها 

سعدة  أبو  فوزي  الشيخ  أشاد 
لكأس  قطر  لدولة  الرائع  بالتنظيم 

العالم مؤكدا أنه مثاي. 
سيأتي  من  أتعبت  قطــــر  وقال: 
والجهد  الرائع  العمل  بهذا  بعدها 
التحية  يستحق  الذي  امحرم 

واإشادة.

الداعية اإسامي فوزي أبو سعدية في حوار كروي مونديالي استثنائي عبر                    :

قطر.. »مسنودة« من كل العرب
الـدوحــة كــبـرت فـي أعـــيـن الجــميـــع حتــى «الشامتين» 

{  الشيخ فوزي أبو سعدية 

فرضت قيم اإسام وتمسكت بالعادات والتقاليد بذكاء شديد 

{  أمام مسجد كتارا

حوار - محمد الجزار

كل  بقراءة  أنصحك  اللقاء  هذا 
تفاصيله من السطر اأول حتى 
فشخصيا  اأخير..  السطر 
في  إليه  استمعت  عندما 
يوم  الجمعة  صاة  خطبة 
إن  المرحوم  بمسجد  أمس 
بن  محمد  الشيخ  اه  شاء 
عبدالرحمن  آل  عبدالرحمن 
مست  الوكير،  في  ثاني  آل 

كلماته قلبي. 
الخطابة،  في  أستاذ  فهو 
ومفرداته  العربية  ولغته 

فصيحة إلى أبعد حد. 

الســــــجـــدة بــعــــد إحــــــراز اأهـــــــداف  أفـــــضــــل مــــــــن «300» ألـــــف مـــحــــاضـــرة 

»أمة محمد« 

بخير.. وقوتنا 

في »وحدتنا« 

{  الاعبون المسلمون في أوروبا

الدولة الصغيرة في 

الحجم.. كبر اإسام 

على أرضها 
ما يحدث في »2022« .. 

إبراز لصورة اإسام أمام 

العالم 

أصحاب »السلوك المنحرف« 

يريدون اانقاب

على الفطرة اإنسانية 
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«91» مشجعا فقط يمنحون 

»لوسيل« محطم اأرقامالصدارة للبرازيل وصربيا

القياسية  اأرقام  لوسيل تحطيم  استاد  ملعب  واصل 
بعد  اإطاق  عى  القطرية  باماعب  الحضور  عدد  ي 
اأعداد الضخمة من الجماهر والتي تشهدها ماعب 
من  الحالية  النسخة  تستضيف  والتي  الثمانية  قطر 

بطولة كأس العالم، فيفا قطر 2022.
الرقم  ترب  أن  ي  نجحت  وربيا  الرازيل  مباراة 
القياي ي عدد الحضور الجماهري مباراة ي النسخة 
وكذلك  قطر،  مونديال  من  الحالية 

الرقم القياي أكر عدد حضور جماهري ي تاريخ 
املعب الذي افتتح ي التاسع من شهر سبتمر اماي 
بمباراة سوبر لوسيل والتي جمعت بن الهال بطل 
امري..  الدوري  بطل  والزمالك  السعودي  الدوري 
ونجح الجمهور الرازيي الذي احتشد باآاف داخل 
وخارج املعب وي جميع شوارع قطر ي أن يرب 
الجمهور  عدد  بلغ  بعدما  التاريخي  القياي  الرقم 
وهو  مشجعن  و103  ألفا   88 ربيا  مباراة  خال 
الرقم اأكر ي التاريخ عى اإطاق منذ افتتاح ااستاد 

اموندياي.
ونسخ الحضور الجماهري الكبر ي مباراة الرازيل 

السابق والذي سجله جمهور  القياي  الرقم  وربيا 
ي  للمنتخبن  اأوى  امباراة  ي  واأرجنتن  السعودية 
دور امجموعات والتي انتهت بفوز تاريخي لأخر 

السعودي بهدفن مقابل هدف.
حضورا  واأرجنتن  السعودية  مباراة  وشهدت 
جماهريا وصل إى 88 ألفا و12 مشجعا وهو الرقم 
ي  الرازيي  الجمهور  بتفوق  انتهى  الذي  القياي 
مشجعا   91 إى  وصل  بسيط  بفارق  مواجهة ربيا 
لعدد  القياي  الرقم  يكتب  أن  ي  السبب  كانوا  فقط 
بالتحديد  لوسيل  واستاد  قطر  ماعب  ي  الجمهور 

مباراة السامبا وربيا.

كتب - عاطف شادي

ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي للمونديال:

»الرد« على أرض الواقع  

بالتعادل مع إنجلترا سلبيا

أميركا تشعل صراع التأهل

أشاد السيد نار الخاطر الرئيس التنفيذي لكأس العالم FIFA قطر 
2022، باأجواء التي تعيشها قطر خال استضافتها للمونديال.

وقال الخاطر ي تريح خاص لوكالة اأنباء القطرية أمس: مسنا 
خال اأسبوع اأول من البطولة مدى حالة الرضا والتفاعل اإيجابي 

من الجماهر الحارة ي استادات كأس العالم، سواء امشجعون 
القادمون من خارج قطر أو امواطنون وامقيمون فيها.. مشرا إى 
أن الحضور الجماهري الكبر ي امدرجات خال جميع امباريات 

التي أقيمت حتى اآن يؤكد النجاح الكبر للبطولة، باإضافة إى 
سهولة التنقل والذي يعد شيئا إيجابيا ي هذا امونديال، حيث ا وجود 

للزحمة ي الشوارع، باإضافة إى أن دخول اماعب يتم بساسة، 
واأمور بشكل عام من الناحية التنظيمية إيجابية جدا باإضافة إى 

اأجواء اممتعة التي يعيشها الجميع ي أرجاء الباد، وباأخص ي 
امناطق السياحية مثل سوف واقف ومشرب والكورنيش وكتارا 
ولوسيل، واصفا أجواء امونديال بأنها أجواء احتفالية كروية عى 

مستوى عال.
ولفت الرئيس التنفيذي لكأس العالم FIFA قطر 2022 إى أن 

مباريات الجولة اأوى من البطولة شهدت بعض امفاجآت مثل فوز 
السعودية عى اأرجنتن واليابان عى أمانيا، مضيفا ي هذا السياق: 

نشاهد كرة قدم عى مستوى عال جدا ونتمنى أن يستمر هذا النجاح 
حتى النهاية وأن تكون البطولة استثنائية مثلما وعدنا.

وتابع: كنا نقول دائما بأن ردنا عى امشككن ي استضافة قطر 
للمونديال سيكون عى أرض الواقع، وفعا الرد يأتي اآن من خال 

التنظيم امتميز والذي نال إعجاب الجميع وجعل نرة اإعام الغربي 
التي كانت سلبية باتجاه قطر تتغر من خال وجود العديد من 
اإعامين وامراسلن ي الدوحة وردة فعلهم اإيجابية عن قطر 

ومستوى التنظيم.

ثمن  إى  تأهله  حسم  عن  اإنجليزي  امنتخب  عجز 
 0-0 امتحدة  الوايات  منتخب  مع  بتعادله  النهائي، 
الثانية  الجولة  البيت، ضمن  الجمعة عى ستاد  مساء 
من منافسات امجموعة الثانية، بالدور اأول من بطولة 

كأس العالم 2022 امقامة حاليا ي قطر.
متصدرا  اإنجليزي  امنتخب  بقي  التعادل،  ورغم 
عن  واحدة  نقطة  بفارق  نقاط،   4 برصيد  للمجموعة 
امنتخب اإيراني الذي تغلب الجمعة أيضا عى امنتخب 
بامركز  اأمركي  امنتخب  استقر  فيما   ،0-2 الويلزي 

هذه  ي  امنافسة  لتشتعل  نقطتن  برصيد  الثاث 
امجموعة.

واستعان مدرب امنتخب اإنجليزي جاريث ساوثجبت، 
عى  تغير  أي  يجر  ولم   ،3-3-4 اللعب  بطريقة 
 ،2-6 إيران  امباراة اأوى عى  التي فازت ي  تشكيلته 
ماجواير  هاري  جانب  إى  ستونز  جون  وقف  حيث 
كران  الظهرين  من  بإسناد  الخلفي،  الخط  عمق  ي 
اعب  دور  رايس  ديكان  وأدى  شاو،  ولوك  تريبييه 
تحرك  فيما  بيلينجهام،  جود  من  بإسناد  اإرتكاز، 

مايسون مونت، خلف ثاثي الهجوم امكون من بوكايو 
ساكا ورحيم سرلينج وهاري كن.

ي الناحية امقابلة، لجأ مدرب الوايات امتحدة جريج 
برهالر، إى طريقة اللعب نفسها 4-3-3، حيث تكون 
الخط الخلفي من سرجينو ديست وووكر زيمرمان، 
تايلر  الثاثي  وتبادل  روبنسون،  وأنتوني  ريم  وتيم 
ي  اأدوار  ماكيني  وويستون  موى  ويونس  أدامز 
رايت  هاجي  الجناحان  لعب  فيما  املعب،  وسط 

وكريستيان بوليسيتش، حول امهاجم تيموثي وياه.

{ ناصر الخاطر

البريك بديا للشهراني 
مدرب  رينارد،  هري  الفرني  قرر 
محمد  إراك  السعودي،  امنتخب 
الشهراني  يار  من  بدا  الريك 
القادمة ضد  ي مباراة »اأخر« 

بولندا بسبب إصابة اأخر.
»الرياضية«  صحيفة  وذكرت 
ُيحر  رينارد  أن  السعودية،، 
الهال  نادي  مدافع  الريك  إقحام 
ي لقاء بولندا ي الجولة الثانية، وذلك 
أجرى  الذي  الشهراني  تواجد  استحالة 
التي  القوية  اإصابة  بعد  جراحية  عملية 

امباراة اافتتاحية ضد  الثاثاء اماي ي  تعرض لها 
اأرجنتن.

بعد  املعب  أرض  عى  سقط  قد  الشهراني  وكان 
اصطدامه غر امقصود بزميله حارس امرمى محمد 
العويس، مما استدعى خروجه من أرض املعب ونقله 
امنتخب  مواجهة  وانتهت  امستشفى..  إى  مبارة 
لـ  تاريخي  بفوز  اأرجنتيني  نظره  مع  السعودي 
صدارة  بعدها  ليعتي  لواحد،  بهدفن  »اأخر« 
وامكسيك  بولندا  تحتل  بينما  نقاط،   3 بـ  امجموعة 
بعد  منهما  لكل  بنقطة  والثالث  الثاني  امركزين 

تعادلهما السلبي ي الجولة اأوى.
{ محمد البريك

نيمار ودانيلو خارج «المجموعات»

صـدمـــة بــرازيليـــة
الرازيل ي  امتبقية منتخب  امباريات  تأكد غياب كل من نيمار ودانيلو، عن 
إصابتهما  بعد   ،2022 قطر  العالم  بكأس  امجموعات  دور  مرحلة 

خال مواجهة ربيا، أول أمس الخميس.
فإن  مارزيو،  دي  جيانلوكا  الشهر  الصحفي  وبحسب 
حيث  للغاية؛  سيئة  أنباء  تلقى  الرازيل،  مدرب  تيتي، 
امباراتن  ي  ودانيلو،  نيمار،  عن  لاستغناء  سيضطر 

امقبلتن بدور امجموعات، بسبب إصابتهما ي الكاحل.
امباراة،  من  الثاني  الشوط  ي  أصيب  نيمار  أن  وأضاف 
وخرج ي الدقيقة 80، بينما ظل الظهر اأيمن عى أرض 

{ نيماراملعب حتى النهاية.

الركراكي يبرر 
»النصيري« تمسكه بـ

ثنائي  مزايا  امغرب،  منتخب  الفني  امدير  الركراكي  وليد  أبرز 
ملعب  عى  غدا  بلجيكا  مواجهة  قبل  اأسود،  هجوم 

بدور  الثانية  الجولة  منافسات  ضمن  الثمامة، 
امجموعات لكأس العالم قطر 2022.

عبد  بإراك  امغربية  الجماهر  وتطالب 
جدة  اتحاد  اعب  الله  حمد  الرازق 
النصري  يوسف  تألق  رغم  السعودي، 
اعب إشبيلية اإسباني، خال مواجهة 

اأسود امقبلة.
تريحات  ي  الركراكي،  وقال 
امقارنات  هذه  »تكثر  تليفزيونية، 
أخرى  مرة  لكني  الاعبن،  بن 
جهدا  يبذل  النصري  أن  أؤكد 
الخصم  مدافعي  إرهاق  كبرا 
وتثبيتهم ي مناطقهم، ومنعهم 
من التقدم.. إذ يخلق مساحات 
لزمائه ويركض كثرا من دون 

بينما  قوته..  نقطة  وهذه  الكرة 
حمد الله اعب صندوق وسنحتاج لكليهما 
امباريات  وظروف  اأولويات  بحسب 

بطبيعة الحال«.
عى  التوقيع  فرصة  النصري  ويملك 
إنجاز مميز غر مسبوق ي تاريخ الكرة 
امغربية، بالتسجيل ي امونديال الثاني 
تواليا، مثلما فعل ي مونديال روسيا، 
من  أي  إليه  يسبقه  لم  الذي  اأمر 

الاعبن امغاربة.

}
وليد الركراكي

}
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{ كأس أفريقيا

تبادل هجمات ولعب مباشر 
ساعة  الربع  خال  الكرة  امتاك  عى  الفريقان  تداول 
من  منهما  أي  يتمكن  أن  دون  اللقاء  زمن  من  اأوى 
من  تمكنه  طويلة  زمنية  لفرة  الكرة  بحوزة  ااحتفاظ 
القيام بهجمات متكررة يحار بها منافسه ي مناطقه 
وبالتاي فإن مجريات اللعب دارت ي منطقتي الفريقن، 
3 دقائق ي منطقة واحدة وهو ما  دون البقاء أكثر من 
يفر ان نسبة اللعب ي منطقة وسط املعب بلغت نسبة 
ضئيلة لم تتجاوز 12 % مقابل 30 % ي مناطق منتخبنا 

الوطني و58 % ي مناطق منتخب السنغال. 
امبار  اللعب  أسلوب  اتبعا  الفريقن  أن  ذلك  من  يفهم 
إيقاع  الذي يجعل  العري  اللعب  الوقت ي  دون إضاعة 
اللعب بطيئا من جهة وأن الغلبة ي اللعب الهجومي كانت 
منذ  الهجوم  بورقة  لعب  الذي  السنغال  منتخب  لصالح 

بداية امباراة. 
ضغط هجومي سنغالي 

مع  الثانية  ساعة  الربع  بداية  ي  اللعب  إيقاع  ارتفع 
مجريات  من  اأكر  الجزء  عى  الحفاظ  من  تمكنه 
الذي اضطر  الوطني،  منتخبنا  ملعب  اللعب ي منتصف 
اللعب  إهمال  دون  اإيقاع  لتهدئة  وجنح  الحذر  لتوخي 
الهجومي سواء بالهجمات امرتدة الريعة، والتي كانت 
ترتكز حول استثمار رعة أكرم عفيف ومهارته الفنية 
طريق  عن  أو  الفرص،  اقل  من  التسجيل  عى  وقدرته 
حسن  الكريم  عبد  فيها  يشارك  منظمة  ريعة  هجمات 

الفرة  تلك  شهدت  وقد  وعفيف،  وامعز  والهيدوس 
الزمنية ضغطا هجوميا كبرا من جانب منتخب 

بعدة محاوات هجومية  قام  الذي  السنغال 
 17 الدقيقة  ي  رأسية  ربة  منها  نذكر 

 25 الدقيقة  قوية جانبية ي  وتسديدة 
بجانب  الكرة  مرت  الحالتن  وي 

القائم بقليل. 
الحصار  فك  ي  منتخبنا  نجح 
وتقدم  اافريقي  الهجومي 
ساعة  الربع  نهاية  بعد  للهجوم 
توغل   36 الدقيقة  وي  الثانية 
أكرم عفيف ي منطقة الجزاء من 
الجهة اليرى، مستغا مساحة 
رعته  ومستثمرا  فارغة  كبرة 
لعرقلة  تعرض  ولكنه  الفائقة 

ربة  عى  يحصل  ولم  واضحة، 
جزاء وا عى تدقيق من حكام الفار 

عى  ااسباني  الحكم  أر  ان  بعد 
عدم وجود مخالفة، وبذلك ضاعت عى 

العنابي فرصة التقدم ي النتيجة حيث ان 
الكرة  بامرة مع  يتعامل  لم  السنغاي  امدافع 

العنابي  مهاجم  عى  بتهور  تدخل  امقابل  وي 
عفيف أسقطه عى أرضية املعب. 

هدف سنغالي من هدية مجانية 
 بدأت تظهر بوادر التحسن ي اأداء العام منتخبنا، ولكن 
اللعب  بالربط بن  بدأ خاله يجد توازنه  الذي  الوقت  ي 
خطأ  امدافعن  أحد  ارتكب  الهجومي،  واللعب  الدفاعي 
ي  الجزاء  ربة  نقطة  عند  الكرة  مع  التعامل  ي  فادحا 
ي  سددها  الذي  ضياء  بواي  امهاجم  إى  لتتهيأ  مناطقه 
امرمى من مسافة قريبة جدا قبل نهاية زمن الشوط اأول 
وبذلك  دقائق،  بأربع 

ينتهي 

دفاع  قلب  من  بهدية  السنغال  بتقدم  اأول  الشوط 
أنطونيو  ااسباني  الحكم  من  أخرى  وبهدية  منتخبنا 

ماتيو وزمائه بغرفة الفار. 
هدف مبكر ومفاجئ للسنغاليين 

عاد منتخبنا الوطني للبحث عن التعادل وقلب النتيجة 
امدرب  يدخل  أن  دون  بهدف  متأخر  وهو  لصالحه 
فليكس شانشيز أي تبديات عى تشكيلته ولكنه تلقى 
الثاني  الشوط  الثالثة من زمن  الدقيقة  ثانيا ي  هدفا 
فامارا  حولها  ركنية  من  قادمة  رأسية  ربة  من 
أمام  لتتعقد اأمر   48 الدقيقة  دييدهيو إى هدف ي 
من  زال  ما  انه  الرغم  عى  جدا  كبر  بشكل  منتخبنا 
الزمن أمامه من اللعب شوطا كاما لتدارك الوضع 
والبقاء عى درب الحفاظ عى حظوظ التأهل للدور 

القادم وذلك كان اأهم. 
انتفاضة عنابية وفرص عديدة ضائعة 

بيد أن امهم كانت ردة الفعل إى أظهرها اعبو منتخبنا 
بعد تلقي الهدف مما يعني ان الهدف الثاني لم يلمس 
معنوياتهم وشاهدنا عبد الكريم حسن يسدد من داخل 
امنطقة ولكن الكرة اصطدمت بساقي امعز عى عندما 
نسبة  ي  الفارق  وتقلص  امرمى  إى  طريقها  ي  كان 
عند  منتخبنا   42 مقابل   %  58 ليصبح  الكرة  امتاك 
نهاية الساعة اأوى من زمن اللعب بعد أن كان ي نهاية 
ذلك  وكل  منتخبنا.   39 مقابل   %  61 دقيقة   45 أول 
الساعة  متفوقا خال  كان  السنغال  منتخب  أن  يعني 

اأوى لعبا ونتيجة عى منتخبنا الذي كان يجتهد لتجاوز 
محنته ي مباراة كان يستحق فيها أفضل مما حصل عليه، 
61 مرت تسديدة عبد الكريم حسن بجانب  الدقيقة  وي 
ليهدد  امعز  دور  جاء   63 الدقيقة  وي  بقليل  امرمى 
أخرى حولها  أرضية  بتسديدة  إفريقيا  بطل  مرمى 
وأفضل  اإنجليزي  تشلي  مرمى  حارس  مندي 
حراس إفريقيا إى ربة ركنية وي الدقيقة 45 
لتضيع من  بقليل  امرمى  بجانب  بيدرو  سدد 

العنابي ثاث فرصة ثمينة. 
ضغط عنابي خانق 

لتقليص  ثقله  بكل  الوطني  منتخبنا  ألقى 
مناطقة  ي  افريقا  بطل  وحار  الفارق 
دور  أخرى  مرة  مرماه  حارس  ولعب 
عندما  الكاشفة  لأضواء  امحتكر  البطل 
انقذ امرمى من ربة رأسية من إسماعيل 
محمد ي الدقيقة 67 وحول الكرة إى 
أجرى  قيقة  مرمى،وبعد  ربة 
تبدياته  أول  العنابي  مدرب 
الهجومي  الوسط  اعب  بضم 
كان  الذي  حاتم  العزيز  عبد 
السابقة  امباراة  ي  أساسيا 
بدا من زميله كريم بوضياف 
منتخبنا  وواصل  الوسط  اعب 

ضغطه الهجومي. 

تبديات سنغالية وهدف عنابي 
بضم  اثنن  تبديلن  سيي  اليو  السنغال  مدرب  أجرى 
كل من بامبا وسار بدا من فامارا صاحب الهدف الثاني 
وامدافع إسماعيل جاكوبس قبل أن يجري تبديلن اثنن 
آخرين ي الدقيقة 77 ويبدو انه كان يدرك خطر العنابي 
ربة  من  جميا  هدفا  مونتاري  أحرز  وبالفهل  الداهم 
رأسية ي الدقيقة 78 عندما حول كرة عرضية رائعة من 
كان عى  قاتلة  امباراة ي مرحلة  لتدخل  إسماعيل محمد 

منتخبنا اتباع امجازفة فيها. 
هدف ثالث سنغالي 

ألقى منتخبنا الوطني بكل ثقله لتعديل النتيجة، وما من 
الرورية  امجازفة  متطلبات  ضمن  يدخل  ذلك  أن  شك 
املعب،  منتصف  ي  مساحات  ترك  تكتيكيا  يعني  وهذا 
ي  جاء  ثالث  هدف  إحراز  السنغال  منتخب  استغلها 
ديينج  احمدو  البديل  امهاجم  طريق  عن   84 الدقيقة 
ولتشهد  دقائق  بعر  نهايته  قبل  امباراة  نتيجة  لتتحدد 
دون  ولكن  الفارق،  لتقليص  جهوده  منتخبنا  مواصلة 
كان  مباراة  عقب  افريقيا  بطل  إى  النقاط  لتذهب  فائدة 
فيها اأفضل ولكنها كانت قاسية جدا عى منتخبنا الذي 
تقدير  اقل  عى  بالتعادل  منها  يخرج  أن  بإمكانه  كان 
خاصة بما قدمه ي الشوط الثاني عى الرغم من أفضلية 

السنغال الهجومية كما أرنا.

العنابـي أول المودعين ..!

السنغال قطـر

}  اأهداف : بواي ضياء ي الدقيقة 41 وفامارا دييدهيو 

ي الدقيق�ة 48 واحم�دو ديين�ج ي الدقيق�ة 84 منتخ�ب 
السنغال ومحمد مونتاري ي الدقيقة 78 للعنابي 

} إن�ذارات : إس�ماعيل محم�د وهمام اأم�ن وعاصم 

مادبو من قطر وبواي ضياء وباتي س�يس وإسماعيل 
جاكوبسن السنغال 

} الحكم : أنطونيو ماتيو من أسبانيا
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س�لمان( وخوخي بوعام وعبد الكريم حس�ن محمد وبي�درو ميجيل )محمد وعد( } قطر: مشعل برشم وإسماعيل  )ط�ارق  اأم�ن  وامعز عي وأك�رم عفيف. امدرب: الهي�دوس )محم�د مونت�اري( )عب�د العزي�ز حاتم( وحس�ن وعاصم مادب�و وكريم بوضياف وهم�ام 
أليو سيي من السنغالن�داي( وفامارا دييدهيو )احمدو ديينج(.  امدرب: كربن دياتا )باتي سيس( وإسماعيل سار )اليمان ديالو وعيى جاي ونمباليس مندي )بابي سار(و كوليباي واسماعيل جاكوبس )بابي سيس( وعبدو } السنغال: ادوارد مندي ويوسف ساباي وخالدو فليكس سانشيز من إسبانيا 

بخسارة قاسية ومؤلمة أمام السنغالي

ـــــــة جــــــــــــــزاء صـــحـــيـــحـــة  الـــــــحـــــــكـــــــام يـــــــرفـــــــضـــــــون مــــــنــــــح الــــــعــــــنــــــابــــــي ضـــــــرب

تشكيلتا الفريقن

هدف 

مونتاري تاريخي.. 

ولكن غير كاف

} تصوير- محمود حفناوي

العالم فيفا قطر  الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس  خسر منتخبنا الوطني مباراته 

2022 أمام منتخب السنغال بطل افريقيا بنتيجة 1-3 في المباراة التي استضافها استاذ 

الثمامة بحضور 41797 متفرج تابعوا مباراة مثيرة جدا بإيقاع سريع من جانب المنتخبين 

اللذين تقاسما شوطي المباراة إا أن منتخب السنغال كان أكثر توفيقا من حيث الفاعلية 

بهدف  واكتفى  الفرص  من  كبيرا  عددا  أضاع  العنابي  أن  حين  في  أهداف  ثاثة  بإحرازه 

وحيد لم يكن كافيا انصافه في المواجهة، وأحرز أهداف اللقاء كل من بواي ضياء في 

لمنتخب   84 الدقيقة  في  ديينج  واحمدو   48 الدقيقة  في  دييدهيو  وفامارا   41 الدقيقة 

السنغال ومحمد مونتاري في الدقيقة 78 للعنابي. 

كتب/ د. العروي العروس

المنتخبان تقاسما 
اأشواط.. والفاعلية 

الهجومية رجحت 
كفة اأفارقة



أظهرنا للجميع أننا 
منتخب منافس..!

كتب- عوض الكباي
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سانشيز مدرب العنابي.. عقب مباراة السنغال:

النتيجة ا تعكس مستوانا!

} تصوير- محمود حفناوي

مدرب  سانشيز  فيلكس  اإسباني  أكد 
القدم  لكرة  اأول  الوطني  منتخبنا 
كانت  السنغال  أمام  اامس  مباراة  ان 
وقال  متوقعا  كان  مثلما  وصعبة  قوية 
امباراة  عى  السيطرة  من  نتمكن  لم 
الثاني  الشوط  عكس  اأول  الشوط  ي 
وسجلنا  امباراة  ي  فيه  تحكمنا  الذي 
أجل  من  فرص  عدة  لنا  وأتيحت  هدفا 
شهد  اللقاء  ان  إى  مشرا  التسجيل.. 

اثارة وتنافسا قويا بن امنتخبن. 
جيدا  تحكمنا  العنابي:  مدرب  وأضاف 
ولكن  الثاني  الشوط  خال  امباراة  ي 
واحدا،  هدفا  إا  نسجل  لم  لأسف 
وكان الفريق قادر عى اأفضل.. وتابع 
سانشيز: أنا سعيد أداء الاعبن وأهنئ 
ي  بذلوها  التي  امجهودات  عى  الجميع 

مباراة السنغال.
وقال امدرب اإسباني فيلكس سانشيز 
انتهاء  بعد  صحفية  تريحات  ي 
الجيد  اأداء  تعكس  ا  النتيجة  امباراة: 
وأكمل:  هولندا..  مواجهة  وسنستعد 
وحاولنا  جيدا  مستوى  قدم  فريقي 
اللعب بتنافسية وي النهاية لم تكن لنا 

الفرص التي تمنيناها.
العالم  كأس  اإسباني:  امدرب  وواصل 
تنتهي،  لن  القدم  كرة  ولكن  سينتهي، 

رسالة  ي  امستقبل،  أجل  من  وسنعمل 
من امدرب للجميع.

امؤتمر  ي  سانشيز  فيلكس  وأضاف 
اامس  امباراة: مواجهة  الصحفي عقب 
للجميع  وأظهرنا  لقاء جيدا  فيها  قدمنا 
إى  مشرا  امنافسة..  عى  قادرون  اننا 
العنابي  مستوى  اتعكس  النتيجة  ان 
انها  هولندا  مواجهة  ااستعداد  وعلينا 
خصم  وامام  قوية  مباراة  ستكون 
أمام  اامس  مباراة  نسيان  وعلينا  جيد 

السنغال.
له  بالنسبة  اأمس  أداء  عن  وبسؤاله 
منتخبنا  مدرب  قال  الجماهر  وطموح 
خضنا  لقد  القدم:  لكرة  اأول  الوطني 
ان  نعرف  وكنا  العالم  كأس  بطولة 
منتخبات  أمام  قوية  ستكون  امنافسة 
اننا  يعتقد  ومن  عال  مستوى  ي  تلعب 
خيبنا اآمال فذلك يعود له ولآمال التي 

كان يؤمن بها.
قائا:  حديثه  العنابي  مدرب  وختم 
البطولة قوية.. لعبنا من أجل التنافس، 
جيدة  غر  بطريقة  ظهرنا  نكون  قد 
ضد اإكوادور ولكن ي مباراة السنغال 
منافس..  منتخب  اننا  للجميع  أظهرنا 
قوة  ندرك  كنا  حديثه  سانشيز  وتابع 

امنافسة.

آليو سيسيه مدرب المنتخب السنغالي:

هدفنــا الــدور الثـــاني
الرغم  عى  إنه  السنغاي  امنتخب  مدرب  آليو سيسيه  قال 
من الخسارة ي امواجهة اأوى إا أنني تحدث مع الاعبن 
العمل  وعلينا  الجميع  يتحملها  الخسارة  أن  لهم  وأكدت 
أكثر والتحضر مواجهة قطر وعلينا أن نحقق الفوز، وهذا 
ما حدث بالفعل، وعن غياب ماني وعدم تأثر هجوم منتخب 
السهل  من  ليس  أليو سيسيه:  قال  وهولندا  قطر  أمام  باده 
ي  النخبة  اعبي  من  يعتر  كبر  اعب  دون  من  امنتخب  تجهيز 

العالم، ولكن هذا هو عالم كرة القدم.

امنتخب  مع  بها  أفوز  مباراة  ثاني  هذه  سيسيه:  آليو  وأضاف 
ي  بولندا  عى  الفوز  بعد  العالم،  كأس  بطولة  ي  كمدرب  السنغاي 
مونديال روسيا، ولكن هدفنا أكثر من الفوز ي مواجهة، وطموحنا 

هو الوصول للدور الثاني من بطولة كأس العالم 2022.
وعن امواجهة امقبلة أمام اإكوادور قال: يجب أن نكون مركزين وأن 
تكون هناك إرادة كبرة للمنتخب السنغاي من أجل تجاوز اإكوادور، 
وأنا سعيد للغاية باأداء امميز والركيز واانضباط الكبر الذي ظهر 
به الاعبون أمام العنابي. أكد آليو سيسيه أنه من الصعب الجواب 

عى سؤال من سيكون خليفة ساديو ماني ي امنتخب، فالفريق لعب 
بروح امجموعة، والاعبون طبقوا ما أردناه، والتبديات كانت جيدة، 

وهدفنا عبور اإكوادور، والتأهل إى ثمن النهائي.
وتابع: كنا محبطن بعد مباراة هولندا، وجاء فوز اليوم كحافز كبر 

من أجل التفوق مستقبا.
أو  أفريقي  أي فريق  أو  تتويج فريقي  »يمكن  السنغال  قال مدرب 
أن  وأعتقد  اماي،  عن  تماما  تغر  واأمر  العالم،  بكأس  آسيوي 

البطولة ستكون شيقة للغاية«.

كـــرة القــــدم لـــن تنتــهيفيلكس: مواجهة هولندا صعبة!

برعت  أن »قطر  العنابي  فيلكس سانشيز مدرب  أكد 
كانوا  للخصوم  وبالنسبة  العالم،  كأس  تنظيم  ي 
خصوم  ضد  ولعب  ميادين،  عدة  ي  عليهم  متقدمن 
امقبلة،  العالم  كأس  ي  للمشاركة  نتطلع  صعاب.. 

للتأهل«. سنسعى 
وُيعد منتخب قطر هو الفريق امستضيف الثاني الذي 
امجموعات،  دور  من  التاريخ  عر  العالم  كأس  يودع 

بعد منتخب جنوب إفريقيا ي نسخة 2010.
ليست  الخسارة  شباب.  اعبون  »لدي  قائاً:  ومى 
نهاية امطاف، وكأس آسيا امقبلة هدفنا«.. موضحا : 
»لدينا مباراة صعبة أمام هولندا، كأس العالم تنتهي 

لكن كرة القدم ا تنتهي«.
بعد  التواي،  عى  الثانية  هي  قطر  هزيمة  وُتعد 

الخسارة من اإكوادور بثنائية نظيفة.

منتخب  الفني  امدير  سانشيز،  فيلكس  اإسباني  وجه 
ي  السنغال  أمام  العنابي  خسارة  بعد  رسالة  قطر، 
أمام  خسارة  قطر،  منتخب  وتلقى  العالم..  كأس 
بن  جمعت  التي  امباراة  ي   ،)3-1( بنتيجة  السنغال 
امنتخبن، عى ملعب الثمامة، ضمن منافسات الجولة 
الثانية من مرحلة امجموعات، ي نهائيات كأس العالم 

»فيفا قطر 2022«. 

وقال سانشيز، خال تريحات عقب امباراة، »كأس 
العالم سينتهي، ولكن كرة القدم لن تنتهي، وسنعمل 

من أجل امستقبل«.
منتخب  نظره  قطر  منتخب  يواجه  أن  امقرر  من 
هولندا ي إطار مواجهات الجولة الثالثة واأخرة بدور 
الثاثاء  يوم  العالم بقطر،  امجموعات ي بطولة كأس 

امقبل عى أرضية استاد البيت.
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رسالة اعبي العنابي بعد الخسارة الثانية والخروج المبكر 

»اعذرونا« .. يا جمهورنا

سادت حالة من الحزن الشديد داخل غرفة مابس منتخبنا الوطني 
العنابي بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق أمام نظره 
لبطولة  الثانية  امجموعة  الثانية من منافسات  الجولة  السنغاي ي 

كأس العالم 2022. 
البطولة بعدما توقف رصيده عند  وودع منتخبنا رسميا منافسات 
صفر من النقاط ي مباراتن حيث كان قد خر ي الجولة اأوى أمام 
اإكوادور بهدفن نظيفن أيضا.. وخيم الصمت والصدمة بن جميع 
نهاية  معلنا  الصافرة  الحكم  وإطاق  امباراة،  نهاية  بعد  الاعبن 
الاعبون عى تحمل  اموندياي مبكرا جدا، ورغم ذلك حرص  الحلم 
للجماهر  اعتذار  رسالة  ليقدموا  بالتقصر  وااعراف  مسؤولياتهم 
العنابية والعربية.. واتفق اعبو العنابي عى أنه كان باإمكان أفضل 
التي  مما كان سواء ي مباراة اإكوادور أو حتى ي مباراة السنغال 
خرها الفريق بثاثة أهداف مقابل هدف واحد فقط.. $ الرياي 
يرصد ردود اأفعال بن الاعبن بعد نهاية امباراة، وتريحاتهم عقب 
الخسارة وإليكم أبرز ما قاله القائد حسن الهيدوس وإسماعيل محمد 

ومحمد وعد كذلك.. وهذه هي التفاصيل:

سعينا لأفضل.. لكن الضغوط كانت كبيرةكـــــــــان باإمكـــــــان أفضــــــل ممــــا كـــــــان 

كتب – محمد الجزار إسماعيل محمد:

دفعنا ثمن »اأخطاء «
عادل الما.. في القلب

منتخبنا  اعب  محمد  إسماعيل  تحدث 
عن  معرا  امباراة  نهاية  بعد  الوطني 
وقال:  العنابي  لخسارة  الشديد  أسفه 
نتمنى  كنا  حال،  كل  عى  لله  الحمد 
اأفضل لكن لأسف لم يحالفنا التوفيق 

وقدر الله وما شاء فعل. 
وأكد إسماعيل محمد أن جميع الاعبن 
أجل  من  وعزيمة  إرار  لديهم  كان 
اإكوادور،  مباراة  نتيجة  تعويض 
أفضل  بشكل  الظهور  عى  وتعاهدنا 
فعا  وقدمنا  السنغال،  مباراة  خال 
امباراة  أفضل بكثر من  مستوى جيدا 

منذ  نسعى  كنا  أيضا:  وقال  اماضية. 
مرف  بأداء  لنظهر  طويلة  فرة 
قدر  عى  لنكون  جماهرنا  ونسعد 
امسؤولية، لكن لأسف فريق السنغال 
لقد  قائا:  وتابع  أخطائنا..  عى  لعب 
ونقوم  اموقف  نتدارك  أن  حاولنا 
السنغاي،  الفريق  مرمى  عى  بهجمات 
الثمن  تدفع  أخطاء  ترتكب  لكن عندما 

وتدخل مرماك اأهداف. 
شاء  وإن  للجماهر  نعتذر  النهاية  وي 
من  ونتعلم  أفضل،  القادم  يكون  الله 

دروس امونديال.

بعد نهاية امباراة رفع أحد امشجعن 
نجم  اما  عادل  للراحل  صورة 
منتخبنا الوطني ومحلل قناة الكأس 
حارة  ذكراه  تظل  والذي  السابق، 
الكرة  نجوم  أبرز  كأحد  القلوب  ي 

القطرية عى مدار التاريخ. 
أن  يمكن  ا  اما  أن  امشجعون  وأكد 
ُتنى ذكراه، ورفع صورته ي بطولة 
قطر  فيها  تشارك  التي  العالم  كأس 

رسالة  هي  تاريخها،  ي  مرة  أول 
النجوم  هؤاء  أن  عى  واضحة  تأكيد 
ا يمكن أن يسقطوا من الذاكرة أبدا. 
من  منتخبنا وخروجه  ورغم خسارة 
الجماهر  من  الكثر  أن  إا  البطولة 
البطولة  ي  نفسها  امشاركة  وصفت 
للفخر  يدعو  يء  بأنها  ذاتها  بحد 
وفيه اكتساب خرات يفيد الاعبن ي 

امستقبل.

ماجد الخليفي :

»لعبنا« في الوقت الضائع !ضيعناها منذ »اإكوادور«
أن  منتخبنا  قائد  الهيدوس  حسن  اعرف 
بدون  العالم  كأس  من  امبكر  الخروج 
تقديم امستوى امأمول، كان سببه البداية 
مباراة  ي  ثم  اإكوادور  مباراة  ي  السيئة 

السنغال. 
وقال الهيدوس بعد نهاية امباراة: بطولة 
كبرة مثل كأس العالم، الخطأ فيها بألف، 
التي  اأخطاء  ثمن  دفعنا  أننا  وأعتقد 
أننا  رغم  السنغال  مباراة  ي  ارتكبناها 
لعبنا بشكل أفضل من مباراة اإكوادور. 

 90 ضيعنا  اأوى  امباراة  ي  وأضاف: 
الثانية  امباراة  وي  الفاي،  عى  دقيقة 
ظهرنا بصورة أفضل وحاولنا أن نجاري 
بعض  لأسف  لكن  السنغاي  امنتخب 

اأخطاء تسبب مشاكل كبرة. 
وقال أيضا: الشباب لم يقروا وأدوا 
مباراة كبرة لكن لم يحالفنا التوفيق، 
لتحسن  جاهدين  نسعى  وكنا 
ولعبنا  اانتصار  وتحقيق  الصورة 

من أجله بالفعل.

برنامج  محلل  الخليفي  ماجد  أبدى 
امجلس عى قناة الكأس حزنه الشديد 
الوطني  منتخبنا  امخيب  اأداء  بعد 
التي  والخسارة  السنغال  مباراة  ي 
رسميا  ليودع  الفريق  لها  تعرض 
توقف رصيده  بعد  البطولة  منافسات 

عند صفر من النقاط. 
الشوط  ي  للفريق  الجيد  اأداء  ورغم 
طريق  عن  هدفا  وتسجيله  الثاني 
كافيا،  يكن  لم  ذلك  أن  إا  مونتاري 

وقال الخليفي: لأسف لعبنا ي الوقت 
الضائع للمباراة الثانية عى التواي. 

وأضاف: ضيعنا امباراة اأوى، وكررنا 
بسبب  الثانية  امباراة  ي  اليء  نفس 
غاليا،  الفريق  كلفت  كثرة  أخطاء 
دفعنا  أخرى  خسارة  لتلقي  ودفعتنا 

ثمنها بالخروج امبكر. 
نر تفاهما وانسجاما بن  لم  وأضاف: 
تغطية  توجد  فا  الفريق،  خطوط 

جيدة من الاعبن.

محمد وعد: يجب التصحيح
أكد محمد وعد اعب منتخبنا الوطني أن الفريق لم يقدم أفضل ما لديه 
ي مباراة السنغال وكان باإمكان تقديم اأفضل رغم أن الاعبن ظهروا 

بصورة جيدة ي مباراة السنغال أكثر من مباراة اإكوادور. 
وقال وعد: الحمد لله عى كل حال، ابد أن نعتذر للجمهور، فرغم أن هذا 

مكتوب لكن إن شاء الله نعوض ي البطوات القادمة. 

القائد حسن الهيدوس يعترف:

{ تصوير : محمود الحفناوي

}
حسن

 الهيدوس
}
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بطل إفريقيا ينعش آماله على حساب بطل آسيا

حقائق من مباراة السنغال

حالة من الحزن سيطرت على الجميع 
بعد الخسارة التي تعرض لها العنابي 
أمام السنغال أمس في ثاني جوات 

كأس العالم 2022 في قطر، حيث كانت 
اآمال معقودة على التمسك بحلم 

التأهل للدور الثاني، لكن لم يحالف 
منتخبنا التوفيق وخسر للمرة الثانية 

على التوالي، حيث لم يحصد أي نقطة 
حتى اآن على عكس باقي منتخبات 

المجموعة وربما تكون العديد من 
العوامل تسببت في هذه الخسارة.

والسنغاي  العنابي  بمباراة  الخاصة  اإحصائية  اأرقام 
القوي  اأداء  من  الرغم  عى  إفريقيا  بطل  فوز  ر  تعكس 
لبطل آسيا، وتبدو تلك اأرقام مثرة للدهشة ويمكن رصد 
أبرزها، ومنها العديد من اأمور اإيجابية بعيدا عن اأرقام 
السلبية وي مقدمتها خسارة أول مباراتن، لكن هناك أمورا 
إيجابية أخرى حيث يعتر تواجد العنابي ي امونديال بحد 
امشاركة، وكانت هذه  له  لم يسبق  تاريخا جديدا أنه  ذاته 
محمد  الاعب  ودخل  فيها،  يشارك  التي  اأوى  امرة  هي 

مونتاري التاريخ بتسجيله أول هدف قطري ي كأس العالم، 
كما أن الحضور الجماهري كان رائعا وحقق أرقاما قياسية 
غر مسبوقة، ليس فقط ي تاريخ الكرة القطرية بل ي تاريخ 
العامي،  امستوى  عى  وكذلك  والعربية،  الخليجية  الرياضة 
الضوء  التي نسلط  اأخرى  اأرقام  الكثر من  أن هناك  كما 
اأوى  امجموعة  السطور، ومنها حسابات  عليها خال هذه 
الثالثة  الجولة  واإكوادور، وستحسم  والسنغال  بن هولندا 
واأخرة مصر التأهل عر هذه امجموعة الصعبة، ي الوقت 

الذي شهدت مباراة منتخبنا أمام السنغال أمس الكثر من 
اأرقام التي ساهمت ي خروج امواجهة بتلك النتيجة، لكنها 
تبقى بالتأكيد مباراة تاريخية جمعت امنتخب القطري بطل 
تاريخ  ي  مرة  أول  إفريقيا  بطل  السنغاي  وامنتخب  آسيا 

امونديال.
فرصة  ستكون  الهولندي  امنتخب  أمام  الثالثة  امباراة 
بالنسبة للعنابي لتقديم عرض جيد بعيدا عن أي حسابات 
طيبة  بصورة  الظهور  هو  منها  الهدف  وسيكون  أخرى 

امباراة،  تلك  صعوبة  من  الرغم  عى  ثالثة  خسارة  وتجنب 
تتطلب  إفريقيا  بطل  أمام  والخسارة  اافتتاح  خسارة  لكن 
بدون  الهولندية  الطواحن  أمام  اللعب  العنابي  عنار  من 
ضغوط من أجل تقديم عرض جيد يري الجماهر ويكون 
حافزا من أجل امستقبل، فاذا لم يتأهل منتخبنا للدور الثاني 
أجل  من  قويا  دافعا  تشكل  امونديالية  امشاركة  هذه  فإن 
مستقبل الكرة القطرية، للبحث عن حضور مستمر ي كأس 

العالم خال النسخ القادمة.

} تصوير  محمود حفناوي

ركنية  ركلة   12 احتساب  تم 
5 ركات ركنية  للفريقن، بواقع 
استفاد  حيث  منتخب،  لكل 
امنتخب السنغاي من كرة ركنية 
الذي  الثاني  الهدف  منها  سجل 
صعب مهمة منتخبنا العنابي ي 

العودة للقاء.

 6 ي  الصفراء  البطاقة  إخراج  تم 
بواقع  اللقاء،  مدار  عى  مناسبات 
خرجت  حيث  منتخب،  كل  ضد   3
العنابي  ثاثي  ضد  الصفراء  البطاقة 
مابدو،  وعاصم  اأمن  وهمام  محمد  إسماعيل 
ديا  بوايي  السنغال  ثاثي  انذار  تم  حن  ي 

وإسماعيل ياكوبس وباتي سيس.

امنتخبن  كانت نسبة ااستحواذ مقاربة إى حد كبر بن 
خال امباراة، لكن كان للمنتخب السنغاي اأفضلية بواقع 
55 % مقابل 45 % للعنابي، ولكن تلك النسبة لم تعكس 

الرغبة الكبرة لدى العنابي ي الظهور بصورة جيدة ولكن 
غاب التوفيق واستفاد أسود الرنغا من اأخطاء الفردية.

الكرة بصورة  افتكاك  كبرة عكسها  ندية  امباراة  شهدت 
ي  العنابي  منتخبنا  عنار  تجاه  مرة   17 بواقع  كبرة 
مقابل 8 مرات تجاه عنار امنتخب السنغاي، وكان خطأ 
الكرة  السنغال  مهاجم  وخطف  الدفاع  ي  خوخي  بوعام 

منه سببن ي تسجيلهم هدف التقدم د41.

كرات 

ركنية

بطاقات 

صفراء
نسبة 

ااستحواذ

افتكاك 

الكرة

بلغ عدد التسديدات عى امرمى من الجانبن 
للمنتخب  تسديدات   5 بواقع  تسديدات   8
حن  ي  للعنابي  تسديدات  و3  السنغاي 
امرمى  خارج  عديدة  تسديدات  هناك  كانت 

منها 5 تسديدات للسنغاي و4 للعنابي.

تم اعراض 4 تسديدات خال امباراة بواقع 
2 لكل منتخب، ي الوقت الذي سدد امنتخب 
السنغاي 9 مرات من داخل الصندوق وسدد 
وقد  الصندوق،  داخل  من  مرات   5 العنابي 
استفاد امنتخب السنغاي من تلك اأفضلية.

تسديدات 

على المرمى

تصويبات

تم اعتراضها

عدد التمريرات 

الصحيحة

 4 بواقع  امباراة  خال  تسلل  حاات   7 احتساب  تم 
عنار  تجاه  و3  العنابي  منتخبنا  عنار  تجاه 
امنتخب السنغاي، وعكس ذلك الرغبة الهجومية لدى 
كا امنتخبن، لكن التوفيق حالف امنتخب السنغاي 

ي تسجيل اأهداف.

ركات 

حرة

كرة 

عرضية

حاات 

تسلل

بلغ عدد الركات الحرة خال امباراة 18 ركلة منها 12 من جانب العنابي 
يتم ااستفادة بصورة مبارة من  السنغاي، ولم  امنتخب  و6 من جانب 

تلك الركات الحرة ي حن تمت ااستفادة من ركلة ركنية.

قام منتخبنا العنابي بـ 20 كرة عرضية خال امواجهة، وقد نجح ي تسجيل 
هدف عن طريق كرة عرضية لعبها إسماعيل محمد وحولها محمد مونتاري 

برأسه إى شباك السنغال وهو أول هدف قطري ي تاريخه بامونديال.

كتب - عادل النجار

قام  التي  الصحيحة  التمريرات  عدد  بلغ 
تمريرة   329 امباراة  خال  بها  العنابي 
صحيحة ي حن بلغ عدد تمريرات امنتخب 
نسبة  وتعتر   432 الصحيحة  السنغاي 
العنابي جيدة ي تلك امباراة، مقارنة باأوى 

التي لم تكن بنفس القوة بالنسبة للعنابي.



نسعى لترك ذكرى طيبة أمام الطواحين ظهرنا بشكل أفضل أمام السنغال 

: طارق سلمان.. مدافع العنابي يؤكد لـ 

دفعنـا ثمـن الـرهبـة !
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الرياي:   $ لـ  سلمان  طارق  قال 
أمام  اأوى  امباراة  ي  الشديد  »لأسف 
امطلوب  بامستوى  نظهر  لم  اإكوادور، 
أو  الدولة  يري  والذي  امنتظر  اأداء  أو 
ي  بيء  يتأخر  لم  منهما  وكل  الجماهر، 
وحتى  اماضية  الفرة  طوال  امنتخب  دعم 
اآن، وظهر الخوف والرهبة غر امررين عى 
ومعنويا  نفسيا  تحضرهم  رغم  الاعبن 

اأشهر  ي  ممكنة  صورة  بأفضل  وفنيا 
تبخل  لم  والدولة  امونديال،  التي سبقت 
عى  اإعداد  وكان  بيء  كفريق  علينا 
أفضل ما يكون ولكن ي النهاية الخوف 

والرهبة كانا أهم أسباب الخسارتن«.
ي  السبب  أن  »أتوقع  قائا:  أضاف 
امطلوب  بمستواه  امنتخب  ظهور  عدم 
امواجهة اأوى كان سببه رهبة لعب  ي 
العالم  يشاهدها  التي  اافتتاح  مباراة 

لقطر  مباراة  أول  رهبة  وكذلك  بالكامل، 
اأخطاء  ظهرت  وبالتاي  العالم،  كأس  ي 
أول  وخسارة  غاليا  الفريق  كلفت  التي 
بالنسبة  امتناول  نقاط كانت ي  لقاء وثاث 
شارك  قطر  منتخب  وأن  خاصة  للعنابي، 
أمركا  ي  إعداد  مرحلة  ي  بطوات كرى  ي 
الجنوبية وكذلك أمركا الشمالية، وهو بطل 
آسيا، ولم يكن يجب أن نظهر بهذه الصورة 

ي أرضنا وأمام جماهرنا الكبرة«.
أوضح سلمان أنه ي مواجهة السنغال ظهر 
والكرة  الجماعي  اأداء  أوقاتها  من  كثر  ي 
الجيدة للمنتخب القطري وسيطر عى وقت 
أنه  القول  ويمكن  امباراة  من  وأجزاء  كبر 
السنغال،  لقاء  ي  العنابي  هوية  ظهرت 
وكان باإمكان الخروج بنتيجة أفضل ولكن 
التصدي للهجمات  السنغال ي  تألق حارس 
الضيف  الفريق  النهاية  ي  ونجح  القطرية، 
ي تسجيل هدفه الثالث ي توقيت قاتل، وي 
وقت كان فيه الفريق القطري أفضل بكثر 

ويبحث عن الهدف الثاني والتعادل.
أضاف قائا: »ي مثل هذه امباريات الكرى، 
ي  أساسيًا  عاما  تكون  الدفاعية  اأخطاء 
ترجيح كفة فريق عى اآخر، وهو ما حدث 
الخطأ  السنغاليون  استغل  بعدما  بالفعل 
من الدفاع القطري ي تسجيل الهدف اأول 
الشوط  ي  التقدم  فرصة  منحهم  والذي 

ونحن  اأول، 
بعض  امقابل  ي  أضعنا 

الضيوف  أن  حن  ي  امهمة  الفرص 
ومثل  لهم،  أتيحت  التي  الفرص  من  سجلوا 
امواجهات تحسم نتيجتها من أنصاف  هذه 
الفرص وهذا ما حدث بالفعل وفاز السنغال 

بالثاث نقاط«.
ي  أخطائنا  من  التعلم  عى  »نعمل  قال: 
امقبلة،  امرحلة  ي  نكررها  وأا  امباريات 
علينا  يجب  ثالثة  أخرى  مباراة  وأمامنا 
رغم  فيها  الفوز  ومحاولة  فيها  الركيز 
أن  وعلينا  الهولندي،  امنتخب  امنافس  قوة 
وبادنا  جمهورنا  مسؤولية  قدر  عى  نكون 
ونرفع العلم القطري ي كأس العالم، بعيدا 
لعب  بعد  زالت  أنها  أعتقد  التي  الرهبة  عن 
الوجه  إظهار  اآن  علينا  ويجب  مباراتن، 

الحقيقي للعنابي، وكتابة التاريخ«.
ي  القطري  امنتخب  أن  إى  سلمان  أشار 
ولكن  الفرص  من  كثر  له  أتيحت  امباراة 

مندي  الحارس 
وساعد  لها  تصدى 
السنغال عى الفوز، وي امقابل استغل 
العنابي  كلفت  التي  اأخطاء،  الضيوف 
لعبت  وقطر  نقاط،  والثاث  اللقاء  خسارة 
ننى  أا  يجب  التي  السنغال  أمام  لند  ندا 
إفريقيا،  كأس  بلقب  امتوج  الفريق  أنهم 
وهم بالفعل تفاجأوا من اأداء امتميز لقطر 
لاعبن  ووجهوا  اللقاء  من  كثرة  أوقات  ي 
وأكدوا  اللقاء،  عقب  مجهودهم  عى  التحية 
أنهم يكنون احراما كبرا للفريق القطري.

إنجاز السعودية فخر لنا 

أكد أنهم كاعبن منتخب قطر كانوا سعيدين 
الشقيق  السعودي  امنتخب  حققه  ما  بشدة 
اأرجنتن  منتخب  عى  بالفوز  إنجاز  من 
القوي وصاحب اإمكانيات الهائلة والنجوم 
كأس  بلقب  للفوز  امرشحن  وأحد  الكبار 

نستغل  أن  عى  كاعبن  وتعاهدنا  العالم، 
أجل  من  لنا  قوي  نفي  كدافع  امباراة  تلك 
بالفوز  اإكوادور،  أمام  الخسارة  تعويض 
عى الفريق السنغاي، ولكن ي النهاية كانت 
ي  لأخوة  التحية  توجيه  ويجب  الخسارة، 
السعودية عى مجهودهم الرائع وانتصارهم 
الغاي والتأكيد عى أن كرة القدم ا تعرف 
باأسماء بقدر ما تعرف بامجهود داخل 
إسعاد  العالية  القتالية  والروح  املعب 

الغالية. بادنا 

نسعى للفوز 
على هولندا 

اأخرة  امباراة  إن  قال  العنابي  نجم 
منتخب  أمام  امجموعات  دور  ي 
هولندا القوي ستكون بالطبع غاية ي 
الصعوبة أنها أمام فريق مرشح للفوز 
بكأس العالم، وبكل تأكيد ستكون صعبة 
علينا كاعبن للمنتخب القطري كونها أول 
ويجب  الهولندي  بالفريق  تجمعنا  مباراة 
 11 تضم  مباراة  أنه  عى  معها  نتعامل  أن 
اعبًا ضد مثلهم ي فريق آخر، وعلينا التحي 
الذي  اانتصار  لتحقيق  امطلوبة  بالروح 
كاعبن  ونحن  لقطر،  تاريخيا  سيكون 
نتعاهد بأن نبذل قصارى جهدنا ي مواجهة 
أن  ورورة  امتميز  الهولندي  الفريق 
شعبنا  نجعل  أن  وهو  واحدا  هدفنا  يكون 
كل  وأن  قدمناه  وبما  بنا  فخورا  وجمهورنا 
تلك  لديه ي  ما  أقى  لم يقر وبذل  اعب 

الصعبة. امواجهة 
ي  امشاركة  أن  عى  شدد  سلمان  طارق 
بالنسبة  جيدة  تجربة  كانت  العالم  كأس 
ااستفادة  من  وابد  القطري  للمنتخب 
والركيز  قادم  هو  فيما  عليها  والبناء  منها 
ي  جديد  تحد  أمامه  الفريق  وأن  خاصة 
العام امقبل، وهي البطولة التي تستضيفها 
البطولة  لقب  كحامل  ونحن  كذلك،  قطر 
الغاي  اللقب  عى  نحافظ  القتال حتى  علينا 
أرضنا  عى  الجديدة  النسخة  إقامة  ظل  ي 
عن  الصن  اعتذار  بعد  جماهرنا  ووسط 
رف  عى  قطر  وحصول  استضافتها  عدم 

تنظيمها للمرة الثالثة ي التاريخ.

عيون ضيقة 
وبصر زرقاء اليمامة

ي عام 2012 حرت سمنار أقامه 
ااتحاد اآسيوي ي ماليزيا.. خاصا 

بتطوير كرة القدم اآسيوية شمل 
فنين وإعامين من مختلف القارة 
الصفراء... وي هذا السمنار طرحت 

أكثر من رؤى لتطوير كرة القدم 
اآسيويه وقام أكثر من اتحاد آسيوي 
بطرح تجربته لتطوير كرة القدم ي 

بلده. 
ممثل ااتحاد الياباني حينها تحدث 
بشكل مقتضب حول تجربة ااتحاد 

الياباني لكنه صدم الجميع حن قال إن 
اليابان تسعى للوصول إى دور اأربعة 

ي مونديال 2050 وحينها تندر البعض 
خاصة العرب فقالوا أعطاك الله وإيانا 

عمرا حتى نعيش لهذا الزمن. 
هذا التعليق مثل نموذجا لطريقة 

تفكرنا نحن العرب، والذي ا يبعد عن 
تحت أقدامنا ي حن عكس النقيض من 

ذلك أصحاب العيون الضيقة والرؤية 
الواسعة التي فقدناها بموت زرقاء 

اليمامة التي كانت ترى ما ا يراه ما 
حولها من بر... كما يفعل ااتحاد 

الياباني بالتفكر بالوصول إى امربع 
الذهبي ي كأس العالم عام 2050.

مرت السنوات ريعا وأصبح حدث 
تواجد اليابان ي كؤوس العالم كممثل 

عن قارة آسيا أمرا اعتياديا.. لكن 
مع كل بطولة يتحول لرقم صعب ي 
مجموعته ونجح ي 2002 أن ينظم 
مونديال كأس العالم بالراكة مع 

الجارة كوريا الجنوبية. 
ي السنوات العر ااخرة حاول 
اليابانيون أن يبحثوا عن تقليص 

الفارق بن الكرة اآسيوية والعامية 
فتعاقدوا مع أفضل امدربن اأوروبين 

وذهب اكثر من اعب لاحراف ي 
أقوى امسابقات ااوروبية يتقدمهم 

شونسوكي ناكامورا وشينجي كاغاوا، 
وكازياي ميورا. 

 FIFA وتتجه اليابان إى كأس العالم
قطر 2022 وعينها شاخصة إى 

بلوغ الدور ربع النهائي للمرة اأوى 
ي تاريخها، وهي النسخة السابعة 

عى التواي التي يتأهل فيها محاربو 
الساموراي إى العرس الكروي العامي، 

بينما بلغوا منافسات دور الستة عر 
عدة مرات، ولهذا يطمح الفريق ان 

تكون قطر هي الوجهة التي تحقق فيها 
بادهم، إنجازاً جديداً ي عالم امستديرة 

الساحرة.
ي مباراة أمانيا اماضية برهنت اليابان 
ي أرض املعب أنها ماضية لتحقيق ما 
تصبو اليه وأحدثت زلزاا أمتد تأثره 

حتى العاصمة اأمانية برلن.. ونجحت 
ي إلحاق هزيمة تاريخية بواحد من 

امنتخبات ااكثر فوزا بكؤوس العالم 
بعد الرازيل، رغم أن كل الرشيحات 
قبل امباراة صبت مصلحة اماكينات 

اامانية 
2022 رقم مهم ي بنك أهداف طموح 

ااتحاد الياباني للوصول إى الحلم 
الكبر امتمثل ي الوصول إى دور نصف 

نهائي بطوات كؤوس العالم، وما 
يحدث من عمل دؤوب واحرافية أظنه 

سيصل بهم إى ما يصبون الوصول 
إليه، وكما قيل ي أمثالنا العربية لكل 

مجتهد نصيب.

أحمد الظامري 
إعامي يمني 

قدم طارق سلمان اعب منتخبنا الوطني اعتذاره هو وبقية زمائه بالفريق 
لجماهير العنابي، بعد الخسارتين في مباراتي اإكوادور والسنغال، في 

إطار دور المجموعات من بطولة كأس العالم، فيفا قطر 2022، موضحا أن 
الفريق لم يظهر باأداء المطلوب في المباراة اأولى تحديدا أمام نظيره 

اإكوادوري، ولكن أمام السنغال كان الشكل أفضل إلى حد كبير، وظهر 
الفريق القطري بصورة جيدة.

كتب- عاطف شاديكتب - عادل النجار

المشاركة في المونديال تجربة 
جيدة ستفيدنا في المستقبل

}

طارق سلمان
}

} تصوير محمود حفناوي
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أكدوا أن العنابي استحق ركلة جزاء.. محللون:

»الخروج« 
ليــس كـــارثــــة..!

خ�ر منتخبنا العنابي مب�اراة الجولة الثاني�ة من بطول�ة كأس العالم فيفا قطر 
2022، أمام منتخب الس�نغال بثاثة أهداف مقابل ه�دف، ي امباراة التي أقيمت 

عى ملعب اس�تاد الثمامة، ليخر منتخبنا رسميا بطاقة التأهل إى الدور التاي من 
البطولة.

 وسجل منتخبنا الوطني أول أهدافه ي بطولة كأس العالم عر التاريخ، عن طريق 
امهاج�م البديل، محم�د مونتاري ليكتب اس�مه بحروف من ن�ور ي تاريخ الكرة 

القطرية رغم الخسارة للمرة الثانية.
 »$ الري�اي« رصد ردود اأفعال عن أس�باب الخس�ارة الثانية، وامقارنة 

بن لقاء الس�نغال اللقاء الذي س�بقه أمام اإك�وادور، وكان هناك إجماع من كافة 
امحللن، عى أن أكرم عفيف اعب العنابي اس�تحق ركلة جزاء أمام الس�نغال، وأن 
ق�رارات الحكم أث�رت بعض اليء عى نتيج�ة امباراة، فركلة أك�رم عفيف كانت 

واضحة بشكل كبر وأن الخروج من امونديال ليس كارثة.

كتب – خالد عي

خالد سلمان:

ا تقسوا على الاعبين
وج�ه خالد س�لمان محل�ل برنامج 
امجلس، التهنئة إى منتخب السنغال 
بعد الفوز، وش�دد ع�ى أن العنابي 
قدم أداء فنيا عاليا بمجهود الاعبن 
وتح�ى ب�روح قتالية ممي�زة، ولو 
لعبوا مباراة اإكوادور اأوى بنفس 
ه�ذه ال�روح والعط�اء وامجه�ود، 
لتغ�رت النتيجة تمام�ا، ولكن عدم 
امشاركة ي بطولة رسمية كان سببا 
ي ه�ذا الظهور، أن الدوري 

توقف طويا، وامعسكرات الطويلة 
غر مجدية بالنسبة لاعبن.

وأض�اف قائ�ا: »لم نهي�ئ اعبينا 
لبطولة كبرة من خال امش�اركات 
الرس�مية، إن بطول�ة كأس العال�م 
أخ�رى،  أي بطول�ة  تختل�ف ع�ن 
امونديال يض�م نخبة من منتخبات 
العال�م، وا ب�د أن تك�ون جاه�زا 
ذهنيا وبدنيا بنسبة 200 %، نزول 
مونت�اري كان مهم�ا ج�دا، فلق�د 

أحدث الفارق ي أداء امنتخب«.
وع�اد ليق�ول: »ل�م أر منتخبا 
عربي�ا  أو  آس�يويا 
خليجي�ا،  أو 
ك  ر يش�ا
ل  أو

م�رة ي كأس العالم نجح ي التأهل 
للدور التاي م�ن امونديال، منتخبنا 
بط�ل آس�يا، وا ب�د أن ندعمه، لقد 
خرجنا من كأس العالم فهل امطلوب 
من�ا أن نفوز بكأس العالم أو ننتقل 
للدور التاي، هن�اك منتخبات قوية 
بش�كل كبر ي البطولة، الخس�ارة 
من الدور اأول ليست كارثة، ولكن 
يج�ب أن نحاف�ظ ع�ى اإيجابيات 

ونتعلم من السلبيات«.
»اعت�ذار  قائ�ا:  حديث�ه  وأنه�ى 
الاعب�ن للجمهور أم�ر طيب جدا، 
ولك�ن ع�ى الجمهور أن يعل�م أننا 
نلعب ي كأس العالم وليست بطولة 
عريق�ة  منتخب�ات  هن�اك  س�هلة، 
ي عال�م ك�رة الق�دم بات�ت مهددة 
بالخ�روج م�ن كأس العالم، فرجاء 
يج�ب أن نتح�ى بالهدوء، ش�اركنا 
وا  م�رة،  أول  بطول�ة صعب�ة  ي 
يجب الضغ�ط عى الاعب�ن بعمل 

امستحيل«.

خالد جاسم:

قرارات الحكم كانت مؤثرة
يرى خال�د جاس�م محل�ل برنامج 
اإس�باني  ق�رارات  أن  امجل�س، 
أنطوني�و ماتيو اه�وز حكم مباراة 
قط�ر والس�نغال أثرت ع�ى نتيجة 
امباراة بش�كل كبر، ا سيما بعدما 
رفض احتساب ركلة جزاء صحيحة 
مج�رى  س�تغر  كان�ت  للعناب�ي 
اللق�اء ونتيجت�ه، فتوقي�ت الركل�ة 
كان ممت�ازا، تع�رض أك�رم عفيف 
للعرقل�ة ي الدقيقة الثالثة والثاثن 
من الش�وط اأول، ولو تم احتسابها 
لتغرت اأمور وتغرت الدوافع لدى 

كل من قطر والسنغال.
 وش�دد ع�ى أن الحك�م تغاى عن 
صحيح�ة  ج�زاء  ركل�ة  احتس�اب 
للعناب�ي، وا يوج�د فيها أي ش�ك، 
لق�د كانت واضحة ج�دا لكل من ي 
املع�ب، ولكنه ل�م يطل�ق صافرته 
احتس�ابها، وبعي�دا عن ذل�ك فقد 
كانت ل�ه بعض القرارات التي أثرت 
عى مجريات املع�ب، وأبرزها ركلة 

أكرم عفيف.
 وتمنى جاس�م أن يس�تفيد منتخب 
امونديالي�ة  مش�اركته  م�ن  قط�ر 
اأوى، وأا يتأث�ر بخس�ارة مباراتي 
اافتتاحي�ة،  الجول�ة  ي  اإك�وادور 

ثم الس�نغال ي الجول�ة الثانية، أنه 
منتخب قوي وبطل آس�يا، ويستحق 
أن يتواج�د ي مكان�ة أك�ر، بفضل 
اإمكان�ات اممي�زة الت�ي يتمتع بها 

اعبوه.

ديسايي:حسن شحاتة:

حالة عفيف نفس »رونالدو«!العنابي افتقد الخبرات
قال حس�ن ش�حاتة اع�ب منتخب 
م�ر ون�ادي الزمالك اأس�بق، إن 
العناب�ي اس�تحق ركل�ة ج�زاء لم 
يحتس�بها الحك�م، وعندما ش�اهد 

ج�زاء اللقط�ة أك�د أنه�ا  رب�ة 
مبدي�ا  صحيح�ة، 
الش�ديد  تعجب�ه 
م�ن ق�رار اه�وز 
احتس�اب  ع�دم 
الركل�ة  تل�ك 
كانت  أنه�ا  رغ�م 
بش�كل  واضح�ة 
ي  ولكن�ه  كب�ر، 
عدم  قرر  النهاية 

احتسابها.
 وقال شحاتة ي 
تحليل�ه لرنامج 
»ا  امجل�س: 
لم  أعل�م كي�ف 
الحكم  يحتسب 
الك�رة  ه�ذه 

ركلة ج�زاء، ولكن امنتخب القطري 
تحسن أداؤه ي مباراة السنغال عن 
لقاء اإكوادور، ويجب أن يبني عى 
امش�اركة ي اموندي�ال العامي، لقد 
نال خرة ااحتكاك اأكر واأعى ي 

العالم، وا بد من التعلم من اأخطاء 
التي وقع فيها الاعبون«.

 وأع�رب نج�م الك�رة امرية عن 
امنتخ�ب  خ�روج  بس�بب  حزن�ه 
القط�ري مبكرا، أن�ه يمتلك اعبن 
مميزي�ن، ولكن�ه افتق�د الخ�رات 
الازمة أنه يش�ارك 
كأس  ي  م�رة  أول 
ي  واللع�ب  العال�م، 
مث�ل ه�ذه البطوات 
احت�كاكا  يتطل�ب 
قوي�ا وخ�رات كبرة 
يت�م اكتس�ابها، اعبو 
صغ�ار  العناب�ي 
وأمامه�م  الس�ن  ي 
اكتس�اب  الفرص�ة 
الخرات وامشاركة مرة 
أخ�رى ي كأس العالم، 
والظهور بش�كل أفضل 
ي النس�خة القادمة من 

امونديال.

النج�م الفرن�ي مارس�يل ديس�ايي 
أكد عر ش�بكة بي إن س�بورتس، إن 
العنابي اس�تحق ركلة جزاء، س�ليمة، 
ووص�ف اللعبة بأن أكرم عفيف اعب 
قطر كان يج�ري بالكرة تجاه امرمى 
ويحافظ عليها بش�كل جي�د، وينظر 

إى الح�ارس تمهيدا 
ولكن جاء  للتسديد، 
امدافع عليه بصورة 
ريعة ج�دا، وكان 
هناك التحام واضح 
بالنس�بة  ج�دا 
كان�ت  للحك�م، 
شبيهة  الكرة  هذه 
بكره كريس�تيانو 
أم�ام  رونال�دو 
وت�م  غان�ا، 
ركلة  احتس�ابها 
جزاء، أنا أرى أن 
استحق  العنابي 

ركلة جزاء.

وداع  ع�ى  حزي�ن  »أن�ا  وأض�اف: 
منتخ�ب قط�ر لبطول�ة كأس العالم، 
امنتخ�ب القطري اتخذ وقتا طويا ي 
التحض�ر، وبذلوا مجه�ودا كبرا قبل 
البطولة، ولكن امستقبل سيكون جيدا 
بالنسبة للكرة القطرية، بعد امشاركة 
ي مس�توى ع�ال م�ن التناف�س 

مثل بطول�ة كأس العالم، رأينا الرغبة 
والحاف�ز عند القطري�ن ي امونديال، 
ولكنه�م اتخذوا خرات كبرة من هذه 

البطولة، وهناك أمل ي امستقبل«.
وأردف قائ�ا: »ا يوج�د خس�ارة ي 
ك�رة القدم، يوجد تعل�م، قطر تعلمت 
ي هذا امس�توى الع�اي، كأس العالم 
مس�توى  أع�ى  ه�ي 
ع�ى  الق�دم  ك�رة  ي 
امنتخب�ات،  مس�توى 
عندما تش�اهد الدوري 
اإنجلي�زي ترى اعبن 
وصلوا إى أعى مستوى، 
بس�بب  ذل�ك  وج�اء 
الرغبة  رأين�ا  ااحتكاك، 
القطرين،  لدى  والحافز 
أن  يج�ب  كان  ولك�ن 
ويعرفوا  هادئ�ن  يكونوا 
لحظ�ات الق�وة وأوق�ات 
الضع�ف ومت�ى تهاج�م 

ومتى تدافع«.
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الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس اأولمبي اآسيوي يؤكد:

األمان جايين »يخربون« البطولة !

وأشار الصباح إى أن استضافة قطر 
كان   2022 العالم  كأس  مونديال 
القادم  أن  مؤكداً  تحقق،  وقد  حلماً 

يتعلق باحتضان األعاب اأومبية.
مشرا إى أن سعادة الشيخ جوعان بن 
اأومبية  اللجنة  رئيس  ثاني  آل  حمد 

القطرية، حريص عى األعاب 

»عون  بأنه  إياه  واصفاً  اأومبية، 
وسند« وسيساهم ي »تحقيق الحلم«.
وكانت الجمعية العامة الـ26 اتحاد 
»أنوك«  الوطنية  اأومبية  اللجان 
الشيخ  انتخبت سعادة  قد   )ANOC(
اللجنة  لرئيس  أواً  نائباً  جوعان 

الفيجي 
روبن ميتشل، الذي انُتخب لواية من 

4 سنوات.
دورة  استضافة  إى  قطر  وتطمح 
»الحلم  تعتر  التي  اأومبية  األعاب 
كأس  سابقاً  احتضانها  بعد  اأكر« 
كأس  من  نسخ  وعدة  اآسيوية  اأمم 

 ، لخليج ا
عن  فضاً 
فتها  ستضا ا
كأس  نهائيات  حالياً 

العالم 2022. 
أحمد  الشيخ  علق  آخر  جانب  عى 
السعودي  امنتخب  فوز  عى  الفهد، 
»ليش  قائا:  اأرجنتيني  امنتخب  عى 

مستغربن هاي السعودية«.

للمملكة  مروك  »ألف  قائاً:  وأضاف 
بقيادة  الشقيقة  السعودية  العربية 
عهده  ووي  الريفن  الحرمن  خادم 
التاريخي  الفوز  السعودي  وللشعب 
العالم وتصدر  كأس  بطولة  ي  الكبر 
بعد  مجموعته  السعودي  امنتخب 
السعودية   2/1 اأرجنتن  عى  فوزه 

اأرجنتن«.
وقال فهد عن ترشيحاته للفرق امؤهلة 
من  النسخة  هذه  لقب  عى  للمنافسة 
بطولة كأس العالم بعد نهاية مباريات 
سهلة  ليست  فرنسا  اأوى:  الجولة 

واإسبان أدوا مباراة كبرة.
بعد  أمانيا  منتخب  ي  رأيه  وعن 
أمام  والتاريخية  القاسية  خسارته 
»اأمان  الفهد:  قال  اليابان  منتخب 

كأس  خارج  يطلعون  الله  شاء  إن 
العالم«.

وأضاف: »جاين يخربون بطولتنا«. 
وبعثته  اأماني  امنتخب  أن  يذكر 
امستوى  عى  كبر  انتقاد  تعرضوا 
العربي والعامي بعد رفضهم اامتثال 
بمنع  الفيفا  وتعليمات  للقوانن 
حيث  امثلين،  دعم  شارات  استخدام 
قامت وزيرة الداخلية اأمانية بارتداء 

شارة امثلين ودخلت بها املعب.
بتكميم  امنتخب  اعبو  قام  كما   
أمام  مباراتهم  انطاق  قبل  أفواههم 
خر  املعب  وداخل  لكن  اليابان، 
اليابان  أمام  مباراته  اأماني  الفريق 
انطاق  ي  هدف  مقابل  بهدفن 

مشواره ي كأس العالم.

مونديـــــــــــــال 2022 كــــــــــان حلمــــــــًا.. وأصبـــــــح حقيقــــــة

كشف الشيخ أحمد الفهد اأحمد الصباح رئيس المجلس اأولمبي اآسيوي 

أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  لحضرة  قطعه  وعد  عن 

الباد المفدى، بإقامة دورة األعاب اأولمبية في قطر.

وقال الصباح في لقاء مع قنوات beINSPORTS يوم أمس: »لقد وعدت سمو 

اأمير بأن اأولمبياد ستكون في الدوحة«.

كتب – محمد الجزار

{  أحمد الفهد

أتمنى
خروج الماكينات

مبكرا 

التنظيـــم القطــــري..أبهــــرني
ااتحاد  رئيس  مرلو  جياني  اإيطاي  أبدى 
الشديد  انبهاره  الرياضية  للصحافة  الدوي 
كأس  لبطولة  الخراي  القطري  بالتنظيم 
ما  أن  مؤكدا   ،2022 قطر  فيفا  العالم، 
البطولة  متابعة  الدوحة  إى  قدومه  منذ  رآه 
قطر  تقدمها  التي  التسهيات  وكذلك 
بكل  العمل  أجل  من  الرياضية  للصحافة 
إى  يدعو  يء  العالم،  كأس  تغطية  ي  حرية 

الشديد. الفخر 
مرلو أضاف أن البعض خاصة اأوروبين كانت 
لديهم بعض التخوفات ي ظل ما كان يردد ي 
عى  مستمرة  هجوم  حمات  من  اأخرة  الفرة 
الدوحة، ولكن كل هذه اأمور زالت تماما بمجرد 

وصول اإعام إى الدوحة ومشاهدته عى الطبيعة 
ما الذي وفرته الدولة لخدمة جميع وسائل اإعام 
التي نجدها تعمل بكل حرية ي اماعب وامراكز 
متوفر،  يء  وكل  وغرها  والشوارع  الصحفية 
ي  انعكس  ما  الحب،  بكل  اإعام  تخدم  والبلد 
نقلهم الصورة الحقيقية عن قطر ي الخارج أن 

بالفعل ما قدمته للجميع هنا أمر غاية ي الروعة.

مراكز إعامية خرافية

متابعة  عى  حريصا  كان  أنه  اإيطاي  أضاف 
أعمال وسائل اإعام ي امراكز الصحفية التي 
وفرتها قطر لخدمتهم ويء رائع أن يتم توفر 
مركز صحفي رئيس للصحفين امعتمدين من 
فيفا، وكذلك امركز اإعامي الرائع للصحفين 
من قبل دولة قطر، وبكل صدق مراكز إعامية 

السابقة  البطوات  جميع  من  وأفضل  ممتازة 
تتوافر  أن  أنه يء متميز  التي حرتها، كما 
جميع  ي  أخرى  وتسهيات  إعامية  مراكز 
بامونديال،  امشاركة  الفرق  تدريب  ماعب 
الثمانية  باماعب  اإعامية  امراكز  إى  إضافة 

التي تعتر اأفضل ي كل يء.
عى  كذلك  حريصا  كان  إنه  مرلو  قال 
قطر  ي  والصحفين  اإعامين  مع  التواصل 
والتسهيات  البطولة  عن  انطباعاتهم  معرفة 
واحدة  شكوى  هناك  تكن  ولم  لهم،  امقدمة 
نسخة  تقدم  الدوحة  أن  عى  اتفق  والكل 
بعد  وبكل صدق  العالم،  كأس  من  استثنائية 
إن  القول  يجب  البطولة  ي  شاهدته  ما  كل 
تلك  وستظل  حقيقيا،  عالم  كأس  تنظم  قطر 
تاريخ  ي  النسخ  أفضل  من  واحدة  النسخة 

امونديال. بطوات 

رئيس ااتحاد الدولي للصحافة 

الرياضية لـ«                            »

لم يتوقفوا عن مساندة الاعبين

جماهير العنابي تبدع في المدرجات
لقب  العنابي  جمهورنا  يستحق 
والسنغال  قطر  مباراة  ي  اأفضل 
كأس  بطولة  من  الثانية  الجولة  ي 
العالم، فيفا قطر 2022، بعد الشكل 
اللقاء  ي  عليه  ظهر  الذي  امذهل 
الجميع  حديث  مثار  كان  والذي 
ولو  يتوقف  لم  الدعم  وأن  خاصة 
النهاية، وخاصة  واحدة حتى  لحظة 
والكل  النتيجة،  ي  التأخر  أوقات  ي 
كان عى قلب رجل واحد ودعموا أبناء 

العنابي وبكل قوة.
عى  حريصا  كان  الغاي  جمهورنا 
منذ  الثمامة  استاد  ملعب  الوصول 
الصباح رغم أن امباراة كان موعدها 
وصل  الجميع  ولكن  امساء،  ي 
بأعام قطر، وظلوا يشجعون  مبكرا 
آخر  حتى  حماس  بكل  ويهتفون 
مشجعي  رابطة  وخاصة  لحظة، 
لهم  كان  والذين  القطري  امنتخب 
دور كبر ي تحفيز فريقنا ومساندته 

التأخر  وقت  ي  حتى  وتشجيعه، 
بالنتيجة كان الكل داعما ومشجعا.

مقترا  جمهورنا  حضور  يكن  لم 
التي  الجماهر  من  معينة  فئة  عى 
كان  الكل  ولكن  الفريق،  دعمت 
كبارا  وأطفاا،  ورجاا  نساء  حارا 
بأعام  حروا  جميعهم  وصغارا، 
الوطن الغاي وظلوا داعمن حتى آخر 
لحظة، ولم يتوقفوا دقيقة واحدة عن 

التشجيع وامساندة.

كوفية فلسطن حارة
العنابي  جماهر  من  عدد  وحرص 
الغالية  فلسطن  كوفية  ارتداء  عى 
وي  الثمامة  ملعب  أمام  قلوبنا  عى 
الجماهر  بعض  وشارك  امدرجات، 
منطقة  أمام  والرقص  الغناء  ي 
أعام  حاملن  بااستاد  امشجعن 
فلسطن وأغانيها الشهرة، وأكدوا أن 
الكل حر من أجل دعم العنابي ي 

مهمته .

كتب - عاطف شادي

{ جياني ميرلو يتحدث $ الرياضي
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العالم،  كأس  بطولة  الصر  بفارغ  اعب  كل  ينتظر 
من  بحروف  اسمه  وكتابة  فيها،  امشاركة  أمل  عى 
وأحفاده  أواده  ليحكي  التاريخ،  سجات  ي  نور 
عى  واأعظم  اأكر  البطولة  لعبه  عن  مستقبا 

ي  امشاركة  عند  فخر  من  له  فيا  العالم،  مستوى 
الفوز  هو  الفخر  ذلك  يتجاوز  وما  العامي،  امونديال 

العالم.  بذهب كأس 
تشهد النسخة الحالية من بطولة كأس العالم امقامة 
اأجواء  بسبب  النظر  منقطع  اهتماما  قطر،  ي 
أعى  عى  تنظيم  من  الدولة  تقدمها  التي  الرائعة 
التي  الرتيبات  وكافة  بالجمهور،  متعلق  مستوى 

تضمن لهم أجواء رائعة وأحداثا ترفيهية واحتفاات 
ااستادات  ي  القدم  كرة  بمباريات  ااستمتاع  وكذلك 

البطولة. عليها  تقام  التي  الثمانية 
وشهدت البطولة رحيل خمسة اعبن عن منتخباتهم 
ي  لهم  مباراة  وأول  مشاركة  أول  ي  اإصابة  بسبب 
نهاية  حتى  فرقهم  عن  غيابهم  ويتأكد  امونديال، 

النهائية. امباراة  البطولة حتى وإن وصلوا إى 

اإصابة تمنعهم من استكمال كأس العالم

كتب – خالد عي 

الشهراني يخلع القلوب
منتخب  مباراة  شهدت 
اأخرة،  واأرجنتن  السعودية 
يار  اأخر  اعب  إصابة 
نزول  واستدعت  الشهراني، 
داخل  إى  الطبي  الطاقم 
اإسعافات  وتقديم  املعب 
خرج  ثم  ومن  لاعب،  اأولية 
ناقلة  عى  املعب  أرضية  من 

امصابن.
اانتصار  فرحة  من  الرغم  عى 
السعودي  لأخر  التاريخي 
عى راقي التانجو اأرجنتيني، 
ي  باب  له  كان  الحزن  أن  إا 
الشهراني،  إصابة  السعودية 
تفاصيل إصابة الاعب قد اقت 

ااهتمام من قبل الكثرين.
قوية  كانت  الشهراني  إصابة 

للغاية حيث خرج الاعب عاليًا 
من  قادمة  هوائية  كرة  لتلقي 
قبل امنتخب اأرجنتيني، ولكن 
السعودي  امنتخب  حارس 
بقوة  خرج  قد  العويس  محمد 
دفع  ما  وذلك  أرًضا،  وأوقعه 
إيقاف  إى  الفور  عى  الحكم 
امباراة والسماح للجهاز الطبي 

بتقديم اإسعاف لاعب.
بإصابته  متأثرا  خرج  ولكنه 
القلوب،  خلعت  التي  القوية، 
خضع  قليلة  ساعات  وبعد 
ي  عاجلة،  جراحية  لعملية 
املك  مدينة  البنكرياس ي  غدة 
بالحرس  الطبية  عبدالعزيز 
من  بمتابعة  بالرياض  الوطني 

الجهاز الطبي بامنتخب.

التاريخي  السعودية  فوز  رغم 
اأخر  أن  إا  اأرجنتن،  عى 
الفرج  سلمان  خر  السعودي 
ومن قبله الشهراني، فلقد أصيب 
الشهراني أيضا ي مباراة التانجو 
اإصابة،  بداعي  يستكملها  ولم 
فيما  إصابته  عن  الكشف  وتم 
بعدما  قاسية  جاءت  والتي  بعد، 

ظهر يسر عى عكازين.
امدير  رينارد  هري  الفرني 
الفني للمنتخب السعودي قال إنه 
الصعب عى سلمان  من  سيكون 
أخرى  مباراة  خوض  الفرج 
اإصابة  بسبب  العالم  كأس  ي 
التي لحقت به ي لقاء اأرجنتن 

الساق  عظمة  ي  جاءت  والتي 
وترتب عليها استخدامه عكازين 

يساعدانه عى السر.
الفرج  سلمان  امخرم  ويعتر 
ركائز  من  عاما   33 الـ  صاحب 
قد  وكان  السعودي،  امنتخب 
الكتف تعرض  إصابة ي  تخطى 
امواجهة  ي  ليشارك  مؤخرا  لها 
لكنه  اأرجنتن،  ضد  القوية 
بعد  الركبة  ي  إصابة  تعرض 
أكمل  ثم  ساعة  نصف  مرور 
ي  أرضا  سقط  وبعدها  امباراة، 
الشوط  ي  الضائع  بدل  الوقت 
بنواف  استبداله  ليتم  اأول 

العابد.

{ الشهراني أجرى جراحة ناجحة

{ سلمان الفرج يهنئ زماءه

الفـــرج 
»العكازين« بـ

»الصليبــي« يبعـــد هيـرنانديــز
ديديه  حال  لسان  هو  وهذا  فرادى،  تأتي  ا  امصائب 
ديشامب امدير الفني للمنتخب الفرني، الذي توالت عليه 
الصدمات الواحدة تلو اأخرى، والتي كان آخرها إصابة 
لوكاس هرنانديز مدافع بايرن ميونخ والديوك الفرنسية 
منتخب  أمام  العالم،  بكأس  اافتتاحي  فرنسا  لقاء  ي 
ديشامب  اعبي  بفوز  انتهت  التي  امباراة  ي  أسراليا، 
برباعية، ورغم الرباعية واأداء امميز، إا أن ديشامب تلقى 
بتأكد غياب هرنانديز عن منتخب  صدمة وخرا حزينا، 
واضطرت  لها  تعرض  التي  القوية  اإصابة  بعد  الديوك، 
الجهاز الفني إى استبداله ي الدقيقة الثالثة عرة، والدفع 

بشقيقه ثيو هرنانديز ظهر ميان اإيطاي.
أن  طبي،  تدخل  أي  فيها  يفلح  ا  هرنانديز  إصابة 
أثبتت  اأير،  الظهر  أجراها  التي  الطبية  الفحوصات 
ليتأكد  اليمنى،  للركبة  اأمامى  الصليبى  بالرباط  إصابته 
غيابه عن الديوك بكأس العالم 2022، وانتهاء موسمه مع 

بايرن ميونخ اأمانى أيضا.
هرنانديز ليس اأول الذي يفقده الديوك ي كأس العالم 
وهم:  امونديال  انطاق  قبل  نجوم،  ستة  قبله  فقد  فقد 
وكيمبيمبىب  بنزيما  وكريم  كانتب  ونجولو  بوجبا  بول 

وكريستوفر نكونكو والحارس ماينان، عى الرتيب.
{ لوكاس هيرنانديز

دياني أول الضحايا
توماس  مشوار  انتهى 
منتخب  اعب  دياني 
بطولة  ي  الدنمارك 
الحالية  العالم  كأس 
اإصابة  بسبب 
لها  تعرض  التي 
تونس،  مواجهة  ي 
من  اأوى  بالجولة 
ي  امجموعات،  دور 
انتهت  التي  امباراة 
بدون  بالتعادل 

أهداف عى استاد »امدينة 
التعليمية«.

إصابة  الدنماركي  الاعب  تعرض 
سوف  الركبة،  مستوى  عى  قوية 
مع  امشوار  استكمال  عن  تبعده 
الجهاز  منتخب باده، بعدما وجد 
مدة  اللعب  لن يستطيع  أنه  الطبي 
إى  يعود  لن  وبالتاي  كامل،  شهر 
أربعة  بعد  إا  الجماعية  التدريبات 
ففرصة  وبالتاي  اأن،  من  أسابيع 
مع  تواجده 

الدنمارك 
حتى نهاية البطولة مستحيلة.

امنتخب الدنماركى، أكد أن توماس 
ديانى سيغادر قطر بعد اإصابة 
يستطيع  ولن  لها  تعرض  التي 
هذه  خال  مباراة  أي  ي  امشاركة 
البطولة، ليكمل امنتخب الدنماركي 
بدون  العالم  كأس  ي  مشاركته 
استبداله  يستطيع  ولن  دياني، 
أن لوائح فيفا تمنع ااستبدال بعد 

انطاق البطولة.

كوياتي.. صدمة سنغالية
امنتخب  عى  الصدمات  توالت 
وذلك  القدم،  لكرة  السنغاي 
وسط  اعب  غياب  تأكد  بعدما 
فريق  اعب  كوياتي،  شيخ  الفريق 
اانجليزي، عن  نوتنجهام فورست 
ي  الترانجا،  أسود  مباريات  باقي 
بطولة كأس العالم قطر 2022.

السنغال  منتخب  يتنفس  ولم 
تلقى  بعدما  اآن  حتى  الصعداء 
من  قليلة  أيام  قبل  اأوى  صدمته 
نجمه  بإصابة  امونديال  انطاق 
إحدى  ي  ماني  ساديو  اأول 
بايرن  اأماني  ناديه  مع  امباريات 

الطبي  الجهاز  يفلح  ولم  ميونخ، 
منتخب  أو  ميونخ  لبايرن  سواء 
الاعب،  تجهيز  ي  السنغال 
مونديال  ي  اأسود  مع  للمشاركة 

قطر.
بدأ السنغال البطولة بدون ساديو 
من  فقط،  دقيقة   73 وبعد  ماني، 
امونديال،  ي  الترانجا  أسود  عمر 
لنجمه  قوية  بإصابة  صدمة  تلقى 
امواجهة  ي  كوياتي،  شيخو 
الجولة  ي  هولندا  أمام  اافتتاحية 
والتي  اأوى،  للمجموعة  اأوى 
بهدفن  السنغال  بخسارة  انتهت 
الصدمة  لتصبح  رد،  دون 

صدمتن.
السنغاي،  ااتحاد 
الفحوصات  أن  أعلن 
أثبتت إصابة كوياتي 
عضات  ي  بتمزق 
ليتأكد  اأيمن،  الفخذ 
باقي  عن  غيابه 

امباريات.
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على الرياضة السعودية طوال «4» عقود.. صحيفة الجزيرة:

الدوحـــــة فــــــأل خـــــيـر

اهتم�ت الصحاف�ة الس�عودية الص�ادرة أمس 
بالعدي�د من اموضوعات امتعلق�ة ببطولة كأس 
العالم فيفا قط�ر 2022، حيث تنوعت التقارير 
ما بن الركيز عى اس�تعدادات اأخر للموقعة 
امهم�ة التي تقام اليوم أم�ام بولندا وهي موقعة 
العب�ور لاخر ال�ذي حقق انطاق�ة تاريخية 
بالف�وز ع�ى اأرجنت�ن بهدف�ن له�دف.. كما 
تناولت الصحافة السعودية تقارير أخرى تتعلق 
بتس�جيل اعبن أهداف ي بلده�م اأم بقمصان 

منتخبات أخ�رى.. والعديد من اموضوعات 
اأخرى.

البداي�ة م�ع صحيف�ة الجزيرة 
التي أك�دت أن امملكة العربية 

ع�ى  حقق�ت  الس�عودية 
صعيد كرة الق�دم عدًدا من 
والذكري�ات  اانتص�ارات 
التاريخي�ة الت�ي ارتبط�ت 
ذكرياته�ا ي قط�ر، فلطاما 

الذكريات  الدوح�ة  احتضنت 
وامنج�زات الس�عودية لأندية 

وامنتخ�ب من�ذ ح�واي 40 عاًما، 
والت�ي يعد اأبرز منه�ا 10 ذكريات لن 

تنس�اها الجماهر الس�عودية، والتي كانت قطر 
شاهًدا عليها.

الصحيفة أضافت: ي عام 1983م كانت البداية، 
حينم�ا حقق ن�ادي ااتف�اق الس�عودي بطولة 
كأس مجل�س التعاون الخليج�ي لأندية أبطال 
ال�دوري ع�ى كاظم�ة الكويت�ي به�دف وحيد 
س�جله جمال محم�د، وي ع�ام 1988م انتر 
امنتخب الس�عودي عى كوريا الجنوبية بركات 
الرجيح ي نهائي كأس أمم آسيا، فيما شهد عام 
1991 تحقيق الهال الس�عودي أوى البطوات 
اآس�يوية ي تاريخ اأندية الس�عودية بعد تغلبه 
بركات الرجيح عى ااستقال اإيراني، وي عام 
1992 حقق الشباب كأس اأندية العربية أبطال 

الدوري بهدفن عى حساب العربي القطري، أما 
خام�س الذكريات فقد كان ي عام 1993م وهو 
التأهل لنهائي�ات كأس العالم ي أمركا 1994م 
أول مرة ي تاريخ امنتخب السعودي، وذلك بعد 
اانتص�ار عى امنتخب اإيران�ي برباعية ليتأهل 
ع�ى إثرها ل�كأس العالم ي أم�ركا كحدث غر 
مس�بوق ي تاريخ الكرة الس�عودية، وشهد عام 
1997م تحقي�ق نادي النر الس�عودي بطولة 
أندي�ة الخليج عى كاظمة الكويتي بهدف وحيد، 
وي نفس العام 1997 تمكن امنتخب الس�عودي 
من تحقيق اانتصار عى قطر ليتأهل إى نهائيات 
كأس العالم ي فرنس�ا لعام 1998 بهدف وحيد 
سجله إبراهيم السويد، وي عام 1998 حقق 
اأخر الس�عودي انتصاًرا آخَر عى 
حساب شقيقه القطري ي نهائي 
بطول�ة كأس الع�رب بثاثية 
لهدف، وي عام 2002 حقق 
بطولة  الس�عودي  اله�ال 
اآس�يوية  الك�ؤوس  كأس 
بع�د تغلبه عى تش�ونبوك 
بالهدف  الجنوب�ي  الكوري 
الذهبي سجله الاعب حسن 

العي.
فش�ارك  2019م  ع�ام  ي  أم�ا 
الهال السعودي بكأس العالم لأندية 
ي قط�ر وحقق خالها امرك�ز الرابع ، وي عام 
2022 شهدت امملكة حدًثا استثنائيًا وتاريخيًا 
ي تاري�خ الك�رة العربية واآس�يوية بانتصار 
اأخ�ر ع�ى اأرجنت�ن بهدف�ن له�دف ي 
مونديال قطر ليس�جل أول خسارة لأرجنتن 
من منتخب آسيوي، ، وكأول انتصار ي مباريات 
اافتت�اح بكأس العالم ي تاريخ اأخر، لتؤكد 
قط�ر أنها ج�زء ا يتجزأ من تاري�خ الذكريات 
الس�عودية ع�ى صعي�د اأندي�ة وامنتخ�ب ي 
كاف�ة امحافل اإقليمية وادولية، ولتكون إحدى 
أكثر امناطق التي ش�هدت الرياضة السعودية 
م�ن خالها العديد من امنج�زات النوعية وغر 

امسبوقة.

اأخضر أول منتخب آسيوي 
»لوسيل« يهزم اأرجنتين بـ

الهال يحقق المركز الرابع 
بمونديال اأندية في »2019« 

إعداد- هشام حامد صحيفة الجزيرة:

بين اأخضر والتأهل.. 
تجاوز محطة بولندا

تحدثت صحيفة الجزيرة الس�عودية ي تقرير 
لها ع�ن أهمي�ة مب�اراة اأخر أم�ام بولندا 
الي�وم وقال�ت: يخ�وض امنتخ�ب الس�عودي 
واح�دة من أهم مبارياته ح�ن يواجه امنتخب 
البولندي الس�اعة 4:00 عراً ي استاد امدينة 
التعليمية.. وتكمن أهمية امباراة ي كونها ممر 
اأخ�ر  عب�ور 
التالية،  للمرحل�ة 
ف�وزه  إن  إذ 
يتمسك  س�يجعله 
امجموعة  بصدارة 
الثالث�ة بالعام�ة 
بغ�ض  الكامل�ة 
النظر ع�ن نتيجة 
مواجهة اأرجنتن 
وامكس�يك، وه�و 
م�ا يعن�ي ضمان 

الوصول.
ف�ت  ضا أ
 : لصحيف�ة ا
أخرنا يدخل امواجهة ب�روح معنوية عالية 
بع�د الفوز التاريخي امس�تحق ع�ى امنتخب 
اأرجنتيني بهدي الشهري وسالم ، أما امنتخب 
البولندي فيدخ�ل امباراة بنقطة واحدة حصل 

عليها من تعادله مع امكسيك.

«اليوم» عن عدم احتقال إيمبولو:

الدم »يحن«!
علق�ت صحيف�ة الي�وم الس�عودية ع�ى 
رفض الس�ويري إيمبولو ااحتفال ضد 
الكام�رون، البل�د الت�ي ولد به�ا خال 
امواجه�ة الت�ي جمعتهم�ا  لينض�م إى 
قائم�ة اعبن كثر رفض�وا ااحتفال أمام 

منتخبات بلدانهم اأصلية.
الصحيف�ة  وذك�رت 
اعبن  أن  الس�عودية، 
الس�ويري  أمث�ال 
ه�اكان ياكن، صاحب 
اأص�ول الركية رفض 
ااحتف�ال أمام منتخب 
ب�اده تركيا ي 2008، 
وهو نفس حال اأماني 
بودولوس�كي  ل�وكاس 
ااحتفال  رف�ض  ال�ذي 
نف�س  ي  بولن�دا  ض�د 
ذك�رت  كم�ا  الع�ام، 
الصحيف�ة اأمان�ي مس�عود أوزيل الذي 
رفض ااحتفال أمام بلده اأصي تركيا ي 

تصفيات يورو 2012.

طبيب نفسي يضع روشتة عبور الصقور:

ابعدوا عن التوتر

حرصت صحيفة »عكاظ« السعودية 
عى إجراء لقاء مع استش�اري الطب 
إعج�از  محم�د  الدكت�ور  النف�ي 
براش�ا، الذي وضع روش�ته انتصار 
»الس�عودية« أم�ام بولن�دا قائاً إن 
اإنج�از الكبر الذي حقق�ه امنتخب 
الس�عودي بف�وزه ع�ى اأرجنت�ن 
ل�ه انعكاس�ات نفس�ية قوي�ة ع�ى 
الاعب�ن ي تقدي�م مس�توى أقوى 
وأفضل ي امباراة امقبلة أمام بولندا 
لضم�ان التأهل للتصفيات وكس�ب 
نقاط امب�اراة، مبين�اً أن عى اعبي 
امنتخب الخروج م�ن أجواء اأفراح 

امرحلة  أهمية  الس�ابقة واستش�عار 
القادمة لتجديد اأفراح التي عاش�ها 
الجميع بع�د تج�اوز اأرجنتن، من 
خال تقدي�م اأداء امتميز، ومحاولة 
معالجة كل اأخطاء التي حدثت أمام 

اأرجنتن.
وقال براش�ا إن تحقي�ق اانتصار ي 
امباريات امقبلة يضع اعبي امنتخب 
أمام عدة مس�ؤوليات وأمور؛ أهمها 
رورة اس�تقرار الحال�ة النفس�ية 
واللع�ب دون توت�ر أو قلق، وتجديد 
العزم عى اللعب بقوة وجدارة، وهذا 
يعن�ي وضع تحقي�ق الفوز فوق كل 
ااعتب�ارات، بجان�ب تجدي�د الروح 

لي�ة  لقتا ا
العالي�ة التي تمتع بها اعبو امنتخب 
الس�عودي أم�ام اأرجنت�ن، فلغ�ة 
التفاهم التي س�ادت أج�واء امباراة 
الس�ابقة بن اعب�ي امنتخب عززت 
وأس�همت ي تحقيق الفوز والنتيجة 
امرف�ة، وه�ذا اأم�ر مطل�وب اآن 
أمام امنتخبن البولندي وامكسيكي، 
كما ا ننى الجه�د الكبر وما قدمه 
ح�ارس امنتخ�ب الس�عودي محمد 
العويس من مس�توى رائع أسهم ي 
امحافظة عى شباكه نظيفة باستثناء 
ربة الجزاء ومواجهته بقوة أهدافاً 
مؤك�دة تص�دى له�ا ب�روح قتالية 

عالية.

كتب- أدهم رقاوي

رشح فرنسا للقب.. كاريمبو لـ«الراي الكويتية»:

قطر فاجأت الجميع بالتنظيم
رأى نج�م امنتخ�ب الفرن�ي الفائز بلق�ب كأس العالم 
الح�اي  اموندي�ال  أن  كاريمب�و،  كريس�تيان   ،1998
ه�و موندي�ال امفاج�آت، ي ظ�ل ااس�تعدادات الكبرة 
للمنتخبات امشاركة، وبعد العديد من النتائج امسجلة ي 

الجولة اأوى منه.
وق�ال كاريمب�و ي حدي�ث ل� »ال�راي« إن قط�ر فاجأت 
الجميع باس�تعداداتها وإنفاقها وتحضراتها استضافة 
كأس العال�م عى أراضيه�ا، ما قد يجعله�ا صاحبة أغى 
موندي�ال ي التاريخ منذ اانطاقة ع�ام 1930.. مضيفا 
أن قط�ر قدمت امطلوب منها وأكث�ر لجهة البنى التحتية 
والتس�هيات للمنتخب�ات وامش�جعن م�ن كل أصق�اع 
اأرض، افتاً إى أن اماعب التي تقام عليها امباريات هي 
اأجمل واأكثر تطوراً عند مقارنتها بماعب اس�تضافت 

الحدث العامي ي نسخاته السابقة.
واعتر كاريمب�و أن امنتخبات اأفريقي�ة قادرة عى قلب 
الطاول�ة والذهاب بعيداً ي امنافس�ات، بقي�ادة امنتخب 
امغرب�ي الذي اس�تعاد نجوم�ه اأساس�ين والكبار بعد 

تغير امدرب وعى رأس�هم نجم تش�لي 
وامنتخ�ب  اإنجلي�زي حكي�م زي�اش، 
الس�نغاي رغم اانتكاس�ة التي تعرّض 
لها بغياب أفضل اعبيه ساديو ماني ي 
اللحظات اأخرة بس�بب إصابته وغره 

من الاعبن.
وشّدد النجم الفرني عى أن امنتخبات 
الكرى س�تكون حارة للحفاظ عى 

هيبتها ي امونديال، وعى رأس�ها امرشح الدائم 
منتخب ال� »س�امبا« الرازيل، وال�� »ماكينات« اأمانية 

رغم خسارته اأوى أمام اليابان.
وب�ّن كاريمب�و أن امنتخب الفرني بدوره س�يواجه 
تحديات عدة ي مش�اركته، مع غياب عدد من النجوم 
عن صفوفه مثل اعبي خط الوسط نغولو كانتي وبول 
بوغبا وامدافعن بريسنيل كيمبيمبي ولوكاس هرنانديز 
والح�ارس ماي�ك ماين�ان، مبين�اً أن ام�درب ديدييه 
ديشان لديه القدرة عى توظيف العنار، وااستفادة 

من 
النجوم الشباب ي صفوف »الديوك« 

وعى رأس�هم ثي�و هرناندي�ز، الذي س�يعوّض غياب 
ش�قيقه لوكاس بعد إصابته بالرباط الصليبي، إعادة 
الت�وازن إى تش�كيلته، منوه�اً إى أن�ه رغ�م كل هذه 
الظروف ف�إن امنتخ�ب »اأزرق« هو امرش�ح اأبرز 

للظفر باللقب.
وذكر أن الفوز التاريخي للسعودية عى اأرجنتن أكد أن 

امنتخبات اآسيوية لن تكون لقمة سائغة.

 »10«
إنجازات تاريخية 

للمنتخبات 
واأندية 



رونالدو يعشق التحديات
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خال  رونالدو  كريستيانو  حققه  الذي  الرقم  فرض 
الصحف  غانا ي  أمام  الرتغال  باده  منتخب  مباراة 
من  تمكن  أن  بعد  اللغات،  بمختلف  أمس  الصادرة 
بعد  القياسية،  اأرقام  تحطيم  ي  هوايته  مواصلة 
إحرازه هدف التقدم وكامعتاد لباده عن طريق نقطة 
الجزاء ضمن مباريات الدور التمهيدي من امجموعة 

الثامنة.
عر  اعب  أول  الرتغالية  اأسطورة  يصبح  وبذلك 
التاريخ يسجل ي 5 مسابقات مختلفة من كأس العالم 
كما   »2022  2018-  2014-  2010- بـ»-2006 
وصل إى امشاركة الدولية العارة ليصبح أول اعب 
أوروبي يشارك ي 10 بطوات دولية، و خمس بطوات 
من دوري اأمم اأوروبية »-2004 -2008 -2012 

.»2020 2016-
من  العالم  كأس  ي  لأسطورة  الثامن  الهدف  وجاء 
ركلة جزاء انتزعها بنفسه وسددها بنجاح ي الشباك 
الغانية، ما سيخفف الضغط عن ابن الـ37 عاماً الذي 
وجد نفسه عرضة لانتقادات بعد هجومه عى فريقه 
إريك  الهولندي  ومدربه  اإنجليزي  يونايتد  مانشسر 

تن هاج، ما أدى إى فسخ عقده مع النادي بالراي.
تغنت  التي  الرتغالية  »أبوا«  صحيفة  مع  والبداية 
ي مسرته  جديدا  رقما  الذي حطم  رونالدو  بنجمها 
الكروية، مشرة إى أن كريستيانو رونالدو دوماً »عنيد 
ضغط  تحت  العيش  يحب  وا  التحديات«،  ويعشق 
مثلما حدث بينه وبن ناديه السابق مانشسر يونايتد.
ا  وإشاداتنا  أكثر  وتغزلنا  كثراً  تكلمنا  وأضافت: 
تتوقف عن النجم التاريخي »صاروخ ماديرا«، لذلك 
هل  لهم:  سؤااً  ونوجه  أجمع  الكروي  للعالم  نقول 

لديكم مثل رونالدو؟

»رونالدو«  عنونت  فقد  اإسبانية  ماركا  صحيفة  أما 
كأس  بنهائيات  نسخ   5 ي  بتسجيله  التاريخ  يصنع 

العالم.
 2 الرازيل عى ربيا  بفوز  أيضا  اهتمت  الصحيفة 
/ 0 وإصابة نيمار، وكتبت: »الرازيل ي ترقب حالة 

نيمار«.
مدرب  جالتييه  كريستوف  مع  بحوارها  اهتمت  كما 
غالتييه:  »كريستوف  وكتبت:  جرمان،  سان  باريس 

أعتقد أن مبابي يحب باريس سان جرمان«.
وعنونت صحيفة ديي تيليجراف: »رونالدو يسجل ي 

5 كؤوس عالم«.
أما صحيفة »الجارديان« فقد كتبت »لحظة رونالدو 

مع التاريخ ي ملحمة مثرة أمام غانا«.
ي  يكن سهاً  لم  الرتغال  فوز  الصحيفة:  وأضافت 
مباراة شهدت إثارة كبرة، سجل فيها رونالدو هدف 
السبق من ركلة جزاء دخل من خالها تاريخ كأس 

العالم كأول اعب يسجل ي 5 نسخ.
هدف  تسجيل  من  جدا  قريبة  كانت  غانا  وتابعت: 

بعد  امباراة،  عمر  من  اأخرة  الدقائق  ي  التعادل 
خطأ ارتكبه حارس مرمى امنتخب الرتغاي.

سجله  الذي  الرائع  بالهدف  تغنت  كما 
بعد  ربيا،  مرمى  ي  ريتشاليسون 

مباراتها  ي  للفوز  الرازيل  قاد  أن 
نظيفن  بهدفن  بامونديال  اافتتاحية 
وعنونت  ريتشاليسون،  سجلهما 
بفضل  ترتقي  »الرازيل  الصحفية 

ريتشارليسون«.
منافسا  وجدت  الرازيل  تابعت:  كما 
استطاعت  لكنها  امباراة،  ي  قويا 
بهدفن  منافستها  عى  تتفوق  أن 
فيه  تألق  لقاء  ي  نظيفن، 

ريتشاليسون.
»اجازيتا  صحيفة  اهتمت  كما 
الرتغاي  بدخول  سبورت«  ديلو 
تاريخ  رونالدو  كريستيانو 
بتسجيل  العالم  كأس  نهائيات 
باده  منتخب  فوز  أهداف  أحد 
وكتبت:   ،2 /  3 غانا  عى 
الاعب  رونالدو  »كريستيانو 
5 نسخ  الذي سجل ي  الوحيد 
العالم  كأس  نهائيات  من 

نعم«. والرتغال 
فوز  عى  أيضا  وركزت 
ربيا،  عى   0 /  2 الرازيل 
وهدف ريتشارليسون الثاني 

الرائع ي نهائيات كأس العالم 
»السحر  وكتبت:   ،2022 قطر 

الرازيي لكن الخوف عى نيمار«.

بعد مواصلته في تحطيم اأرقام.. أبوا البرتغالية:

{ ديلي تيليجراف { الجارديان

ديلي تيليجراف: الدون 

يسجل في »5« كؤوس عالم

الجارديان: لحظة مع التاريخ 

في ملحمة كروية

{ الجارديان

إعداد- وحيد بوسيوف

}
كريستيانو 

ونالدو
}

{ موندو ديبورتيفو

»اروخا« الكرة الشاملة لـ

وصفت صحيفة »موندو ديبورتيفو« اأداء الذي ظهر 
بكأس  مبارياته  افتتاح  خال  اإسباني  امنتخب  به 
نظيفة  بسباعية  كوستاريكا  عى  وتفوقه  العالم، 
بـ»الكرة الشاملة« التي أبهرت العالم بذلك امستوى 

الرائع.
وركزت الصحيفة عى حوارها مع بالدي ظهر أير 
برشلونة ومنتخب إسبانيا، وكتبت: »بالدي: جوردي 

ألبا يعطيني نصائح جيدة«.
امنتخب اإسباني بديا  بالدي انضم لصفوف  وكان 
لخوسيه جايا، الذي أصيب خال تدريبات »اروخا«.

الصحيفة اهتمت أيضا بفوز الرتغال 3 /2 عى غانا 
العالم  2 /0 عى ربيا ي نهائيات كأس  والرازيل 
يسجل  رونالدو  »كريستيانو  وكتبت:   ،2022 قطر 
و»ثنائية  امؤلم«،  الرتغال  انتصار  ي  جزاء  ربة 

ريتشارليسون وإصابة نيمار«.

موندو ديبورتيفو:

{ سبورت

ابتسامة إسبانيا

برشلونة  بثنائي  الكتالونية  »سبورت«  صحيفة  تغنت 
امنتخب  تشكيلة  ي  امتواجدين  و»جاي«  »بيدري« 
وكتبت   ،2022 قطر  مونديال  ي  امشاركة  اإسباني 
للدور  منها  إشارة  ي  إسبانيا«،  »ابتسامة  الصحيفة: 

الكبر للثنائي ي تشكيلة لويس انريكي.
وكان امنتخب اإسباني قد تفوق عى كوستاريكا بنتيجة 
كبرة 7 / 0، وسّجل أهدافها داني أومو )11( وماركو 
جزاء  ركلة  من   31( توريس  وفران   )21( أسنسيو 
 )90( سولر  كارلوس  والبديان   )74( وجاي  و54( 

وألفارو موراتا )90+2(.
وتصدرت إسبانيا مجموعتها ي مونديال قطر برصيد 3 
نقاط متفوقة بفارق اأهداف عى اليابان، التي حققت 

مفاجأة كرى بفوزها عى أمانيا 1-2.
 0 / 2 الرازيل عى ربيا  كما اهتمت الصحيفة بفوز 
»ثنائية  وكتبت:   2022 قطر  العالم  كأس  نهائيات  ي 

لريتشارليسون وإصابة نيمار«.

تغنت بثنائي البارشا.. سبورت:

الســــامبا حزينــــــة
ي  ربيا  عى   0/  2 الرازيل  فوز  عى  الصحيفة  ركزت 
وكتبت:  نيمار،  وإصابة   2022 قطر  العالم  كأس  نهائيات 

»السامبا حزينة«.
وأضافت: انطاقة جيدة للمنتخب الرازيي ي مجموعته التي 
تضم سويرا والكامرون، حيث تفوقت عى ربيا بهدفن 
نيمار  خروج  شهد  لقاء  ي  ريتشاليسون،  سجلهما  نظيفن 
بداعي اإصابة، وسط تخوف برازيي أن تبعده لباقي امشوار 

عن السيليساو.
بهدف  الكامرون  عى  تفوق  قد  السويري  امنتخب  وكان 

نظيف لحساب نفس امجموعة.
الصحيفة اهتمت بقيمة عثمان ديمبي ي منتخب فرنسا بعد 
أسراليا،  أمام  العالم  كأس  نهائيات  ي  مباراة  أول  ي  تألقه 

وكتبت: »ديمبي زادت قيمته«. { ليكيب

بعد إصابة نيمار.. ليكيب:

ســحـــر..!
ركزت صحيفة »آس« عى فوز الرازيل عى ربيا 2 /  0 وهدف جميل 
لريتشارليسون وفوز الرتغال عى غانا 3 /  2 بهدف للنجم كريستيانو 
سلبيا  الجنوبية  وكوريا  اأوروغواي  وتعادل  التاريخ،  أدخله  رونالدو 
السحر«،  من  »كان  وكتبت:   ،2022 قطر  العالم  كأس  نهائيات  ي 
من  يبعث  فيليكس  وجواو  التاريخ،  يصنع  رونالدو  و»كريستيانو 
إسبانيا  اهتمت بمنتخب  جديد«، و»اأوروغواي تقع ي مطبات«.. كما 

واعبيه الشباب وكتبت: »دهشة كأس العالم«.
وأضافت: اروخا يخطف اأضواء ي الجولة اأوى من مرحلة امجموعات 
الكوستاريكي  امنتخب  عى  تفوق  أن  بعد   ،2022 قطر  العالم  لكأس 

بسباعية نظيفة. { اس

تطرقت لهدف «ريتشاليسون».. آس:



بطاقات  عى  حصل  منتخب  أكثر  السعودي  امنتخب  يعد 
تأتي  بينما  بطاقات،   6 اأوى برصيد  الجولة  صفراء ي 
ي  قطر  اأمركية،  امتحدة  الوايات  غانا،  منتخبات 
يتواجد  بينما  بطاقات،   4 برصيد  الثاني  امركز 
بلجيكا، ربيا، وأسراليا ي امركز الثالث حيث 

حصل اعبوهم عى 3 بطاقات.
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انتهت الجولة اأوى من امونديال، بأداء كبر، ويلعب للمرة 
اأوى ي دولة عربية وهي قطر، والتي أبهرت العالم بحفل 
حضور  مع  العالم،  ي  اماين  قبول  اقى  خياي،  افتتاح 
العالم،  كأس  مباريات  ي  صيته  ذاع  كبر  جماهري 
السعودية  مباراة  العالم،  ماعب  أفضل  عى  لعبت  والتي 
واأرجنتن كانت اأكثر حضوًرا جماهرًيا حيث بلغ إجماي 
لوسيل  ملعب  عى  امباراة،  هذه  خال  ألًفا   88 الحضور 

املعب مفخرة  امباراة، ويعد هذا  استضاف  الذي 
لجميع العرب، هذه الجولة سجل سالم الدوري 

واحًدا من أجمل أهداف البطولة ي اليوم الثالث، 
بينما اليوم الختامي للجولة اأوى كان بطله 
ن  ليسو ر يتشا ر

نجم 

هدفن  مسجاً  الرازيي  امنتخب  مع  أبدع  الذي  توتنهام 
من  العديد  هناك  انتصار،  أول  الرازيل  ليقود  رائعن 
ركات الجزاء احتسبت خال الجولة اأوى من امونديال، 
وأهدرت  ركات  سبع  ُسجلت  ركات،   9 عددهم  وكان 

ركلتان.
والتي  اأوى  الجولة  خال  لعبت  التي  امباريات  سجلت   
امباريات  هذه  مباراة، حيث سجل خال   16 عددها  بلغ 
اإكوادوري  امنتخب  اعب  فالنسيا  إينر  بدأها  هدًفا،   41

ي شباك امنتخب القطري، وأنهاها ريتشارليسون الذي 
سجل هدفن ي شباك ربيا. 

الذين  الاعبن  من  العديد  فهناك  الهدافون  أما   
امباريات  من  اأوى  الجولة  ي  ثنائية  سجلوا 
الجولة،  خال  أفضليتهم  عى  أكدوا  والذين 

الخاص  الرقمي  امحتوى  لكم  نقدم 
كأس  مونديال  من  اأوى  بالجولة 

ليكون  الوطن  عر  العالم 

من  فاتكم  ما  ولتعرفوا كل  الجولة،  مباريات  لكل  دليلكم 
التاريخي العظيم والذي  أرقام ودائل، عى قوة امونديال 
إبداع  من  قطر  تقدمه  ما  نظرًا  العالم،  أنظار  محط  يعد 
القادمن من كافة  امشجعن  تبهر  التي  التفاصيل  ي كل 

أنحاء العالم.
امرمى  عى  تسديًدا  اأكثر  قائمة  اأماني  امنتخب  يتصدر 
ويليه  كرات،   9 اعبوه  سدد  حيث  اأوى  الجولة  خال 
بينما  كرات،   8 اعبوه  سدد  حيث  الرازيي  امنتخب 
امنتخب  ويأتي  كرات،   8 إسبانيا  نجوم  سدد 
حيث  الرابع  امركز  ي  إنجلرا  برفقه  الفرني 
اأرجنتن  حلت  وأخرًا  كرات،   7 اعبوه  سدد 

خامًسا، حيث سدد اعبوها 6 كرات.

أكثر الحراس 
تصدًيا 

الياباني جوندا تصدى لـ 8 كرات أمام أمانيا يأتي ي امركز 
تصدى  حيث  الثاني  امركز  ي  سومر  السويري  اأول، 
العويس  محمد  ومعه  الكامرون،  أمام  كرات  لخمس 
تصدى  كما  كرات،  لـ5  تصدى  حيث  السعودية،  حارس 
فيما  الدنمارك،  أمام  كرات  لخمس  أيمن دحمان  التوني 
أربع  هولندا  حارس  نوبرت  أندريس  الهولندي  تصدى 
كرات، ومعه البولندي تشيزني أربع كرات أمام امكسيك.

الدقائق التي سجلت فيها أهداف 
أهداف،   3 سجل   )-30  16( أهداف،   3 سجل   )15-1(
4 أهداف،  9 أهداف، )-46 60( سجل  )31-45( سجل 
 )-90  76( أهداف،   10 سجل   )75  61-(

12 هدًفا.سجل 

نسبة جيدة من اأهداف في «16» مباراة

   .. حصاد الجولة اأولى

احتسب حكام الجولة اأوى من كأس العالم 2022، 9 ربات جزاء 
خال أحداث امباريات، حيث كانت الربة اأوى للمهاجم اإكوادوري 
إينر فالنسيا حيث وضعها بالشباك ليكون أول اأهداف. ي مباراة إنجلرا 
وإيران، احتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب اإيراني سجلها مهدي طارمي، 
جزاء  ركلة  الحكم  احتسب  اأمركية.  امتحدة  والوايات  ويلز  مباراة  ي 
والسعودية  اأرجنتن  مباراة  ي  أمركا.  شباك  ي  بيل  جاريث  سجلها 
احتسب الحكم ركلة جزاء سجلها ميي، ي مباراة امكسيك وبولندا، 
احتسب الحكم ركلة جزاء لبولندا، ولكن أضاعها ليفاندوفيسكي، 
الدولية  أهدافه  أول  واليابان، سجل جوندوجان  أمانيا  ي مباراة 
مع امنتخب اأماني من ركلة جزاء، اماتادور اإسباني كان له 
نصيب ي هذه الغلة عن طريق فران توريس الذي سجل من 
ركلة جزاء أمام كوستاريكا. ي مباراة بلجيكا وكندا أضاع 
ألفونسو ديفيز اعب امنتخب الكندي ركلة جزاء، آخر 

هدف من ركلة جزاء كان من رونالدو ي 
شباك غانا.

ركــــات 
جـــــزاء

حدث 5 تعادات خال الجولة اأوى من كأس العالم، 

تعادل  كما  أهداف،  بدون  والدانمارك  تونس  بتعادل 

امغرب وكرواتيا بدون أهداف، وتعادات الوايات 

امتحدة اأمركية مع ويلز بهدف لهدف، كما 

أهداف  بدون  وامكسيك  بولندا  تعادلت 

أيًضا، وأخرًا تعادلت كوريا الجنوبية مع 

أوروجواي بدون أهداف ي امباراة التي 
أقيمت الخميس.

تعادات

اأكثر 
تسجيا

هدفا في 
الشوط اأول

الجولة  خال  سجل 
العالم  كأس  من  اأوى 

يعد  حيث  هدًفا،   15
وإسبانيا  إنجلرا  الثنائي 

أكثر امنتخبات التي سجلت ي 
شوط امباراة اأول، حيث سجلت 

شباك  ي  أهداف  ثاثة  إنجلرا 
أهداف  إسبانيا ثاثة  إيران، وسجلت 

أكثر  ليكونا  كوستاريكا،  شباك  ي  أيًضا 
منتخبن سجاً ي شوط واحد.

سجل 
26 هدًفا خال أحداث 

حيث  امونديال،  من  الثاني  الشوط 

كانت أكثر مباراتن سجل خالها أهداًفا خال الشوط 

الذي  وإيران  وإنجلرا  وغانا،  الرتغال  مباراتي  هي  الثاني، 

سجل خالهم ي أحداث الشوط الثاني فقط 

5 أهداف ي كل مباراة.

البطاقات الملونة

منتخًبا با أهداف
لم يسجل 14 منتخًبا 

أي أهداف خال الجولة 
اأوى من كأس العالم، 
لتكون امنتخبات هي 

)كرواتيا، بولندا، امغرب، 
السنغال، الدانمارك، 

كوريا الجنوبية، ربيا، 
أوروجواي، امكسيك، 

تونس، الكامرون، قطر، 
كندا، كوستاريكا(

 }

جافي
}

أرقام سـلبـية

هـدافيـــن
أحرز 6 اعبن ي كأس العالم، 6 ثنائيات 

حيث  اأوى،  الجولة  مواجهات  خال 
ي  هدفن  توريس  فران  اإسباني  سجل 

شباك كوستاريكا، ونفس اأمر لإيراني مهدي 
وسجل  جرو  وأبدع  إنجلرا،  شباك  ي  طارمي 

آرسنال سجل  أسراليا، ساكا نجم  هدفن ي شباك 
أيًضا هدفن ي شباك منتخب إيران، إينر فالنسيا سجل 

هدفن ي شباك منتخب قطر، وأخرًا امتألق ريتشارليسون 
الذي سجل هدفن ي شباك ربيا.

 في الشوط 
الثاني

صدارة  ي  يأتي  اإسباني  امنتخب 
سجل  حيث  تسجياً،  اأكثر  امنتخبات 
نجم  وتألق  كوستاريكا  أمام  أهداف   7 اعبوه 
الشهر  باييز  مارتن  بابلو  الشاب  اماتادور 
رائعا،  هدفا  وسجل  اللقاء  هذا  ي  بـ»جابي« 
بينما سجل نجوم إنجلرا ستة أهداف ي شباك 
بن  ثالثًا  الفرنسية  الديوك  ويأتي  إيران، 
أهداف  أربعة  سجل  حيث  تسجياً  اأكثر 

وكانوا أمام أسراليا.

من  اأوى  الجولة  خال 
 54 الحكام  أشهر  البطولة 
يتم  ولم  صفراء،  بطاقة 
إشهار أي بطاقة حمراء.

كتب- أحمد رجبكتب - عادل النجار
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تعادل اإكوادور وهولندا في المباراة والترتيب

شــراكـة فـي الصــدارة

امنتخب  تعادل   - أ  ب.  د.   - الدوحة 
اإكوادوري مع نظره الهولندي 1 /1، 
الجولة  منافسات  ضمن  الجمعة،  أمس 
العالم  بكأس  اأوى  بامجموعة  الثانية 
لكرة القدم، ليتأكد خروج العنابي الذي 
كان قد تلقى الهزيمة الثانية عى التواي 
ي امونديال أمام السنغال بنتيجة 1 /3.

بدون  اأخر  امركز  العنابي  ويحتل 
رصيد من النقاط، حيث خر ي الجولة 
 ،2/ صفر  ااكوادر  من  كذلك  اأوى 
رصيده  الهولندي  امنتخب  رفع  فيما 
إى أربع نقاط متشاركا ي الصدارة مع 
ااكوادور، فيما يحتل امنتخب السنغاي 
قبل  نقاط  ثاث  برصيد  الثالث  امركز 
جولة واحدة عى نهاية دور امجموعات.

للتعادل  ااكوادوري  امنتخب  ويحتاج 
أو الفوز عى السنغال ي الجولة اأخرة 
وهو  عر،  الستة  لدور  العبور  لضمان 
الهولندي  للمنتخب  بالنسبة  ذاته  اأمر 
بالجولة  القطري  نظره  سيواجه  الذي 

ذاتها.
طريق  عن  الهولندي  امنتخب  وتقدم 
كودي جاكبو ي الدقيقة السادسة، قبل 
أن يدرك إينر فالنسيا التعادل للمنتخب 

ااكوادوري ي الدقيقة 49.
ودخل امنتخب الهولندي مهاجما بشكل 

اإكوادوري  نظره  حاول  فيما  قوي، 
ذلك  ي  معتمدا  الهجمات،  ي  مجاراته 
الذي سجل هدفن ي  فالنسيا  إينر  عى 
امباراة اافتتاحية. وي الدقيقة السادسة 
تسجيل  ي  الهولندي  امنتخب  نجح 
جاكبو،  كودي  طريق  عن  اأول  الهدف 
الجزاء،  منطقة  خارج  كرة  تسلم  الذي 
وسدد كرة قوية ي أقى الزاوية اليمنى 

مرمى الحارس هرنان جالينديز.
ااكوادور  منتخب  حاول  الهدف  وبعد 
تعويض تأخره بهدف، لكنه لم يبادر إى 
الهجوم بل اعتمد بشكل أكر عى الدفاع 
حتى ا يتلقى هدف ثان ي شباكه يعقد 

مهمته.
اعبوه  وتبادل  ااكوادور  أداء  وتحسن 
تشكيل  وحاولوا  بينهم  فيما  الكرات 
أندرياس  مرمى  عى  الخطورة  بعض 

نوبرت حارس مرمى هولندا.
وسدد فالنسيا كرة قوية من عى حدود 
نوبرت  لها  ليتصدى  الجزاء،  منطقة 
أخطر  لتضيع   ،32 الدقيقة  ي  براعة 

فرص ااكوادور ي الشوط اأول.
الوقت امحتسب  الثالثة من  الدقيقة  وي 
سجل  اأول  للشوط  الضائع  من  بدا 
ااكوادوري،  للمنتخب  هدفا  إستوبينان 
ثم  التسلل،  بداعي  ألغاه  الحكم  لكن 

أطلق صافرة نهاية الشوط بتقدم هولندا 
بهدف نظيف.

امنتخب  بادر  الثاني،  الشوط  وي 
ااكوادوري بالهجوم، ونجح ي تسجيل 
فالنسيا،  إينر  التعادل عن طريق  هدف 
الحارس  من  مرتدة  كرة  تابع  الذي 
الدقيقة  ي  الشباك  ي  ليضعها  نوبرت، 
امنتخب  أصبح  التعادل  وبعد   .49
اأخطر،  الطرف  هو  ااكوادوري 
قوية  كرة  باتا  جونزالو  اعبه  وسدد 
اصطدمت  لكنها  الجزاء،  منطقة  داخل 

بالعارضة ي الدقيقة 59.
الهدف  تسجيل  فرصة  كاجبو  وأضاع 
الدقيقة  ي  الهولندي  للمنتخب  الثاني 
73، حينما انفرد بمرمى جالينديز، حيث 
سدد الكرة بعيدا عن امرمى. وتواصلت 
امباراة ما بن شد وجذب بن الفريقن، 
وبمرور الوقت بدأ اإرهاق يظهر واضحا 
الاعبن  واكتفى  الفريقن،  أداء  عى 
والتحضر  املعب،  وسط  ي  بتمريرات 

لهجمات دون شن هجمات خطرة.
عادت  امباراة،  من  اأخرة  الدقائق  وي 
اإثارة لتفرض نفسها من جديد، لتتواى 
لم تسفر  لكنها  امرمين،  امحاوات عى 
نهاية  صافرة  الحكم  ليطلق  جديد  عن 

امباراة بالتعادل 1 /1.

{ من مباراة أمس بين المنتخبين

اإكوادور هولندا

}  اأهداف: جاكبو 6 )هولندا(
اينر فالنسيا د49 )اإكوادور(

} الطرد: ا يوجد
} الحكم: مصطفى غربال

1 1

الـشـجـاعـة

 قـادتنا للتعـادل
بامستوى  اإكوادور،  مدرب  ألفارو،  جوستافو  أشاد 

الذي ظهر به فريقه ي مباراة أمس أمام هولندا.
قدمه  بما  فخور  امباراة:  بعد  له  تريحات  ي  وقال 
بشجاعة  لعبوا  فقد  املعب،  أرضية  فوق  الاعبون 
أنهم  النتيجة أخرتهم  امنافس ي  كبرة، ورغم تقدم 

سيعودون ي النتيجة.
من  لعبنا  امهمة،  مستوى  عى  كنا  »لقد  وأضاف: 
فعندما  بالنتيجة،  مهتًما  أكن  لم  واحد،  هدف  أجل 
انتهت امباراة نظرنا إى وجوه بعضنا البعض ونحن 

فخورون بعملنا«.
القدم  الهولندي بكرة  امنتخب  أنهم ربطوا  إى  وأشار 

والشجاعة التي أظهروها ي اللقاء.

{ جوستافو ألفارو

ألفارو:

جاكبو يكرر الرقم

واصل كودي جاكبو اعب منتخب هولندا، 
2022، بعد تسجيله  العالم قطر  ي كأس 
الثاني له ي البطولة، هذه امرة ي  للهدف 
أقيمت  التي  اإكوادوري،  امنتخب  مرمى 
لحساب  الدوي،  خليفة  استاد  عى  بينهما 
التي  اأوى  امجموعة  من  الثانية  الجولة 
وانتهت  والسنغال،  العنابي  ايضا  تضم 

امباراة بينهما بالتعادل اإيجابي 1/ 1.
اإكوادور من  جاء هدف جاكبو ي مرمى 
خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة مساعدة 
من جاي كاسن وذلك خال الدقيقة »6« 

من بداية الشوط اأول للمباراة.

}
 جاكبو

}

مباراة  ي  اعب  أفضل  بجائزة  يونج،  دي  فرينكي  توج 
أقيمت  التي  امباراة  خال  واإكوادور،  هولندا  بن  أمس 
عى استاد خليفة الدوي، وانتهت بالتعادل اإيجابي 1/1، 
تقدم لهولندا الاعب جاكبو فيما عدل لإكوادور الهداف 
اينر فالنسيا. وقدم نجم برشلونة اإسباني مباراة كبرة 
الحلول  إيجاد  حاول  حيث  الوسط،  خط  مستوى  عى 
الهولندي  الدوي  علق  الهولندي.   للمنتخب  الهجومية 
1-1 مع اإكوادور  فرينكي دي يونج عى تعادل فريقه 

ي الجولة الثانية من امجموعة اأوى ي مرحلة امجموعات 
فريق  »اإكوادور  يونج  دي  وقال   .2022 العالم  لكأس 
بدنياً  أقوياء  إنهم  ضدهم.  اللعب  الصعب  »من  جيد«. 
جال:  فان  لويس  مدربه  قال  فيما  للغاية«.  وريعون 
قدمنا مباراة سيئة، لم نحقق فيها الفوز، ولكن لم نخر 
ايضا. وأضاف: اذا اردت لعب كرة القدم بشكل جيد يجب 
أن تحتفظ بالكرة ونحن لم نفعل ذلك. لقد أهدرنا الهدف 

أيًضا، بعد أن قدمنا الكرة لاعب الخطأ ي كل مرة.

}
دي يونج

}

دي يونج .. اأفضل

هوايته  اإكوادور،  منتخب  قائد  فالنسيا  إينر  واصل 
ضد  هدًفا  أحرز  بعدما  امنافسن  شباك  ي  بالتسجيل 
منافسات  من  الثانية  الجولة  إطار  ي  هولندا،  منتخب 

امجموعة اأوى بكأس العالم قطر 2022.
أحداث  زمن  من   49 الدقيقة  ي  فالنسيا  هدف  وجاء 
نوبرت  أندريس  هولندا  حارس  من  خطأ  بعد  امباراة 
مهاجم  أمام  الكرة  لرتد  الكرة  إبعاد  ي  فشل  الذي 
اإكوادور ويحولها ي الشباك لتصبح النتيجة )1-1(.

أهداف  ثاثة  إى  اأهداف  من  رصيده  فالنسيا  ورفع 
بعـدما قـاد منتخـب بـاده فـي مـبـاراة اافتتـاح 
بنتيجة  انتهى  لقاء  ي  العنابي  أمام  هدفن  بالتسجيل 

.)0-2(
وينشط فالنسيا ي فريق فرنبخشه، حيث يتصدر هداي 
الدوري الركي برصيد 13 هدفا، حيث ساهم ي تصدر 
فريقه الركي جدول ترتيب الدوري بـ 29 نقطة بفارق 

نقطتن عن أقرب ماحقيه جلطة راي.

فالنسيا يواصل هوايته

}
إينر فالنسيا

}
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بثنائية نظيفة على ويلز بالوقت بدل الضائع

»إيــــران« فـــــوز قاتـل لـ
امنتخب  حقق  أ-  ب.  د.  الدوحة- 
اإيراني إنجازا تاريخيا ليمنح باده 
أول انتصار لها عى منتخب أوروبي 
العالم  بكأس  مشاركاتها  تاريخ  ي 
 2 ويلز  منتخب  عى  تغلب  بعدما 
ملعب  عى  الجمعة  أمس  صفر     /
الجولة  ي  عي«،  بن  »أحمد  استاد 
الثانية من مباريات امجموعة الثانية 

ببطولة كأس العالم قطر 2022.
امباراة  اإيراني  امنتخب  وحسم 
بدل  امحتسب  الوقت  ي  بهدفن 
روزبه  سجلهما  للمباراة  الضائع 

جشمي ورامن رضائيان.
استهل  قد  إيران  منتخب  وكان 
ثقيلة  بهزيمة  امونديال  ي  مشواره 
يوم   6    /  2 اإنجليزي  نظره  أمام 
منتخب  تعادل  بينما  اماي  ااثنن 
نظره  مع  اأوى  الجولة  ي  ويلز 
اأمركي 1 /   1 وذلك ي أول مباراة 
منذ  العالم  كأس  نهائيات  ي  لويلز 

64 عاما.

ثاث  أول  اإيراني  امنتخب  وحصد 
تجمد  بينما   ، امونديال  ي  له  نقاط 
نقطة  عند  ويلز  منتخب  رصيد 

واحدة.
وكان الفوز ي مباراة أمس هو اأول 
امونديال ي  أوروبي ي  عى منتخب 
سجل امنتخب اإيراني، الذي يشارك 
ي نهائيات امونديال للمرة السادسة 

ي تاريخه والثالثة عى التواي.
ريع  لعب  بإيقاع  امباراة  وبدأت 
ي  تهديفية  محاولة  أول  وجاءت 

اعب  سدد  حيث  الثالثة،  الدقيقة 
نيكو  الويلزي  امنتخب  وسط  خط 
حدود  من  قوية  كرة  ويليامس 
فوق  مرت  لكنها  الجزاء  منطقة 

العارضة.
بمحاولة  اإيراني  امنتخب  ورد 
أرسل  حيث  ثوان،  خال  خطرة 
إحسان حاج صاي طولية متقنة إى 
أمسك  الحارس  لكن  الجزاء  منطقة 
امهاجم  بها  يلحق  أن  قبل  بالكرة 

ردار آزمون.
بمرور  امباراة  إيقاع  وارتفع 
ويلز  منتخب  تفوق  ورغم  الوقت، 
عن  عاجزا  بدا  نسبيا،  ااستحواذ  ي 
مرمى  إى  للوصول  الحلول  إيجاد 
إيران، وي الدقيقة 84، تلقى مهدي 
ينطلق  أن  وكاد  طولية  طارمي 
لتدخل  تعرض  لكنه  امرمى  باتجاه 
خارج  الحارس  قبل  من  قوي 
منطقة الجزاء، وأشهر الحكم إنذارا 
للحارس ثم عاد لتقنية حكم الفيديو 
الحارس  ويمنح  ليعود  امساعد 

البطاقة الحمراء.
ونجح امنتخب اإيراني أخرا ي هز 
جشمي  روزبه  طريق  عن  الشباك 
خارج  من  صاروخية  سدد  الذي 
إى  طريقها  وجدت  الجزاء  منطقة 
امنتخب  واستغل  الشباك.  داخل 
ليضيف  منافسه  ارتباك  اإيراني 
رامن  طريق  عن  الثاني  الهدف 
صافرة  الحكم  ليطلق  رضائيان 

النهاية معلنا فوز إيران 2 /   صفر.

{ منتخب إيران

تصنع الحدث في مونديال «2022»

أداء مبهر للمنتخبات العربية

قبل افتتاح كأس العالم قطر 2022 كان عامة 
عى  يشفقون  والرياضيون  والنقاد  امشجعن 
الفرق العربية من امواجهات اأوى ي امونديال 
قوية  منتخبات  ضد  كان  أغلبها  أن  خاصة 
امونديال،  منافسات  ي  طويل  تاريخ  صاحبة 
من  اأوى  الجولة  منافسات  بدء  مع  ولكن 
حققت  القدم  لكرة   2022 قطر  مونديال 
كبرة  نتائج  فيه  امشاركة  العربية  الفرق 
الدور  نهاية  ومع  رائعة  مستويات  وأظهرت 
اأول للمجموعات تتطلع كافة الشعوب العربية 
مواصلة حالة التألق العربية ي مشوار امونديال 
ووصول  الرائعة  الحالة  هذه  عى  وامواصلة 

كافة امنتخبات العربية لأدوار اإقصائية.

فوز تاريخي للسعودية
الذي  التاريخي  الفوز  هو  النتائج  هذه  أوى 
حققه امنتخب السعودي عى نظره اأرجنتيني 
مباريات  ضمن  لوسيل  ملعب  عى   1-2

امكسيك  كذلك  تضم  التي  الثالثة  امجموعة 
وبولندا.

الشوط  ي  متأخراً  السعودي  »اأخر«  وكان 
اأول -1 صفر بعد تسجيل ليونيل ميي هدف 
ينتفض  أن  قبل  جزاء  ربة  من  اأرجنتن 
سجلهما  رائعن  هدفن  إى  النتيجة  ويقلب 
صالح الشهري وسالم الدوري، وحاول ميي 
إدراك  بهدف  منافسهم  عى  الضغط  ورفاقه 
أمام  بالفشل  باءت  مساعيهم  لكن  التعادل، 

صابة الدفاع السعودي.
عربية  فرحة  خلق  للسعودية  التاريخي  الفوز 
مواقع  وعى  العربية  اأراي  كل  ي  كبرة 
غر  تكاتفا  وأظهر  ااجتماعي،  التواصل 
مسبوق معرين عن فرحتهم بفوز »اأخر« 

واعتروه فوزا لهم.

تعادان بأداء جيد
بدا للجميع أن انتصار »اأخر« أعطى دفعة 
أولها  وكان  العربية  امنتخبات  لكافة  معنوية 
تاريخية  مباراة  لعب  الذي  التوني  امنتخب 
السعودي  امنتخب  فوز  من  قليلة  بعد ساعات 

الفرحة  وأكمل  للخسارة«  »ا  شعار  تحت 
وقدم  الكرواتي،  امنتخب  مع  بتعادله  العربية 
وصيفة  أمام  طيباً  مردودا  قرطاج«  »نسور 
امباراة  رجل  بقيادة   2018 العام  ي  البطل 
ومارسيلو  مدريد  ريال  نجم  مودريتش  لوكا 
ضمن  ميان،  إنر  مهاجم  بروزوفيتش 
الرابعة  امجموعة  من  اأوى  الجولة  منافسات 
التي تضم أيضا فرنسا وأسراليا، ليتملك اأمل 
للمرة  التأهل  ي  التوني وعشاقه  امنتخب  من 
ضمن  اإقصائية،  اأدوار  إى  تاريخه  ي  اأوى 
أيضا  تضم  التي  الرابعة  امجموعة  منافسات 

فرنسا وأسراليا.
لم يتوان امنتخب امغربي، بعد يوم من مباراتي 
السعودية وتونس، عن إعطاء الجماهر العربية 
جرعة جديدة من النشوة والفخر بأداء الاعبن 
اأطلس«  »أسود  وأدرك  امونديال،  ي  العرب 
الدنماركي  نظره  عى  ثمينًا  سلبياً  تعاداً 
وي  امغربي،  الجمهور  بطلها  كان  مباراة  ي 
تفادي  امغربي  امنتخب  استطاع  النهاية 
عندما  كاملة  حظوظه  عى  ليبقي  الخسارة 
أزار وكيفن  يواجه فريق بلجيكا بقيادة إدين 

دو بروين.

{ من مباراة تونس والدنمارك

اأهداف: روزبه جشمي د8+90، 
رامين رضائيان د 90+11 )إيران(

الطرد: واين هينيسي د86 )ويلز(
الحكم: ماريو اسكوبار

ويلزإيران

20

كتب - ريف سعيد

خيبة أمل كبيرة
كيروش:

يــوم رائـــع
أعرب نجم ويلز جاريث بيل عن شعوره بخيبة اأمل، عقب 
خسارة منتخب باده أمام إيران، ي نهائيات كأس العالم 

لكرة القدم قطر 2022.
التي  امباراة  عقب  صحفية  تريحات  ي  بيل  وقال 
»نحن  اموندياي  عي  بن  أحمد  ملعب  عى  أقيمت 
لقول  أخرى  طريقة  توجد  ا  محطمون، 

ذلك«.
وأضاف بيل: »نشعر بخيبة أمل كبرة.. 
ا توجد كلمات أخرى تصف ما جرى.. 
ويتعن  اأخرة  اللحظة  حتى  كافحنا 
من  سيكون  أخرى..  مرة  العودة  علينا 
الصعب علينا اأمر بالتأكيد.. ينبغي علينا أن 
نرى.. وأن نتعاى ريعا من تلك الخسارة«.

وتجمد رصيد منتخب ويلز عند نقطة وحيدة، 
ليتذيل مؤخرة الرتيب، قبل لقائه امرتقب مع 
القادم ي ختام  الثاثاء  يوم  إنجلرا،  منتخب 

لقاءات امجموعة.

أثنى الرتغاي كارلوس كروش، امدير الفني 
الفوز  عى  القدم،  لكرة  الرتغال  منتخب 

امثر الذي حققه فريقه عى ويلز.
اإذاعة  لهيئة  كروش  وقال 

»يوم  ي(  بي  )بي  الريطانية 
مجرد  هذه  لنا،  بالنسبة  رائع 
إنهاء  إى  بحاجة  لكننا  البداية، 

امهمة«.
ااحرام  »كل  كروش  أضاف 
اليوم  أظهروا  لقد  لاعبن، 
)أمس( حبهم للعب كرة القدم«.

اإيراني،  امنتخب  وحصل 
التاريخ  مع  موعد  عى  كان  الذي 

أحد  عى  اأول  انتصاره  بتسجيله 
عى  امونديال،  ي  اأوروبية  امنتخبات 

أول ثاث نقاط له ي امجموعة.

{ جاريث بيل

{ كيروش

بيل:
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في مونديال »2022« على حساب أستراليا اليوم

تونس تتطلع أول انتصار

انتصاره  لتحقيق  تونس  منتخب  يسعى 
حينما   ،2022 قطر  مونديال  ي  اأول 
منافسات  ضمن  أسراليا  منتخب  يواجه 
الجولة الثانية بامجموعة الرابعة من مرحلة 

امجموعات للمسابقة.
وافتتح امنتخب التوني، الذي يشارك للمرة 
والثانية  العالم  بكأس  تاريخه  السادسة ي 
عى التواي، مشواره ي امونديال، بالتعادل 
ليتقاسم  الدنمارك،  مع  أهداف  بدون 
الثاني ي ترتيب امجموعة  امركز  امنتخبان 
برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتن خلف 

امنتخب الفرني )امتصدر(.
الذي  أسراليا،  منتخب  يتذيل  امقابل،  ي 
بطوات  ي  أيضا  السادس  ظهوره  يسجل 
رصيد  با  امجموعة،  ترتيب  العالم،  كأس 
من النقاط، عقب خسارته القاسية )4-1( 

أمام منتخب فرنسا ي الجولة اأوى.
أمام  رائعا  عرضا  التوني  امنتخب  وقدم 
من  قريبا  كان  حيث  الدنماركي،  نظره 
انتصاره  وتحقيق  الثاث  النقاط  اقتناص 
أحد  عى  بامونديال  تاريخه  ي  اأول 
الذي  الحظ  سوء  لوا  اأوروبية،  امنتخبات 
لهم  سنحت  التي  الفرص  ي  اعبيه  ازم 

خاصة ي الشوط اأول.
منتخب  خرج  الدنمارك،  مواجهة  وخال 
كأس  ي  مرة  أول  نظيفة  بشباك  تونس 
باأرجنتن   1978 عام  نسخة  منذ  العالم 
منتخب  أمام  ذاتها  بالنتيجة  تعادل  عندما 

أمانيا الغربية.
أنه  القادري  جال  امدرب  فريق  ويدرك 
يتعن عليه الفوز غدا من أجل إنعاش آماله 
امونديال  ي  اإقصائية  لأدوار  الصعود  ي 
وأنه سوف  تاريخه، اسيما  اأوى ي  للمرة 
أمام  الثقيل  العيار  من  مواجهة  تنتظره 

فرنسا يوم اأربعاء القادم.

تونس لمواصلة التفوق
تفوقه  مواصلة  ي  تونس  منتخب  ويطمع 
الرسمي  اللقاء  ي  اأسراي،  نظره  عى 
بعدما  امنتخبن،  بن  يجرى  الذي  الثاني 

سبق منتخب )نسور قرطاج( الفوز )0-2( 
كأس  بطولة  ي  )الكانجارو(  منتخب  عى 

القارات، التي أقيمت ي أمانيا عام 2005.
يلعب  الذي  التوني،  امنتخب  يرغب  كما 
العالم  بكأس  تاريخه  ي  الـ18  مباراته 
مسرته  ي  الثالث  بانتصاره  الظفر  ي 

بامونديال، التي بدأت قبل 44 عاما.
انتصار  أول  التوني  امنتخب  وأهدى 
فاز  حينما  العالم،  كأس  ي  العربية  للكرة 
لينتظر   ،1978 عام  بنسخة  امكسيك  عى 
الثاني  40 عاما حتى حقق فوزه  بعد ذلك 
الساحرة  بعالم  واأقوى  اأهم  البطولة  ي 
امستديرة، عندما تغلب عى بنما ي النسخة 

اماضية التي أقيمت بروسيا عام 2018.
وتبدو جميع أوراق منتخب تونس الرابحة 
جاهزة للقاء، بقيادة صانع األعاب يوسف 
العيدوني  عيى  الوسط  واعب  امساكني 

للنجم  باإضافة  الجباي،  عصام  وامهاجم 
امخرم وهبي الخزري.

التعويض مطلوب
اأسراي  امنتخب  يسعى  امقابل،  ي 
اافتتاحية  الجولة  ي  خسارته  لتعويض 
انتصاره  وتحقيق  فرنسا،  منتخب  أمام 

الثالث ي تاريخ مشاركاته بامونديال.
ويعلم اعبو امنتخب اأسراي أن الخسارة 
أمام تونس سوف تعني اإقصاء من مرحلة 
امجموعات رسميا، دون انتظار اللقاء اأخر 
للفريق ي امجموعة أمام منتخب الدنمارك. 
تحقيق  من  أسراليا  منتخب  يتمكن  ولم 
 17 خال  فقط  مباراتن  ي  سوى  الفوز 
بامونديال،  مسرته  طوال  خاضها  مباراة 

فيما حقق 4 تعادات و11 خسارة.
وما زال فريق امدرب جراهام أرنولد يبحث 
منذ  العالم  كأس  ي  اأول  انتصاره  عن 
نسخة مونديال جنوب إفريقيا عام 2010، 
مبارياته  فوز ي  أي  تحقيق  حيث فشل ي 
الـ7 اأخرة بامسابقة، التي شهدت تعادله 

ي لقاء وحيد مقابل 6 هزائم.

{ منتخب تونس

{ منتخب أستراليا

قادرون على الضغوط
كشف جال القادري، امدير الفني لتونس، عن أسباب 

استبعاد بعض العنار اأساسية أمام الدنمارك. 
وقال القادري: »استبعاد عي معلول وفرجاني ساي 

وسيف الدين الجزيري ووهبي الخزري يرجع لظروف 
امواجهة، وأعتقد أن امجموعة التي اخرناها كانت 

اأجدر بامشاركة، وهذا وضح خال اللقاء«. وأوضح: 
»أسراليا فريق بمواصفات أوروبية، ومستواه مرتفع 

جدا بدنيا، وهذا مهم ي كرة القدم الحديثة، كما أنه 
يتميز ي التحوات والكرات الثابتة، ويجيد التعامل مع 

الضغط، ويستطيع الخروج بالكرة، لكن لديه بعض 
نقاط الضعف، وعلينا أن نتعامل بواقعية«. واسرسل: 

»امدرب الذي ا يجيد التعامل مع الضغوط، ا يجب 
أن يعمل ي هذا امستوى، ونحن قادرون كجهاز فني 

واعبن عى التعامل مع هذه الضغوط«.

{ جال القادري

القادري:

الكانجـــــــارو يســــــعى

السخيري: لتعـــــويض خســــــارته اأولى

نعلم صعوبة المباراة
قال اعب خط الوسط إلياس السخري »تحرنا لهذه 
امباراة بجدية تامة ونعلم صعوبة كأس العالم وننتظر 

مباراة صعبة )أمام أسراليا(. آمل ي أن تكون امجموعة 
جاهزة لتحقيق نتيجة 

جيدة، بهذه الذهنية 
سنخوض مباراة 

اليوم«.
وأكد اعب 

كولن اأماني 
أنه سيضع 

بترف 
باده الخرة 

التي اكتسبها ي 
السنوات اماضية، 

و»هي نقطة مهمة 
لهذا النوع من امسابقات وبدوري أحاول أن أكون 
قائداً وحاراً وأن أكون جاداً ي عمي والتأقلم مع 

امجموعة«.

{ إلياس السخيري

جراهام:

الرباعية ا تضغط علينا

استبعد جراهام أرنولد، امدير الفني منتخب أسراليا، 
أن يشعر فريقه بالضغط أمام تونس، بعد الخسارة 

أمام فرنسا بالجولة اأوى بنتيجة )1-4(.
وقال جراهام ي امؤتمر الصحفي: ا أعتقد أن الخسارة 

تفرض علينا ضغوطا أكر، أن الفريقن اآخرين 
سيقابان فرنسا أيضا، واأهم أن نكون جاهزين 

للمواقعة وأي مواجهة أخرى.
وأضاف: ارتحنا بشكل جيد جسديا وذهنيا، توقعنا 

اللعب جيدا أمام فرنسا وهذا ما حدث ي الشوط اأول، 
استخلصنا بعض الدروس التي تجعلنا نركز عى 

امباراة، امباراة ستكون بدنية ويجب علينا أن نكون 
مستعدين بدنيا.

وتابع جراهام: حضور الجماهر منحنا خرة كبرة، 
سنلعب أمام هذا الجمهور الحماي ولقد رأينا 

ترفاتهم أمام الدنمارك، لكن ذلك لم يؤثر علينا بأي 
شكل وأتطلع لخوض امباراة.

وأردف: رأينا كيف لعبت تونس ضد الدنمارك، هم 
فريق قوي ويجب علينا أن نكون بنفس القوة البدنية 
ونستغل قوتنا للرد عليهم، نحن ي منشآت بمستوى 

مميز ونستفيد منها ي التعاي.

عزيز بيهيتش:

علينا تفادي اأخطاء

أكد عزيز بيهيتش اعب أسراليا، أن منتخب 
باده تخطى الهزيمة الثقيلة أمام فرنسا 
)4-1( ي الجولة اأوى لدور امجموعات 

ببطولة كأس العالم قطر 2022.
 وقال بيهيتش ي تريحات خال امؤتمر 

الصحفي: »حللنا مباراة فرنسا معرفة 
اأخطاء وعدم تكرارها أمام تونس، اأخطاء 
الصغرة يمكن أن تكلفنا مباراة، ي 2018 

أيضا لعبنا ضد أبطال امونديال«.
 وتابع: »مواجهة تونس صعبة، لكننا 

جاهزون لهذا التحدي، نعرف ما ينتظرنا 
اليوم، وهذه امباراة معركة يجب علينا أن 

نكون مستعدين لخوضها«.
 وعن حضور الجماهر التونسية قال عزيز: 

»نريد اللعب أمام الجماهر، ذهبنا إى 
أماكن مشجعن لفرق أخرى وهذا أمر يثر 

ااهتمام ويشجعني، لعبت ي بيئة عدائية ي 
تركيا، أعلم أن الجمهور التوني سيتواجد 

اليوم بشكل قوي، لكن هذا أفضل«.
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في مواجهتها الصعبة أمام بولندا

السعودية تسعى للمزيد

بعد انتص�اره التاريخي عى منتخب اأرجنتن 
ي مس�تهل لقاءاته بنهائيات كأس العالم قطر 
2022، يحلم منتخب السعودية بتحقيق إنجاز 
طال انتظاره ي امونديال، بالصعود إى اأدوار 
اإقصائية للمرة الثاني�ة ي تاريخه واأول منذ 

28 عاما.
ويلتقي منتخب الس�عودية مع نظره البولندي 
اليوم الس�بت ضمن منافس�ات الجولة الثانية 
بامجموع�ة الثالثة م�ن مرحل�ة امجموعات ي 

النسخة الحالية للمونديال.
ويرب�ع منتخ�ب الس�عودية عى قم�ة ترتيب 
امجموع�ة برصيد 3 نقاط، عق�ب فوزه امذهل 
)2-1( ع�ى منتخ�ب اأرجنت�ن ي�وم الثاثاء 

اماي، ي الجولة اافتتاحية بالبطولة.
ويتفوق امنتخ�ب )اأخر(، بف�ارق نقطتن 

عى أقرب ماحقيه منتخبي بولندا وامكس�يك، 
اللذي�ن تعادا ب�دون أه�داف ي الجولة اأوى 
بامجموع�ة، بينم�ا يقبع منتخ�ب اأرجنتن ي 

ذيل الرتيب با رصيد من النقاط.
وأصبح منتخب الس�عودية، الذي يش�ارك 
للمرة السادسة ي كأس العالم والثانية عى 
التواي، بحاجة للفوز ع�ى منتخب بولندا، 
من أجل حسم التأهل رسميا إى دور ال�16 
ي امونديال، دون النظر لنتائج منافس�يه، 
ودون انتظ�ار نتيج�ة لقائ�ه الختامي ي 
دور امجموعات ضد منتخب امكس�يك يوم 

اأربعاء امقبل.
وتع�ززت آمال منتخ�ب الس�عودية ي اجتياز 
مرحل�ة امجموعات للم�رة الثاني�ة ي تاريخه، 
بعدم�ا حق�ق اإنج�از ذات�ه ي ظه�وره اأول 

بامونديال خال نسخة عام 1994 التي أقيمت 
بالواي�ات امتح�دة اأمركية، وذل�ك بعد أدائه 
الرائ�ع ضد منتخ�ب اأرجنتن بقي�ادة نجمه 

اأسطوري ليونيل ميي.
وقلب منتخب السعودية تأخره بهدف مبكر ي 
الشوط اأول، إى انتصار ثمن ومستحق، عقب 
تس�جيله هدفن ي الش�وط الثان�ي من خال 
صالح الش�هري ويار الدوري، ليفجر أكر 
مفاج�آت امونديال القطري حتى اآن، ويتلقى 

دفعة معنوية هائلة.
ويطمع امنتخب الس�عودي ي تحقيق انتصاره 
الخامس ي تاريخه ب�كأس العالم والثالث عى 
الت�واي ي لقاء بولندا، بعدم�ا اختتم لقاءاته ي 
امونديال اماي بروس�يا ع�ام 2018، بفوزه 

)2-1( عى منتخب مر.

كما يرغ�ب فريق امدرب الفرني هري رينارد 
ي الث�أر م�ن خس�ارته )1-2( أم�ام امنتخب 
البولن�دي ي امب�اراة الوحيدة الت�ي جرت بن 

الفريقن، حينما التقيا وديا عام 2006.
ويعاني منتخب الس�عودية من غي�اب نجميه 
يار الشهراني وسلمان الفرج، اللذين تعرضا 
إصابتن بالغتن أمام اأرجنتن، غر أن باقي 

نجومه مستعدون استكمال امشوار.
ي امقابل، يأمل منتخب بولندا ي تحقيق نتيجة 
إيجابي�ة من أجل التمس�ك بآماله ي عبور دور 
امجموع�ات للمرة الخامس�ة ي تاريخه واأوى 

منذ نسخة مونديال امكسيك عام 1986.
ويب�دو امنتخ�ب البولن�دي مطالب�ا بتحقي�ق 
انتص�اره اأول ي امجموع�ة أمام الس�عودية، 
خاص�ة وأنه تنتظره مواجه�ة بالغة الصعوبة 

ضد منتخب اأرجنتن ي الجولة اأخرة.
وظهر منتخب بولندا بش�كل باهت خال لقائه 
اأول ض�د نظ�ره امكس�يكي، وفش�ل ي هز 
الش�باك عى مدار شوطي امباراة، رغم امتاكه 
العديد م�ن النجوم ي صفوف�ه خاصة ي خط 

الهجوم.
وعجز النجم امخرم روبرت ليفاندوفس�كي، 
مهاجم برش�لونة، الفائز بجائزة )ذا بيس�ت( 
كأفضل اعب ي العالم خال العامن اماضين، 
عن التس�جيل خال امباراة، وأضاع ركلة جزاء 

ي الشوط الثاني.
ويطمع ليفاندوفس�كي ي مواصلة التحليق ي 
ص�دارة قائم�ة الهداف�ن التاريخي�ن منتخب 
بولن�دا، الت�ي يرب�ع عليها حالي�ا برصيد 76 

هدفا.

{ منتخب بولندا{ اأخضر السعودي

الفرج يواصل 

برنامجه العاجي
اختتم امنتخب الس�عودي، أم�س الجمعة، 
تحضراته مواجهة بولندا، اليوم، عى استاد 
امدينة التعليمية، ي الجولة الثانية من دور 

امجموعات مونديال قطر.
وأجرى اعبو اأخر، حص�ة تدريبية عى 
ملعب منتجع س�يلن، تح�ت إراف امدير 

الفني الفرني هري رينارد.
وخاض الاعبون، تماري�ن اإحماء وامربعات، 

قبل إجراء تقس�يمة م�ن مجموعتن عى نصف 
املعب، ثم أداء تمارين اإطالة.

وعى صعيد متصل، واصل الاعب س�لمان الفرج 
برنامجه العاجي رفقة الجهاز الطبي.

ويرب�ع امنتخب الس�عودي، ع�ى قمة ترتيب امجموع�ة الثالثة 
برصيد 3 نقاط بعد فوزه عى اأرجنتن بنتيجة 1-2.

{ سلمان الفرج

مدرب بولندا:

الحظوظ متكافئة
أكد تشيس�اف ميخنييفيتش مدرب منتخب بولندا، صعوبة مواجهة السعودية 

اليوم السبت.
 وقال مدرب منتخب بولندا، ي امؤتمر الصحفي، إن امنتخب السعودي يمتلك 
الحافز لتحقيق الفوز من أجل بلوغ الدور ثمن النهائي بش�كل رسمي، وإن 

ع�ى امنتخ�ب البولندي الركيز حت�ى آخر دقيقة واللع�ب بجد لتحقيق 
نتيجة إيجابية.. مشرا إى أنه يحرم امنتخب السعودي الذي تمكن من 

الفوز عى اأرجنتن، وأنه قام بتحليل امنافس ويعرف نقاط قوته.
 وأض�اف: »حظوظنا متكافئة، وس�نخوض مباراة تنافس�ية حافلة 
بالندية بن منتخب فاز عى اأرجنتن، ونحن تعادلنا مع امكسيك«.

 وعن انتقادات امدرب الس�ابق منتخ�ب بولندا آدم نافوكا، 
ق�ال: »بالطبع ذل�ك رأيه ولكني ا أس�تطلع آراء 

الكثرين ممن شاركوا ي النسخة السابقة 
للموندي�ال، وهم يعلم�ون جيًدا ما 

فاتهم ي مونديال روسيا«.
{ تشيساف ميخنييفيتش

بيدناريك:

سنواجه منتخبا سريعا
أكد يان بيدناريك اعب بولندا، أن امنتخب الس�عودي يعيش حالة من 

ااس�تقرار بقيادة امدرب هري رينارد منذ سنوات، وهذه هي 
نقطة قوته، كما أنه منتخب ريع وقوي ومنظم.

 وق�ال: »هن�اك 3 أو 4 منتخب�ات ي ه�ذه النس�خة تقدم 
مس�تويات مفاجئة للجميع، ويجب الركي�ز عى امنتخب 
البولن�دي نفس�ه، وم�ن امهم تس�جيل اأه�داف لتحقيق 

النقاط الثاث«.

{ بيدناريك

رينارد:

نعلم ما ينتظرنا 

تح�دث امدير الفن�ي للمنتخب الس�عودي هري رين�ارد، عن 
مواجهة اليوم أمام بولندا.

وقال رين�ارد ي امؤتمر الصحفي: نخوض الي�وم مباراة ثانية 
ي اموندي�ال مهم�ة للغاية ض�د منتخب ق�وي، ونحن هادئون 

ونعرف أنه ينتظرنا عمل أكر.
وأضاف: والدتي تشاهد كأس العالم، وكانت سعيدة باانتصار 
وأنا كنت فخورا بذلك، ومباراة اليوم س�تكون أصعب بالنسبة 

لها.
وتابع: اليوم س�يخضع الشهراني لعملية جراحية أخرى، 
وهو اعب مهم للغاية وس�نفتقده، وسنفكر فيه ونكافح 

من أجله.
وأكم�ل: ل�دي الكثر م�ن امهام أق�وم بها، وا 

أعط�ي نصائ�ح للمدربن اآخري�ن، وأنا 
مدرب متواضع.

{ رينارد

زيلينسكي:

مواجهة مصيرية

وق�ال ي تريح�ات له موق�ع كووورة: س�أقول 
لك ب�كل راحة لم يكن ل�دي اطاع كبر عى 
امنتخب الس�عودي، ول�م أش�اهد مباريات له، 
لذلك طلبنا من زميي كريتش�وفياك الذي يلعب 
ي ن�ادي الش�باب الس�عودي، إمدادن�ا بمزيد من 
امعلوم�ات. وأضاف: حدثنا كريتش�وفياك بش�كل 
كاف ع�ن الس�عودية، وأصب�ح لدينا تص�ور جيد 

عنهم، وأعتقد أن تلك امعلومات تفيدنا ي املعب.
ع�ن تأثر الحض�ور الجماهري الس�عودي مس�اندة اأخ�ر ي مباراة 
الي�وم.. قال: لقد رأينا تواجد وحضور الجماهر العربية ي كل مكان س�واء 
ي املع�ب أو خارجه، وأعتقد هذا اأمر يعود إقامة البطولة ي دولة عربية، لكننا 

نملك خرة كافية للتعامل مع مثل هذه اأجواء.

{ بيوتر زيلينسكي

يرى بيوتر زيلينسكي 
نجم المنتخب البولندي، 

أن مباراة فريقه اليوم 
أمام نظيره السعودي، 

ضمن منافسات 
الجولة الثاني من دور 

المجموعات في نهائيات 
كأس العالم بقطر 2022، 

ستكون مصيرية.
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انتظروا اأخضر بالدور الثاني

إعاميو ويلز:

أجواء المونديال رائعــة
جماهر  كانت  قنا-  الدوحة- 
آمااً  تعقد  الويلزي  امنتخب 
كأس  ي  بادها  منتخب  عى  كبرة 
ولكن   ،2022 قطر   FIFA العالم 
امنتخب  أمام  الجيد  الظهور  بعد 
امشوار  استهال  لقاء  ي  اأمركي 
تلقى  مثله،  بهدف  والتعادل 
أمام  اأوى  الخسارة  اليوم  امنتخب 
نظيفن  بهدفن  اإيراني  امنتخب 
بيل  غاريث  زماء  مهمة  لتتعّقد 
عر  الستة  دور  إى  الصعود  ي 
إى  تضم  التي  الثانية  امجموعة  ي 
إنجلرا  منتخبي  من  كاً  جانبهما 

والوايات امتحدة.
لوحة  رسمت  الويلزية  الجماهر 

أحمد  استاد  مدرجات  ي  رائعة 
اأحمر  التقليدي  بزيها  عي  بن 
الشهرة  الويلزية  والقبعات 
لم  التي  وصيحاتهم  وأهازيجهم 
منذ  يرّددون  كانوا  حيث  تهدأ، 
»ويلز.. املعب  محيط  إى  توافدهم 

ويلز.. أنتم أملنا«.
الصحفية  أكدت  جهتها  من 
ويثربي  برونوين  الريطانية 
أن  ويلز  منتخب  مباريات  وامتابعة 
امونديال  ي  ويلز  منتخب  وجود 
بعد غياب  هائاً اسيما  إنجازاً  يعد 

طويل دام أكثر من 64 عاماً.
أبناء  يشاهد  »لم  برونوين  وقالت 
جيي تأهل منتخبنا أي من بطوات 

ما  ضوء  ي  أن  بيد  العالم،  كأس 
عى  إنجازات  من  امنتخب  حققه 
اماضية،  الست  السنوات  مدى 
امنتخب  عرفه  الذي  النجاح  اسيما 
أوروبا  أمم  بطولتي  ي  الويلزي 
ي  اليوم  التواجد  و2020،   2016

طويلة  عقود  بعد  جاء  امونديال 
الجميع  واليوم  اانتظار،  من 
أعداد  وهناك  كبر،  حماس  يملؤه 
جماهرية كبرة حرت بكثافة إى 

قطر متابعة امنتخب.
روبنسون  تشارل  أكد  جهته  من   
التي  الطقوس  أن  ويلز  ي  صحفي 
ي  الويلزية  الجماهر  تمارسها 
القطرية هي جزء من خطة  اماعب 

وهناك  امنتخب،  لاعبي  الدعم 
عن  امسؤولن  من  بذلت  ترتيبات 
للعالم  تظهر  لكي  الجماهر  هذه 

شغف الجماهر الويلزية.
الجماهر  حرصت  لقد  وقال: 
اأماكن  بعض  زيارة  عى  الويلزية 
السياحية ومعرفة الكثر عن الثقافة 

القطرية، اسيما منطقة سوق واقف 
كتارا،  الثقاي  والحي  والكورنيش 
وبالتأكيد قطر دولة صغرة امساحة 
ولكنها تعج بالحيوية وتشبه إى حد 

كبر نمط الحياة ي ويلز.
بدوره، أعرب جون ويليانسون وهو 
عن  قطر  ي  مقيم  ويلزي  إعامي 

لكنه  التنظيمية،  باأجواء  سعادته 
تعرّض  التي  للخسارة  حزيناً  كان 
لها منتخب باده أمس أمام امنتخب 

اإيراني.
ي  ننجح  أن  نأمل  كنا  وأضاف: 
تحقيق الفوز، ولكن كل يء انتهى 

ي الدقائق اأخرة.

كما أكد القاس�م، عى انته�اء امونديال 
للظهر اأير للمنتخب السعودي يار 
الش�هراني، الذي أجرى جراحة ناجحة 
ي الري�اض، فيما يق�وم الجهاز الطبي 
لأخر بمجهودات كبرة للحاق كابتن 
الفريق س�لمان الف�رح بامباريات فيما 

بعد مواجهة بولندا.
وش�دد القاس�م، أن طموحات اأخر 
عن�ان الس�ماء، وأن ه�ذا الجي�ل م�ن 
الاعبن ق�ادر عى استنس�اخ التجربة 
اممي�زة ي أول مش�اركة للصق�ور ي 
موندي�ال أم�ركا 1994 وام�ي قدماً 

نحو اأدوار ااقصائية. 

ف��ي البداي��ة، نب��ارك ل��ك    - {
التاريخ��ي على منتخب  الفوز 

اأرجنتين؟ 

- نحم�د الله عى هذا الفوز الكبر الذي 
تحقق عى منتخب كبر ومصنف ويملك 
ترس�انة من اأسماء الكبرة ي مختلف 
مراك�ز اللع�ب، وأقدم التهنئ�ة للقيادة 
الرش�يدة عى ه�ذا الفوز الذي س�يظل 
محفوراً ي تاريخ كرة القدم الس�عودية 
والعربية ي امونديال، وهذا الفوز تحقق 
نتيج�ة جه�د وعمل كبر ط�وال الفرة 
اماضية م�ن وزارة الرياض�ة وااتحاد 
السعودي لكرة القدم والجهازين الفني 
واإداري والاعب�ن الذي�ن كانوا رجااً 
ي اموعد، ولل�ه الحمد نعيش أفراح هذا 

اانتصار ي هذا امحفل الكروي.

} -  للجماهير السعودية، دور 
اانتص��ار..  كبير ف��ي تحقي��ق 

أليس كذلك؟

- أش�كر الجماهر الس�عودية الحبيبة 
التي جاءت إى الدوحة مؤازرة اأخر، 

واإحس�اس لدى الجميع هنا أننا نلعب 
ي أرضنا فهي فرصة وج�ود امونديال 
الحض�ور  الحبيب�ة قط�ر، ولذل�ك  ي 
الجماهري كان مميزاً للغاية ي اس�تاد 
لوس�يل، ال�ذي اعت�ره أيض�اً تحف�ة 
معمارية عربية قطرية، ونعد الجماهر 
ب�إذن الله أننا س�نقدم الغاي والنفيس 
م�ن أج�ل فرحته�م وتري�ف الك�رة 

السعودية والعربية.

أص��داء  س��يكون  ه��ل   -  {
عل��ى  س��لبي  تأثي��ر  الفرح��ة 

اأخضر أمام بولندا؟

- بالعك�س تماماً مج�رد خروجنا من 
مواجه�ة اأرجنتن، انته�ت ااحتفاات 
تمام�اً فامب�اراة رغم قيمته�ا امعنوية 
والنفس�ية إا أنه�ا مجرد ث�اث نقاط، 
ومازال�ت لدينا مواجهتان مهمتان أمام 
بولندا وامكس�يك، وعلين�ا الركيز التام 

فيه�ا إذا ما أراد صقورنا مواصلة اأداء 
امبهر الذي قدم�وه ي مواجهة التانجو 

اأرجنتيني.

} - ه��ل إحس��اس غلق ملف 
مب��اراة اأرجنتي��ن وص��ل إل��ى 

الاعبين؟

- من ش�اهد الاعب�ن بعد امب�اراة ي 
غرفة خلع اماب�س، كان من اممكن أن 
ا يش�عر أن ه�ذا امنتخب من�ذ دقائق 
قليلة نج�ح ي تحقيق انتصار تاريخي 
عى أحد امرشحن بقوة لنيل امونديال، 
ولله الحمد لدين�ا إعداد نفي عى أعى 
مس�توى داخل جه�از امنتخب، ونركز 
عى كل مباراة عى حدة، فجميع الاعبن 
وضعوا لقاء اأرجنتن خلف ظهورهم، 
وأصبحت مباراة من ام�اي والتاريخ 
فق�ط، والجميع أصبح مستش�عرا اآن 
أهمي�ة امواجه�ة امقبل�ة أم�ام زم�اء 

ليفاندوفسكي. 

} - كي��ف ه��ي اس��تعدادات 
اأخضر لمواجهة بولندا؟ 

- ب�دأ التحض�ر مواجه�ة بولن�دا بعد 
اأرجنت�ن،  لق�اء  الحك�م ي  صاف�رة 
لدينا م�درب قدي�ر قادر ع�ى الفصل 
ب�ن امبارات�ن رغ�م الف�ارق الزمني 
الضئي�ل بينهما، وتحض�رات اأخر 
مس�تمرة بش�كل طبيعي ي معسكرنا 
اموجود ي منطقة »س�يلن« وجاهزون 
مواجه�ة »بولندا« من جمي�ع النواحي، 
فاأجواء اإيجابية ي معسكرنا متواجدة 
باس�تمرار، ولدينا تف�اؤل لكنه تفاؤل 

يشوبه الحذر. 

} - اأخض��ر س��يفقد الثنائ��ي 
وس��لمان  الش��هراني  ياس��ر 
الفرج، ما م��دى تأثيرهما على 

اأداء؟ 

- بالنس�بة ليار الش�هراني غادر إى 
الرياض إجراء عملي�ة جراحية تكللت 
وبالت�اي  بالنج�اح 

أصبح من امؤكد عدم استكماله مشواره 
مع اأخ�ر خ�ال اموندي�ال الحاي، 
ونتمن�ى له الش�فاء العاجل ب�إذن الله 
تعاى، أما بالنسبة لحالة سلمان الفرج، 
فأصب�ح أيض�اً خ�ارج اللق�اء القادم 
ويت�م تجهي�زه برفقة الجه�از الطبي 
ي امنتخ�ب، م�ن أجل امواجه�ات فيما 
بعد بولن�دا، وعن مدى التأث�ر أرى أن 
كل اعبي امنتخب قادرون عى س�د أي 
نقص رغم القيمة الفنية الكبرة للثنائي 
إا أننا لدينا قائمة من 26 اعبا عى أعى 

مستوى فني وبدني.

} - ه��ل هن��اك تذاك��ر متاحة 
لمواجهة بولندا؟

- مهم جداً هذا السؤال، ابد أن نعلم أن 
لكل ملعب من اماعب طاقة استيعابية 
وم�ا علمن�اه أن تذاكر اللق�اء جميعها 
نفدت بالكامل ي اللقاء الذي س�يقام ي 
استاد امدينة التعليمية، لذلك ليس هناك 
أي تذاك�ر مطروحة للق�اء، وهذا تنبيه 
هام لجماهرنا الغالية عى قلوبنا جميعاً 
اس�يما وأن »الفيفا« يتحكم بش�كل 
كبر ي بيع تذاكر كل امواجهات من 
خ�ال تطبيق مع�ن، وهناك بعض 
الجماهر السعودية التي حصلت عى 
تذاك�ر امواجه�ة عر تطبي�ق »قدام« 
الرياض�ة  وزارة  اس�تحدثته  ال�ذي 
وااتحاد السعودي لكرة القدم، ونقدم 
الش�كر للجماهر السعودية عى الطلب 
الكبر لتذاكر مباريات اأخر، ونتمنى 
للجماه�ر التي لم تحصل ع�ى تذاكر 
للق�اء بولن�دا أن تتمكن م�ن الحصول 
عليه�ا ي لقاء امكس�يك، وأعتقد وجود 
بع�ض  الس�عودي س�يعوض  البي�ت 
الجماه�ر عن تجرب�ة املع�ب بوجود 

فعاليات وأجواء مثالية. 

طموح��ات  ه��ي  م��ا   -  {
المنتخب الس��عودي في هذا 

المونديال؟ 

-طموحاتن�ا ي كل امج�اات هي عنان 
السماء، ولذلك سنأخذ كل مباراة وكأنها 
نهائي فا مجال للتفريط ي أي مواجهة 
وس�نقاتل عى نقاطها، والحقيقة أيضاً 
انتصارن�ا الكب�ر ع�ى اأرجنتن فتح 
لن�ا أبواب التأهل لل�دور الثاني ي حال 
اانتص�ار ي واح�دة م�ن امواجهت�ن 
امتبقيتن أمام بولندا أو امكسيك، ونريد 
اس�تعادة التاري�خ امميز ال�ذي صنعه 
جي�ل 1994 عندما تأهلنا للدور الثاني 
وحققنا انتصارين عى بلجيكا وامغرب. 

} - رأي��ك ف��ي س��ير تنظي��م 
النس��خة الحالي��ة م��ن كأس 

العالم؟

 - الحقيقة اأش�قاء ي قط�ر أبدعوا ي 
التنظي�م الرائع م�ن جمي�ع النواحي، 
وه�ذا ليس فخ�را لقطر وحده�ا وإنما 
هذا مونديال كل العرب، نشعر بالفخر 
الش�ديد ي هذا التنظيم الذي تم اإعداد 

له بعناية فائقة. 

مس��توى  ف��ي  رأي��ك   -  {
ف��ي  العربي��ة  المنتخب��ات 

المونديال؟

- امنتخب�ات العربي�ة قدم�ت عم�ا 
جي�دا ي الجول�ة اأوى خاص�ة بعد 
فوزنا ع�ى اأرجنتن وتعادل امغرب 
إيجابي�اً،  أراه  ال�ذي  كرواتي�ا  م�ع 
وكذل�ك امنتخب التون�ي الذي كان 
أقرب للفوز أمام نظره الدانماركي، 
كم�ا أتمن�ى كل التوفي�ق للعنابي ي 

مواجهت�ه امتبقي�ة.

{ أمين ااتحاد السعودي يتحدث لـ $ الرياضي

إبراهيم القاسم.. أمين عام ااتحاد السعودي:

احتفاات اأرجنتين انتهت.. وتذاكر بولندا نفدت

أبدى إبراهيم القاسم، أمين عام ااتحاد السعودي لكرة القدم سعادته 
اأخضر  رجال  أن  مؤكدً  اأرجنتين،  منتخب  على  الثمين  باانتصار 
في  وبدأوا  التاريخية،  المباراة  هذه  ملف  تمامً  أغلقوا  السعودي 
التركيز الشديد على مواجهة بولندا، فور إعان الحكم صفارة 

نهاية المواجهة الماضية.
وأكد القاسم، على نفاد جميع تذاكر مواجهة »بولندا« والتي 
الجولة  ضمن  التعليمية،  المدينة  استاد  في  اليوم  ستقام 
قطر  فيفا  العالم  كأس  من  الثالثة  المجموعة  من  الثانية 
على  تحصل  لم  التي  الجماهير  قدرة  على  مؤكدً   ،2022
السعودي  البيت  في  المباراة  متابعة  في  تذاكر 

بأجواء وفعاليات مثالية. 

حوار- أدهم الرقاوي

{ إبراهيم القاسم

{ منتخب ويلز خسر أمام إيران
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بين فرنسا والدنمارك من أجل الصعود المبكر

مـواجهـــــــة ثــأريـــــــــة ..!

{ أرشيفية لمواجهة المنتخبين

مواجهة  تكتسب   - ب  ف.  أ.  الدوحة- 
طابع  والدنمارك  اللقب  حاملة  فرنسا 
لتعويض  »الديوك«  سعي  ي  الثأر 
امنتخب  أمام  مرّتن  سقوطهم 
اأوروبية،  اأمم  دوري  ي  ااسكنديناي 
ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة 

الرابعة ي مونديال قطر.
استهل امنتخب الفرني حملة الدفاع عن 
عى   1-4 أسراليا  عى  كبر  بفوز  لقبه 
استاد الجنوب ي الوكرة، ي حن فرضت 
الدنمارك  عى  ثميناً  سلبياً  تعاداً  تونس 

ي استاد امدينة التعليمية ي الدوحة.
 )3( الصدارة  تحتل  التي  فرنسا  وتملك 
ي حال  باكراً  الثاني  الدور  بلوغ  فرصة 
تعادل  أن  حن  ي  الدنمارك،  عى  الفوز 
الثانية  امباراة  ي  أسراليا  مع  تونس 
عن  النظر  بغض  الصدارة  لها  سيضمن 

باقي النتائج ي الجولة الثالثة اأخرة.
نجحت فرنسا ي اختبارها اأول ي قطر 
لسيناريو  تكرار  ي  »سوكروز«،  أمام 
مستهل  ي  نفسه  امنتخب  عى  فوزها 

مبارياتها ي مونديال روسيا 2018.
بطاقة  حجز  ي  »الديوك«  منتخب  يأمل 
تمكن  ي حال  باكراً  النهائي  ثمن  الدور 
ملعب  عى  الدنمارك  عى  الفوز  من 
النحس  فك  عليه  بداية  ولكن   ،»974«
أمامه  خر  منافس  أمام  يازمه  الذي 
كوبنهاغن  ي   1-2(  2022 عام  مرتن 
دور  ي  وقبلهما  باريس(،  ي  و-2صفر 

امجموعات مونديال 2002.
استفاد جرو من مغادرة كريم بنزيمة، 

امنتخب  صفوف  العالم،  ي  اعب  أفضل 
ي  أساسياً  مركزاً  ليحجز  لاصابة، 
من  هدف  ُبعد  عى  ويصبح  التشكيلة، 
تحطيم الرقم القياي الذي يتقاسمه مع 

هنري.
حتى  فرنسا  اإصابات  لعنة  احقت 
النهائية،  قائمته  ديشان  يختار  أن  قبل 
بنزيمة،  امنافسات  انطاقة  قبل  فخر 
لوكا  عن  لاستغناء  يضطر  أن  قبل 
ي  مغامرته  استمرت  الذي  هرنانديز 
يصاب  أن  قبل  فقط  دقيقة   13 قطر 

أمام أسراليا.
 3 ديشامب  ُيدخل  أن  امرجح  من 

فبعد  السابقة،  تشكيلته  عى  تغيرات 
دايو  كوناتيه-  ابراهيما  الثنائي  تألق 
أمام  الخلفي  الخط  ي  اوباميكانو 
أن يعود رافايل  امتوقع  »سوكروز« من 
فاران امتعاي من إصابة ي فخذه اأيمن 

إى خط الدفاع.
لم ينجح أي متوج باللقب منذ الرازيل 
ي  اافتتاحية  بمباراته  الفوز  ي   2006
النهائيات، ولكن بعدما تغلبت عى هذه 
فوزها  إحراز  فرنسا  تسعى  اللعنة، 
للمرة  العالم  كأس  ي  توالياً  السادس 
امنتخب  أن  علماً  تاريخها،  ي  اأوى 
كان   2010 الذهبي  وجيله  ااسباني 

اأخر الذي يحقق هذا اإنجاز.
إريكسن  كريستيان  يقنع  لم  امقابل،  ي 
بعد  عامية  مسابقة  ي  اأول  ظهوره  ي 
تعرضه أزمة قلبية كادت تودي بحياته 
كثراً  اماي،  الصيف  أوروبا  كأس  ي 
مع الدنمارك العائد بتعادل مخيب أمام 

تونس.
عاماً(   50( هيوماند  كاسر  امدرب  أقّر 
أن منتخب باده اختر »لحظات عصيبة 

ومعقدة«.
وانتهت امباريات اأربع اأخرة للمنتخب 
حافظ  أنه  علماً  بالتعادل،  ااسكندناي 
عى نظافة شباكه ي ثاث من مبارياته 

اأربع اأخرة.
لبعض  الدنمارك  تفتقر  وبدورها، 
توماس  اصابة  مع  ومؤخراً  كوادرها 
بقية  عن  ليغيب  تونس  أمام  ديايني 
للتماثل  لشهر  تحضره  ي  امباريات 
بداً  يحّل  أن  امحتمل  من  للشفاء، حيث 
أو  دامسجارد  ميكل  الوسط  ي  منه 

ماتياس ينسن.
حّذر الحارس كاسر شمايكل من تراخي 
باده أمام فرنسا، قائاً: عندما سنواجه 
مباراة  ستكون  العالم،  كأس  ي  فرنسا 
الدنمارك  فوز  إى  إشارة  ي  مختلفة، 

مرتن عى حاملة اللقب هذا العام.

الفرني،  امنتخب  مرمى  حارس  لوريس  هوجو  شدد 
اليوم. الدنمارك  أهمية مواجهة  عى 

الصعب  »من  الصحفي:  امؤتمر  خال  لوريس  وقال 
جميع  ي  الركيز  وعلينا  امنتخبات،  كافة  تقييم 
أنفسنا  من  واثقن  نكون  وسوف  امواجهات، 

اأكر«. لهدفنا  ومستعدين 
ونملك  هدفنا،  نحو  بخطوة  خطوة  »نسر  وأردف: 
بعيدين  زلنا  وا  التحديات،  جميع  مواجهة  الروح 
ي  للفوز  جاهزين  نكون  أن  ويجب  النهائيات..  عن 

»تمكنا  وأضاف:  الثاني«..  الدور  إى  والتأهل  امباراة 
لكن  جيدة..  انطاقة  وكانت  اأوى  بامباراة  الفوز  من 
الصغرة  والتفاصيل  براسة  ستقاتل  الدنمارك 
أنها  أداء   أفضل  تقديم  وعلينا  الفارق،  ستصنع 

معركة«. ستكون 
امونديال،  بمرافق  الفرني  امنتخب  حارس  وأشاد 
نركز  أن  وعلينا  رائعة،  وامرافق  رائع  »املعب  قائا: 
2022 مختلفة  الجيد، وبطولة قطر  النوم واأكل  عى 

.»2018 { هوجو لوريسعن روسيا 

جاهزون لكل التحديات

إريكسن: جاهزون للمواجهة
أكد كريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك، أنه ي أتم الجاهزية 

امجموعة  جوات  ثاني  ي  السبت،  اليوم  فرنسا،  لقاء  لخوض 
الرابعة ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال إريكسن ي امؤتمر التقديمي إن بطولة أمم أوروبا اأخرة 
كأس  ي  بالتواجد  سعيد  أنه  موضحا  الدنمارك،  قوة  أظهرت 

العالم، ويتمنى مساعدة زمائه بكأس العالم.
وأكد أن مستوى منتخب تونس ي امباراة اماضية لم يكن مفاجأة 

املعب  أجواء  غرت  التونسية  الجماهر  وأن  خاصة  له،  بالنسبة 
بصورة كبرة ومميزة.

{ إريكسن

شدد ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، عى جاهزية 

الديوك مواجهة الدنمارك اليوم السبت.

»مصممون  الصحفي:  بامؤتمر  ديشامب  وقال 

بن  العاقة  مراوغا  أكون  ا  اانتصار، وكي  عى 

ندخل  أن  يجب  كان  لكن  بها،  بأس  ا  الاعبن 

ي معسكر سابق من أجل زيادة اللحمة بشكل 
أكر«.

ا  أن  ويجب  قوي  الدنماركي  »امنتخب  وزاد: 

يلعب  لن  فرنسا  منتخب  لكن  أبدا،  به  يستهان 

للثأر إنما سيلعب بأريحية من أجل تسجيل اأهداف 
وااستمتاع بامباراة«.

ديشامب: مصممون على اانتصار

{ ديشامب 

هيولماند:

منتخبنا قوي
مدرب  هيوماند  كاسر  أكد 
أهمية  الدنمارك  منتخب 
امنتخب  أمام  اليوم  مواجهة 

الفرني.
امؤتمر  ي  هيوماند،  وقال   
امباراة:  قبل  الصحفي 
فرنسا  أمام  اليوم  »مباراة 
امنتخب  لنا..  بالنسبة  مهمة 
وهم  صعب،  خصم  الفرني 
ويملكون  العالم،  أبطال 
كثرا  احرمهم  أقوياء  نجوما 
وإذا  كبرة،  بطولة  وهذه 
سنحقق  أداء  أفضل  قدمنا 
أن  يجب  هدفنا،  وهذا  الفوز 
كنا  ما  وهذا  جيدا  أداء  نقدم 
نركز عليه ي تدريباتنا ونحن 

ننتظر هذه امباراة«.
قوي  »منتخبنا  وأضاف:   
وأنا  هويتنا  نمثل  أن  وأريد 
امنتخب«،  بعنار  سعيد 
مشرا إى أنه لم يكن يتوقع أن 
الوقت  من  الكثر  إضافة  تتم 
أمام  السابقة  للمباراة  البديل 

منتخب تونس.

ديديه  يرك  أن  امنتظر  من 
امنتخب  مدرب  ديشامب 
نجم  فاران  رافائيل  الفرني 
مباراة  ي  يونايتد،  مانشسر 
منتخب  أمام  الصعبة  اليوم 
ديشامب  قال  حيث  الدنمارك. 
امنتخب  مدافع  جاهزية  عن 
للعب  الفرني: »فاران مستعد 
امباراة اأوى له، وخاض تدريبا 
مستعد  أنه  وأعلم  أمس،  أول 
بدنيا لكن يجب امحافظة عليه 

وعى كل الاعبن«.
دفاع  تحركات  »درسنا  وأتم: 
نقاط  ودرسنا  الدنمارك، 
لذلك  لديهم،  والضعف  القوة 
فلسفتنا  تطبيق  سنحاول 
رعة  عى  ااعتماد  خال  من 
وجريزمان  مبابي  ومهارة 

إيصال الكرة لجرو«.

جاهزية »فاران«

{ فاران

هوجو لوريس :



في مواجهة المكسيك اليوم

»العودة« التانجو يتطلع لـ
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جراحه  تضميد  إى  اأرجنتن  منتخب  يتطلع   - أ  ب  د  الدوحة- 
أمام  السبت، بعد خسارته اموجعة  اليوم  عندما يواجه امكسيك 

السعودية ي بداية مشواره بنهائيات كأس العالم. 
مرتن،  باللقب  امتوج  اأرجنتيني،  امنتخب  ويلتقي 
الثانية  الجولة  منافسات  ضمن  امكسيك،  ضد 
ي  امجموعات  مرحلة  من  الثالثة  بامجموعة 

مونديال قطر.
جدول  اأرجنتن،  منتخب  ويتذيل 
يتقاسم  حن  ي  رصيد،  با  الرتيب 
مع  الثاني  امركز  امكسيك،  منتخب 
بولندا برصيد نقطة واحدة، عقب 
تعادلهما بدون أهداف ي الجولة 

اأوى.
وا بديل أمام منتخب اأرجنتن 
إذا  امكسيك،  عى  الفوز  سوى 
التأهل  آماله ي  اإبقاء عى  أراد 
لأدوار اإقصائية، فيما ستعني 
من  مبكرا  خروجه  الخسارة 
الرابعة  للمرة  امجموعات  مرحلة 
واأوى  بامونديال،  تاريخه  ي 
ميي،  وطالب  عاًما..   20 منذ 
اأرجنتيني  امنتخب  ي  زماءه 
أمام  الخسارة  بنسيان 
والتفكر  السعودي،  اأخر 
نقاط  كل  عى  الحصول  ي 

امباراتن القادمتن.
مواجهة  عقب  ميي  ورح 
بعد  أعذار  توجد  »ا  السعودية 
أكثر  جميعا  سنعمل  الهزيمة،  تلك 

من أي وقت مى، سنكون متحدين، هذه امجموعة صعبة«.
منذ فرة طويلة،  به  نمر  لم  الوضع  »هذا  اأرجنتن  قائد  وأضاف 
للطريق  والعودة  تخطيه  عى  قدرتنا  مدى  نثبت  أن  علينا  ينبغي 

الصحيح«.
ويمتلك ميي سجا حافا أمام امنتخب امكسيكي، مما يثر تفاؤل 
الجماهر اأرجنتينية بتحقيق نتيجة إيجابية ي اللقاء، حيث لعب 
ضده ي 5 لقاءات، حقق خالها 4 انتصارات وتعادا وحيدا دون 

خسارة. 
كما ساهم ميي ي تسجيل 5 أهداف لأرجنتن ي لقاءاتها السابقة 

ضد امكسيك، بعدما أحرز 3 أهداف وقدم تمريرتن حاسمتن.
أمام  إيجابية  بنتيجة  للخروج  امكسيك  منتخب  من جانبه، يطمح 
اأرجنتن، حيث يحلم بتحقيق انتصاره اأول عليه خال مباراتهما 

الرابعة ي كأس العالم.
وفازت اأرجنتن عى امكسيك ي جميع مبارياتهما الثاث السابقة 
ي امونديال، وهو ما يعزز تفاؤل محبي رفاق ميي، حيث كانت 
البداية ي مرحلة امجموعات بالنسخة اأوى للبطولة عام 1930، 

ثم ي ثمن نهائي نسختي 2006 و2010. 
ي امقابل، يبحث منتخب امكسيك عن انتصاره اأول عى اأرجنتن 
منذ عام 2004، حينما تغلب عليه 1-0 ي دور امجموعات بكوبا 

أمركا.
الصعيدين  عى  امنتخبن  بن  اأخرة  العرة  اللقاءات  وخال 
مقابل  انتصارات   8 اأرجنتن  منتخب  حقق  والودي،  الرسمي 

تعادلن، وهو ما يعكس حالة التفوق الساحق لأرجنتن. 
وتشهد امباراة، مواجهة بن خراردو مارتينو امدير الفني منتخب 
امكسيك، وميي، حيث لعب نجم باريس سان جرمان تحت قيادة 
امدرب اأرجنتيني، حينما كان يتوى تدريب برشلونة ما بن عامي 

2013 و2014.
خال  أيًضا  ميي  تدريب  »تاتا«  بـ  الشهر  مارتينو،  توى  كما 

قيادته منتخب اأرجنتن ي الفرة ما بن عامي 2014 و2016.

{ من تدريبات اأرجنتين

{ من تدريبات المكسيك

مارتينو:

مسؤوليات 

على عاتق الجميع
أكد اأرجنتينى جراردو مارتينو، امدير الفني للمنتخب امكسيكى، عى 

صعوبة مواجهة نظره اأرجنتينى.
 وقال مارتينو ي امؤتمر الصحفي »بالنسبة لنا مباراة اليوم مباراة مهمة، 

اارجنتن منتخب صعب ولديه الكثر من ااساليب، سنواجه منتخب يمتلك 
قوة كرى«.

وأضاف »أعرف أهمية هذه امباراة للمنتخبن، ومستقبل امنتخبن يعتمد عى 
مباراة اليوم، لم أتخيل أننا سنواجه اأرجنتن بهذا السيناريو بامجموعة«.

وأوضح »هناك الكثر من امسؤوليات عى عاتق الجميع، اآن أنا اعمل مع 
امكسيك ولدي مسؤولية معهم، ستكون هناك 

نهتم  ان  يجب  التي  امباريات  من  الكثر 
عى  سيحدث  ما  سنرى  بنتائجها، 

ارض املعب«.
الذين  امدربون  قائا:  واستكمل 
اأمر  سيقولون  ميي  واجهوا 
يمكننا  كيف  غًدا  سنرى  ذاته، 
أسوأ  ي  يكون  قد  ميي،  إيقاف 
أيامه، لكن جميعنا متأكدون بأنه 

سيلعب بأفضل حااته، قد تخر 
أن  يجب  لذلك  دقائق   5 ي  امباراة 

نكون مركزين.
{ جيراردو مارتينو

ميسي يلتقي 

مدربه السابق
سيلتقي النجم اأرجنتيني ليونيل ميي 

مع مدرب امكسيك مواطنه خراردو »تاتا« 
مارتينو وجها لوجه، بعد أن أمضيا سويا 

موسما واحدا مع برشلونة وسنتن ي 
صفوف امنتخب اأرجنتيني من دون أن 
يحقق أي لقب كبر، وذلك عندما يتواجه 
امنتخبان اليوم ضمن منافسات امجموعة 

الثالثة ي مونديال قطر 2022.
وكان مارتينو، ومسقط رأسه روساريو 

كما ميي، التقى النجم اأرجنتيني للمرة 
اأوى خال موسم 2013-2014 عندما 

أرف اأول عى تدريب برشلونة، وهو 
أحد امواسم النادرة التي لم يفز بها ميي 

بأي لقب مع النادي الكتالوني.
ويروي امدير الرياي ي النادي 

الكاتالوني حينها وحارس 
مرماه ومنتخب اسبانيا سابقا 
أندوني سوبيساريتا عن الود 

امفقود بن الرجلن بقوله 
لصحيفة »ال باييس« عام 

2020، عندما كان مارتينو 
ي برشلونة قال لليو »أدرك 

جيدا بأنك تستطيع ااتصال 
بالرئيس ويقوم بطردي«.

{ ميسي

سكالوني:

لوزانو:

اوتارو:

ثقتنا كبيرة 

سنقاتل للفوز

المباراة »نهائي«

أكد ليونيل سكالوني امدير الفني منتخب 
اأرجنتن، أن مباراة امكسيك مختلفة تماًما عن 

لقاء السعودية، ولكنه لن يغر طريقة اللعب.
وأشار سكالوني ي 

امؤتمر التقديمي إى 
أن طريقة اللعب 

لن تختلف، 
موضًحا أنه 
شعر بالقلق 

أمام السعودية، 
ولكن يجب أن 
يصمد منتخب 

اأرجنتن ويتعلم 
الدرس ويستجمع قوته 

للفوز.
وأكد أن امكسيك فريق رائع ومنتخب هجومي 
ويقوده امدرب امميز تاتا مارتينو، موضًحا أن 

منتخب اأرجنتن عليه أن يدير اللعب بالطريقة 
التي اعتاد عليها.

وأوضح أن جميع الاعبن لديهم إرار عى 
تقديم كل ما لديهم لتصحيح الوضع الحاي، وما 

حدث ي لقاء السعودية.
وعن ليونيل ميي، أشار إى أنه جاهز بدنيا 

وفنيا مثل باقي الاعبن، والجميع ي أتم 
الدرجات من الركيز.

وأضاف »لدينا ثقة تامة ي أنفسنا وعلينا أن 
نفوز عى امكسيك ونقدم كل ما لدينا ي املعب، 
من الطبيعي أن يكون هناك توتر، ولكن الشعب 

اأرجنتيني دعمنا وسيظل يساندنا«.

شدد هرفينج لوزانو، 
منتخب  نجم 

عى  امكسيك، 
مواجهة  أهمية 
جنتن  ر أ ا
الجولة  ضمن 
دور  من  الثانية 

كأس  مجموعات 
العالم 2022.

اليوم  لوزانو،  وقال 
الصحفي:  امؤتمر  منتخب الجمعة، خال  «

رائعة،  عنار  ويضم  صعب  خصم  اأرجنتن 
بجانب أفضل اعب ي العالم، ليونيل ميي«.

وتابع: »سنفعل أقى ما لدينا، وامدرب 
تأكيد،  بكل  ذلك  ي  سيساعدنا 
لتحقيق  امناسبة  الخطة  بوضع 

الفوز«.
كانت  بولندا  »مباراة  وواصل: 
أظهرنا  ورسة..  للغاية  قوية 
ولعبنا  امختلفة،  امهارات 
سنواجه  واآن  جيدة..  مباراة 

اأرجنتن«.

أكد اوتارو مارتينيز، نجم هجوم 
لكرة  اأرجنتيني  امنتخب 
فريقه  مباراة  أن  القدم، 
اليوم السبت أما نظره 
بطولة  ي  امكسيكي 
 2022 العالم  كأس 
بقطر ستكون بمثابة 

»مباراة نهائية«.
الفريقان  ويلتقي 
اليوم السبت ي الجولة 
مباريات  من  الثانية 
الدور اأول للبطولة بعدما 
اأرجنتيني  امنتخب  استهل 
مسرته ي النسخة الحالية بهزيمة 

مفاجئة أمام نظره السعودي 1 / 2.
ميان  انر  مهاجم  عاما«،   25« مارتينيز  وقال 
اإيطاي، ي مؤتمر صحفي للمنتخب اأرجنتيني 
نفعله  أن  يجب  وما  نريد،  ما  »ندرك  أمس: 
استعادة التوازن.. إنها مواجهة بمثابة النهائي«.
وأشار مارتينيز إى أن الفريق ألقى بالهزيمة أمام 
السعودية خلف ظهره، وقال: »نحن مستعدون 

للمباراة القادمة«.

{ سكالوني

{ لوزانو

{ اوتارو
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»الفـيـفــا .. يـــرد« هتافات برازيلية ضد »ميسي«
ي ظل الراع الكبر 
وامستمر بن جماهر 

امنتخبن الرازيي 
واأرجنتيني، ظهر الحماس 

الكبر بن جماهر كا 
امنتخبن ي امونديال. 

وهاجمت جماهر الرازيل 
نجم امنتخب اأرجنتيني 
ليو ميي بعد الخسارة 

أمام السعودية ضمن 
منافسات الجولة اأوى لدور امجموعات 

بعد فوز الفريق عى ربيا ي افتتاح مباريات الفريق بدور امجموعات. وشهد 
محيط استاد لوسيل أجواء حماسية من جماهر الرازيل التي تفاعلت واحتفلت 

بالفوز العريض عى حساب الفريق الربي العنيد.

الـ»فيفا«  أكد 
لشبكة CNN أن 
»اأزياء  ارتداء 
ي  الصليبية 
العربي  العالم 
الرق  أو 
يمكن  اأوسط 
مسيئا  يكون  أن 

تغير  امشجعن  من  طلب  السبب  ولهذا  للمسلمن، 
امابس، أو تغطية امابس التي عليها رموز صليبية«.

امنتخب  مشجعي  من  بريطانية  جمعيات  طلبت 
العالم،  كأس  خال  قطر  ي  امتواجدين  اإنجليزي 
للحملة  )ترمز  جورج  القديس  مابس  ارتداء  عدم 

الصليبية(، وفق ما ذكرت صحيفة »التلغراف«.

كواليس الفوز على »التانجو«
منتخب  كشف 
مقطع  ي  السعودية، 
عر  رسمي  فيديو 
قاله  ما  كل  توير، 
الفرني  امدرب 
هري رينارد لاعبي 
اأخر  امنتخب 
مواجهة  قبل 
وبن  اأرجنتن 

شوطي امباراة.
وخال مقطع الفيديو الرسمي الذي نره امنتخب السعودي، قال 

رينارد بعد إعان التشكيل وخال محارة ما قبل انطاق امباراة: يجب أن 
تروا وجوهكم ي غرفة امابس ويجب أن تنظروا إى بعضكم البعض وتقول 

لزميلك بأنني أثق فيك.

المشجع اأرجنتيني رومانيولي يخطف اأضواء بفيديو «ترند» ويؤكد:

أتمنى منع »الكحول« بكل البطوات

فلسطين.. في القلب

لقطة جميلة التقطتها عدسات $ الرياي خال مباراة 
منتخبا الوطني مع السنغال مشجعن يرتدون الشال الفلسطيني 

ويرفعون علم فلسطن الحبيبة ي امدرجات.
الجماهر القطرية والعربية ا ترك أي مناسبة إا وتستغلها 

للتعبر عن حبها لفلسطن ومساندتها للقضية بشكل مستمر 
ورائع جدا.

ابنة »ترامب« في لوسيل

نرت إيفانكا، ابنة الرئيس اأمركي السابق دونالد ترامب، صورة 
لها برفقة زوجها جاريد كوشنر وأبنائهما الثاثة، ي استاد لوسيل 

ي قطر، ليلة الخميس.
وحرت إيفانكا مباراة القمة التي جمعت بن ربيا والرازيل 

ضمن منافسات امجموعة الثامنة مونديال »قطر 2022«.
وعرت إيفانكا ي منشور عر اانستغرام عن سعادتها بالتواجد مع 

العائلة ي قطر وحضور مباريات امونديال.

Facbook

وعرر رومانيوي عن سعادته بقرار الفيفا بالذات 
مونديال  ماعب  ي  الكحولية  امروبات  بمنع 

كأس العالم بقطر، مؤكدا أنه قراٌر مناسب.
وأشاد امشجع بالقرار وأثنى كذلك عى التنظيم 
ببطولة  الخروج  أجل  من  قطر  لدولة  امميز 
كأس العالم بأفضل صورة ممكنة وتسهيل كل 
اأمور عى الجماهر امتواجدة لحضور مباريات 

من  »أنا  اأرجنتيني:  امشجع  وقال  امونديال. 
اأرجنتن، وأعيش ي ميامي بفلوريدا، وأنا سعيٌد 

جدرا بعدم بيع الكحول ي اماعب«.
امروبات  جدرا،  جيد  قرار  »هذا  وأضاف: 
الكحولية ليست جيدة، من امثاي منع الكحول ي 

اماعب وي العالم«.
العربية،  للثقافة  تقديره  عن  رومانيوي  وعر 

بقوله: »أنا أقدر ثقافتكم، وأقدر الشعوب العربية، 
العالم هذه جميلة جدرا، والشعوب  بطولة كأس 

العربية لطفاء«.
مشددا عى أن الجماهر تتواجد اآن مع عائلتها 
بشكل سلس مما يجعل البطولة ممتازة والكل 
تامة  برزانة  امشجعون  يترف  حيث  سعيد، 

دون حدوث أي أزمات قد تعكر صفو البطولة.
اماعب،  ي  كحوليات  توجد  ا  »طاما  وأكد: 
يترف الناس عى نحو جيد. أنا أحرم نقاءكم«.
واعرف امشجع اأرجنتيني بأنه ي حالة وجود 
الكحول باماعب كانت اأمور ستنقلب رأسا عى 
عقب. وقال أيضا: نحن نقي أوقاتا رائعة للغاية 
من كل الجماهر العربية، والبطولة تسر بأفضل 
صورة وعى ما يرام جدا ونأمل أن تتواصل كذلك 
حتى النهاية. وكان الفيفا قد أعلن ي بيان رسمي 
امروبات  بيع  حظر  سيتم  إنه  البطولة  قبل 

يقتر  أن  عى  البطولة،  ماعب  ي  الكحولية 
وغرها  امشجعن  مهرجان  داخل  فقط  بيعها 
من الفضاءات امخصصة للجماهر وامَرافق التي 

تملك الرخيص بذلك.
ااستادات  تكون  أن  لضمان  القرار  هذا  وجاء 
وامناطق امتاخمة لها بمثابة فضاءات توفر امتعة 
تجربة  وتوفر  الجماهر  كافة  باحرام  وتتسم 

سارة للجميع.
إعجاب  اأرجنتيني  امشجع  تريحات  ونالت 
الكثر من امغردين عر توير، حيث تفاعلوا مع 
كامه وكتب صالح الصقر قائا: أغلب شعوب 
عى  حفاظا  الكحول  بمنع  قطر  تؤيد  العالم 

سامتهم.
فرض  استطاعت  التي  امسلمة  قطر  فشكرا 
روطها وتغير قوانن الفيفا العامية للمصلحة 
ااسامية  الدول  جميع  أن  لله  والحمد  العامة 

والعربية قادرة عى تطوير وقيادة العالم بسام 
وأمان لتطور ورقي الشعوب.

فيما كتب حمد قائا: كفو عليكم يا قطر الحبيبة، 
أبطال والله وعى التنظيم الرائع الي كل العالم 

تمدحها، واالله انكم قدها وقدود.
أتوقع أن قطر بهذا  أنا  القاي فقال:  أما خالد 
الدول  جميع  تتبعها  قاعدة  سري  القرار 
داخل  مشاكل  يسبب  الكحول  أن  امستضيفة 
دول  تحذو  أن  متوقع  لذلك  أمنياً  حتى  اماعب 
قطر  أسسته  الذي  القرار  هذا  خلف  كثرة 
للركة  الجزائي  الرط  بدفع  تبعاته  وتحملت 

امتعاقدة مع الفيفا.
إا  يصح  ا  حياة:  باسم  مغردة  قالت  فيما 
الصحيح، ورد عليها الكثري قائا: إنها قطر كل 
يوم تعطي درسا جديدا للجميع، وقطر فخر وعز 

لكل عربي ومسلم أيضا.

{  العائات في مدرجات ماعب المونديال

{  جماهير اأرجنتين

الشعوب العربية «لطيفة» 

وتتعامل بأفضل صورة 

سعيد بهذا القرار .. ويجب احترام ثقافات اآخرين 

خطف المشجع اأرجنتيني روبيرتو رومانيولي المتواجد في الدوحة 
حاليا لمؤازرة منتخب باده »الترند« في السوشيال ميديا باأمس، بعد 
قطر  عن  فيه  ويتحدث  اللقاءات  أحد  خاله  يجري  له  فيديو  مقطع 
وتنظيمها للبطولة، والقرارات الحاسمة التي اتخذتها مع الفيفا قبل 

بداية البطولة من أجل خروجها بأفضل صورة.

كتب – محمد الجزار
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سعد المهندي

أثبتنا أننا الحلقة اأضعف آسيويا في المونديال

من أنتم فنحن ا نعرفكم ؟!

} خسارة مؤمة أخرى منتخبنا الوطني ي امونديال 
أمام السنغال هذه امرة وبثاثية، ليودع العنابي 
البطولة رسميا كأول منتخب يغادر كأس العالم 

بخسارتن حتى اآن.
اأداء الذي ظهر به منتخبنا بشكل عام أقل من عادي 
ولم يكن يليق ببطل آسيا، وأثبت أنه الحلقة اأضعف 

ي البطولة من ضمن منتخبات آسيا ي امونديال 
واأسوأ عى مستوى اأداء والنتائج وليس هذا هو 

العنابي الذي نعرفه.. فمن أنتم؟
- نعم كان التحدي اأكر لنا هو ااستضافة ونجاح 

التنظيم ليكون أفضل نسخ بطوات كأس العالم وهذا 
ما حدث، ولله الحمد، فكل يوم يمر تزداد البطولة 

جمااً ورونقا وتتواى اإشادات من كل حدب وصوب، 
لكن لم يكن يمنع أن يرتفع مستوى الطموح لنشاهد 
منتخبنا يقدم مستوى راقياً أيضا أنه لو لم يكن هذا 
هو الطموح ما تم تفريغ الاعبن من أنديتهم، حيث 

كنا امنتخب الوحيد الذي فرغ اعبيه ومع ذلك أول 
امنتخبات امغادرة.

} براحة خطة اإعداد لم تكن مناسبة وتفريغ 
الاعبن من أنديتهم لم يكن موفقا، وزد عى ذلك 
الطريقة العقيمة التي يفكر بها امدرب سانشيز، 

وكانت أحد اأسباب الرئيسية ما ظهر عليه منتخبنا 
وإن كان هو من قاد امنتخب لإنجاز التاريخي 

للكرة القطرية ي آسيا، لكن هذا ا يمنع انه أخفق 
مع الاعبن إخفاقا غر متوقع أداء قبل النتيجة، 
وإنه إذا ما أردنا أن نتقدم فعى ااتحاد استبدال 

سانشيز والبحث عن مدرب أفضل يقود منتخبنا، فقد 
قدم اإسباني كل ما لديه واستبداله ا يعني فشله 

كمدرب، بل لتجديد الفكر والروح مع رورة إعطاء 
الفرصه لاعبن آخرين لانضمام للمنتخب وأا 

يكون حكرا عى اعبن بعينهم!
} نعم هي امشاركة اأوى منتخبنا ي امونديال لكن 

أيضا ي امقابل لعبت نفس امجموعة مع عدد كبر 
من منتخبات القارات اأخرى، بقصد كسب الخرة 

وااحتكاك بمختلف امدارس من أجل الظهور امرف 
ي امونديال ولم نكن أيضا نطالب اعبينا سوى 

بالظهور امرف واإمتاع وااستمتاع ولم يكونوا 
مطالبن بتحقيق إنجاز عامي مثا..

} آن اأوان اآن لوضع خطة لتجهيز منتخب 
لكأس آسيا امقبلة مع مدرب جريء وصاحب فكر 

أفضل كرويا وأن نستفيد من تجربة ما قبل امونديال 
وأثناءه فا يمكن بعد كل ذلك أن نعود إى الخلف 
ونبدأ من الصفر، بل ننطلق مرة أخرى من حيث 

وصلنا.
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آن اأوان استبدال سانشيز 
وإعطاء الفرصة لوجوه جديدة 

فهد العمادي
مدير التحرير

تونس

قطر

بولندا

إيران

أستراليا

السنغال

السعودية

ويلز

فرنسا

هولندا

اأرجنتين

إنجلترا

الدنمارك

اإكوادور

المكسيك

الوايات المتحدة

نحن المنتخب الوحيد الذي فرغ 
اعبيه وكنا أول المغادرين!
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أحمد 
بن علي 
والثمامة

خطبة الجمعة بالعربية واإنجليزية

واصلت اللجنة امنظمة لبطولة كأس العالم، فيفا قطر 
باإسام وسماحته بن  التعريف  2022، دورها ي 

جميع ضيوف الدوحة حضور امونديال
اللجنة امنظمة مونديال قطر وأول 

مرة ي تاريخ بطوات كأس العالم خصصت أماكن 
كبرة ومجهزة أمام ملعبي أحمد بن عي والثمامة، 
بها  الجمعة  صاة  الجمهور  ليؤدي  جاهزة  لتكون 
أمام  إيران  مباراتي  موعد  مع  تزامنت  وأنها  نظرا، 
ويلز باستاد أحمد بن عي، وكذلك مباراة العنابي أمام 
السنغال . واحتشد اآاف من امصلن من الجماهر 
املعبن، حيث شارك  أمام  الصاة  أداء  وشاركوا ي 

استاد  أمام  الصاة  اإيراني ي  الجمهور  اآاف من 
أحمد بن عي، كما شارك اآاف من امواطنن وكذلك 
أمام ملعب  الجمعة  أداء صاة  السنغالية  الجماهر 

الثمامة
وسائل  ومندوبي  امصورين  من  العرات  واحتشد 
العامية والدولية، لنقل وتصوير لقطات من  اإعام 
يحدث، حيث  ما  ونقل  املعبن  أمام  الجمعة  صاة 
وخطيبا  إماما  للبطولة  امنظمة  اللجنة  خصصت 
لكل مصى أمام املعبن، وتمت ترجمة الخطبة 
العربية إى اإنجليزية والفرنسية وكانت تدور 
حول سماحة الدين اإسامي وترحيبه باآخر 
والتأكيد عى أن قطر دولة اأمن واأمان 

والكل برحب بهم عى أرضها.

كتب - عاطف شادي

الخـبــرة ليســت عـــذرا فقـــد لعـبـنا ضــد مدارس كــل القارات 
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