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أسود اأطلس تجاوزوا العقبة البلجيكية بثنائية

ديمـا مغرب



في  فرنسا  منتخب  نجح 
تأهل  تذكرة  أول  حسم 
إلى الدور التالي من بطولة 
قطر  فيفا  العالم  كأس 
كان  بعدما  وذلك   ،2022
الفوز  يحقق  منتخب  أول 
متتاليتين  مباراتين  في 
في البطولة، عندما انتصر 
اأسترالي  المنتخب  على 
اافتتاحية  الجولة  في 
بأربعة  بالمجموعة، 
هدف،  مقابل  أهداف 
رابيو  حملت توقيع ادريان 
وجيرود  امبابي  وكيليان 
الجولة  وفي  هدفين، 
الثانية كرر الديوك اانتصار 
منتخب  حساب  على 
مقابل  بهدفين  الدنمارك 

هدف من توقيع امبابي. 

ويسر الديك الفرني بخطى ثابتة 
ي بطولة كأس العالم، بعدما أرسل 
رسالة قوية إى كافة امنافسن بأنه 
قادم إى قطر من أجل امنافسة عى 
ومحاولة  العالم،  ي  اأغى  اللقب 
الثانية  للمرة  بامونديال  الفوز 
أي  يحققه  لم  ما  وهو  التواي،  عى 
التاريخ سوى السامبا  منتخب عر 
باللقب  فازت  حينما  الرازيلية، 
اإنجاز  1958، وكررت نفس  عام 
أقيمت عام  التي  التالية  النسخة  ي 

.1962

أنهى  الفرني  امنتخب  حققه  ما 
كان  الذي  اللقب  حامل  لعنة  عى 
تي  التي  البطولة  من  اقصاؤه  يتم 
وفاز  فيها  شارك  التي  النسخة 
بلقبها، وهو ما تكرر ي 4 بطوات 
ي  تنظيمها  تم  خمس  أصل  من 
فلقد  والعرين،  الحادي  القرن 
 ،2002 عام  نسخة  ي  ذلك  حدث 
 ،2006 ي  اللقب  حامل  ونجا 
 ،2014 2010، مروا بـ  وكذلك ي 
وأخرا 2018، قبل أن تنتهي لعنة 
ي  القطرية  اأراي  عى  القرن 

.2022

مباراة الدنمارك وفرنسا 
البداية 

فاز منتخب فرنسا بأخر نسخة من 
العرين،  القرن  ي  العالم  كأس 
ي  الرازيل  عى  انترت  عندما 
عى  أقيمت  التي  النهائية  امباراة 
رد،  دون  أهداف  بثاثة  أرضها 
الفرنسية  للديوك  ذهبي  بجيل 
الدين  زين  قاده  التوقيت،  هذا  ي 
بارتيز  فابيان  الحارس  زيدان 
فيرا  وباتريك  ديشامب  وديديه 
التالية  النسخة  وليليان تورام، وي 
من امونديال، والتي كانت اأوى ي 
القرن الحادي والعرين، سقط ي 

الفخ. 

 ،2022 عام  القرن  لعنة  بدأت 
الوقت  ففي  اليابانية،  اأراي  عى 
الذي كان يتوقع العالم أن يتنافس 
كأس  بطولة  عى  فرنسا  منتخب 
التواي،  عى  الثانية  للمرة  العالم 
مباراة  الفرنسية  الديوك  خر 
السنغال  منتخب  أمام  اافتتاح 
بهدف حمل توقيع بابا ديوب، وي 
الفرنسيون  سقط  الثانية  الجولة 
أمام  السلبي  التعادل  فخ  ي 
النحس  يبدأ  أن  قبل  أوروجواي، 
رسميا ي مباراة الدنمارك بالجولة 
شهدت  والتي  واأخرة،  الثالثة 
دوره  من  امونديال  فرنسا  وداع 
من  بهدفن  الخسارة  عقب  اأول، 
توقيع دينيس روميدال وجون دال 

توماسون. 
ما  مشجع  أي  يصدق  لم  وقتها 
فأبطال  فرنسا،  منتخب  حدث 
الدور  من  البطولة  ودعوا  العالم 
لم  بل  فحسب  ذلك  ليس  اأول، 
خرجوا  بل  انتصار،  أي  يحققوا 
تضم  مجموعة  ي  وحيدة  بنقطة 
وأورجواي،  والسنغال  الدنمارك 
مدار  عى  أنه  بلة  الطن  زاد  وما 
امنتخب  يسجل  لم  دقيقة   270

البطولة،  ي  هدف  أي  الفرني 

صدمة  أول  ي  امنافسات  ليودع 
لحامل اللقب ي القرن الحاي. 

البرازيل استثناء في »2006« 

الناجي  كان  السامبا  منتخب 
وذلك  النحس،  هذا  من  الوحيد 
من  اأول  الدور  اجتاز  بعدما 
ببطولة  2006، عقب فوزه  بطولة 
بهدفن  أمانيا  حساب  عى   2002

بطولة  قرعة  وأوقعته  رد،  دون 
وكرواتيا  أسراليا  كل  مع  العالم 
الرازيي  امنتخب  وحقق  واليابان، 
بدور  الثاث  مبارياته  ي  الفوز 
أهداف،  سبعة  وسجل  امجموعات 

وتلقت شباكه هدف واحد فقط. 
ي  طريقه  الرازيل  منتخب  وشق 
استكمال  وواصل   ،2006 بطولة 
الستة  دور  عر  بعدما  مسرته 
عر، بثاثة أهداف مرمى منتخب 
وادريانو  رونالدو  سجلهم  غانا، 
راقي  ولكن  روبرتو،  وزي 
الدور  من  امونديال  السامبا ودعوا 
من  الخسارة  بعد  النهائي  ربع 
الدقيقة  ي  بهدف  فرنسا  منتخب 

طريق  عن  والخمسن  السابعة 
تيري هنري. 

الذي  الوحيد  امنتخب  هو  الرزايل 
دور  بعبور  القرن  لعنة  من  نجا 
التي   2006 بطولة  ي  امجموعات 
من  خرج  ولكنه  أمانيا،  ي  أقيمت 

الدور ربع النهائي. 

إيطاليا ثاني الضحايا في »2010« 

لعنة  فخ  ضحية  إيطاليا  وقعت 
فاز  فبعدما  اللقب،  وحامل  البطل 
الطليان ببطولة 2006 عى حساب 
الشهرة  النهائية  امباراة  ي  فرنسا 
بركات الرجيح من نقطة الجزاء، 
أن اأتزوري قادم إى  البعض  ظن 
امنافسة  أجل  من  إفريقيا  جنوب 
أحد  يمكن  ولم  اللقب،  عى  بقوة 
يفطن إى لعنة حامل اللقب ي هذا 

التوقيت. 
بتعادل  البطولة،  الطليان  بدأ 
باراجواي،  أمام  لآمال  مخيب 
إيطاليا متأخرة بهدف  حيث كانت 
ونجح دي روي ي إدراك التعادل 
والستن،  الثالثة  الدقيقة  ي  بهدف 
الثانية  امباراة  وي 

سيناريو  تكرر  نيوزيلندا  أمام 
تأخره  حول  فلقد  اأول،  اللقاء 
بركلة  التعادل  إى  مبكر  بهدف 
جزاء سجلها فينتشينزو ياكوينتا. 
أن  الجميع  توقع  الثالثة  امباراة 
فإنه  إيطاليا،  منتخب  يستفيق 
كوستاريكا،  منتخب  سيواجه 
طريق  عن  مبكرا  هدفا  فاستقبل 
سلوفاكيا،  اعب  فينيك  روبرت 
والعرين،  الخامسة  الدقيقة  ي 
نفس  من  ثانيا  هدفا  واستقبل 
السابعة  الدقيقة  ي  الاعب 
والثاثن، قبل أن يسجل دي ناتاي 
للطليان،  الفارق  تقليص  هدف 
وبعدما أجهض كميل كوبونك أمل 
إيطاليا ي التعادل بهدف ثالث، إا 
هدفا  سجل  كوالياريا  فابيو  أن 
عبور  ي  إيطاليا  يساعد  لم  ثانيا 

هذا الدور. 
إسبانيا رسخت العقدة ي »2014« 
عقدة  اإسباني  اماتادور  رسخ 
2014 التي  حامل اللقب ي نسخة 
اإسبان  فدخل  الرازيل،  ي  أقيمت 
من  العالم  أبطال  وهم  البطولة 
ي  وقعوا  ولكنهم   ،2010 نسخة 
تواجد  نسبيا،  صعبة  مجموعة 
وتشيي  هولندا  من  كل  فيها 
منتخب  كان  ولكن  وأسراليا، 
التأهل  ي  أوفر  حظ  إسبانيا 

فإنهم أبطال العالم. 
خر اماتادور الجولة اأوى بنتيجة 
أهداف  بخمسة  هولندا  أمام  ثقيلة 
الثانية  الجولة  وي  هدف،  مقابل 
أمام  الثالثة  وي  رد،  دون  بهدفن 
ليودع  نظيفة،  بثاثية  اسراليا 
من  رصيد  با  البطولة  اإسبان 
هزائم  ثاث  خال  من  النقاط، 
متتالية ولم يسجل سوى هدف واحد 

ي مرمى هولندا من ركلة جزاء.

 ألمانيا والنحس 
والمؤكد في »2018«

حامل  بلعنة  الجميع  اعرف 
بعدما   ،2018 مسخة  ي  اللقب 
اللقب  حامل  أمانيا  منتخب  ودع 
البطولة من الدور اأول بهزيمتن 
وداعا  كان  لقد  وحيد،  وانتصار 
عى  العالم  أبطال  دراماتيكيا 

الروسية. اأراي 
بمواجهة  البطولة  أمانيا  بدأت 
لوزانو،  بهدف  وخرت  امكسيك 
فوزا  حققت  الثانية  الجولة  وي 
الضائع  بدل  الوقت  ي  صعبا 
اأمان  تأخر  فلقد  السويد،  أمام 
عن  وتعادل  تويفونن،  بهدف 
أن  قبل  رويس،  ماركز  طريق 
الدقيقة  ي  الفوز  هدف  يسجل 
طريق  عن  والتسعن  الخامسة 
الثالث  اللقاء  وي  كروس،  توني 
كوريا  من  القاتل  الوقت  ي  خر 
سون  يونج  كيم  بهدي  الجنوبية 

وسون هيونج من. 

»حل«  وفرنسا  الدنمارك 
العقدة في قطر 

تلك  ي  العجيبة  الفوارق  من 
بن  بمباراة  بدأت  أنها  العقدة 
أيضا  وانتهت  والدنمارك  فرنسا 
بالجولة  قطر  ي  بينهما  بمباراة 
الديوك  فيها  انتر  الثانية، 
لينتهي  هدف،  مقابل  بهدفن 
الديوك  بسبب  بدأ  الذي  النحس 

والدنماركين.
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فرنسا أنهت عقدة حامل اللقب وتأهلت للدور الثاني

»النحس« ينتهي في قطر !

{ فرنسا »2002« { ألمانيا »2018«

{ فرنسا أنهت النحس في »2022«

{ إيطاليا »2010«
{ إسبانيا »2014«

{ البرازيل »2006«

»4« منتخبات 
أصابتها عقدة 

القرن
و»ناج« وحيد

الديوك تصيح 
وتنهي

سلسلة بدأتها 
بنفسها

كتب - خالد عي
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زياش: الفوز دافع لـ »كندا«
الدوح�ة- قن�ا- أعرب حكي�م زياش اع�ب امنتخب 
امغربي اأول لكرة القدم، عن سعادته بفوز منتخب 
ب�اده ع�ى نظ�ره البلجيك�ي بهدف�ن نظيفن،، 
وتصّدره مؤقتاً للمجموعة السادس�ة من نهائيات 

كأس العالم FIFA قطر 2022.
وق�ال زياش الحاصل عى جائزة أفضل اعب ي 
امب�اراة أمام بلجيكا: إن الف�وز تحقق بمجهود 
جمي�ع أبن�اء امغرب م�ن جهاز فن�ي واعبن 
وطاقم طبي وجماهر وفيّة وقفت مع امنتخب 
ب�كل قوة ودعمت�ه ي امب�اراة اماضي�ة أمام 

كرواتي�ا وواصلت تش�جيعها أمام بلجي�كا. وأرجع 
زي�اش الفوز إى الروح العالية الت�ي تحّى بها اعبو 
امنتخب وامس�ؤولية ي التعامل مع امباراة بش�قيها 
الدفاعي والهجوم�ي، أمام امنتخب البلجيكي، أفضل 
منتخبات العالم حس�ب تصنيف ااتحاد الدوي لكرة 

القدم »فيفا«.
وأك�د النج�م امغرب�ي أن الت�زام الاعب�ن بامه�ام 
والواجبات داخل املعب مّهد الطريق لتحقيق الفوز، 
مبين�اً أن امنتخ�ب امغربي لديه الكث�ر من القدرات 

التي ستظهر مع مرور الوقت ي امونديال.

 }

حكيم زياش
}

قبل موقعة أوروجواي

رونالدو يحفز زماءه
وجه كريستيانو رونالدو، نجم امنتخب الرتغاي، رسالة إى 
زمائه ي منتخب باده لتحفيزهم قبل مواجهة أوروجواي. 
ويس�تعد امنتخ�ب الرتغ�اي مواجه�ة أوروج�واي، اليوم 
ااثنن، ضمن منافس�ات الجولة الثانية من دور امجموعات 
بمونديال قطر 2022. ونر رونالدو، عى حس�اباته بمواقع 
التواصل ااجتماعي، صورت�ن له من مران منتخب الرتغال، 

وكت�ب عليه�ا: »متحدون ومرك�زون صوب هدفن�ا«. يذكر أن 
امنتخب الرتغ�اي تفوق عى غانا ي الجولة اأوى من امونديال 
بنتيجة 3 - 2. وكان مانشس�ر يونايت�د أعلن، الثاثاء اماي، 
فس�خ عقد كريس�تيانو رونالدو، ي أعقاب اأزمة التي اندلعت 
ب�ن الطرفن ي اأس�ابيع اأخ�رة عى إثر تريح�ات الدون 

امدوية ضد إدارة ناديه ومدربه إيريك تن هاج.

بيريرا يغيب عن البرتغال
الدوح�ة- قن�ا- أصي�ب دانيل�و بري�را مداف�ع امنتخب 

الرتغ�اي اأول لك�رة الق�دم بك�ر ي ثاثة أضلع 
ي تدري�ب- الس�بت، وس�يغيب ع�ن امباراتن 

نهائي�ات  امجموع�ات ي  امتبقيت�ن ي دور 
كأس العالم FIFA قط�ر 2022. وأوضح 

ااتح�اد الرتغ�اي لكرة الق�دم، ي بيان 
أم�س، أن الفحوصات الت�ي خضع لها 
بريرا كش�فت عن كر ي ثاثة أضلع 
بالجهة اليمنى. وأش�ار إى أن الاعب 
سوف يغيب عن مواجهة اأوروغواي 
الي�وم -اإثن�ن- ي الجول�ة الثانية، 
ثم ضد كوري�ا الجنوبية يوم الجمعة 
امقب�ل، ع�ى أن يخض�ع لفحوصات 

إضافية خ�ال اأيام امقبلة س�تحدد 
م�ا إذا كان قادراً عى اللعب مرة أخرى 

ي ح�ال تأهل الرتغال إى الدور الثاني. 
ويتص�در امنتخ�ب الرتغ�اي امجموع�ة 

الثامنة بعد فوزه عى غانا 3 /  2 ي مباراته 
اافتتاحي�ة ي�وم الخميس اماي، وس�يلتقي 

مع اأوروغواي غداً عى اس�تاد لوس�يل بحثاً عن 
اانتصار الثاني الذي يضمن له التأهل إى دور ال�16.

 }

دانيلو بيريرا
}

الكويتي جاسم الهويدي:

قـــطـــر كســبت الرهــــان
الدوح�ة- قن�ا- ثّم�ن الدكتور جاس�م 
الكويتي  امنتخ�ب  الهوي�دي، مهاج�م 
الس�ابق، جه�ود دولة قط�ر الهائلة ي 
اس�تضافة نهائيات بطولة كأس العالم 
FIFA قط�ر 2022، معت�راً أن تنظيم 
اموندي�ال نتاج عمل جبّ�ار وإبداع عى 
كاف�ة امس�تويات، مش�راً إى أن قطر 
اس�تطاعت جذب أنظار العالم بقدرتها 
عى التمي�ز بتنظيم التظاهرة الرياضية 

اأكر عى مستوى كرة القدم.
وأض�اف الهوي�دي ي تري�ح خاص 
لوكالة اأنباء القطرية »قنا«: »لقد أثبتت 
قط�ر أن الحلم أصبح واقع�اً وحقيقة، 
والبطولة التي نالت رف تنظيمها منذ 
12 عاماً كان وراءها الكثر من الجهود 
امضنية وسنوات من العمل الدؤوب من 
أجل إظهار النسخة ال�22 من امونديال 

بأبهى حل�ة أمام العالم، والكل ش�اهد 
اافتتاح الباهر واأس�طوري ي اس�تاد 
البيت والذي سيدّون ي التاريخ لسنوات 
عدي�دة، ناهي�ك ع�ن اإب�داع الكبر ي 

تنظيم امباريات، ومع وصولنا إى اليوم 
الثام�ن من امونديال ال�كل يتحدث عن 
ق�درات قطر الدول�ة الصغرة بحجمها 
والكبرة بعقول رجاله�ا وأبنائها ممن 
ترك�وا بصمات مضيئة برهن�ت للعالم 

أجمع القدرات الكبرة«.
وأشار هّداف امنتخب الكويتي السابق، 
إى أن قطر قبل�ت التحدي عندما فازت 
كس�ب  ي  ونجح�ت  التنظي�م  بمل�ف 
الره�ان، ومهما تحّدثنا عن العمل الذي 
قام�ت به قط�ر لن نفي ذل�ك حقه أنه 
وباختص�ار عم�ل باهر بكل م�ا تعنيه 

الكلمة من معنى.
وتاب�ع الهويدي، الذي ُيع�د ثالث هّداي 
الك�رة الكويتي�ة بع�د جاس�م يعقوب 
وفيص�ل الدخيل: »الجمي�ع كان يمني 
النف�س أن يظه�ر امنتخ�ب القط�ري 

بص�ورة أفض�ل، س�يما وأن�ه يخوض 
امباريات عى أرضه ووس�ط جماهره، 
ولكن اأداء لم يك�ن بالصورة امرضية 
عطف�اً ع�ى مس�رة اإع�داد الطويل�ة 
والبطوات القوية التي خاضها امنتخب 
س�واء خال مش�اركته ي بطولة كوبا 
أمركا أو الكأس الذهبية وي التصفيات 

اأوروبية«.
وأوض�ح الهويدي: »امنتخ�ب القطري 
عانى من بعض الضغوط النفسية كونها 
امش�اركة امونديالي�ة اأوى لاعبن، ما 
أّثر عى امس�توى الفني وجعل امنتخب 
يظهر بصورة غ�ر ُمقنعة ي مواجهتي 
أن  مضيف�اً  والس�نغال«،  اإك�وادور 
فيليكس سانشيز لم يفلح ي قراءة هذه 
امش�اركة ووضع فلسفة تمّكن امنتخب 

من الظهور بشكل أفضل.

{ جاسم الهويدي

تعادلت مع إسبانيا وأفلتت من «الخروج المبكر»

ألمانيا تبقي على آمالها 
حس�م التعادل اإيجابي بنتيج�ة )1-1( مواجهة 
إسبانيا وأمانيا، مساء أمس اأحد، ضمن منافسات 
الجول�ة الثاني�ة بامجموع�ة الخامس�ة، لنهائيات 

مونديال قطر 2022، ي ملعب »استاد البيت«.
وس�جل إس�بانيا ألف�ارو مورات�ا ي الدقيقة 62، 
بينما س�جل نيكاس فولك�روج أمانيا ي الدقيقة 

.83
وبهذا التع�ادل رف�ع امنتخب اإس�باني رصيده 
إى 4 نق�اط ي صدارة امجموعة الخامس�ة، ورفع 
امنتخ�ب اأماني رصيده إى نقط�ة ي ذيل ترتيب 

امجموعة.
بدأت امباراة بضغط من إسبانيا، وتلقى داني أومو 
كرة عرضية عى حدود منطقة الجزاء، وس�دد كرة 
صاروخية مسها مانويل نوير حارس مرمى أمانيا 

قبل أن ترتطم بالعارضة اأفقية ي الدقيقة 6.
وج�اءت ثاني مح�اوات إس�بانيا ي الدقيقة 21، 
بتس�ديدة صاروخي�ة من خارج منطق�ة الجزاء، 

ارتطمت بالشباك الخارجية مرمى مانويل نوير.
وظه�رت أوى مح�اوات أماني�ا لتهدي�د مرم�ى 
إس�بانيا، بانطاقة من سرج جنابري وسدد كرة 
أرضي�ة مرت بجان�ب القائم اأيم�ن مرمى أوناي 

سيمون ي الدقيقة 24.
وعكس امتوقع نجح أنطونيو روديجر ي تس�جيل 
هدف التقدم أماني�ا، حيث تلقى كرة عرضية من 
ركلة ح�رة غر مبارة، وس�جل بالرأس أس�فل 
يسار الحارس أوناي س�يمون، لكن حكم امباراة 
ألغ�اه بداعي التس�لل عى مدافع ري�ال مدريد ي 

الدقيقة 40.
واس�تمرت مفاج�آت اأمان، بتس�ديدة أخرى من 
بي�دري من الطرف اأيم�ن منطقة الجزاء، تصدى 
لها الحارس أوناي س�يمون عى مرتن ي الدقيقة 

.45
وانته�ى الش�وط اأول بالتع�ادل الس�لبي بدون 

أهداف.
وم�ع بداية الش�وط الثاني، كاد منتخ�ب أمانيا أن 
يسجل هدف التقدم، بتمريرة خاطئة من الحارس 
أوناي س�يمون خطفها اعب�و أمانيا قبل أن تصل 
ليكيمتش الذي س�دد عى امرمى وتصدى سيمون 

للكرة وحولها إى ركنية ي الدقيقة 56.
وحاول داني أومو التس�ديد بكرة قوية من خارج 
منطق�ة الج�زاء، وصل�ت بس�هولة ب�ن أحضان 
مانوي�ل نوير ح�ارس مرمى امنتخ�ب اأماني ي 

الدقيقة 58.
ونج�ح البدي�ل ألف�ارو موراتا ي تس�جيل هدف 

التق�دم إس�بانيا ي الدقيقة 62، حي�ث تلقى كرة 
عرضية من الطرف اأير عر زميله جوردي ألبا، 

وبوجه القدم سدد ي شباك مانويل نوير.
وأه�در أسينس�يو فرص�ة إضافة اله�دف الثاني 
إس�بانيا ي الدقيقة 64، حي�ث تلقى كرة عرضية 
عى ح�دود منطقة الجزاء، لكنه س�دد بقوة زائدة 

أعى مرمى مانويل نوير.
وأضاع موس�ياا فرصة تس�جيل ه�دف التعادل 
أماني�ا ي الدقيق�ة 73، حيث تلق�ى تمريرة بينية 
لينف�رد بالحارس أوناي س�يمون وال�ذي تصدى 

لتسديدته براعة.
ونجح نيكاس فولكروج ي تسجيل هدف التعادل 

أمانيا ي الدقيقة 83، حيث تلقى تمريرة بينية من 
موس�ياا داخل منطقة الجزاء، وسدد أقى يمن 

الحارس أوناي سيمون.
واس�تمرت امحاوات من اأمان نحو خطف هدف 
اانتصار، لكن الصمود اإس�باني حرمهم، لتنتهي 

امباراة بالتعادل اإيجابي بهدف مثله.



كتب- عادل النجار كتب - عادل النجار

على ماعب أسباير اليوم لمواجهة هولندا غدا

العنابي يختتم استعداداته
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مطالب  سانشيز  فيليكس  امدرب  بقيادة  الفني  الجهاز 
بتحسن اأوضاع، حيث عانى منتخبنا من تكرار اأخطاء 
الفردية، حيث كان قد ارتكب خوخي بوعام خطأ فادحا 
يكن  ولم  اأول،  الهدف  استقبال  ي  تسبب  السنغال  أمام 
ذلك الخطأ هو اأول، بل كانت هناك أخطاء دفاعية أخرى 
ي امباراة اأوى أمام اإكوادور، وبالتاي يجب تجاوز هذا 
اأمر ي مباراة هولندا اأخرة بالنسبة للعنابي ي البطولة 

أن الجمهور ا يتقبل خسارة جديدة.

تركيزا  شهد  اسباير  ماعب  عى  أمس  الرئيي  التدريب 
بتقديم  تعاهدوا  حيث  الاعبن،  جميع  جانب  من  كبرا 
وحرص  امهمة،  صعوبة  رغم  هولندا  أمام  أفضل  صورة 
امدرب عى وضع التصور امناسب لتلك امواجهة، وسيكون 
عى امدرب إيجاد حلول لعاج استقبال اأهداف بعد دخول 
5 أهداف ي شباك منتخبنا خال أول مباراتن، وبدون شك 
استقبال امزيد من اأهداف لم يعد مقبواً، ويجب أن يظهر 
دفاع منتخبنا بشكل أفضل ويتجاوز تلك اأخطاء البسيطة 

التي كلفتنا غالياً وأن يكون اأداء أكثر توازنا أمام هجوم 
هولندا القوي غداً.

عى  لاستقرار  فرصة  بمثابة  اليوم  اأخر  امران  سيكون 
التشكيل امناسب لتلك امواجهة القوية، حيث تشر اأنباء 
طريقة  عى  التعديات  بعض  إجراء  إمكانية  إى  امتداولة 
اللعب التي لعب بها منتخبنا ي أول مباراتن وربما يكون 
امختارة  والعنار  التشكيل  عى  التبديات  بعض  هناك 
كذلك خاصة ي الجانب الدفاعي، لكن القرار اأخر سيكون 

امباراة،  لتلك  اأنسب  هو  من  جيداً  يعرف  الذي  للمدرب 
واشك أنها مواجهة صعبة أمام نجوم عامين لكن العنابي 
اأرجنتيني  امنتخب  مثل  قوة  أكثر  منتخبات  وواجه  سبق 
التصفيات  ي  الرتغاي  امنتخب  وكذلك  أمركا  كوبا  ي 
يكون  أن  ويجب  القوية  امباريات  من  وغرها  اأوروبية 
لذا  امناسب،  العرض  لتقديم  اموعد  ي  منتخبنا  عنار 
سيكون امران اأخر اليوم فرصة لاستقرار عى التشكيل 

امناسب للقاء.

إظهار منتخبنا بشكل 
أفضل أمام الطواحين

سانشيز.. هل يعدل اأوضاع؟
برعة  سانشيز  فيليكس  امدرب  الجميع  يطالب 
اإصاح وتعديل اأوضاع من أجل الظهور بشكل 
فرغم  امونديال،  ي  للعنابي  مباراة  آخر  ي  جيد 
صعوبة مواجهة هولندا لكن الهدف ي تلك امباراة 
التي  الجماهر  وإسعاد  مرفة  صورة  تقديم 
ستحر متابعة نجوم العنابي يلعبون أمام نخبة 
أن منتخبنا بطل قارة  العالم، كما  أبرز نجوم  من 
آسيا ويجب أن ينهي مشواره ي امونديال بصورة 
اأولين  امباراتن  ي  الخسارتن  أن  تؤكد  طيبة 
تقديم  دون  حالت  استثنائية  ظروف  لهما  كانت 
منتخبنا قدراته امعروفة عنه، 
فقد سبق وتألق ي كأس 
أمركا  وكوبا  آسيا 
الذهبية  والكأس 
اأوروبية  والتصفيات 
ضغط  ربما  لكن 
باعتباره  امونديال 
امستضيف  امنتخب 
الركيز وحال  أثر عى  قد 
امستوى  تقديم  دون 
وبالتاي  امطلوب، 
مواجهة هولندا رغم 
فرصة  صعوبتها 
صورة  لتقديم 
طيبة وسيكون عى 
البحث  سانشيز 
إظهار  حلول  عن 
بشكل  منتخبنا 
كان  مما  أفضل 
الوضع  عليه 
امباراتن  ي 

اأولين.

ااستقرار على طريقة 
اللعب المناسبة

تغييرات محتملة 

لمسات أخيرة 

يمكن  التي  الخيارات  من  العديد  منتخبنا  يمتلك 
أن نشاهدها ي مواجهة هولندا غداً، فعى امستوى 
الهجومي نجد أن البديل محمد مونتاري هو الذي 
امونديال،  ي  عنابي  هدف  أول  تسجيل  ي  نجح 
من  العديد  لديه  منتخبنا  ي  الوسط  خط  أن  كما 
اأسماء امميزة كذلك ي خط الدفاع الذي سيكون 
أمام مسؤولية كبرة أن منتخب هولندا يمتلك خط 
هجوم قويا للغاية ويجب أن يعالج عنار العنابي 
وبسام  وبيدرو  بوعام  خوخي  خاصة  الدفاع، 
الراوي وعبدالكريم حسن، ي وقت يتوقع الكثرون 

أن يغر امدرب من أسلوب اللعب.

عى  اأخرة  مساته  للعنابي  الفني  الجهاز  يضع 
تحضرات منتخبنا استعداداً مواجهة هولندا، حيث 
وسائل  أنظار  تحت  أقيم  قد  أمس  التدريب  كان 
اإعام، لكن التدريب اأخر اليوم سيكون ي أجواء 
ااستعداد  أجل  من  الكبر  بالركيز  مغلفة  خاصة 
بأفضل صورة لتلك امواجهة الصعبة أمام امنتخب 

الهولندي امرشح للقب.

يواصل منتخبنا العنابي 
تحضيراته لمواجهة 

هولندا غدا في الجولة 
الثالثة واأخيرة بدور 
المجموعات بكأس 

العالم 2022، حيث يتطلع 
منتخبنا إنهاء مشاركته 

المونديالية اأولى بشكل 
يرضي الجماهير بعد 

الخسارة في أول مباراتين 
على عكس التوقعات، 

حيث خسر منتخبنا أمام 
اإكوادور في اافتتاح 
بهدفين نظيفين ثم 

الخسارة أمام السنغال 
في الجولة الثانية بثاثة 

أهداف مقابل هدف، 
وستكون مواجهة هولندا 

غدً على استاد البيت 
فرصة جيدة أمام عناصر 

منتخبنا لتقديم عرض 
جيد بعيدً عن الضغوط 

التي كانت حاضرة في أول 
مواجهتين.

لاستمتاع باأجواء المونديالية والنجوم العالمية

لضمان التأهل للدور الثاني

الجماهير مطالبة بالحضور

هولندا ترفع شعار اانتصار

منتخبنا  مباراة  غدا  البيت  استاد  يحتضن 
العنابي أمام هولندا، وسيكون عى الجماهر 
القطرية الحضور مساندة العنابي رغم تأكد 
خروجه من امنافسة عى بطاقة التأهل للدور 
الثاني، لكن امباراة ي حد ذاتها تعتر فرصة 
تاريخية لاستمتاع بنجوم العنابي يواجهون 
هولندا،  منتخب  ي  امتواجدين  العالم  نجوم 
مونديال  ي  منتخبنا  مباراة  آخر  أنها  كما 
ي  الجمهور  يساهم  أن  وابد  التاريخي  قطر 
ما  الجميلة  الحضارية  الصورة  استمرارية 
كانت عليه امدرجات خال امونديال وخاصة 
جماهر العنابي، وبالتاي الحضور وامساندة 
مهمة وطنية للجماهر بغض النظر عن نتائج 
العنابي، أن الهدف اأكر هو نجاح امونديال 
الذي يقام أول مرة ي قطر والوطن العربي 

والرق اأوسط والعالم اإسامي.

منتخبنا  مواجهة  كبرة  أهمية  هولندا  توي 
العنابي غداً، حيث يسعى الطواحن تحت قيادة 
لويس فان جال لحسم تأهله إى الدور التاي من 
الثالثة  امباراة  ي  إيجابية  نتيجة  تحقيق  خال 
بفقدان  مهدد  وأنه  اسيما  اأوى،  بامجموعة 
ضد  خسارته  حال  ي  النهائي  ثمن  ي  مقعده 
لذا سيلعب بكل قوة من أجل تحقيق  العنابي، 
السنغال  عى  فوز  من  نقاط   4 لديه  أن  الفوز 
الحصيلة  نفس  وهي  اإكوادور،  مع  وتعادل 
امنتخب  يمتلك  وقت  ي  اإكوادور  منتخب 
بالنسبة  الحسابات  وبالتاي  نقاط،   3 السنغاي 
للمنتخبات الثاثة قائمة وا بديل أمام منتخب 
هولندا سوى تحقيق الفوز، لذا ستكون مواجهة 
عنار  عى  ويجب  وقوية  صعبة  العنابي 

منتخبنا ااستعداد لها بأفضل صورة ممكنة.



عبد الرحمن الكواري اعب العنابي السابق يؤكد:

حــــان وقــــت التغيـيــر
حوار- أدهم الرقاوي
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امثاي  بالتنظيم  لاعبن،  القطرية  الرابطة  رئيس  وأشاد 
وااعتزاز  الفخر  لنا  يحمل  أنه  مؤكداً  قطر،  ي  للمونديال 
بهذا التنظيم امرف عى كافة امستويات، بعد أسبوع من 

بداية الحدث الكروي اأهم ي العالم.
لديه  امغربي  امنتخب  أن  الكواري،  وأوضح 
الكبر  الفوز  بعد  التأهل  ي  متعددة  فرص 
النقطة  إى  رصيده  وارتفاع  بلجيكا  عى 
امنتخب  أن  أكد  الرابعة، من مواجهتن، كما 
برط  للتأهل  كبرة  فرصا  يملك  السعودي 
عى  قدرته  مؤكداً  امكسيك،  عى  اانتصار 
اأدوار  نحو  قدماً  وامي  الفوز  تحقيق 

اإقصائية. 

} رأيك في أداء العنابي وتوديعه 
للمونديال بعد جولتين فقط؟ 

للخروج  حزن  حالة  ي  العنابي  وعشاق  كقطرين  كلنا   -
 2022 فيفا قطر  العالم  امجموعات من كأس  امبكر من دور 
التأهل  إنجاز  عديدة  وطموحات  كبرة  آمال  لدينا  وكانت 
حيث  من  متوازنة  كانت  امجموعة  وأن  خاصة  الثاني،  للدور 
اماضية ي اإمارات،  النسخة  أبطال آسيا ي  القوة، ونحن كنا 
واأداء الكبر الذي قدمناه ي كأس العرب، والجوات اأوروبية 
منتخبنا وامشاركة كذلك ي كوبا أمركا والعديد من البطوات، 
ولذلك كانت اآمال كبرة ي العنابي إظهار الصورة الحقيقية 

له أمام العالم أجمع.

} وما هي أسباب هذا الخروج المبكر؟ 

كاهل  عى  الكبر  النفي  الضغط  هو  الرئيس  السبب   -
بأريحية  يلعبوا  لم  العنابي  فنجوم  الفني،  والجهاز  الاعبن 
طوال مواجهتي اإكوادور والسنغال اللهم النصف الثاني من 
الشوط الثاني مواجهة السنغال، والتي أظهرنا فيها جزءا من 
امنتخب  مع اعبي  متعاطف  وأنا  اأدعم،  لنجوم  امعتاد  اأداء 
لهم،  التي وجهت  اانتقادات  الرغم من عديد  بشكل كبر عى 
اسيما وأن الحدث كبر وهو كأس العالم، فالتفكر الزائد 
والضغط  الحمل  يجعل 

النفي 
ا  ئد ا ز
للغاية، وأنا كاعب مررت بهذه التجربة 
التي  النهائيات  من  عدد  ي  الصعبة 
لعبتها وكذلك امواجهات الصعبة والتي 
تكون فيها ضغوط جماهرية وإعامية 
ضخمة، والاعبون لم يتقاعسوا عن أداء امهمة الفنية الخاصة 

بهم، ولكن الضغوط النفسية الكبرة كان لها رأي آخر. 

}  هل التغييرات الفنية المتعددة في التشكيلة 
الرسمية للعنابي كان لها دور في ذلك؟ 

بعديد  وتقوم  امونديال،  وبداية  اأخرة  امحطة  إى  تصل  أن   -
التبديات والتغيرات عى التشكيلة الرسمية امعتادة للمنتخب، 
وبعد  القطري،  امنتخب  وعشاق  امتابعن  كل  حفظها  والتي 
التحضرات  فرة  خال  مميزة  عنارية  توليفة  إى  تصل  أن 
الخطة  وكذلك  التشكيلة  عى  الثبات  يجب  فكان  للمونديال، 
الرقمية منها اللعب مثاً بعبدالكريم حسن كمدافع ثالث وهمام 
ي الظهر اأير مرة، وكذلك اللعب ببيدرو ميغيل، كمدافع ثالث 
التشكيل  الفنية ي  مرة وظهر ي مرة، وعدد كبر من اأخطاء 

والتغير والتوظيف.

} هل لحراسة مرمى العنابي، دور في الخسارتين 
السابقتين؟ 

- الحقيقة كنت أؤيد وجود سعد الشيب، حارساً مرمى منتخبنا ي 
مواجهة السنغال، كما كان حارساً ي لقاء اأكوادور، رغم بعض 
اأخطاء الفنية ي امباراة إا أن منحه الثقة كان أمراً واجباً عى 
نفسية  لضغوط  تعرض  الاعب  أن  امدرب، 

موازية ما تعرض إليه نجوم العنابي اآخرون ي امواجهة 
اافتتاحية ولم يكن هو سبب الخسارة الوحيد ي امباراة 
وإمكاناته  نفسه  ي  الثقة  أفقده  اشك  وتغيره  اأوى، 
اإسباني  للمدرب  سلبية  نقطة  كانت  وهذه  وقدراته، 

فيليكس سانشيز. 

آسيا  لكأس  سانشيز  استمرار  مع  أنت  هل    {
المقبل؟ 

الصاحيات  كافة  القدم منح سانشيز  لكرة  القطري  ااتحاد   -
الفنية طوال الفرة اماضية وهذا يء يشكرون عليه بشكل كبر، 
ولكن اآن أصبح رحيل امدرب اإسباني مطلباً فنياً بشكل كبر، 
أنه حصل عى كامل فرصته وقدم كل ما يملك مع امنتخب طوال 
البطوات وامنافسات السابقة، والتي نجح ي بعضها ومنها كأس 
آسيا 2019 وأخفق ي البعض اآخر ومنه امونديال، ولذلك يجب 
التعاقد مع مدير فني خبر يقود العنابي ي ااستحقاقات امقبلة. 

} كيف ترى مواجهة هولندا المقبلة بالرغم من 
ضياع حلم التأهل؟ 

ولديه  الكرى  البطوات  ي  متمرس  منتخب  هولندا  منتخب   -
تاريخ كبر وهو واحد من امنتخبات امصنفة ي العالم، لذلك أي 
مواجهة ي كأس العالم ابد أن تؤخذ بعن ااعتبار وهي مواجهة 
تاريخية، فتحقيق الفوز سيكون بلسما لجراح الجماهر القطرية 
تحقيق  فيه  وأتمنى  العالم،  كأس  ي  لنا  تاريخيا  لقاء  وسيظل 
نتيجة إيجابية تظل محفورة ي رأس كل عشاق امنتخب القطري، 
وتبقى بصمة لنا ي امونديال ا ينساه التاريخ بالرغم من الخروج 
امبكر وأن نظهر بنفس الصورة امميزة التي ظهرنا بها ي الشوط 

الثاني أمام امنتخب السنغاي. 

رسالة لجماهير اأدعم؟ 

بشكل  امناسبات  كل  ي  وحارة  واعية  القطرية  الجماهر   -
ومؤازرتهم  امهم  حضورهم  من  لدي  خوف  ا  لذلك  كبر، 
امونديال، وأثق  لتزين مدرجات كافة ماعب  للعنابي،  امعتادة 
العرس  مباريات  بكافة  ااستمتاع  وكذلك  للقاء  حضورهم  ي 

الرياي الكبر.

}  كيف ترى النجاح القطري في تنظيم النسخة 
الحالية من المونديال؟ 

الحالية من  النسخة  أتحدث عن نجاح قطر ي تنظيم  - عندما 
كأس العالم فهذا مواٍز تماماً كما أتحدث عن نجاحي الشخي 
فمثاً أكثر يء يمكن أن يسعد الشخص هو أفراحه الشخصية 
أو تطوره ي العمل أو نجاح أبنائه ي دراستهم.. وأضيف لأفراح 
الشخصية النجاح الذي يتحدث عنه العالم أجمع ي تنظيم الوطن 
الحبيب لكأس العالم، وأتوجه بالشكر لكل امسؤولن وامنظمن 
الذين أبهروا العالم عى كافة امستويات وجعلونا فخورين بتنظيم 

النسخة الحالية من امونديال ي وطننا الغاي.

في  السعودي  المنتخب  حظوظ  ترى  كيف   {
التأهل للدور الثاني؟ 

- أرى أن امنتخب السعودي لديه فرصة تاريخية للتأهل لدور الـ 
16 خاصة وأن فرصته ي يده وهي تحقيق نقاط امباراة القادمة 

أمام امكسيك وهذا أمر ليس ببعيد عن اأخر السعودي الذي 
حقق امفاجأة اأهم ي امونديال والفوز عى زماء ليونيل ميي 
امنتخب اأرجنتيني، ولذلك أرى أنه من اممكن له تحقيق ما حققه 
من قبل ي العام 1994 ي نسخة أمركا وامي قدماً ي البطولة.

}  كيف ترى الحظوظ المغربية والتونسية؟ 

كانت  وإن  قائمة  فرصة  لديه  تونس  منتخب  أن  اشك  أواً   -
صعبة، خاصة بعد ضمان امنتخب الفرني التأهل عن امجموعة، 
وبالتاي البطاقة الثانية مازالت عالقة بن ثاثة منتخبات وهي 
الدانمارك وأسراليا وتونس، والثاثي لديهم حظوظ ي التأهل، 
أما امنتخب امغربي فلديه فرصة تاريخية كبرة جداً بعد الفوز 
عى امنتخب البلجيكي بهدفن نظيفن وهو امنتخب الذي ظل 
ويملك  طويلة  فرة  عامياً  والثاني  اأول  امركزين  بن  مصنفاً 
اأندية  كرى  ي  العالم  اعبي  أفضل  من  مجموعة  صفوفه  بن 
العامية وهو انتصار كبر ا يقل عن اانتصار السعودي الكبر 
عى اأرجنتن، وأصبحت امغرب أقرب للتأهل أكثر من أي وقت 
الفرصة  وصاحبة  العربية  امنتخبات  أقرب  اشك  وهي  مى، 

اأشهل للتأهل بعد ارتفاع رصيدها النقطي للنقطة الرابعة 
من مواجهتن.

 أكد عبدالرحمن الكواري، نجم دفاع 
لـ  خاص  حوار  في  سابقً  منتخبنا 

ضرورة  على  الرياضي،   $
ااتحاد  بين  العاقة  إنهاء 
القطري لكرة القدم والمدرب 
سانشيز،  فيليكس  اإسباني 
على  حصل  أنه  مؤكدً 
قيادة  في  كاملة  فرصته 
الفوز  في  ووفق  العنابي 
في  وأخفق  آسيا  بكأس 
اختيار المونديال، كما شدد 
التغييرات  أن  على  الكواري 
الفنية المتعددة التي أحدثها 
المواجهتين  خال  المدرب 
اأثر  بالغ  لها  كان  الماضيتين 
في عدم ظهور منتخبنا بالصورة 
الحقيقية التي ظهر عليها في عدة 
بطوات سابقة، إضافة إلى الضغوط 
النفسية الرهيبة على كاهل الاعبين. 

{ عبد الرحمن الكواري

سانشيز حصل على فرصته 
كاملة.. وإقالته مطلب

المغرب اأقرب للتأهل..
وفرصة السعودية تاريخية

الاعبون تعرضوا لضغوط 
نفسية رهيبة

تغييرات 
التشكيلة 

سبب اهتزاز 
المستوى
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حسن ناظر.. الدولي المغربي السابق يؤكد عبر                :

قطر ردت على الجميع
الدوحة انتـصـــرت للـعـــرب .. واإبهـار تصـدى للحـمــات المغــرضة 

حوار - خالد عي

الوداد  لنادي  لعب  مغربي،  قدم  كرة  اعب  ناظر  حسن 
من  اأوروبية  اأندية  من  العديد  مع  تألق  كما  الرياضي 

كما  البرتغالي،  وبنفيكا  اأسباني  مايوركا  ريال  نادي  أبرزها 
لعب مع المنتخب المغربي وشارك معه في كأس العالم 

انهزم  حين  المونديال  في  هولندا  ضد  هدفا  وسجل   1994
المنتخب المغربي 1-2 أمام الطواحين الهولندية.

الوطن التقى نجم الكرة المغربية بعد اجتياز 
في  بلجيكا  عقبة  اأطلسي  أسود 

المجموعات  دور  من  الثانية  الجولة 
منتخب  وتحقيق  العالم،  بكأس 

بهدفين  تاريخيا  انتصارا  المغرب 
دون رد، وكان لنا الحوار التالي:

لبطولة  قطر  تنظيم  ي  رأيك  ما   {

كأس العالم ؟ 
العالم  كأس  يشهد  التي  اأوى  امرة  إنها 
عاما   12 مدار  وعى  عربيا،  تنظيما 
امونديال،  استقبال  يء  كل  قطر  فعلت 
ا  التنظيم  أن  أرى  أنني  والحقيقي 
ينقصه يء، هناك تركيز وخطة واضحة 
شديدة  باحرافية  تطبيقها  يتم  امعالم 
عى  قطر  أهنئ  العالم،  كأس  وأثناء  قبل 

العامي.  التنظيم  هذا 
ي  انتباهك  لفت  الذي  اليء  ما   {

امونديال ؟ 
الرائعة  اماعب  ولكن  جاهز،  يء  كل 
انتباهي، هناك ماعب  لفتت  ما  أكثر  هي 
أن  يتمنى  اعب  وأي  ومميزة،  مختلفة 
يلعب ي مثل هذه ااستادات، برافو دولة 
قطر، أن التنظيم حتى اآن رائع ومميز، 

الكلمة من معنى.  بكل ما تحمله 
الغربية  هل تأثرت قطر بالحمات   {

؟ 
العالم،  بكأس  كل يء  ي  انترت  قطر 
العالم  عى  وتقاليدها  عاداتها  فرضت 
تنظيم  ي  للعرب  انترت  أجمع، 
الحمات  كافة  عى  وردت  امونديال، 
مدى  تابعت  واإبهار،  الجاد  بالعمل 
القدم،  كرة  ماعب  بتريد  الغرب  انبهار 
كان ذلك عما شاقا ومهما أنجزته الدولة 
واأفضل  واقتدار،  نجاح  بكل  القطرية 
امشككن  عى  لرد  صمت  ي  تعمل  أن 
بالنجاح الذي نشاهده ونتابعه جميعا ي 

الراهن.  الوقت 
امونديال ي قطر ساعد  إقامة  هل   {

العربية؟  امنتخبات 
امغرب  ي  نحن  صحيح،  هذا  شك  ا 
أرضه  عى  يلعب  منتخبنا  أن  نشعر 
العربية  الجماهر  كل  جماهره،  ووسط 
البطولة،  تلك  ي  العرب  منتخبات  تدعم 

الطقس أيضا ليس غريبا عى العرب 
الدعم  البطولة،  ي  امشاركن 
أن  أعلم  جدا،  هام  الجماهري 
ي  امغربين  من  اآاف  هناك 
متأكد  أيضا  ولكني  الدوحة، 

إخوة  هناك  العرب  كل  أن 
قطر  البعض،  بعضهم  ويساندون 

والسعودية وتونس.  وامغرب 
تابعت  كيف   {

مباراة امغرب وبلجيكا ؟ 
غاية  ي  كان  بلجيكا  عى  الفوز 
امباراة  ي  واجهنا  اأهمية، 
ي  مختلفة  مدرسة  الثانية 
بلجيكا  كرواتيا،  عن  اللعب 
مستوى  أعى  عى  اعبن  تضم 
يلعبون كرة هجومية، ي وجود 
هازارد،  وإيدين  بروين  دي 
وهم يتمتعون بخطورة كبرة 
منتخبنا  ولكن  امرمى،  عى 
كبرة  تكتيكية  مباراة  لعب 
امباراة،  هذه  ي  يغامر  ولم 
اانتصار وااقراب  واستحق 
إى  التأهل  من  كبرة  خطوة 

التاي. الدور 
لم  امغرب  دفاع   {

حتى  هدف  أي  يستقبل 
اهتمام  هناك  هل  اآن، 

الدفاعي؟ بالشق 
بالخط  كبر  اهتمام  هناك  بالطبع 
ي  كبر  بشكل  وضح  وذلك  الدفاعي، 
والخروج  وكرواتيا،  بلجيكا  مباراتي 
وجود  ي  نظيفة  بشباك  امباراتن  من 
عما  هناك  أن  يعني  مختلفن  حارسن 
من  الخلفي  الخط  ي  كبرا  جماعيا 
بلجيكا  أمام  يغامر  لم  الذي  امدرب، 
بهما  اقتنص  هدفن  خطف  ي  ونجح 

ثاث نقاط غالية.
أمام  اأوى  امباراة  ترى  وكيف   {

كرواتيا؟ 
قوية  مباراة  قدم  منتخبنا  أن  الحقيقة 

كرواتيا  منتخب  أمام 
امباراة  ي 

 ، حية افتتا ا
بطل  وصيف  مع  مهما،  تعادا  حقق 

امباراة  ودائما   ،2018 عام  العالم  كأس 
مختلفة،  حسابات  لها  يكون  ما  اأوى 
الركراكي  وليد  قدم 
تكتيكية  مباراة 
تنظيم  فيها 
مرتب،  دفاعي 
ينقصه  وكان 
الشجاعة  فقط 
 ، مية لهجو ا
خط  ولكن 
ي  كان  الدفاع 
تام،  تركيز  حالة 
منتخب  أن  خاصة 
يضم  كرواتيا 
فضل  أ

عبي  ا
الوسط ي  خط 
بقيادة  العالم 
 ، يتش ر د مو
ذ  ستحو ا و
الشوط  ي 

لم  ولكنه  الثاني 
الشباك،  إى  يصل 

كرواتيا  منتخب 
أيضا واجه صعوبات ضد 

امباراة.  تلك  منتخبنا ي 
بخروج  امغرب  أداء  يتأثر  لم   {

ياسن بونو من امباراة قبل انطاقها 
؟  بلحظات 

الحارس  امحمدي  منر  صحيح،  هذا 
تلك  ي  مستوى  أعى  عى  كان  البديل 
بكل  مرماه  عن  الذود  ي  ونجح  امباراة، 
فعل  مثلما  نظيفة  بشباك  وخرج  بسالة، 

مباراة  ي  بونو  ياسن 
التي  اأوى  كرواتيا 

جائزة  فيها  نال 
امباراة،  رجل 

العهد  عى  كان  امحمدي  ولكن 
الهدف  وحقق  بلجيكا،  لقاء  ي 
هناك  أن  عى  يدل  وهذا  امطلوب، 
الجهاز  وأن  كاما  جماعيا  عما 

الفني يسر بشكل جيد.
امغربي  امنتخب  ضمن  هل   {

التأهل ؟ 
اآن،  حتى  التأهل  نضمن  لم  ا 
للغاية،  الكندي منتخب جيد  امنتخب 
جدارة  عن  امونديال  ي  تواجد 
مجموعته  ي  اأول  امركز  واحتل 
مواجهته  أن  يعني  وهذا  بالتصفيات، 
بالخصم  يكون  لن  صعبة،  ستكون 
عى  سيتوقف  التأهل  أيضا  السهل، 
التي  وكرواتيا  بلجيكا  مباراة  نتيجة 

ستقام ي نفس اموعد. 
} وما نصيحتك لاعبن 

قبل امباراة اأخرة ي 
؟  امجموعة 

لهم  نصيحتي 
بنفس  يلعبوا  أن 
القتالية  الروح 
بها  ظهروا  التي 
مباراتن،  أول  ي 
الحفاظ  هو  واأهم 
الشباك،  نظافة  عى 
بالكلن  الخروج  أن 
لنا  يضمن  سوف  شيت، 
الله،  بإذن  التاي  الدور  إى  التأهل 
طوال  تركيزهم  عى  يحافظوا  أن  وعليهم 
أعينهم  نصب  يضعوا  وأن  البطولة،  فرة 
مدى  أبعد  إى  الوصول  وهو  واحدا  هدفا 

البطولة. ممكن ي 
ومن امنتخب الذي ترشحه للفوز   {  

؟  باللقب 
للفوز  مرشحة  أسماء  هناك  دائما 
وفرنسا،  الرازيل  مثل  العالم،  بكأس 
بداية  قدم  أيضا  اإنجليزي  وامنتخب 
واأرجنتن  امونديال،  ي  قوية 
السعودية  أمام  الهزيمة  رغم 
إا  اافتتاحية،  امباراة  ي 
للتتويج  مرشحة  تبقى  أنها 
امنتخب  أن  وأرى  باللقب، 
هذه  ي  بقوة  قادم  الهولندي 

البطولة.

المغرب قادر
على الذهاب

 بعيدا في حالة 
تأهله

اللقب بين 
البرازيل وفرنسا 

وإنجلترا 
واأرجنتين 

التنظيم

الدفاعي سر

التفوق  على بلجيكا..

واحذروا كندا
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»2022« يواكب ثورة »الديجيتال«

وقال »الفيفا«: منذ انطاقها كمنصة رقمية 
سابق  وقت  ي  القدم  كرة  لعشاق  رسمية 
نصب   FIFA+ وضعت  الحاي،  العام  من 
تفاعل  مستوى  عى  ثورة  إحداث  عينيها 
كأس  مع  الساحرة  امستديرة  جمهور 
عن  الستار  إزاحة  خال  من   FIFA العالم 
 11 بـ  البطولة  حلة  ترتدي  وهي  امنصة 
 20 ي  البداية  صافرة  انطاق  عشية  لغة 

نوفمر/  ترين الثاني. 
طوال البطولة، ستكون +FIFA هي امنصة 
الرسمية متابعة كل صغرة وكبرة ي كأس 
جانب  إى   ،™2022 قطر   FIFA العالم 
 FIFA تطبيق  من  جديد  عامي  إصدار 
واموقع اإلكروني، وأجهزة مختارة أخرى، 
وهو ما يجعل +FIFA بمثابة الوجهة اأوى 
واأخرة لكل عشاق العرس الكروي العامي.
توفر  منصة  لتكون   FIFA+ تصميم  تم 
تستكمل  وخدمة  للبطولة،  شاملة  تجربة 
بحيث  البث،  جهات  تقدمه  الذي  امحتوى 
التفاصيل  كل  إى  الوصول  للجماهر  يمكن 
امتعلقة بامباريات امبارة منتخبها امفضل 
باإضافة  أشاهد«،  »أين  ميزة  خال  من 
الكواليس،  وراء  من  بمشاهد  ااستمتاع  إى 
ومحتوى حري عى امتداد أيام امنافسات. 
وإنتاجات  برامج  بسلسلة  إطاقها  وبعد 
حرية وأرشيف زاخر بامحتوى وتغطيات 
امجانية  امنصة  هي  ها  مكثفة،  مبارة 
بشكل كامل تجدد حلتها لتقدم مجموعة من 
التي  والتفاعلية  الجديدة  والخدمات  امزايا 
تجربة  مستوى  عى  نوعية  قفزة  سُتحدث 

جماهر اللعبة حول العالم.
جوانب  كافة   FIFA+ منصة  وستغطي 
من  وذلك  امختلفة،  قنواتها  عر  البطولة 
عالم  ي  ورائدة  مبارة  مدونة  خال 
ستنقل  ستعرض  إذ  الرياضية،  التغطيات 
العالم  ي  اأبرز  الكروي  الحدث  تفاصيل 
ي  التحرير  فريق  أما  والصورة.  بالصوت 

الصور  أجمل  لكم  منصة +FIFA فسيقدم 
ومن  مباراة  كل  من  الفيديو  ومقاطع 
 ،FIFA Fan Festival مهرجان امشجعن 
بينما  العالم،  أرجاء  أو  قطر  من  سواء 
لإحصائيات  وجهتكم   FIFA+ ستكون 

الرسمية وبيانات تحليل امباريات. 

«ملخص المباريات» بعد 

صافرة النهاية 
 ستكون +FIFA امصدر الرسمي ملخصات 
من  دقائق  خال  ستصدر  التي  امباريات 
تغطي  بحيث  مواجهة،  كل  نهاية  صافرة 
جوانب  كل  العالم  أرجاء  ي  اللعبة  لعشاق 
امباريات من إثارة وتشويق ومشاعر تعمل 
كما  اماعب،  ي  والحضور  الاعبن  قلب  ي 

ستكون متاحة بلغة اإشارة. 

 FIFA+ Collect بوابة  ستوسع  كما 
نشاطها خال البطولة نظراً لكونها الوجهة 
الرقمية الرسمية لـ +FIFA لراء مقتنيات 
جديدة  متنجات  طرح  سيتم  إذ  حرية، 

قبيل ركلة بداية البطولة. 

تجربة ااستادات 

للمتواجدين في قطر 
 »FIFA+ مع  ااستادات  »تجربة  سُتحدث 
ثورة ي تفاعل الجماهر مع اللعبة الجميلة، 
امتواجدين  للجماهر  متاحة  الخدمة  وهذه 
داخل ااستادات، وتسمح مستخدمي منصة 
بطريقة  البطولة  إثارة  باختبار   FIFA+

الواقع  لها مثيل، من خال تقنية  لم يسبق 
امعزز وعرض أحدث اإحصائيات والخرائط 
املعب  أرض  عى  للتحركات  الحرارية 

من  ولقطات  امباراة  بيانات  من  وإضاءات 
كامرات بزوايا مختلفة. 

تكنولوجيا  تقنية  إعادات  إى  باإضافة 
الكثر.  وغرها  الفيديو،  بمساعدة  التحكيم 
لكي  هذه  امشاَهدة  تجربة  تصميم  تم  وقد 
جنبات  بن  امتواجدين  اللعبة  لعشاق  توفر 
ااستادات فرصة أكر لاحتفال بامستديرة 

الساحرة بأشكال مختلفة. 

ملصقات Panini وألعاب أخرى 
اافراضية  للعبة  منصة   FIFA+ ستكون 
تفتح  والتي   FIFA العالم  لكأس  الرسمية 
عى  اللعبة  عشاق  أمام  فيها  امشاركة  باب 
طوال  الكروية  معرفتهم  مستوى  اختاف 
امتسابقن  أمام  متاحة  والفرصة  البطولة، 
لخوض غمار اللعبة اافراضية الكاسيكية، 
للفوز  الدوي  امستوى  عى  التنافس  أو 

{ متابعة دائمة أخبار النجوم

{ منصة »الفيفا« { عرض لملخص المباريات{ كل النجوم في منصة »الفيفا«

{ منصة »الفيفا 2«

{ ألعاب »الفيفا«

«FIFA+» ملخصات رسمية وتجربة مذهلة للجماهير عبر منصة

لن يكون مونديال 2022 مجرد 90 دقيقة فقط ومنافسة 
داخل المستطيل اأخضر بين الاعبين في صراع المنافسة على 

اللقب، وإنما يشهد الكثير من التحديات والتي ستبهر بها قطر 
العالم فنيا وتنظيميا ولوجستيا أيضا. 

وأعلن ااتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في بيان رسمي عن 
الكثير من القرارات الجديدة، عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة في 
عمل الحكام وداخل ماعب المباريات وامتد اأمر ليشمل عالم 

التغطية الرقمية بعد ثورة الديجيتال خال السنوات ااخيرة 
والتي حولت العالم إلى قرية صغيرة. 

بجوائز مميزة ي اللعبة اافراضية اليومية، 
األعاب  منطقة  به  تزخر  ما  باإضافة  هذا 
عشاق  لدى  مفضلة  أبواب  من   FIFA+ ي 
 Panini ألبوم  مثل  الساحرة،  امستديرة 
اليومية، ومسابقة  التوقعات  الرقمي ولعبة 

امعلومات العامة عن كأس العالم. 

هدايا تذكارية في «المتجر الرسمي» 
 FIFA متجر  سيكون  مؤخراً،  إطاقه  بعد 
 ،FIFA+ منصة  عر  متاحاً  الرسمي 
هدايا  راء  الجماهر  بإمكان  وسيكون 
تذكارية خاصة بامنتخبات الـ 32 امتأهلة 
واسعة  تشكيلة  إى  باإضافة  للبطولة، 
الوطنية  بااتحادات  الخاصة  الهدايا  من 
امميزة،  وامنتجات  واإكسسوارات  اأخرى 
امتجر وجهتهم للحصول عى  كما سيكون 
 FIFA عامة  من  منتجات  جديد  إصدار 
مزينة بأعمال فنية وتصاميم مستلهمة من 

 .FIFA أبرز بطوات

«أرشيف» متكامل لتاريخ 

المونديال 
منصة  تمثل  العالم،  كأس  عن  بمعزل 
 40 أكثر من  بوابة رقمية تعرض   FIFA+

ألف مباراة محلية سنوياً، إى جانب أرشيف 
من  تصويرها  تم  مباراة  كل  يضم  غني 
والسيدات،  للرجال  العالم  كأس  بطولتي 
فيها  بما  اأصلية  اإنتاجات  من  وتشكيلة 
التي  قادة  الشهرة  الوثائقية  السلسلة 
مع  الكواليس  وراء  يدور  ما  تستعرض 
لوكا  يتقدمهم  العالم،  نجوم  أمع  من  ستة 
مودريتش وتياغو سيلفا، ي مشوار التأهل 

إى قطر. 
ذكره،  سبق  الذي  امحتوى  كل  جانب  إى 
تعديل تجربتهم ي   FIFA+ متابعي يمكن 
بحيث  إشعارات  من  يرغبونه  وما  امنصة 
ويستمتعون  امفضل،  منتخبهم  يختارون 
 FIFA العالم  لها ي كأس  مثيل  ا  بتجربة 
من خال محتوى غني باأخبار واملخصات 
مع  اهتماماتهم،  تناسب  التي  والتحليات 
لكل  نفسها  هي  الدخول  بيانات  أن  العلم 
 FIFA+ Collectو اافراضية  اللعبة  من 
يوفرها  التي  والخدمات  امزايا  من  وغرها 

 .FIFA

الرقمية:    الشؤون  مديرة  بور  شارلوت 
جاهزون استقبال العالم بأره ي قطر 

الشؤون  مديرة  بور  شارلوت  أكدت 
»الفيفا«  منصة  ي  والرقمية  ااسراتيجية 
أن هذه التكنولوجيا الحديثة مميزة للغاية. 
لنا  بالنسبة  هامة  لحظة  هذه  وأضافت: 
 FIFA+ ي  بأره  العالم  نستقبل  بينما 

خال كأس العالم FIFA ي قطر.  
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العرب حاضرون بالفوز على اأرجنتين وبلجيكا

يشهد مونديال قطر تحطيم الكثر من اأرقام القياسية 
التي تؤكد أننا أمام نسخة استثنائية بكل ما تحمله 

الكلمة من معنى، فقد تصدر العرب امشهد ليس أن 
البطولة تقام ي دولة عربية للمرة اأوى تاريخياً فقط، 

بل أن هناك نتائج غر مسبوقة تتحقق، فقد حقق 
منتخب السعودية فوزاً تاريخياً عى اأرجنتن ي إحدى 

أكر مفاجآت امونديال بنتيجة 2-1 ي امباراة التي 
جمعتهما عى استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة 

اأوى، ليكون أول انتصار عربي عى التانغو، كما يعتر 
اأخر السعودي أول منتخب آسيوي يسجل هدفن 

عى اأرجنتن ي مباراة واحدة ي التاريخ.
كذلك حقق امنتخب امغربي انتصارا تاريخيا عى 

بلجيكا أمس بهدفن نظيفن عى استاد الثمامة، حيث 
يعتر أول فوز ي تاريخ امونديال منتخب عربي عى 

منتخب مصنف ثاني عامياً، كما أن امغرب حققت أول 
انتصار لها ي كأس العالم منذ 24 سنة، كما أنه الفوز 

الثالث لها ي تاريخ كأس العالم وجميع انتصاراتها 
كانت عى منتخبات أوروبية. كذلك هناك العديد من 
اأرقام القياسية غر امسبوقة نرصد منها أنها امرة 

اأوى ي تاريخ امونديال التي يتواجد فيها 9 حكام ي 
امباراة، حيث يتواجد عى أرض املعب 5 حكام هم: 
حكم الساحة ومساعداه، والحكم الرابع وااحتياطي 

للمساعدين، باإضافة إى 4 حكام ي غرفة تقنية 
الفيديو »فار« )VAR(، وهو رقم قياي لعدد حكام 

امباراة ي تاريخ أي بطولة. وأول مرة ي تاريخ كأس 
العالم يتم اختيار 129 حكما للبطولة منهم سيدات، 
وهو رقم قياي آخر، ويبلغ نحو ضعف العدد الذي 

كان يتم اختياره ي النسخ السابقة. كذلك هناك العديد 
من اأرقام القياسية ااستثنائية لكننا نسلط الضوء عى 

5 منها تتضمن الجماهر وأبرز نجوم امونديال.

»2022« 5أرقام قياسية بـ
كتب - عادل النجار

5

اأرقام  سجات  ي  اسمه  رونالدو  كريستيانو  الرتغاي  النجم  كتب 
القياسية بامونديال، ليصبح أول اعب يسجل ي خمس نهائيات كأس 

العالم بعد قيادته منتخب باده الرتغال للفوز عى منتخب غانا.
ينجح  التاريخ  ي  أول اعب  رونالدو  كريستيانو  الرتغاي  أصبح  فقد 
ي تسجيل أهداف خال خمس نسخ متتالية من بطولة كأس العالم 
منتخب  السبق  هدف  رونالدو  سجل  حيث  القدم،  لكرة 
الرتغال ي شباك غانا من ربة جزاء ي الدقيقة 
من  اأوى  بالجولة  الفريقن  مباراة  من   65

استاد  عى  قطر  مونديال  الثامنة  امجموعة 
.974

خال  الشباك  هز  ي  رونالدو  ونجح 
خمس نسخ متتالية بكأس العالم منذ أن 
 2006 نسخة  التهديفي ي  افتتح سجله 
دور  ي  إيران  شباك  ي  هدفا  بتسجيله 
امجموعات. وأحرز رونالدو هدفا واحدا 
ثم   2010 أفريقيا  جنوب  مونديال  ي 
الرازيل  مونديال  ي  أيضا  هدفا  سجل 
2014 قبل أن يتوهج ي مونديال روسيا 

وأضاف  أهداف،  أربعة  ويحرز   2018

هدف ي مونديال قطر واتزال الفرصة 
أمامه مواصلة تحطيم اأرقام.

بصفته  القياي  رقمه  رونالدو  عزز  كما 
بتسجيله  الرتغاي،  للمنتخب  التاريخي  الهداف 

الهدف رقم 118 ي مسرته الدولية.

ميسي حاضر بقوة
حقق النجم اأرجنتيني، ليونيل ميي، 4 أرقام قياسية مع التانجو ي 
امكسيك  عى  اانتصار  بعد  وذلك  بقطر،   2022 العالم  كأس  نهائيات 

بهدفن نظيفن ي الجولة الثانية من دور امجموعات بامونديال.
وأقيمت مباراة امكسيك واأرجنتن عى ملعب »لوسيل« وسجل خالها 
اأرجنتن  مع   12 رقم  الهدف  إى  ليصل  اأول  الهدف  ميي 
ميي  ليونيل  وأصبح  التانجو،  مع  فقط  مباريات   6 آخر  ي 
حاسمة  تمريرة  ويقدم  هدًفا  ُيسجل  أرجنتيني  اعب  أول 
ي   ،1996 عام  ُمنذ  العالم  بكأس  متتاليتن  مباراتن  ي 
ضد  السبت  مواجهة  وي  ربيا  ضد   2006 مونديال 
العالم  كأس  ي  بدايته  منذ  ليو  ونجح  امكسيك. 
منطقة  خارج  من  أهداف  أربعة  سجل   ،2006

الجزاء، وذلك أكثر من أي اعب آخر ي امسابقة 
ي هذه الفرة حيث أحرز الثنائي دييجو فوران 

وديفيد فيا 3 أهداف.
دييجو  الراحل  أهداف  ميي  ليونيل  عادل  كما 
أهداف،   8 إى  بالوصول  العالم  كأس  ي  مارادونا 
ي  لأرجنتن  تسجيًا  اأكثر  باتيتسوتا  جابرييل  يظل  بينما 

كأس العالم بـ10 أهداف.
كما عادل ميي رقم آخر مارادونا ي كأس العالم، بالوصول 
ي  للمباريات  خوًضا  أرجنتيني  اعب  كأكثر  مباراة   21 إى 

كأس العالم.

فرنسا،  منتخب  قيادة  ي  مبابي،  كيليان  الشاب  الفرني  النجم  نجح 
ثنائيته ي  2022، بعد  العالم قطر  16 من كأس  الـ  للعبور لدور 
974، كما  أقيمت عى ملعب  التي  امباراة  الدنمارك خال  مرمى 

نجح الفرنسيون ي كر لعنة البطل ي كأس العالم.
وحقق مبابي العديد من اأرقام القياسية رغم أنه ا يزال ي سن 
23، فقد وصل رصيد أهدافه ي كأس العالم للهدف السابع ي 9 

الديوك سوى جست  تاريخ  أكثر منه ي  ُمباريات، ولم ُيسجل 
ي  الثاني  للمركز  وارتقى  هدفاً.   13 سجل  الذي  فونتاين 
أهداف،   7 برصيد  العالم،  كأس  ي  فرنسا  هداي  ترتيب 
بفارق هدف عن الغزال تري هنري، صاحب الـ6 أهداف.

مباريات   3 ي  يسّجل  فرني  اعب  ثاني  مبابي  بات  كما 
متتالية ي كأس العالم بعد جوست فونتن 1958 )سلسلة 
مع  الدولية  أهدافه  رصيد  مبابي  ورفع  مباريات(،   6 من 
اأسطورة  سجل  لُيساوي   ،31 رقم  للهدف  فرنسا  ُمنتخب 

زين الدين زيدان.

جــــافي عـــلىمبابي يكتب التاريخ
خـــــطـى بيليــه

أصبح اإسباني جاي )18 عاما و110 أيام( أصغر اعب يسجل 
بيليه  الرازيي  اأسطورة  هز  منذ  امونديال  مباريات  ي  هدفا 

الشباك ي مونديال 1958 عندما كان سنه وقتها 17 عاما 
و239 يوماً. حيث كان الاعب قد سجل خال اانتصار 

الكبر الذي حققه امنتخب اإسباني عى كوستاريكا.
جديدا  قياسيا  رقما  اإسباني  الفوز  وكـــــان 
مبارياتها  تاريخ  ي  إسبانيا  فوز  أكر  بصفته 
بامونديال بتغلبها عى امنتخب الكوستاريكي 0-7، 
حيث  من  الرابعة  امرتبة  ي  الفوز  هذا  يأتي  كما 

{  جافي اعب اسبانياأكر اانتصارات ي تاريخ امونديال.

{  ميسي

»لوسيل«
 يواصل التحطيم

سّجل ملعب لوسيل اموندياي رقما قياسيا بوصول عدد 

امشجعن الذين حروا مباراة اأرجنتن وامكسيك إى 

88 ألفا و966 متفرجا، ضمن منافسات الجولة الثانية 

من امجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وانتهت امباراة بفوز اأرجنتن عى امكسيك بهدفن 

نظيفن، حيث سّجل النجم ليونيل ميي الهدف اأول 

ي الدقيقة 64، وصنع الثاني للبديل أنزو فرنانديز ي 
الدقيقة 87.

وتشهد البطولة تحطيم اأرقام القياسية بشكل مستمر، 

فقد كان عدد الحضور ي مباراة السعودية واأرجنتن 

باستاد لوسيل وصل إى 88.012 ألف متفرج، ومن 

امتوقع أن يزيد عدد الحضور الجماهر مع التقدم ي 

اأدوار اإقصائية بامونديال.

رونالدو يصنع المجد

{  رونالدو
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العالم،  كأس  مونديال  من  الثانية  للجولة  الثاني   اليوم  شهد 
نتائج سيئة منتخبن من ممثي العرب، حيث خر امنتخب التوني أمام 

أسراليا، وخر امنتخب السعودي أمام بولندا خال مباراة سيطر عليها نجوم 
ربة  ومنها  امباراة  أحداث  خال  الفرص  من  العديد  وأضاعوا  يء  كل  ي  اأخر 

التي  للكرة  تشيزني  تصدي  لوا  للمباراة  أخرى  مرة  السعودي  امنتخب  تعيد  كادت  جزاء 
كانت بأقدام سالم الدوري، مباراة كان امنتخب السعودي هو الطرف اأفضل فيها ي شوطي 

امباراة، ليفا أيضا سجل أخرا ي امونديال ي مباراته الخامسة مع بولندا، الشعور كان مختلفاً بكل 
تأكيد لكنها حاوة كرة القدم، من يصدق أن هداف البوندسليجا وضمن هداي البايرن عى مر التاريخ، 

وهداف برشلونة هذا اموسم يسجل ي ثاني مونديال له للمرة اأوى ي مشواره الكروي ولكن هذه كرة 
القدم. 

منتخب تونس الذي كان أداؤه ليس جيداً أمس، وأغضب محبيه عى مستوى العالم بسبب سوء اأداء الذي 
الصحيح،  مسارها  ي  امنتخب  خطة  يضع  لم  القادري  جال  أن  يبدو  اأوساط،  كافة  ي  غضب  مثار  كان 
قادم  ي  يعانون  وربما  أمس،  كثرا  عانوا  قرطاج  نسور  البداء،  مقاعد  عى  وضعهم  الاعبن  أفضل  حتى 
امباريات، حيث سيواجهون بطل العالم منتخب فرنسا خال امباراة امقبلة، حيث يسعى مبابي إى زيادة 
أما أسراليا فكانوا اأكثر جدية فوق   . 23 عاما.  أنه لديه  التي ا تتوقف ي امونديال خاصة  غلة اأهداف 
أرضية اميدان واستحقوا الفوز عن جدارة ليحققوا أول ثاث نقاط.مع مبابي تضمن متعة اأهداف واأرقام 
العديد من نجوم فرنسا مثل باتيني  ليتجاوز  العالم  أهداف ي كأس   7 القياسية، فهو استطاع تسجيل 

وهنري، ي هذه السن، فرنسا أصبح أول منتخب يصعد إى دور 16 من كأس العالم. بهذا الفوز وصل 
امنتخب الفرني إى 6 انتصارات متتالية ي كأس العالم..ميي أهدى اأرجنتن قبلة الحياة من 

جديد، اأهم هو أنه عادل رقم مباريات وأهداف مارادونا ي امونديال، قبل أن يضاعف 
إنزو فرنانديز النتيجة من تمريرة حاسمة ميي. اأرجنتن حققت أول ثاث نقاط 

الجولة اأخرة  امونديال، امجموعة أصبحت عى صفيح ساخن أيضاً،  ي 
 16 لدور  امرشحن  عن  اأمور  من  الكثر  وستكشف  ستحسم 

من البطولة.. لتكون هذه النتائج تأكيدا عى عودة 
الكبار للتألق.

كتب- أحمد رجب 

ركلة مهدرة
حقق سالم الدوري رقًما سلبيًا أمس بعد إهداره ركلة 

صالح  عليها  حصل  بعدما  البولندي،  امنتخب  أمام  جزاء 
حارس  تشيزني  لينقذها  التوريندو  وسددها  الشهري 
امنتخب البولندي، ويعد الدوري ثاني اعب سعودي يهدر 
خال  وذلك  امولد  فهد  بعد  العالم  كأس  ي  جزاء  ركلة 

 ،2018 العالم  كأس  ي  والسعودية  مر  مواجهة 
والتي انتهت بفوز اأخر بهدفن لهدف، حيث 

للكرة  التصدي  ي  الحري  عصام  نجح 
بطريقة مميزة.

  سيناريو »1998«
كرر امنتخب التوني سيناريو كأس العالم 1998 وذلك بعد الخسارة أمام 
امنتخب اأسراي بهدف دون رد ي الجولة الثانية من كأس العالم بهدف 
سجله ميتشيل ديوك، حيث فشل نسور قرطاج ي التسجيل للمباراة الثانية 
عى التواي ي كأس العالم بقطر 2022، وتعادل بدون أهداف مع امنتخب 

الذي  اأمر  نفس  ليتكرر  أسراليا  أمام  الثانية  امواجهة  وخر  الدانماركي، 
حدث عام 1998 ي مونديال فرنسا، حيث خر امنتخب التوني أمام إنجلرا 

بهدفن نظيفن، كما خر ي امواجهة الثانية أمام كولومبيا بهدف نظيف.

للمباراة الثانية عى التواي، النجم اأرجنتيني 
الكبر ليونيل ميي يسجل مرة أخرى ي 
مونديال قطر، يعود ويسجل هدف فوز 

امنتخب اأرجنتيني عى امكسيك، هذا الهدف 
هو الثامن ميي ي خمس نسخ لعبها ي 

كأس العالم ليتجاوز رقم مارادونا والرتغاي 
رونالدو اللذين سجا 7 أهداف ي مونديال 

كأس العالم. كما أصبح ميي أول اعب 
يصنع ي خمس نسخ متتالية من امونديال 
بعد صناعته إنزو فرنانديز الهدف الثاني.

وتساوي أيضاً مع عدد امباريات التي لعبها 
مارادونا ي امونديال، حيث لعبا الثنائي 21 

مباراة.

 ميسي 
يواصل 
اإبداع

امتيازات 
بولندية

انتصارات 
للديوك 

يبدو أن اأرقام أنصفت بولندا كثرًا 
بعد اانتصار عى امنتخب السعودي 
نظيفن،  بهدفن  العالم  كأس  ي 
أطول  البولندي  امنتخب  ليعادل 
كأس  ي  نظيفة  بشباك  له  سلسلة 
للمرة  التواي  عى  مرات   3 العالم، 
اأوى منذ عام 1978، كما أن بولندا 
اافتتاحيتن  مباراتيها  ي  تخر  لم 
عام  منذ  اأوى  للمرة  بامونديال 
1986 )حيث فاز امنتخب ي مباراة 

وتعادل مباراة(.

حقق امنتخب الفرني 
رقماً قياسياً، حيث حقق 6 
انتصارات متتالية ي كأس 

العالم ليدخل التاريخ 
للمرة اأوى، ويعادل رقم 

امنتخب اإسباني الذي 
حقق هذا الرقم من قبل 

خال مونديال جنوب 
إفريقيا عام 2010.

 
أرقام قياسية 

»النمس« لـ
امساكني  يوسف  النمس  حقق 
ونجم  التوني  امنتخب  اعب 
قياسيًا  رقًما  القطري،  العربي 
فريًدا ي ثاني مواجهات امنتخب 
حيث  العالم،  كأس  ي  التوني 
امرمى  عى  تسديدات   6 سدد 
وهذا  أسراليا،  مواجهة  خال 
لاعب  معدل  أعى  هو  الرقم 
ي  واحدة  مباراة  خال  توني 

كأس العالم.

اأسطورة  رقم  الدانمارك  أمام  هدفيه  بعد  مبابي  عادل 
الـ  سن  بلوغ  قبل  أهداف   7 سجل  الذي  بيليه  الرازيليه 
24، فيما تخطى رقم مواطنه هنري ي امونديال والذي سجل 6 

أهداف ي امونديال. حيث سجل مبابي 4 أهداف ي مونديال 2018 والذي توج 
النهائي، كما سجل ثاثة أهداف ي  به امنتخب الفرني بالفوز عى كرواتيا ي 
مبابي  ويتواجد  أسراليا،  شباك  ي  وهدف  الدانمارك  ي  هدفن  قطر؛  مونديال 

ضمن سابع هداي فرنسا التاريخين بـ 31 هدًفا معاداً رقم زيدان.
ثاني اعب يسجل ي ثاث مباريات عى  الدانمارك أصبح مبابي  أمام  وبهدفيه 
وكان  فونتن.  لجوست  العالم  كأس  ي  فرنسا  هداف  بعد  امونديال،  ي  التواي 

مبابي قد سجل أمام كرواتيا ي نهائي كأس العالم 2018. 
أما ي هذه النسخة فقد سجل ي أول مباراتن وهما أسراليا والدانمارك، ليصعد 

منتخب فرنسا إى دور 16 ي كأس امنتخب، ليكون أول منتخب يضمن تأهله.

مبابي يعادل رقم بيليه
بات امكسيكي أندريس جواردادو 
خمس  ي  يشارك  اعب  سادس 
العالم  لكأس  مختلفة  بطوات 
 ،2018  ،2014  ،2010  ،2006(
اعب  ثالث  إى  باإضافة   ،)2022

مكسيكي يقوم بذلك، بعد أنطونيو 
كما  ماركيز.  ورافائيل  كارباخال 
يتواجد اأرجنتيني ميي، الرتغاي 

رونالدو، اأماني لوثر ماتيوس.
أمام  امكسيكي  امنتخب  وخر 
بهدفن  اأرجنتيني  امنتخب 
نظيفن، ليتأجل الحسم إى الجولة 

اأخرة من امونديال.

 
جواردادو التاريخي
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امستحقة  غر  الخسارة  عى  السعودية  الصحف  تحرت 
التي نالها اأخر أمام بولندا بهدفن نظيفن خاصة أن 
امنتخب السعودي قدم مباراة بطولية، وكان اأفضل معظم 
فراتها وأضاع اعبوه العديد من الفرص امحققة لعل أهمها 
ركلة الجزاء التي أهدرها سالم الدوري.. ورغم الخسارة 
أشاد  والعربي  السعودي  الرياي  الكروي  الشارع  أن  إا 
بما قدمه اعبو اأخر ي امباراة، بعدما تخى الحظ عنه، 
وا تزال الفرصة قائمة للتأهل برط الفوز عى امكسيك ي 

امباراة اأخرة بامجموعة.
اللقاء  عن  تقريرها  الجزيرة  صحيفة  عنونت  جهتها  من 
قائلة: بيّض الله وجوهكم.. مضيفة: اأخر سيطر وخر 

برف فاستحق النجوم اإشادة.
ي التفاصيل قالت الجزيرة: خر امنتخب السعودي اأول 
مباراته من نظره البولندي بهدفن دون مقابل، ي اللقاء 
الذي جمع امنتخبن عى ملعب امدينة التعليمية بالعاصمة 
للدور  امتأهلن  امنتخبن  حسم  ليتأجل  الدوحة،  القطرية 
وكان  امقابلة.  الثالثة  الجولة  منافسات  نهاية  إى  التاي 
بهدف  البولندي  امنتخب  بتقدم  انتهى  قد  اأول  الشوط 

عند الدقيقة 39 عن طريق بيوتر زيلينسكي، فيما شهدت 
لركلة  الدوري  سالم  إهدار  الشوط،  من  اأخرة  الدقيقة 

جزاء لأخر.
وي الشوط الثاني، حاول منتخبنا تعديل النتيجة، وسنحت 

الحارس  تألق  ولكن  امحققة،  الفرص  من  العديد  له 
ي  نجح  تشيزني،  فويتش  البولندي 
الحفاظ عى نظافة شباكه ي ثاني مباراة 

 ،82 الدقيقة  وعند  التواي..  عى  له 
السعودي  التفوق  من  الرغم  وعى 
طيلة دقائق امباراة، إا أن امنتخب 
البولندي تمكن من تسجيل الهدف 
عبداإله  من  خطأ  بعد  الثاني 
امالكي الذي لم يسيطر عى الكرة 
بشكل جيد، ليتمكن ليفاندوفسكي 

الحارس  ويواجه  بها،  التحكم  من 
عى  أرضية  قوية  ويضعها  العويس، 

يمينه، لتنتهي امباراة بفوز بولندا 2 - 0.
من  الرغم  عى  أضافت:  السعودية  الصحيفة 

الخسارة إا أن اأخر قدم مباراة كبرة، وأداًء جيًدا، 
استطاع ااستحواذ عى الكرة بنسبة 64 ي امائة، لكنه خر 
الجزاء  ربة  بخاف  الفرص،  من  لعدد  أيضاً  لضياعه 

امهدرة، فبلغت تسديدات اعبي اأخر خال امباراة 16 
التفوق  عى  تأكيد  ي  للبولندين  فقط   9 مقابل  تسديدة، 
ي  والركيز  التوفيق  غياب  لوا  منتخبنا.  لاعبي  الواضح 
بعض الهجمات والفرص امحققة للتسجيل. وبهذه النتيجة 
مقابل  نقاط   3 عند  السعودي  منتخبنا  رصيد  تجمد 
الجولة  عنه  ستسفر  ما  انتظار  ي  لبولندا   4
الثالثة، واأخرة من دور امجموعات التي 
امكسيك  مع  اأخر  فيها  سيلتقي 
وبولندا مع اأرجنتن، حيث ا تزال 

فرصة منتخبنا ي التأهل قائمة.
اليوم  صحيفة  قالت  فيما 
السعودية ي عناوينها عن امباراة 
التي خرها اأخر أمام بولندا: 
ا تظنوا أننا انتهينا.. الله ما كتب.. 
لم  لكن  امعركة،  »خرنا  مضيفة: 
نخر الحرب، الفوز فالنا ي امواجهة 

القادمة«.
جاء  فقد  السعودية  الرياضية  صحيفة  أما 
عنوان الغاف يقول: حارنا بولندا وهزمنا الحظ.. 
وي عنوان آخر قالت الصحيفة: »اأخر يخر.. وحسم 
التأهل يتأجل«، وقالت ي مقدمة تقريرها عن امباراة: »قدم 

عى  ااستحواذ  واستطاع  جيًدا،  أداًء  السعودي  امنتخب 
الكرة بنسبة 64 %، لكنه خر بثنائية نظيفة أمام نظره 

البولندي«.
قرتوا..  ما  عنوانها:  ي  قالت  فقد  الرياض  صحيفة  أما 
وذكرت  بولندا..  نقاط  ويخر  اإعجاب  ينال  اأخر 
الصحيفة أن الحظ كان وراء الخسارة من بولندا، وقالت ي 
تقريرها عن امباراة: »أنقذ حارس امرمى البولندي تشيزني 
وقاد  السعودية،  أمام  الخسارة  من  بولندا  باده  منتخب 

باده للفوز عى اأخر«.
فيما قالت صحيفة عكاظ: ما تستاهلون الخسارة.. اأخر 

يلعب وبولندا تكسب.
من ناحيتها أكدت صحيفة الوطن السعودية: الحظ العاثر.. 
لأمل اأخر بقية، موضحة أن اأخطاء الفردية والجماعية 
وقوة  بخشونة  لعبوا  والبولنديون  اأخر،  خسارة  خلف 
زائدة، كما تغاى الحكم عن إشهار البطاقة الحمراء أكثر 

من اعب، واأخر كان اأكثر سيطرة وخطورة.
وكان عنوان صحيفة »امدينة« مقتضبًا، وجاء فيه: »امنتخب 

السعودي يخر من بولندا بثنائية«.
بدور  مبارياته  ختام  ي  السعودي  امنتخب  ويلتقي 
منتخب  مع   2022 العالم  كأس  بطولة  من  امجموعات 

امكسيك، يوم 30 نوفمر عى استاد لوسيل.

الصحافة السعودية تشيد بأداء اأخضر رغم الخسارة من بولندا

ا تظـنـوا أنـنـا انتهينـا

ــحــظالجزيرة: اأخضر سيطر وخسر بشرف.. بَيض الله وجوهكم ــــا ال ــــن
َ
م
َ
ـــدا وهــــز ـــن ـــول ـــا ب الـــريـــاضـــيـــة: حـــاصـــرن

ــــــخــــــســــــارةالريـاض: مــا قصـرتــوا.. اأخـضـر ينـال اإعـجــاب عـــــــــكـــــــــاظ: مـــــــــا تـــــســـــتـــــاهـــــلـــــون ال

الوطن: 
الحظ العاثر.. 
لأمل اأخضر 

بقية

إعداد- هشام حامد

منتخب  خسارة  عن  الكويتية  اأنباء  صحيفة  قالت 
امرمى  طريق  تعرف  ا  تونس  أسراليا:  أمام  تونس 
وأسراليا تنتر.. مضيفة: عقدت تونس مهمة التأهل 
إى الدور الثاني للمرة اأوى ي تاريخها كثرا بخسارتها 
أمام أسراليا 0-1 عى استاد الجنوب ي الوكرة، ضمن 
الرابعة ي مونديال  للمجموعة  الثانية  الجولة  منافسات 
اعب  الوحيد  اللقاء  هدف  وسجل  القدم.  لكرة  قطر 
التعاون السعودي سابقا وفاجيانو أوكاياما الياباني من 

الدرجة الثانية ميتشل ديوك من ربة رأسية )23(.
واستهلت تونس مشوارها اموندياي ي سادس مشاركة، لها 

بتعادل ثمن أمام الدنمارك )0-0(، فيما تعرضت أسراليا 
لهزيمة قاسية أمام فرنسا حاملة اللقب 1-4.

النهائي،  ثمن  بلوغ  ي  كبر  بشكل  تونس  آمال  وتقلصت 
خصوصا وأنها تاقي فرنسا بطلة العالم ي الجولة اأخرة.

أخرى  »مرة  الخسارة:  عى  القادري  جال  تونس  مدرب  وعلق 
امستوى  ي  الكرة،  أحكام  هي  هذه  الهجومية،  للنجاعة  افتقدنا 

من  أعتذر  الفرص..  أنصاف  من  الفارق  نصنع  أن  يجب  العاي 
الجماهر وأحببنا أن نفرحهم«.

اأنباء الكويتية:

تونس ا تعرف الطريق

الخيبة !صحف تونس تنتقد أداء منتخبها.. الشروق:
امستوى  التونسية  الصحف  انتقدت 
أمام  قرطاج  نسور  بها  ظهر  الذي 
بهدف  والخسارة  اسراليا  منتخب 
وحيد ي امباراة الثانية لهم بامونديال، 
كثرا  التوني  امنتخب  مهمة  لتتتعقد 
خاصة أن امباراة ااخرة له بامجموعة 
الجمهور  وكان  فرنسا..  أمام  ستكون 
بتحقيق  النفس  يمني  التوني 
اانتصار لقطع خطوة كبرة ي طريق 

إنجاز  وتحقيق  الثاني  للدور  التأهل 
التونسية  الكرة  عن  غاب  تاريخي 
امباراة  ي  القوي  اأداء  بعد  خاصة 
اأوى أمام منتخب الدنمارك والتعادل 
بكثر  أقوى  وهو  أهداف،  بدون  معه 
سجل  الذي  اسراليا  منتخب  من 
تساءلت  وقد  واحدة  فرصة  من  هدفا 
ماذا  قائلة:  التونسية  الروق  صحيفة 
انهار امنتخب أمام اسراليا ؟ مضيفة 

فنية من جانب  اللقاء شهد فوى  أن 
القادري وغرورا مفرطا  امدرب جال 

وهجوما نائما.
ي التفاصيل قالت الصحيفة التونسية: 
قاسية  هزيمة  التوني  امنتخب  تكبد 
الرابعة  امجموعة  ضمن  اسراليا  أمام 
فرصة  بالتاي  وفقد  لصفر،  بهدف 
تحقيق الحلم والعبور إى الدور الثاني 

أول مرة ي تاريخه.

حسرة المونديال تتواصل.. الشروق الجزائرية:

ــمــاضــي فـــي خطر ــل ب شــعــبــيــة 
عن  الجزائرية  الروق  صحيفة  تحدثت 
امردود الذي يقدمه الكامرون ي مونديال 
وجع  أحيا  اأداء  هذا  أن  مؤكدة  قطر، 
عن  الغياب  حرة  لتتواصل  الجزائرين 
الكامرون ي  الخسارة من  بعد  العالم  كأس 

الدور الفاصل.
وأضافت الروق: الجماهر الجزائرية متابعة 
عى  الحرة  من  بكثر  قطر  مونديال  أجواء 
غياب محاربي الصحراء عن هذا امحفل الكروي 
العامي، وزادت حرتهم أكثر بعد أن وقفوا عى 
الكامروني  للمنتخب  نسبيا  الضعيف  اأداء 
الذي استهل امنافسة بخسارة أمام سويرا، ما 
أن  بمقدورهم  كان  »الخر«  أن  يؤكد حسبهم 
يكونوا خر ممثل للقارة السمراء لو عرفوا كيف 
يتجاوزون الدور الفاصل بنجاح، يأتي ذلك ي 

بعض  بدأت  الذي  الوقت 

وتحميله  بلماي  انتقاد  ي  امؤثرة  اأصوات 
مسؤولية هذا الغياب.

موقع  ي  أنفسهم  الوطني  امنتخب  محبو  وجد 
نهائيات  أطوار  متابعتهم  مع  تزامنا  صعب 
غياب  ي  خاصة  قطر،  ي  الجارية  العالم  كأس 
يزال  ا  غياب  قطر،  عرس  عن  محرز  رفقاء 
وامتد  اأفعال،  الجدل وردود  من  الكثر  يخلف 
من  بلماي  جمال  امدرب  انتقاد  إى  امرة  هذه 
طرف أصوات مؤثرة، يتقدمهم امعلق امعروف 
التواصل  مواقع  كشفت  مثلما  دراجي،  حفيظ 
ااجتماعي عن تزعزع مكانة بلماي ي نفوسهم 
مقارنة بالسابق، حن أعطوا صورة إيجابية ي 
إفريقيا  أمم  كأس  نهائيات  خال  معه  الوقوف 
الدور  من  امخيب  الخروج  رغم  بالكامرون 
امونديال  من  امر  اإقصاء  عقب  وكذلك  اأول، 
عقب خسارة رهان إياب الدور الفاصل ي ملعب 

تشاكر.



ركزت صحيفة »اجازيتا ديلو سبورت« عى تألق ليونيل 
امكسيك  اأرجنتن عى  ميي وكيليان مبابي ي فوز 
2 - 0، وفرنسا عى الدنمارك 2 - 1، ي كأس العالم 
نهائيات  ينران  ومبابي  »ميي  2022، وكتبت: 

كأس العالم«، و»عاش املوك«.
اإثارة  أن  إى  الصحيفة  من  إشارة  ي  وذلك 
الكبرة التي شهدتها مباريات كأس العالم 
الثنائي  تألق  تنقصها  كان   ،2022 قطر 
رونالدو  كريستيانو  سجل  أن  بعد 
باريس  ثنائي  عاد  اأوى،  الجولة  ي 
الثانية بقوة،  الجولة  سان جرمان ي 
هدف  ليو  سجل  حيث  بتسجيلهما، 
عى  اأرجنتيني  للمنتخب  السبق 
فرنسا  مبابي  قاد  فيما  امكسيك، 
للدور  والتأهل  الدنمارك  من  للثأر 
بتسجيله  وذلك  عر،  السادس 
مواجهة  خال  امباراة،  ي  هدفن 

قوية ومثرة.

اآن بــدأ المــونــديــال
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اهتمت الصحف اأجنبية أمس باستعادة 
كأس  ي  توازنه  اأرجنتيني  امنتخب 
حقق  أن  بعد   ،2022 قطر  العالم 
فوزه اأول وذلك عى حساب نظره 
ضمن   ،0-2 بنتيجة  امكسيكي 
من  الثانية  الجولة  منافسات 
امجموعة الثالثة لدور امجموعات.

أقيمت امباراة عى ملعب لوسيل، 
استضاف  الذي  املعب  وهو 
لـ»التانجو«  اأوى  امباراة 
 )2-1( السعودية  ضد 
سيحتضن  و
النهائية  امواجهة 
ل  يا ند مو

.2022
يقدم  ولم 

دقيقة  ستن  مدار  عى  مقنعاً  أداًء  ميي  زماء 
جرمان  سان  باريس  نجم  يفتتح  أن  قبل 
التسجيل ي الدقيقة الرابعة والستن من تسديدة 

قوية من خارج منطقة الجزاء.
وأضاف البديل فرنانديز الهدف الثاني بطريقة 
ثاث  قبل  ميي  تمريرة  من  مستفيداً  رائعة 

دقائق من نهاية الوقت اأصي للمباراة.
الشهرة  اأرجنتينية  الصحيفة  مع  البداية 
اسمها  كتابة  طريقة  غرت  والتي  »أوليه«، 
بشكل  بادها  بفوز  احتفت  العربي،  لأسلوب 

كبر ي غافها هذا الصباح.
ونقلت الصحيفة تريحات لنجم التانجو بعد 
قال  التي  امونديال«  بدأ  »اآن  بعنوان  امباراة 
امكسيك  نواجه  أن  صعبة  مباراة  كانت  فيها: 
قوي.  فريق  وهم  رائًعا،  مدرًبا  تملك  التي 
كبرة  بقوة  لعبنا  اأول  الشوط  ي  وأوضح: 
الكرة،  لعب  وبدأنا  بالهدوء  تحلينا  الثاني  وي 
الفوز حتى  لم يكن هناك أي خيار آخر سوى 

نعتمد عى أنفسنا.
يتوجب  كان  التي  امباراة  لعبنا  وأضاف: 

تلك  ي  اللعب  الصعب  من  كان  تقديمها،  علينا 
رائعة، حتى  مباراة  الفريق قدم  لكن  الظروف، 
البداء، هذا هو الطريق وكل اعب ي القائمة يعد 
مهما للغاية، علينا التفكر ي ما هو قادم، هناك 
الفوز،  علينا  يتوجب  كان  السعادة،  من  حالة 
الضغط،  من  البعض  عانى  اأوى  امباراة  ففي 
وفكرة خوض أول مواجهة ي كأس العالم، ولم 
اللعب كما يجب، كنا نعلم بحاجتنا  نتمكن من 

للفوز واآن يبدأ مونديال آخر.
باهتمام  امكسيك  عى  اأرجنتن  فوز  وحظي 
ماركا  عنونت  حيث  أيضا،  اإسبانية  الصحف 

»ميي يفوز بالنهائي«، رغم اهتمامها أكثر عى 
قمة اسبانيا وامانيا أمس.

»ميي  كتبت:  فقد  الكتالونية  »سبورت«  أما 
منها  إشارة  ي  امتاعب«.  من  اأرجنتن  يخرج 
للصعوبات التي وجدها ميي ليفتح عداده من 

اأهداف ي مونديال قطر.
بفوز  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  واهتمت 
اأرجنتن عى امكسيك 2-0 وعودتها للمنافسة 
عى التأهل لدور الـ16، وكتبت: »دائما ميي«.

تشاي  بتريحات  الصحيفة  اهتمت  وكما 
النجم  بشأن  برشلونة،  مدرب  هرنانديز، 
أريد  »تشاي:  وكتبت:  إندريك،  الشاب  الرازيي 

إندريك وتحدثت مع والده«.
امجموعة  تلك  ي  مشتعلة  امنافسة  ومازالت 
الثالثة والتي تضم كا من اأرجنتن والسعودية 

وبولندا وامكسيك.
نظره  التانجو  منتخب  ياقي  أن  امقرر  من 
اأخر  سيلعب  فيما  اأربعاء،  يوم  بولندا، 
هاتن  ي  وسيتحدد  امكسيك  أمام  السعودي 

امباراتن الفريقان امتأهان للدور الـ16.

{ موندو ديبورتيفو{ ماركا { أوليه{ سبورت

سبورت: ميسي يخرج 

اأرجنتين من المتاعب

إعداد- وحيد بوسيوف

ليفاندوفسكي.. 
العرض اأول

الفوز  إى  اإسبانية  »آس«  صحيفة  تطرقت 
السعودية  عى  البولندي  امنتخب  حققه  الذي 
امجموعة  من  الثانية  الجولة  ي   ،0 /2 بنتيجة 
وامكسيك،  اأرجنتن  أيضا  تضم  التي  الثالثة 
العرض  »ليفاندوفسكي..  الصحيفة  وعنونت 
اأول«، ي إشارة منها إى تمكن نجم برشلونة 
العالم، حيث  من تسجيل أول أهداف ي كأس 
الفرحة.. كما اهتمت بفوز اأرجنتن  بكى من 
عى امكسيك 2-0، وأسراليا عى تونس 0-1، 
وتأهل فرنسا لدور الـ16 بالفوز عى الدنمارك 
الفعل«،  ردة  يقود  »ميي  وكتبت:   ،1-2
و»دوك يعطي الهواء أسراليا«، و»مبابي ينقذ 

وغريزمان يتألق«..
ستكون  واأخرة  الثالثة  الجولة  أن  يذكر 
حاسمة للمنتخبات اأربعة ي امجموعة الثالثة، 
ومن امنتظر أن تشهد راعا كبرا عى بطاقتي 

التأهل للدور الـ16.
اأحد،  أمس  بمباريات  الصحيفة  اهتمت  وكما 
بلجيكا ضد امغرب، واليابان أمام كوستاريكا، 

وكرواتيا تواجه كندا.

{ آس

بعد تسجيلهما أول أهدافهما..«اجازيتا ديلو سبورت»:

ليو وكيليان.. ينيران البطولة

صحيفة إكسبريس:

جاهزون للمباراة الوطنية
امنتخب  ياقي 
نظره  اإنجليزي 
ختام  ي  الويلزي، 
امجموعات،  دور  منافسات 
بكأس العالم لكرة القدم قطر 

2022 ضمن امجموعة الثانية.
ي  اإنجليزي  امنتخب  ويقع 
العالم  بكأس  الثانية  امجموعة 
منتخبات  تضم  والتي   ،2022
 - إيران   - ويلز   - )إنجلرا 

أمركا(.
»إكسريس«  وعنونت صحيفة 
بريطانيا  داربي  عى 
»جاهزون للمباراة الوطنية«.

اإنجليزي  امنتخب  واكتفى 
بالتعادل السلبي مع منتخب أمركا ي الجولة 

الثانية من كأس العالم 2022، 
الويلزي  امنتخب  تلقى  فيما 
بيل  جاريث  نجمها  بقيادة 
صدمة كبرة بعد الهزيمة أمام 
 /0 بنتيجة  اإيراني  امنتخب 
إنجلرا  مباراة  لهذا ستكون   ،2
فاصلة بالنسبة لـ »ويلز« التي 
بالتعادل  اأوى  الجولة  انهت 
فيما  اأمركي،  امنتخب  أمام 
قوية  بداية  إنجلرا  حققت 
إيران  عى  الكبر  بفوزها 

بنتيجة 6 /2.
الصحيفة  تطرقت  كما 
اأرجنتيني  امنتحب  لتحقيق 
واينز  ميي  بهدف  بامونديال،  اأول  لفوزه 

فرنانديز.

{ اجازيتا ديلو سبورت

{ إكسبريس

{ ليكيب

بين ويلز وإنجلترا.. 

صحيفة ستار:

معركة بريطانيا
وصفت صحيفة »ستار« مواجهة إنجلرا وويلز بـ »معركة 

أن  خاصة  امنتخبن،  بن  مثر  ديربي  ي  وذلك  بريطانيا«، 
بن  تجمع  التي  امواجهات 

منتخبات بريطانيا من ويلز 
وايرلندا،  واسكتلندا  وإنجلرا 

وعنوانا  قوية  تكون  ما  دائما 
لراع فوق أرضية اميدان.

كي  واحدة  لنقطة  إنجلرا  وتحتاج 
الثاثاء  يوم  ويلز  مواجهة  من  تصعد 

أهداف  بـ4  للفوز  ويلز  تحتاج  بينما 
لتصعد ي أول مونديال لها منذ 1958.

ي  فرط  قد  اإنجليزي  امنتخب  وكان 
أمام  السلبي  تعادله  بعد  امبكر  التأهل 
فيه  يظهر  لم  مباراة  ي  امتحدة،  الوايات 
خال  قدمه  الذي  بامستوى  الثاثة  ااسود 
الذي جعل الصحف  6 / 2، وهو  التي فازوا فيها بنتيجة  إيران  أمام  اللقاء اأول 

اإنجليزية تنتقد ساوثجيت عى سوء إدارته للمباراة.

{ صحيفة ستار

مبــابي .. للتــأهــل
»مبابي.. للتأهل«.. هكذا عنونت صحيفة »ليكيب« الفرنسية عى تأهل 

ي  الدنمارك  عى  فوزه  بعد  عر،  السادس  للدور  الفرني  امنتخب 
امتأهلن  أول  الديوك  بذلك  ليكون  نظيفن،  بهدفن  ثأرية  مباراة 

ايضا  تضم  مجموعة  ي  امقبل،  للدور 
اسراليا وتونس.

اهتمت  الصحيفة 
عى  اأرجنتن  بفوز 
وكتبت:   ،0 2- امكسيك 
تشكر  »اأرجنتن 

ميي«.
القمة  بمباراة  اهتمت  كما 
وإسبانيا،  أمانيا  بن 
ضد  »أمانيا  وكتبت: 

مصارعي الثران«.

بعد أن قاد الديوك للدور الـ «16».. ليكيب:

آس:

بعد استعادة التانجو لتوازنه.. صحيفة أوليه اأرجنتينية:
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تمكن امنتخب امغربي من تحقيق فوز مهم عى بلجيكا، 
بنتيجة 2 / 0، ي مباراة مثرة أقيمت عى ملعب الثمامة، 
لكأس  السادسة  امجموعة  من  الثانية  الجولة  لحساب 

العالم قطر 2022.
وبهذا الفوز رفع امنتخب امغربي رصيده إى 4 نقاط، 
وأنعش بذلك آماله للتأهل للدور الثاني، بعد أن حقق 
تجمد  فيما  كرواتيا،  أمام  اماضية  الجولة  ي  نقطة 
رصيد بلجيكا عند 3 نقاط، حققتها من خال فوزها 

الصعبة ي الجولة اأوى عى كندا بهدف نظيف.
عبدالحميد  من  كل  امغربي  امنتخب  ثنائية  وسجل 
صابري ي الدقيقة 73، وزكريا أبو خال ي الدقيقة 

.2+90
اأوى،  دقائقها  منذ  ومثرة،  قوية  امباراة  وجاءت 

هجوميا،  امبادر  يكون  أن  امغربي  امنتخب  فيها  حاول 
نوعا  وخلق  أفضل،  بشكل  امباراة  أجواء  ي  يدخل  حتى 
من اارتباك ي صفوف امنتخب البلجيكي، وهذا ما حدث 

بالفعل خاصة ي الشوط اأول والثاني.
وحاولت بلجيكا استغال أول فرصة لها ي اللقاء خال 
تسديدة  أطلق  الذي  باتشواي  مهاجمها  عر   ،5 الدقيقة 

قوية تصدى لها الكجاوي حارس مرمى امغرب براعة.
واستحوذ بعدها امنتخب البلجيكي عى الكرة بشكل أكر، 
امغربي  امنتخب  دفاع  ي  امساحات  عن  البحث  محاوا 
الذي ظهر بمستوى أكثر من رائع بقيادة صاحب الخرة 

غانم سايس ونجم ويست هام اإنجليزي نايف أكرد.
حاول  باتشواي،  امهاجم  عى  امساحات  غلق  وأمام 
التسديد من بعيد، حيث  البلجيكي ااعتماد عى  امنتخب 
حاول توماس مونير ي إحداها أن يباغت الكجاوي، لكن 

هذا اأخر كان ي امكان امناسب وتصدى لها براعة.
ورد حكيم زياش عى تلك التسديدة بكرة مرت بقليل عى 
وهي  كورتوا،  تيبو  بلجيكا  مرمى  لحارس  اأيمن  القائم 
التسديدة التي جعلت امنتخب امغربي يخرج من منطقته 
أكثر، ويبادر هجوميا حيث تلتها تسديدة أرف حكيمي 

ي الدقيقة 35 التي لم تمر أيضا بعيدا عن العارضة.
اأخرة  الدقائق  الفرص خال  امنتخبان تضييع  وتبادل 

من عمر الشوط اأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي.
كان  حيث  الثاني،  الشوط  ي  امغربي  امنتخب  وتفوق 

كثر  أ ا
تنظيما ي الدفاع والهجوم.

 50 الدقيقة  ي  زياش  حكيم  تشيلي  لنجم  وسنحت 
فرصة تسجيل هدف التقدم، بعد توغله ي منطقة الجزاء 

وسدد كرة قوية تصدى لها كورتوا.
الدقيقة  ي  أيضا  تسديدة  عر  هازارد  إيدين  عليه  ورد 
52، تألق فيها حارس مرمى امنتخب امغربي الذي لعب 

مباراة بطولية.
وأضاع سفيان بوفال بعدها بخمس دقائق فرصة تسجيل 
هدف التقدم بعد سلسلة مراوغات قام بها لكن تسديدته 

مرت بجوار القائم مبارة.
البديل  الاعب  فيها  تمكن  التي   73 الدقيقة  لتأتي 
بعد  اللقاء،  أهداف  أول  تسجيل  من  عبدالحميد صابري 
تنفيذه لركلة حرة مبارة خارح منطقة الجزاء، خادعت 
تيبوا كورتوا حارس مرمى امنتخب البلجيكي، الذي كان 

يعتقد أنه سرفع الكرة لزمائه.
بلجيكا  مدرب  مارتينيز  حاول  امغربي،  التفوق  وأمام 
لتسجيل عى  لوكاكو  امصاب روميلو  بالاعب  ااستعانة 
أسود  دفاع  بقوة  اصطدم  لكنه  التعادل،  هدف  اأقل 

اأطلس.
وي الوقت الذي كان امنتخب البلجيكي يبحث عن هدف 
التعادل، تمكن امنتخب امغربي من إضافة الهدف الثاني 
هذه امرة عر زكريا أبوخال ي الدقيقة 90+2، لينتهي 

اللقاء بتفوق اأسود بهدفن نظيفن.

{ اأسود تزأر

المغرب أنعشت آمالها في التأهل للدور الثاني 

فرحتونا »بزاف«

كتب- وحيد بوسيوف
اأهداف: عبدالحميد صابري د73، 

زكريا أبو خال د90+2 )المغرب(.

الطرد: ا يوجد 

الحكم: سيزار أرتورو راموس

المغرب
بلجيكا
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بونو يخرج من التشكيلةزياش.. نجم المباراة

تحصل نجم امنتخب امغربي، حكيم زياش عى 
جائزة »رجل امباراة«، بعد امباراة الكبرة التي 

قدمها، حيث صال وجال ي دفاعات امنتخب 
البلجيكي، وكان بمثابة السم القاتل.

وحرمت تقنية الفيديو الـ »VAR« نجم نادي 
تشيلي من تسجيل هدفه اأول مع منتخب 

امغرب ي البطوات الكرى: كأس أمم إفريقيا، 
وكأس العالم.

وي الدقيقة اأخرة من الشوط اأول لعب النجم 
امغربي حكيم زياش عرضية من ركلة ثابتة، لم 

يتمكن الحارس تيبو كورتوا من إبعادها فسكنت 
الشباك.

وبعودة الحكم امكسيكي سيزار راموس مراجعة 
اللعبة ثبت تسلل قائد اأسود رومان سايس 

الذي انحنى قليا لتمر عرضية زياش من فوقه، 
فاعتره الحكم متداخا ي مجال رؤية الحارس.

وسجل مهاجم تشيلي 18 هدفا مع أسود 
اأطلس، كلها ي امباريات الودية وتصفيات 

»الكان« وامونديال.

فوجئ أنصار امنتخب امغربي، بتواجد منر 
امحمدي عى رأس تشكيلة أسود اأطلس 

التي واجهت بلجيكا، أمس اأحد ي الجولة 
الثانية من امجموعة السادسة بكأس العالم 

»قطر 2022«.
وكان وليد الركراكي، امدير الفني للمغرب، 

قد أعلن تشكيلته اأساسية التي جاء عى 
رأسها الحارس اأساي ياسن بونو، والذي 

ظهر أيضا أثناء ترديد النشيد الوطني 
للمغرب قبل انطاق اللقاء بثوان.

إا أنه مع انطاق صافرة اللقاء، فوجئ 
جميع من ي املعب وخلف الشاشات 

بتواجد امحمدي ي عرين اأسود.
وتشر التقارير الصحفية إى أن سبب 

استبعاد بونو من التشكيلة لحساب 
امحمدي، هو شعوره بدوار ي الرأس قبل 
انطاق اللقاء، لذلك اضطر الجهاز الفني 

إى إجراء هذا التبديل.

{ ياسين بونو{ زياش

فرحتــــي ا توصـــــفالهدف اأول أفقدنا التوازن
أكد اإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، أن الهدف 

اأول للمغربي أثر عليهم كثرا.
نتيجة  امباراة:  عقب  له  تريحات  ي  مارتينيز  وقال 
صعبة أن الهدف اأول أثر علينا بشكل كبر، لقد سجل 
امباراة  قراءة  علينا  يجب  كان  ميتة،  كرة  من  الخصم 
بشكل أفضل، ونحتاج لاتحاد وأن يكون لنا رد فعل ي 

امباراة امقبلة، وهذا ما يحدث ي كأس العالم.
خال  اماحظات  من  العديد  بتدوين  قمت  وأضاف: 
امباراة  قبل  تصحيحها  عى  نعمل  سوف  التي  امباراة، 
امقبلة أمام كرواتيا، أنه راحة لم ننجح ي الحصول 
اأول  الهدف  وتابع:  امرمى.  عى  حقيقية  فرص  عى 
الذي سجله منافسنا أفقدنا التوازن، خاصة مع الصابة 

الدفاعية التي يتميز بها امنتخب امغربي.

أعرب وليد الركراكي، مدرب امغرب، عن سعادته بالفوز 
الذي حققه عى بلجيكا، ي الجولة الثانية من امجموعة 

السادسة لكأس العالم قطر 2022.
امباراة:  بعد  له  صحفية  تريحات  ي  الركراكي  وقال 

فرحتي ا توصف، وتتجاوز الحدود بعد هذا الفوز.
شعب  أسعدت  أني  بل  أجي،  ليس  »سعيد  وأضاف: 
مونديال  منذ  اانتصار  هذا  ينتظر  ظل  الذي  امغرب 
فرنسا 1998. سعيد باأداء والقتالية والروح التي قدمها 
الاعبون. لم تكن مباراة سهلة، وقد رافقتها العديد من 
قائا:  حديثه  وأتم  امتقلبة«.  والسيناريوهات  امشاهد 
»هذا يوم مشهود وتاريخي ي كرة القدم امغربية، وألف 
مروك لنا. التأهل لم يحسم بعد، وعلينا التحي بالحذر 

والهدوء أمام كندا، ا ينبغي إهدار هذه الفرصة«. {  وليد الركراكي{  روبرتو مارتينيز

الركراكي:مارتينيز:
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أشرف حكيمي يؤكد بسعادة كبيرة بعد الفوز على بلجيكا:

لعبنا بـ »الروح والقلب«

وجوه  عى  واضحة  والفرحة  السعادة  عامات  ظهرت 
الذي  الكبر  الفوز  بعد  امغربي،  امنتخب  اعبي  جميع 
حققه الفريق عى حساب منتخب بلجيكا بهدفن نظيفن، 

عززا من حظوظ الفريق ي التأهل إى دور الـ 16. 
واحتفل نجوم امنتخب امغربي ي غرفة خلع امابس بعد 
بتحقيق  الكبرة  اللقاء، معرين عن سعادتهم  هذا  نهاية 
أمام خصم قوي وعنيد،  نقاط مهمة  الفوز وحصد ثاث 
ووعدوا ببذل أقى جهد من أجل تحقيق الفوز عى كندا 

وحسم التأهل. 

أن  خاصة  الاعبن،  جميع  والسعادة  امرح  أجواء  وعمت 
حرص  فيما  وعنيد،  قوي  خصم  حساب  عى  جاء  الفوز 
وليد الركراكي عى اإشادة بنجوم أسود اأطلس واإشادة 
 90 الـ  الرائع والبدني كذلك عى مدار  الفني  بمردودهم 

دقيقة. 
امغربي  امنتخب  نجوم  مع  الرياي   $ تحدث  وقد 
ي منطقة اميكس زون بعد نهاية اللقاء، وقد تفاعلوا مع 
والتاريخي  العريض  اانتصار  هذه  بعد  اإعام  وسائل 
شكر  رسالة  ووجهوا  الجماهري،  بالحضور  وأشادوا 
لأنصار الذين ساندوا الفريق طوال امباراة حتى تحقق 

الفوز. 
إثر  سعادته  عن  حكيمي،  أرف  امغربي  الدوي  وأعرب 

بهدفن  البلجيكي  حساب  عى  الوطني  امنتخب  فوز 
ملعب  أرضية  عى  جمعتهما  التي  امباراة  ي  نظيفن، 

»الثمامة«، ضمن كأس العالم »قطر 2022«. 
حقق  الذي  الفوز  إن  حكيمي  أرف  الفريق  نجم  وقال 
أداء  وبعد  واستحقاق  جدارة  عن  جاء  باده  منتخب 
بالسهل  وليس  عنيد  خصم  وأمام  للغاية  وقوي  مرف 
عى اإطاق والكل يعرف قيمته وإمكانيات اعبيه جيدا. 
الجيد،  واأداء  بامكسب  جدا،  »سعداء  حكيمي:  وأضاف 
لكننا  اإطاق  لن تكون سهلة عى  امهمة  أن  وكنا نعرف 
جهد  بذلوا  الاعبن  وطل  رائع  بشكل  امباراة  أدرنا 
مضاعف والتزموا جيدا بتعليمات امدرب وليد الركراكي. 
إسعاد  أجل  والقلب من  والقتالية  بالروح  لعبنا  وأضاف: 

الجماهر امغربية، وقمنا بمباراة جيدة أننا أعطينا كل ما 
لدينا« ولم ندخر أي جهد أو نفقد تركيزنا. 

أعطانا  وامدرب  مكثفة  باستعدادات  »قمنا  وأضاف: 
تعليماته للظفر بثاث نقاط، لذلك ظلت امجموعة مركزة 
حقنا  ومن  واحتفلنا  هدفن  سجلنا  وبعدها  امباراة  طيلة 
اليوم أن نعيش أجواء من السعادة والفرح انها ستعطينا 

حافزا قويا ي قادم امواعيد. 
هذه  غلق  »علينا  جرمان:  سان  باريس  نجم  وتابع 
كندا،  أمام  القادمة  امباراة  ي  والركيز  اآن  الصفحة 
واللعب بنفس القوة والركيز وعدم التهاون عى اإطاق 
ي  النجاحات  من  امزيد  وتحقيق  العبور  بطاقة  لحسم 

مونديال العرب«.

كتب – محمد الجزار 

أكد اعب خط الوسط امغربي سليم أماح أن فريقه 
منتخب  عى  وامستحق  الكبر  بالفوز  التاريخ  دخل 

العالم.  وثالث  القوي  بلجيكا 
الجاد  والعمل  الركيز  »علينا مواصلة  امباراة:  بعد  أماح  وقال 
أمام  مهمة  مباراة  وتنقصنا  امقبل،  الدور  إى  بعد  نتأهل  لم  فنحن 

الفوز بها«.  كندا يجب 
بعض  أمام  شخصيا  »لعبت  البلجيكي:  لييج  ستاندر  اعب  وأضاف 
راية  عن  يدافع  اعب  كل  ولكن  بلجيكا،  ي  معهم  كنت  الذين  اأصدقاء 
هذا  من  أجمل  هناك  وليس  متحدا،  فريقا  لدينا  بأن  للغاية  سعداء  نحن  بلده 

اإحساس«. 
تكون  لن  أمامها  وامباراة  جيد  فريق  لديها  كندا  امقبلة:  امواجهة  عن  قائا  وتابع 

للتأهل من صدارة امجموع.  اللقاء  الفوز ي ذلك  سهلة لكننا سنحاول 
اليوم  أثبتنا  وقد  الفوز،  هذا  نهديه  ونحن  الكرة  يعشق  امغربي  الشعب  أن  إى  مشرا 

للمشاركة فقط. اللعب بشكل جيد، ولسنا هنا  أننا قادرون عى  للعالم 

دخـــــلـــــنـــــا الـــــتـــــاريـــــخ

صابيري صاحب الهدف اأول:حمد الله:

محظوظ بالتسجيل هذه مجرد البداية

40 مليون مغربي كلها كانت معنا ووضعوا  »دعوات 
الثقة ي هذه امجموعة«.. بهذه الكلمات تحدث الهداف 
امغربي امميز عبد الرزاق حمد الله بعد الفوز العريض 
مباراة  كانت  لله  الحمد  الله:  بلجيكا.  وقال حمد  عى 
قوية ولعبنا خاله بأفضل صورة وسط دعم جماهري 
التي  والعربية  امغربية  الجماهر  من  محدود  غر 

نشكرها كثرا عى مساندتها لأسود. 
بتقديم  بداية، ونعد  الله هذه مجرد  إن شاء  وأضاف: 
امزيد خال امباريات القادمة إسعاد جماهرنا وحسم 

التأهل لدور الـ 16. 
الثانية عى  للمباراة  ااحتياطي  دكة  وعن جلوسه عى 
يوجد  وا  إخوة  جميعا  نحن  الله:  حمد  قال  التواي 

واأهم  كأساي  سيشارك  فيمن  مشكلة  أي 
اليوم  النتيجة. واختتم حديثه قائا:  هو 

امستوى،  ي  كانوا  الاعبن  جميع 
أننا مجموعة متكاملة ونتمنى 

النهج  هذا  عى  نظل  أن 
مستويات  وتقدم 

مباراة  ي  أفضل 
ونحسم  كندا 

إن  التأهل 
شاء الله.

اعتـر النجـم امغربـي عبـد الحميـد صابري نفسـه 
محظوظـا بالتسـجيل ي مرمـى حارس ريـال مدريد 
ومنتخب بلجيكا تيبو كورتوا، حيث سجل الهدف اأول. 
وقـال صابـري ي تريحـات بعد امباراة: شـعوري 
اليـوم ا يوصـف عى اإطاق ليس فقط أني سـجلت 
هدفا سـاهم ي تحقيقنا لانتصار، ولكن مساهمتي ي 

تحقيق الفوز وهو امهم. 
وأوضح نجم امنتخب امغربي الشاب أنهم كانوا واثقن 
من الفوز عى بلجيكا رغم قوة امنافس وصعوبة امباراة 
حيث قال: لم نخش مواجهة »الشـياطن الحمر« وكنا 
واثقن من أنفسـنا والحمد لله حالفنا التوفيق ونجحنا 

ي تحقيق اانتصار بجدارة. 
وأضاف: »إحسـاس رائع أن أسـجل وأساعد 
منتخـب بـادي ي تحقيق الفـوز، وأن 
ألعـب ي ملعـب يعـج بالجماهر 

امغربية. 
وتابـع : ا نفكـر كثـرا 
عندمـا نلعـب الكرة 
فقط  نفكـر  بـل 
أجـل  مـن 

الفوز .

طبيب المنتخب المغربي:

»بونو« سليم وجاهز لكندا
طبيب  هيفتي،  الرزاق  عبد  كشف 
تغير  سبب  عن  امغربي،  امنتخب 
بداية  قبل  بونو  ياسن  الحارس 
خال  وجوده  رغم  بلجيكا  مباراة 

عزف النشيد الوطني.  
بصحة  بونو  إن  هيفتي  وقال 
قبل  بدوار  أحس  لكنه  جيدة، 
وقد  بلجيكا،  أمام  امباراة  انطاق 
عدم  عى  الركراكي  مع  اتفقت 
ي  اآن  وهو  امباراة،  لهذه  خوضه 
صحة جيدة، وسيكون مائة بامائة 

ي امباراة امقبلة.  
أوضح  الاعبن  بقية  وعن جاهزية 
تأهيل  السهل  من  يكن  »لم  قائا: 
حكيمي ومزراوي وأبو خال للعب 
مباراة بلجيكا، هذا اأخر كان من 
أسابيع،  ستة  يغيب  أن  امفرض 
لكن استطعنا تجهيزه بعد 10 أيام 

{ بونو قبل بداية اللقاءفقط«. 

سليم أماح:



رابح ماجر الذي تابع امباراة من ملعب الثمامة ي قطر، 
امغرب  ي  لأشقاء  يبارك  إنه  الرياي   $ لـ  قال 
تحقق  الذي  الرائع  واانتصار  التاريخي  اإنجاز  هذا 
يرشحه  الذي  بلجيكا،  بحجم  كبر  فريق  حساب  عى 
قطر،  مونديال  لقب  عى  وامنافسة  للفوز  الكثرون 
واانتصار  امغرب  بسبب  صعب  موقف  ي  أصبح  واآن 

تحقق. الذي  الكبر  التاريخي 
واإثارة،  القوة  ي  غاية  كانت  »امباراة  ماجر:  وأضاف 
عى  مبارياته  أفضل  من  واحدة  قدم  امغربي  والفريق 
التاريخ  يذكرها  تاريخية  مواجهة  وستكون  اإطاق، 
الكلمة  لهم  كانت  اأطلس  أسود  وأن  خاصة  لسنوات، 
اأفضل ي امباراة منذ اللحظة اأوى، وا نذكر أن الفريق 
بروين  ودي  هازارد  سواء  الكبار  بنجومه  البلجيكي 
ولوكاكو، باإضافة إى النجوم اآخرين، لم يهددوا امرمى 
امغربي مطلقا طوال الـ90 دقيقة، ي حن سيطر أسود 
اأفضل ي كل يء  وكانوا  اللعب  اأطلي عى مجريات 
الفرص  من  امزيد  لهم  أتيحت  الهدفن  إى  وباإضافة 
أكر  بنتيجة  امواجهة  إنهاء  معها  بإمكانهم  كانت  التي 

من الهدفن.
أوضح نجم الجزائر أنه سعيد باإرادة امغربية الكبرة 
الفوز  الاعبن عى  امباراة وإرار  التي ظهرت خال 
من  تواجد  الذي  الكبر  الجماهري  الدعم  مستغلن 
لم  والذين  الثمامة  استاد  مدرجات  ي  امغرب  جمهور 
يتوقفوا لحظة واحدة عن الدعم وامساندة، وكانوا أحد 
أهم أسباب الفوز، مشددا عى أنه يتمنى مسرة مميزة 

للفريق امغربي ي امباريات امقبلة.
وأشار إى أنه من امهم عى امنتخب امغربي أن ينى 
بالفوز  اأفراح  وينهي  بلجيكا  مباراة  نتيجة  ريعا 
أخرى  مواجهة  أمامه  أن  ممكن  وقت  أرع  ي 
مباريات  ختام  ي  الكندي  امنتخب  أمام  بكثر  أهم 
حجز  لضمان  بها  الفوز  من  وابد  امجموعات  دور 
بلجيكا  امتاك  امقبل، ي ظل  للدور  العبور  بطاقة 

للتأهل،  كذلك  الفرصة  وكرواتيا 
الكرة  وحاليا 

ي 

يأخذ  أا يهدر فرصته وأن  امغربي وعليه  امنتخب  ملعب 
من درس السعودية عرة خاصة بعد الفوز عى اأرجنتن 
الراجع بعض  ثم  العالم،  للقب كأس  امرشحن  أهم  أحد 
ي  الفريق  فرص  جعل  ما  بولندا  من  والخسارة  اليء 

التأهل تصبح أصعب.

مباراة كندا اأصعب
قوية  مباراة  قدم  امغربي  »امنتخب  أضاف:  ماجر  رابح 
قدموه  الذي  اأداء  من  بكثر  وأفضل  وفنيا  بدنيا  للغاية 
مباراة  كل  أن  جيدا  ونعلم  كرواتيا،  أمام  اأول  اللقاء  ي 
امنتخب  أن  واأمور، ووضح جيدا  الظروف  فيها  تختلف 
امغربي مركز أكثر أمام بلجيكا ومن الدقيقة اأوى تشعر 
وتاريخه،  امنافس  قوة  الفوز رغم  يلعب عى  الفريق  بأن 
نقطة ي  الوصول أبعد  يرغب ي  الذي  وامنتخب 

كأس العالم، عليه أن يلعب بذات القوة ي جميع اللقاءات، 
أنه  اأصعب  هي  كندا  أمام  الثالثة  امواجهة  وبالتاي 
اإنجاز  وتحقيق  امقبل  للدور  التأهل  يتحدد  عليها  بناًء 
وعرات  امغاربة،  من  اماين  ينتظره  الذي  التاريخي 
امغربي  اانتصار  كثرا  أسعدهم  الذي  العرب  من  اماين 
عى بلجيكا ومن قبله اانتصار السعودي عى اأرجنتن ي 

وجود اأسطورة ليونيل ميي«.
العالم  كأس  ي  امنتخبات  جميع  أن  ماجر  رابح  أوضح 
الفوز  يمنح  ما  النهاية  ي  ولكن  وآمال  طموحات  لديها 
يظهرها  التي  الروح  هو  اآخر  حساب  عى  لفريق 
للغاية  سعيد  أنه  إى  مشرا  املعب  أرض  عى  الاعبون 
بما قدمه اعبو امغرب من أداء وروح، وخاصة امجهود 
وهو  امباراة،  من  الثاني  الشوط  ي  امبذول  اإضاي 
نتيجة  النهاية  ي  العربي  الفريق  منح  الذي  امستوى 
ترتيب  جدول  ي  الرابعة  للنقطة  والوصول  الفوز 
بلوغ  من  كثرا  وااقراب  امجموعة 

امونديال. امقبل من  الدور 
رابح قال إن امدير الفني امغربي الوطني، وليد الركراكي 
قدم مواجهة ممتازة وتفوق عى روبرتو مارتينيز امدير 
الفني للفريق البلحيكي طوال امباراة، وكان اأفضل ي كل 
يء ولعب واحدة من أهم اللقاءات ي مشواره التدريبي 
الاعبن  التزام  ذلك  ي  وساعده  كثرا،  يتذكرها  سيظل 
وتألقهم بصورة افتة للنظر، وتنفيذ التعليمات بالصورة 
السبب  كان  كرة  كل  عى  القتالية  وروحهم  امطلوبة، 
امنتخبات  أن  يثبتوا  أن  ي  ونجحوا  الفوز،  ي  الرئيي 
العربية قادرة عى مواجهة أي منتخب أوروبي أو اتيني 
ي  اأداء  النهاية  وتاريخه ونجومه، وي  قوته  كانت  مهما 
ي  اأساي  وامعيار  الفيصل  هو  يكون  والروح  املعب 
لقاء  ي  اأداء  هذا  يستمر  أن  متمنيا  والتأهل،  اانتصار 
السعودي  الفريق  يعود  وكذلك  كندا،  أمام  امقبل  امغرب 
مستواه وما قدمه أمام اأرجنتن ي لقاء امكسيك، متمنيا 
أن ينجح امنتخب التوني ي الفوز عى فرنسا بطل العالم 
امقبل،  للدور  العبور  الجولة اأخرة من أجل  ي مباراة 
التاريخ عى  العربية  امنتخبات  أن يكتب  أمل ي  وكله 
امحدود ي  الجماهري غر  الدعم  أرض قطر، ي ظل 
عى  العرب  منتخبات  تخوضها  التي  اللقاءات  جميع 

اماعب الثمانية التي تستضيف كأس العالم.

أتمنى انتصار السعودية وتونس
أن  امغربي  امنتخب  يواصل  أن  »أتمنى  ماجر:  وقال 
يواصل مشواره ي كأس العالم وينتر عى كندا ويكتب 
كما  البطولة،  من  عر  الستة  للدور  امتأهلن  بن  اسمه 
امرحلة  إى  اآخر  هو  التوني  امنتخب  يصل  أن  أتمنى 
امقبلة عى الرغم من صعوبة موقفه بعد الخسارة اأخرة 
وامنتخب  قائمة،  تزال  ما  فرصته  ولكن  أسراليا  أمام 
من  عر  الستة  دور  إى  يصل  أن  أمل  كلنا  السعودي 

ما  فرصته  أن  إا  بولندا  أمام  خسارته  ورغم  البطولة، 
ثالث  امكسيك ي  اانتصار عى  تزال قائمة وبإمكانه 

النقطة  إى  والوصول  امجموعات  دور  مباريات 
اآخر  هو  اسمه  كتابة  وبالتاي  السادسة 

بن امنتخبات امتأهلة إى دور الستة 
عر«.

:» اأسطورة الجزائرية رابح ماجر في حوار خاص لـ»

المغرب أسعد كل العرب
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{ وليد الركراكي

{ السعودية خسرت بصعوبة أمام بلجيكا{ المغرب يقترب من التأهل 

{ رابح ماجر

أسود اأطلس قدموا مباراة سيذكرها التاريخ

الركراكي تفوق على مارتينيز.. والروح سبب اانتصار

أبدى أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر فرحته الغامرة 
بالفوز المغربي التاريخي الذي حققه منتخب أسود 

اأطلسي على حساب بلجيكا بهدفين دون مقابل في 
ثاني جوات دور المجموعات من بطولة كأس العالم، 

فيفا قطر 2022، وااقتراب خطوة مهمة نحو تحقيق 
اإنجاز التاريخي ببلوغ دور الستة عشر من البطولة، 

خاصة بعدما بلغ رصيد الفريق المغربي 4 نقاط 
بعد التعادل مع كرواتيا وصيف بطل 
العالم في النسخة الماضية، ثم الفوز 

على بلجيكا ثالث كأس العالم 
في روسيا، في إنجاز تاريخي غير 

مسبوق، ويضع المغاربة على 
مقربة من التأهل للدور الثاني من 

البطولة.

حوار- عاطف شادي

$ الرياضي
{ رابح ماجر يتحدث لـ 



»المغرب« اأرقام تنتصر لـ
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دائما امغرب ي كل اأوقات، هكذا فرحنا امنتخب امغربي بانتصار تاريخي ورائع 
وقدم ملحمة رائعة أمام امنتخب البلجيكي، فألغى الحكم هدًفا ي الشوط اأول، 
هدفن،  الهدف  بدل  وسجلوا  دائًما،  اموعد  ي  كانوا  اأطلس  أسود  رجال  ولكن 
رائعن  كانا  أبو خال  وزكريا  الحميد صابري  عبد  كبرة،  ماراثونية  مباراة  ي 
الرابعة. ولم  النقطة  إى  للغاية، قادا بهما أسود اأطلس  وسجا هدفن مميزين 
يتأثر امنتخب بخروج ياسن بونو قبل امباراة، ولكن منر امحمدي كان ي اموعد 

ا  امباراة،  أحداث  اأبرز خال  السمة  كان  الذي  الكبر  وأدائه  بتصدياته  دائًما، 
التي عدلت من مسار امنتخب امغربي  الرائعة  الركراكي  يمكننا نسيان تغيرات 
الثمامة،  أهازيجة ملعب  الذي مأت  امبدع  الجماهري  الحضور  أيًضا  اموعد،  ي 
ي  عربيًا  الثاني  اانتصار  ليكون  وكبرًا  فخًما  انتصاًرا  امغربي  امنتخب  فكتب 
كأس العالم خال مونديال قطر، بعد فوز الصقور السعودية أمام أبناء التانجو 
ي الجولة اأوى من كأس العالم بهدفن لهدف. ليصل امنتخب امغربي إى النقطة 
2018، وفوز  العالم  أمام كرواتيا وصيف كأس  تعادل  امونديال مع  الرابعة ي 
الثالثة  الجولة  الكندي ي  امنتخب  أمام  واحدة  مباراة  تبقي  بلجيكا، مع  عى 

من كأس العالم.

أسود اأطلس قدموا ملحمة رائعة واستحقوا الفوز على بلجيكا

كتب- أحمد رجب

للتاريخ يا أسود أطلس، حقق امنتخب امغربي انتصاًرا تاريخيًا 

عى نجوم بلجيكا، حيث لعب امنتخب البلجيكي 5 مرات أمام 

امنتخبات اإفريقية ي مونديال كأس العالم وانتر ثاث مرات 

آخرها أمام تونس ي كأس العالم 2018 خال دور امجموعات، 

كما تعادل مرة واحدة، قبل أن يلحق امنتخب امغربي الخسارة 

اأوى بمنتخب بلجيكا أمام امنتخبات اإفريقية ي كأس العالم.

مباراتن  امونديال، ي  رقًما سلبيًا ي  البلجيكي  امنتخب  حقق 

خال  واحًدا  هدًفا  البلجيكي  امنتخب  سجل  بامونديال،  فقط 

مونديال قطر، بينما خال مونديال 1930 ي أول مباراتن لم 

يسجلوا أي هدف، أكثر مرة سجلوا فيها أهدافا خال مباراتن 

ي امونديال كانتا عام 2018، حيث سجلوا 8 أهداف.

إى  اأطلس  أسود  وصل  بلجيكا،  منتخب  عى  اليوم  بفوزه 

أمام  كانت  البداية  العالم،  كأس  مونديال  ي  انتصارات  ثاثة 

امغربي  امنتخب  1986 وانتر  الرتغال ي مونديال  منتخب 

بثاثة أهداف لهدف، كما نجح أيًضا ي تحقيق اانتصار عى 

امنتخب  نجح  1998، حيث  مونديال  اسكتلندا خال  منتخب 

امغربي ي اانتصار بثاثية ي مباراة تاريخية ا تنى، وأخرًا 

وبالتخصص أمام منتخب بلجيكا نجح اأسود ي الزئر بثنائية 

ي شباك كورتوا وذلك خال مونديال 2022.

السقوط 

اأول

رقمان سلبيان 

لبلجيكا

انتصارات 

مونديالية

امغربي  امنتخب  أوقف  اأطلس،  أسود  حققه  الذي  اأمس  بانتصار 
العالم خال دور امجموعات، حيث فازت  انتصارات بلجيكا ي كأس 
بلجيكا ي آخر 8 مباريات لها ي دور امجموعات ببطولة كأس العالم، 
حال فوزهم أمام امغرب كان سيجعل بلجيكا أول منتخب ي التاريخ 

يفوز ي 9 مباريات متتالية ي دور امجموعات. وهو ما لم يتحقق.

أمام  البلجيكي  امنتخب  تلقاها  التي  بالخسارة 
عبد  سجلهما  رد  دون  بهدفن  امغربي  امنتخب 
هذه  بات  أبوخال،  زكريا  صابري،  الحميد 
كأس  ي  الثانية  هي  البلجيكي  للمنتخب  الخسارة 
أمام  قبل  من  خروا  حيث  العرب،  أمام  العالم 
1994 بهدف دون  السعودي ي مونديال  امنتخب 
من  الهدف  هذا  ويعد  العويران  سعيد  سجله  رد، 

أفضل اأهداف ي تاريخ بطوات كأس العالم.

توقف انتصارات 
بلجيكا

الخسارة الثانية

أول هدف
من ركلة حرة

دخل عبد الحميد صابري التاريخ 
أول  بات  بعدما  أبوابه،  أوسع  من 
كأس  مونديال  ي  يسجل  اعب 
كما  مبارة،  حرة  ركلة  العالم 
حرة  ربة  من  هدف  أول  أنه 
بكأس  امغرب  تاريخ  ي  مبارة 
هدًفا  صابري  وسجل  العالم، 
البلجيكي  رائًعا غالط به الحارس 
من  بأحرف  اسمه  ليكتب  كورتوا، 
ذهب ضمن هداي أسود اأطلس ي 

امونديال.

فوًزا  امغربي  امنتخب  حقق 
ي  البلجيكي  نظره  عى  ُمستحًقا 
قطر،  مونديال  من  الثانية  الجولة 
بات امنتخب امغربي أكثر منتخب 
عربي ي تاريخ كأس العالم يسجل 
وصل  بعدما  امونديال،  ي  أهدافا 
بهدي اليوم إى 16 هدًفا ي تاريخ 

بطوات كأس العالم.

 اأكثر
تسجيا للعرب
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»النتيجة ااستثنائية« »النتيجة ااستثنائية«فرحة مغربية.. بـ فرحة مغربية.. بـ

} تصوير - محمود حفناوي
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أربكت أوراق المجموعة الخامسة

كوستاريكا تعطل الكمبيوتر

{ من مباراة المنتخبين أمس

منتخب  فاجأ  أ-  ب.  د.  الدوحة- 
وتغلب  الياباني،  نظره  كوستاريكا 
التي  امباراة  خال  صفر    /  1 عليه 
استاد  عى  اأحد،  أمس  جمعتهما 
من  الثانية  الجولة  ي  عي،  بن  أحمد 
ببطولة  الخامسة  امجموعة  منافسات 

كأس العالم قطر 2022.
بالفضل  كوستاريكا  منتخب  ويدين 
ي هذا الفوز لاعبه كيشر فولر الذي 
سجل هدف امباراة الوحيد ي الدقيقة 

.81

أول  كوستاريكا  منتخب  وحصد 
الحالية  النسخة  ي  له  نقاط  ثاث 
امنتخب  رصيد  وتوقف  البطولة،  من 

الياباني عند ثاث نقاط.
استهل  الياباني  امنتخب  وكان 
عى  بالفوز  البطولة  ي  مشواره 
خر  فيما   ،1   /  2 اأماني  امنتخب 
مبارياته  أوى  الكوستاريكي  امنتخب 

أمام إسبانيا صفر /  7.
الجولة  ي  الياباني  امنتخب  ويلتقي 
يوم  اإسباني  نظره  مع  اأخرة 
امنتخب  يلعب  فيما  امقبل،  الخميس 
ي  اأماني  نظره  مع  الكوستاريكي 

ذات التوقيت.
متوسطة  امباراة  بداية  وجاءت 
امنتخب  فرض  ما  ورعان  امستوى 
الياباني سيطرته عى مجريات اللقاء 
بحثا عن  الهجومية  وتوالت محاواته 
تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات 
عى  اعتمد  الذي  كوستاريكا،  منتخب 
الهجمات  وشن  امساحات  تضييق 

امرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.
من  هجومية  محاوات  وجود  ورغم 
من  والقليل  الياباني  امنتخب  جانب 

كوستاريكا  منتخب  امرتدة  الهجمات 
ي الدقائق اأوى من اللقاء، لكن كافة 
حقيقية  خطورة  تشكل  لم  امحاوات 
عى امرمين لينحر اللعب ي وسط 

املعب.
ولم يكن هناك أي فرصة حقيقية عى 
ليطلق  الشوط،  هذا  طوال  امرمين 
الحكم صافرة نهايته، فارضا التعادل 

السلبي بن امنتخبن.
ومع بداية الشوط الثاني، كاد امنتخب 
الياباني أن يفتتح التسجيل بعد مرور 
عدة ثوان فقط من بداية هذا الشوط 
كرة  موريتا  هيديماسا  سدد  عندما 
الجزاء  منطقة  حدود  عى  من  قوية 

تصدى لها نافاس براعة.
وي الدقيقة 48 كاد امنتخب الياباني 
أن يفتتح التسجيل عندما سدد واتارو 
منطقة  داخل  من  قوية  كرة  إيندو 
بأوسكار  اصطدمت  لكنها  الجزاء 
وغرت  كوستاريكا  اعب  دوارتي 

اتجاهها.
اللعب منحرا ي وسط املعب  وظل 
حتى جاءت الدقيقة 81 والتي شهدت 
تسجيل منتخب كوستاريكا لهدف عى 
عكس سر امباراة عندما وصلت الكرة 
منطقة  حدود  عى  فولر  كيشر  إى 
الجزاء ليسدد كرة ساقطة بعدما مح 
تقدم شويتي جوندا حارس اليابان، 
الحارس  ليلمسها  متقدما من مرماه، 

قبل أن تعانق الكرة الشباك.
الياباني  امنتخب  محاوات  واستمرت 
هدف  تسجيل  عن  بحثا  الهجومية 
باءت  محاواته  كافة  لكن  التعادل 
نهاية  صافرة  الحكم  ليطلق  بالفشل 

اللقاء بفوز كوستاريكا 1 /  صفر.

نجم الكرة التونسية حنبعل المجبري يؤكد:

لــم نــودع المـونـديـــال
امنتخب  نجم  امجري،  حنبعل  أكد 
يودعوا  لم  أنهم  التوني،  امنتخب 

امونديال.
له  تريحات  ي  امجري  وقال 
هذه  بسبب  حزين  أنا  كوووة:  موقع 
الهزيمة التي كانت مؤمة لنا، خرنا 
ي  اأخطاء  بعض  ارتكاب  بسبب 
وهو  هدفا  واستقبلنا  اأول  الشوط 
ولم  الضغط  تحت  لوضعنا  أدى  أمر 
وبالتاي  الثاني  الشوط  ي  نسجل 

خرنا.
لقاء  ي  يحالفنا  لم  الحظ  وأضاف: 
بعدة  للمرمى  وصولنا  رغم  أسراليا 
ولكن  الثاني  الشوط  ي  محاوات 

مختلفة  كانت  الدنمارك  مباراة 
والفرص كانت محدودة للفريقن.

التوني  امنتخب  كان  إن  وحول 
ذلك،  أعتقد  ا  قال:  هجوميا،  يعاني 
أمام  لسجلنا  حالفنا  لو  التوفيق 

أسراليا.
ي  مشاركته  عدم  حول  حنبعل  ورد 
ينتظر  كان  أنه  رغم  أسراليا  مباراة 
لدقائق طويلة عى الخط، قائا: قرار 
امدرب جال القادري بعدم إراكي 
أمر يرجع للمدرب، أنا دوري كاعب 
وعندما  التدريبات  ي  أجتهد  أن 
جاهزا  أكون  الفرصة  عى  أحصل 
وبامناسبة  اأمر،  عى  تعليقي  وهذا 

زمائي قدموا كل ما لديهم ي مباراة 
أسراليا.

أما عن حظوظ نسور قرطاج للتأهل 
امجري:  حنبعل  قال  امقبل،  للدور 
نودع  لم  قائمة،  حظوظنا  شك  با 
امونديال وازالت أمامنا مباراة ثالثة 
ضد فرنسا، علينا أا نستسلم ونقاتل 

النهاية. حتى 
مباراتهم  عن  للحديث  تطرق  فيما 
امنتخب  أمام  امنتظرة  الصعبة 
امقبلة، قائا:  الجولة  الفرني خال 
فرنسا منتخب رائع وقوي هو حامل 
لك نحتاج فقط  اللقب لكن كما قلت 

للفوز وسنلعب من أجل ذلك.

جه  و و
رسالة  قرطاج  نسور  نجم 

للجماهر التونسية، قال فيها: نعتذر 
أن نخرج عى  نود  كنا  لهم با شك، 
أسراليا  أمام  التعادل  بنقطة  اأقل 
دعمهم  وننتظر  حدث  ما  هذا  ولكن 

ي لقاء فرنسا.
امكـانيـة  حـول  حديـثــه  وأتــم 
هذا  فرنسا:  مواجهة  ي  مشاركته 
الجماهر  وأعد  للمدرب  يرجع  اأمر 

سنقاتل  أننا 
ي اللقاء ونعمل أقى ما لدينا 

الفوز. لتحقيق 

{ حنبعل 
المجبري

كوستاريكا اليابان

} اأهداف: كيشر فولر د81 )اليابان(
} الطرد: ا يوجد 

} الحكم: ميشيل أوليفيه 

1 0

بجائزة  فولر، اعب منتخب كوستاريكا،  توج كيشر 
انتهت  التي  اليابان،  أفضل اعب ي مواجهة 
ضمن   ،0  –  1 كوستاريكا،  بفوز 
ي  الخامسة  امجموعة  منافسات 

كأس العالم 2022 بقطر.
فولر،  كيشر  وسجل 
كوستاريكا  فوز  هدف 
تسديدة  من  بامباراة، 
الحارس  خادعة، فشل 

الياباني ي التصدي لها 
بالدقيقة 81 من زمن امباراة.

الياباني،  نظره  كوستاريكا  منتخب  وفاجأ   
التي  امباراة  خال  صفر   /  1 عليه  وتغلب 
بن  أحمد  استاد  عى  اأحد،  أمس  جمعتهما 
عي، ي الجولة الثانية من منافسات امجموعة 

الخامسة ببطولة كأس العالم قطر 2022.
وحصد منتخب كوستاريكا أول ثاث نقاط له 
ي النسخة الحالية من البطولة، وتوقف رصيد 

امنتخب الياباني عند ثاث نقاط.
ي  مشواره  استهل  الياباني  امنتخب  وكان 
 ،1  /  2 اأماني  امنتخب  عى  بالفوز  البطولة 
فيما خر امنتخب الكوستاريكي أوى مبارياته أمام 

إسبانيا 0/ 7.

}
كيشير فولر

}

فولر 

رجل المباراة

مبـاراة للنـسيان
أمام  أن فريقه ظهر بشكل جيد  الياباني،  امنتخب  أكد هاجيمي موريياسو، مدرب 

كوستاريكا، رغم الهزيمة التي تعرضوا لها. 
وقال ي تريحات له: حاولنا التصدي لهجماتهم، ي الشوط الثاني، سيطرنا أكثر 
الكوستاريكي  امنتخب  وتمكن  الفوز  من  نتمكن  ولم  الهجمات  بناء  نحاول  وكنا 
امباراة للنسيان، حتى يتسنى لنا  الفوز.  وأضاف: واجهنا منافسا قويا، وهذه  من 
أمانيا ا يعني  الركيز أكثر للمباراة امقبلة أمام اسبانيا، والفوز عى 

أننا سنفوز ايضا عى اسبانيا.

لعبنا بطريقتنا المعتادة
سواريس  فرناندو  لويس  الكولومبي  أعرب 
الصعب  بالفوز  سعادته  عن  كوستاريكا،  مدرب 
الثانية  الجولة  ي  اليابان،  عى  أمس  الذي حققوه 
قطر  العالم  كأس  لبطولة  الخامسة  امجموعة  من 
عقب  له  تريحات  ي  فرناندو  وقال   .2022

امباراة: »قمنا بعملنا كامعتاد، هذا يؤكد أن امباراة 
امسؤوليات،  تحملنا  عابرة،  حادثة  كانت  السابقة 

لعبنا واأهم هو النتيجة«.

{  موريياسو

{ لويس فرناندو سواريس

موريياسو:

فرناندو:
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 - د.ب.أ   - الدوحة 
ي  الرائع  أدائه  عقب 
نحو  حملته  مستهل 
استعادة اللقب الغائب 
عاما،   20 منذ  عنه 

ي  الرازيل  منتخب  يطمح 
الـ16  دور  بلوغ  نحو  أخرى  خطوة  التقدم 
عندما   ،2022 قطر  العالم  كأس  نهائيات  ي 

يواجه منتخب سويرا مساء اليوم.
الرقم  صاحب  الرازيي،  امنتخب  ويلعب 
العالم  بكأس  الفوز  مرات  عدد  ي  القياي 
عى  سويرا،  منتخب  مع  ألقاب،   5 برصيد 
الثانية  الجولة  منافسات  ضمن   ،974 ملعب 
مرحلة  من  السابعة  امجموعة  مباريات 

امجموعات.
واستهل منتخب الرازيل مشواره ي امجموعة 
2 /  صفر عى  فوزه  أفضل وجه، عقب  عى 
يوم  اافتتاحية،  الجولة  ي  ربيا  منتخب 
أول ثاث نقاط ي  اماي، ليحصد  الخميس 

امجموعة،  ترتيب  جدول  ويتصدر  مسرته، 
منتخب  ماحقيه  أقرب  أمام  هدف  بفارق 
1 /  صفر عى منتخب  سويرا، الذي تغلب 

الكامرون ي الجولة اأوى أيضا.
وربما يحجز منتخب الرازيل مقعده رسميا 
اأخرة،  الجولة  انتظار  دون  امقبل  الدور  ي 
منتخب  وتعثر  سويرا،  عى  فوزه  حال 
الكامرون ي لقائه مع ربيا بنفس الجولة.

أما منتخب سويرا، فمن اممكن أن يقتنص 
فوزه  حال  اإقصائية،  لأدوار  العبور  ورقة 
أمام  ربيا  منتخب  وتعثر  الرازيل،  عى 

الكامرون.
ويفتقد منتخب الرازيل خدمات نجمه نيمار، 

الرباط  ي  إصابة  تعرض  الذي 
الجانبي لكاحل القدم، خال مواجهة ربيا، 
لتظهره  اللقاء،  إكماله  عدم  تسببت ي  والتي 

الكامرات وهو يبكي عى مقاعد البداء.
غياب  من  أيضا  الرازيل  منتخب  يعاني  كما 
عقب  سويرا،  مواجهة  عن  دانييلو  اعبه 
امباراة  ي  القدم  كاحل  ي  التواء  تعرضه 
اماضية، ولكن رغم ذلك، فإن الثنائي سيكون 
الفريق  مشوار  باقي  ي  للمشاركة  جاهزا 

بالبطولة.
هجوم  لقيادة  جاهزا  ريتشارليسون  ويبدو 
التي  الدفع  قوة  بعد  اسيما  اليوم،  الرازيل 
ي  الفريق  هدي  تسجيله  عقب  عليها  حصل 

الرازيل  منتخب  يضم  كما  ربيا.  مرمى 
فينيسيوس جونيور ورودريجو، ثنائي ريال 
مدريد اإسباني، وجابرييل جيسوس، مهاجم 
برشلونة  نجم  ورافينيا  اإنجليزي،  أرسنال 
عى  القدرة  لديهم  وجميعهم  اإسباني، 

تعويض غياب نيمار.
الذي  سويرا،  منتخب  يطمح  جانبه،  من 
للخروج  امونديال،  ي  الـ12  للمرة  يشارك 
الصعود  ي  آماله  من  تعزز  إيجابية  بنتيجة 
تاريخه  ي  الثامنة  للمرة  اإقصائية  لأدوار 
والثالثة عى التواي بامونديال، وذلك قبل لقائه 

امرتقب مع ربيا ي ختام دور امجموعات.

امنتخب  واقتنص 
السويري 3 نقاط 
أنياب  من  ثمينة 
الكامرون،  منتخب 
رغم أنه كان الطرف 
اللقاء،  ي  اأضعف 
اعبيه  خرة  أن  غر 
جوهريا  دورا  لعبت 
منتخب  ويضم  امأمولة.  البداية  تحقيقه  ي 
وشردان  تشاكا  جرانيت  الثنائي  سويرا 
كبرة ي خط  يملكان خرة  اللذين  شاكري، 
الذي  إيمبولو،  بريل  امهاجم  وكذلك  الوسط، 

أحرز هدف الفريق الوحيد ي الكامرون.
الحارس  السويري  امنتخب  يمتلك  كما 
امخرم يان سومر، الذي نال جائزة أفضل 
اعب ي مباراة الفريق أمام الكامرون، حيث 
ي  الفريق،  مدرب  ياكن،  مراد  عليه  يعول 
ي  امتوقعة  الرازيلية  للهجمات  التصدي 

اللقاء.

{ منتخب سويسرا { منتخب البرازيل

اجتياز كمين «سويسرا»

الـبــرازيـــــل تـتـحـــدى

نيمار خاض مباراة 
صربيا مصابً ..!

أكد تيتي، امدير الفني منتخب الرازيل، أن النجم نيمار دا سيلفا، شارك مصابا بدون علمه، ي 
لقاء ربيا اأخر الذي حسمه السليساو )2-0(، ي الجولة اأوى من دور امجموعات لكأس 

العالم »قطر 2022«.
لقاء  قبل  مصابا  كان  »نيمار  امقبلة:  سويرا  مباراة  قبل  الصحفي  امؤتمر  ي  تيتي  وقال 

ربيا ولم أكن عى علم بهذا اأمر، أكرر لم يكن لدي أدنى علم أنه مصاب«.
وأضاف: »امعلومة وصلتني أثناء امباراة، أخرنا أنه يشعر بألم ولكن حاول أن يتجاوز هذا 
األم كي يلعب، كان األم ي كاحله، لقد لعب 11 دقيقة بشكل جيد، لكن كان هناك خطأ 

قوي ضده واتضح بعده أنه مصاب«.

 }
نيمار

}

تيتي:

ماركينيوس:

لن نغير طريقتنا

واثــقــــــون مــن أنـفـســـنـا

ياكين:

السيليساو ليس نيمـار

شاكيري:

نـســـتـطيع الصمــــود

أكد تيتي، امدير الفني منتخب الرازيل، 
لن  سويرا  أمام  مباراتهم  أن 

تيتي  وقال  سهلة.  تكون 
الصحفي:  امؤتمر  ي 

تشكيلة  وضعنا 
ا  لكن  اليوم،  لقاء 
أستطيع توضيح هذه 
أنه  أعتقد  التفاصيل، 

ي إطار كرة القدم علينا 
إسراتيجين  نكون  أن 

»نحن  وتابع:  تخطيطنا.  ي 
ي  وفلسفة  تاريخ  لديه  منتخب 

أن  نشعر  وعندما  القدم  كرة  لعب 
من  نغر  ا  علينا  يمارس  هناك ضغطا 

الضغط  تحت  أنه حتى  لعبنا،  طريقة 
يجب أن نؤدي بالشكل امعهود 
وبالتاي لن أغر من مراكز 

الاعبن«.
»الرازيل  وأضاف: 

عى  كليا  تعتمد 
جميع امواهب ومن 

نيمار  ضمنها 
القدرات  وكذلك 
والكروية  البدنية 
علينا  الفريق،  لدى 
الركيز ي تداول الخطأ، أحيانا 
يكون هناك تركيز عى اعب بعينه 

وهذا الواقع علينا أن نوقفه«.

تحدث ماركينيوس مدافع منتخب الرازيل، 
منتخب  أمام  امرتقبة  امواجهة  عن 

سويرا اليوم.
»متأهبون  صحفي:  مؤتمر  ي  وقال 
بنسبة  أنفسنا  ي  ونثق  للمباراة، 
100 %، وكل مباريات كأس العالم 

ا يمكن التنبؤ بنتيجتها«.
وأضاف: »كنا نتمنى أن يتواجد 26 

اعبا دون إصابات، لكن يمكننا إظهار 
أن امجموعة قوية، وتستطيع تجاوز أي 

بعن  اإمكانات  وضع  ويجب  صعوبات، 
ااعتبار، والجميع يلعب دورا مهما«.

تطبيقها  عليها  نعمل  خاصة  اسراتيجية  »لدينا  وزاد: 

تملك  سويرا  أن  ونعرف  املعب،  ي 
قصارى  وسنبذل  مميزين،  اعبن 

 %  200 بنسبة  ونؤدي  جهدنا 
لثمن  الصعود  نضمن  حتى 

النهائي«.
باريس  نجم  وعلق 

جرمان  سان 
زميله  إصابة  عى 
»نحاول  نيمار: 

وا  اموقف،  استيعاب 
يمكنني قول الكثر عن حالته، كان 

أن حالته  باللعب معنا، ونتفهم  يحلم 
النفسية سيئة«.

{ تيتي

}
ماركينيوس

}

اعرف مورات ياكن، امدير الفني للمنتخب السويري، بصعوبة مواجهة الرازيل اليوم.
مباراة  لتقديم  يسعى  السويري  امنتخب  إن  امباراة،  قبل  الصحفي  امؤتمر  ي  ياكن  وقال 
لتحقيق  قوية  دفعة  اعبيه  يمنح  الكامرون  الفوز عى  أن  السويرية، موضحا  الكرة  ترف 

الفوز.
اعب  أنه  محزن،  أمر  نيمار  غياب  أن  إى  وأشار 

أن  مؤكدا  تواجده،  يتمنى  وكان  موهوب 
ولديه  بالنجوم  يعج  الرازيي  امنتخب 

البدائل لتعويض غياب نجم باريس سان 
جرمان.

وأضاف: »أعلم أن نيمار اعب موهوب 
سيزيد  كان  ووجوده  الفارق  ويصنع 
اعب  عى  الركيز  أريد  ا  ولكن  متاعبنا 

بعينه بل الفريق بالكامل«.
وأوضح ياكن، أنه ا أحد يستطيع توقع 

نتيجة مواجهة الرازيل، مؤكدا أن امنتخب 
السليساو  إرهاق  سيحاول  السويري 

بدنيا.
الرازيي  بهدف  إعجابه  ياكن  وأبدى 

ريتشارليسون ي مرمى ربيا، مؤكدا أن 
منتخب الرازيل دائما يضم العديد 

اموهوبن  الاعبن  من 
{ ياكيناممتعن كرويا.

أكد شـردان شاكري، نجم منتخب سـويرا، أن مواجهة الرازيل، ستختلف تماما 
عن لقاء الكامرون بالجولة اأوى.

وأوضح شـاكري ي امؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه يريد الصمود أمام 
الرازيل ويسعى إثبات قدراته.

وأكـد أن امباراة مختلفـة عن لقاء الكامرون، أن امنتخـب الرازيي يملك 
حلوا متنوعة ي الجانب الهجومي، موضحا أن كل اعب له مميزاته وأن 

رافينيا وفينيسيوس جونيور ثنائي الرازيل لديهما عنر الرعة.
وأشـار إى أن هنـاك فارقا بـن اللعب ضد الرازيل ي هذه النسـخة 

والنسخة اماضية اختاف الظروف والاعبن.
وأوضح أن نيمار نجم الرازيل 

الغائـب لإصابـة اعب 
مهم ومؤثر ولكن كرة 
القدم لعبـة جماعية 

ي امقام اأول وبالتاي 
امنتخـب  يسـتطيع 
تعويـض  الرازيـي 

غيابه.
امنتخـب  أن  وأكـد 

السـويري يضم اعبن 
مختلفـة  أصـول  مـن 

ولكن الجميع يلعب 
ويدافع عـن ألوان 

سويرا.
{  شاكيري
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فرناندو سانتوس:

سنفوز اليوم
الرتغال،  منتخب  الفني  امدير  فرناندو سانتوس  قال 

اعبيه  كل  تحفيز  يحاول  إنه 
قبل مواجهة أوروجواي.

امؤتمر  ي  سانتوس  وقال 
نحمس  أن  »نحاول  الصحفي 
طبيعة  هي  هذه  الفريق،  كل 
الوطنية،  بامنتخبات  العمل 
نفسه  عن  يعر  اعب  فكل 
وتابع  مختلفة«.  بطريقة 
كفريق،  يلعبوا  أن  »امهم 
الفوارق  عن  النظر  بغض 
منهم«.  لكل  الشخصية 
عن  للحديث  وانتقل 
مضيفا  أوروجواي 
تتغر  لم  لعبهم  »طريقة 
الاعبن  بعض  كثرا. 
نونيز  داروين  مثل 
أكثر  العمق  ي  يلعب 
يتميز  أيضا  وكافاني 
بقوة جسدية«. وأضاف 
يعتمد  »أوروجواي 
-3-2-4 طريقة  عى 
إرسال  ويجيدون   ،1
الطويلة،  الكرات 
يحاول  الفريق  هذا 

له  بالسماح  الخصم  استدراج 
بالتقدم ثم يبدأ استغال امرتدات، لكن الرتغال ستفوز اليوم«.

بيرناردو سيلفا:

مواجهة قوية

»فالفيردي« يتلقى اإشادة

أكد برناردو سيلفا، نجم منتخب الرتغال، أن مواجهة أوروجواي 
ستكون »قوية ورسة«.

وقال سيلفا، ي مؤتمر صحفي: »الوضع مختلف عن امواجهة 
السابقة )أمام غانا(، حيث نريد تجاوز دور امجموعات«.

وأضاف: »امواجهة ستكون قوية ورسة، ومرتدات أوروجواي 
خطرة جدا، لكننا نسعى للعب بقوة لضمان الثاث نقاط«.

أوروجواي،  منتخب  لعب  طريقة  احتواء  »نسعى  وزاد: 
وسنعمل عى اغتنام الفرص التي تتاح لنا«.

وعن اانتقاد اموجه له بعدم مساندة الدفاع، علق: »ا أوافق 
هذا الرأي، أؤدي بمستوى عال وأتماى مع معطيات امباراة، 
امباراة  عى  السيطرة  عدم  حالة  وي  هجومي،  بشكل  ألعب 

أحاول مساعدة الدفاع«.

أشاد دييجو ألونسو، مدرب امنتخب اأوروجواياني بالنجم فيدي فالفردي.
وقال عنه خال امؤتمر الصحفي: »فيدي فالفردي لم يتغر وما يزال يملك نفس 

السلوك امتوازن والتواضع، كما أنه تطور بشكل مذهل ي اأعوام اماضية«..ويذكر ان 
يعتر  حيث  مدريد،  ريال  فريقه  مع  اماي  اموسم  خال  رائعة  مستويات  أظهر  فالفردي 

واحدا من أفضل الاعبن ي صفوف امرينجي وساهم بشكل كبر ي تتويجه بلقب الليجا باإضافة 
للقب دوري أبطال أوروبا.

{ فرناندو سانتوس

الرتغال  يتطلع منتخب  د.ب.أ-  الدوحة- 
لحجز مقعده مبكرا ي دور الـ16 بنهائيات 
كأس العالم قطر 2022، حينما يواجه منتخب 

أوروجواي، اليوم.
استاد  عى  أوروجواي  مع  الرتغاي  امنتخب  ويلعب 
بامجموعة  الثانية  الجولة  منافسات  إطار  ي  لوسيل 

الثامنة من مرحلة امجموعات.
ي  يشارك  الذي  الرتغال،  منتخب  ويتصدر 
الثامنة  للمرة  العالم  كأس 
ترتيب  جدول  تاريخه،  ي 
نقاط،   3 برصيد  امجموعة 
ي  مشواره  استهل  بعدما 
امونديال بفوز مثر 3 /  2 
الجولة  ي  غانا  منتخب  عى 
الخميس  يوم  اافتتاحية 

اماي.
منتخب  يتقاسم  امقابل،  ي 
أوروجواي، الذي توج باللقب 
امركز  1930 و1950،  عامي 
كوريا  منتخب  مع  الثاني 
الجنوبية برصيد نقطة واحدة، 
عقب تعادلهما بدون أهداف ي 

الجولة اأوى.
التواي  عى  الثانية  وللنسخة 
يلتقي امنتخبان ي كأس العالم، 

أن تواجها ي دور  بعدما سبق 
اماضية  البطولة  ي  الـ16 

 ،2018 عام  بروسيا 
منتخب  حسم  حيث 
امواجهة  أوروجواي 

 ، لحه لصا

املقب  امنتخب  عى   1   /  2 فوزه  عقب 
امنتخب  ويسعى  أوروبا(.  بـ)برازيل 

مرحلة  اجتياز  الثاث  النقاط  لحصد  الرتغاي 
الخامسة ي تاريخه  امونديال للمرة  امجموعات ي 

كوريا  ضد  لقائه  انتظار  دون  التواي،  عى  والثانية 
الجنوبية، يوم الجمعة القادم ي ختام دور امجموعات. 

عى  بقدرته  جماهره  إقناع  ي  الرتغال  منتخب  ويرغب 
امي قدما ي البطولة، بعدما اهتز أدائه ي معظم اأحيان 

النجم  زماء  أحرج  الذي  الغاني،  امنتخب  مع  لقائه  خال 
رونالدو  ويبحث  الفرات.  من  العديد  ي  رونالدو  كريستيانو 

التواي، بعدما  الثانية عى  للمباراة  البطولة  الشباك ي  عن هز 
افتتح التسجيل للرتغال من ركلة جزاء ي اللقاء اماي، ليدون 

اسمه ي سجات كأس العالم برقم قياي مذهل.
ي  التسجيل  من  يتمكن  اعب  أول  عاما(   37( رونالدو  وأصبح 
ي  التهديفي  سجله  افتتح  أن  منذ  بامونديال  متتالية  نسخ   5
نسخة عام 2006 بأمانيا بتسجيله هدفا ي شباك إيران ي دور 

امجموعات.
الدولين  الهدافن  لقائمة  صدارته  عزز  الذي  رونالدو،  وتحدث 
دولية  مباراة   192 ي  هدفا   118 برصيد  القدم  كرة  تاريخ  ي 
خاضها مع منتخب الرتغال، عن إنجازه الجديد، حيث قال »لقد 
العالم،  إنها خامس مشاركة ي ي كأس  كانت لحظة جميلة، 
يجعلني  يء  العامي  القياي  الرقم  مهما،  كان  هذا  فزنا. 
التي  القائمة امدججة بالنجوم،  أشعر بفخر شديد«..ورغم 

يمتلكها منتخب أوروجواي حاليا، بقيادة الثنائي امخرم 
لداروين  باإضافة  لويس سواريز وإدينسون كافاني، 

ورودريجو  فالفردي  وفيديريكو  نونيز 
امنتخب  أن  إا  بينتانكور، 

زيارة  عن  عجز  الاتيني 
اآسيوي،  منافسه  مرمى 

نقطة  بحصد  ليكتفي 
وحيدة.

دييجو ألونسو:

منافسنا شرس

منتخب  الفني  امدير  ألونسو  دييجو  أكد 
ويملك  رائع  الرتغال  منتخب  أن  أوروجواي 

اعبن مخرمن ومميزين مع مدرب قدير.
ويلتقي منتخب أوروجواي منافسه الرتغال ي 
الجولة الثانية للمجموعة الثامنة ببطولة كأس 
أوروجواي  وأشار مدرب  اإثنن..  اليوم  العالم، 
امواجهة  أن  إى  اأحد  أمس  الصحفي  امؤتمر  ي 
ستختلف تماما عن اللقاء الذي جمع امنتخبن عام 
2018 ي كأس العالم بروسيا..وأوضح أنه »ا توجد 
أفضلية أو ميزة محددة لاعبن الذين سبق أن نشطوا 
كريستيانو  رفاق  أمام  للمشاركة  الرتغاي«  الدوري  ي 

رونالدو.
وأشار إى أن امنافس يجيد الهجوم براسة، مردفا »امنتخب 
أن  »يجب  وأتم  والهجوم«..  الدفاع  ي  متكاما  يبدو  الرتغاي 
بقوة،  ونضغط  والصعود،  اللقاء  لحسم  ونسعى  جيدا  نلعب 

ونستغل نقاط الضعف ي صفوف الرتغال«.

بنتانكور:

نسعى للنقطة الرابعة
رودريجو  اعتــــرف 
اعب  بنتانكـــــور، 
أوروجواي،  منتخب 
بأن فريقه أهدر فوزا 
امتناول أمام  كان ي 

كوريا الجنوبية.
اعـــب  وقــــال 
ي  أوروجــــواي 
الصحفي،  امؤتمــر 
يسعى  فريقه  إن 
عى  الفوز  لتحقيق 

رونالدو ورفاقه.
أن  بنتانكور،  وأكد 
بالرتغاي  قوية  عاقته 
حيث  رونالدو،  كريستيانو 

تقابل معه حن لعب ضد مانشسر يونايتد اإنجليزي لكنهما لم 
يتحدثا مؤخرا حول مواجهة امنتخبن.

تقديم  عى  تركيزه  كل  وأن  مركز،  أي  ي  للمشاركة  جاهز  أنه  وأوضح 
لتغير  يحتاج  فقط  »منتخبنا  قائا  امقبلة،  امباريات  ي  للمنتخب  اإضافة 

أسلوب اللعب الهجومي ليصبح أكثر رعة ي لقاء الرتغال«.
النقطة  إى  للوصول  الرتغال  أمام  الثاث  بالنقاط  الفوز  »علينا  بنتانكور:  وواصل 
تواجد  قرار  أن  كما  الفوز  نريد  أننا  واأهم  اأخر؛  اللقاء  ي  التأهل  حسم  ومحاولة  الرابعة 

عائاتنا منحنا روحا معنوية مرتفعة«.

{ بنتانكور

غيــــــاب بيـــريــــرا
أعلن ااتحاد الرتغاي لكرة القدم، أمس اأحد، أن امدافع دانيلو بريرا سيغيب ي الوقت الحاي عن منافسات 

كأس العالم بسبب إصابته بكر ي ثاثة ضلوع.
وذكر ااتحاد أن الاعب تعرض لإصابة خال مران الفريق أول أمس السبت.

وشارك امدافع كأساي ي مباراة امنتخب اافتتاحية أمام غانا التي فاز بها امنتخب الرتغاي 3 
/ 2 الخميس اماي.

أمام  امنتخب  مباراة  عن  غيابه  تأكد  ولكن  الاعب  غياب  مدة  البيان  يذكر  ولم 
أوروجواي اليوم ااثنن، ووفقا لتقارير إعامية برتغالية، سيغيب أيضا عن 

الجمعة  يوم  الجنوبية  كوريا  منتخب  أمام  اأخرة  الجولة  مباراة 
امقبل.

{ بيريرا



20

السنة )28( - اإثنين  4 من جمادى اأولى  1444هـ الموافق 28 نوفمبر 2022م العدد )9947(

في قمة آسيوية إفريقية بين غانا وكوريا الجنوبية 

مواجهـــــة »اأمــــــل« .. !

تحقيق  ي  إخفاقهما  بعد   - أ  ب.  د.  الدوحة- 
كأس  بنهائيات  اأوى  مباراتهما  ي  اانتصار 
غانا  منتخبا  يسعى   ،2022 قطر  لكرة  العالم 
الصعود  بآمالهما ي  للتمسك  الجنوبية  وكوريا 
لأدوار اإقصائية، عندما يلتقيان اليوم اإثنن.

الكوري  نظره  مع  الغاني  امنتخب  ويلعب 
ضمن  التعليمية،  امدينة  ملعب  عى  الجنوبي، 
الثامنة من  الثانية بامجموعة  منافسات الجولة 

مرحلة امجموعات للمونديال القطري.
ويتذيل منتخب غانا، الذي يشارك ي امونديال 
با  امجموعة  ترتيب  جدول  الرابعة،  للمرة 
ي  الرتغال  أمام   3  /  2 نقاط، عقب خسارته 

الجولة اأوى، يوم الخميس اماي.
الجنوبية،  كوريا  منتخب  يتقاسم  امقابل،  ي 

ي  الـ11  للمرة  العالم  كأس  ي  يلعب  الذي 
ترتيب  وصافة  التواي،  عى  والعارة  تاريخه 
امجموعة مع منتخب أوروجواي، برصيد نقطة 
واحدة لكل منهما، عقب تعادلهما بدون أهداف 

ي مستهل مبارياتهما بامسابقة.
ورغم امواجهات العديدة التي جمعت بن غانا 
)اأفرو  اللقاء  هذا  أن  إا  الجنوبية،  وكوريا 
الرسمي  الصعيد  عى  اأول  سيكون  آسيوي( 

بينهما.
وا بديل أمام كا امنتخبن سوى حصد النقاط 
ي  حظوظهما  عى  الحفاظ  أرادا  إذا  الثاث، 
الصعود لدور الـ16 ي البطولة اأهم واأقوى 

ي عالم الساحرة امستديرة. 
للمشاركة  عاد  الذي  الغاني،  امنتخب  وكان 

النسخة  ي  عنها  غيابه  عقب  العالم،  كأس  ي 
اماضية بروسيا عام 2018، ندا حقيقيا منتخب 
الرتغال، وكان قريبا من خطف نقطة التعادل، 
لوا نقص خرة اعبيه ي مواجهة أحد عمالقة 

كرة القدم ي العالم.
منتخب  برهن  الرتغال،  مواجهة  وخال 
اآسيوية  امنتخبات  أحد  يواجه  الذي  غانا، 
كأحد  قدراته  عن  العالم،  كأس  ي  اأوى  للمرة 
امنتخبات التي ستنافس بقوة عى حصد إحدى 
عن  امغلوب  خروج  مرحلة  الصعود  بطاقتي 
مرحلة  اجتياز  ي  يأمل  حيث  امجموعة،  تلك 

امجموعات للمرة الثالثة ي تاريخه.
ويمتلك منتخب غانا ي قائمته بالبطولة مزيجا 
صاحب  أيو  أندريه  مثل  الخرة،  عنري  من 

والشباب مثل  الرتغال،  اأول ي شباك  الهدف 
بوكاري،  وعثمان  وأليدو سيدو،  قدوس  محمد 

الذي أحرز الهدف الثاني ي امباراة اماضية.
أن  الفني منتخب غانا،  امدير  أدو،  أوتو  ويأمل 
يتخى سوء الحظ عن اعبيه ي مواجهة كوريا 
منتخب  وداع  الهزيمة  تعني  حيث  الجنوبية، 

)النجوم السوداء( البطولة رسميا.
الرابعة  امواجهة  هي  هذه  ستكون  جانبه،  من 
ظهوره  سجل  الذي  الجنوبية،  كوريا  منتخب 
أحد  أمام   ،1954 عام  العالم  كأس  ي  اأول 

امنتخبات اأفريقية ي كأس العالم.
وخال امواجهات الثاث السابقة التي خاضها 
امونديال،  ي  السمراء  القارة  منتخبات  أمام 
حقق امنتخب الكوري الجنوبي انتصارا وحيدا، 

فيما تعادل ي مباراة وخر أخرى.
إنعاش  الجنوبية  كوريا  منتخب  ويسعى 
للمرة  امجموعات  مرحلة  اجتياز  ي  حظوظه 
منذ  واأوى  العالم،  بكأس  تاريخه  ي  الثالثة 

نسخة امسابقة عام 2010 بجنوب أفريقيا.
وتضع جماهر كوريا الجنوبية الكثر من اآمال 
توتنهام  فريق  نجم  من،  هيونج  سون  عى 
خال  الفارق  صنع  ي  اإنجليزي،  هوتسبر 
اإصابة  من  معاناته  استمرار  رغم  امباراة، 

بكر ي محجر العن.
وشارك سون، الذي فاز بجائزة هداف الدوري 
مواجهة  ي  اماي،  اموسم  اممتاز  اإنجليزي 
للوجه  قناعا  يرتدي  وهو  كاملة،  أوروجواي 

وظهر عى استحياء ي امباراة باهتة امستوى.

الرغبة  لديهم  وزماءه  إنه  كوريا،  منتخب  اعب  بيوم،  ان  هوانج  قال 
انتصار  أول  وحصد  غانا،  حساب  عى  الفوز  تحقيق  ي  الكاملة 

بامونديال.
الفوز، وعلينا  أن نحقق  غانا، وآمل  تماما قدرات اعبي  »أعلم  وختم: 
كبرة  وفرصنا  به،  القيام  علينا  ينبغي  ما  ونعلم  قدراتنا،  نثبت  أن 
لحسم اللقاء«. وكان بينتو قد أعلن عن غياب الاعب هوانج هي تشان 

اختبار طبي  كيم  يخضع من جاي  بينما  الجاهزية،  لعدم 
ر  أعلم  »ا  وقال:  امباراة.  من  موقفه  لحسم  أخر 

اعبي  صفوف  ربت  التي  العديدة  اإصابات 
العالم،  كأس  بداية  قبل  حتى  امنتخبات، 

التفكر  من  ابد  استفهام..  عامة  وهذا 
وتوقع  الاعبن مستقبا  ي صحة 

الفرة  ي  اإصابات  زيادة 
القادمة«.

{ هوانج

أدو:هوانج:

رغبتنا كبيرة في الفوز
مباراة صعبة

ستارز  الباك  خطط  عن  الحديث  غانا،  منتخب  الفني  امدير  أدو،  أوتو  رفض 
التكتيكية امتوقعة ي مواجهة كوريا الجنوبية.

وقال أدو، ي مؤتمر صحفي: »تعرضنا لظلم تحكيمي ي لقاء الرتغال وتحديداً 
ي لقطة ربة جزاء كريستيانو رونالدو وعدم اللجوء لتقنية الفيديو، ولكن ذلك 
أصبح من اماي والجميع يخطئ وعلينا أن نصب تركيزنا عى مباراة كوريا«، 
أنه  الدوي )فيفا(، موضحا  أنه يتمنى عدم معاقبته من جانب ااتحاد  وأكد 
يعتذر عن مشاعره التي تحدث بها عقب لقاء الرتغال، وما كان 

امواجهة  أن  وأوضح  الخسارة،  بعد  به  يشعر 
الكوري  وامنتخب  صعبة  ستكون 

الجانب  ي  فائقة  برعة  يلعب 
أن  مؤكدا  الهجومي، 

كل  من  الحذر  عليه 
وليس  الاعبن 

اعبا بعينه.

{ أدو

إشادة بنجـــــم 

»الشمشـــــون«
د  شـا أ

تـو  و أ
مـدرب  أدو 

غانـا بنجـم كوريا 
الجنوبية سون.

وقـال ي تريحات له: »سـنحاول 
إيقـاف كل هجمـات كوريا، قدمنـا أداًء جيًدا 
ي التصـدي للهجمات أمام الرتغال، وأشـعر 
بالسعادة لتدريبي سون، هو اعب متميز جدا 
ومجتهـد وأحب شـخصيته وطباعـه ويتمتع 

باانضباط ومتميز ي أدائه«.
وأضاف »رأيت ي سون شيئا مميزا، واقرحت 
عليـه التواجد ي هامبـورج وتصعيده للفريق 
اأول وأتمنـى لـه كل التوفيـق فيما عـدا لقاء 
اليـوم«. وختـم: »غانا سـيحاول الوقوف ضد 
هجمـات كوريـا كمـا حـدث أمـام الرتغـال 
وسـنحاول تقديم كل ما لدينا وسـد الفراغات 

ونقاط الضعف«. { سون

دانيال أمارتي:

جمهــــــــــورنا 

داعــــــم كبيـــــر لنـــــا
مدافع  أمارتي،  دانيال  يرى 
ستارز  الباك  أن  غانا،  منتخب 
خطورة  إيقاف  واضحة  خطة  يملكون 

هيونج من سون، جناح منتخب كوريا الجنوبية.
وقال أمارتي ي امؤتمر الصحفي قبل اللقاء: »أعلم جيدا 
أن سون اعب ريع ويملك الدقة ي التسديدات وعلينا أن 

نستمع للمدرب ولدينا خطة إيقافه«.
ويلعب أمارتي ي صفوف ليسر سيتي اإنجليزي، بينما 
يلعب سون ي صفوف توتنهام بالدوري اإنجليزي أيضا.

امدرب  يضعها  التي  الخطة  إتباع  من  بد  ا  أنه  وأوضح 
داخل  امتغرات  مع  والتفاعل  التفاصيل  عى  والركيز 

املعب، متمنيا أن يملك فريقه الحظ واستغال الفرص.
وأشار إى أن جماهر غانا تدعم الاعبن بشكل رائع منذ 
البطولة، بل إن هناك جالية كبرة ي قطر تتواجد  بداية 

{ دانيال أمارتيلدعم الباك ستارز.

بينتو:

علينا استغال الفرص
أثنى الرتغـاي باولو بينتـو، امدير 
الفنـي لكوريا الجنوبيـة، عى قدرات 

منافسه الغاني، قبل 
لقاء امنتخبن اليوم.

وقـال بينتـو ي مؤتمر 
أننـا  »نعلـم  صحفـي: 
قويا  منافسـا  سـنواجه 
لديـه اعبون ينشـطون 
اإنجليزي،  الـدوري  ي 
ويملـك دفاعـا قويـا، 
مبـاراة جيدة  وقـدم 

أمام الرتغال«.
 : ف ضـا أ و
منتخـب  ا «

الكوري لديه أيضا قوة هجومية 
خاصة  استغالها،  يسعى 
الجنـاح  بتواجـد 
يـع  لر ا

هيونج من سـون، الذي سـيخوض 
امباراة بقناع واٍق للرأس«.

تحٍد  »أمامنـا  وزاد: 
دفاع  اخـراق  كبـر 

اسـتغال  غانا، وعلينا 
الفرص التي سـنحصل 

عليها، لتحقيق الفوز«.
امبـاراة  أن  وأوضـح 
لكـن  للغايـة،  صعبـة 
الكـوري  امنتخـب 
بحمـاس  سـيلعب 

شـديد،  وتماسـك 
الفـوز  لحسـم 

بعـد  اأول 
التعادل مـع أوروجواي، مؤكدا 

أنه ا يشـعر بـأي ضغوط 
قبل هذه امواجهة.

{ بينتو
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عى  الكرواتي  امنتخب  تغلب 
مساء   ،)-1  4( الكندي  نظره 
خليفة  استاد  عى  اأحد،  أمس 
الجولة  منافسات  ضمن  الدوي، 
ي  السادسة  بامجموعة  الثانية 

مونديال قطر.
وتقدم امنتخب الكندي ي الدقيقة 
دايفز،  ألفونسو  طريق  عن   2
الكرواتي  امنتخب  يدرك  أن  قبل 
أندريه  طريق  عن  التعادل 

كاراماريتش ي الدقيقة 36.
الهدف  ليفايا  ماركو  سجل  ثم 
وعاد   ،44 الدقيقة  ي  الثاني 
ليسجل  كاراماريتش  أندريه 
الهدف الثاني له والثالث لكرواتيا 

ي الدقيقة 70.
الهدف  ماير  لوفرو  أضاف  فيما 
ي  الكرواتي  للمنتخب  الرابع 
الوقت  من  الرابعة  الدقيقة 
امحتسب بدا من الضائع للشوط 

الثاني.
الكرواتي رصيده  امنتخب  ورفع 
إى أربع نقاط، ليتصدر امجموعة 
امغرب  عن  اأهداف  بفارق 

صاحب امركز الثاني.
فيما يحتل امنتخب الكندي امركز 
النقاط،  من  رصيد  بدون  الرابع 
امركز  البلجيكي  امنتخب  ويحتل 

الثالث برصيد 3 نقاط.
البداية جاءت ريعة من امنتخب 
الكندي، حيث تمكن من التسجيل 
حن مرر بوشانان عرضية قابلها 
ألفونسو ديفيز برأسية رائعة ي 

الشباك. 
عرضية  كراماريتش  وأرسل 
ميللر  بامدافع  ارتطمت  لكنها 
لكن  الشباك،  باتجاه  لتمر 

الحارس بوريان نجح ي التصدي 
واإمساك بها عى مرتن.

أمام  لليفايا  الكرة  ووصلت 
ليحاول  ياردة،  الـ6  منطقة 
تسديدها أثناء سقوطه عى أرض 
الكندي  الحارس  لكن  املعب، 

أمسك بها بنجاح.
رائعة  كرة  ليفايا  ومرر 
داخل  ليتوغل  لكراماريتش 
أرضية  تسديدة  ويطلق  امنطقة 
ألغاه  الحكم  لكن  الشباك  ي 

بداعي وجود حالة تسلل.

تسجيل  ي  كراماريتش  ونجح 
ممتازة  تمريرة  بعد  التعادل، 
امهاجم  قابلها  بريسيتش،  من 
بقدمه  واحدة  بتسديدة من مسة 

اليرى ي الشباك.
من  تمريرة  ليفايا  واستلم 
رب  العمق  ي  يورانوفيتش، 
تسديدة  وأطلق  كندا،  دفاع  بها 
الشباك،  سكنت  زاحفة  أرضية 

لينتهي الشوط اأول )1-2(.
عرضية  كرة  بريسيتش  وأرسل 
إى  لتصل  الجميع  أمام  مرت 

ويقابلها  اآخر  الجانب 
بتسديدة  كراماريتش 
الشباك  ي  أرضية 

الكندية.
فادح  خطأ  ومن 
ميللر،  كمال  للمدافع 
أورسيتش  انفرد 
بوريان،  بمرمى 

ماير  للوفرو  ومررها 
بكل  بالشباك  ليضعها 

امباراة  وانتهت  ســـهولة، 
.)1-4(

{ من مباراة كرواتيا وكندا

اأهداف: كراماريتش هدفين )36، 70(، 
ماركو ليفايا د44، لوفرو ماير د4+90 

)كرواتيا(
ألفونسو ديفيز د2 )كندا(

الطرد: ا يوجد 
الحكم: أندريس ماتونتي

كراماريتش.. رجل المباراة
امباراة«،  »رجل  جائزة  كراماريتش عى  أندري  تحصل 
بعد تسجيله هدفن ي مباراة منتخب باده أمام كندا، 

التي انتهت بفوز كرواتيا 4 / 1.
وسجل أندري كراماريتش هدفا ي الدقيقة 25، قبل أن 

يلغيه الحكم بداعي التسلل.
التعادل  إدراك  ي  لينجح  مجددا  عاد  كراماريتش  لكن 
)1-1( بالدقيقة 36، قبل أن يضيف ماركو ليفايا الهدف 
من  كراماريتش  ويعود   ،44 الدقيقة  ي  لكرواتيا،  الثاني 
جديد لتسجيل الهدف الثالث لكرواتيا والثاني ي الدقيقة 70، 

فيما سجل لوفرو ماير الهدف الثالث ي الدقيقة 4+90.
{ كراماريتش

كنداكرواتيا
41

صربيا والكاميرون.. الفرصة اأخيرة
ي  اأوى  مواجهتهما  خرا  بعدما  د.ب.أ-   الدوحة- 
منتخبا  يخوض   ،2022 قطر  العالم  كأس  نهائيات 
الكامرون وربيا لقاء الفرصة اأخرة عندما يلتقيان 

اليوم ااثنن، أما ي استكمال مشوارهما بامونديال.
عى  الربي  نظره  مع  الكامروني  امنتخب  ويلتقي 
الثانية  الجولة  منافسات  إطار  ي  الجنوب،  استاد 
كأس  ي  امجموعات  مرحلة  من  السابعة  بامجموعة 

العالم.
 3 أول  الكامرون وربيا عن حصد  منتخبا  ويبحث 
أمام  بامجموعة، عقب خسارتهما  نقاط ي مسرتهما 
الجولة  ي  الرتيب  عى  والرازيل  سويرا  منتخبي 

اافتتاحية، يوم الخميس اماي.
ويدرك كا امنتخبن أن الخسارة ي مباراتهما الثانية 
ي  بشدة  حظوظهما  تقلص  ستعني  بامجموعة، 
الرحيل رسميا  تكلفهما  وربما  امقبل،  للدور  الصعود 
اأخرة من  الجولة  قبل خوض  امونديال،  ومبكرا عن 

مرحلة امجموعات.
منتخب  يستغل  لم  بامونديال،  اأول  لقائه  وي 
الثامنة  للمرة  البطولة  ي  يشارك  الذي  الكامرون، 
من  اأول  الشوط  مجريات  عى  سيطرته  تاريخه،  ي 
العديد  وأضاع  السويري،  امنتخب  مع  لقائه  عمر 
فائزا  بخروجه  كفيلة  كانت  التي  السهلة  الفرص  من 
بحصيلة كبرة من اأهداف، ليأتي العقاب ي الشوط 
ليخر  مباغتا،  هدفا  مطلعه  ي  تلقى  الذي  الثاني، 

صفر /  1 أمام منافسه اأوروبي.
ويأمل ريجوبر سونج، امدير الفني منتخب الكامرون، 
ي تاي اأخطاء، التي وقع فيها اعبوه أمام سويرا، 
الحصول  سوى  فريقه  أمام  بديل  ا  أنه  يعلم  حيث 
عى نقاط امباراة، إذا أراد التمسك بآماله ي الصعود 

تحقيق  ي  أما  بامونديال،  اإقصائية  لأدوار 
الجولة  ي  الرازيل  أمام  إيجابية  نتيجة 

اأخرة بامجموعة، يوم الجمعة امقبل.
وتحلم الجماهر الكامرونية بعودة 

امروضة(  غر  )اأسود  منتخب 
اإقصائية  اأدوار  ي  للظهور 
الثانية ي  العالم للمرة  بكأس 
تاريخه، وتكرار اإنجاز الذي 
حققه ي نسخة البطولة عام 
1990 بإيطاليا، حينما بات 
يصعد  أفريقي  منتخب  أول 

إى دور الثمانية.
منتخب  يتطلع  جانبه،  من 

اتزانه  استعادة  ربيا 
أمام   2   / صفر  خسارته  عقب 

خالها  ظهر  مباراة  ي  الرازيل، 
اعبو امدرب دراجان ستويكوفيتش 

الشوط  ي  خاصة  للغاية  باهت  بشكل 
الثاني.

{ منتخب الكاميرون{ منتخب سويسرا

من أجل مواصلة

المشوار في المونديال

نعاني من اإصاباتدفاعنا ليس ضعيفً
للمنتخب  الفني  امدير  سونج؛  ريجوبر  أكد 
ربيا،  مواجهة  متحمس  أنه  الكامروني؛ 
بعد  لفريقه  بالنسبة  حاسمة  تعد  التي 

الخسارة ي الجولة اأوى.
الصحفي  امؤتمر  ي  سونج  وقال 
قبل اللقاء إن امنتخب الكامروني 
صعب  موقف  ي  نفسه  وضع 
الاعبن  من  الجيل  هذا  ولكن 
جديد ويشارك أغلب اعبيه أول 

مرة ي امونديال.
وأشار إى أن الاعبن بحاجة إى 
الدعم ي امدرجات ي لقاء ربيا 

ومساندة أعضاء الفريق.
ليس  الكامروني  الدفاع  أن  وأكد 
هدفا  سوى  يستقبل  ولم  ضعيفا 

واحدا من خطأ من الوارد حدوثه.
وأبدى سونج ثقته ي قدرة اعبيه عى عبور 
عقبة منتخب ربيا الذي يملك قواما مميزا وقدم 

أداء جيدا رغم الخسارة أمام الرازيل.

ربيا،  منتخب  الفني  امدير  ستويكوفتش،  دراجان  شدد 
عى أهمية مواجهة الكامرون اليوم ااثنن.

وقال مدرب ربيا ي امؤتمر الصحفي التقديمي 
إن فريقه يعاني من إصابات عديدة  للمباراة، 
وأثرت عى جاهزيته للبطولة خاصة أن هناك 
التدريب  من  يتمكنوا  لم  اعبن   8 أو   7

بنسبة 100 %.
وأشار ستويكوفتش إى أن اعب الوسط 
فيليب كوستيتش سيعود لصفوف فريقه 
ي  شارك  بعدما  الكامرون  أمام  اليوم 
امران عى مدار يومن متتالين وأصبح 

جاهزا بنسبة كبرة.
لربيا  بالنسبة  امونديال  أن  وأوضح 
امجموعة  أن  مؤكدا  الرازيل،  لقاء  بعد  بدأ 
هناك  بل  اإطاق  عى  سهلة  وليست  معقدة 
والكامرون  سويرا  بن  متساوية  حظوظ 

وربيا. { سونج

{  ستويكوفتش

ستويكوفتش: سونج:
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مساندة 
اقتربنا رئاسية

العالم معي

سعادة كرواتية

»كشخة« كندية

ال
 ع

يز
رك

ت

السامبا والماكينات 
إيد واحدة

النظافة أوا

انتماء منذ الطفولة

رقصة اانتصار 

صدمة بلجيكية

} تصوير-  محمود حفناوي



حلم.. الكأس موقف طريف لبايدن
رصدت عدسة $ الرياي 
استاد  ي  تواجدنا  خال 
الثمامة أمس هذه اللقطة أحد 
العالم  كأس  بطولة  مجسمات 

أمام املعب.
وحرص عدد كبر من الجماهر 
التذكارية  الصورة  التقاط  عى 
يعد  والذي  الرائع،  امجسم  مع 
امنتخبات  لكل  كبرا  حلما 

والجماهر للفوز بها.
يراود  الذي  التساؤل  ويبقى 

الجميع.. 
من ستكون هذه الكأس؟ ومن 

الذي سيتوج بها ي قطر..؟

فوضى في بروكسل

عمت حالة من الفوى أهم الشوارع 
فوز  بعد  بروكسل  ي  الرئيسية 
منتخب امغرب عى نظره البلجيكي 

بهدفن دون رد، أمس.
إى  رطي   100 نحو  واضطر 

للتصدي  امياه  خراطيم  استخدام 
فرش  دمروا  الذين  للمشجعن 
أفراد  عى  أشياء  وألقوا  الشوارع 
الرطة، وذلك حسبما ذكرت وكالة 

أنباء بلجا لأنباء ظهر أمس اأحد.

كشخة.. برازيلي»سهيل«.. يخسر التحدي

امباريات  قبل  بالتوقعات  الخاص  التحدي  »سهيل«،  الباندا  خر 
بعدما رجح كفة امنتخب البلجيكي للفوز عى نظره امغربي ي مباراة 

الفريقن اأمس وهو ما لم يحدث، وكانت امفاجأة فوز أسود ااطلس.
وأصبح الباندا »سهيل« أحد أبطال التوقعات ي مباريات كأس العالم 

»قطر 2022«، كعادة البطوات الكرى خال السنوات اأخرة.
وأطلق عى الدبن اسما »ثريا وسهيل«، واسم سهيل تيمنا بأحد أكثر 
النجوم امرئية معانا ي منطقة الخليج، و»ثريا« وهو ااسم العربي أحد 

أشهر العناقيد النجمية وأكثرها معانا.

خطف أحد امشجعن الرازيلين اأضواء خال وجوده ي امدرجات 
أمس بارتداء الغرة والعقال، بألوان زاهية وجميلة.

ويضفي  امتفاعلة،  الجماهر  أكثر  من  الرازيي  الجمهور  ويعد 
عى  وحرصه  بتشجيعه  العرب  مونديال  ي  للغاية  جميلة  صورة 

التعرف عى الثقافة القطرية والعربية كذلك.
التواصل ااجتماعي، خاصة توير مع كشخة  وتفاعل رواد مواقع 

امشجع الرازيي وأشادوا بإتقانه لها بشكل واضح جدا.
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{ فوضى بعد الخسارة

: اليوتيوبر المصري محمود حجازي يؤكد عبر 

الـ »TikTok« شهادة نجاح »2022«

الـ2  حاجز  يتجاوز  توك  والتيك  يوتيوب  ي  متابعيه  عدد 
مكانة  ي  وضعته  كبرة  ظل  بخفة  ويتمتع  متابع،  مليون 

مميزة كأحد صانعي امحتوى.
حوار  ي  الرياي  الوطن  فالتقاه  قطر،  ي  حاليا  يتواجد 
عر  تفاصيله  نرصد  الذي  اللقاء  هذا  معه  فكان  موندياي، 

السطور التالية: 
} ي البداية كيف ترى أجواء مونديال 2022..؟ 

والتنظيمية  الفنية  الناحية  من  واستثنائية  عظيمة،  أجواء 
والحضور الجماهري غر عادي ي كل امباريات با استثناء.

} وهل توقعت هذا التنظيم امميز..؟ 
اأخرة  العرب  كأس  ي  حارا  كنت  فقد  نعم،  براحة 
وشاهدت بأم عيني اماعب الرائعة والبنية التحتية الفريدة، 
وراهنت عى أن امونديال سيكون أكثر بريقا ومعانا من كل 

النواحي.
من  الجماهر  قبل  من  التفاعل  ترى  وكيف   {

امونديال..؟
خال  شخصية  تجربة  خال  ومن  لك  أقول  أن  يكفي 
من  الكثر  يجذب  بنره  أقوم  فيديو  أي  إن  اماضية  اأيام 

ااجتماعي  التواصل  مواقع  كل  ي  والتفاعل،  امشاهدات 
حاجز  الفيديوهات  أغلب  تتجاوز  الذي  توك،  التيك  خاصة 
وتميزها  قطر  نجاح  عى  واضح  دليل  وهذا  يوميا،  امليون 

. تنظيميا
} وما أكثر ما أعجبك ي التنظيم القطري..؟

واإسامية  العربية  وتقاليدنا  عاداتنا  عى  الحفاظ  أعجبني 
أحد  يجرها  أو  شيئا  قطر  تغر  فلم  هويتنا،  عى  والحفاظ 
عى تنفيذ أمور ا تتماى مع معتقداتنا، وهذا يحسب للجنة 
وتقدير  وتحية  حب  كل  منا  لهم  الذين  وامسؤولن  امنظمة 
واحرام، واليء الرائع كذلك هو اهتمام قطر بكل التفاصيل 
للحدث  التنظيم  ي  واردة  أو  شاردة  ترك  وعدم  الصغرة، 

العامي الكبر.
} كيف دخلت عالم السوشيال ميديا..؟

كرة  اعب  السابق  ي  وكنت  الجمهور،  مع  التفاعل  أعشق 
فجذبتني  والتكنولوجيا،  الكمبيوتر  ي  ومتخصصا  قدم، 
اليوتيوب،  عى  فيديوهات  عمل  ي  وبدأت  ميديا  السوشيال 
الـ100  حاجز  تجاوزت  حتى  جيدة  مشاهدات  وحققت 

مليون مشاهدة.

} ومتى كانت البداية..؟ 
ي بطولة أفريقيا 2019 بمر، وخال أيام قليلة فقط من 
خال البث امبار وجدت تفاعا كبرا وحصدت 100 ألف 

متابع خال أسبوع واحد فقط.
} وكيف ترى عالم السوشيال ميديا..؟ 

هو بمثابة بحر كبر، وكل يوم هناك جديد.. ولذلك أحرص 
هذا  ومواكبة  نفي  لتطوير  دورات،  عى  الحصول  عى 

الكبر. التطور 
} وماهي أهم امكاسب التي حققتها..؟

مكان  كل  ي  الرائع  وتفاعلهم  الجماهر،  محبة  براحة 
تسعدني وأعتقد أنها أكر امكاسب.

} ما هي أبرز البطوات التي قمت بتغطيتها..؟ 
بطولة أفريقيا 2019، وبطولة أفريقيا 2021 ي الكامرون 
ودورة ألعاب البحر امتوسط ي الجزائر هذا العام وهي من 

البطوات التاريخية التي أعتز بتغطيتها ي مسرتي. 
} ماذا..؟ 

الجزائري  والشعب  بالجمهور  كثرا  ارتباطي  زادت  أنها 
بلدي  الجزائر  وأعتر  استثنائية،  عاقة  به  تربطني  الذي 

كثرا  وأفتخر  وامحبة  الرحاب  فيها  أجد  ودائما  الثاني، 
بمحبة هذا الشعب.

} ماهي تطلعاتك ي امستقبل..؟ 
حساباتي  عر  هادف  محتوى  لتقديم  دائما  أسعى 
الشخصية، والعمل عى نبذ التعصب بن الجماهر العربية 
خال  من  الشعوب  بن  والتقارب  الصلة  أوار  وزيادة 

الرياضة وكرة القدم.
} ما هي توقعاتك للمنتخبات العربية..؟

أتوقع تأهل السعودية بنسبة 60 % إى دور الـ16 ي حالة 
الفوز أو التعادل مع امكسيك، وخروج تونس وامغرب من 

الدور اأول.
} ومن ترشحه للفوز باللقب..؟

امنافسة صعبة للغاية، لكن أتوقع اللقب لن يخرج من بن 
الرازيل أو اأرجنتن.

} كلمة أخرة..؟
شكرا لقطر عى توحيد الشعوب العربية، وعى هذا التنظيم 
الرائع ورفع راية اأمة العربية بحدث كبر واستثنائي يرفع 

الرأس.

{ الباندا سهيل

أنه  بايدن  جو  اأمركي  الرئيس  ني 
امشارك  باده  منتخب  اعبي  مع  تحدث 
ي نهائيات بطولة كأس العالم بعد مباراة 

إنجلرا.
واتضح ي مقطع فيديو لحوار مع بايدن 

أنه تفاجأ كثرا بنتيجة امباراة.
وسئل بايدن عما إذا كان لديه تعليق عى 
نتيجة التعادل، فرد بالسؤال: »هل انتهت 

اللعبة؟«
وقالوا له: نعم، لم نسجل أي هدف!

لقد  نعم،  »أوه  فجأة:  الرئيس  وتذكر 
تحدثت مع الفريق«.

يا  النتيجة  عى  تعليقكم  وما  نعم؟   -
سيدي؟

- ا يء جيد!.

{ حجازي

نشعر كأننا وسط أهلنا.. 
والشعب القطري مضياف

{ مجسم المونديال{ بايدن

قـطــر فــاجــأت العـالـم ونجــاح التنظــيـم «طبيعي جـدا»

فيـديــوهــات الجـمــاهــيـر تتجــاوز الـ «50» ملـيــونـا يــومــيـا

خطف المصري محمود 
حجازي أحد مشاهير 

السوشيال ميديا، 
واليوتيوبر المعروف 

اأضواء خال اأيام 
الماضية، بفيديوهاته 

المميزة مع الجماهير في 
سوق واقف.

ويرتبط حجازي كثيرا 
بالجماهير الجزائرية بعد 

تغطيته الرائعة لدورة 
ألعاب البحر المتوسط.

حوار- محمد الجزار

Facebook
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سعد المهندي

الكاميرون

كوستاريكا

كوريا الجنوبية

المغرب

صربيا

اليابان

غانا

بلجيكا

البرازيل

كرواتيا

البرتغال

ألمانيا

سويسرا

كندا

اأوروجواي

إسبانيا
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: وزير الرياضة التونسي لـ 

قـطــر نجـحــت بامتيـاز

الرياض�ة  إى  الوزي�ر  وتط�رق 
التونس�ية وتحدث عن مدى تطورها 
الش�باب  وزارة  واس�راتيجية 
والرياضة ومتى يتم ااستعداد لأيام 
الرياضة  امقبل�ة، فق�ال: »مس�توى 
التونسية جيد.. النتائج التي تحققت 
أن  تؤك�د  الفردي�ة  الرياض�ات  ي 
الرياضة التونسية عى ما يرام، وأكر 
دلي�ل عى ذل�ك هو تمثيله�ا امرف 
اأومبي�ة  واألع�اب  البط�وات  ي 
والعامية، لكن نقص اإمكانات امادية 
يمك�ن اعتب�اره أمرًا يح�د من تطور 
الرياضات اأخرى، خاصة الرياضات 
الجماعي�ة الت�ي تس�تهلك الكثر من 
امع�دات الفنية وامادي�ة. والكثر من 

اإمكانيات اأخرى«. 
يتعل�ق  فيم�ا  »اآن  الوزي�ر  وق�ال 
الش�باب  وزارة  باس�راتيجية 

الله  ب�إذن  والرياضة، 
القطاع  مع  وبالراكة 

الخ�اص  الري�اي 
سنتغلب  التوني، 
امشاكل  هذه  عى 
وس�تبدأ  امالي�ة 
بالتعاي  الرياضة 

التدريجي«.
وي حديثه عن كأس 

العمليات  وسر  العالم 
أن  الوزير  أك�د  التنظيمية، 

دول�ة قط�ر تميزت وحقق�ت الكثر، 

فالتنظيم مميز للغاية والجو حماي 
والتنظي�م والجهود الكب�رة لتنظيم 
هذه النس�خة م�ن اموندي�ال جعلته 
إحدى أفضل النس�خ حتى 

اآن. 
بس�ر  يتعلق  وفيما 
حت�ى  اموندي�ال 
اآن ق�ال الوزي�ر 
إن  التون�ي 
ممت�از،  التنظي�م 
ممتع�ة  واأج�واء 
وأعتقد  وحماس�ية، 
ق�د  قط�ر  دول�ة  أن 
تج�اوزت التح�دي لتنظيم 

كأس العالم وكسبته.

 اتفاقية 
التعاون مع الدوحة 

فــي طـــور 
التنفيذ

خالد الطوالبة

سجله الكندي ديفيس

أسـرع هـدف
ألفونسو  الكندي  امنتخب  اعب  أصبح  قنا-  الدوحة- 
ديفيس صاحب أرع هدف ي كأس العالم FIFA قطر 
2022 حتى اآن حيث سجل هدف منتخب باده الوحيد 

عى  أمس  بينهما  جمعت  التي  امباراة  ي  كرواتيا  أمام 
100 ثانية فقط محققا رقما  الدوي بعد  استاد خليفة 
قياسيا له وللمنتخب الكندي الذي يشارك ي النهائيات 
تاريخه  ي  الثانية  للمرة 

بعد امكسيك 1986.
صاحب  ديفيس  يلعب 
بايرن  لفريق  عاما  ال�22 
ميونخ اأماني والذي انضم 
ويلعب   2019 عام  إليه 
دوليا منتخب باده منذ عام 

.2017

سجل  الذي  الهدف  ورغم 
البطولة  ي  ديفيس  باسم 
الكندي  امنتخب  فرص  فإن 
الدور  إى  العبور  ي  ضعيفة 
الثاني بعد الهزيمة من كرواتيا -1 4 بعد هزيمة أوى 
السادسة با نقاط  ليتذيل امجموعة   -1  0 من بلجيكا 
استاد  عى  امقبل  الخميس  يوم  امغرب  لقاء  انتظار  ي 

الثمامة ي الجولة اأخرة.
وتاريخيا فإن أرع هدف ي تاريخ نهائيات كأس العالم 
لصالح  وسجله  شوكور  هاكان  الركي  باسم  مسجل 
بعد  الجنوبي  الكوري  امنتخب  منتخب باده ي مرمى 
العالم  29 يونيو ي نهائيات كأس  11 ثانية فقط يوم 

2002 التي أقيمت ي كوريا واليابان.

العراقي حبيب:

تجربة ذوي ااحتياجات ثرية

محتوى  أخصائي  حبيب،  أحمد  العراقي  يحرص 
امرور يومياً  2022 عى  العالم فيفا قطر  ببطولة كأس 
امخصصة  اأماكن  كافة  لتوثيق  امونديال،  ماعب  عى 
العرس  ومتابعة  لحضور  الخاصة،  ااحتياجات  لذوى 
يقام  الذي  امونديال  بأجواء  وااستمتاع  الكبر،  الكروي 
أول مرة ي أرض عربية. وقال حبيب ي تريح خاص 
ذوي  من  امشجعن  من  العديد  »لدينا  الرياي  للوطن 
مشاهدة  قطر  إى  حروا  الذين  الخاصة  ااحتياجات 

ولله  قطر،  مونديال  ي  وتاريخية  ومبارة  حية  تجربة 
ي  لهم،  توفرها  تم  والخدمات  اإمكانيات  كافة  الحمد 
لذلك  وإضافة  لحضورهم،  امخصصة  واأماكن  اماعب 
البيت،  ماعب  ي  التوحد  لذوي  حسية  غرف  إنشاء  تم 
لوسيل، وامدينة التعليمية، للتغلب عى أي مشاكل خاصة 
وهذا  السمع،  أو  العن  عى  تأثر  لها  التي  أو  باإضاءة 
جميع  ي  الوثائقية  اأفام  من  العديد  أنتج  جعلني  ما 
الحضور  عن  ااجتماعي  بالتواصل  الخاصة  امنصات 
لهم  الثرية  والتجربة  الخاصة  ااحتياجات  لذوي  امميز 
مع النسخة الحالية من امونديال، حيث تم تجهيز هذه 

الغرف وفقاً أحدث التقنيات الحديثة«.

كتب- أدهم الرقاوي

أكد وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش، على أن التعاون بين تونس 
وقطر هو تعاون تاريخي، خاصة في المجاات الرياضية، وأكد أن تونس وقطر 

لديهما اتفاقية تعاون مشترك في المجال الرياضي وهو في طور التنفيذ.




