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حكاية إسبانيا وألمانيا

بني أملانيا وإسبانيا فصول كروية شيقة 
ومختلفة عىل صعيد املنتخبات واألندية. اليوم 
يضاف إليها فصل جديد يف استاد البيت الذي 

سيخترب أمام العالم بأرسه نوعني من الثقة: 
من جهة تلك الثقة التي يمنحها انتصار 

بسبعة أهداف عىل حساب كوستاريكا، ومن 
جهة أخرى تلك الثقة التي قد تتزعزع بعد 

هزيمة غري متوقعة عىل يد اليابان. 
يف هذا املونديال التاريخي أصبحت 

الترصيحات الصحفية قبل اللقاءات جزءا 
أساسيا من إثارة املباريات وطرحها، فاملدرب 
لويس انريكي مثال وصف خصمه باملنتخب 

الذي يحّفز، بينما ذهب األملان إىل أبعد من 
ذلك عندما قال املهاجم كاي هافريتس إن 

رفاقه لن يسلكوا طريق االختباء يف مواجهة 
اإلسبان. 

بني الكرتني اإلسبانية واألملانية تاريخ طويل 
من النتائج والصور وكذلك قواسم مشرتكة يف 
السنوات األخرية، فإسبانيا توجت بطلة للعالم 
يف ألفني وعرشة قبل أن تودع من الدور األول 
يف النسخة املوالية، وأملانيا التي رفعت اللقب 

يف ألفني وأربعة عرش لم تتجاوز أيضا مرحلة 
املجموعات يف دورة روسيا. 

عند إجراء قرعة كأس العالم فيفا قطر 
2022؛ لم يطلب املراقبون واملحللون الكثري 
من الوقت من أجل توقع هوية املتأهلني عن 

هذه املجموعة، لكن حقيقة امليدان يف مونديال 
العرب جاءت رويدا رويدا لكي تخرب الجميع 

دون استثناء أن الفوز ال يتحقق رسميا إال 
بعد صافرة النهاية. 

إسبانيا سعيدة بظهورها األول لكنها خائفة 
من تغري حالها، وأملانيا حزينة بتعثرها 

االفتتاحي لكنها واثقة من قدرة نهوضها. 
هكذا هو الوضع الحقيقي لقمة أسالت الكثري 

من الحرب وقلبت الحسابات رأسا عىل عقب، 
يف انتظار ما ستسفر عنه موقعة اليوم التي 
ستتصدر كل العناوين مهما كانت النتيجة.

أشرف بن عياد

رونالد دي بور نجم الكرة الهولندية السابق :

المونديال نجح جماهيريًا وفنيًا

وبالنسبة للمنتخبات املشاركة يف املونديال 
وحظوظها، ق�ال: »من الطبيعي أن يكون 
قلب�ي مع املنتخ�ب الهولن�دي وأتمنى أن 
يف�وز باللقب، ولك�ن يف ذات الوقت أحب 
أداء املنتخب األرجنتيني رغم الخسارة من 
املنتخب السعودي يف الجولة األوىل.. ولكن 
يظ�ل هو املنتخب العريق صاحب األمجاد 

والتاريخ«.
وقال إن منتخب بالده يميض بش�كل جيد 
حي�ث ف�از يف املباراة األوىل عىل الس�نغال 
بهدف�ني دون رد وتعادل م�ع اإلكوادور، 
ولك�ن س�تكون املواجه�ة األصع�ب أمام 
املنتخ�ب القطري، ف�إذا اس�تطاع الفوز 
س�يتصدر املجموع�ة ويتأه�ل إىل املرحلة 
الثاني�ة دور )ال�� 16( وبعدها س�يكون 
الطري�ق مفتوح�ا للتق�دم إىل األمام رغم 

صعوبة املواجهات يف األدوار االقصائية.
وأوض�ح ب�أن هولن�دا لم تقدم املس�توى 
املطل�وب يف لق�اء األك�وادور أمس األول- 
الجمع�ة، خاص�ة يف الش�وط الثاني، كما 
كان املنتخ�ب يف حاجة إىل يشء من الحظ 
يف بعض التسديدات خالل املباراة.. مشريا 
إىل أن منتخ�ب ب�الده يعت�رب البط�ل غري 
املتوج بعد أن وصل إىل نهائي كأس العالم 
3 م�رات دون أن يتمكن من إحراز اللقب، 
منوها بأن حظوظه يف الفوز باللقب تبقى 
قائمة يف النس�خة الحالية ولكن املتغريات 
تحكمه�ا ظ�روف  اإلقصائي�ة  األدوار  يف 
املواجهات الصعب�ة يف األمتار األخرية من 

املنافسة.
وأض�اف: »م�ن واق�ع قراءت�ي للمش�هد 

املونديايل ومس�توى املنتخب�ات حتى اآلن 
فأنا أرش�ح املنتخب الربازييل للفوز بلقب 
كأس العال�م FIFA قط�ر 2022، وذل�ك 
بفضل النجوم أصحاب الخربات واملهارات 
العالية لرفاق النج�م نيمار، فهم يملكون 
خ�ربة املباري�ات الكبرية والحاس�مة رغم 
تواجد بعض العنارص الش�ابة يف تشكيلة 
الربازيل، وكذلك من واق�ع التاريخ الكبري 

للربازيل يف كأس العالم«.
وش�دد دي بور عىل أن املنتخب اإلس�باني 
ق�دم مس�توى متمي�زا يف مبارات�ه األوىل 
من خ�الل العبي�ه الش�باب الذي�ن أكدوا 
ع�ىل طموحهم الكبري يف الذه�اب بعيدا يف 

البطولة والف�وز باللقب، خصوصا يف ظل 
رغبتهم يف وضع بصمتهم الخاصة وتأكيد 
اس�تحقاقهم لتمثيل املنتخب بش�كل رائع 

ومتميز.
كما أش�اد العب املنتخب الهولندي السابق 
باملنتخ�ب الكن�دي مش�ريا إىل أن�ه ق�دم 
مستوى جيدا رغم خس�ارته أمام بلجيكا 
وه�و فريق يلعب ك�رة جماعية إىل جانب 
الحل�ول الفردي�ة لالعبي�ه، ويمتلك قدرة 

األداء القوي.
وق�ال إن املنتخب الس�عودي أيضا انطلق 
بقوة عندما تغلب عىل األرجنتني يف مواجهة 
اكد من خاللها الس�عوديون انهم لم يأتوا 

للمشاركة فقط بل من أجل إثبات قدرتهم 
عىل الوصول إىل أبع�د مرحلة يف البطولة، 
وم�ا يميز املنتخب وج�ود بعض العنارص 

التي شاركت من قبل يف كأس العالم.
ون�وه دي ب�ور إىل أن الجماهري تس�تمتع 
حالي�ا يف قطر ب�أداء منتخباتها ونجومها 
املفضلني يف كل املجموعات، كما تس�تمتع 
باألجواء العامة والفعاليات خارج املالعب، 
يف تجربة فريدة ورائعة تعرف عىل تاريخ 
وثقافة وتراث الخليج يف بطولة تقام ألول 
م�رة يف املنطقة العربية والرشق األوس�ط 

بشكل عام.

{ رونالد دي بور

{ أجواء استاد لوسيل قبل مباراة األرجنتين والمكسيك

الدوحة- قنا- أكد رونالد دي بور 
سفير اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 

ونجم الكرة الهولندية السابق أن 
بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، 

تحقق نجاحًا جماهيريًا وفنيًا في نسخة 
هي األفضل وتتميز بتقارب المسافات 

مقارنة بالنسخ الماضية من المونديال.
وقال دي بور في تصريح خاص لوكالة األنباء 

القطرية »قنا« إن وسائل التنقل خالل مونديال 
قطر كانت ملفتة وجاذبة لالنتباه، حيث توفرت 

كل سبل التنقل عبر شبكات المترو ومحطاته 
المختلفة في كل مناطق قطر حيث يربط 
القطار مالعب المونديال بالفنادق وأماكن 

السكن ومناطق الجذب الجماهيري، فضال عن 
الحافالت الكهربائية »مترو لنك« وباصات »كروة« 

وخدمة التاكسي بأنواعها.

مدرب أميركا:

ال مكان للسياسة في مواجهة إيران
الدوح�ة- أ. ف. ب- أكد م�درب املنتخب األمريكي غريغ بريهالرت 
أن السياس�ة ل�ن تدخل يف مب�اراة بالده املصريية ض�د إيران يف 

الجولة االخرية من دور املجموعات ملونديال قطر الثالثاء املقبل.
وج�اء كالم املدرب بع�د أن ف�رض رجاله التعادل الس�لبي عىل 
إنجلرتا املرش�حة للمنافس�ة عىل اللقب الجمعة يف الجولة الثانية، 
ما يرتك الباب مفتوًحا عىل مرصاعيه يف املجموعة الثانية بعد فوز 

قاتل اليران -2 صفر عىل ويلز.
تتص�در إنجل�رتا بأرب�ع نق�اط مقاب�ل ث�الث الي�ران واثنت�ني 
للواليات املتحدة ونقطة لويلز. س�تكون املواجهة املنتظرة إعادة 
ملب�اراة كأس العالم 1998 املش�حونة سياس�يًا ب�ني الخصمني 
الجيوسياس�يني، والتي فازت بها إيران 2-1 يف دور املجموعات، 

وأطلق عليها لقب »أم مباريات كرة القدم«.
لك�ن بريهالرت أرص عىل أنه رغم اس�تمرار التوترات بني البلدين، 

فإنه لن يكون للسياسة مكان الثالثاء.

وق�ال يف هذا الصدد »لق�د لعبت يف ث�الث دول مختلفة، ودّربت 
يف الس�ويد، وال�يء الذي يميز كرة القدم هو أن�ك تقابل العديد 
من األش�خاص املختلفني من جمي�ع أنحاء العالم، ويجمعك حب 

مشرتك لهذه الرياضة«.
وتابع »أتصور أن املنافس�ة س�تكون ش�ديدة بس�بب حقيقة 
أن كال املنتخب�ني يريد العبور إىل الدور الثاني - ليس بس�بب 
السياس�ة أو بس�بب العالقات بني بلدينا. نحن العبو كرة قدم 

وسنتنافس وسيتنافسون بدورهم وهذا كل ما يف األمر«.
س�تكون الواليات املتحدة بحاجة للف�وز للتأهل للدور 

الثان�ي للم�رة الثالثة تواليًا بع�د 2010 و2014 
)غاب�ت عن 2018(، فيما ق�د يكون التعادل 

كافيًا الي�ران إذا ما خدمتها نتيجة انجلرتا 
وويل�ز للعب�ور إىل الدور الثان�ي للمرة 

األوىل يف تاريخها.
{ غريغ بيرهالتر

على هامش المونديال

نادي الدوحة للجولف يجذب النجوم
الدوحة -قنا- أكد حس�ن النعيمي رئيس 
ملع�ب  أن  للجول�ف  القط�ري  االتح�اد 
نادي الدوح�ة للجولف بات وجهة مميزة 
لنجوم كرة القدم الذين ش�اركوا من قبل 
مع منتخب�ات بالدهم املش�اركة يف كأس 
العال�م FIFA قطر 2022، والذين يأتون 

لالستمتاع بممارسة لعبة الجولف.
وقال النعيمي يف ترصيحات خاصة لوكالة 
األنب�اء القطرية " قنا" إن ن�ادي الدوحة 
للجولف يس�تضيف العديد من األنش�طة 
الرياضي�ة والرتفيهي�ة واملوس�يقية من�ذ 
انطالقة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وأض�اف أن هناك العديد م�ن نجوم كرة 
الق�دم العامليني الس�ابقني يش�اركون يف 
منافسات خاصة للجولف يف الدوحة وعىل 
رأس�هم األرجنتين�ي غابرييل باتيس�توتا 
والهولندي رود خولي�ت ومواطنه نايجل 
دي يون�غ واإلنجليزيون آالن ش�ريير ويل 
ديس�كون وجريمون جين�اس، والويلزي 

ريان غيغز، وغريهم.
وتاب�ع: »هناك حجوزات م�ن قبل العبني 
آخرين من املش�اركني حاليا مع منتخبات 
بالدهم يف املونديال سيش�اركون أيضا يف 
منافسات خاصة بهم خالل فرتات الحقة، 
حيث يعشق العديد منهم هذه اللعبة مثل 
قائد منتخب ويلز غاريث بيل الذي يعشق 

الجولف إىل حد كبري«.
وكش�ف النعيم�ي أن م�ا يق�رب من 17 
فعالي�ة ب�دأت ي�وم 22 نوفم�رب الجاري 
يف منطق�ة ن�ادي الجول�ف خ�الل ف�رتة 
املوندي�ال بمش�اركة العدي�د م�ن نجوم 

املوسيقى العامليني.

وأكد رئيس االتح�اد القطري للجولف أن 
قطر أبهرت العالم بمونديال تاريخي غري 
مس�بوق، حيث كان افتت�اح كأس العالم 
FIFA قط�ر 2022، مدهش�ا ل�كل م�ن 
ش�هدوا افتتاح النسخ السابقة، مشريا إىل 
أن الجماهري تستمتع حاليا بكل التفاصيل 
املتعلقة باملونديال من مباريات وفعاليات 

مصاحبة، وسهولة يف التنقل.
وق�ال النعيم�ي إن تفاع�ل الجماه�ري 
م�ع أح�داث املوندي�ال داخ�ل املالعب 
وخارجها كان ردا بليغا عىل املش�ككني 
يف نج�اح قطر الس�تضافة أك�رب بطولة 
رياضي�ة عاملية، وبالتايل ل�م يعد هناك 
اآلن م�ن يتح�دث ع�ن ه�ذا األم�ر، ألن 
هؤالء املش�ككني اآلن تتملكهم الدهش�ة 
ويس�تمتعون بمش�اهدة املباريات ذات 
املستوى الفني العايل، مثلما يستمتعون 
املتعلق�ة  األخ�رى  بالتفاصي�ل  أيض�ا 

بالفعاليات املصاحبة.
وأض�اف: »دول�ة قط�ر بالفع�ل تخطت 
منذ ف�رتة مرحل�ة الرد عىل املش�ككني يف 
قدرته�ا عىل اس�تضافة املونديال، وكانت 
منذ اليوم األول ع�ىل يقني أن األفعال عىل 
أرض الواق�ع ه�ي التي س�تثبت للجميع 
ق�درة قطر ع�ىل اس�تضافة بطولة كبرية 
بحج�م كأس العالم، ومن�ذ الحصول عىل 
رشف االس�تضافة، نظم�ت دول�ة قط�ر 
الكثري م�ن األحداث املهمة التي ردت فيها 
ع�ىل كل املش�ككني، ومنه�ا بطولة كأس 
الع�رب FIFA قط�ر 2021، والتي كانت 
أكث�ر فرصة ت�م خاللها تجرب�ة الخطط 

التشغيلية للمونديال بشكل متكامل«.

{ حسن النعيمي { جاريث بيل يلعب الجولف
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مران استشفائي                             أمس.. والتحضيرات تتواصل اليوم

العنـــابي الحــزيـــــــــــــــــن يستعد للطواحين البحث عن انتصار شرفي
طالبت الجماهري عرب منصات التواصل االجتماعي برضورة بحث العنابي عن 
الفوز يف املباراة الثالثة أمام املنتخب الهولندي، فعىل الرغم من صعوبة ذلك 
لكنها تعد فرصة بالنسبة لالعبني لتقديم عرض جيد بعيدا عن أي حسابات 
أخرى وسيكون الهدف منها هو الظهور بصورة طيبة وتجنب خسارة ثالثة 

عىل الرغم من صعوبة ذلك.
خسارة االفتتاح أمام اإلكوادور والخسارة أمام بطل افريقيا يف الجولة الثانية 
تتطلب من عنارص العنابي اللعب أمام الطواحني الهولندية بدون ضغوط من 
أجل تقديم عرض جيد يريض الجماهري ويكون حافزا من أجل املستقبل، ربما 
يكون دافعا من أجل حضور مستمر يف كأس العالم خالل النسخ القادمة، لذا 
سيكون الفوز عىل هولندا بمثابة انتصار رشيف له مكاسب عديدة ويجب أن 

يتطلع نجوم منتخبنا لذلك.

الخسارة الثالثة مرفوضة

دفعنا ثمن الشحن الزائد.. أحمد خليل:

األداء ال يناسب اإلعداد
يف  قطر  إرث  سفري  خليل  أحمد  أّكد 
ترصيح خاص لوكالة األنباء القطرية أن 
للمباريات  الكبري  الجماهريي  الحضور 
كان  البطولة  يف  اآلن  حتى  ُلعبت  التي 
الحضور  يف  املشككني  عىل  بليغاً  رداً 
أن  إىل  مشريا  املونديال..  يف  الجماهريي 
البطولة حققت نجاحاً كبرياً قبل بدايتها 
تدار  كانت  التي  التشكيك  حمالت  وأن 
الرد  جاء  قطر  مونديال  عن  الخارج  يف 
حرضت  التي  الجماهري  قبل  من  عليها 

من جميع أنحاء العالم.
املستوى  عن  رضاه  عدم  خليل  وأبدى 
يف  العنابي  املنتخب  به  ظهر  الذي 
أمام  األوىل  املاضيتني،  املباراتني 
اإلكوادور التي خرسها ) صفر - 2 ( يف 
 3  1-( السنغال  أمام  والثانية  االفتتاح، 
الجهد  مع  يتوافق  ال  األداء  إن  وقال   .)
التي  واإلمكانيات  للمنتخب  بذل  الذي 
سخرت له من إعداد جيد لم يحَظ به أي 
من املنتخبات املشاركة يف هذه البطولة.

بعض  هناك  القدم  كرة  »يف  وأضاف: 
وبدنياً،  نفسياً  الالعب  يف  تؤثر  الجوانب 
منها الشحن الزائد، ولكن هذه املؤثرات 
تزول مع ميض وقت املباراة بعد بدايتها، 
املنتخب  لالعبي  يحدث  لم  هذا  ولكن 
القطري، حيث إن األداء كان غري متوقع 

من الجميع، فاملنتخب خرس يف مباراتني 
الفني،  من حيث مستواه  نتيجة وشكالً 
من  كان  التي  الفنية  التعديالت  حتى 
لم  املباراة  أثناء  تحدث  أن  املفرتض 

تحدث بالشكل املطلوب«.
املنتخب  أن يصحح  خليل  أحمد  وتمنى 
يف املباراة املقبلة واألخرية له يف البطولة 
مستوى ظهوره ويعالج أخطاءه وينجح 
مشاركة  به  يحقق  مستوى  تقديم  يف 

مرضية للجميع.

{ أحمد خليل

عادل خميس:

لم نظهر
بالمستوى المطلوب

عرّب عادل خميس سفري إرث قطر يف 
ترصيح مماثل عن سعادته بالنجاح 
الذي تحققه البطولة منذ انطالقتها 
حتى اليوم وبالحضور الجماهريي 
املميز وبالتفاعل الكبري من املجتمع 

القطري مع جميع أنشطة وفعاليات 
املونديال الذي أبهر كل العالم بحسن 

تنظيمه وبجودة املنشآت التي 
تحتضن كل التدريبات واملباريات 

واملرافق عالية الجودة بتوفر أفضل 
سبل الراحة إلقامة املنتخبات.

وعن مستوى املنتخب القطري 
يف املباراتني املاضيتني وخسارته 
فيهما، قال: »كنا نتوقع أن يكون 

ظهور املنتخب القطري يف هذه 
البطولة بشكل يليق بحجم 

اإلمكانيات التي ُوفرت له، من خالل 
مشاركته يف أكرب البطوالت الدولية 

وخوض العديد من املباريات 
التجريبية ولكن األداء كان محبطاً 

للجميع، حيث خرس املنتخب يف 
مباراتيه دون تقديم مستوى، 

فاملنتخب لم يظهر بالشكل 
املطلوب«.

وتابع: »أعتقد أن الفرتة اإلعدادية 
الطويلة األخرية للمنتخب وابتعاده 
عن خوض مباريات الدوري املحيل 
قد تكون واحدة من األسباب التي 

أدت لهذا الظهور غري املريض«.
وطالب سفري إرث قطر العبي 

املنتخب القطري بالظهور الجيد 
يف املباراة الثالثة لهم يف دور 

املجموعات أمام هولندا وتقديم 
مستوى يريض تطلعات الجماهري 
القطرية التي كانت تطمح لظهور 

جيد ملنتخبها يف البطولة األوىل 
له والتي ُتقام عىل أرضه ووسط 

جماهريه.

{ عادل خميس

بعد  استشفائيا  تدريبا  أمس  العنابي  منتخبنا  خاض 
الخسارة التي تعرض لها أمام السنغال يف ثاني جوالته 
بكأس العالم 2022، والتي خرسها بثالثة أهداف مقابل 

هدف واحد.
وتجاوز  األنفاس  التقاط  أجل  من  خفيفا  املران  وجاء 
القوية  املباراة  بذل خالل  الذي  البدني  اإلرهاق والجهد 
حيث  إفريقيا،  قارة  بطل  أمام  العنابي  خاضها  التي 
البدني  واالندفاع  والندية  بالقوة  املواجهة  تلك  تميزت 
إنهاء  وعدم  ملنتخبنا  بالنسبة  التوفيق  عنها  غاب  لكن 

الهجمات بالصورة الالزمة.
حديث  إجراء  عىل  سانشيز  فيليكس  املدرب  وحرص 
ألن  تركيزهم  عىل  بالحفاظ  خاللها  حثهم  الالعبني  مع 

املشاركة لم تنته بعد، وهناك مباراة قوية أمام املنتخب 
فوزا  حقق  والذي  باللقب،  للتتويج  املرشح  الهولندي 
بالشكل  له  االستعداد  ويجب  جولتني  أول  يف  وتعادال 
حالة  تعزز  مرضية  غري  نتيجة  أي  لتفادي  املناسب 
التأهل  فرصة  العنابي  فقد  أن  بعد  الجماهريي  الحزن 
للدور الثاني عىل الرغم من الدعم واملساندة واالستعداد 
بصورة كبرية، لكن الخسارة أمام اإلكوادور يف االفتتاح 
قضيا  الثانية،  الجولة  يف  السنغال  أمام  الخسارة  ثم 
التي تحقق نجاحها مذهال  التأهل يف البطولة  عىل حلم 
يف  العنابي  استمرار  األمل  وكان  املستويات  جميع  عىل 
البطولة لزيادة النجاح لكن لم يحالف منتخبنا التوفيق 
وودع املنافسة وستكون مواجهة هولندا تحصيل حاصل 

لكنها بالرغم من ذلك تبقى مهمة بالنسبة للعنابي.
مواجهة الطواحني املقررة يوم الثالثاء املقبل عىل استاد 
البيت ستبدو فرصة جيدة أمام عنارص منتخبنا لتقديم 

ض  عر
كانت  التي  الضغوط  عن  بعيداً  جيد 

حارضة يف أول مواجهتني، فالهدف يف تلك املباراة 
التي  للجماهري  بالنسبة  مرشفة  صورة  تقديم 
سيلعبون  الذين  العنابي  نجوم  ملتابعة  ستحرض 
أن منتخبنا  العالم، كما  أبرز نجوم  أمام نخبة من 
بطل قارة آسيا ويجب أن ينهي مشواره يف املونديال 
بصورة طيبة تؤكد أن الخسارة يف أول مباراتني كان 
لهما ظروف استثنائية حالت دون تقديم منتخبنا 
قدراته املعروفة عنه، فقد سبق وتألق يف كأس آسيا 
وكوبا أمريكا والكأس الذهبية والتصفيات األوروبية 

لكن 
املنتخب  باعتباره  املونديال  ضغط  ربما 

تقديم  دون  وحال  الرتكيز  عىل  أثر  قد  املستضيف 
رغم  هولندا  مواجهة  وبالتايل  املطلوب  املستوى 
أن  والشك  طيبة  صورة  لتقديم  فرصة  صعوبتها 
الفوز عىل منتخب عاملي كبري بما يضمه من نجوم 
تعلم  التي  للجماهري  مصالحة  سيكون  هولندا  من 
أن منتخبنا كان تحت ضغط كبري يف أول مشاركة 

مونديالية له.
استعداداً  تدريباته  أوىل  اليوم  سيخوض  منتخبنا 

اسباير  مالعب  ستحتضن  حيث  هولندا،  ملواجهة 
لتصحيح  فرصة  ستكون  التي  التدريبية  الحصة 
السنغال  أمام  منتخبنا  فيها  وقع  التي  األخطاء 
استمرت  حيث  الدفاعي،  الجانب  يف  خاصة 
منها  استفاد  التي  السهلة  الدفاعية  األخطاء 
أن  يجب  الهجومي  الجانب  أن  كما  املنافسون، 
تلوح،  التي  الفرص  فاعلية الستغالل  أكثر  يكون 
رأسهم  وعىل  بنجومه  هولندا  منتخب  فأمام 
ليفربول  نجم  دايك  فان  العالم،  يف  مدافع  أفضل 
صعبة  العنابي  هجوم  مهمة  ستجعل  اإلنجليزي، 
هو  تتطلبه  ما  وكل  مستحيلة،  ليست  لكنها 
واالستعداد  الفرص،  أنصاف  واستغالل  الرتكيز 
العنابي مشواره يف  به  لتقديم عرض جيد يختتم 

املونديال ويودع بشكل مقبول.

المواجهة األخيرة فرصة للظهور بشكل 

أفضل ومصالحة الجماهير كتب - عادل النجار

األخطاء..
عرض مستمر

مباريات  يف  تتكرر  الفردية  األخطاء  ماتزال 
فقد  باهظاً،  ثمنها  يكون  ما  ودائما  منتخبنا 
ارتكب بوعالم خطأ فادحا أمام السنغال تسبب 
يف استقبال الهدف األول، ولم يكن ذلك الخطأ 
هو األول، بل كانت هناك أخطاء دفاعية أخرى 
يف املباراة األوىل أمام اإلكوادور، وبالتايل يجب 
األخرية  هولندا  مباراة  يف  األمر  هذا  تجاوز 
يمتلكون  ألنهم  البطولة،  يف  للعنابي  بالنسبة 

خط هجوم قويا للغاية.

الالعبون يعربون
عن أسفهم

حالة من الحزن الشديد سيطرت عىل نجوم منتخبنا بعد ضياع 
حلم التأهل املونديايل، وقد أبدى عدد من نجوم منتخبنا العنابي 
التوايل أمام السنغال وقبلها  الثانية عىل  أسفهم بعد الخسارة 
الخسارة أمام اإلكوادور يف أول جولتني بكأس العالم وقدموا 
اعتذارهم للجماهري يف الوقت الذي تعاهدوا فيه برضورة تقديم 
القادمة  البطوالت  مستوى أفضل يف مباراة هولندا، وكذلك يف 
ستدفعهم  جديدة  تجربة  منحتهم  املونديال  يف  املشاركة  ألن 

بقوة يف املستقبل.
سانشيز بدوره تحدث عن هذا األمر وأكد أنه سيعمل عىل عالج 

املشاكل التي عانى منها املنتخب واالستفادة من التجربة.

أمام  القادمة  مباراته  يف  العنابي  منتخبنا  هجوم  أمام  كبرية  مهمة  هناك  ستكون 
العالم  يف  املدافعني  أفضل  دايك  فان  النجم  الطواحني  دفاع  يقود  حيث  هولندا، 
حالياً، يف وقت لم يظهر هجوم العنابي بالصورة املطلوبة يف املونديال حتى اآلن، 
عيل  املعز  رأسها  عىل  مميزة  هجومية  عنارص  منتخبنا  امتالك  من  الرغم  عىل 
هداف كأس آسيا يف النسخة املاضية والهداف التاريخي للبطولة يف نسخة 
اللعب،  صانع  عفيف  أكرم  وبجانبه  الذهبية،  الكأس  وهداف  واحدة 
وحسن الهيدوس قائد العنابي، وكذلك محمد مونتاري الذي نجح يف 
منتخبنا  ذلك  لكن رغم  اآلن،  الوحيد حتى  منتخبنا  تسجيل هدف 
كبرية  بصورة  وعانى  املطلوبة  الهجومية  بالصورة  يظهر  لم 
أمام دفاعات اإلكوادور والسنغال، وستكون املهمة صعبة 
يف  الهجوم  يكن  لم  اذا  الهولندي  الدفاع  أمام  كذلك 
حالته وظهر بالصورة املطلوبة وقدم أداء قويا 
الدعم  التي لم تقرص يف  يريض الجماهري 

واملساندة.

للتفوق على دفاع هولندا بقيادة فان دايك

الهجوم أمام تحـد كبير

{ إبراهيم خلفان

األرقام  عىل  الوقوف  من  البد  الالعبني  قدرات  تطوير  أجل  من 
اول مشاركة مونديالية، ويف مقدمتها  التي ظهرت يف  السلبية 
 5 العنابي  اهتزت شباك  كبري، حيث  بشكل  األهداف  استقبال 
مرات يف مباراتني فقط وهي نسبة عالية، وذلك بعد الخسارة 
وأمام  األوىل،  املباراة  يف  نظيفني  بهدفني  اإلكوادور  أمام  توالياً 
السنغال بثالثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات املجموعة 
تسجيل  بجانب  نقطة،  أي  عىل  الحصول  يتم  لم  كما  األوىل، 
غري  بصورة  الهجومية  الفاعلية  غابت  وقت  يف  وحيد،  هدف 

لم  أشواط  أول  ففي  العنابي،  قوة هجوم  رغم  معتادة 
املنافس  مرمى  عىل  التسديد  يتم 
يف الوقت الذي كان الشوط الثاني 
مقارنة  أفضل  السنغال  أمام 
باملباريات السابقة، كذلك خرجت 

البطاقات الصفراء كثرياً.

على مستوى استقبال األهداف وغياب التسديد

يخوض منتخبنا العنابي تدريباته اليوم عىل مالعب أكاديمية اسباير حيث 
غداً  الرئييس  التدريب  سيكون  حني  يف  هولندا،  ملواجهة  التجهيز  سيبدأ 
ويسعى  هولندا،  منتخب  ملواجهة  املناسب  التصور  وضع  خالله  وسيتم 
التشكيل املناسب لتلك  املدرب اإلسباني فيليكس سانشيز لالستقرار عىل 
املواجهة الصعبة، وذلك خالل املران الرئييس حيث كانت هناك بعض األنباء 
املتداولة من قبل بعض الخرباء واملحللني والتي تتعلق بإمكانية إجراء بعض 
التعديالت عىل طريقة اللعب التي لعب بها منتخبنا يف أول مباراتني، وربما 
تكون هناك بعض التبديالت عىل التشكيل والعنارص املختارة كذلك خاصة 
يف الجانب الدفاعي، لكن القرار األخري سيكون للمدرب الذي يعرف جيداً من 
هو األنسب لتلك املباراة، والشك أنها مواجهة صعبة أمام نجوم عامليني لكن 
كوبا  األرجنتيني يف  املنتخب  مثل  قوة  أكثر  منتخبات  العنابي سبق وواجه 
األوروبية  التصفيات  يف  الربتغايل  املنتخب  وكذلك  أمريكا 
وغريها من املباريات القوية، ويجب أن يكون عنارص 

منتخبنا يف املوعد لتقديم العرض املناسب.

غدًا.. المران الرئيسي 

التحضيرات
تتواصل في اسباير

الحضور الجماهيري.. مبهر
أجمع سفراء املونديال عىل تميز نسخة قطر 2022، وقالوا عن النجاح الكبري 
املعلنة  األرقام  الجماهريي »تكشف  الحضور  البطولة من حيث  الذي حققته 
من املنظمني للبطولة أن الحضور الجماهريي كان رائعاً وحقق أرقاماً فاقت 
الجماهريي  الحضور  إن  قالوا  الذين  املشككني  عىل  التوقعات وكانت رداً  كل 

سيكون ضعيفاً يف هذه البطولة«.
بكل حكمة وذكاء  املغرضة  الحمالت  تعاملت مع  أن قطر  إىل  اإلشارة  وتمت 
وجعلت الجماهري التي جاءت إىل البالد من كل دول العالم ترد عىل املشككني 
من خالل الرسائل اليومية للمحطات التليفزيونية والفيديوهات املنشورة عىل 

مواقع التواصل االجتماعي.

عزز نجاح البطولة

اإلصالح ضرورة من أجل المستقبل

إبراهيم خلفان:

الغياب عن الدوري أثر سلبيًا
إرث  سفري  خلفان،  إبراهيم  قال 
لخسارتي  بالحزن  يشعر  إنه  قطر 
تفاجأ  لقد  وأضاف:  العنابي، 
قدمه  الذي  باملستوى  الجميع 
املنتخب القطري يف مشاركته األوىل 
عىل  املقامة  العالم،  كأس  بنهائيات 

أرضه ووسط جماهريه.
كل  له  وفرت  املنتخب  أن  وأضاف 
السبل لإلعداد الجيد لكنه يف النهاية 
التي  الصورة  تقديم  يف  يوفق  لم 
القطرية،  الجماهري  تنتظرها  كانت 
خاصة بعد املستويات املتميزة التي 
ونجاحه  السابق  يف  األدعم  قدمها 
كأس  بلقب  األوىل  للمرة  التتويج  يف 
الناجحة  ومشاركته   ،2019 آسيا 
خوضه  جانب  إىل  أمريكا  كوبا  يف 
التصفيات األوروبية املؤهلة إىل هذا 

املونديال.
وأشار إىل أن غياب عنارص املنتخب 
الدوري  مباريات  يف  املشاركة  عن 

القطري مع فرقهم يعد من أسباب 
املريض  غري  املستوى  بهذا  الظهور 
املتابعني للمنتخب.. وتمنى أن  لكل 
مباراة  تقديم  من  املنتخب  يتمكن 
تختلف عن السابقتني أمام املنتخب 
يف  الصورة  تتعدل  حتى  الهولندي 

ختام مشاركته يف هذه البطولة.

تتطلب تدخال لمنع تكرارها

أرقام سلبية
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         يقّلب في مباراة السنغال

لماذا خسر العنابي..؟!

وبمقارنة األداء يف املباراتني نجد ان منتخبنا تحسن أداؤه بشكل 
كبري يف املباراة الثانية بعد ان أدخل املدرب سانشيز ثالثة تعديالت 
لألسف  كافيا  يكن  لم  لكنه  كبري  بتحسن  جاءت  التشكيلة  عىل 
هناك  حال  اية  وعىل  املونديال.   قلب  عىل  العنابي  البقاء  الشديد 
مباراة أخرى ثالثة تنتظر نجوم منتخبنا الذين لم يدخروا جهودا 
يف املباراتني السابقتني لكن التوفيق خانهم ويبقى األمل وكل األمل 
يف تصحيح الوضع يف املباراة القادمة أمام منتخب هولندا سواء 
بنتيجة إيجابية ممكنة وغري مستحيلة لكنها صعبة جدا، أو بأداء 
للمنتخب  الكبرية  البوابة  من  والالعبني  املنتخب  يخرج  مرشف 

لتنتهي بذلك مرحلة كبرية من مراحل كرة القدم القطرية. 

ثالثة تعديالت عىل التشكيلة 

واجهت  التي  التشكيلة  عىل  تعديالت   3 العنابي  مدرب  أدخل 
وشملت  بهدفني  وخرست  األوىل  املباراة  يف  االكوادور  منتخب 
تم  حيث  املرمى  وحراسة  والوسط  الدفاع  خطي  التعديالت 
استبدال بسام الراوي يف خط الدفاع بزميله إسماعيل محمد ويف 
خط الوسط تم ضم عاصم مادبو بدال من عبد العزيز حاتم يف حني 
ان سعد الدورسي ترك مكانه لزميله مشعل برشم مع العلم ان 
هذه التعديالت كانت مصحوبة بتعديل عىل طريقة اللعب والخطة 
الهجومية.  ويف ضوء ما سبق، فقد تكونت التشكيلة التي واجهت 
بيدرو وخوخي  املرمى ووكل من  السنغال من برشم يف حراسة 
لعب  الجانبني  الدفاع وعىل  الكريم حسن يف محور  بوعالم وعبد 
بطابع هجومي،  الظهريين  مركز  األمني يف  إسماعيل عيل وهمام 
بدور  وقام  ارتكاز  كالعب  مادبو  عاصم  لعب  الوسط  خط  ويف 
كبري يف قطع الكرات ومعه كريم بوضياف الذي توىل الربط بني 
الهجوم بشكل كبري  الذي ساند خط  الهيدوس  الخطوط وحسن 
كجناح مناور يف الجهة اليمنى. أما خط الهجوم فتكون من املعز 

عيل وأكرم عفيف. 

مونتاري نقطة مضيئة 

اكتفى  حني  األوىل  املباراة  يف  الوضع  عليه  كان  ملا  وخالفا 

هذه  يف  نجده  الخسارة،  رغم  فقط  بتبديلني  سانشيز  املدرب 
الخسارة  رغم  أيضا  متأخرة  كانت  تبديالت   4 يجري  املباراة 
وهي   83 الدقيقة  يف  وتبديلني  و74   69 الدقائق  يف  وجاءت 
فيه  كان  وقت  يف  املوازين  قلب  عىل  تساعد  ال  متأخرة  تبديالت 
يف  املضيئة  النقطة  أن  بيد  األول  الشوط  منذ  متأخرا  منتخبنا 
التبديالت هي بدون شك ارشاك محمد مونتاري  التشكيلة ويف 
الفارق  به  قلص  تاريخيا  هدفا  احرز  والذي   74 الدقيقة  يف 
منتخب  يضيف  أن  قبل  للعنابي  واألمل  الروح  وأعاد   2-1 إىل 
األصيل  الوقت  نهاية  من  دقائق   6 قبل  الثالث  هدفه  السنغال 

للمباراة. 

شوط بشوط والفاعلية رجحت كفة األفارقة 

عندما نستعيد رشيط أحداث املباراة نجد ان الفريقني تقاسما 
شوطي املباراة من حيث األداء حيث ذهب الشوط األول لصالح 
منتخبنا  لصالح  الثاني  الشوط  ذهب  فيما  السنغال  منتخب 
الوطني وتحدد الفارق يف الخربة امليدانية يف املباريات املصريية 
النقاط  الهجومية، وكل ذلك حدد وجهة  الفاعلية  من جهة ويف 
املحددة  العوامل  ومن  السنغال.  ملنتخب  الفوز  منحت  التي 
صحيحة  جزاء  لركلة  الحكم  تجاهل  أيضا  نذكر  للنتيجة 

بالنتيجة.  يتقدم  لجعله  كفيلة  كانت  ملنتخبنا 

سيناريو قاس ومكرر 

املباراة  حكم  االسباني  الرجل  عىل  اللوم  إلقاء  عن  وبعيدا 
املالعب  صافرات  أفضل  من  واحدة  يمتلك  بأنه  عامليا  املعروف 
ابرزها  لعل  قاتلة  أخطاء  ارتكبوا  منتخبنا  العبي  فان  العاملية، 
الجزاء  منطقة  داخل  الكرة  مع  التعامل  يف  بوعالم  نجاح  عدم 
هدية  تصبح  جعلها  مما  الجزاء  رضبة  نقطة  عند  وتحديدا 
للمهاجم السنغايل الذي سدده يف املرمى دون عناء يذكر، وأما 
بقوة  الفريق  دخول  عدم  فإن  الجماعي  اللعب  مستوى  عىل 
من  كبريا  جزءا  يتحمل  جعله  قد  البداية  منذ  املباراة  أجواء  يف 
مجريات اللعب خالل فرتة الشوط األول وهذا السيناريو شبيه 
منتخب  أمام  األوىل  مباراته  يف  به  ارض  الذي  بالسيناريو  جدا 

االكوادور. 

غري كاف ودون املعهود 

عىل  الالعبني  وأداء  ككل  الفريق  أداء  نضع  عندما  أخرى  مرة 
املستوى الفردي نجد ان ما قدمه العنابي يف املباراتني لم يكن 
الثانية اال اننا نرى  كافيا ملنحه ثالث نقاط يف املباراة األوىل أو 
أمام  الثاني  الشوط  يف  ثمينة  فرص  من  اهدره  بما  قياسا  أنه 
فيها  راحت  التي  باألخطاء  وقياسا  السنغال  منتخب  مرمى 
الخروج  بإمكانه  كان  فانه  هدايا،  شكل  يف  املنافس  إىل  الكرة 
الحصار  عىل  عطفا  السنغال  منتخب  أمام  تعادل  بنقطة  ولو 
الثاني  الشوط  زمن  من  طويلة  لفرتات  سيده  الذي  الهجومي 

إفريقيا.  مناطق بطل  عىل 

باألرقام  الفني  امليزان 

وتكتيكيا  فنيا  السنغال  منتخب  افضلية  مدى  األرقام  توضح 
أداء  يف  بدت  التي  السلبيات  توضح  كما  منتخبنا  حساب  عىل 
توضح  كما  ثمنها،  العنابي  دفع  والتي  والفريق  الالعبني 
مباراتيه  يف  منتخبنا  أداء  تشابه  مدى  آخر  جانب  من  األرقام 

اللتني خرسهما أمام كل من االكوادور والسنغال.  

قناة الكاس الرياضية من 
أكثر القنوات التي تلقى 

رواًجا كبريًا من قبل املواطنني 
يف الشعوب العربية، وزادت 
شعبيتها خالل بطولة كأس 

العالم من خالل ما تقدمه من 
عمل جبار وجهد رائع جدا.

فقد شهدت محركات البحث 
قي الفرتة األخرية إقبااًل كبريًا 
من متابعي كرة القدم وذلك 

ملعرفة تردد قناة الكأس 
الرياضية املفتوحة بفضل 

وجود نخبة من املحللني 
واملختصني يف كرة القدم 

القطرية والخليجية والعربية.
روعة قنوات الكأس الرياضية 

يف برامجها والتنوع يف نقل 
األجواء الجميلة التي تعيشها 
قطر يف املونديال كل برنامج 

فيها يستحق مني الثناء.
ولكن يف هذه املساحة أكتب 

أن تألق املحاور واملذيع املميز 
خالد جاسم عرب برنامجه 

املجلس الذي جعل من 
الربنامج الخيار األول لعشاق 

املستديرة يف الوطن العربي 
ومع نخبة من نجوم العرب 

من مرص يتواجد املعلم حسن 
شحاتة الذي قاد مرص يف 

إنجاز تاريخي ثالثة ألقاب 
أفريقيا متتالية.

وأيضا يف رضبة معلم من 
قناة الكأس الستقطاب النجم 

الهداف والعميد الكابتن 
حسام حسن والحارس 

األسطوري يف القارة السمراء 
عصام الحرضي ومع تواجد 

حارس املرمى الذي رفع 
اللقب االفريقي مع مرص 

والذي كان نجم بطولة 98 
يف بوركينافاسو الكابتن نادر 

السيد.
كما يتواجد أيضا الهداف 

العراقي يونس محمود 
وأيضا صاحب الروح والدم 

الخفيف الكويتي الكابتن 
جمال مبارك، وال أنىس الرائع 
أحمد الراوس ونجم الخرضاء 

تونس الغالية كابتن نارص 
البدوي واملتألق الجزائري 

حامي عرين برنامج املجلس 
عبدالحكيم السبع والرائع 

املغربي الناقد الريايض أسامة 
بن عبدالله.

 نجوم من الوطن العربي 
الغايل يبدعون يف املجلس، 

وهذا نجاح يسجل إىل 
أصحاب الرؤية رجال قطر 

الكبار يف املقام وحبهم 
للنجاح.

وقبل الختام البد أن أحيي 
اإلعالمي والصحفي الشهري 

القطري األستاذ ماجد 
الخليفي )دينامو(، وأكيد عىل 

فرتات تواجد نجم قطر يف 
مونديال اسرتاليا 81 للشاب 
الكابتن خالد سلمان املجلس 

بأسلوب السهل املمتنع.
قطر نجحت يف كل يشء 

برافوووو جدا وباملزيد من 
التوفيق خالل مونديال العرب 

ملواصلة كتابة التاريخ.

حازم الكاديكي 
معلق ليبي 

الكـــأس 
والمجــلــــس

تــأخــر الــدخـــول فـــي أجـــواء المبـــاراة يحتـــاج لمــعــالجـــة عـــاجـلـــة 

تفاصيل أداء الفريق باألرقام

مناطق مجريات اللعب في مباراة السنغال

استمرار التبديالت المتأخرة أمر محير 

كتب - العرويس العرتوس

يكفي  بما  منه  أفضل  كان  بمنتخب  الوطني  منتخبنا  اصطدم  أخرى  مرة 
إللحاق الهزيمة به وابعاده من حسابات الدور القادم من المونديال. المواجهة 
ثامن  والمصنف  افريقيا  بطل  السنغال  منتخب  أمام  العنابي  خسرها  الثانية 
عشر في تصنيف الفيفا األخير بثالثة أهداف لهدف، وتأتي هذه الخسارة بعد 
خسارة المباراة األولى أمام منتخب االكوادور الذي حقق فوزا مستحقا أمام 

منتخبنا. 

ردة فعل الشوط الثاني تعكس 
القدرات الجيدة لمنتخبنا

 »3« تعديالت على 
التشكيلة ساهمت
في تحسن األداء 
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حسين الخواجة العب منتخبنا السابق في حوار خاص بعد خروج العنابي :

أوقفــوا المجامــالت !

االس�باني  امل�درب  حم�ل  الخواج�ة 
سانش�يز م�درب منتخبن�ا الوطن�ي 
األول لكرة القدم مس�ؤولية الخسارة 
أن  بع�د  البطول�ة  م�ن  والخ�روج 
تلق�ى الفري�ق الرضبة الثاني�ة التي 
أعلن�ت خروجه رس�ميًا قبل املواجهة 
األخ�رة… ع�ى الرغ�م م�ن التنظيم 
املتمي�ز للبطولة، وال�ذي كان ينقصه 
فقط ذهاب العنابي بعيدا يف البطولة 
التي تس�تضيفها قطر للمرة األوىل يف 

الرشق األوس�ط.
ل�كل  وتفاصي�ل  مط�ول  حدي�ث 
الجوانب الفني�ة املتعلقة بالعنابي يف 

الح�وار اآلت�ي:

} بداي�ة نقول ل�ك »هاردلك« 
الثانية والخروج من  الخس�ارة 

املوندي�ال؟

والخس�ارة  مؤل�م  األم�ر  حقيق�ة   -
قاس�ية… وأقول إن املدرب سانش�يز 
لم يحس�ن التعامل مع املباراة بشكل 
واقعي والتشكيلة أيضا، لعب بخمسة 
يلع�ب  أن  يمك�ن  وكان  مدافع�ن 
4/4/2 ويحرر أكرم عفيف لألسف 
األفض�ل  كان  الس�بب  ه�و  امل�درب 
مونتاري أساس�يا بدل املعز … الذي 
كان خارج نطاق املباراة وتس�بب يف 
إبعاد ك�رة من اله�دف عندما صوب 
عبدالكرىم وأيض�ا خروج عبدالكريم 
إىل الوس�ط، وخروج بيدرو يف نظري 

كان خط�أ م�ن امل�درب.

 } واض�ح أنك تحّم�ل املدرب 
م�ن  املنتخ�ب  خ�روج  س�بب 

البطول�ة ؟

- نع�م لألس�ف يتحم�ل املس�ؤولية 
والجان�ب األك�ر يف الخ�روج.. فهو 
قليل الخرة لكؤوس العالم، أول مرة 
أش�وف الالعب�ن أفكارهم متش�تتة، 
علما أن املباراة كانت سهلة للمنتخب 
ودفاع الخصم س�هل اخرتاقه لو كان 
يري�د الفوز، كان لع�ب للفوز وليس 

للخوف مدافًعا وهذي نتيجة الرتاجع 
واالرتباك من الهزيم�ة تكرار املباراة 

األوىل.

} هل استحق الفريق الخسارة 
أمام الس�نغال ؟

- يف رأي�ي أن الفري�ق كان قادرا عى 
التأهل أو عى الفوز يف ثاني مبارياته 
أم�ام الس�نغال.. خاصة ان�ك تلعب 
يف أرض�ك وب�ن جمه�ورك … وكان 
يجب أن يكون الفري�ق مهيأ للفوز.. 

لألسف كاد الفريق أن يحرز التعادل 
لك�ن التغير يف الدفاع س�هل الهدف 
الثالث، نعم هن�اك بعض الالعبن لم 
يقدموا املستوى املطلوب منهم خالل 

جولت�ي البطول�ة.

} ماهو الس�بب يف رأيك ؟

-أنا يف رأيي الخاص املعس�كر طويل 
ال خ�الف يف ذل�ك، ولك�ن كان ع�ى 
املنتخب قبل اس�بوع أن يلعب مباراة 
قوي�ة يف مالع�ب قطر وكنت أرش�ح 

ملنتخب  ا
االيط�ايل 

حتى  مثال، 
يعرف املدرب 

قوة الفريق وبن 
جمه�وره أو املنتخب 

امل�ري مثاًل لتعط�ي العبينا 
الثقة بالنف�س وتعوده�م بعد غياب 
عن الب�الد والجمهور، هناك أس�باب 
كث�رة عليه�ا عالم�ات اس�تفهام يف 
املنظوم�ة، لق�د رصحت به�ا قبل 3 

أعوام واليوم أدركت أنني ع�ى ح�ق.

الدع�م  ع�ن  تق�ول  م�اذا   {
الجماه�ري للعناب�ي ؟

- أق�ول ش�كرا لجمهورن�ا يف ه�ذي 
البطول�ة ل�م يق�ر، إنم�ا املش�كلة 
يف العبين�ا، جمه�ور قط�ر دائما مع 
 … والح�ارض  امل�ايض  يف  املنتخ�ب 
لألس�ف لم نجهز منتخبا من قبل 12 
عام�ا يليق لهذه البطولة الكبرة التي 

أحس�نا تنظيمها.

يعن�ي   {
الدوري  أن 
بشكل  ساهم 
يف  كب������ر 

النتائ�ج ؟

- مؤكد ألن دورينا ضعيف 
واملحرتف�ون كبار يف الس�ن وبعضهم 
انته�ت أيام�ه… القاع�دة يف األندي�ة 

املحلية عليها عالمات اس�تفهام.

} ماه�ي الخط�وة التالي�ة يف 
رأي�ك ؟

- اآلن يج�ب التحض�ر مل�ا بعد هذه 
البطول�ة، كأس آس�يا ع�ى األب�واب، 
نقول ش�كرا للمدرب والالعبن يجب 
تأهي�ل منتخ�ب م�ن ش�بابنا الواعد 
ونبع�د املجام�الت هن�اك العب�ون يف 
أنديتنا... محتاجوين الفرصة والثقة.

سانش�يز  ع�ى  أن  يعن�ي   {
االعتماد عى الش�باب يف املرحلة 

املقبل�ة ؟

- االعتم�اد ع�ى الش�باب م�ع بعض 
احرتام�ي  م�ع  ولك�ن   … الخ�رات 
للم�درب ال يس�تطيع إضاف�ة جدي�د 
للمنتخب وه�ذا رأيي منذ 3 أعوام … 
أرش�ح مس�اعدا يونس ع�ي ومرافًقا 

أدري أحمد خلي�ل وع�ادل خمي�س.

إىل مجموع�ة  تنظ�ر  } كي�ف 
العنابي بع�د الجولة الثانية من 

البطول�ة ؟

- م�ع أن منتخبن�ا الوطني خرج من 
البطول�ة.. يمك�ن الق�ول إن هولن�دا 
أك�دت قوتها رغم صعوب�ة املجموعة 
واإلك�وادور خطفت ف�وزا مهما ضد 
العناب�ي ونقط�ة أم�ام هولن�دا التي 
ستلعب معنا الجولة الثالثة واألخرة، 
وهي م�ن أج�ل التصحي�ح والعودة 

القوية رغم الخ�روج م�ن البطول�ة.

حل�م  املوندي�ال  يف  اللع�ب   {
وتحقق لالعبي املنتخب الوطني ؟

 - نع�م.. اللعب واملش�اركة يف بطولة 
كأس العال�م حلم يراود أي العب كان 
لتمثيل منتخب بالده يف أكر منافس�ة 
رياضي�ة عى مس�توى العال�م، وهذا 
الجيل من منتخبنا وفق يف املشاركة… 
وأتمنى أن نش�اهد العنابي مجدًدا يف 
بطول�ة العال�م والتأه�ل بالنتائج يف 

النس�خ القادمة.

} هل نتائج املنتخبات العربية 
س�تحفز العنابي ؟

تأثره�ا  يك�ون  أن  متوق�ع  ه�ذا   -
إيجابي�ا عى منتخبنا الوطني ألن فوز 
الس�عودية التاريخ�ي وتعادل تونس 
واملغ�رب ه�و بمثاب�ة داف�ع معنوي 
كبر، كما أنني س�عيد ألداء املنتخبات 
العربي�ة يف كأس العال�م وهي تلعب 
براحة كبرة وتش�عر أنها تلعب فوق 
أرضه�ا ويف بلدانها، وهذا هو س�بب 

نتائجه�م الجي�دة حت�ى اآلن.

} من واق�ع الج�والت الحالية 
م�ن هو املنتخب األق�رب للظفر 

باللق�ب ؟

- املوندي�ال الح�ايل في�ه الكث�ر من 
املفاج�آت وإن كن�ا ل�م نش�اهد كل 
أن  كم�ا  البطول�ة،  يف  املنتخب�ات 
املفاج�آت واردة يف الدور األول وقبل 
املنتخب  اإلقصائي�ة، ويبق�ى  األدوار 
الرازيي أحد أبرز املنتخبات املرشحة 

للق�ب.

{ فيلكس سانشيز

{ يونس علي

خسارة العنابي الثانية أمام منتخب السنغال كانت قاسية ومؤلمة، وتسببت 
في خروج منتخبنا الوطني األول لكرة القدم من الدور األول من البطولة قبل 

مواجهة المنتخب األخيرة أمام هولندا في الجولة الثالثة واألخيرة.
حسين الخواجة العب منتخبنا الوطني األول لكرة القدم السابق تحدث بكل ألم 

بعد انتهاء المباراة، وهو في قمة الحزن عطًفا على األداء الذي قدمه العنابي 
وخروجه من البطولة.

حوار - عوض الكبايش

سانشيز يتحمل مسؤولية الخروج..!

مونتاري كان يستحق اللعب.. وعلينا أن نفتح ملف »كأس آسيا« 

االعتماد على الشباب ضروري.. وإعطاء الفرصة ليونس علي 

نرفع 
العقال تقديرا 

واحتراما لجمهور 
العنابي



8

 السنة )28( - األحد  3 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 27 نوفمبر 2022م العدد )9946(

مشعل عبدالله.. قائد منتخبنا السابق لـ $ الرياضي:

التـغيـــيـــر.. ضــــروري

} ما أسباب تراجع أداء منتخب قطر يف 
كأس العالم؟

وعدم  الطويل  اإلعداد  واضحة،  -األسباب 
للمدرب  احرتامي  مع  منافسات،  يف  الدخول 
طريقة  جيًدا  تعرف  أصبحت  املنتخبات 
ولم   ،2019 عام  منذ  القطري  املنتخب  لعب 
املنتخب  عىل  دخلت  جديدة  وجوه  هناك  تكن 
املنوال،  نفس  عىل  مازال  النظام  القطري. 
لعبنا،  طريقة  حفظت  اآلخرى  املنتخبات 
يتحمل  الكل  مخيبا،  املونديال  كان  رصاحة 
الجماهري  أحمل  أنا  األخري، حتى  مسؤوليته يف 
القطرية املسؤولية. ألن املؤازرة لم تكن بالشكل 

املطلوب يف مباريات املنتخب.
قبل  العالم  كأس  من  القطري  املنتخب  وخرج 
يف  الخسارة  بعد  املونديال،  من  الثالثة  الجولة 
أول جولتني أمام اإلكوادور بهدفني نظيفني، ثم 
لهدف،  أهداف  بثالثة  السنغال  أمام  الخسارة 

ليودع املنتخب مونديال العالم.

} ماذا يحتاج املنتخب القطري للمشاركة 

يف كأس العالم القادمة ؟

كأس  بعد  ما  مرحلة  لبدء  املنتخب  -يحتاج 
هي  نظري،  وجهة  من  مرحلة  أول  العالم، 
مع  سانشيز  اإلسباني  املدرب  وقت  انتهاء 
املنتخب القطري، ألن املدرب ليس لديه أي يشء 
إضايف قادر عىل إعطائه للمنتخب القطري، إذا 
املقبلة  العالم  كأس  يصعد  أن  يريد  املنتخب 
والتي ستقام 2026 يف ثالث دول وهي أمريكا، 
كندا، املكسيك، فالبد من تغيري مدرب املنتخب 

سانشيز وبناء اسرتاتيجية جديدة للمنتخب.

قطر  منتخب  مكاسب  أبرز  هي  ما   {

خالل بطولة كأس العالم؟

القطري  املنتخب  عليها  التي حصل  -املكاسب 
املشاركة  هي  بالتأكيد  العالم،  كأس  خالل 
نطلب  ولكننا  متوقعة،  تكن  لم  النتيجة  األوىل، 
أن  من  االستفادة  املستحيل،  نطلب  ولم  األداء، 
اللعب عىل مستوى عال، يفرق مع الالعبني عن 
املشاركة يف املباريات الودية، أو حتى البطوالت 

الرسمية، أنت تذهب كمنافس ليس مشارًكا يف 
مستوى،  أعىل  عىل  العالم  كأس  أخرى،  قارات 
أقوى بطولة ألن كل املنتخبات وكل الالعبني هم 
األفضل يف العالم، وأفضل منتخبات، فبالتأكيد 
قد  املنتخب  أن  أتوقع  صعوبات،  تواجه  راح 

كسب هذا اليشء.

عىل  للتنافس  مميزا  منتخبا  نعد  كيف   {

البطوالت املقبلة؟

-البداية تغيري املدرب، بناء منتخب جديد، نبني 
عىل املنتخب أينما وصل، ونكمل البناء.

الكبرية  الفرتة  الدوري هذه  هل توقف   {

الدوري،  ملباريات  الدوليني  انضمام  وعدم 
أرض باملنتخب؟

بدون  الالعبون  األسباب،  أهم  من  -هذا 
مشاركات، املباريات الودية تفرق عن املباريات 
الدوري  كان  لو  حتى  كان،  مهما  الرسمية 
والضغط  الدوري  منافسات  ولكن  ضعيفا، 
الذي وضعوه عىل الالعبني اليوم شاهدنا نتاجه 

السلبي.

يف  الكبري  القطري  املحفل  رأيت  كيف   {

املونديال؟

يصري  اليل  هذا  كقطريني،  اليوم  تأكيد،  -بكل 
ناحية  ومن  التنظيم  ناحية  من  كبري  بشكل 
يف  يشككون  كانوا  الذين  الغرب  دول  األمور، 
ولكن  املساحة،  يف  صغرية  بأنها  قطر  دولة 
مستوى  أعىل  شوفنا  اليوم  بأفعالها،  كبرية 
الحضور  عىل  املباريات،  خالل  التنظيم،  يف 
الجماهريي الرائع، حتى الجماهري التي جاءت، 
املوبايالت  مجاًنا،  واملواصالت  مجاًنا،  املرتو 
اليشء  فهذا  مجاًنا،  يشء  كل  مجاًنا،  تكون 
العربية  والدول  كقطري،  فيه  افتخر  الواحد 

تفتخر بهذا اليشء أيًضا.

العالم  كأس  لبطل  توقعاتك  هي  }ما 

خالل هذه النسخة ؟

ببطولة  الربازييل  املنتخب  ُيتوج  أن  -أتوقع 
مونديال قطر لتواجد نجوم عىل أعىل مستوى، 

تصل  أنها  متوقع  كبرية  منتخبات  هناك  لكن 
مثل فرنسا، إنجلرتا، هذه املنتخبات راح تصل 

بعيًدا يف املونديال. 

من  الراقي  األداء  هذا  توقعت  هل   {

منتخباتنا العربية مثل تونس، السعودية، 
املغرب يف املونديال؟

أو  القدم،  كرة  يف  كمحللني  واقعني  -لنكن 
املنتخب  من  األداء  هذا  نتوقع  لم  صحفيني. 
ولكننا  واملغربي  والسعودي،  التونيس، 
للمنتخبات  التوفيق  ونتمنى  للغاية،  نشكرهم 
قوية  مجموعتهم  أن  األكيد  أجمعني.  العربية 
وفوز  السعودي  املنتخب  املونديال، شاهدنا  يف 
االفتتاحية،  املباراة  يف  األرجنتني  عىل  تاريخي 
العالم  كأس  وصيف  أحرج  املغربي  واملنتخب 
رائع  مستوى  بتقديم  كرواتيا  منتخب   2018
وال  مباراة  لعب  التونيس  واملنتخب  أمامهم. 
أروع أمام الدانمارك املباراة األوىل، والتي كانت 
حامل  عىل  األول  املركز  يف  تكون  ألن  مرشحة 

لقب املونديال عام 2018 منتخب فرنسا.

{ مشعل عبد الله { الخسارة أمام السنغال أطاحت بآمال العنابي

هو القائد التاريخي للمنتخب القطري، القائد الذي رفع اسم الوطن 
عالًيا في جميع المحافل والمباريات التي شارك فيها، عندما 

نتحدث عن المنتخب القطري فهناك أحد نجومنا المميزين هو 
المهاجم الذي لعب للعديد من األندية، كما سطر تاريًخا رائًعا 

مع األهلي، ضيفنا هو مشعل عبد اهلل يتحدث عن خروج 
منتخبنا من كأس العالم والذي كان مخيًبا لألمال في 

األوساط القطرية، خاصة أنه أول منتخب يكون مستضيف 
البطولة ويخسر في مباراتين متتاليتين، حيث خسر أمام 

اإلكوادور بفضل ثنائية إينر فالنسيا هداف المونديال، 
كما خسر منتخبنا أمام السنغال بثالثة أهداف لهدف 

حيث تحدثنا معه حول تقييمه ألداء المنتخب في 
المباراتين، كما أجاب عن احتياجات المنتخب لما بعد 

كأس العالم، ويرشح هذا المنتخب للفوز بكأس 
العالم، كما يبدي رأيه في مستويات المنتخبات 

العربية خالل هذه النسخة، بالتأكيد عدم 
لعب الدوليين مع أنديتهم في سبع جوالت 

من الدوري كانت محور حديثا طوال اللقاء 
وخاصة أن الالعبين كانوا يشاركون مع 

منتخب قطر في معسكر تحضيري 
للمونديال والذي أقيم في إسبانيا، 

إليكم الحوار الصحفي.

كتب - أحمد رجب

تأثرنا باإلعداد 
الطويل وعدم الدخول 

في منافسات

المدرب لم 
يعد لديه أي 

إضافة 

بوجلبان.. نجم 
تونس السابق 

قطر أبدعت.. وردت على المشككين لـ$ الرياضي
نجم الكرة التونسية املعتزل، والعب األهيل املرصي األسبق 
أشاد  أنيس بوجلبان،  أفريقيا،  أبطال  الفائز معه بدوري 
أن  عىل  وشدد  العالم،  كأس  ملونديال  قطر  بتنظيم  كثريا 
يف  والنجاح  بالعمل  املشككني  عىل  ردت  القطرية  الدولة 
إبهار العالم من خالل اإلبداع يف كل التفاصيل حتى يخرج 

املونديال بتلك الصورة. 
الوطن أجرى حوارا مع النجم التونيس املعتزل للحديث عن 
كل األمور املتعلقة باملونديال، وكذلك كيف تابع املنتخبات 
العربية، وما هي الحظوظ يف التأهل لدور الستة عرش من 

كأس العالم، فكان لنا الحوار التايل: 

} يف البداية نريد أن نتحدث عن تنظيم املونديال ؟ 

يف  عالم  كأس  وأفضل  تنظيم  أفضل  يكون  قد  تحفة..   -
التاريخ، وذلك يجعلنا نفتخر بقطر وهذا التنظيم الكبري، 
عىل  جاء  الذي  التاريخي،  االفتتاح  حفل  إىل  باإلضافة 
أعىل مستوى، وما زاد من فرحتي باالفتتاح تالوة القرآن 

الكريم، باإلضافة إىل وحدة العرب يف املونديال.

} ما هو أفضل قرار أسعدك يف التنظيم؟ 

ما  أكثر  ولكن  أسعدتني  القرارات  كل  أن  الحقيقة   -
االفتتاح، ولقد حققت  القرآن يف حفل  أسعدني هو تالوة 
قطر مكاسب كثرية من كأس العالم، لذلك أقول لهم شكرا 
التنظيم، ونفتخر ونعتز دائما بكم، فلقد كانت  قطر عىل 
العالم  كأس  تخرج صورة  أن  بلد  أي  هناك صعوبة عىل 

بهذا الجمال.

ديسمرب  العالم يف شهر  كأس  إقامة  أن  ترى  هل   {
قرار صائب؟ 

من  يعانون  ال  الالعبون  جدا،  جميل  توقيت  هو  طبعا   -
اإلرهاق مثل النسخ السابقة التي تم تنظيمها يف الصيف، 

أتم  عىل  والجميع  املوسم،  منتصف  يف  تقام  البطولة 
رائع،  من  أكثر  اآلن  قطر  يف  الطقس  أن  كما  االستعداد، 
الجميلة،  واملالعب  املميز،  التنظيم  هو  الجمال  زاد  وما 
بما  لالستمتاع  العالم  بلدان  كافة  من  الغفرية  والجماهري 

تقدمه قطر من متعة وعظمة. 

} ماذا عن أداء العنابي يف البطولة؟ 

البطولة، لعب  - منتخب قطر عانى من الضغوط يف تلك 
املباراة االفتتاحية أمام املاليني من كل أنحاء العالم، وأمام 

العالم، كان هناك رهبة بعض اليشء  زعماء وقادة 
عليهم،  جديدة  األجواء  كانت  الالعبني،  لدى 

إنها أول بطولة كأس عالم يشاركون فيها، 
دخلوا املونديال محملني بأعباء كثرية، وما 

عىل  تقام  املباراة  أن  الضغوط  من  زاد 
وكانت  جمهورهم،  ووسط  أرضهم 

مباراة  وليست  افتتاحية  مباراة 
البطولة،  مباريات  يف وسط  عادية 
السنغال  أمام  الثانية  يف  وخرس 
املباراة  من  أفضل  كان  أنه  رغم 
العنابي  أن  وأعتقد  االفتتاحية، 
استفاد بشكل كبري من املشاركة 

يف كأس العالم.

تونس  أداء  ترى  }  وكيف 

يف كأس العالم ؟

- منتخب تونس قدم مباراة قوية 
أمام الدنمارك يف الجولة األوىل، نحن 

من  كبري  تخوف  لدينا  كان  تونس  يف 
ضغوطا  بها  ألن  االفتتاحية،  املباراة 

الدنماركي  املنتخب  الالعبني،  عىل  كبرية 
عىل  صعبة  املباراة  كانت  لذلك  جدا،  قوي 

نسور قرطاج، ولكنهم ظهروا بشكل جيد،، وكنا 
األقرب للفوز، وخرجنا بنقطة من اللقاء األول وهذا 

أسرتاليا  أمام  الثانية  املباراة  ولكن  جيد،  أمر 
جاءت عىل عكس التوقعات تماما، وخرس 

التوفيق  وأتمنى  التونيس،  املنتخب 
األخرية،  فرنسا  مباراة  يف  للنسور 

وتقديم املستوى الذي يليق بنا.

العنابي 
استفاد من 
المشاركة 
المونديالية

حوار - خالد عيل
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كان في اإلمكان أفضل مما كان

الحـلــــم الضـــــائــــع !

مسؤولية  سانشيز  فيليكس  اإلسباني  املدرب  حّملوا  الكثريون 
خروج العنابي من املنافسة وعدم االستفادة من عاميل األرض 
منتخبنا  قدرة  عىل  معلقة  األمنيات  كانت  حيث  والجمهور، 
أول  الثاني يف  للدور  والتأهل  تاريخ كروي جديد  عىل صناعة 
وضع  تم  وقد  العالم،  أمام  مميزة  بصورة  والظهور  مشاركة 
لكن  ذلك،  تحقيق  أجل  من  مستوى  أعىل  عىل  إعداد  خطة 
وضاع  التأهل،  حلم  وضاع  حارضاً،  التوفيق  يكن  لم  لألسف 
حلم سانشيز يف تحقيق إنجاز جديد للكرة القطرية عىل غرار 
ما فعل يف كأس آسيا للشباب وكاس آسيا للكبار اللذين تحققا 
تحت قيادته الفنية، لكن يف املونديال خرس وضاع الحلم الكبري.

كرة  أن  ليؤكد  سانشيز  خرج  السنغال  من  الخسارة  بعد 
مؤكداً  الصحيح،  الطريق  عىل  تسري  زالت  ما  القطرية  القدم 
مما  بكثري  أفضل  كان  أفريقيا  بطل  أمام  العنابي  مستوى  أن 
منتخبنا  إن  وقال  اإلكوادور،  أمام  األوىل  املباراة  يف  عليه  كنا 
القوي  السنغايل  للمنتخب  قوياً  نداً  وكنا  عالية  بتنافسية  لعب 
الذي يضم العبني مميزين يلعبون بدوريات يف املستوى العايل، 
ان  إىل  وأشار  املباراة،  أوقات  بعض  يف  األفضل  الطرف  وكنا 
النتيجة ال تعكس األداء الذي قدمه العنابي يف املباراة، مطالباً 
برضورة الرتكيز عىل املواجهة األخرية أمام هولندا من أجل أن 
املشوار  نهاية  يف  إيجابية  نتيجة  ونحقق  جيدة  بصورة  نظهر 

املونديايل بأول نسخة يشارك فيها العنابي.
البعض  يعتربها  ربما  املدرب  ترصيحات 
من  والخروج  الهزيمة  آثار  لتخفيف  محاولة 
املنافسة عىل بطاقتي التأهل للدور الثاني عرب 
سجل  إىل  نظرنا  إذا  ولكن  األوىل،  املجموعة 
الكثري  تحقيق  يف  نجح  قد  سنجده  املدرب 
مع  بدأ  الذي  مشواره  خالل  القطرية  للكرة 
ثم  الشاب  املنتخب  مع  ثم  أسباير  أكاديمية 
من  يمنع  ال  ذلك  ولكن  األول،  املنتخب  مع 
اللعب  طريقة  عىل  االنتقادات  بعض  وجود 
مباراتي  خالل  املدرب  بها  تعامل  التي 

اإلكوادور والسنغال.

أخطاء اإلكوادور

وقع  االكوادور  أمام  األوىل  املباراة  يف 
العنابي يف العديد من األخطاء التي كانت 
ظهر  حيث  املدرب،  من  تدخال  تتطلب 
يف  الالعبون  يكن  ولم  متوترا  العنابي 
والسيكولوجية،  الذهنية  أفضل حاالتهم 
الجهاز  عاتق  عىل  يقع  الذي  األمر  وهو 
جيداً  الالعبني  بتحضري  املطالب  الفني 
وتجهيزهم  االفتتاحية  املباراة  لهذه 
ضغط  تحت  للعب  املناسب  بالشكل 
لهم  ظهور  أول  يف  كبري  جماهريي 
أن  حدث  ما  لكن  العالم،  بكأس 
بصورة  ومؤثراً  حارضاً  كان  التوتر 
كبرية، واستطاع املنتخب اإلكوادوري 
جانب  يف  خاصة  ذلك  من  االستفادة 
الوقت  يف  والدفاع،  املرمى  حراسة 
أفضل  يف  الهجوم  يكن  لم  الذي 

املطلوبة  بالصورة  يظهر  ولم  حاالته 
تدخل  هناك  يكون  أن  يجب  وكان  كذلك 

وخرس  ذلك  يحدث  لم  لكن  املباراة،  يف  العودة  أجل  من  فني 
يف  متفرج  ألف   67 من  أكثر  أمام  االفتتاحية  املباراة  العنابي 
استاد البيت كانوا يأملون العودة سعداء بفوز املنتخب الوطني 

يف افتتاح كأس العالم املبهر الذي حظى بإعجاب العالم كله.

خسارة السنغال

ظن الجميع أن ما حدث أمام اإلكوادور لن يتكرر أمام السنغال 
أجل  من  للعنابي  األهم  الفرصة  كانت  املباراة  تلك  أن  خاصة 
التي  الدفاعية  األخطاء  تكررت  لكن  التأهل،  بحظوظ  التمسك 
تسببت يف استقبال ثالثة أهداف يف الوقت الذي لم تكن طريقة 
اللعب التي تم االعتماد عليها يف بداية املباراة مناسبة وهو األمر 
تغريات  عدة  املدرب  أجرى  حيث  العودة،  مهمة  صعب  الذي 
طريق  عن  هدف  تسجيل  تم  وبالفعل  الوضع  إنقاذ  أجل  من 
البديل محمد مونتاري وقد تحسن األداء يف الشوط الثاني أمام 
السنغال، لكن ذلك التحسن كان متأخراً ولم ينقذ العنابي من 
كما  التأهل،  املنافسة عىل  من  الرسمي  الخروج  كلفته  خسارة 
حرضت  التي  الغفرية  للجماهري  كبرية  حزن  حالة  يف  تسبب 
وساندت املنتخب الوطني بكل قوة يف ملعب الثمامة وكان األمل 
نجوم  يف  قائما 
ملنتخب  ا

صعباً  كان  األمر  لكن  واملدرب، 
وخرس منتخبنا للمرة الثانية عىل التوايل وضاع 

مباراة  وستبقى  نهائي،  بشكل  املونديايل  الحلم 
لتقديم  فرصة  لكنها  حاصل  تحصيل  هولندا 

مستوى أفضل مقارنة بأول مباراتني.

أزمة الهجوم

الدفاعي  للخط  الفنية  املشاكل  عن  الحديث 
نسلط  يجعلنا  مباراتني  يف  أهداف   5 واستقبال 

يعاني  التي  الهجومية  األزمة  عىل  كذلك  الضوء 
متتالية  أشواط  ثالثة  أنهى  فقد  العنابي،  منها 
دون أي تسديدة عىل املرمى وهو أمر ال يتناسب 
املميزة،  الهجومية  الوطني  املنتخب  قدرات  مع 
لكن ربما طريقة اللعب أو أسلوب املنافسني كان 
يتدخل  أن  الرضوري  من  وكان  ذلك  يف  السبب 

يف  تسبب  ألنه  األمر  هذا  عالج  أجل  من  سانشيز 
دون  وحال  الحقيقية  الهجومية  الفاعلية  غياب 
تمكن منتخبنا من الدفاع عن حظوظه يف املنافسة، 

ويجب عىل سانشيز أن يجد طريقة مناسبة ليظهر 
الطواحني  أمام  املعتادة  الهجومية  بقوته  العنابي 
الهولندية رغم صعوبة املهمة، لكن هناك أسماء المعة 
يستطيع املدرب أن يساعدها عىل التألق مثل املعز عيل 
العب  أفضل  عفيف  وأكرم   2019 آسيا  كأس  هداف 
صاحب  الهيدوس  وحسن  سابقا،  القارة  يف 
صاحب  مونتاري  ومحمد  الكبرية  الخربات 

أول هدف مونديايل يف تاريخ العنابي

املواجهة األخرية

املباراة األخرية للعنابي يف املونديال أمام هولندا 
للمدرب  فرصة  ستكون  املقبل  الثالثاء  يوم 
الوطني  ملنتخبنا  الحقيقية  الصورة  إلظهار 
عن  املعروفة  الطبيعية  الصورة  إظهار  وكذلك 
والتحضري  اإلعداد  فرتة  أن  عىل  والتأكيد  العنابي، 
6 أشهر وتم خاللها تلبية  التي استمرت ألكثر من 

أجل  من  الفني  الجهاز  حددها  التي  املتطلبات  كل 
الظهور بصورة جيدة يف املونديال يمكن أن تتحقق، 
لكن  هولندا،  عىل  الفوز  نحقق  أن  صعبا  يبدو  فاألمر 
تعرض  الذي  املدرب  أمام  حقيقي  تحد  بمثابة  األمر 
الصورة  تكون  أن  ويجب  أول خسارتني  بعد  كبري  لنقد 
يجب  املونديال  يف  األخري  فالظهور  هولندا،  أمام  جيدة 
بعيدا  أفضل  يلعب منتخبنا بشكل  وان  أن يكون شجاعاً 
كل  يقدم  أن  املدرب  عىل  ويجب  السابقة،  الضغوط  عن 
عىل  أصبح  ألنه  املباراة  تلك  يف  تدريبي  فكر  من  مالديه 
املحك، وعليه أن يريض الجماهري التي ترى أن تجربته مع 

نهايتها  عىل  شارفت  تكون  قد  ربما  بعد العنابي 
جزءا  سيبقى  بالتأكيد  لكنه  طويلة،  مسرية 
من تاريخ العنابي بما حققه من إنجاز غري 
يف  وربما   ،2019 آسيا  كأس  يف  مسبوق 
اذا  اإلنجازات  من  املزيد  نشاهد  املستقبل 
الحايل  الوقت  يف  األهم  لكن  مهمته،  واصل 
هو االستعداد بأفضل صورة ملواجهة هولندا 

وإظهار الشكل الحقيقي ملنتخبنا العنابي.

كتب - عادل النجار

إحدى  على  المنافسة  العنابي  منتخبنا  ودع 

العالم  بكأس  الثاني  للدور  التأهل  بطاقات 

اإلكوادور  أمام  الخسارة  بعد  وذلك   ،2022

ثم  نظيفين،  بهدفين  االفتتاحية  المباراة  في 

مقابل  أهداف  بثالثة  السنغال  أمام  الخسارة 
التأهل  فرصة  منتخبنا  رسميًا  ليفقد  هدف، 

للدور الثاني في أول مشاركة له بنهائيات كأس 

العالم، والتزال هناك مباراة ثالثة بانتظاره أمام 

حاصل  تحصيل  لكنها  الهولندي  المنتخب 

بالنسبة للعنابي.
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املالعب  أمن  وقوات  الرشطة  رجال  ويبذل 
ومنذ  املاضية  الفرتة  يف  استثنائية  جهودا 
اليوم  إىل  دخولنا  مع  حيث  البطولة،  بداية 
تواصلت  باألمس  انتهى  الذي  السابع 
الرجال  هؤالء  وجهود  الجميلة  اللقطات 
الجماهري  الجميع سواء  الساهرين عىل راحة 

أو الفرق والالعبون، وكل ضيوف البطولة.

جهود كبيرة 
الرجال  يفرض  وخارجها  املالعب  ويف 
تستحق  عالية  وكفاءة  بمهارة  سيطرتهم، 
السوشيال  خالل  ومع  والتقدير،  التحية 
الكثري  واملشجعون  املغردون  يتداول  ميديا 
ويقظتهم  األمن  رجال  لنشاط  اللقطات  من 
وتصديهم ألي محاوالت من بعض الجماهري 
األمن  عىل  للحفاظ  النص  عن  الخارجة 

واألمان وسالمة كافة الجماهري األخرى.
املرشوبات  إدخال  يحاول  مشجع  بني  وما 
محيط  يف  بيعها  منع  تقرر  التي  الكحولية 
ميكروسكوب،  حيلة  عرب  وداخلها  املالعب 
يف  وكأنه  بسيف  ويمسك  درعا  يرتدي  وآخر 
املشاهد  هذه  تتواصل  الصليبية،  الحروب 
ومعها يتعامل األمن بحنكة وهدوء وبابتسامة 
عن  للخروج  الجماهري  من  محاوالت  كل  مع 
داخل  بها  واملسموح  والقوانني  اللوائح  إطار 
»فيفا«  من  معتمدة  الئحة  حسب  املالعب 

موجودة أمام كل مالعب املونديال.

الممنوعات في المدرجات 
عىل  تحتوي  التي  املواد  إدخال  يمنع  فالفيفا 

خطاب سيايس أو عدواني أو تمييزي.
ومعدات  التلفزيونية  املعدات  وكذلك 
والرشاعية  املتحركة  والطائرات  االتصاالت 
والكرات القابلة للنفخ والبالونات، إضافة إىل 
يزيد  التي  األعالم والالفتات  ُيحظر حمل  أنه 
والوالعات  مرت،   1.5 مرت/   2 عىل  حجمها 
بكميات  األدوية  وكذلك  الثقاب،  وأعواد 

تتجاوز املتطلبات الطبية الشخصية.
وال تسمح القوانني يف املالعب بإدخال 
باستثناء  الحيوانات،  أنواع  جميع 
واملظالت  املساعدة،  كالب 
اإلعالمية،  واملواد 

وكذلك  دعائية،  أو  ترويجية  مواد  وأي 
التي  الحوامل  أو  املرنة،  غري  األعالم  حوامل 
 1 1 مرت ويزيد قطرها عىل  يزيد طولها عىل 
سنتمرت، واألمر ينطبق عىل العبوات والقوارير 
العادية والقوارير الحافظة للحرارة واألوعية 
أجهزة  مثل  األجهزة،  إىل  إضافة  بأنواعها، 
الصوت،  تضخيم  ومعدات  واإلضاءة  الليزر 

بما ذلك مكربات الصوت.

مواد محظورة 
مواد  إدخال  املنظمة  اللجنة  تمنع  كما 
باستثناء  والرذاذات،  واملساحيق  التلوين 
لالستخدام  التجميل  مستحرضات 

بالطفل  العناية  ومنتجات  الشخيص، 
حماية  معدات  وكذلك  واألدوية، 

الواقية  السرتات  غرار  عىل  الجسم، 
املعدات  تلك  أو  الرصاص،  من 
التي تستخدم يف فنون القتال أو 
املشدات  أو  العنيفة  الرياضات 

)الكورسيه(.
العديد  هناك  الحال،  وبطبيعة 
ُيمنع  إذ  األخرى،  األمور  من 

إدخال أسطوانات الغاز والغازات 
الوقود  وسوائل  السائلة  املضغوطة 

)يسمح  لالشتعال  القابلة  والغازات 
للسجائر  واحد  وجهاز  بالسجائر 

األجهزة  كذلك  شخص(،  لكّل  اإللكرتونية 
الدراجات  ذلك  يف  بما  الرياضية،  واملعدات 
الهوائية والزالجات وألواح التزلج والسكوتري 
الطائرة  واألطباق  والكرات  والخوذات 
املكرّبة  البرصية  املعدات  وجميع  واملناظري 
)عدسة كامريات التصوير التي يزيد حجمها 
االستثناءات  وتنطبق  سنتمرتات(،   10 عىل 

عىل ضعاف البرص.

الحاالت الطبية 
بما  أنواعها،  بجميع  األسلحة  ُتمنع  وطبعاً 
والذخائر  النفس  عن  الدفاع  أسلحة  ذلك  يف 
ذات  أو  الثاقبة  واألدوات  البنادق  ومكونات 

الشفرات واألسلحة البيضاء. 
حجمها  يزيد  التي  السوائل  عبوات  وأيضاً 
االستثناءات  وتنطبق  ميليمرت،   100 عىل 
بشهادة  املصحوبة  الطبية  الحاالت  عىل 

وحليب  العربية،  أو  اإلنكليزية  باللغة  طبية 
األطفال.

)امليكانيكية  املوسيقية  اآلالت  تمنع  كذلك 
بسهولة  تمريرها  يمكن  ال  التي  اليدوية(  أو 
األمتعة  ملسح  السينية  األشعة  جهاز  داخل 
التي  أو  سنتيمرتاً(  بـ40   x سنتيمرتاً   60(

يمكن إخضاعها للفحص األمني.
أو  املؤكسدة  املواد  كذلك  القائمة  وتضم 
إضافة  للتآكل،  املسببة  أو  لالشتعال  القابلة 
)تنطبق  الكحولية  فيها  بما  املرشوبات،  إىل 
واملواد  الطبية(،  الحاالت  عىل  االستثناءات 

أبعادها  مجموع  يزيد  التي  الضخمة 
 75 عىل  الثالثة 

التي ال يمكن وضعها تحت املقاعد  سنتيمرتاً 
حاميل  عىل  االستثناءات  )تنطبق  االستاد  يف 
التذاكر من ذوي االحتياجات الخاصة(. ومن 
النارية  األلعاب  املحظورة،  األخرى  األمور 

الباردة واملفرقعات النارية.

خارج االستاد 
بها  القيام  يمنع  التي  األمور  بعض  وهناك 
دون  الدخول  غرار  عىل  االستاد،  خارج 
ترصيح إىل االستاد أو املواقع غري املذكورة عىل 

تذكرة املشجع، وتدخني السجائر اإللكرتونية 
حال  يف  لذلك  املخصصة  املناطق  خارج 
تحقيق  بغرض  والتسجيل  البث  أو  توافرها، 
إطالق  أو  النار  وإشعال  تجارية،  مكاسب 
ألعاب نارية يف االستاد واملناطق املحيطة به، 
وبيع البضائع أو القيام بأي عمل تجاري، أو 
الترصفات التي قد تؤدي إىل التزاحم بصورة 
اضطرابات  أو  تدافع  حدوث  معها  يمكن 
ومناطق  الساللم  احتالل  ذلك  يف  بما  عامة، 
التذاكر  بيع  املباراة، وإعادة  أثناء  االلتقاء يف 
أو وثائق تخول حاملها الحصول عىل تذاكر. 
أو  مالبس  قطعة  أي  خلع  يحظر  كذلك 
الحضور بحالة من عدم االحتشام أو الكشف 

عن مناطق حساسة يف الجسم.
الفتة  املالعب  أمام  الجماهري  وتجد 
 2022 قطر  مونديال  ويشهد  باملحظورات، 
وال  املقبلة،  األيام  يف  كبرياً  جماهريياً  إقباالً 

سيما يف دور املجموعات.

الجمهور اإليراني 
األول  أمس  الثانية  الجولة  مباريات  وخالل 
مشجعي  من  لعدد  الالفتة  اللقطة  كان 
مباراته  خالل  القدم  لكرة  اإليراني  املنتخب 
التي  األعالم  بعض  رفعوا  حيث  ويلز  أمام 
أمام  إلبرازها  سياسية  شعارات  تحملت 
األمن  رجال  لكن  واملصورين،  األنباء  وكاالت 
بعض  بمصادرة  وقاموا  برسعة  تدخلوا 
تحمل  التي  األخرى  واملتعلقات  القمصان 
وفاة  منذ  اإليراني  للنظام  مناهضة  شعارات 
أميني، وهي رهن االحتجاز  الناشطة ماهسا 
 3 من قبل رشطة األخالق اإليرانية قبل نحو 

أشهر.
كما رفع بعض املشجعني قمصانا كتب عليها 
إيران،  يف  املتظاهرون  يستخدمها  شعارات، 

مثل املرأة، والحرية، والحياة.
املونديال  يف  فرق مشاركة  قادة سبعة  وكان 
املباريات،  قبل  املثليني  قد حاولوا رفع شارة 
القدم )الفيفا( قال  الدويل لكرة  لكن االتحاد 
إن أي العب سريتديها سينال بطاقة صفراء، 
عدم  الفرق  قررت  لذلك 
ارتدائها.

قوة أمن المالعب تواصل العمل الجاد على مدار الساعة 

»السياسة« .. ممنوعة
سحب الفتات من الجماهير اإليرانية خالل مباراة ويلز 

تقرير – محمد الجزار

في مونديال قطر 2022.. كرة القدم فقط وجمهورها 
الحقيقي مرحب به من أجل مونديال تاريخي واستثنائي 

يستمتع فيه الجميع بعطاءات الالعبين داخل المستطيل 
األخضر بعيدا عن أمور أخرى.  ال مجال هنا للسياسة أو 

الشعارات وغيرها، ورغم محاوالت البعض للضغط وفرض 
ما يريدون بإدعاءات كاذبة ومحاوالت حثيثة للتأثير على الرأي 

العام إال أن قطر تواصل الصمود وتعمل جاهدة من أجل 
ترسيخ العادات والتقاليد من ناحية، والحفاظ على الهوية 

العربية واإلسالمية في مونديال العرب والمسلمين.

المالعـب للكـرة فقط وال تفرقـة في التعـامل مـع أحـد 

ــكــحــول ــل ـــيـــة.. وســـــيـــــوف حــــــرب وحــــيــــل ل ـــيـــب جـــمـــاهـــيـــر »إنــــجــــلــــيــــزيــــة« تـــحـــمـــل دروعـــــــــا صـــل

انتشار في كل 
االستادات.. 
واالبتسامة 
في انتظار 

الجميع

»قائمة« أمام 
المداخل

للتسهيل على 
المشجعين



سعادة كبيرة  

أيام من  وبعد وصولهما إىل استاد لوسيل قبل 
عن  الثنائي  أعرب  البطولة؛  منافسات  انطالق 
منتخب  لدعم  الدوحة  إىل  بالقدوم  سعادتهما 
الفرنيس  املنتخب  فوز  إىل  وتطلعهما  الديوك، 
بكأس العالم، بعد تحقيق لقبه األول يف استاد 
مرة  الكأس  استعادة  ثم   ،1998 عام  فرنسا 
يف  املونديال  من  املاضية  النسخة  يف  أخرى 

روسيا 2018. 
وقال غابرييل مارتن يف ترصيحات ملوقع اللجنة 
نصل  أن  الرائع  »من  واإلرث:  للمشاريع  العليا 
إىل هنا أمام استاد لوسيل، الذي سيشهد يف 18 

املونديال،  بلقب  الفائز  تتويج  املقبل  ديسمرب 
ونأمل أن يتصدر منتخبنا املشهد يف تلك الليلة 
التاريخية ويرفع الكأس أمام أكثر من 88 ألف 

مشجع«. 
وأضاف مارتن: »لقد كانت رحلة مذهلة غريت 
األماكن  من  بالعديد  خاللها  مررنا  حياتنا، 
والقدس.  والبرتاء  إسطنبول  مثل  الرائعة 
اإلطالق،  عىل  سهلة  رحلة  تكن  لم  وبالطبع 
مع  التقنية  املشكالت  من  العديد  واجهنا  لقد 
لإلصابة  تعرضنا  تجنب  وحاولنا  دراجاتنا، 
واإلرهاق، إال أن هذه الصعوبات منحت الرحلة 

خصوصية من نوع آخر«.  

بداية الفكرة  

بالدراجة  الدوحة  إىل  السفر  فكرة  كانت 
من  الثنائي  سافر  أن  بعد  بدأت  قد  الهوائية 
مباريات  إحدى  لحضور  إيطاليا  إىل  فرنسا 
وبعد  املايض،  العام  األوروبية  األمم  دوري 
الثنائي  قرر  بالدراجة،  الناجحة  تجربتهما 
قيادة دراجتيهما عىل طول الطريق من فرنسا 
إىل قطر أرض املونديال لحضور منافسات أول 
نسخة من كأس عالم يف الرشق األوسط والعالم 

العربي. 
ومن جانبه قال مهدي باالميسا: »نحن نعشق 
الهوائية،  الدراجات  قيادة  ونهوى  القدم،  كرة 

فقد  رائعة،  ستكون  الرحلة  أن  واثقني  كنا 
نجحنا يف قطع مسافات طويلة ومنحنا أنفسنا 
يف  به  مررنا  ما  بكل  لالستمتاع  الكايف  الوقت 

طريقنا إىل الدوحة«. 

رحلة طويلة 

وأضاف باالميسا: »كانت رحلة طويلة بالفعل، 
مواصلتها،  من  تمكنّا  عزيمتنا  بفضل  ولكن 
الحياة،  مدى  معنا  ستبقى  ذكريات  وصنعنا 
وعرب  تركيا  يف  الجبال  فوق  الدراجة  فقيادة 
الصحراء العربية، منحتنا تجارب رائعة ستبقى 

خالدة يف ذاكرتينا ما حيينا«. 

وتابع: »كانت قيادة الدراجة يف الصحراء ملدة 4 
أسابيع أمراً مذهالً للغاية، مجرد استماعي إىل 
نفيس وأنا أصف الرحلة يبدو أمراً ال يصدق، إال 
أن ما مررنا به من ترحيب وكرم ضيافة جعل 
الرحلة أسهل، ومنحها أهمية خاصة، لقد كانت 

تجربة مذهلة«. 
مونديال  أن  نعلم  أننا  »رغم  باالميسا:  واختتم 
أجلنا  أننا  إال  النهائية،  وجهتنا  هو  الدوحة 
ورغم  الحدود،  عربنا  حتى  بحماسنا  االحتفال 
الرائع غمرنا  أن االستقبال  إال  الرحلة،  صعوبة 
بسعادة وحماس كبريين، ونتطلع لالحتفال مع 
الديوك  منتخب  بتتويج  املشجعني  من  اآلالف 

بالكأس الذهبي يف استاد لوسيل«.

سافرا بالدراجة »7« آالف كلم لتشجيع الديوك في قطر

مارتن وباالميسا .. جنون المونديال
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{ استقبال جماهيري 

حافل للدراجين 

»3« أشهر من باريس إلى الدوحة حتى الوصول الستاد لوسيل
الشغف بكرة القدم، وحضور مونديال قطر 2022، ال يتوقف منذ انطالق المنافسات 

في 20 نوفمبر الماضي.. عبر قصص وحكايات جميلة من أرجاء الوطن العربي وكل 
دول العالم، بشكل رائع يؤكد على مدى عشق الساحرة المستديرة، وسعى الكثير من 

الجماهير ومحبي اللعبة لحضور المنافسات في أرض المحبة ودوحة السالم قطر. 
وبعد أن قطع الرحالة السعودي عبد اهلل السلمي أكثر من 1600 كلم سيرًا على األقدام 

من مدينة جدة السعودية على ساحل البحر األحمر إلى العاصمة القطرية الدوحة على 
شاطئ الخليج العربي، على مدى 55 يومًا، والرباعي األرجنتيني، لوكاس ليديزما وليوناردو 

بيجي وسيلفيو جاتي وماتياس فيرسيسي الذين تمكنا من قيادة دراجاتهم لمسافة 10 

آالف كلم في رحلة استمرت 
177 يومًا من جنوب إفريقيا إلى أرض 

المونديال، وغيرهم، خاض الفرنسيان مهدي 
باالميسا، مخرج األفالم الوثائقية، وجابرييل مارتن، المنتج 

التليفزيوني، رحلة مثيرة بالدراجة الهوائية من باريس إلى الدوحة، 
استمرت لثالثة أشهر، قطعوا خاللها أكثر من 7 آالف كلم، لدعم منتخب 

بالدهما في كأس العالم FIFA قطر 2022™، خالل مشواره نحو الدفاع عن 
لقبه، والفوز بالكأس للمرة الثالثة في تاريخه. 

كتب – محمد الجزار

تغريدته القت تفاعال واسعا

كاتب أميركي يدافع عن »حظر الكحول«
ندد الكاتب األمريكي الشهري ستيفن كينغ عىل حسابه 
يف تويرت باالنتقادات املتباينة لكأس العالم 2022 يف 
الكحولية  للمرشوبات  الدوحة  منع  خلفية  عىل  قطر 

للجماهري داخل ويف محيط مالعب كأس العالم. 
وقال كينغ، يف رسالة وجهها للجماهري املنتقدة للقرار 
»إذا لم تتمكن من الذهاب إىل مباراة يف كأس العالم 

دون برية، فمن املحتمل أنك تعاني من مشكلة«. 
واسعة، حيث حظيت  تفاعالت  كينغ،  تغريدة  والقت 
بما يزيد عىل 120 ألف إعجاب، ونحو 12 ألف إعادة 

تغريد. 
وعلّق املمثل والكوميدي األمريكي جون هان »امللك )ذا 

كينغ( ُمحّق«. 
وقال أحد املغردين إن »الغرب عازم عىل انتقاد قطر 
منذ أن فازت الدولة الخليجية باستضافة كأس العالم 

لكرة القدم والسبب وراء ذلك هو أن دولة مسلمة 
غري  أصبح  الذي  الحلم  عىل  تجرأت  صغرية 

تنتهي  أن  أتمنى  أوروبا،  لدول  ُمستساغ 
البطولة بشكل جيد«. 

مسابقة  »إنها  بالقول  مغردون  وعلق 
رشاب،  مسابقة  وليست  قدم  كرة 

ويجب أن نحرتم الثقافات األخرى«. 
القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  وكان 
بيع  حظر  عن  أعلن  قد  »فيفا« 
يف  للمشجعني  الكحولية  املرشوبات 

ملونديال قطر  الثمانية  املالعب  محيط 
املرشوبات  بيع  بأن  مفيًدا   ،2022

إقامة  مناطق  عىل  سيقترص  الكحولية 
واحتفال املشجعني.

{ تغريدة كينج

الرئيس الفرنسي ماكرون يؤكد:

قطر تقوم بتغييرات 
ملموسة بكأس العالم

دعا الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون أمس السبت، دولة قطر إىل »مواصلة« 
التغيريات التي اعترب أن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنظمها، 

شاهد عليها. 
والدنمارك:  فرنسا  منتخبي  مباراة  شوطي  بني  »تويرت«  عرب  ماكرون  وقال 
العربي، تشهد عىل  العالم  املنظمة يف  األوىل  القدم، وهي  لكرة  العالم  »كأس 
تستمر.  أن  ويجب  املسار  هذا  يف  رشعت  قطر  الجارية.  امللموسة  التغيريات 

يمكنها االعتماد عىل دعمنا«. 
وكان ماكرون قد رصح يف 17 نوفمرب الجاري، عشية انطالق مونديال قطر 

2022، بأنه يجب عدم »تسييس الرياضة«. 
وفاز املنتخب الفرنيس عىل نظريه الدنماركي )2-1( يف املباراة التي جمعهتما 
الرابعة من نهائيات بطولة كأس  الثانية للمجموعة  أمس السبت، يف الجولة 
العالم لكرة القدم 2022، وأصبح أول منتخب يبلغ دور الـ16 ملونديال قطر، 

ليواصل بنجاح حملة الدفاع عن لقب بطل العالم.

{ ستيفن كينغ{ الرئيس الفرنسي ماكرون
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الصحافة العربية تهتم بوداع العنابي للمونديال.. األنباء الكويتية:

»الهوز« يتغاضى عن »جزاء«

وأضافت الصحيف�ة الكويتية أن حكم 
املباراة اإلس�باني ماثيو الهوز تغاىض 
عن ركلة جزاء واضحة وضوح الشمس 
للمنتخب القطري ح�ن تعرض العب 
العناب�ي أكرم عفي�ف لعرقلة واضحة 
داخ�ل منطقة ال�� 18 كان من املمكن 
أن تغري مجرى املباراة لصالح العنابي.

فيما قالت صحيفة فلس�طن اليوم، يف 
غ�اف ملحقه�ا الري�ايض املونديايل.. 
قطر تغادر كأس عاملها بحرسة عربية، 
ويف صفح�ة أخ�رى قال�ت الصحيفة 
الفلس�طينية: فائزون رغم الخسارة.. 
القطري�ون فخ�ورون بباده�م التي 

أبهرت العالم بتنظيم املونديال.
ونقلت الصحيف�ة ترصيحات لنارص 
الطاهر عرب خاله�ا عن رضاه العام 
رغم الخس�ارة.. وقال الرج�ل البالغ 
63 عام�ا بحماس »ال ننتظر انتصاراً 
رياضياً، فلقد حققنا بالفعل انتصاراً 
واقتصادي�اً«.  واجتماعي�اً  سياس�ياً 
وتاب�ع أّن البطول�ة »وضع�ت قط�ر 
ع�ى خريط�ة العالم«. فائ�زون رغم 
الخس�ارة وتواجه قطر منذ 12 عاماً 

عندم�ا حصلت ع�ى حق اس�تضافة 
املوندي�ال، حمل�ة انتق�ادات رشس�ة 
م�ن بع�ض ال�دول األوروبي�ة، لكن 
املس�ؤولن القطري�ن ي�ردون ع�ى 
ذلك ب�أن بادهم عرضة »للعنرصية« 

و»املعايري املزدوجة«. 
ورأى الطاه�ر أن »االنتقاد يشء محفز 
ودافع لاس�تمرار قدما. بالعكس، من 
الطبيعي والصح�ي أن نجد انتقادات 
وم�ن بعدها نعّدل املس�ار«. الجاس�م 
ق�ال إّن االس�تعداد للبطول�ة غرّي من 
شكل باده. وأشار فيما يرصخ مطالبا 
بركل�ة ج�زاء لفريق�ه، إىل أن ب�اده 
ش�هدت »انتفاضة يف قطاع�ات البناء 
والطرق والقطارات، انا كقطري أُفاجأ 
كل ي�وم ب�يء جدي�د«. وتابع »كأس 
العال�م طّورت من إمكاني�ات بادنا«. 
ورغم اعتب�ار البطولة تق�ام يف مدينة 
واح�دة تقريب�اً بحكم صغر مس�احة 
الباد، لم تسجل حتى اآلن مشكات يف 
النقل والتنظيم بعد مرور نحو اسبوع 
ع�ى البطول�ة. وخيّم اإلحب�اط وخيبة 
األمل ع�ى الحضور مع انته�اء اللقاء 

بخس�ارة قطر مجددا، وحاول الطاهر 
تحفيز ضيوفه قائ�ا بحماس »رشف 
التنظيم ت�اج وكأس لنا. نحن فائزون 

رغم الخسارة«.
وتحدثت صحيفة األخبار اللبنانية عن 
نتائ�ج أول أم�س يف البطولة وخاصة 
للمنتخبات اآلسيوية وقالت يف عنوانها: 
نص�ف فرح�ة لق�ارة آس�يا.. إي�ران 
تستعيد الروح وقطر خارج املونديال.

أما صحيفة الدس�تور األردنية فقالت 
إن قط�ر تفق�د فرص�ة بل�وغ ال�دور 
الثان�ي بعد الخس�ارة أمام الس�نغال 
بثاثة أه�داف لهدف، مضيفة أنه عى 
الرغ�م م�ن أن املنتخ�ب القطري ترك 
الك�رة لنظ�ريه الس�نغايل ال�ذي كان 
األكثر اس�تحواذا فقد اعتم�د الهجوم 
الخاط�ف الس�تثمار املس�احات التي 
خلفها املنافس األفريقي، وكاد العنابي 
ان يس�جل أكثر من هدف خال اللقاء 
لكن�ه اكتف�ى بهدف محم�د مونتاري 
وهو ه�دف تاريخ�ي باعتب�اره األول 
لقط�ر يف تاريخها باعتبار مش�اركتها 

الحايل هي األوىل يف كأس العالم.

اهتمت الصحافة العربية بوداع العنابي لمنافسات بطولة كأس 
العالم 2022 المقامة في قطر بعد تعرضه للخسارة الثانية 

على التوالي أمام منتخب السنغال، وكان قد خسر في المباراة 
االفتتاحية أمام اإلكوادور، ليخسر العنابي فرصة التأهل وتتبقى 

له مباراة وحيدة أمام منتخب هولندا.
صحيفة األنباء الكويتية قالت إن مستضيف بطولة كأس العالم 

منتخب قطر ودع البطولة في مباراته أمام السنغال، لكن نجح 
محمد مونتاري في منح قطر أول هدف في مشاركتها األولى 

بكأس العالم من ضربة رأس متقنة بعد تمريرة إسماعيل محمد 
العرضية قبل 12 دقيقة من النهاية.

إعداد- هشام حامد

فلسطين اليوم: 
قطر تغادر 
كأس عالمها 
بحسرة عربية 

األخبار اللبنانية: 
نصف فرحة 
لقارة آسيا 

»الرياضية« السعودية تكشف..

من هو رجل الكورنيش؟
تحدثت صحيفة الرياضية السعودية عن فعاليات البيت السعودي 
عى كورني�ش الدوحة والذي يلق�ى إقباال كب�ريا ويتميز بالعديد 
م�ن التقاليد والكنوز الطبيعية الس�ياحية والثقافي�ة والرياضية 

للمملكة .
وأك�دت الصحيفة أن ن�ارص الخرعان البالغ م�ن العمر 55 عاما 
يلفت األنظار يف مقر البيت الس�عودي بزي�ه الرتاثي الذي يرتديه 

خال وجوده يف جناح املنطقة الوسطى من البيت السعودي.
وقال الخرعان ل� »الرياضية«: أنا سعيد وفخور بوجودي مع وفد 
اململك�ة خال ه�ذه التظاهرة الكربى وهي فرص�ة لنقل تقاليدنا 

وتاريخنا األصيل إىل العالم.
وأض�اف: أرتدي زي�ا تراثيا وتاريخيا عرف يف املنطقة الوس�طى 
وقد نال استحسان الجميع وأنا مستمر هنا حتى انتهاء املونديال .

»الصحراء المغربية«:

»األسود« يبحثون عن نقاط بلجيكا
ذك�رت صحيفة الصحراء املغربية أن الفوز عى بلجي�كا يف مباراة اليوم أمام 
بلجيكا س�يعبد الطريق نحو الدور ثمن النهائي ملونديال قطر 2022.. حيث 
يدخ�ل أس�ود األطلس اللقاء بطم�وح الفوز وخطف النق�اط الثاث من أجل 

مواصلة املشوار املونديايل.
وأضاف�ت الصحيفة أن وليد الركراكي املدرب الوطني ملنتخب املغرب يس�عى 
لقيادة املغرب لتحقيق ثالث فوز لهم يف كأس العالم بعد الفوز األول يف مونديال 
املكسيك 1986 بقيادة املهدي فاريا وجاء عى حساب الربتغال بنتيجة 3/  1، 
والفوز الثاني كان عى حس�اب اس�كتلندا يف مونديال فرنس�ا 1998 بقيادة 
امل�درب الفرنيس هنري ميش�يل، وجاء الفوز بثاثة أه�داف نظيفة، ويطمح 
الركراكي لكتابة اسمه يف تاريخ املونديال بقيادة األسود لفوز ثالث ، ويف حالة 

تحقيقه سيكون بمثابة الدافع األكرب نحو التأهل إىل دور ال 16.

»مغـاربة أبــرار« يتحــدون البطــل البـرونــزي
تحدثت صحيفة »املنتخ�ب املغربية« عن 
تفضي�ل عدد من العب�ي املنتخب املغربي 
تمثيل أس�ود األطلس ع�ن اللعب ملنتخب 
بلجي�كا.. وتكت�يس املواجهة ب�ن املغرب 
وبلجي�كا أهمي�ة خاص�ة بع�ض اليء 
بالنظ�ر إىل الجالي�ة املغربي�ة الكبرية يف 
بلجي�كا واملواه�ب الكث�رية الت�ي تزخر 
به�ا األخرية من إفريقي�ا وتحديدا اململكة 
املغربية  آخرهم عى سبيل املثال ال الحرص 
م�روان فاي�ي ون�ارص الش�اذيل اللذين 
س�اهما يف برونزي�ة املوندي�ال ال�رويس. 
ولم يرتدد العب وس�ط املنتخ�ب املغربي 

لك�رة القدم إلياس ش�اعر يف الرد ب�»ال« 
عى س�ؤال لفران�س برس ع�ى إمكانية 
دفاعه يف يوم من األيام عن بلجيكا، خصم 
أس�ود األطل�س األح�د يف الجول�ة الثانية 
ملونديال قطر 2022. وتابع ش�اعر، أحد 
أربع�ة العبن »أب�رار« ول�دوا يف بلجيكا 
واختاروا الدفاع عن ألوان أس�ود األطلس 
ضمن تشكيلة مونديال قطر »بخصوص 
مب�اراة  س�تكون  بلجي�كا،  مواجه�ة 
اس�تثنائية ألن لدي العدي�د من األصدقاء 
يف بلجيكا وأقطن يف بلجيكا وزوجتي من 
بلجي�كا ووالدي كذلك، وبالتايل س�تكون 

مب�اراة اس�تثنائية ج�دا وإن ش�اء الل�ه 
نتمن�ى أن نحقق الفوز«. فيما حقق العب 
وسط ستاندار دولييج سليم أماح حلمه 
باملش�اركة مع املغرب يف املونديال، أماح 
املولود يف مدي�ة هوتراج »قال إنه يأمل يف 
ف�وز املغرب مرة أخرى كما كان الحال يف 
2008، مؤك�دا أنه ينتظ�ر بفارغ الصرب 
ه�ذه اللحظة الرائع�ة، خاصة وأن الفائز 
سيخطو خطوة كبرية نحو ثمن النهائي«.

آخر »املغارب�ة البلجيكين«، كان مهاجم 
بريني اإلنجليزي أنس زروري )22 عاما( 
لتعويض صانع ألعاب مرس�يليا الفرنيس 

أمن حارث املص�اب.. وعلق زروري عى 
اس�تدعائه إىل صفوف املنتخ�ب املغربي 
يف حس�ابه عى »إنستغرام«: »حلم أصبح 

حقيقة«.
خاف�ا لش�اعر وأم�اح، داف�ع زروري، 
املولود يف ميش�لن، ع�ن الفئات الصغرى 
لبلجي�كا )تحت 17 و18 و21 عاما( عى 
غ�رار الواعد ب�ال الخن�وس )18 عاما( 

الذي أكد والءه لباده املغرب.
للمنتخ�ب  التقن�ي  الجه�از  ويتضم�ن 
املغربي أحد مواطنيه الحاملن للجنس�ية 

البلجيكية محلل الفيديو موىس الحبي.

»المنتخب« المغربية:
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سخرت الصحف اإلنجليزية من املستوى 
ثاني  يف  اإلنجليزي  للمنتخب  املرتاجع 
بعد   ،2022 قطر  بمونديال  مباريات 
املتحدة  الواليات  ضد  مباراته  انتهت  أن 
األمريكية بالتعادل السلبي صفر- لصفر.

وتعقدت األوضاع يف هذه املجموعة، حيث 
املنتخبني  بشأن  بعد  الصورة  تتضح  لم 
من  الثاني  الدور  إىل  سيتأهالن  اللذين 
الساخنة  املباراة  انتظار  يف  املونديال، 

املرتقبة بني إيران وأمريكا.
املبكر،  تأهلها  إنجلرتا يف فرصة  وفرطت 
املجموعة برصيد  لكنها بقيت يف صدارة 
أربع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام إيران 

أيضا  صفر   2- ويلز  عىل  تغلبت  التي 
ضمن املجموعة عينها.

كبري  بشكل  حملت  اإلنجليزية  الصحف 
رغم  للمباراة،  إدارته  سوء  ساوثجيت 
الثالثة  األسود  حققه  الذي  الكبري  الفوز 
 6 بنتيجة  إيران  أمام  األوىل  الجولة  يف 
/ 2، ليكون الصدام الربيطاني يف الجولة 
األخرية بني انجلرتا وويلز، يف مواجهة من 

املنتظر أن تكون مثرية.
ونرشت »دييل مريور« ثالث صور لزوجات 
العبي منتخب إنجلرتا أثناء مباراتهم مع 
عنوان  تحت  األمريكية  املتحدة  الواليات 
األمريكية«  املتحدة  الواليات  يف  »التثاؤب 
املباراة،  أثناء  بامللل  الشعور  عىل  للداللة 

بعد أن قدم املنتخبان مباراة سيئة.
باختيارها للعنوان نفسه، قامت صحيفة 

جورجينا  صورة  بتكبري  صن«  »ذا 
إيروين، وهي خطيبة الحارس االحتياطي 
األوىل  الصفحة  لصورة  رامسديل،  آرون 
بامللل  الشعور  إىل  لإلشارة  الرئيسية، 
يف  »التثاؤب  بعنوان  باملباراة  املحيط 
قائد  عن  الصحيفة  ونقلت  أمريكا«، 
قوله:  كني  هاري  اإلنجليزي  املنتخب 

»لم يكن أفضل أداء لنا لكنه ليس نهاية 
العالم«.

يوًما  كان  أمس  إّن  ستار  دييل  وقالت 
حيث  وويلز،  إنجلرتا  من  لكّل  محبًطا 
مباراتهما  يف  للقاء  الفريقان  يستعد 
حيث  الثالثاء،  يوم  املجموعة  يف  األخرية 
فرط املنتخب اإلنجليزي يف تحقيق الفوز 

املقبل،  للدور  مبكرا  يتأهل  يجعله  الذي 
فيما تلقى املنتخب الويلزي صدمة كبرية 
سريها  مباراة  يف  إيران،  أمام  بالهزيمة 
وسجل  جيد  بشكل  اإليراني  املنتخب 
عمر  من  األخرية  اللحظات  يف  هدفني 
املباراة، واستغل كارلوس كريوش مدرب 
ويلز  صفوف  يف  العددي  النقص  إيران 

لتحقيق فوز مهم.
ميل«  »دييل  صحيفة  واختارت 
مليسون  الصورة  نفس  و»تيليجراف« 
الرعب«،  »ليلة  األوىل:  وكتبت  ماونت، 
والثانية: »كشف الحقيقة«، يف اشارة إىل 
أن الفوز الكبري بالجولة األوىل ال يعني أن 
األسود الثالثة منتخب مرعب كما صوره 
البعض، بالنظر لألداء السيئ الذي ظهر 

به رفقاء ماونت يف لقاء الواليات املتحدة.

الضعيف  العرض  من  إنجليزية  سخرية 
جعلت  أمريكا،  ضد  بالدها  ملنتخب 
أن نشاهد  »تايمز«: »هل يمكن  صحيفة 

الفريق الحقيقي اآلن«.
قد  االجتماعي  التواصل  مواقع  وكانت 
هجوما  األخرى  هي  جديد  من  شنت 
ساوثجيت،  جاريث  انجلرتا  مدرب  عىل 
األسود  بقيادة  جديرا  ليس  أنه  واعتربت 
بعد فشله يف دوري  املونديال،  الثالثة يف 
األمم األوروبية، وتراجع مستوى املنتخب 
بعد مونديال روسيا، باإلضافة للتغيريات 
الواليات  مباراة  يف  أجراها  التي  السيئة 
املتحدة، خاصة بإدخال هندرسون مكان 
الحل  كان  الوقت  يف  بيلينجهام،  جود 
فيل  سيتي  مانشسرت  بنجم  االستعانة 

فودين.

{ صحيفة ماركا

إسبانيا كما لو كانت في المنزل

املنتخب  العبي  شعور  عن  »ماركا«  صحيفة  تحدثت 
للمشاركة  قطر  يف  متواجدون  وهم  الجيد،  اإلسباني 
بكأس العالم قطر 2022، وعنونت الصحيفة: »إسبانيا 

كما لو كانت يف املنزل«.
عىل  كبريا  فوزا  حقق  قد  اإلسباني  املنتخب  وكان   
رسالة  خاللها  من  أرسل  نظيفة  بسباعية  كوستاريكا 
للمنتخب األملاني قبل مباراتهم اليوم، خاصة بعد هزيمة 
عرف  مباراة  يف   1  /2 بنتيجة  اليابان  أمام  املاكينات 
الساموراي كيف يعود بقوة يف املباراة رغم أن التقدم يف 

النتيجة كان من جانب منتخب أملانيا.
فيليكس  جواو  الربتغايل  عىل  أيضا  الصحيفة  وركزت 
 2  /  3 بنتيجة  غانا  عىل  الربتغال  فوز  يف  ساهم  الذي 
الرحيل  يف  ورغبته  املواجهة،  تلك  يف  هدفا  فيها  وسجل 
بعد  عىل  فيليكس  »جواو  وكتبت:  مدريد،  أتلتيكو  عن 
مدريد  أتلتيكو  من  الخروج  يمكنه  الرحيل،  من  خطوة 

يف يناير«.

صحيفة ماركا:

{ آس

ليس لدي مشكلة في التسجيل

ركزت صحيفة »آس« عىل حوارها مع داني أوملو نجم 
هناك  تكن  لم  أوملو،  »داني  وكتبت:  اإلسباني،  املنتخب 

مشكلة يف تسجيل األهداف«.
عىل   0 /  7 بنتيجة  فاز  اإلسباني  املنتخب  وكان 

كوستاريكا يف افتتاح مشواره بكأس العالم.
وسّجل داني أوملو )11( وماركو أسنسيو )21( وفريان 
توريس )31 من ركلة جزاء و54( وغايف )74( والبديالن 
كارلوس سولري )90( وألفارو موراتا )2+90( األهداف 

السبعة التاريخية.
الصحيفة تحدثت عن تعادل إنجلرتا سلبيا أمام الواليات 
1/ 3 يف  السنغال  أمام  املتحدة األمريكية، وهزيمة قطر 
نهائيات كأس العالم، وكتبت: »إنجلرتا تنتقل من 100 

إىل صفر« و»نهاية الرحلة ملنتخب البلد املستضيف«.
املكسيك،  مع  األرجنتني  بمباريات  اهتمت  الصحيفة 
وفرنسا أمام الدنمارك، وكتبت: »نهائي بالنسبة ملييس« 

و»فرنسا تبحث عن الثأر«.

في حواره لصحيفة »آس«.. أولمو:

تألــــق طــــارمي
طارمي  مهدي  بتألق  الربتغالية   »Ojogo« صحيفة  أشادت 
اإليراني  للمنتخب  وقيادته  ويلز  مباراة  يف  بورتو  مهاجم 
له  بأكمله  الغالف  وخصصت  مهمة،  نقاط  ثالث  لتحقيق 
للفوز  بالده  يقود  طارمي  »تألق  الصحيفة  وكتبت  ولبالده، 

عىل ويلز«.
وكان املنتخب اإليراني خطف فوزا مثريا يف آخر الدقائق 0-2 
أعىل ملعب أحمد بن عيل يف الجولة الثانية من املجموعة الثانية 
والواليات  إنجلرتا  أيضا  تضم  التي   2022 قطر  مونديال 

املتحدة.
روزبه  عرب  الضائع  بدل  الوقت  يف  أهدافها  إيران  وسجلت 
بمثابة  الثالثة  الجولة  وستكون  رضائيان..  ورامني  جشمي 
نهائيات يف هذه املجموعة، حيث ستواجه إنجلرتا ويلز، فيما 

{ ojogoستواجه إيران منتخب الواليات املتحدة. 

نيمار.. يسقط بالقاضية
عن  وغيابه  نيمار  إصابة  عىل  ديبورتيفو،  »موندو  صحيفة  ركزت 
الربازيل يف مباريات دور املجموعات«، وكتبت: »نيمار يسقط بالرضبة 

القاضية«.
وتأكد غياب كل من نيمار ودانيلو، عن املباريات املتبقية ملنتخب الربازيل 
إصابتهما  بعد   ،2022 قطر  العالم  بكأس  املجموعات  دور  مرحلة  يف 

خالل مواجهة رصبيا.
وسيضطر »تيتي« مدرب السيليساو لالستغناء عن نيمار، ودانيلو، يف 

املباراتني املقبلتني بدور املجموعات، بسبب إصابتهما يف الكاحل.
وأصيب نيمار يف الشوط الثاني من املباراة، وخرج يف الدقيقة 80، بينما 

ظل الظهري األيمن عىل أرض امللعب حتى النهاية. { موندو ديبورتيفو

موندو ديبورتيفو:

{ من مباراة إنجلترا والواليات المتحدة

{ ديلي ستار

{ ديلي تيليجراف{ ديلي ميل

{ تايمز{ ذا صن

الصحف اإلنجليزية تسخر من أداء منتخبها... ديلي ميل:

إعداد- وحيد بوسيوف

:»ojogo« ..أشادت بنجم بورتو والمنتخب اإليراني
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الدوحة- د.ب.أ- تلقى املنتخب السعودي وجماهريه صدمة 
قوية وخرس الفريق أمام نظريه البولندي صفر /  2 أمس 
السبت عىل ملعب استاد املدينة التعليمية يف الجولة الثانية 
قطر  العالم  كأس  ببطولة  املجموعات  دور  مباريات  من 

.2022
زيلينسكي  بيوتر  سجله  بهدف  البولندي  املنتخب  وتقدم 
الهدف  ليفاندوفسكي  روبرت  أضاف  ثم   ،39 الدقيقة  يف 
الثاني للفريق يف الدقيقة 82 من املباراة التي أقيمت وسط 

حضور أكثر من 44 ألف مشجع.
نقاط،  أربع  إىل  بذلك  رصيده  البولندي  املنتخب  ورفع 

وتجمد رصيد السعودية عند 3 نقاط.
حيث  من  كبري  بشكل  تفوقه  السعودي  املنتخب  وفرض 

االستحواذ والضغط الهجومي طوال الشوط األول.
عزز  حيث  الثاني،  الشوط  يف  ما  شيئا  الحال  واختلف 
البولندي وصنع أكثر من فرصة خطرية ليضيف  املنتخب 

الهدف الثاني يف شباك السعودية وينتزع النقاط الثالث.
املنتخب  واستعرض  رسيع،  لعب  بإيقاع  املباراة  وبدأت   
السعودي طموحه يف التسجيل املبكر، حيث قدم أكثر من 
الدقائق  يف  الشباك  عىل  خطورة  دون  لكن  جادة  محاولة 
الفريق  جانب  من  الشديد  الدفاعي  الحذر  ظل  يف  األوىل 

البولندي.
وصنع املنتخب البولندي أول فرصة له يف الدقيقة السابعة، 
لكن العويس تألق يف االرتقاء لإلمساك بكرة خطرية قبل أن 

تصل لها رأس اركاديوز ميليك.
ويف الدقيقة 40، تقدم املنتخب البولندي عن طريق بيوتر 

داخل  ليفاندوفسكي  من  تمريرة  تلقى  حيث  زيلينسكي، 
داخل  إىل  تردد  دون  بقوة  الكرة  وسدد  الجزاء  منطقة 

الشباك.
وتوقف اللعب يف الدقيقة 43 حيث تعرض الشهري لعرقلة 
من جانب بيليك وعاد الحكم لتقنية حكم الفيديو املساعد 
للمنتخب  جزاء  رضبة  احتساب  إىل  بعدها  ليشري  )فار( 

السعودي.

وتقدم سالم الدورسي لتنفيذ الرضبة لكنه سدد كرة تصدى 
لها الحارس ثم تابعها الربيك بتسديدة أخرى لكن الحارس 

تصدى للكرة مجددا وأخرجها إىل ركنية لم تستغل.
ومع بداية الشوط الثاني، دفع رينار بالالعب نواف العابد 

بدال من سامي خليل النجعي.
اللقاء  مجريات  عىل  السعودي  املنتخب  سيطرة  واستمرت 
هدف  تسجيل  عن  بحثا  الهجومية  محاوالته  وتوالت 
عىل  اعتماده  البولندي  املنتخب  واصل  فيما  التعادل، 
تضييق املساحات، وشن الهجمات املرتدة وقتما تتاح أمامه 

الفرصة.
عىل  السعودي  للمنتخب  املطلقة  شبه  السيطرة  ورغم 
مجريات اللقاء، إال أنه فشل يف تشكيل خطورة كافية عىل 

املرمى بسبب تألق مدافعي املنتخب البولندي.
78 إثر هجمة  وكاد املنتخب السعودي يتعادل يف الدقيقة 
خطرية انتهت بتمريرة إىل عبد اإلله املالكي الذي سدد بقوة 
القائم  بجوار  مرت  الكرة  لكن  الجزاء  منطقة  حدود  من 
عرضية  الغنام  مرر  دقيقتني،  من  بأقل  وبعدها  مبارشة.. 
تسكن  كي  ملسة  إىل  بحاجة  كانت  املرمى  أمام  خطرية 

الشباك لكن صالح الشهري لم يلحق بها.
الدقيقة  يف  البولندي  املنتخب  تقدم  ليفاندوفسكي  وعزز 
واستخلص  دفاعية  هفوة  املالكي  ارتكب  حيث   82
ليفاندوفسكي الكرة عىل حدود منطقة الجزاء ثم سددها يف 

الشباك معلنا تقدم بولندا 2 /  صفر.
يف  لبولندا  الثالث  الهدف  يضيف  أن  ليفاندوفسكي  وكاد 

الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز بولندا بهدفني نظيفني.

األهداف: بيوتر زيلينسكي د39، 

ليفاندوفسكي د82.

الطرد: ال يوجد 

الحكم: ويلتون بيريرا
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ليفاندوفسكي..
رجل المباراة

حصد روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم املنتخب 
البولندي، لقب رجل مباراة منتخب بالده ضد 

السعودية.. واستغل ليفاندوفسكي، خطأ 
فادحا من املدافع عبد اإلله العمري، وسجل 

الهدف الثاني ملنتخب بولندا، يف الشباك 
السعودية، وحسم فوز بالده بنتيجة )0-2(، 

عىل استاد املدينة التعليمية.
 والهدف هو األول لليفاندوفسكي، يف كأس 

العالم، حيث إنه لعب 4 مباريات يف املونديال 
مع بولندا، ولم يسجل قبل مباراة السعودية، 

وهو ما جعله يبكي بعد الهدف.
وكان ليفاندوفسكي، أهدر كرتني خالل 

املباراة، واحدة يف القائم، والثانية يف العارضة 
ملرمى محمد العويس، علما أنه أضاع ركلة 

جزاء يف مباراة بالده األوىل أمام املكسيك.
 ورفع املنتخب البولندي رصيده إىل 4 نقاط 

متصدرا املجموعة الثالثة ويليه املنتخب 
السعودي الذي كان قد استهل مشواره 
يف املونديال بفوز تاريخي عىل املنتخب 

األرجنتيني )1-2(.

{ ليفاندوفسكي

بيرزينسكي:

تشيزني أنقذنا 
أمام السعودية

أعرب بارتوز بريزينسكي، العب 
منتخب بولندا، عن سعادته 

بالفوز عىل السعودية بهدفني 
نظيفني.

وقال بريزينسكي يف ترصيحات 
له: »توقعنا أن تكون املباراة 

قوية أمام السعودية، رأينا 
مباراتهم ضد األرجنتني، هم 

فريق جيد ولم يكن لدينا الوقت 
الكايف لالستعداد«.

وأضاف: »تشيزني أنقذنا بعد 
تصديه لركلة الجزاء، ومن املهم 

أن نحافظ عىل نظافة شباكنا، 
مع محاولة تسجيل الكثري من 

األهداف«.
وتحدث عن زميله روبرت 

ليفاندوفسكي، قائال: »)ليفا( 
أهدر ركلة جزاء أمام املكسيك، 

وكانت لحظة صعبة عليه، 
وتعرض النتقادات كبرية«.

وأضاف: »إنه يمنحنا الكثري يف 
امللعب، ومهم للمهاجم أن يسجل 
األهداف، وقد فعلها اليوم، كانت 
لحظة رائعة أن يسجل يف كأس 
العالم، واحتفلنا معه بالهدف«.

وأتم: »نملك فرصة التأهل إىل 
ثمن النهائي، بعدما تصدرنا 

ترتيب املجموعة برصيد 4 نقاط، 
ومواجهة األرجنتني بالجولة 

املقبلة ستكون مهمة للغاية«.

{ بارتوز بيرزينسكي

رينارد: سنقاتل حتى النهاية
مدرب  رينارد،  هرييف  الفرنيس  أعرب 
باملستوى  رضاه  عن  السعودي،  املنتخب 
أمام  الخسارة  الذي ظهر به األخرض، رغم 
من  الثانية  الجولة  ضمن  البولندي،  نظريه 

دور املجموعات بمونديال قطر 2022.
الخسارة  فخ  يف  السعودي  املنتخب  وسقط 
زيلينسكي  بثنائية   ،)2-0( بولندا  أمام 

39 و82. وليفاندوفسكي بالدقيقتني 
بعد  صحفية  ترصيحات  يف  رينارد  وقال 
تكون  أن  األحيان يجب  »يف بعض  املباراة: 

فعاال، ونحن لم نكن كذلك، لكني فخور«.

وأضاف: »أنا ال أبتسم هكذا إال عندما أكون 
نستحق  وكنا  تنصفنا،  لم  الكرة  فخورا، 

التعادل عىل أقل تقدير«.
واقفني  زلنا  ما  بعد،  ننته  »لم  وزاد: 
كنا  لقد  نستسلم،  ولن  للنهاية  وسنقاتل 
ركلة  وأهدرنا  التسجيل  من  جدا  قريبني 

جزاء«.
وعن تأثري الغيابات عىل املنتخب يف املباراة 
فريق  »لدينا  ختم:  املكسيك،  أمام  القادمة 
جيدا  تذكروا  املناسب،  البديل  ونملك  جيد، 

لم ننته بعد، كونوا معنا«.

{ رينارد

لم نتأهل بعد
تشيسالف:

يرى تشيسالف ميشنيفيتش، مدرب 
 4 عىل  الحصول  أن  بولندا،  منتخب 
هو  العالم  كأس  مجموعة  يف  نقاط 
أمر غري كاف من أجل حسم التأهل 

لدور الـ 16.
ترصيحات  يف  بولندا  مدرب  وقال 
ألننا  سعداء  »نحن  املباراة:  بعد 
املشجعني  قلوب  يف  الفرحة  أدخلنا 

البولنديني«.
ليست  نقاط   4 أن  »أعتقد  وأضاف: 
سجلنا  ألننا  سعيد  لكنني  كافية، 
التي  القليلة  الفرص  رغم  هدفني 
فرص  هناك  وكانت  لنا،  أتيحت 

عديدة ملنتخب السعودية«.
تشيزني  نشكر  أن  »البد  وواصل: 
بعدما تصدى لركلة جزاء، كان هناك 
وأعتقد  املثرية  اللحظات  من  الكثري 
لكننا  فارقة،  لحظة  كانت  أنها 
نجحنا يف تطبيق ما بحثنا عنه أمام 
األول  »الهدف  وأتم:  السعودية«.. 
وركلة الجزاء كانت من أهم لحظات 
مميزة  مزاجية  حالة  يف  كنا  املباراة، 
قبل بداية الشوط الثاني، أعتقد أننا 

استحققنا الفوز«.
{ تشيسالف ميشنيفيتش

} تصوير-  محمود حفناوي
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العبون دوليون سابقون يؤكدون:

السعودي ال يستحق الهزيمة

أجمع عدد من الالعبني السابقني بصفوف 
عىل  واملحللني،  السعودي،  األخرض 
األخرض  تنصف  لم  القدم  كرة  أن 
أمام  مواجهته  يف  السعودي 
أمس  جمعتها  التي  بولندا، 
املدينة  استاد  عىل  السبت، 
استحقاقات  ضمن  التعليمية، 
املجموعة  من  الثانية  الجولة 
كأس  نهائيات  من  الثالثة 
 ،2022 قطر  »فيفا«  العالم 
االستحواذ  رغم  أنه  مؤكدين 
وصل  الذي  الكرة  عىل  الكامل 
األول  الشوط  يف 
إىل   %59 
عاميل  أن  إال 

الذين  التوفيق والحظ كانا برفقة زمالء ليفاندوفسكي، 
امتلكوا الفعالية الهجومية بشكل أكرب، كما أجمعوا عىل 
املنتخب  عىل  الفوز  عىل  قادرون  الخرض  الصقور  أن 
املكسيكي، والتأهل مبارشة للدور الثاني برصف النظر 

عن نتائج املواجهات األخرى. 
أوضح سلطان اللحياني، الالعب الدويل السابق بصفوف 
األخرض السعودي، واملحلل الريايض، أن الفرق األوروبية 
السابقة  النسخ  كل  السعودي، يف  للمنتخب  دائماً  عقدة 
كأس  يف  بلجيكا  عىل  االنتصار  فبعد  العالم،  كأس  من 
صعوبات  األخرض  يواجه  دائماً   1994 أمريكا  العالم 
مميز  بشكل  يظهر  فيما  أوروبا،  منتخبات  أمام  كبرية 
عليه  نعول  ما  وهو  والعربية،  الالتنية  املنتخبات  أمام 
كثرياً يف لقاء »املكسيك« ليعيد ما ظهرنا به أمام منتخب 

األرجنتني.
يف  السابق  الدويل  الالعب  هوساوي،  معرت  وأشاد 
صفوف املنتخب السعودي، والعب نادي التعاون حالياً، 
لقاء  بنقطة عرق يف  يبخلوا  لم  الذين  الخرض  بالصقور 
بولندا، وكانوا الطرف األكثر قرباً لتحقيق االنتصار وفقاً 

واللمسة  الهجومية  الفاعلية  أن  املباراة، مؤكداً  ملجريات 
األخرية هي ما فقدها األخرض خالل املواجهة.

بالنقاط  والظفر  االنتصار  تحقيق  هوساوي،  وتمنى 
عىل  زمالئه  قدرة  مؤكداً  »املكسيك«،  مواجهة  يف  الثالث 

إسعاد الجماهري السعودية.
صفوف  يف  السابق  الدويل  الالعب  مسعد،  محمد  قال 
يجب  ما  كل  بولندا،  لقاء  يف  »قدمنا  السعودي  املنتخب 
تقديمه من أداء فني وبدني أمام فريق قوي بدنياً، لكن 
توقيت األهداف كان قاتال بالنسبة لألخرض، إضافة إىل 
عدم توفيق سالم الدورسي، يف تسديد ركلة الجزاء التي 
وكانت  البولندي،  الحارس  لتحرك  إعادتها  يجب  كان 
أن  عىل  مشدداً  املباراة،  ألجواء  نفسياً  األخرض  ستعيد 
واستطاع  جيدا،  أداء  قدم  الخسارة  ورغم  »رينارد« 
تعويض الغيابات املؤثرة منها يارس الشهراني، سلمان 

الفرج، ورياض رشاحييل«.
الحظوظ  كافة  يملك  مازال  أن األخرض  وأوضح مسعد، 
الصقور  أن  عىل  مشدداً  املكسيك،  أمام  املبارش  للنأهل 

قادرون عىل الفوز وإسعاد الجماهري.
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{ محمد مسعد
{ سلطان اللحياني

كتب- أدهم الرشقاوي 

اللحياني: 
األوروبيون عقدتنا

هوساوي: 
تنقصنا الفاعلية

مسعد: 
الوعد »المكسيك«

رغم األداء القوي أمام بولندا

أرقام تكشف خسارة األخضر
ممكنة،  مازالت  املهمة  السعودية..  صقور  »يا 
مباراة  شعار  كان  هكذا  كالعادة«..  مميز  أداء 
أداء  املنتخب  قدم  حيث  وبولندا،  السعودية 
ملحميًا طوال أحداث املباراة نال به إعجاب كل 
فرص  وإهدار  للمباراة  تسيده  بعد  الحارضين 
5 تسديدات عىل مرمى تشيزني  عديدة بجانب 

الذي كان موفقاً يف مباراة األمس.
املباراة املقبلة للمنتخب السعودي ستكون أمام 
منتخب املكسيك يوم األربعاء املقبل، بينما يلعب 
الثالثة  الجولة  يف  واألرجنتني  بولندا  منتخبا 
واألخرية من دور املجموعة، هذه املجموعة الذي 
يتواجد املنتخب البولندي يف صدارتها برصيد 4 
نقاط، يليه منتخب السعودية 3 نقاط بانتصار 
األمل  لهدف،  بهدفني  األرجنتني  عىل  تاريخي 
الفرحة  لجلب  األخرض  لنجوم  مستمراً  مازال 
فيه  صعد  والذي   1994 عام  إنجاز  وتحقيق 
أمام  فوزين  بعد  العالم  كأس  من   16 دور  إىل 
املغرب، بلجيكا، وخسارة أمام هولندا، 6 نقاط 
السعودي  املنتخب  بصعود  وقتها  كفيلة  كانت 
يواجهوا  أن  قبل   ،16 دور  إىل  الثاني  املركز  يف 
بثالثة  الخسارة  بعد  البطولة  ويودعوا  السويد 
نرصد  التالية  السطور  ويف  لهدف..  أهداف 

بعض األرقام املهمة للقاء األخرض أمام بولندا.

ليفاندوفيسكي 
أول هدف مونديالي

سجل البولندي ليفاندوفيسكي أول هدف يف تاريخه خالل مشواره 
بكأس العالم، حيث نجح يف استغالل خطأ عبداإلله املالكي وتسجيل 
الهدف الثاني للبولندي أمام السعودي، ليكون أول أهدافه يف البطولة 
قبل،  من  مباريات   4 لعب  حيث  باملونديال.  الخامسة  مباراته  يف 
اليابان وكولومبيا  أمام  كانت   2018 ثالثا منها يف مونديال روسيا 
ليفا  وكان  قطر.  يف  املقام   2022 مونديال  يف  واملكسيك  والسنغال، 
قد أضاع ركلة جزاء أمام املكسيك تصدى لها الحارس أوتشوا. كما 
شارك مهاجم برشلونة يف الهدف األول الذي سجله بيوتر زيلينسكي.

ثالث الركالت 
الضائعة

أهدر سالم الدورسي فرصة تعديل النتيجة أمس أمام بولندا، بعدما 
حصل املنتخب السعودي عىل ركلة جزاء بعد عرقلة مدافع املنتخب 
البولندي لصالح الشهري مهاجم الفريق، ليحتسب الحكم ركلة جزاء 
يف  لينجح  املناسب  املوعد  يف  كان  تشيزني  ولكن  التورنيدو  يسددها 
التي تضيع يف  الثالثة  الركلة  وتعد هذه هي  الجزاء.  لركلة  التصدي 

املونديال.

فرص 
ال تكفي

الصقور 
األكثر تسديدا

زيلينسكيتشيزني المتألق
 الُمبدع

رقم سلبي 

بولندا ال تخسر 
عندما تسجل أوال

ال  كبرية،  مباراة  السعودي  املنتخب  قدم 
شهد  حيث  املباراة،  سري  نتيجتها  تعكس 
للصقور  رائًعا  أداًء  التعليمية  املدينة  ملعب 
املباراة وأضاعوا ثالث فرصة  أحداث  طوال 
كبرية أمام املرمى، كادوا أن ينجحوا يف جلب 
التعادل عىل األقل للمنتخب. وخرس املنتخب 
منتخب  أمام  نظيفني  بهدفني  السعودي 

بولندا يف املباراة التي أقيمت عرص أمس.

أحداث  خالل  السعودي  املنتخب  سيطر 
نجوم  سدد  حيث  كبرية،  سيطرة  املباراة، 
املباراة  أحداث  خالل  السعودي  املنتخب 
تسديدات   5 منها  بولندا  عىل  تسديدة   16
عىل املرمى، بينما سدد املنتخب البولندي 9 
تسديدات منهم ثالث تسديدات عىل املرمى، 
للمنتخب  التسجيل  احتمالية  كانت  فيما 
البولندي  باملنتخب  1.69 مقارنة  السعودي 

الذي كانت احتمالية التسجيل 1.59.

نجح الحارس البولندي تشيزني يف التصدي لخمس كرات 
البولندي  للمنتخب  العادة  فوق  نجًما  ليكون  املباراة،  يف 
لركلة جزاء  التصدي  أنه نجح يف  كما  املباراة،  خالل هذه 
أمام سالم الدورسي والذي سجل هدف االنتصار للمنتخب 
السعودي يف الجولة املاضية أمام األرجنتني يف املباراة التي 
أقيمت عىل ملعب لوسيل وشهدت حضوًرا جماهريًا تجاوز 

88 ألف متفرج.
كما يعد ثالث حارس خالل مونديال قطر يقوم بالحفاظ 
إىل  جنبًا  جزاء،  لركلة  تصديه  بجانب  شباكه  نظافة  عىل 
جنب مع البلجيكي كورتوا، واملكسيكي أوتشوا، أكرب عدد 
من املرات حدث هذا األمر كان يف مونديال كأس العالم عام 

.1966

حيث يعد هدف بيوتر زيلينسكي أمام املنتخب السعودي، 
كأس  يف  مفتوح  لعب  من  بولندا  تسجله  هدف  أول  هو 
العالم منذ مونديال 2002. كما أن النجم البولندي ساهم 
بالده  منتخب  ومع  اإليطايل  الدوري  يف  نابويل  ناديه  مع 
 7 هدًفا.   14 يف  اآلن  حتى   2023  2022- موسم  خالل 

أهداف و7 تمريرات حاسمة.

املباراة األول خالل مباراة  5 بطاقات يف شوط  كان هناك 
بطاقة  فيها  مباراة  أكثر  كانت  حيث  والسعودية،  بولندا 
وهولندا  إسبانيا  نهائي  منذ  األول  املباراة  شوط  يف  ملونة 
عام 2010، والذي نجح فيه املاتادور يف تسجيل هدف عن 

طريق إنيستا وتحقيق اللقب.

كأس  يف  أوالً  يسجل  عندما  البولندي  املنتخب  يخرس  ال 
كأس  مباريات  بجميع  بولندا  منتخب  فاز  حيث  العالم، 
التسجيل  افتتاح  يف  فيها  نجحوا  والتي  مباراة   15 العالم 

خالل املباراة.
األول  املركز  يف  املجموعة  هذه  البولندي  املنتخب  ويتصدر 
مع  وتعادل  السعودية  عىل  فوز  من  نقاط،   4 برصيد 
املكسيك، بينما يتواجد األخرض السعودي يف املركز الثاني 

بثالث نقاط من فوز عىل األرجنتني وخسارة أمام بولندا.

} تصوير محمود حفناوي
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إلى دور الـ"16" بعد الفوز على الدنمارك

مبابي يقود الديوك للتأهل

الفرنيس،  املنتخب  نجم  مبابي  كيليان  قاد 
منتخب بالده للحصول عىل أول بطاقة التأهل 
للدور السادس عرش كأس العالم قطر 2022، 
بعد أن سجل هديف الفوز للديوك عىل الدنمارك 
أقيمت أمس  التي  املباراة  2/ 1، خالل  بنتيجة 

السبت عىل استاد 974.
 6 إىل  رصيده  لقب  حامل  رفع  الفوز  وبهذا 
األوىل  الجولة  الذي حققه يف  الفوز  نقاط، بعد 
عىل أسرتاليا بنتيجة 4 /  1، فيما تجمد رصيد 
واحدة، حققها  نقطة  عند  الدنماركي  املنتخب 
بعد التعادل يف الجولة األوىل أمام تونس سلبيا، 

املنتخب  األخرية  الجولة  يف  سيواجه  حيث 
األسرتايل الفائز أمس عىل تونس.

و86   61 الدقيقتني  يف  هدفيه  مبابي  وسجل 
هدف  كريستنسن  أندرياس  سجل  فيما 

الدنمارك الوحيد يف الدقيقة 68.
وجاءت املباراة قوية بني املنتخبني، خاصة أنها 
لديها نكهة خاصة للمنتخب الفرنيس الذي كان 
التي  الدنمارك  أمام  الثأر  عن  البحث  رحلة  يف 
ذهابا  األوروبي  األمم  دوري  يف  عليه  تفوقت 

وإيابا.
منذ  املبكر  الضغط  الفرنيس  املنتخب  وفرض 
شمايكل  كاسرب  فيها  وكان  األوىل،  الدقائق 
األوىل،  الدقائق  نجم  الدنمارك  مرمى  حارس 
الديوك،  من  املحاوالت  العديد  تصدياته  بعد 

أبرزها رأسية أدريان رابيو يف الدقيقة 21.
وحاول املنتخب الدنمارك الخروج من منطقته 
تحركاته  وبدأت  بالخطر،  شعر  أن  بعد 
الهجومية التي قادها كريستيان إريكسن نجم 
للمهاجم  الفرص  وصنع  يونايتد،  مانشسرت 
الجناحني  إىل  باإلضافة  كورنيلس،  أندرياس 
دون  لكن  ودامسجارد،  ليندستورم  جاسرب 
الحارس  مرمى  عىل  حقيقية  خطورة  تشكيل 

الفرنيس هوجو لوريس.
ويف الدقيقة 35 أطلق كورنيلوس تسديدة قوية 
مرمى  لحارس  األيرس  القائم  عن  بقليل  مرت 

فرنسا هوجو لوريس.
ورد عليه مبابي بتسديدة قوية أيضا، بعد أن 
تلقى كرة عرضية من ادريان رابيو يف الدقيقة 

.39
ليعلن حكم املباراة بعدها عن نهاية هذا الشوط 

بالتعادل السلبي.
بحثا  الهجومية  الديوك  محاوالت  واستمرت 
عن هدف يف الدقائق األوىل من الشوط الثاني، 
وأضاع فرصا عديدة تألق فيها كاسرب شمايكل 

حارس مرمى الدنمارك.
كيليان  فيها  تمكن  التي   ،61 الدقيقة  لتأتي 
بعد  اللقاء،  أهداف  أول  تسجيل  من  مبابي 
هو  قدم  الذي  هرينانديز  ثيو  مع  الكرة  تبادل 

اآلخر مباراة كبرية.
سجل  حيث  طويالً،  فرنسا  تقدم  يدم  ولم 
للدنمارك،  التعادل  أندرياس كريستسن هدف 
يواكيم  من  بالرأس  تمريرة  تلقى  أن  بعد 

أنديرسن يف الدقيقة 68.
يف  ثقله  بكل  بعدها  الفرنيس  املنتخب  ورمى 
الهجوم، بحثا عن الهدف الثاني، فيما حاولت 
الدنمارك االعتماد عىل الهجمات املرتدة ملباغتة 
تثمر  ان  املحاوالت  إحدى  وكادت  منافسه، 

بالهدف الثاني.
ليعود كيليان مبابي من جديد للعب دور املنقذ 
الدقيقة  يف  الثاني  الهدف  بتسجيله  لفرنسا، 
86، بعد أن تلقى تلقى كرة عرضية من زميله 
الشباك  يف  رأس  برضبة  ليضعها  جريزمان 

مسجال ثاني أهداف منتخب بالده.
وكاد ماركوس تورام ان يضيف الهدف الثالث 
لينتهي  املباراة،  عمر  من  األخرية  اللحظات  يف 

اللقاء بفوز الديوك بهدفني لهدف.

كتب- وحيد بوسيوف

من مباراة أمس بين فرنسا والدنمارك

ديشامب:

نهدف إلنجاز كبير
ثيو هيرنانديز:

قدمنا مباراة كبيرة
الفرنيس،  املنتخب  مدرب  ديشامب  ديديه  أكد 
املنتخب  أمام  رائعة  مباراة  قدموا  أنهم 
والتأهل  الفوز  يستحقون  لهذا  الدنماركي، 

للدور الـ 16.
بعد  له  ترصيحات  يف  ديشامب  وقال 
عىل  جيد  بمستوى  ظهرنا  املباراة: 
وسعيد  والجماعي،  الفردي  املستويني 
بعد  الالعبني  من  القوية  الفعل  بردة 

تسجيل منافسنا لهدف التعادل.
وأضاف: نحن يف وضع جيد بعد التأهل 
تحقيق  هو  وهدفنا  املقبل،  للدور  املبكر 

إنجاز كبري.

عن  الفرنيس،  األيرس  الظهري  هرينانديز،  ثيو  أعرب 
سعادته بالفوز الذي حققه الديوك عىل الدنمارك، 

والتأهل للدور الـ16.
بعد  له  صحفية  ترصيحات  يف  ثيو  وقال 
املباراة: حققنا فوزا مستحقا وتأهلنا مبكرا 
املواصلة  هو  واألهم  عرش،  السادس  للدور 

بنفس املنوال.
لكن  جيد،  منتخب  أمام  لعبنا  وأضاف: 
لعبنا بشكل جيد وهذا ما ساهم يف تحقيق 
الفوز.. وعن مواصلته يف تقديمه للعروض 

قال  التوايل،  عىل  الثانية  املباراة  يف  الجيدة 
هرينانديز: الجميع ظهر بشكل جيد، ومبابي 

سعيد  وأنا  هدفني،  وسجل  كبرية  مباراة  لعب 
جدا باللعب إىل جانبه.

دعم كبير لحامل اللقب
فرنسا  لقاء  يف  مبهرة  جماهريية  أجواء   974 استاد  مدرجات  شهدت 
الرابعة  للمجموعة  الثانية  الجولة  ضمن  السبت،  أمس  مساء  والدنمارك، 
شديدة  بحرارة  املنتخبني  جماهري  وهتفت   ..2022 قطر  العالم  بكأس 
فقرات  مع  الجماهري  وتفاعلت  اللقاء..  انطالق  وقبل  اإلحماء  أثناء  لالعبني، 
الهواتف املحمولة، يف ظل تقليل إضاءة  أنوار  اللقاء، بإضافة  ما قبل انطالق 

البداية مبارشة. االستاد بعض اليشء قبل 
منتخب  وحقق 
يف  الفوز  فرنسا 
ضد  األوىل  الجولة 
بنتيجة  أسرتاليا 
تعادل  بينما   ،1-4
الدنمارك  منتخب 
دون  تونس  مع 

أهداف.

بعد خروجه من المنتخب.. ليكيب:

كشف تقرير صحفي، أمس السبت، عن األجواء داخل منتخب 
الفريق  معسكر  من  بنزيما  كريم  خروج  بعد  فرنسا، 

قطر  مونديال  يف  مشاركته  وعدم  اإلصابة،  جراء 
.2022

فعىل  الفرنسية،  »ليكيب«  صحيفة  وبحسب 
املعسكر  من  بنزيما  خروج  اعتبار  من  الرغم 
كان  أنه  إال  فرنسا،  ملنتخب  قاصمة  رضبة 
باقي  رساح  وإطالق  الضغط  فك  بمثابة 

الالعبني.
بنزيما  مغادرة  أن  الصحيفة،  وأضافت 

حررت الالعبني الصغار.

مبابي.. نجم المباراة
بعدما  املباراة«،  كيليان مبابي، عىل جائزة »رجل  حصد 
للمنتخب  الفوز  هديف  سجل 

الفرنيس عىل الدنمارك.
ثاني  مبابي  كيليان  وأصبح 
يف  فرنسا  ملنتخب  هداف  أفضل 
الهدفني  بعد  العالم  كأس  بطولة 
الفريق  شباك  يف  سجلهما  اللذين 
الدنماركي بمونديال قطر 2022.

سجل  جريمان  سان  باريس  نجم 
مرمى  يف  للديوك  األول  الهدف 
الحارس كاسرب شمايكل بعد لعبة 
أضاف  فيما  ثيو هرينانديز،  الفريق  يف  زميله  مع  رائعة 

الثاني يف الدقيقة 86.

بنزيما حرر »الصغار«

كيليان مبابي هدفين )61، 86( )فرنسا(
كريستنسن د68 )الدنمارك(

الطرد: ال يوجد 
الحكم: سيمون مارسينياك

{ ثيو هيرنانديز

الدنماركفرنسا

21
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تونس أستراليا

} األهداف: ميتشيل دوك د23 )أسرتاليا(

} الطرد: ال يوجد 

} الحكم: يان سيديل

0 1

خسرت أمام أستراليا وتعقد موقفها في التأهل 

»تونس« في خطر ..!

وظل اللعب منحرصا يف وسط امللعب 
حتى جاءت الدقيقة 23 والتي شهدت 
لهدف  األسرتايل  املنتخب  تسجيل 
جودوين  كريج  مرر  عندما  التقدم 
األيرس  الجانب  من  عرضية  كرة 
املنتخب  مدافعي  بأحد  اصطدمت 
التونيس قبل أن يقابلها ميتشيل دوك 
الكرة  لتعانق  متقنة  رأس  برضبة 
املنتخب  تخىل  الهدف  بعد  الشباك. 
التونيس عن حذره الدفاعي وبدأ شن 
األسرتايل  املنتخب  هجمات عىل مرمى 

التعادل،  هدف  تسجيل  عن  بحثا 
األسرتايل  املنتخب  لرتاجع  أدى  مما 
قليال للحفاظ عىل تقدمه مع االعتماد 
ذلك  ومع  املرتدة.  الهجمات  شن  عىل 
فشل الفريقان يف تشكيل أي خطورة 
يف  اللعب  لينحرص  اآلخر  مرمى  عىل 
الثالثة  الدقيقة  ويف  امللعب.  وسط 
للمباراة، كاد  الضائع  الوقت بدل  من 
هدف  يسجل  أن  التونيس  املنتخب 
الجبايل  عصام  مرر  عندما  التعادل 
كرة عرضية من الجانب األيمن قابلها 

عىل  من  بتسديدة  املساكني  يوسف 
حدود منطقة الست ياردات لكن كرته 
مرت بجوار القائم األيرس بسنتيمرتات 
قليلة. ومر الوقت املتبقي من الشوط 
يطلق  أن  قبل  جديد  بدون  األول 
املنتخب  بتقدم  نهايته  الحكم صافرة 

األسرتايل 1 /  صفر.
كثف  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 
محاوالته  من  التونيس  املنتخب 
هدف  تسجيل  عن  بحثا  الهجومية 
املنتخب  اعتمد  املقابل  يف  التعادل، 

املساحات  تضييق  عىل  التونيس 
تتاح  وقتما  املرتدة  الهجمات  وشن 
املحاوالت  ورغم  الفرصة.  أمامه 
فشل  التونيس،لكنه  للمنتخب  املتتالية 
واملنظم  القوي  الدفاع  اخرتاق  يف 
اللعب يف  لينحرص  األسرتايل  للمنتخب 
وسط امللعب بدون وجود أي خطورة 

حقيقية عىل املرميني.
وظل اللعب منحرصا يف وسط امللعب 
حتى جاءت الدقيقة 72 والتي شهدت 
التونيس  للمنتخب  خطرية  فرصة 

يوسف  إىل  الكرة  وصلت  عندما، 
من  الجزاء  منطقة  داخل  املساكني 
قوية  كرة  ليسدد  اليرسى  الناحية 
ريان  ماثيو  الحارس  لها  تصدى 
استمرت  الهجمة،  تلك  بعد  برباعة. 
إليجاد  التونيس  املنتخب  محاوالت 
األسرتايل لشن  املنتخب  دفاع  ثغرة يف 
إيجاد  يف  فشل  ولكنه  الهجمات، 
الحلول الخرتاق الدفاع القوي واملنظم 
للمنتخب األسرتايل، الذي تراجع أغلب 
عىل  للحفاظ  ملعبهم  لوسط  العبيه 

نظاف شباكهم.
ويف الدقيقة 88 كاد املنتخب التونيس 
النتيجة عندما مرر وجدي  يعادل  أن 
الجانب  من  عرضية  كرة  كرشيدة 
األيمن قابلها وهبي الخزري بتسديدة 
من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس 

ماثيو ريان تألق وأمسك الكرة.
بدون  اللقاء  من  املتبقي  الوقت  ومر 
صافرة  الحكم  يطلق  أن  قبل  جديد 
األسرتايل  املنتخب  بفوز  اللقاء  نهاية 

عىل نظريه التونيس بهدف نظيف.

{ من مباراة تونس وأستراليا

الدوحة- د. ب. أ - جدد منتخب أستراليا آماله في 
التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العالم قطر 2022، 
عقب فوزه على المنتخب التونسي 1 /  صفر، خالل 

المباراة التي جمعتهما أمس السبت، على استاد 
الجنوب، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.
ويدين المنتخب األسترالي بالفضل في هذا الفوز 

لالعبه ميتشيل دوك الذي سجل هدف المباراة 
الوحيد في الدقيقة 23.

وحصد المنتخب األسترالي أول ثالث نقاط له في 
النسخة الحالية من البطولة وتوقف رصيد منتخب 

تونس عند نقطة واحدة.
وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان 

ما فرض المنتخب األسترالي سيطرته على مجريات 
اللقاء،وتوالت محاوالته الهجومية بحثا عن تسجيل 

هدف مبكر يربك به حسابات المنتخب التونسي، 
الذي اضطر للتراجع وغلق المساحات المتصاص 

حماس العبي الفريق المنافس، مع االعتماد على 
شن الهجمات المرتدة.

ولم تشهد الدقائق األولى من اللقاء أي محاوالت 
خطيرة على المرميين حيث انحصر اللعب في وسط 

الملعب.

تجاهل 
معلول والجزيري

}

علي معلول

}

للمنتخب  الفني  املدير  القادري  جالل  واصل 
وسيف  معلول  عيل  الثنائي  تجاهل  التونيس، 
الدين الجزيري الناشطني يف الدوري املرصي. 
ويعد معلول أحد أبرز نجوم األهيل املرصي 
الجزيري  أن  كما  اليرسى،  الجبهة  وقائد 
املاضيني.  املوسمني  يف  الزمالك  مهاجم 
لثنائي  الفرصة  منح  القادري  وتجاهل 
األهيل والزمالك للمباراة الثانية عىل التوايل 

2022. وجلس  العالم قطر  يف بطولة كأس 
الثنائي معلول والجزيري عىل مقاعد البدالء يف 

لقاء الدنمارك بالجولة األوىل وتكرر نفس املوقف 
يف الجولة الثانية أمام أسرتاليا. وتعادل منتخب تونس 

الرابعة،  الدنمارك )0-0( بالجولة األوىل للمجموعة  مع 
بالجولة   )0-1( أسرتاليا  أمام  قرطاج  نسور  خرس  بينما 

الثانية. وأجرى القادري 4 تبديالت يف لقاء أسرتاليا بمشاركة 
فرجاني سايس ووهبي الخزري وطه الخنييس ووجدي كرشيدة 

ولم يقم بالتغيري الخامس املسموح به.

»الدفاع« ساعدنا !
عىل  فريقه  فوز  إن  أسرتاليا،  منتخب  مهاجم  دوك،  ميتشيل  قال 

تونس )1-0(، أمس، بمثابة هدية املنتخب 
أمام  الخسارة  بعد  األسرتايل،  للشعب 

الجولة  يف   )1-4( بنتيجة  فرنسا 
األوىل من دور مجموعات مونديال 
خالل  دوك،  وأبدى   .2022
بعد  صحفية  ترصيحات 
املباراة، سعادته بتسجيل 
ملنتخب  الفوز  هدف 

بالده.
وأشار إىل أن الدفاع األسرتايل 

لعب  والفريق  قويا،  كان 
تونس.  عىل  الفوز  تحقيق  يف  ساهم  ما  وهو  بفاعلية، 
التأهل، يف  أجل  أسرتاليا سيقاتل من  أن منتخب  وأكد 

مباراة الدنمارك بالجولة األخرية من دور املجموعات.
بينما  نقاط،   3 أسرتاليا  رصيد  أصبح  االنتصار،  وبهذا 

تجمد نسور قرطاج عند نقطة واحدة.

ميتشيل دوك:

{ ميتشيل دوك

بني  كالمية  مشادة  سايبريت،  دانيال  الحكم  أنهى 
أسرتاليا  والعب  املجربي،  حنبعل  التونيس  الالعب 
يف  السبت  أمس  الفريقني  لقاء  خالل  دوك  ميتشيل 
ثاني جوالت املجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم. 

لكن  باإلصابة،  متأثرا  امللعب  أرضية  عىل  دوك  وسقط 
حنبعل الذي يجلس بديال ألقى الكرة يف اتجاه دوك.

مقاعد  عىل  حنبعل  نحو  وتوجه  أسرتاليا  العب  وانفعل 
بدالء تونس، لكن الحكم تدخل وأنهى املشادة .

جراهام أرنولد:

نقدم أفضل مونديال
األسرتايل، عن سعادته  للمنتخب  الفني  املدير  أرنولد،  عرب جراهام 

البالغة بتحقيق الفوز عىل تونس )1-0(، أمس السبت.
وقال مدرب أسرتاليا، خالل املؤتمر الصحفي عقب اللقاء، 
إن منتخب بالده قدم أفضل أداء يف بطولة كأس العالم 
منذ عام 1974. وأضاف أن املنتخب األسرتايل رسم 

أن  مؤكدا  املشجعني،  وجوه  عىل  البسمة 
مباراة تونس كانت مختلفة تماما، 

فرنسا  بمواجهة  باملقارنة 
وأشار  اللقب.  حاملة 
املنتخب  أن  إىل  أرنولد 
أيضا  امتلك  التونيس 
ولم  واإلرصار،  الحماس 
تكن مواجهته سهلة. وأبرز 
ستكون  املقبلة  املباراة  أن 
منتخب  لتأهل  وحاسمة  قوية 

بالده، الفتا إىل أنه سيتابع مواجهة 
أداء  لتقييم  اليوم،  والدنمارك  فرنسا 

املنافس.

}

جراهام أرنولد

}

قال عصام الجبايل مهاجم منتخب تونس، إن األداء لم يكن عىل 
املستوى املطلوب من جانب نسور قرطاج أمام أسرتاليا. وأكد 
الجبايل يف ترصيحات ملوقع »كووورة«، أن هدف أسرتاليا 
أربك حسابات منتخب تونس، موضحا أن املباراة كانت 
صعبة للغاية. وأوضح مهاجم منتخب تونس أنه حاول 
التوفيق  يحالفه  لم  ولكن  أسرتاليا  ملرمى  الوصول 

ويتمنى أن يهز الشباك يف مباراة فرنسا. وأشار إىل أن 
املنتخب التونيس سيقاتل يف لقاء فرنسا 

مشادة كالمية بين المجبري وميتشيل

ال بديل عن الفوز على فرنسا
الجبالي:

{ عصام 

الجبالي
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اليابان تطمح للدور الثاني

ويلتقي منتخب اليابان مع منتخب كوستاريكا، 
الثانية  الجولة  منافسات  ضمن  األحد،  اليوم 
املجموعات  مرحلة  من  الخامسة  املجموعة  يف 
للمونديال، عىل ملعب )أحمد بن عيل( املونديايل.
خالل  إليه  األضواء  اليابان  منتخب  وجذب 
  /  2 املثري  فوزه  األوىل، عقب  الجولة  منافسات 
1 عىل منتخب أملانيا، يوم األربعاء املايض، حيث 
املاكينات،  أمام منتخب   1   / تأخره صفر  قلب 
متابعي  أذهان  يف  خالدا  سيظل  انتصار  إىل 
الساحرة املستديرة، عقب تسجيله هدفني خالل 

آخر 15 دقيقة من عمر اللقاء.
يف  يشارك  الذي  اليابان،  منتخب  ويتواجد 
املونديال للنسخة السابعة عىل التوايل، يف املركز 
نقاط،   3 برصيد  املجموعة،  برتتيب  الثاني 
بفارق األهداف خلف منتخب إسبانيا املتصدر، 
فوزه  عقب  الرصيد،  نفس  يف  معه  املتساوي 
كوستاريكا،  منتخب  عىل  صفر    /  7 الساحق 

متذيل الرتتيب يف الجولة األوىل.
الفني  املدير  موريياسو،  هاجيمي  ووصف 
اليابان، الفوز عىل أملانيا بأنه االنتصار  ملنتخب 
قال:  حيث  اليابانية،  الكرة  تاريخ  يف  األعظم 
انتصار  إنه  تاريخية،  لحظة  أنها  »أعتقد 

منتخب  ويأمل  تقدير«.  أقل  عىل  تاريخي، 
اليابان يف البناء عىل انتصاره املذهل عىل أملانيا، 
والتقدم خطوة عمالقة أخرى نحو بلوغ األدوار 
اإلقصائية للمرة الرابعة يف تاريخه والثانية عىل 
اليابان  منتخب  يحسم  أن  املمكن  ومن  التوايل. 
لقائه  قبل خوض  الـ16،  لدور  مبكرا  صعوده 
الخميس  يوم  إسبانيا  ضد  املجموعة  يف  األخري 
القادم، حال فوزه عىل كوستاريكا، وفشل أملانيا 
يجرى  الذي  لقائهما  يف  إسبانيا  عىل  الفوز  يف 

بنفس الجولة غدا أيضا.
يلحق  لكي  الزمن  اليابان  منتخب  ويسابق 
أرسنال  العب  تومياسو،  تاكيهريو  الثنائي 
ريد  أوراو  العب  ساكاي،  وهريوكي  اإلنجليزي، 
تعرضا  بعدما  باملباراة،  الياباني،  دياموندز 
الفريق  املشاركة يف مران  إلصابة حرمتهما من 

الرئييس أمس الجمعة استعدادا للقاء.
يف  آالم  من  يشكو  الذي  تومياسو،  وباستثناء 
الفخذ األيمن، وساكاي الذي يعاني من مشكلة 
األوراق  جميع  تبدو  األيرس،  الفخذ  يف  عضلية 
الياباني  املنتخب  صفوف  يف  األخرى  الرابحة 
جاهزة تماما للمواجهة. وربما ستكون الفرصة 
مواتية أمام منتخب اليابان الستغالل حالة عدم 

كوستاريكا  منتخب  منها  يعاني  التي  االتزان، 
إسبانيا،  أمام  القاسية  خسارته  عقب  حاليا، 
تاريخ مشاركاته  األثقل يف  الهزيمة  كانت  التي 

باملونديال.
وأعرب الكولومبي لويس فرناندو، املدير الفني 
لكوستاريكا، عن مخاوفه بشأن الحالة الذهنية 
إسبانيا،  أمام  املدوية  الهزيمة  عقب  لالعبيه 
النتيجة  هذه  مع  أتعامل  أن  »ينبغي  قال  حيث 
وأن أفكر طويال فيما أقوله لالعبي فريقي لرفع 
»أشعر  كوستاريكا  مدرب  شدد  معنوياتهم«. 
بالقلق حًقا من عدم قدرة فريقي عىل تحمل تلك 
املنتخب  يتطلع  الرهيبة«. ورغم ذلك،  الخسارة 
املجموعات  دور  اجتاز  الذي  الكوستاريكي، 
يف  السابقة  الخمس  مشاركاته  خالل  مرتني 

كأس العالم، الستعادة كربيائه من جديد.
منتخب  نهج  عىل  تسري  أن  كوستاريكا  وتأمل 
  /  2 القاسية  هزيمته  غبار  نفض  الذي  إيران، 
باملجموعة  االفتتاحي  لقائه  يف  إنجلرتا  أمام   6
الثانية يف النسخة الحالية للبطولة، عقب فوزه 
املستحق 2 /  صفر عىل منتخب ويلز يف الجولة 
للدور  الصعود  يف  حظوظه  ليحيي  الثانية، 

املقبل.

{  منتخب كوستاريكا {  منتخب اليابان

في مباراتها أمام كوستاريكا

المدوية  مفاجأته  بعد  أ  ب.  د.  الدوحة- 
مباراته  في  األلماني  المنتخب  على  بتغلبه 
لكرة  العالم  كأس  بنهائيات  االفتتاحية 

اليابان  منتخب  يبحث   2022 قطر  القدم 
عن انتصار آخر في المونديال، حينما يواجه 

نظيره الكوستاريكي.

ساكاي مهدد بالغياب
املدافع  مشاركة  حول  الشكوك  تحوم 
منتخب  مع  ساكاي  هريوكي  الياباني 
بالده يف مباراته أمام كوستاريكا املقرر 
إقامتها اليوم األحد، يف الجولة الثانية من 
ببطولة  الخامسة  املجموعة  منافسات 
كأس العالم لكرة القدم، حيث إنه مازال 

يعاني من مشكلة يف الفخذ.
نظريه  عىل  الياباني  املنتخب  وتغلب 
املجموعة  مباريات  أوىل  يف  األملاني 
لحسم  الفرصة  لديه  واآلن  الخامسة، 

تأهله لدور الـ16 إذا سارت النتائج يف 
مصلحته.

السوء،  بهذا  أشعر  »ال  ساكاي:  وقال 
يتخذ  أن  يجب  النهائي  القرار  ولكن 
املدرب،  مع  سأتحدث  املدرب،  قبل  من 

والفريق، والطبيب«.
وأكد أنه يريد اللعب ولكن »اإلصابة هي 

إصابة«.
وكان ساكاي تم استبداله يف الدقيقة 75 

يف املباراة أمام أملانيا.

{  هبروكي ساكاي أمام ألمانيا

في مباراتها أمام كوستاريكا

األرجنتين تتخطى خسارة السعودية وتهزم المكسيك بثنائية

»التانجو« يعود للمونديال
ميسي يهدد عرش باتيستوتا

قائد  مييس،  ليونيل  األرجنتيني  افتتح 
التانجو، التسجيل ملنتخب بالده، يف شباك 
املكسيك أمس السبت، ضمن الجولة الثانية 

ملرحلة املجموعات بكأس العالم.
وجاء هدف مييس من تصويبة صاروخية 
الحارس  شباك  سكنت   ،64 الدقيقة  يف 

أوتشوا.
وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فقد 
عادل مييس رصيد مواطنه دييجو مارادونا 

يف كأس العالم بتسجيل )8 أهداف(.

وأضافت أن مييس يفصله هدفان فقط، عن 
 ،)10( باتيستوتا  جابرييل  رصيد  معادلة 

الهداف التاريخي لألرجنتني يف البطولة.
مييس  ظهور  منذ  أنه  »أوبتا«،  وأوضحت 
األول يف كأس العالم عام 2006، سجل 4 
أهداف من خارج منطقة الجزاء، أكثر من 
أي العب آخر يف املسابقة خالل هذه الفرتة.
عىل  تفوق  ليونيل  أن  إىل  وأشارت 
واإلسباني  فورالن  دييجو  األوروجوياني 

ديفيد فيا )3(.

يف  آمالها  عىل  األرجنتني  حافظت 
بتحقيق   ،2022 قطر  مونديال 
املكسيك  حساب  عىل  هام  انتصار 
أمس  مساء  رد،  دون  بهدفني 
ضمن  لوسيل،  ملعب  عىل  السبت 
من  الثانية  الجولة  لقاءات 

الثالثة. املجموعة 
ليونيل  األرجنتني  ثنائية  وسجل 
وإنزو   )64( الدقيقة  يف  مييس 

الدقيقة )87(. فرينانديز يف 
 3 إىل  رصيدها  األرجنتني  ورفعت 
تجمد  بينما  الثاني،  املركز  يف  نقاط 
نقطة  عند  املكسيك  رصيد 

الرتتيب. متذيلة  واحدة 
الخطورة  املكسيك  شكلت 
الدقيقة  يف  املباراة  يف  األوىل 
مونتيس  بمتابعة  العارشة، 
مخالفة،  من  لعرضية 
مسددا كرة عىل الطائر مرت 

إىل جوار القائم.
الهجومية  املحاوالت  وغابت 
من قبل الفريقني يف الدقائق 
السمة  كانت  والتي  التالية، 
االلتحامات  هي  بها  األبرز 

الالعبني. بني  القوية 
ت  ظهر و
جنتني  ألر ا
ة  للمر
يف  األوىل 
قيقة  لد ا

األيمن،  الجانب  يف  مخالفة  عىل  بتحصلها   ،34
لها  تصدى  مبارشة  بتسديدة  مييس  نفذها 

أوتشوا.
 ،41 الدقيقة  يف  للظهور  األرجنتني  وعادت 
لعرضية من دي  مارتينيز  بارتقاء من الوتارو 

ماريا، مسددا رأسية ذهبت بعيدا عن املرمى.
وكادت املكسيك أن تفتتح التسجيل يف الدقيقة 
فيجا  نفذها  مخالفة  عىل  بتحصلها   ،45
يف  مارتينيز  تألق  مبارشة،  قوية  بتسديدة 

لها. التصدي 
وسدد فيجا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء 
الضائع،  بدل  الوقت  من  الخامسة  الدقيقة  يف 
األول  الشوط  لينتهي  العارضة  أعىل  ذهبت 

السلبي. بالتعادل 
األرجنتني  تحصلت  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 
 ،50 عىل مخالفة عىل حدود املنطقة يف الدقيقة 
أعىل  ذهبت  مبارشة  بتسديدة  مييس  نفذها 

العارضة.
يف  التسجيل  افتتاح  يف  األرجنتني  ونجحت 
من  صاروخية  أرضية  بتسديدة   ،64 الدقيقة 
مييس من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

يف  الثاني  الهدف  إضافة  األرجنتني  وحاولت 
عرضية  أكونيا  أرسل  بعدما   ،70 الدقيقة 
مولينا  تابعها  املنطقة،  حدود  عىل  أرضية 

املرمى. بتسديدة مبارشة ذهبت بعيدا عن 
عىل  الرحمة  رصاصة  األرجنتني  وأطلقت 
الدقيقة  يف  الثاني  الهدف  بإضافة  املكسيك 
رائعة من فرينانديز من  بتسديدة مقوسة   ،87
الشباك،  سكنت  الجزاء  ملنطقة  األيرس  الجانب 
لينتهي اللقاء بفوز األرجنتني بهدفني دون رد.
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املنتخب  من  املستمر  الوحيد  الالعب  بوسكيتس،  سريجيو  بات  ب-  ف.  أ. 
استخدام خربته  عىل  يؤتمن  الذي   ،2010 مونديال  بلقب  املتّوج  اإلسباني 

ونصائحه مع الجيل الجديد، يف السعي نحو لقب عاملي ثان.
وفيما ُتعترب مشاركته املونديالية األخرية، ال يزال العب وسط برشلونة، 

اختياره  انتظم يف  الذي  إنريكي،  لويس  أبرز عنارص  أحد  عاًما،   34
الكتالوني  النادي  أحد زميليه يف  إىل جانب  االساسية  التشكيلة  يف 

بيدري، وجايف، وأحياًنا مع كليهما.
ويف املباراة األوىل من مونديال قطر، شّكل ثالثي برشلونة قلب 
الوسط النابض، يف مباراة اكتسحوا فيها كوستاريكا بسباعية 

أملانيا  عىل  للتفّوق  املرشح،  موقع  يف  وضعتهم  نظيفة، 
املصدومة من خسارتها أمام اليابان.

احــذر مــن فــخ السـبـاعيـة

أولمو يحذر زمالءه

غرامة منتظرة على الماكينات

يف  زمالئه  إىل  نصيحة  أوملو،  داني  إسبانيا،  منتخب  وسط  العب  وجه 
املاتادور قبل مباراة أملانيا يف الجولة الثانية من دور املجموعات ببطولة 
كأس العالم قطر 2022. وتحدث أوملو عن مباراة اليوم يف مؤتمره 
كأس  يف  لنقطعه  طويل  طريق  هناك  يزال  »ال  وقال:  الصحفي، 
العالم«. وتابع: »كانت املباراة األوىل بالنسبة لنا يف إسبانيا رائعة، 
لكن علينا التزام الهدوء، نريد أن خوض املباريات السبع املتبقية«. 
وعن مباراة أملانيا: »العقلية األملانية هي عقلية الفوز، نعلم مدى 

نعرف  لذلك  األلقاب،  من  املزيد  دائًما  يريد  املنتخب،  هذا  طموح 
أنهم ليسوا راضيني عن نتيجة مباراة اليابان«. وأضاف يف النهاية: 

»ال يمكنك استبعاد أملانيا أبًدا من الرتشيحات للتأهل إىل الدور التايل، 
سيعتربون مباراة الغد مثل النهائي، هذا ما يجب علينا الحذر منه علينا 

الرتكيز إذا كنا نريد االستمرار يف تلك البطولة علينا أن نهزم األفضل«.

}

داني أولمو

}

عىل  دائما  ويركز  قوي  منتخب  أملانيا  إن  إسبانيا،  مدرب  إنريكي،  لويس  قال 
لحساب  اليوم،  املرتقبة  الفريقني  مواجهة  قبل  الهجومي، وذلك  الصعيد 

ثاني جوالت دور مجموعات مونديال 2022 وأضاف إنريكي، خالل 
املؤتمر الصحفي التقديمي: »نستعد لخوض مباراة كبرية ومثالية، 
جايف،  بالعبه  متفاجئ  أنه  وأكد  والهجوم«.  الدفاع  صعيد  عىل 
مشريًا إىل أنه العب ذكي، يجيد اختيار التمركز املناسب، معتربًا 
أنه سيصبح نجًما يف املستقبل، نظرا ملوهبته وشخصيته القوية 

يف امللعب. وتابع مدرب برشلونة السابق: »علينا عدم الوقوع يف 
الفخ، عقب النتيجة الكبرية )7-0( أمام كوستاريكا.. املنتخبان 
األملاني واإلسباني مستواهما متقارب، كما أن هناك الكثري من 
املفاجآت«. وأضاف إنريكي أن هدفه ليس تحقيق نتيجة كبرية، 

قد  »األخطاء  وختم:  مثالية.  ونتيجة  أداء  تقديم  وإنما 
تحدث دائما، لكن يوجد مجال للتحسن.. وال يجب 

{ لويس إنريكيأن نرتك شيئا للخصم«.

إنريكي:

نتطلع لألمـام
فليك:

{ فليك

منتخب  يخىش   - أ  ب.  د.   - الدوحة 
أملانيا تكرار كابوس الوداع املبكر من 
كأس  نهائيات  يف  املجموعات  مرحلة 
العالم لكرة القدم، للنسخة الثانية عىل 

التوايل.
نظريه  مع  األملاني  املنتخب  ويلعب 
اإلسباني اليوم األحد، يف الجولة الثانية 
ملباريات املجموعة الخامسة من مرحلة 
املجموعات يف بطولة كأس العالم قطر 

2022 عىل استاد البيت.
موجعة  خسارة  أملانيا  منتخب  وتلقى 
يوم  اليابان،  منتخب  أمام   2   /  1
االفتتاحية  الجولة  يف  املايض،  األربعاء 
انتصارا  شهدت  التي  للمجموعة، 

كاسحا ملنتخب إسبانيا 7 /  صفر عىل 
منتخب كوستاريكا. ويتصدر املنتخب 
برصيد  املجموعة  ترتيب  اإلسباني 
أقرب  أمام  األهداف  بفارق  نقاط،   3
مالحقيه منتخب اليابان، فيما يتواجد 
منتخبا أملانيا وكوستاريكا يف املركزين 

الثالث والرابع عىل الرتتيب.
توج  الذي  األملاني،  املنتخب  وأصبح 
و1974   1954 أعوام  العالم  بكأس 
للخروج  معرضا  و2014،  و1990 
يف  جرى  مثلما  املجموعات،  دور  من 
 ،2018 عام  بروسيا  املاضية  النسخة 
يف حال خسارته أمام إسبانيا، وتجنب 
يف  كوستاريكا  أمام  الهزيمة  اليابان 

لقائهما بنفس الجولة يف ذات اليوم.
املعنوية  الدفعة  عن  النظر  وبغض 
اإلسباني  املنتخب  عليها  حصل  التي 
يف  األكرب  االنتصار  تحقيقه  عقب 
اآلن  حتى  للمونديال  الحالية  النسخة 
أمام كوستاريكا، فإن التاريخ ال يقف 
تلك  قبل  األملاني  املنتخب  صف  يف 

املواجهة املصريية.
ولم يخرس منتخب إسبانيا أمام أملانيا 
يف أي بطولة كربى منذ 34 عاما، حيث 
منتخب  أمام  له  خسارة  آخر  ترجع 
األمم  كأس  نهائيات  إىل  )املاكينات( 
بأن  علما   ،)1988 )يورو  األوروبية 
املنتخبني،  بني  جرت  مواجهة  آخر 

انتهت بفوز كاسح ملنتخب )املاتادور( 
األمم  دوري  ببطولة  صفر    /  6

األوروبية عام 2020.
يمتلك  أملانيا  منتخب  فإن  ذلك،  ورغم 
األفضلية يف مواجهاته األربعة السابقة 
العالم،  بكأس  إسبانيا  منتخب  ضد 
انتصار  مقابل  فوزين،  حقق  حيث 
التعادل  فرض  فيما  ملنافسه،  وحيد 

نفسه عىل لقاء وحيد.
تهاونه  ثمن  أملانيا  منتخب  ودفع 
الفرص  إهدار  يف  نجومه  وتسابق 
مواجهة  يف  لهم  أتيحت  التي  السهلة 
اليابان، عىل عكس املنتخب اإلسباني، 
وبعث  مبكرا  أنيابه  عن  كرش  الذي 

عن  ملنافسيه  اللهجة  شديدة  برسالة 
باللقب من جديد،  للفوز  بقوة  قدومه 
بجنوب   2010 عام  به  توج  بعدما 
إسبانيا  منتخب  ويمتلك  أفريقيا. 
العديد من النجوم الواعدين يف صفوفه 
جايف،  وكذلك  بيدري  مثل  بالبطولة 
الذي أصبح أصغر العب إسباني يهز 
الشباك يف كأس العالم. كما بات جايف 
من  يتمكن  العب  أصغر  عاما(   18(
املونديال  مباريات  إحدى  التسجيل يف 
عام  بيليه  الربازييل  األسطورة  منذ 

.1958
متفائلة  غري  األملانية  الجماهري  وتبدو 
تحقيق  عىل  بالدها  منتخب  بقدرة 

ففي  إسبانيا،  أمام  إيجابية  نتيجة 
»يو  رشكة  أجرته  للرأي  استطالع 
جوف« العاملية، املتخصصة يف أبحاث 
شملهم  ممن   45% كشف  السوق، 
هانزي  املدرب  فريق  بأن  االستطالع 

فليك سيخرس.
يف املقابل، تكهن %13 بانتهاء املباراة 
فقط   11% توقع  حني  يف  بالتعادل، 
فوز أملانيا، بينما لم يقدم %30 وهي 
النسبة املتبقية أي إجابة. باإلضافة إىل 
أكدوا  الجماهري  من   55% فإن  ذلك 
أنهم لن يشاهدوا املباراة رغم إقامتها 
 33% يخطط  فيما  األحد،  مساء 

ملشاهدة عرض آخر يف البالد. 

{ منتخب إسبانيا { منتخب ألمانيا

في مواجهتها للمنتخب اإلسباني.. اليوم

ألمانيا تخشى كابوس »2018«

 }

بوسكيتس

}

أكد هانزي فليك مدرب املنتخب األملاني، أن مباراتهم 
له  أمام اسبانيا ستكون حاسمة. وقال يف ترصيحات 

النظر  بغض  ممتع  فريق  "اسبانيا  الصحفي:  باملؤتمر 
فقد  كثريا،  أحرتمه  مدرب  يقوده  بها،  يلعبون  التي  الطريقة  عن 

اسبانيا،  مع  متواجد  الغري  تياجو  املفضل  العبي  شابا،  فريقا  كون 
للثنائي  الكبري  للتطور  باإلضافة  املنتخب،  هذا  قلب  يعترب  وبوسكيتس 
أمام  للغاية  قاسية  هزيمة  تلقيهم  إىل  وأشار  وجايف.  بيدري  الشاب 
نمتلك  فنحن  لألمام،  يتطلعون  دائما  ولكنهم  اليابان، 

العبني يتمتعون بجودة عالية. وختم حديثه: خالل 
سنحت  التي  الفرص  نستغل  لم  املاضية  املباراة 

لنا، فقد سددنا 26 تسديدة عىل املرمى، وهو 
سجلنا  ولكن  األوىل،  الجولة  يف  رقم  أعىل 

للتسجيل  بحاجة  ونحن  واحدا،  هدفا 
يف مباراة اليوم.

لعدم إرسال أي العب للمؤتمر الصحفي

أن  ينتظر  الدوحة-د.ب.أ- 
لكرة  األملاني  املنتخب  يتلقى 
القدم غرامة مالية ألنه لن يقوم 
لالنضمام  العب  أي  بإرسال 

املؤتمر  يف  فليك  هانزي  للمدرب 
أمس  اقيم  الذي  اإللزامي  الصحفي 
السبت، للحديث عن مواجهة إسبانيا 
وذكر  العالم.  كأس  بطولة  يف  املقبلة 

االتحاد األملاني لكرة القدم أنه لن يحرض 
تلقي  يتوقعون  فهم  ولذلك  العب،  أي 
لكرة  الدويل  االتحاد  من  مالية  غرامة 

القدم )فيفا(.

الروخـــا
تعول على خبرة »بوسكيتش«
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لتعويض خسارة أمام بلجيكا قبل »28« عاما 

المغرب تسعى لرد االعتبار

القتالية  بروحه  متسلحا   - د.ب.أ  الدوحة- 
الكبار،  أمام  التألق  ملواصلة  وسعيه  العالية 
يف  جديدا  تحديا  املغربي  املنتخب  يخوض 
نهائيات كأس العالم قطر 2022، وذلك عندما 

يواجه منتخب بلجيكا اليوم األحد.
ويلعب املنتخب املغربي، الذي يشارك يف كأس 
والثانية  تاريخه  يف  السادسة  للمرة  العالم 
ملعب  عىل  بلجيكا  منتخب  مع  التوايل،  عىل 
الثانية ملباريات املجموعة  الجولة  )الثمامة( يف 

السادسة من مرحلة املجموعات للمونديال.
يف  الثاني  املركز  املغرب  منتخب  ويتقاسم 
كرواتيا  منتخب  مع  املجموعة  ترتيب  جدول 
بدون  تعادلهما  عقب  واحدة،  نقطة  برصيد 
بفارق  يتأخرا  حيث  األوىل،  الجولة  يف  أهداف 

)املتصدر(،  البلجيكي  املنتخب  خلف  نقطتني 
يف  كندا،  منتخب  عىل  صفر    /  1 فاز  الذي 

للمجموعة. االفتتاحية  الجولة 
مديره  بقيادة  املغرب،  منتخب  افتتح  وبعدما 
يف  مشواره  الركراكي،  وليد  املحيل  الفني 
وصيف  كرواتيا،  منتخب  بمواجهة  املونديال 
عام  العالم  لكأس  املاضية  النسخة  بطل 
اآلن  الدور  فإن  املايض،  األربعاء  يوم   ،2018
ملواجهة عمالق  األطلس(  )أسود  أمام  قد حان 
صاحب  بلجيكا،  منتخب  هو  آخر  أوروبي 

املركز الثالث يف املونديال املايض.
مواجهة  عىل  قدرته  املغربي  املنتخب  وأظهر 
الكرواتي،  املنتخب  مع  لقائه  خالل  الكبار 
خالل  الصورة  تلك  عىل  اإلبقاء  يف  اآلن  ويأمل 

املركز  يحتل  الذي  بلجيكا،  منتخب  مع  لقائه 
األخري  العاملي  التصنيف  يف  حاليا  الثاني 
لكرة  الدويل  االتحاد  عن  الصادر  للمنتخبات، 

القدم )فيفا(.
انتصاره  تحقيق  عن  املغرب  منتخب  ويبحث 
العالم،  كأس  بنهائيات  مسريته  يف  الثالث 
 ،1970 عام  املكسيك  بنسخة  بدأت  التي 
امللقب  املنتخب  أمام  مهمته  صعوبة  رغم 

الحمر(. بـ)الشياطني 
بكأس  خاضها  التي  الـ17  لقاءاته  وخالل 
العالم حتى اآلن، حقق منتخب املغرب فوزين 
أن  واملثري  هزائم،  و9  تعادالت   6 مقابل 
منتخبني  حساب  عىل  جاءا  االنتصارين  هذين 
عىل  العثور  جديد  من  ليحاول  أوروبيني، 

ضحية جديدة من القارة العجوز.
املونديال  يف  للمغرب  األول  االنتصار  وجاء 
بنسخة املسابقة عام 1986 يف املكسيك، حينما 
تغلب 3 /  1 عىل الربتغال، قبل أن ينتظر 12 
العالم،  الثاني يف كأس  عاما لكي يحقق فوزه 
بنسخة  أسكتلندا  عىل  صفر    /  3 تغلب  حني 

1998 يف فرنسا.
من  االعتبار  رد  يف  املغربي  املنتخب  يأمل  كما 
البلجيكي  نظريه  أمام   1   / صفر  خسارته 
املتحدة  بالواليات   1994 مونديال  بنسخة 
جرت  التي  الوحيدة  املواجهة  يف  األمريكية، 

بينهما بكأس العالم.
وسط  العب  زياش،  حكيم  حظوظ  تبدو  كما 
لقيادة  للغاية  كبرية  اإلنجليزي،  تشيليس 

تعرض  بعدما  املباراة،  يف  املغربي  املنتخب 
أرشف  مشاركة  ستكون  فيما  طفيفة،  إلصابة 
الفرنيس  جريمان  سان  باريس  العب  حكيمي، 
العضلية  اإلصابة  من  تعافيه  بعد  مؤكدة، 

البسيطة التي أملت به يف اللقاء املايض.
حصول  يف  هاما  دورا  الخربة  عامل  ولعب 
املنتخب  أمام  الثالث  النقاط  عىل  بلجيكا 
من  عزز  الباهت  نجومه  أداء  أن  غري  الكندي، 

قلق جماهريه.
الخامس  االنتصار  هو  كندا  عىل  الفوز  وكان 
فقط ملنتخب بلجيكا خالل 10 لقاءات خاضها 
حادا  تراجعا  شهد  الذي   ،2022 عام  خالل 
روبريتو  اإلسباني  املدرب  فريق  نتائج  يف 

مارتينيز.

{  منتخب بلجيكا { منتخب المغرب

مارتينيز:هازارد:

سنواجه منتخبا منافسنا جيد
متوازنا ومنضبطا

املنتخب  أن  هازارد  إيدين  البلجيكي  النجم  أكد 
املغربي أدى بشكل جيد يف مباراته األوىل يف كأس 
مميزة  عنارص  يمتلك  وأنه   ،2022 قطر  العالم 

يمكنها إحداث الفارق يف أي لحظة من املباراة.
وقال هازارد خالل املؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم 

املباراة  اليوم:»شاهدت  مباراة  عن  للحديث  السبت 
األوىل للمغرب أمام كرواتيا. وقد قدم أداء رائعا وكان من 

املمكن أن يحقق الفوز«.
تعرض  املغرب(  )منتخب  العبيهم  أحد  أن  »علمت  وأضاف: 

ستكون  كيف  أعرف  ال  لذلك  امس،  ذلك  قرأت  حيث  إلصابة، 
يمكنها  جيدة  عنارص  ولديه  ممتاز  فريق  ولكنه  اليوم،  تشكيلتهم 

إحداث الفارق يف أي لحظة من املباراة، وال بد أنهم استعدوا جيدا، حيث 
أنهم يواجهون مباراة صعبة«.

وتحدث هازارد عن تعايف الفريق وقدرته عىل األداء بمستوى جيد للمباراة الثانية 
عىل التوايل، قائال: »ال نعاني من أي قلق بشأن هذا الجانب«.

البلجيكي  للمنتخب  الفني  املدير  مارتينيز  روبرتو  كشف 
لكرة القدم عن آخر التطورات بشأن النجم روميلو لوكاكو، 

كما أبدى تقديرا واضحا ملستوى املنتخب املغربي.
الغياب،  سيواصل  لوكاكو  أن  »أظن  الصحفي:  املؤتمر  يف  وقال 
لكن املؤرشات جيدة، وسنرى كيف ستكون حالته اليوم، حيث إن 

أمامنا حصة تدريبية أخرى«.
ويف حديثه عن قوة املنتخب املغربي وإمكاناته، قال مدرب بلجيكا: »يتمتع 
ومن  ممتازة،  برتكيبة  ويحظى  واالنضباط  بالتوازن  أيضا  املغربي  الفريق 
الناحية النفسية والعاطفية هذا الفريق يواجه أي منافس الند للند دون أي خوف 
الغد  مباراة  ويف  قوته،  ونقاط  بقدراته  يؤمن  املغرب  »منتخب  وتابع:  تردد«،  أي  ودون 

سيبني كل من الفريقني آماله عىل قدراته الهجومية«.

{ هازارد

{ مارتينيز

دي بروين:

زميله  مسرية  بدء  عن  القدم  لكرة  البلجيكي  املنتخب  نجم  بروين  دي  كيفن  أعرب 
2022، يف  املهاجم روميلو لوكاكو مع الفريق يف بطولة كأس العالم قطر 
أرسع وقت. ولم يتضح بعد ما إذا كان لوكاكو 29- عاما- مهاجم 
انرت ميالن اإليطايل قادرا عىل اللحاق بمباراة املنتخب البلجيكي 
املغربي  يلتقي فيها نظريه  الحالية، والتي  البطولة  الثانية يف 
مسريته  أفسدت  عضلية  إصابة  من  لوكاكو  وعانى  اليوم. 
منذ بداية املوسم الحايل. وقال دي بروين نجم مانشسرت 
طويلة،  فرتة  منذ  يلعب  لم  »روميلو  اإلنجليزي:  سيتي 
ولكنه إذا استطاع اللعب حتى لدقائق قليلة، سيكون 
وأوضح:  املنافسة«.  الفرق  لدفاع  مزعجا  هذا 

لدينا خيارات مختلفة  »يف وجوده، تكون 
ودفعة  دعما  ستمنحنا  عودته  تماما. 

قوية«.
استهل  البلجيكي  املنتخب  كان 

الحايل  املونديال  يف  مسريته 
نظريه  عىل  بالفوز 

الكندي 1 /  صفر.

} دي بروين

عـــودة لوكاكـو 
تمنحنــــا القـــــوة

شكوك حول 
مشاركة »مزراوي«

نصري  مشاركة  حول  الشكوك  تحوم 
مزراوي مع املنتخب املغربي أمام نظريه 
األحد يف  اليوم  إقامتها  املقرر  البلجيكي، 
املجموعة  منافسات  من  الثانية  الجولة 
لكرة  العالم  كأس  ببطولة  السادسة 

القدم قطر 2022.
وتعرض مزراوي 25- عاما- إلصابة يف 
الفخذ يف مباراة املنتخب املغربي األوىل يف 

املونديال أمام كرواتيا.

{ مزراوي

{ وليد الركراكي

الركراكي:

علينا اللعب بذكاء
شدَّد وليد الركراكي، مدرب منتخب املغرب، عىل أهمية لقاء بلجيكا.

وقال الركراكي يف ترصيحات باملؤتمر الصحفي: »سنواجه منتخبًا قوًيا يلعب مع 
بعضه البعض بآخر 5 سنوات، ويملكون العبني مميزين، ونسعى لتحقيق 

مفاجأة«. وأضاف: »لعبنا ضد كرواتيا لنفوز. هذا هو كأس العالم. أعىل 
نتعلم  ونحن  مستوى،  بأفضل  يأتي  الكل  املنتخبات.  كل  يف  مستوى 

ما  لدينا  ليس  أن  بعقلية  وإذا دخلنا  أخطائنا ونرفع مستوانا،  من 
نخرسه، قد نخرس بالفعل. ما من منتخب يف هذه املجموعة تأهل 
الواحدة ظهرًا وهذا  لعبنا  أننا  اليوم مباراة مختلفة خاصة  لكن 

التوقيت ال يقارن باملباريات التي تقام يف املساء«. 
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كرواتيا تصطدم بطموحات كندا

مـواجـهــة التعــويـض..!

الدوح�ة- د.ب.أ- قب�ل صدام�ه املنتظر ضد 
املنتخ�ب البلجيك�ي يف خت�ام لقاءاته بمرحلة 
املجموعات يف بطولة كأس العالم قطر 2022، 
يتعني ع�ى منتخب كرواتيا، خ�وض مواجهة 
أخرى محفوف�ة باملخاطر، حينم�ا يلتقي مع 

املنتخب الكندي.
ويلع�ب املنتخب الكرواتي م�ع نظريه الكندي 
الثاني�ة ملباري�ات  الجول�ة  الي�وم األح�د، يف 
املجموعة السادس�ة م�ن مرحل�ة املجموعات 

للمونديال، عى استاد خليفة الدويل.
واس�تهل منتخب كرواتيا مسريته يف املجموعة 
بالتع�ادل بدون أه�داف مع نظ�ريه املغربي 
يوم األربعاء املايض، ليتقاس�م املركز الثاني يف 

ترتيب املجموعة مع منتخب )أس�ود األطلس( 
برصيد نقط�ة واحدة، بف�ارق نقطتني خلف 
منتخ�ب بلجي�كا، ال�ذي تغل�ب 1 /  صف�ر 
بصعوب�ة بالغ�ة، ع�ى منتخب كن�دا، متذيل 

الرتتيب بال نقاط.
ورغم س�يطرته عى معظم مجري�ات املباراة 
أمام املغرب، فش�ل منتخ�ب كرواتيا، وصيف 
بطل النسخة املاضية للمونديال يف روسيا عام 
2018، يف ترجمة الفرص التي س�نحت له إىل 
أهداف، بس�بب رعونة العبيه وبسالة الحارس 
املغربي ياس�ني بونو، ليصعب من موقفه فيما 
يتعلق باحتماالت التأهل لألدوار اإلقصائية يف 

البطولة.

ورغم أن الف�وارق تبدو كب�رية -عى الورق- 
ب�ني منتخب�ي كرواتي�ا وكندا، عى املس�توى 
الفن�ي، وكذل�ك بالنظ�ر إىل تاري�خ وعراق�ة 
املنتخبني، التي تصب بطبيعة الحال يف صالح 
املنتخ�ب األوروبي، الذي يش�ارك يف املونديال 
للمرة السادس�ة يف تاريخه باملونديال، مقابل 
مش�اركتني فق�ط للمنتخب الق�ادم من قارة 
أم�ريكا الش�مالية، إال أن األمور تب�دو مغايرة 

تماما عى الطبيعة.
لنظ�ريه  ن�دا حقيقي�ا  كن�دا  منتخ�ب  وكان 
البلجيك�ي يف مس�تهل مباريات�ه باملوندي�ال، 
ال�ذي يش�ارك فيه بع�د غي�اب دام 36 عاما، 
حيث أحرج العبوه منتخب )الشياطني الحمر( 

يف كث�ري من األحيان، وكانوا قريبني من افتتاح 
التسجيل يف الدقائق األوىل، لوال إهدار ألفونسو 

ديفيز ركلة جزاء يف الدقيقة العارشة.
ومن املتوقع أن تكون املباراة هجومية من كال 
املنتخب�ني، اللذين يتعني عليهما حصد النقاط 
الث�الث إذا أرادا االبتعاد عن حس�ابات التأهل 

املعقدة إىل دور ال�16.
وي�درك العب�و امل�درب زالتك�و داليت�ش أن 
مواجهة كندا بمثابة الفرص�ة األخرية أمامهم 
لتعزيز الحظوظ يف اجتياز مرحلة املجموعات، 
السيما وأن الفريق تنتظره مواجهة من العيار 
الثقي�ل ضد نظ�ريه البلجيكي ي�وم الخميس 
الق�ادم يف ختام لقاءات�ه باملجموعة، والتي لن 

تكون نقاطها مضمونة.
وقال املدرب الذي ق�اد منتخب كرواتيا لبلوغ 
املب�اراة النهائي�ة يف موندي�ال روس�يا قبل 4 
أع�وام »ينبغي علينا أن نس�تعد ملواجهة كندا 
ونع�رف كيفي�ة تحقيق االنتص�ار الرضوري 

عليهم«.
وأوضح داليتش »نعلم أنه يجب أن نحصل عى 

4 و5 نقاط من أجل عبور دور املجموعات«.
وما يعزز من التكهن بصعوبة املباراة، ما قام 
ب�ه اإلنجليزي ج�ون هريدمان، املدي�ر الفني 
ملنتخب كندا، الذي اجتمع بالعبيه داخل أرض 
امللعب عقب مواجهة بلجيكا مبارشة، من أجل 

تحفيزهم للجولتني املقبلتني يف املجموعة.

{ منتخب كرواتيا { منتخب كندا

هيردمان:

مباراة صعبة
هريدم�ان  ج�ون  أك�د 
م�درب منتخ�ب كندا 
عى صعوبة مباراتهم 

اليوم أمام كرواتيا.
وق�ال يف ترصيح�ات 
املؤتم�ر  خ�الل  ل�ه 
بالنظ�ر  الصحف�ي: 
منتخ�ب  كل  ملوق�ف 

والرغب�ة يف تحقيق الفوز، 
سيجعل اللقاء صعبا، 

ولقد تجهزنا بشكل 
جيد م�ن أجل ذلك، 

تصحيح  خ�الل  من 
األخطاء.

{ جون هيردمان

بيريسيتش:

مازلنا وصيف العالم
ق�ال إيف�ان برييس�يتش الع�ب املنتخ�ب 

الكروات�ي: »مواجه�ة املغ�رب األوىل 
كان�ت صعب�ة وقوية.. س�يكون 
هناك بع�ض التعديالت بطريقة 
اللعب غًدا، بهدف إثبات أنفسنا 

»الدف�اع  أن:  وأك�د  وجدارتن�ا«. 
لم يك�ن مثاليً�ا يف املب�اراة األوىل، 

وسنعدل بعض األمور واسرتاتيجية 
أن�ه س�يدخل  اللع�ب«. وش�دد ع�ى 

بش�خصية هجومي�ة إىل املب�اراة، حي�ث 
ت�رك املواجه�ة الثالثة مع بلجي�كا والحديث 

عنه�ا إىل بعد مباراة كندا. واختتم الالعب 
ترصيحات�ه قائ�اًل: »ألعب م�ن قلبي، 

وسأعطي كل ما لدّي من أجل كرواتيا، 
نحن ما زلنا كرواتيا وصيف بطل العالم 

{ بيريسيتشاملايض، وسنظهر بصورة قوية«.

زالتكو:

نحترم منافسنا 
ق�ال زالتكو داليتش، املدير الفني ملنتخب 

كرواتيا، إن التحضريات بدأت بش�كل جيد 
للمباراة الصعبة، اليوم األحد، أمام كندا.

وقال داليت�ش، خالل املؤتم�ر الصحفي الذي 
يس�بق املواجهة أمس الس�بت، إنه سيعتمد عى 
اللعب الهجومي، معت�ًرا أن كندا منتخب صعب 

جًدا.
وأض�اف: »نه�اب كن�دا، واملفاج�آت ح�ارضة 
بكأس العال�م، وعلينا تقديم أفضل أداء بمباراة 
الغد.. فإذا لعب املنتخب الكرواتي بش�خصيته 
املعروف�ة والحقيقي�ة ف�إن الف�وز س�يكون 

حليفه«.
وتاب�ع: »نح�رتم املنتخب الكندي بش�كل 

كب�ري، وننتظر االح�رتام املتبادل، حيث 
إن املنتخب الكرواتي استحق احرتام 

الس�نوات  الجمي�ع عى م�دار 
املاضية بسبب إنجازاته«.

{ زالتكو

خطف األضواء في تدريبات الروخا

إنريكي يقود
إسبانيا بالتكنولوجيا

»كل مس�اء، باس�تثناء أي�ام املباري�ات«، يظهر 
إنريكي عند حوايل الساعة الثامنة للتحدث يف بث 
مب�ارش مع مئات اآلالف من املش�جعني والبعض 

من العبيه عى إحدى املنصات اإللكرتونية.
خالل ظهوره األول يف 18 نوفمر الحايل، شاهده 
قرابة 150 ألف شخص، من املكتب الصغري الذي 
أنش�أه يف غرفته يف جامعة قطر يف الدوحة، حيث 
املعس�كر التدريبي إلس�بانيا خالل كأس العالم، 
ليق�ول: »متحّم�س ألخرك�م باألش�ياء كما هي، 

الحقيقة الكاملة من دون أي ترتيب مسبق«.

طريقة جديدة للتواصل مع الجمهور، بعد الطرق 
التي اخترها م�ع العبيه، فكرة هدفها بناء عالقة 
مب�ارشة مع املش�جعني املهتم�ني بالحصول عى 
معلومات بشأن املنتخب الذي اكتسح كوستاريكا 

)7-0( يف أوىل مبارياته يف املونديال.

السلكي

يف املعس�كر، يس�تخدم املدّرب والالعبون وأعضاء 
للتنق�ل،  الكهربائ�ي  الس�كوتر  الفن�ي  الجه�از 
والوص�ول إىل الحص�ص التدريبي�ة الجماعي�ة. 

قال مدرب برش�لونة الس�ابق، خالل ظهوره عى 
املنصة: »إنها وسيلة نقل سهلة ومريحة وممتعة.. 
يف ي�ورو العام املايض، لم يكن هناك العدد الكايف، 
لذل�ك طلبنا واح�دة للجمي�ع« هذه امل�رة. وأثناء 
التدريبات، يرتدي العبو »ال روخا« قمصان مزودة 
نظام تخزين معلومات عى الظهر، كما هو الحال 
يف معظ�م األندية الكرى يف العالم، والتي تس�مح 
بتتب�ع نش�اطهم البدن�ي، ولك�ن أيًض�ا مكرات 
صوت صغرية، متصلة بجهاز االتصال الالس�لكي 
الخ�اص بإنريكي وق�ّدم املدرب ه�ذه التقنية يف 

س�بتمر، ويمكن�ه بالت�ايل أن يعطيه�م تعليمات 
فردية أو جماعية، من دون أن يرصخ من سقالته.

شاشة عمالقة

من األجهزة التي لن يجده�ا الالعبون يف الدوحة 
ه�ي الشاش�ة الت�ي يبل�غ حجمه�ا 6x3 أمتار، 
والت�ي قام إنريكي بتثبيته�ا يف مارس الفائت يف 
الس روساس )ش�مال مدريد( يف مركز التدريب 
الخاص بأبطال العالم 2010. يس�تخدم شاشة 
عمالقة لتوجي�ه تعليمات تكتيكية فورية لالعبيه 

أو إلظه�ار كيفي�ة تطبيق التدريب�ات التي قاموا 
به�ا يف املباريات. يف فيديو بثه االتحاد اإلس�باني 
لكرة الق�دم، يظهر إنريكي وه�و يوّجه تموضع 
مهاجمي�ه بن�اًء ع�ى لقط�ات م�ن مب�اراة ُبثت 
بالتوازي عى الشاشة. قال إريك جارسيا، مدافع 
ال روخا وبرش�لونة، يف سبتمر املايض: »املنتخب 
هو املكان الذي نالحظ فيه أن التكنولوجيا تطبق 
بشكل أكر يف التمارين«. وتابع: »كل يشء يتطور 
برسعة كبرية، تتقدم التكنولوجيا وتدخل أيًضا يف 

كرة القدم.. لكن هذه أشياء فّعالة«.

{ لويس إنريكي

الدوحة- أ. ف. ب- سكوتر كهربائي للتجول في المعسكر التدريبي، 
وأجهزة اتصال السلكي، وشاشات عمالقة خالل التمارين، وأخيًرا بث 

مباشر على منصة إلكترونية، هكذا أحدث المدرب لويس إنريكي ثورة 
في معسكر إسبانيا بكأس العالم قطر 2022.
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»الشرق«
في قلب سوق واقف

أميرة ديزني
خطفت زوجة كريم حقي العب منتخب 
مباراة  خالل  األنظار  السابق،  تونس 
بعد  الدنمارك  أمام  قرطاج«  »نسور 
صورتها  ونرش  املدرجات  يف  تصويرها 

عىل السوشيال ميديا. 
مواقع  رواد  بني  التعليقات  وانهالت 
هوية  بشأن  االجتماعي  التواصل 
البعض  وقال  تونس،  منتخب  مشجعة 

إنها »تشبه أمريات ديزني«. 
نجوم  أحد  كان  حقي  كريم  أن  يذكر 
منتخب تونس، املتوج بطال لكأس أمم 
أقيمت  نسخة  يف   ،2004 عام  أفريقيا 

عىل مالعب »نسور قرطاج«.

خاصة  تغطية  السعودية،  الرشق  قناة  تخصص 
خاص  ستوديو  عرب  املونديايل،  للحدث  واستثنائية 
تملك  التي  للقنوات  املخصصة  االستوديوهات  ضمن 
وملخصات  بالكواليس  الخاصة  الحقوق  بعض 

البطولة. 
ويتواجد االستوديو يف منطقة سوق واقف، ويستضيف 
العربية،  الكرة  ونجوم  املحللني  أملع  من  نخبة  يوميا 

واإلعالميني املتواجدين يف قلب الحدث. 
الرئييس  مقرها  يف  ضيوفا  القناة  خصصت  كما 
ميدو  حسام  أحمد  أبرزهم  كان  دبي  ويف  بالرياض 
نجم الكرة املرصية السابق، ومحمد عبد الجواد العب 

املنتخب السعودي السابق أيضا.

»سقوط.. اإلنجليز«
املنتخب  سقط 
فخ  يف  اإلنجليزي 
نظريه  أمام  التعادل 
ليؤجل  األمريكي 
إىل  تأهله  حسم 
النهائي  ثمن  الدور 
عىل  إيران  فوز  بعد 

ويلز. 
اللقطة  وتظهر 
اإلنجليز  معاناة 

جوردان  وسقط  كبرية  مباراة  قدم  الذي  األمريكي  الفريق  أمام 
هندرسون أرضا ولم يساعد فريقه عىل النهوض من أجل تحقيق االنتصار 

وحصد النقاط الثالث.

المغنية البريطانية سلوى لورين تؤكد بعد دعمها لمونديال »2022«:

»هيا هيا«.. صورة إيجابية لإلسالم

ركلة أكرم.. صحيحة

جزاء  ركلة  احتساب  الهوز،  ماتيوس  اإلسباني  الحكم  أثاررفض 
من  إسمياعيال سار،  السنغايل  دفعه  أن  بعد  عفيف،  أكرم  ملصلحة 
الخلف داخل منطقة الجزاء، يف الدقيقة 34 من زمن الشوط األول 

خالل مباراة قطر والسنغال الكثري من الجدل. 
الرياضية   »Match TV« لقناة  التحلييل  االستوديو  ضيوف  اعترب 
الروسية »استوديو وسط الصحراء«، الخاص بكأس العالم 2022، 
ومن بينهم نجم املنتخب الرويس وفريق أرسنال اإلنجليزي سابقا، 

أندريه أرشافني، أن عفيف كان يستحق الحصول عىل ركلة جزاء.

الوزير يواسي »المالكي«

قدم وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، الدعم 
األخرض  شباك  استقبال  يف  تسبب  الذي  املالكي  اإلله  عبد  لالعب 

السعودي للهدف الثاني يف مباراته ضد بولندا. 
وبعد املباراة، ظهر الفيصل يف فيديو يف غرفة تبديل املالبس ملنتخب 
السعودية، وهو يقدم الدعم واملواساة لالعب املنتخب السعودي، عبد 
اإلله املالكي الذي ارتكب هفوة قاتلة أدت لتسجيل املهاجم روبرت 

ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبولندا.

أغنيات  وكاتبة  مغنية  هي  لورين  وسلوى 
عام  اإلسالمي  الدين  واعتنقت  إنجليزية، 
القرآن عن  »أجاب  أن  بعد   2015  ،2015

أسئلتها الوجودية«. 
وقد تلقت سلوى لورين دروسا يف العزف 
أنها  كما  البوب،  وموسيقى  البيانو،  عىل 
قامت بإنتاج موسيقى تصويرية لعدد كبري 
تلفزيونية  وإعالنات  بوليوود،  أفالم  من 

مصورة. 

رسالة دعم 

وأوضحت الرشكة املنتجة أن األغنية التي 
اإلنسانية  عن  تتحدث  لورين  أطلقتها 

دعم  رسالة  وتعد  التحديات،  وعشق 
عربية  دولة  أول  بصفتها  لقطر،  قوية 
كأس  بطولة  تستضيف  وإسالمية 

القدم.  لكرة  العالم 
مع  مقابلة  يف  لورين  سلوى  وقالت 
الجزيرة  قناة  عىل  )املسائية(  برنامج 
الصورة  نظهر  أن  »أردنا  مبارش: 
الفنون،  خالل  من  لإلسالم  اإليجابية 
بلد  يحتضنه  العالم  كأس  أن  خصوصا 
الوحدة  عىل  تحث  واألغنية  إسالمي، 
مشرية  الوطن«،  وحب  والوطنية  والتميز 
الجسور  مد  عىل  يحث  »اإلسالم  أن  إىل 

اإليجابي«.  والتنافس  والتسامح 

رسائل إيجابية 

األغنية  كلمات  كتبت  »عندما  وأوضحت   
أردت إيصال رسائل إيجابية، نحن نتحدث 
عن  تتحدث  األغنية  لكن  العالم  كأس  عن 

مشاكل الحياة وعدم االستسالم والنهوض 
واالستمرار«، الفتة إىل أن »األمر غري مرتبط 
بالخسارة والربح العادي، ولكن من يخرس 
هو من يسقط وال ينهض وعلينا االستمتاع 

بالرحلة«. 
وأضافت »يحدوني األمل أن يصل منتخب 
سيكون  ويفوز،  النهائي  إىل  مسلم  عربي 

ذلك أمرا عظيما«. 

انتشار واسع 

وعن انتشار األغنية بشكل كبري عىل مواقع 
التواصل، قالت سلوى لورين »لقد أدهشني 
يكن  ولم  قلوبنا  من  األغنية  أدينا  لقد  ذلك 

لدينا توقعات، ولكننا أردنا إرسال رسائل 
الذين  للناس  ممتنون  ونحن  إيجابية، 

شاركوا وساهموا يف نرش هذه األغنية«. 
اإلسالم  اعتناقها  رحلة  عن  وقالت 
أنا  رأيس.  يف  كانت  أسئلة  ثمة  »باختصار 
سألت  وطاملا  األشياء  وأتأمل  العلوم  أحب 
األرض  عن  وماذا  النجوم؟  هذه  خلق  من 
لذلك  الكون؟  نفسها ويف  تدور حول  التي 

بحثت وقرأت يف الكثري من الديانات«. 
يالمس  ورأيته  القرآن  »قرأت  وأضافت 
من  األسئلة  أطرح  كنت  القلب.  شغاف 
اإلجابات  عىل  أحصل  ولم  الكثريين  خالل 
أصبح  أن  أردت  لذلك  أجابني  القرآن  لكن 

مسلمة«.

كتب – محمد الجزار

{ الوزير مع المالكي{ عرقلة أكرم عفيف

{ أميرة ديزني زوجة كريم حقي

Facbook

}

سلوى 

لورين

}

أغنية هيا هيا القت انتشارا واسعا

أتمنــــى فـــوز منتخــــب عربــي بلقــب كــأس العالــم 

»نحن على األرض، لكننا نالمس النجوم.. 
نطلق أحالمنا، ألنن��ا ال نخبئها، نحن هنا 

للفوز، نحن نتطلع إلى المنافسة. 
س��نبدأ، ألن آمالنا اآلن ب��دأت تحلق، لتبدأ 

األلعاب«. 
ه��ذه ه��ي كلم��ات أغني��ة »هّي��ا هي��ا« 
المغني��ُة  أطلقته��ا  الت��ي  المعب��رة 
والمنش��دة البريطاني��ة س��لوى لوري��ن 
دعم��ا لمونديال 2022 ف��ي قطر رواجا 

كبي��را عل��ى مواق��ع التواصل 
االجتماعي. 

األغنية 
تحث على 

الوحدة 
و»حب 
الوطن«
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المشجعون 

يتفاعلون مع الكيني 

مترو مان »ترند البطولة«..!أبوبكر عباس

20

المهندي..  بصمة قطرية في مونديال العرب

»التغريد«.. كما يجب أن يكون

محتوى  بني  هادف، وآخر عميق، فما 
هذا  بني  وما  والخفيف،  والخربي  الكوميدي  كذلك  تجد 
وذلك يمر عليك يوميا املئات وربما اآلالف من التغريدات 
ما  الكرام، ومنها  عليك مرور  يمر  ما  منها  واملنشورات، 

تكون مجربا أن تقف أمامه وتقرأ بعناية ما هو مكتوب.
وحمد لحدان املهندي، يف تويرت هو واحد من هؤالء الذين 
عميق  فهو  املاضية،  بالفقرة  السطور  أخر  يف  ذكرناهم 
وهادف، ويختار بذكاء ما ينرش لذلك يقرتب حسابه من 

حاجز النصف مليون.
فاملهندي يقوم بعمل أكثر من رائع، من خالل تغطيات 
منوعة وتنبيهات للجماهري وتحفيز ورصد ومتابعة لكل 
 ،2022 العالم قطر  صغرية وكبرية تخص بطولة كأس 

والتي تقام ألول مرة يف الوطن العربي والرشق األوسط.
من  مبدعا  كان  قطري،  مهندس  فهو  يعرفه  ال  ومن 
عدد  وزاد  توهجا،  زاد  املونديال  يف  واآلن  املونديال،  قبل 

أكثر من  أيام فقط   10 متابعيه خالل ما يقرب من 
200 ألف متابع.

إخبارية تسري عىل قدمني، ويف  باختصار وكالة  هو 
حسابه الشخيص تجد كل ما تبحث عنه، ويمكن أن 
يمدك بطاقة إيجابية وسعادة ال توصف، ألنه عاشق 

جدا لبلده قطر، وعروبي مسلم من الدرجة األوىل ويروج 
من  وغريها  الفلسطينية  القضية  يخدم  ملا  منشوراته  يف 

قضايا األمة العربية واإلسالمية.
إىل  العالم  كأس  بطولة  خالل  املهندي  حساب  وتحول 
منصة حافلة باألخبار والصور والفيديوهات، والكثري من 
الكواليس األخرى التي تربز صورة كأس العالم، وتنقل 

للمتابعني كل ما يدور حوله لحظة بلحظة.
ويتفاعل لحدان كذلك مع الجماهري بالتعليقات املميزة، 

واالختيارات الهادفة التي يقدمها. 
واليشء الجميل أن كتاباته يغلب عليها الطابع اإليجابي 

 ، طني لو ا و
كل  عىل  الرد  عرب  ومونديالها،  قطر  لخدمة 

صورة  بإبراز  األجندات،  وأصحاب  املشككني،  حمالت 
قطر الجميلة والفعاليات املوجودة يف كل مكان بالدوحة، 
باإلضافة أيضا للقاءات مع جماهري ومشجعني من كافة 

أنحاء العالم وبكل اللغات.
املهندي له منا كل التحية ويستحق بالفعل أن نكتب عنه 
وحقه  جهده  تويف  ال  كانت  وإن  البسيطة  الكلمات  هذه 
له  نقول  النهاية  يف  لكن  املخلصني،  الوطن  جنود  كأحد 

»كفو يا أبو لحدان«.

يقولون دائما الكلمة أمانة.. ومسؤولية، 
وفي عالم تويتر يجب دائما أن تدرك 
جيدا كل ما تنشره، وتختار بعناية ما 
تكتبه خاصة إن كنت من المشاهير 

ويتابعك مئات اآلالف الذين قد تؤثر 
فيهم، ويؤثرون بك.

وفي عالم تويتر تجد الكثير من أشكال 
وألوان المحتوى المنشور.

كتب – محمد الجزار

تصدر الكيني أبوبكر عباس مواقع التواصل 
مونديال  مشاهري  أحد  وأصبح  االجتماعي 
أن  بعد  الجميع  عىل  وتفوق   ،2022 قطر 
لقبه  وأصبح  البطولة«..  »ترند  عىل  حصل 
»مرتو مان« أو »رجل املرتو«.. بسبب أسلوبه 
ينتقلون  الذي  املرتو  إىل  للتوصيل  البسيط 
عربه إىل املالعب ملتابعة مباريات منتخباتهم، 
خصوصاً األشخاص العاملني فيه، وهو ما 
أكدته اللجنة العليا للمشاريع واإلرث أيضاً، 
بتحقيقه حلم أحد نجوم املرتو، عرب دعوته 
إىل حضور مباراة يف كأس العالم تكريماً له 

ولعمله املُميز.
الشاب  باب  دقت  قد  كانت  الشهرة  أن  إال 
الكيني أبو بكر عباس وقد تفاعل املشجعون 
وقاموا  املرتو  إىل  إرشادهم  يف  أسلوبه  مع 
بمحاكاته، فانترشت عبارته املميزة »مرتو« 
عرب مقاطع الفيديو الخاصة به التي تداولها 

أنحاء  اآلالف ممن قدموا من شتى  عرشات 
قطر  مونديال  مجريات  ملتابعة  العالم 
2022. قام الرجل الذي يسمي نفسه »رجل 
املرتو« بفتح حساب له عىل تيك توك، وإثر 
هذه الشهرة املفاجئة بلغ عدد متابعيه خالل 
فرتة وجيزة جدا أكثر من 40 ألفا، وتجاوزت 

بعض مقاطعه مليون مشاهدة.
واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  وكرمته 

وأمريكا  إنجلرتا  مباراة  حضور  إىل  بدعوته 
التي ُلعبت عىل ملعب البيت مساء الجمعة. 
أبوبكر  »حل  الرسمي:  بيانها  يف  وأشارت 
املرتو ضيفاً خاصاً  املعروف برجل  عباس، 
يف مباراة أمس بني إنجلرتا وأمريكا يف استاد 
البيت«. وتقدم منظمو قطر 2022، بالشكر 
إرشاده  خالل  االنتباه  لفت  الذي  ألبوبكر 
يف  وإسهامه  الدوحة،  مرتو  إىل  للجمهور 

تفاعالً  القى  ُمميز  بأسلوب  التنقل  تسهيل 
واسعاً بني املشجعني.

يرشد  وهو  مان«  »مرتو  حياة  وتحولت 
املرتو  محطة  إىل  قطر  مونديال  مشجعي 
وشغفه  لعمله  حبه  بفعل  عقب  عىل  رأساً 
الرسور  تدخل  بابتسامة  الناس  بمساعدة 
عىل كل من يراه حتى أصبح مشهوراً عىل 

منصات التواصل.. فما قصته؟
مما لفت انتباه العامة وكان سببا يف شهرته، 
الذي  »مرتو«،  بكلمة  املناداة  يف  أسلوبه  هو 
تفاعلت معه الجماهري وقلدوه بصورة فيها 
الكثري من الحب واالحرتام... ورحب »املرتو 
عىل  مقطع  خالل  من  املتابعني  بكل  مان« 
»تيك توك« يرّحب فيه بمن يريد أن يتصور 
معه مجانا، وقال »قابلوني يف سوق واقف 
حتى أثناء ممارسة عميل، جميعكم مرحب 
به. وبإمكانكم التقاط صور سيلفي معي، 
ومقاطع فيديو، ليست لدي مشكلة يف ذلك.. 
وباملجان، فأنا لن أطلب منكم مقابال لذلك. 

هذا عميل وأنا أحبه«.

كتب- عوض الكبايش

{ حمد المهندي




