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العنابي يختتم مشواره المونديالي بمواجهة هولندا اليوم

نبيها جماهيرية



اأديب الكبير حلمي القاعود يفتح النار بقوة على المشككين ويؤكد:

اتهاماتهم سخيفة ..!
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لم نحظ بشرف ااستضافة من «1930».. والحلم تحقق أخيرا 

دافع الدكتور حلمي القاعود اأديب 
والكاتب المصري الكبير، وأحد أعام النقد 
اأدبي في الوطن العربي بقوة عن مونديال 
قطر 2022، وفتح النار على الغرب وأصحاب 

الحمات الشرسة والمشككين في 
قطر، مفندا بالحجة والدائل أسباب هذه 
الحمات، وخلفياتها الحضارية والثقافية 

أيضا، مؤكدا أن قطر حققت الكثير 
من المكاسب من خال 

استضافتها لنهائيات 
كأس العالم أول 
مرة في منطقة 

الشرق اأوسط 
والوطن 

العربي. 

كتب – محمد الجزار

{ حلمي القاعود

منذ »2010« واأكاذيب ا تتوقف للتقليل من قيمة الدوحة

الكل تناسى »الخافات«.. والبطولة أصبحت فرحة للجميع 

الشعوب العربية واإسامية توحدت خلف قطر

مشــاعر الكــراهيــة والبغضـاء ظهـرت بـوضــوح 

مجلة  ي  مطوا  مقاا  نر  القاعود  الدكتور 
اأكاذيب  كل  خاله  فند  الكويتية،  امجتمع 
الرائع  وتميزها  قطر  نجاحات  عن  وتحدث 
البطولة  إنجاح  إجل  من  الكبر  وعملها 

وخروجها بأفضل صورة ممكنة. 

أول مرة 

 قال الدكتور القاعود ي مقاله: لم يحظ العرب 
منذ نشأة »امونديال« )1930م( برف تنظيم 
ُبذلت   ،2022 العام  إا ي هذا  العالم«  »كأس 
أخفقت،  ولكنها  اماضية  العقود  ي  محاوات 
بسبب عدم تحقيق الروط امطلوبة، وتمكنت 
الروط،  هذه  تحقيق  من  قطر  دولة  أخراً 
واستطاعت أن تنفق كثراً لتوفر بنية أساسية 
والعنار  واأنشطة  اللقاءات  إقامة  متكاملة 
امساعدة، وكانت فرصة لنقل الدولة إى أحدث 

وضع حضاري عامي. 
سنوات  منذ  قطر  اخترت  عندما  وأضاف: 
اأراجيف  بدأت  الحاي،  امونديال  لتنظيم 
صفحات  عى  تزحف  واأكاذيب  واأباطيل 
الفضائية،  وشاشاته  الكرى،  الغرب 
قطر،  قيمة  من  تقلياً  الدولية،  ومؤسساته 
عن  فضاً  التنظيم،  عى  قدرتها  ي  وتشكيكاً 
رى  القطرين  بدفع  السخيفة  ااتهامات 

لينالوا رف استضافة امونديال. 
اكتمال  بعد  أشهر  ستة  قبل  قائا:  وتابع 
وممارسة  للضيافة  قطر  ي  التجهيزات 
الكراهية  اشتعلت  الرياي،  النشاط 
تتعلق  مشكات  الغرب  واختلق  والبغضاء، 
الحكومات  أوتار  وعزفت  العمال،  بحقوق 
ينتظر  الذي  الفشل  وتر  عى  للغرب  التابعة 
امناسبة العامية، وامتدت الحملة لتشمل قطر 
وأخذ  اإسام،  عن  فضاً  وامسلمن  والعرب 
الهيمنة  جروت  يمارس  ااستعماري  الغرب 

بالتريعات  يتعلق  فيما  ااستعمارية 
امسلم،  اآخر  ورفض  والسلوكيات 

وامسلمن  العرب  يقّرع  فراح 
للشذوذ  قبولهم  عدم  عى 

الخمر،  ورب  الجني، 
اأخرى  اإسامية  وامظاهر 
والصاة  امساجد  مثل 
بعدم  ويندد  والحجاب، 
الصليبية  أفكاره  قبول 
وأخاقه  الوثنية  وقيمه 

اانتهازية. 

الترويج للشذوذ 

بعض  جاءت  لقد  أيضا:  وقال 
الفرق اأوروبية تحمل عجرفة القوة 

-الذي  للشذوذ  لرّوج  ااستعمارية 
أو  )الرينبو  يسمونه مثلية- وحملوا شاراته 

التي  امضيفة  الدولة  وانتقدوا  قزح(،  قوس 
اإرادة  عليها  وفرضت  معهم  تتسامح  لم 
اإسامية طرد دعاة الشذوذ الذين لم يحرموا 

الضيافة، وا قيم امجتمع امضيف. 
التي  فيزر  ناني  اأمانية  الداخلية  وزيرة 
منع  عى  تحايلت  امونديال،  مشاهدة  حرت 
الشارة  تخفي  سرة  فارتدت  الشواذ،  شارات 
إى  دخلت  حتى  ذراعها  فوق  ربطتها  التي 
فظهرت  السرة  وخلعت  امتفرجن،  مقاعد 
الشارة بألوان قوس قزح )الرينبو(، وقالت ي 
إنفانتينو:  غطرسة وسوء أدب لرئيس »فيفا« 

انظر: إن اأمر ليس بهذا السوء كما تتصور! 
اليابان،  أمام  خرها  التي  مباراته  بداية  وي 
عى  أيديهم  اأماني  الفريق  أفراد  وضع 
أفواههم عند عزف سامهم الوطني احتجاجاً 
أصدره  الذي  الشواذ  شارات  منع  قرار  عى 

»فيفا« )ااتحاد الدوي لكرة القدم(. 

إظهار ااحترام 

وأشار إى أن بعض امنتخبات الغربية أنكرت 
أعلن  فقد  البغيضة،  العنرية  امشاعر  هذه 
لن  أنه  لوريس  هوجو  فرنسا  منتخب  قائد 
يرتدي شارة الشواذ؛ أنه يريد إظهار ااحرام، 
منذ  يعرف  العالم   :»1 »أوروبا  مراسل  وقال 
12 عاماً أن قطر ستنظم كأس العالم 2022، 
ا أفهم هذا الهجوم ي اأشهر الستة اأخرة، 
وأضاف أنه يتفق مع إيمانويل ماكرون، رئيس 
فرنسا، الذي رفض »تسييس« الرياضة، وذكر 
من  أعلن  ماكرون  وكان  سيئة«،  »فكرة  أنها 
منتخب  لتشجيع  قطر  إى  سيذهب  أنه  قبل 
باده، إذا تأهل الفريق للدور نصف النهائي. 

عى  وبريطانيا،  واليابان  أمانيا  كانت  وإذا 
سبيل امثال، يدعمون قوانن الشذوذ أو امثلية 

امسألة  هذه  أن  إا  كاملة،  بصورة  الجنسية 
امدى  واسع  تاماً  ورفضاً  انتقاداً  تواجه 
فقد  نفسها،  الغربية  الدول  داخل 
وأسراليا،  وإسبانيا  روسيا  رفضته 
قوانن  الفاتيكان  أدان  وقد 
الشذوذ..  ورأى الفاتيكان أنه إذا 
القانون  هذا  عى  التصديق  تم 
سيتم إجبار امدارس عى تنظيم 
القومي  »العيد  مثل  فعاليات 
فيها  يحتفل  الجنسية«  للمثلية 

اأطفال بامثلين. 

ثقافات مختلفة 

إن  قائا:  القاعود  الدكتور  وتابع 
ي  عميقاً  تحفر  ثقافة  عن  يعر  الغرب 
جذوره الوجودية وتقوم عى كراهية اإسام 
وامسلمن، وتدفعه من خال إحساسه بالقوة 
وهو  وتمزقنا،  بضعفنا  ومعرفته  والهيمنة، 
امسلمن  عى  هويته  لفرض  جاهداً  يسعى 
عامه  ي  وإدخالهم  اإسام،  من  بإخراجهم 
الهمجي، وإن بدا أحياناً أن امسألة تدور حول 
كرة القدم وتنظيم امونديال، ومن امؤسف أن 
النخب العربية اموالية للغرب كانت أشد بؤساً 
وخيبة وهي تزايد عى الغرب الوثني ي راع 
بلد  جهود  من  تنتقص  أن  وتحاول  الهويات، 
عربي مسلم ي تنظيم كأس العالم، وتقلّل من 
واحرام  اإسامية،  بهويته  التمسك  محاواته 
قوانينه وتقاليده العربية، وقد تجاهلت طائع 
حد  عى   - التبشر  قناصل  أو  ااستراق، 
تعبر العامة محمود محمد شاكر - أن الغرب 
للشذوذ واإباحية  اإسام يسوق  الوثني عدو 
البنيان ااجتماعي ي  بأشكالها كافة لتخريب 
دول اإسام، وتفتيت اإرادة اإسامية، حتى 
ويدفنوا  للمقاومة،  أثر  كل  امسلمون  يفقد 

هويتهم ي أعماق الهزائم والتخلف والردي. 

مخالفة الشريعة 

أن  أكد  العرب  اإعامين  أحد  أن  وأوضح 
الكحولية  امروبات  تناول  من  اأجانب  منع 
وني  اإسامية!  للريعة  مخالف  قطر  ي 
صاحبنا أنه قال منذ فرة قريبة: إنه ا يوجد 
آخر  وأفتى  اإسامية..   الريعة  اسمه  يء 
أن الذين يفاخرون بأن امنظمن القطرين قد 
أعلوا راية اإسام بمنع امشجعن الوافدين من 
يخلطون  اماعب  محيط  ي  الكحوليات  رب 
خلطاً كبراً؛ أن رب الكحوليات كان ممنوًعا 
مع  بينما  القطرية،  اأراي  عى  اأصل  من 
بدء فعاليات كأس العالم سمحت قطر برب 
محال  لديهم  صار  بل  الخمور)؟(،  وتداول 

كرى للبيع، ولم يتم امنع إا ي نطاق ضيق.
ورد القاعود عى هذه الكلمات قائا: لم يكتف 
امضلة،  الضالة  بفتاواهم  العرب  العلمانيون 
وامسلمون  العرب  يفخر  أن  استنكروا  بل 
والتعبر  امونديال،  إقامة  ي  بانتصارهم 
يبعثون  الذين  وهم  اإسامية،  هويتهم  عن 
أو  عرقية  أو  طائفية  امنقرضة؛  الهويات 

مذهبية أو خادمة للهوية الوثنية الغربية. 
أن  تجاهلوا  لقد  قائا:  حديثه  واختتم   
خلف  توحدت  واإسامية  العربية  الشعوب 
قطر وامظاهر اإسامية التي تجلت ي أماكن 
اأنشطة الرياضية، وتناست الخافات الفوقية، 
كما  الريطانية،  »الجارديان«  ذلك  واحظت 
 ،2022 نوفمر   25 ي  اأنباء،  وكاات  ذكرت 
حن حملت عنواناً يقول: العالم العربي يتوحد 
اانتباه  ولفتت  العالم،  كأس  ي  قطر  خلف 
العربي بخصوص كأس  امزاج  التحول ي  إى 
أصبح  حيث  متأخر  بشكل  »أتى  الذي  العالم 

فرحة للجميع«.



تفوقت على أوروجواي وتأهلت للدور الثاني

البرتغال تحجز تذكرة العبور
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زئير األسود

شكرا لك يا وليد، شكرا لكم يا أسود، شكرا 
للجماهري املغربية والعربية.. عشنا معكم أياًما 
رائعة ولن نتنازل عن االستمتاع باأليام املقبلة 

داخل أجواء مونديالية تاريخية..
 يف هذه البطولة حّول املنتخب املغربي 

التمنيات إىل واقٍع جميل نسعد به من خالل 
احتفاليات يف كل مكان ونحاول املحافظة عليه 
عن طريق ترصيحات ذكية للمدرب الركراكي 
الذي يكرر دائما جملة محددة: »لم نحقق أي 

يشء لحد اآلن«.
يف كل لقاء أكون قريبا جدا من غرفة املالبس 
وفيها تلمس بشكٍل جيل تماسكا وترابطا بني 

كل الالعبني الذين يضعون روح املجموعة فوق 
أي اعتبار آخر، وخري صورة تشري إىل ذلك تلك 
اللقطة التي ظهر فيها الثنائي عبد الرزاق حمد 

الله ويوسف النصريي جنبا إىل جنب يف كل 
حوار أمام اإلعالميني بعد االنتصار عىل بلجيكا. 
مع مرور كل يوم تكرب أهدافنا وتتزايد أحالمنا 

التي تغوص حاليا دون خط نهاية، فكل 
العب داخل املنتخب املغربي أصبح واثقا من 
جزئية مهمة مفادها أن النتائج تتحقق فقط 

عىل أرضية امليدان وليس عىل ورق املحللني 
واملراقبني يف الصحافة العاملية. 

ملدة سنوات وسنوات أحرجنا املنتخبات الكبرية 
يف مسابقات مختلفة دون الوصول إىل النتيجة 

املرجوة لكن الجيل الحايل أرص بنجومه 
وكربيائه عىل دفن املشاركات املرشفة وتحويلها 

إىل نقاط حقيقية تجعلك قريبا من الدور ثمن 
النهائي الذي لم نتأهل إليه منذ نسخة ستة 

وثمانني. 
هذه املرة تبقت يف دور املجموعات مباراة 

واحدة فقط أمام كندا وهي املواجهة التي لن 
ندخلها بثقة زائدة بل بثقة مسؤولة تمكننا 

من حسم هدف التواجد بني أفضل ستة عرش 
منتخبا يف العالم. 

هذه أقل هدية ينتظرها الجمهور املغربي املميز 
ويستحقها كل أسد حظي بدقائق يف امللعب 
أو ساهم من مقاعد االحتياط يف دعم زمالئه 

إلسعاد كل املغاربة.

الربتغايل  املنتخب  فرنانديز،  برونو  قاد 
عىل   ،)0-2( بنتيجة  االنتصار  لتحقيق 
منافسات  ضمن  أمس،  مساء  أوروجواي، 
الجولة الثانية من دور املجموعات بمونديال 

قطر 2022، عىل استاد لوسيل.
وسجل فرنانديز هديف الربتغال يف املباراة، يف 

الدقيقتني 54 و)3+90(.
وبهذا االنتصار رفع منتخب الربتغال رصيده 
إىل 6 نقاط يف صدارة املجموعة، بينما تجمد 
ذيل  يف  نقطة وحيدة  عند  أوروجواي  رصيد 

الرتتيب.
أوروجواي،  من  بمحاولة  املباراة  بدأت 

بتسديدة بعيدة عرب أوليفريا يف الدقيقة 3.
وجاء الرد من الربتغال بتسديدة عىل الطائر 
يف  املرمى  أعىل  مرت  كارفاليو،  ويليام  من 

الدقيقة 4.
الربتغايل،  املنتخب  من  الضغط  واستمر 
بتسديدة أرضية عن طريق برونو فرنانديز، 

من خارج املنطقة يف الدقيقة 8.
كرة  أوروجواي  مدافع  خيمينيز  وصوب 
رأسية داخل منطقة الجزاء، مرت أعىل مرمى 
الدقيقة  يف  الربتغال  حارس  كوستا  ديوجو 

.11
وأهدر رودريجو بينتانكور العب أوروجواي 
فرصة تسجيل هدف محقق لبالده يف الدقيقة 
32، حيث انطلق وبمهارة فردية راوغ دفاع 
الحارس  لكن  قوية  كرة  وسدد  الربتغال 

ديوجو كوستا تصدى لها برباعة.
وانتهى الشوط األول بالتعادل السلبي بدون 

أهداف.
برناردو  انطلق  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 
كرة  وسدد  الربتغال،  منتخب  نجم  سيلفا 
ارتطمت بالشباك الخارجية ملرمى أوروجواي 

يف الدقيقة 52.
هدف  تسجيل  يف  فرنانديز  برونو  ونجح 
بعرضية   ،54 الدقيقة  يف  للربتغال  التقدم 

مرت من فوق رأس رونالدو وأكملت طريقها 
للشباك.

مهاجم  نونيز  داروين  من  الرد  وجاء 
أوروجواي، بتسديدة أرضية زاحفة، وصلت 
مرمى  حارس  كوستا  ديوجو  أحضان  بني 

الربتغال يف الدقيقة 59.
وحرم القائم ماكيس جوميز العب أوروجواي 
 ،74 الدقيقة  يف  التعادل  هدف  تسجيل  من 

حيث صوب كرة صاروخية من خارج منطقة 
الجزاء ارتطمت باإلطار األيرس للمرمى.

تتكرر  ال  فرصة  سواريز  لويس  وأضاع 
يف  ألوروجواي  التعادل  هدف  لتسجيل 
منطقة  داخل  كرة  تلقى  حيث   ،78 الدقيقة 
الشباك  يف  وسدد  الكرة  واستلم  الجزاء، 

الخارجية بغرابة شديدة.
منتخب  العب  لياو  رافائيل  البديل  وصوب 

الجزاء،  منطقة  داخل  مقوسة  كرة  الربتغال 
القائم األيمن ملرمى أوروجواي  مرت بجانب 

يف الدقيقة 82.
واحتسب حكم املباراة ركلة جزاء للربتغال يف 
الدقيقة 90، إثر وجود ملسة يد عىل خيمينيز 
داخل منطقة الجزاء، وانربى لتنفيذها برونو 
فرنانديز الذي سجلها بنجاح ليضيف الهدف 

الثاني له ولبالده يف الدقيقة 93.

أشرف بن عياد

املنتخب  جناح  ساني،  لريوي  أّكد  قنا-  الدوحة- 
منتخب  مع  أساسياً  للمشاركة  جاهزيته  األملاني، 
بالده أمام كوستاريكا، الخميس املقبل، يف الجولة 
الثالثة لحساب املجموعة الخامسة ضمن نهائيات 

كأس العالم FIFA قطر 2022.
 وغاب نجم بايرن ميونيخ عن املباراة األوىل ألملانيا 
يف املونديال أمام اليابان يوم األربعاء املايض، بسبب 
مشاركته  قبل  التدريبات،  أثناء  الركبة  يف  إصابته 

كبديل يف مواجهة إسبانيا، أمس األحد.
وقال ساني يف ترصيحات له: »ركبتي باتت أفضل، 

وأعتقد أنني قادر اآلن عىل اللعب من البداية«.
بأن  اعرتف  قد  أملانيا،  مدرب  فليك  هانيس  وكان 
األساسية  لتشكيلته  خياراً  كان  ساني 
أمام إسبانيا، لكنه تجنب املجازفة 
به منذ البداية، خشية تعرضه 

ألي إصابة أخرى.
أملانيا  يشار إىل أن منتخب 
وحيدة  نقطة  يمتلك 
ترتيب  بها  يتذيل  فقط 
الخامسة  املجموعة 
املنتخب  يتصدرها  التي 
أربع  برصيد  اإلسباني 
واحدة  نقطة  وبفارق  نقاط 
عن كل من اليابان وكوستاريكا 

ولكل منهما ثالث نقاط.

{ ساني

ساني جاهز 
»كوستاريكا« لـ

آيو : الحلم يقترب
املنتخب  قائد  آيو  آندريه  اعترب 
الغاني والعب نادي السد أن الفوز 
املثري عىل منتخب كوريا الجنوبية 
لتحقيق  الطريق  عىل  وضعهم 
الدور  إىل  التأهل  يف  حلمهم 
»هذا  وقال:  البطولة..  يف  التايل 
الفرصة  يعطينا  الصعب  الفوز 
الحلم  تحقيق  يف  قدماً  للميض 
بالعبور من دور املجموعات إىل 
النهائي، لكن علينا  الدور ثمن 
بجد  ذلك  أجل  من  نعمل  أن 
للمباراة  ونعد  أكرب  واجتهاد 

القادمة الحاسمة«.
السد  نادي  العب  وشّدد   
أن  رضورة  عىل  القطري 
يكون املنتخب الغاني يف كامل 
جاهزيته ويظهر تلك العقلية 
من  يستطيع  التي  املطلوبة 

أمام  الحاسمة  املواجهة  خوض  خاللها 
الفتاً  له،  أداء  بأفضل  األوروغواي  منتخب 
إىل أن املنتخب الذي يضم مزيجاً من العبي 
جميع  يتحىل  أن  يجب  والشباب،  الخربة 
العبيه بالعقلية التي تؤهلهم لتحقيق النتيجة 

املأمولة يف مواجهة الجولة األخرية.
ترصيحه  الغاني  املنتخب  قائد  وختم   

جيه  بتو
»إنه  بالقول:  رسالة لجماهري غانا 

بهذه  بالدك  جماهري  تحرض  أن  لعظيم 
لتشجيعك،  العالم  الجيدة يف كأس  األعداد 
ونحن نحتاج لدعمها ومؤازرتها خصوصاً 
املجموعات  بدور  األخرية  املواجهة  يف 
الفوز  يف  أمله  عن  معرباً  الجمعة«،  اليوم 

والتأهل.

{ آندريه آيو

الكاميروني بيير:

المبتي : 

تنتظرنــــا معركــــــــة !

خضنــا مواجهـــة صعبـــة

بيري  نسامي  أّكد  قنا-  الدوحة- 
األول  الكامريوني  املنتخب  العب 
التعادل  نتيجة  أن  القدم  لكرة 
منتخب  بها  خرج  التي   )3  -  3(
يف  الرصبي  نظريه  أمام  بالده 
الثانية باملجموعة السابعة  الجولة 
قطر   FIFA العالم  كأس  ببطولة 
خلفية  عىل  نسبياً،  جيدة   ،2022

ملنافسهم  أُتيحت  التي  الفرص 
للتسجيل.

ترصيحات  يف  بيري  وقال 
جمعت  التي  املباراة  إن  له، 
الجنوب،  ملعب  املنتخبني، عىل 

عىل  وصعبة  قوية  كانت 
رصبيا  أن  إىل  مشرياً  الطرفني، 

مميزين. العبني  تمتلك 

الدوحة - قنا - أبدى طارق المبتي الظهري 
املثري  بالفوز  سعادته  غانا  ملنتخب  األيمن 
كوريا  منتخب  عىل  تحقق  الذي  واملهم 
التأهل.  حظوظ  عىل  أبقى  والذي  الجنوبية 
وقال رداً عىل سؤال لوكالة األنباء القطرية 
الفوز  بهذا  السعادة  غاية  يف  »أنا  )قنا(: 
املهم الذي أثبتنا من خالله أننا قادرون عىل 

أمام  األوىل  املباراة  يف  الخسارة  بعد  العودة 
الربتغال«.

اإلنجليزي:  برايتون  فريق  العب  وأضاف   
»لقد لعبنا مباراة صعبة أمام منتخب جيد 
العالم  كأس  يف  املباريات  وكل  ومتماسك، 
الخروج  يف  األخري  يف  نجحنا  لكننا  صعبة، 

بما كنا نطمح إليه«.

قطر أوفت بكل التزاماتها
املدير  نائب  املولوي  أّكد خالد  قنا-  الدوحة- 
البطولة  وتجربة  واالتصال  للتسويق  العام 
قطر  أن  واإلرث،  للمشاريع  العليا  اللجنة  يف 
بطولة  تنظيم  تجاه  التزاماتها  بكل  أوفت 
2022، االستثنائية  FIFA قطر  كأس العالم 
ونجحت  املنطقة،  يف  األوىل  للمرة  ُتقام  التي 
انطالق  منذ  قياسية  أرقام  تحقيق  يف 

منافساتها.
لوكالة  خاص  لقاء  يف  املولوي  وقال   
عشاق  إن  »قنا«  القطرية  األنباء 
يف  القدم  كرة  ومحبي  وجماهري 
تجربة  عيش  من  تمكنوا  العالم 
 2022 قطر  مونديال  يف  فريدة 
األكثر تميزاً يف تاريخ كأس العالم.

إىل  حرضت  التي  الجماهري  أن  وأضاف   
عاشت  املونديال  فعاليات  ملتابعة  قطر 
الخاصة  الفعاليات  متميزة من خالل  تجربة 
من  كبرياً  نجاحاً  حققت  والتي  بالبطولة 
والتفاعل  الجماهريي  الحضور  حيث 
إىل  ثقافية  من  متنوعة  وهي  املجتمعي 
ترفيهية إىل مجتمعية، ومكنت املشجعني من 
جوانبها.. كل  يف  وسهلة  مرنة  تجربة  عيش 
األرقام  حطمت  البطولة  بأن  املولوي  ونّوه 
والحضور  التذاكر  بيع  حيث  من  القياسية 
وفرت  التي  البطولة  مباريات  يف  الجماهريي 
تابعها  أي مشجع  استثنائية يف حياة  تجربة 
من داخل قطر أو يف جميع أنحاء العالم من 

التليفزيون. شاشات  خالل 

العديد  واجهت  قطر  أن  املولوي  وأوضح   
من التحديات قبل انطالق البطولة وخاللها، 
تاريخي  حدث  تنظيم  يف  نجحت  ولكنها 
نيابة عن كل الوطن العربي، وأرسلت رسالة 
أن  العالم  كل  إىل   2022 قطر  مونديال  عرب 
العربي يستحق منحه  أثبتت أن الوطن  قطر 

الكبري. الحدث  تنظيم هذا 
املصاحبة  الرتفيهية  الفعاليات  وعن   
يومياً  املولوي:  قال   2022 قطر  ملونديال 
العديد  عىل  تشتمل  التي  الفعاليات  تتجدد 
مناطق  من  العديد  يف  املُقامة  األنشطة  من 
مفاجأة  من  أكثر  يومياً  وتشهد  الدولة، 
يف  البطولة  بأجواء  تستمتع  التي  للجماهري 

قطر.

خالد المولوي:

{ خالد المولوي

{ بيير
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كتب - عادل النجار

اليوم أمام هولندا في نهاية المشوار المونديالي

العنابي يبحث عن انتصار شرفي

السادسة  تمام  يف  البيت  استاد  يحتضن 
العنابي  منتخبنا  مباراة  اليوم،  مساء 
الثالثة  الجولة  يف  الهولندي،  نظريه  أمام 
واألخرية بدور املجموعات، بكأس العالم 

.2022
تقديم  بهدف  املباراة  يدخل  منتخبنا 
حظوظ  انتهاء  بعد  مرشفة  صورة 
أمام  الخسارة  بعد  الثاني  للدور  التأهل 
دون  بهدفني  األوىل  الجولة  يف  اإلكوادور 
رد، وأمام السنغال بثالثة أهداف مقابل 
أي  منتخبنا  يمتلك  ال  وبالتايل  هدف، 
التأهل  عىل  املنافسة  ودع  وبذلك  نقاط 
الهولندي  املنتخب  يتصدر  حني  يف 
ولكل  اإلكوادور  مع  مناصفة  املجموعة 
منتخب  سيقدم  لذا  نقاط،   4 منهما 
الفوز  أجل  من  لديه  ما  كل  هولندا 

الدور  إىل  رسمي  بشكل  التأهل  لضمان 
الثاني بعيداً عن أي حسابات أخرى.

للعنابي  بالنسبة  تاريخية  تعترب  املباراة 
تاريخه  يف  انتصار  ألول  يتطلع  الذي 
مرة  ألول  شارك  حيث  العالم،  بكأس 
التي  النسخة  هذه  خالل  املونديال  يف 
تاريخ  يف  مرة  ألول  قطر  تستضيفها 
الرشق األوسط واملنطقة العربية والعالم 
يتأهل  أن  األمنيات  وكانت  اإلسالمي، 
يحالفه  لم  لكن  الثاني  للدور  العنابي 
املنافسة  الفرق  قوة  ظل  يف  التوفيق 
مكاسب  هناك  لكن  األوىل،  باملجموعة 
اكتساب  تتضمن  املشاركة  من  أخرى 
خربات والتعرف عىل التجربة املونديالية 
تكرار  بطموح  للمستقبل  واالستعداد 

التواجد يف النهائيات العاملية.
عىل  للغاية  صعبا  سيكون  اليوم  اللقاء 
اإلحباط  حالة  بسبب  ليس  منتخبنا، 
الالعبني  عىل  خيمت  التي  والحزن 
بعد ضياع حلم التأهل ولكن من واقع 
أحد  فهم  الهولندية،  الطواحني  قوة 
بالبطولة،  للفوز  املرشحة  املنتخبات 
وأسماء  مميزة  عنارص  لديهم  أن  كما 
مهمة  ستجعل  عاملية  ونجوم  المعة 

منتخبنا اليوم صعبة للغاية.
والبحث  مرشفة  بصورة  الظهور 
إذا  تاريخياً  سيكون  انتصار  عن 
فمن  اليوم،  العنابي  هدف  هو  تحقق 
الرضوري تقديم ردة فعل قوية تريض 
تقديم  عند  تتأخر  لم  التي  الجماهري 
وإسعادهم  ملنتخبنا  واملساندة  الدعم 
يحسن  املشوار  نهاية  يف  جيد  بعرض 
الصورة التي كان عليها منتخبنا يف أول 
مباراتني، ونأمل أن يكون نجوم العنابي 

يف املوعد لتحقيق ذلك.

العنابي
خرس أمام اإلكوادور بالجولة األوىل 

خرس أمام السنغال بالجولة الثانية

استقبل 5 أهداف 

سجل هدفا وحيدا

هولندا
فازت عىل السنغال بالجولة األوىل

تعادلت مع اإلكوادور بالجولة الثانية

استقبلت هدفا وحيدا

سجلت 3 أهداف

Head to head

العنابي
صناعة  عىل  القادرين  البارزين  النجوم  من  العديد  العنابي  منتخبنا  يمتلك 
الفارق أمام دفاع هولندا القوي، ويف مقدمتهم أكرم عفيف صاحب املهارات 
وقت  يف  الخربة  صاحب  الهيدوس  وحسن  الهداف  عيل  املعز  وكذلك  العالية 

سيكون ملعركة الوسط دور كبري يف هذه املواجهة الصعبة.

الطواحين
يف  عامليا  البارزة  النجوم  من  العديد  الهولندية  الطواحني  منتخب  يمتلك 
مقدمتهم القائد فان دايك الذي يوصف بأنه أفضل مدافع يف العالم حاليا إىل 
جانب العديد من النجوم مثل دي يونج ودي ليخت وممفيس ديباي وغريهم 

من النجوم الذين يتألقون يف أفضل الدوريات العاملية.
Top stars

{ أكرم عفيف

{ فان دايك

قطر
اإلسباني فيليكس سانشيز يقود العنابي وأبرز إنجازاته كأس آسيا 

2019
لم يحقق أي فوز يف كأس العالم.

هولندا
بالربازيل  العالم  كأس  برونزية  حقق  خال  فان  لويس  الهولندي 

.2014
يعترب املدرب األكثر فوزاً يف تاريخ منتخب هولندا برصيد 38 انتصارا.

صافرة 
إفريقية

يدير مباراة منتخبنا العنابي اليوم طاقم حكام 
إفريقي، حيث سيكون الحكم الجامبي بكاري 
الحكم  ويساعد  الساحة،  حكم  هو  جاساما 
بمساعدة  نوبوي،  إلفيس  الكامريوني  األول 
الرجال،  أبو  محمود  املرصي  الثاني  الحكم 
var هو رضوان جيد ويعاونه مواطنه  وحكم 
عادل زروق، وحكم var مساعد هو الجزائري 
الصيني  سيكون  حني  يف  جوراري،  مكران 
خوليو  والتشييل  الرابع،  الحكم  هو  نينج  ما 

.var باسكونان لدعم تقنية

صراع خارج الخطوط



اإلسباني فيليكس سانشيز مدرب منتخبنا يؤكد:

ال أشعر بخيبة أمل..!

{ فيليكس سانشيز

5

السنة )28( - الثالثاء  5 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 29 نوفمبر 2022م العدد )9948(

عندما تسبق
دولة الزمن

أحمد الظامري 
هناك مونديال آخر لم ينتبه إليه أحد وال يقل 

أهمية عن مونديال املالعب الثمانية والذي 
سينفض مولده يف الثامن عرش من ديسمرب أيا 

كان املنتخب الفائز به من املنتخبات الـ 32 
التي قدمت إىل عاصمة الرياضة العاملية حاليا 

دوحة العرب. 
املونديال الذي أعنيه.. معركة قطر مع العرصنة 

والتطوير والتقدم والذي أظنه قد فازت قطر 
به من خالل عمل شاق استمر نحو اثني عرش 
عاما...ذهبت فيه قطر نحو العام 2050 وهي 

مازالت يف العام 2022، وهذا معناه أن قطر 
سبقت الزمن بنحو 28 عاما لكن لألمام وليس 

للخلف. 
أسمع وأرى شهادات الحارضين للمونديال 

املقام حاليا من أصدقاء عرب وأجانب وكلها 
تقول إن قطر تجري برسعة عداء املائة مرت نحو 

العرصنة يف كل مجاالت الحياة الحديثة مخلفة 
وراءها دوال يف املنطقة تملك نفس مواردها 

النفطية، بل ودوال عريقة أصبحت تنظر لقطر 
بحرسة بعد أن تجاوزتها بمراحل من خالل 

عقدين من الزمن فقط.
من كان يظن حتى مجرد الظن أن يقام 

مونديال كأس العالم يف أرض عربية؟ ومن كان 
ينظر أن تذهب أعني مليارات من األنفس نحو 
مالعبها ؟ ومن كان يخطر عىل باله أن تنجح 

دولة عربية يف خطف ملف تنظيم مونديال من 
دولتني كالواليات املتحدة واليابان.. واألوىل قوة 
سياسية تحرك العالم بغمزة عني والثانيه قوة 

اقتصادية أذهلت األلباب بتقدمها الرهيب.
قامت قطر ببناء ستة مالعب جديدة، مزودة 

بنظام تكييف هواء حديث للغاية. وعىل سبيل 
املثال، كلف ملعب البيت، الذي يتسع لـ 60 

ألف مقعد، 3 مليارات يورو، أي ثالثة أضعاف 
تكلفة ملعب فرنسا. باإلضافة إىل امللعب، 

ضاعفت قطر أعمال التخطيط العمراني بإنشاء 
ثالثة خطوط مرتو، ومطار، ومدينة جديدة 

)لوسيل( فيها فنادق، ومالعب غولف، ومرفأ 
فاخر. ناهيك عن كل مظاهر التقدم التي ال 

تتوافر يف دول أوروبية استضافت سابقا هذا 
الحدث. 

وكان املنظمون أذكياء عندما ربطوا يوم 
املونديال األخري من فعاليات كأس العالم 2022 

بيومها الوطني كما فعلت يوم افتتاح البطولة 
يف ملعب استوحي من بيت الشعر أو الخيمة 

التقليدية التي سكنها أهل البادية يف قطر 
واتسع لستني ألف متفرج. وهو أحد ثمانية 

مالعب ُبنيت خصيصا للبطولة باستثناء تجديد 
استاد خليفة.

مازال مييس حتى اآلن يلعب بنصف موهبته 
التي نعرفها.. فهل يفعل كما تفعل املنتخبات 

الكبرية بالتدرج يف املستوى؟ 
رصدت عدسة مباراة منتخب الواليات املتحدة 

وإنجلرتا، ضمن منافسات املجموعة الثانية بكأس 
العالم، اللقطه األسوأ حتى اآلن يف املونديال من 
العب أمريكي خالل الشوط األول. عندما مسح 

يده املبللة يف قميص أحد املصورين املسنني دون 
اكرتاث له.. وهي حركة اعتربت امتدادا لثقافة 

الكاوبوي األمريكي، فالنجومية أيضا أخالق 

دي يونج:

التركيز سالحنا
قال فرينكي دي يونج العب وسط منتخب هولندا 
يف  اإلكوادور  أمام  املطلوب  املستوى  تقديم  بعدم 
منافسات  ضمن  بالتعادل  انتهت  التي  املباراة 

الجولة الثانية من كأس العالم.
الصحفي:  املؤتمر  يف  يونج  دي  فرينكي  وأضاف 
ويتمتع  جيد  بشكل  صفوفه  نظم  منتخب  »كل 
اللياقة  كانت  كلما  يل  بالنسبة  جيدة،  بدنية  بلياقة 
البدنية بشكل جيد سيقدم الفريق مستوى رائعا«.

واعرتف دي يونج »مواجهة اإلكوادور لم نقدم فيها 
تلعب  ما  دائما  هولندا  أن  رغم  املطلوب  املستوى 
بشكل جيد، علينا تحسني أنفسنا وسنثبت لكم أننا 

األفضل يف املباراة املقبلة ضد قطر«.
غري  ال  فقط  الفوز  عىل  قطر  أمام  »سنركز  وشدد 
وتصدر املجموعة وليس من أجل التعادل«.

»لم  ترصيحاته  يونج  دي  واختتم 
جيد  بشكل  الكرة  عىل  نسيطر 
لدينا  كانت  اإلكوادور،  أمام 
ننفذها  لم  ولكن  حلول 

بالشكل الجيد«.
مفاوضات  وحول 
يونايتد  مانشسرت 
التعليق  رفض  السابقة 
كأس  يف  الرتكيز  بسبب 
العالم فقط… وأجاب »لن 
أعلق عىل ذلك املوضوع ألننا 

يف كأس العالم«.
{  فرينكي دي يونج

لـن أســـتمر مــــع هولندا !لويس فان جال:
لن  أنه  هولندا،  ملنتخب  الفني  املدير  جال  فان  لويس  أكد 
نتائج  كانت  مهما  الهولندية  الطواحني  قيادة  يف  يستمر 
املؤتمر  خالل  جال  فان  وقال  العالم..  كأس  يف  الفريق 
النتائج وحتى  أيا كانت  الصحفي: »لن أستمر مع هولندا 
بالفعل،  البديل  اختيار  تم  العالم«..»لقد  بكأس  فزنا  لو 
أنا ممتن لوجودي  اختياري،  الهولندي عىل  االتحاد  أشكر 

هنا، ولوال الكرة الهولندية ما تواجدت هنا«.
العالم  كأس  يف  مباراة  »كل  قال:  العنابي  مواجهة  وحول 
واألمر  حدثت،  التي  والنتائج  األهداف  إىل  انظروا  صعبة، 
تلعب  »قطر  وواصل:  قطر«..  مواجهة  عىل  ينطبق  نفسه 
ونحن  بالشطرنج..  أشبه  إنها   ،)1/1/3/5( بطريقة 
وأمام  مختلفة،  أساليب  ونجرب  مختلفة  بأشكال  نلعب 

اإلكوادور لم نلعب الكرة بشكل مناسب«.
مواطن  »أعرف  هولندا:  مدرب  وأضاف 

قوة الالعبني، وسنتمكن من لعب مباراة 
كل  سيعطي  هولندا  منتخب  جيدة، 

يشء ملدة 90 دقيقة«.
واشار اىل انه »ليس قلقا الن العنابي 
يلعب بال ضغوط، أنا مدرب محرتف 
مستوى  لديهم  الالعبني  أن  وأعرف 
بدون  متتالية  مباراة   17 لعبنا  رائع، 

االحرتام.  نستحق  نحن  وبالتايل  هزيمة 
علينا تنفيذ ما اتفقنا عليه«.

{ فان جال

تعلمنا الدرس جيدا
ان  العنابي  نجم  عيل  املعز  أكد 
املونديال،  يف  يحالفهم  لم  الحظ 
أمام  املاضية  مباراتنا  يف  خاصة 
املنتخب  ان  إىل  مشريا  السنغال.. 
لم  لكننا  كثريا  املرمى  إىل  وصل 
كل  »أهدرنا  وتابع:  نسجل.. 
محظوظني  نكن  ولم  الفرص، 

البطولة«. خالل 
املباراة  يف  خرس  قد  العنابي  وكان 

بهدفني  اإلكوادور  أمام  االفتتاحية 
مجدداً  يخرس  أن  قبل  نظيفني، 
الثانية  الجولة  يف  السنغال  أمام 
هدف،  مقابل  أهداف  بثالثة 
رسمي،  بشكل  املونديال  ليودع 
أمام  واألخرية  الثالثة  الجولة  قبل 

هولندا.
وقال املعز عيل: »لم نتأثر بضغوط 
الجماهري ولم نركز مع اإلعالم، كنا 

ونسعد  الـ16  لدور  التأهل  نتمنى 
مشاركتنا  هذه  لكن  الجمهور، 
األخرية«..  تكون  ولن  األوىل 
»تعلمنا  العنابي:  مهاجم  وأضاف 
جيدا  أداء  وسنقدم  جيدا،  الدرس 
ولفت  املقبلة«..  العالم  كأس  يف 
املعز عيل إىل أنه ال يفكر يف تسجيل 
عىل  يركز  ما  بقدر  األهداف 

املباريات. الفريق خالل  مساعدة  { المعز علي

المعز علي:

مدرب  سانشيز  فيليكس  اإلسباني  أكد 
يف  القدم،  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا 
املباراة  يسبق  الذي  الصحفي  املؤتمر 
األخرية للعنابي يف املونديال أمام هولندا، 
»ان هناك دائما صعوبة يف مواجهة فريق 
بكل  نافسنا  الهولندي،  املنتخب  بمستوى 
علينا،  صعبة  مجموعة  وكانت  قوتنا 
أجل  من  املستويات  أعىل  عىل  وسننافس 

القطرية«. الجماهري  إسعاد 
نكون  أن  »هدفنا  قطر،  مدرب  وأضاف   
نتأهل،  لن  كنا  وإن  املنافسة،  بمستوى 
القدم عىل  لتعزيز كرة  دولة قطر تسعى 
أمل  بخيبة  أشعر  وال  املستويات،  كافة 
يف  املنافسة  عىل  قدرتهم  أثبتوا  والعبونا 

بطوالت كربى«.
الثامن  املصنف  »هولندا  قائال:  وتابع 
إىل  يصلون  ما  وغالبا  الفيفا  تصنيف  يف 
العالم،  كأس  يف  األوىل  األربعة  املراتب 
لم  وأبطال،  كبرية  منتخبات  ضد  لعبنا 
هذه  لكن  الحايل،  الوضع  نتمنى  نكن 
إنجازات  حقق  بلد  نحن  القدم،  كرة  هي 
هذا  يف  نلعب  ولكي  املايض  يف  كثرية 

يومياً  أكرب  بشكل  العمل  علينا  املستوى 
املستويات  من  سنقرتب  رويدا  ورويدا 

الكبرية«.
بذل  قطر  منتخب  أن  سانشيز   وأضاف 
أجل  من  بقوة  لينافس  وسعه  يف  ما  كل 
كأس  بطولة  من   16 الـ  لدور  الصعود 
أن  وأوضح  قطر..  يف   2022 العالم 
صعبة  بمجموعة  وقع  القطري  املنتخب 
جداً  قوية  منتخبات  تضم  ألنها  للغاية 

البدني.  والجانب  الفني  الجانب  من 
مهما  التأهل  من  نتمكن  »لن  وتابع: 
مباراة  نفضل خوض  كنا  النتيجة،  كانت 
ما  أفضل  سنقدم  للتأهل،  فرصة  بها 
والتنافس  هنا  بوجودنا  وسنتمتع  لدينا 
يف هذا املستوى ونرى ما يمكننا تحقيقه، 
بالفخر  الجمهور  نشعر  أن  سنحاول 
أخرية  مباراة  وستكون  قطر  بمنتخب 
جديدة،  نفتح صفحة  أن  علينا  حماسية، 
القدم  كرة  رياضة  بدعم  ملتزم  املنتخب 

املستويات«. عىل كل 

سعيد بالمونديال

»هذا  العنابي:  مدرب  سانشيز  وأضاف 
بلد صغري وهذه مشاركتنا األوىل يف كأس 

بطوالت  يف  األوىل  خربتنا  وهذه  العالم 
إحراج،  بأي  أشعر  ال  املستوى،  هذا  من 
كبرية  بمهارات  يتمتعون  العبونا 
أخرى  وبطوالت  آسيا  كأس  يف  وشاركوا 

كبرية«.
والسعادة  بالفخر  »أشعر  وواصل: 
األمور  تجر  لم  ربما  األمل،  خيبة  وليس 
ونعرف  واقعيون  لكننا  نتمناه  ما  حسب 
أن مستوانا يف اللعب الزال متأخراً، نحلم 
قد  نكون  بعدما  أخرى  مرة  باملشاركة 
حسنا من مستوانا، بالطبع كلما زاد عدد 
اختيار  إمكانية  لدينا  كانت  كلما  السكان 
تبذل جهدها معنا  لكن قطر  أكثر  العبني 

البطوالت«.  لننافس عىل كل 
منذ  املنتخب  هذا  مع  »أعمل  وأكمل: 
يف  األمور  أضع  أن  وحاولت  طويلة  فرتة 
القدم  كرة  نلعب  أن  وحاولنا  نصابها 
تأت  لم  النتيجة  نتبعه،  الذي  باألسلوب 
أعتب  ال  لكن  األحيان  كل  يف  لنا  إيجابية 
هو  هذا  ألن  تحدث  أمور  هذه  أحد،  عىل 
 24 بعد  سأخوضها  مباراة  لدي  قدرنا، 
كل  املستقبل  يل  يحمله  ما  أعلم  ال  ساعة 
ما أقوله إني سعيد بتدريب قطر يف كأس 

العالم«.

شكرا لالعبين

العنابي  مدرب  سانشيز  االسباني  اكد 
عىل  يقسون  فانهم  لالعبني،  بالنسبة  انه 
أداء  أفضل  نطلب  ونحن  كثرياً،  أنفسهم 
منهم، كنت مع فان جال يف برشلونة ولم 
فريق  يف  كنت  مواجهته،  فرصة  يل  تتسن 
ومواجهته  رائعة  كانت  مسريته  الشباب، 
فرصهم، سيكون  تقليل  ممتعة، سنحاول 
ذلك صعباً، من حق كل شخص أن ينتقد 
نريد  التقدم،  ونحاول  طبيعي  أمر  وهذا 
يجب  ومستوانا،  القدم  كرة  عىل  الرتكيز 

علينا أن نشكر الالعبني عىل هذه النتائج.
مهماً  شيئاً  حققوا  أنهم  أعتقد  وأضاف:   
بجهد  وقاموا  املاضية،  السنوات  يف  لقطر 
عندما  العرب،  وكأس  آسيا  كأس  يف  كبري 
بطوالت  ستأتي  البطولة  هذه  تنتهي 
بشكل  سنواجهها  أننا  متأكد  وأنا  أخرى، 
جيد، سيكون من الصعب جداً أن نحافظ 
ألن  طويلة  لسنوات  املستوى  هذا  عىل 
املتواجدين  الالعبني  لكن  صغرية  الدولة 
هذا  عىل  للحفاظ  الحماس  لديهم  حالياً 

املستوى.

سنلعب إلسعاد الجماهير القطرية.. وسنقدم أفضل ما لدينا
كتب - عوض الكبايش



كتب - عادل النجار

6

السنة )28( - الثالثاء  5 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 29 نوفمبر 2022م العدد )9948(

الشيخ جوعان يواصل دعم المنتخب ويؤكد:

مـعـاكم ليـن آخـر دقـيـقـة
ثاني  آل  حمد  بن  جوعان  الشيخ  سعادة  واصل 
الدعم  تقديم  القطرية  األوملبية  اللجنة  رئيس 
واملساندة ملنتخبنا الوطني قبل املواجهة املرتقبة 
اليوم أمام هولندا يف ختام مشاركة العنابي بكأس 
العالم، فعىل الرغم من انتهاء حظوظ منتخبنا يف 
لكن  الثاني،  للدور  التأهل  بطاقة  عىل  املنافسة 
يشارك  العنابي  ألن  واملساندة  الدعم  يقدم  الكل 
بصفته املستضيف ويخوض غمار املونديال ألول 

أفضل  الجميع  يقدم  أن  ويجب  تاريخه،  يف  مرة 
صورة ممكنة تعزز النجاح الكبري ملونديال قطر 

األفضل يف التاريخ.
قام عرب حسابه  بن حمد  الشيخ جوعان  سعادة 
تويرت  االجتماعي  التواصل  موقع  يف  الرسمي 
باملؤتمر  الخاصة  الترصيحات  عىل  بالتعليق 
الصحفي ملنتخبنا الوطني وكتب »معاكم لني آخر 
العنابي  سيساند  الكل  أن  إىل  إشارة  يف  دقيقة« 

املونديالية  مشاركته  من  األخرية  الدقيقة  حتى 
بغض  الوطني  املنتخب  الجميع  وسيدعم  األوىل، 
النظر عن أي نتيجة، بل الهدف هو تقديم صورة 

مرشفة للرياضة القطرية.
عاملي  بإعجاب   2022 العالم  كأس  ويحظى 
تم  مونديالية  نسخة  أفضل  بأنه  ويوصف  كبري 
تنظيمها، ومن املهم أن يعزز الحضور الجماهريي 

تلك الصورة املرشفة ملونديال قطر. { تغريدة الشيخ جوعان

منتخبنا يختتم تدريباته في إسباير

جاهزية عنابية للمواجهة الهولندية

العنابي خاض تدريبا قويا للغاية، أمس أكد 
من خالله جاهزيته للمواجهة الصعبة التي 
لتقديم صورة  منتخبنا  من خاللها  يتطلع 
تأمل  كانت  التي  الجماهري  ملصالحة  طيبة 
يقام  املونديال  أن  أفضل خاصة  يف ظهور 
بمثابة  أرضنا ووسط جماهرينا وهذه  عىل 
الظروف  لكن  تتكرر،  ال  تاريخية  فرصة 
تحقيق  من  العنابي  تمكن  دون  حالت 
الفردية  األخطاء  وكانت  املرجوة  النتائج 
سبب رئييس لخسارتي اإلكوادور والسنغال 
مستوى  رفع  منتخبنا  جولتني.  أول  يف 
التي  الحزن  حالة  من  بالرغم  الجاهزية 
أصابت الالعبني، لكن الجهاز الفني بقيادة 
فيليكس سانشيز عمل عىل تحسني الحالة 
النفسية لالعبني وطالبهم بنسيان املباراتني 
ال  حتى  األخطاء  من  والتعلم  املاضيتني 
تتكرر والرتكيز فقط يف مواجهة هولندا ألنها 
عرض  وتقديم  الجماهري  ملصالحة  فرصة 
يف  مشاركة  ألول  ختام  خري  يكون  طيب 

تاريخ العنابي بكأس العالم.
العنابي ظهر يف حالة جاهزية كاملة للمباراة 
يف ظل تواجد كل العنارص وسيعمل سانشيز 
عىل اختيار التشكيل األنسب لهذه املواجهة، 
وقد يكون لعنارص الخربة دور مهم يف هذا 
نجوم  من  نخبة  أمام  ألنه  الصعب  اللقاء 
املواجهة  مع  التعامل  يتم  أن  والبد  العالم 
برتكيز كبري وخربة عالية واستغالل أنصاف 

الفرص مع رضورة عدم ارتكاب أي أخطاء 
من أجل الخروج بنتيجة جيدة. 

النواحي  عىل  الرتكيز  شهد  األخري  املران 
الفنية والتكتيكية مع عمل خاص يف الجانب 
الدفاعي بشكل واضح ألن املنتخب الهولندي 
لتحقيق  لحاجته  نظراً  قوة  بكل  سيضغط 
الفوز، يف الوقت الذي تم الرتكيز كذلك عىل 
الجانب الهجومي من أجل استغالل الفرص 
وربما تكون الهجمات املرتدة سالحا مهما 
للعنابي يف ظل امتالك عنارص رسيعة عىل 
محمد  إسماعيل  وكذلك  عيل،  املعز  رأسها 
الوسط  يف  عفيف  وأكرم  األيمن  الجانب  يف 

الهجومي.
التدريب األخري كان فرصة لتحضري عنارص 
العنابي ذهنيا للتعامل مع املباراة بالشكل 
كانت  فقد  أي ضغوط،  عن  بعيداً  املناسب 
هناك ضغوط كبرية يف املواجهة األوىل أمام 
اإلكوادور باعتبارها مباراة االفتتاح كما كان 
هناك ضغوط أمام السنغال يف الجولة الثانية 
النها كانت مباراة مصريية أمام بطل قارة 
إفريقيا، لكن مواجهة هولندا رغم صعوبتها 
فرصة  فقد  العنابي  ألن  ضغطا  تشكل  ال 
املنافسة عىل التأهل لكنه سيلعب للدفاع عن 
ومستضيف  اآلسيوية  للقارة  كبطل  اسمه 
املونديال وكذلك من أجل إرضاء الجماهري 
الدعم واملساندة  التي لن تتأخر عن تقديم 

اليوم.

اختتم منتخبنا الوطني تدريباته مساء أمس في اسباير، 
استعدادًا للمواجهة المرتقبة اليوم أمام هولندا على 

استاد البيت، ضمن منافسات الجولة الثالثة واألخيرة من 
دور المجموعات بكأس العالم 2022.

استغالل أنصاف الفرص ضرورة

األرقـــــام الهـجــومـيــة 
تتطلب أداء أقوى

املونديال  العنابي يف  الهجومية ملنتخبنا  األرقام  تعكس 
الحاجة ملزيد من الفاعلية خاصة أن منتخبنا لم يسجل سوى 

هدف وحيد يف مباراتني، يف حني استقبلت الشباك 5 أهداف، والشك أن الفارق 
بني األهداف املسجلة واملستقبلة واضح وكبري، ويتطلب حلوال من جانب الجهاز 
لشباك  الوصول  من  تمكنهم  تعليمات  الالعبني  ملنح  سانشيز  بقيادة  الفني 

املنافسني خاصة يف مباراة اليوم أمام هولندا التي تشكل تحديا حقيقيا ألن املنتخب 
الهولندي يتميز بالصالبة الدفاعية يف ظل وجود فان دايك نجم ليفربول اإلنجليزي 
وافضل املدافعني يف العالم. هجوم العنابي بقيادة املعز عيل ومحمد مونتاري ومن 
خلفهم حسن الهيدوس وأكرم عفيف وإسماعل محمد عليه أن يجد الحلول للوصول 

لشباك الطواحني وتحقيق نتيجة إيجابية تكون مصالحة للجماهري التي كانت 
تتمنى نتائج أفضل من نجوم العنابي.

 }

اسماعيل 

محمد

}

شدد الجهاز الفني للعنابي عىل رضورة منع األخطاء الفردية، وحذر الالعبني من 

تكرارها خاصة أمام املنتخب الهولندي الذي سيستغل أنصاف الفرص من أجل 

تحقيق الفوز ألنه يحتاجه بصورة كبرية، كما تم الرتكيز عىل الجانب الدفاعي 

ملنتخبنا ألنها ستكون مباراة صعبة للدفاع يف ظل قوة الهجومي الهولندي 

بقيادة الالعب ممفيس ديباي العب برشلونة، وسيكون عىل خط دفاعنا 

بقيادة خوخي بوعالم وبسام الراوي وبيدرو وعبدالكريم حسن وهمام 

الحفاظ عىل قوة  لديها من أجل  أن تقدم كل ما  العنارص  األمني وباقي 

دفاعنا وعدم استقبال أهداف والرتكيز عىل التعامل. 

تعليـمات مشـددة للدفـاع

المساندة الجماهيرية مستمرة في الملعب

دعم كبير على منصات التواصل
الحضور الجماهريي لدعم منتخبنا 
العنابي مستمر بكل قوة عىل الرغم 
املنافسة  من  منتخبنا  خروج  من 
عىل بطاقتي التأهل للدور الثاني 
عن املجموعة األوىل، حيث تداول 
رواد مواقع التواصل االجتماعي 
هاشتاق  األخرية  األيام  خالل 
»مع  عنوان  حمل 
مباراة«  آلخر  العنابي 
مواصلة  عىل  للتأكيد 
الن  واملساندة  الدعم 
جميعا  يمثلنا  العنابي 
ويدافع  الهولندي  املنتخب  مواجهة  يف 
القوي  املنتخب األوروبي  أمام  عن اسمه 

املرشح للفوز بالبطولة.
طوال  منتخبنا  مع  يقرص  لم  الجمهور 
وكان  قوة،  بكل  وحرض  املنافسات، 

التنظيمي  التميز  لتعزز  النجاح  وتحقيق  التأهل  هو  الحلم 
وقد  واملنطقة،  العربي  الوطن  يف  تقام  نسخة  ألول  الهائل 
مدار  عىل  األفضل  هو  قطر  مونديال  أن  عىل  الكل  أجمع 
خالل  من  ذلك  الجمهور  يؤكد  أن  املهم  ومن  التاريخ، 
الحضور بكل قوة وكثافة يف مباراة منتخبنا أمام هولندا 
النها تعترب مباراة تاريخية يف حد ذاتها بعيداً عن أي 

حسابات متعلقة بالتأهل أو مجرد املشاركة.
وسيكون  املوعد  يف  ودائما  العهد،  عىل  دائما  الويف  الجمهور 
يف  منتخبنا  ملساندة  البيت،  استاد  يف  اليوم  قوة  بكل  حارضا 
الحضارية  الصورة  إظهار  يف  واملساهمة  الصعبة،  مباراته 
املرشفة لقطر وللعنابي وللجمهور القطري بصورة عامة تحت 

أنظار العالم كله.



الشمري أكد أن العنابي قدم مباراة جيدة أمام 
بعد  األوىل  الجولة  من  خرج  أنه  إال  السنغال 
بعدها  االفتتاح  يف  اإلكوادور  جولة  خرس  ان 
منتخب  أمام  املنتخب  يخرس  ان  طبيعيا  كان 
البطولة  من  الفريق  خروج  وأعلن  السنغال 

بصورة رسمية.
السابق  العنابي  العب  الشمري  فهيد  طالب 
اآلسيوية  للبطولة  املبكر  التحضري  برضورة 
الجديدة..  األسماء  من  عدد  وإضافة  املقبلة 

حوار مطول لفهيد الشمري جاء فيه:

} ماهو تعليقك عىل خروج العنابي؟

الباهت  املستوى  عقب  محبط..  أمر  لألسف   -
واملفاجئ الذي ظهر به املنتخب أمام اإلكوادور 
كان  القطري  الشعب  وأن  خاصة  والسنغال، 
12 عاما.. مع ان كل  ينتظر تلك البطولة منذ 
بعيدة  مكانة  يف  املنتخب  يكون  بأن  التوقعات 
األداء  يكون  أن  أتمنى  كنت  ولكن  باملونديال، 

مرشفا ومقنعا للجميع.

من  الخروج  مسؤولية  يتحمل  من   {
وجهة نظرك؟

للخروج  الكاملة  املسؤولية  يتحمل  الجميع   -
من البطولة بداية من الالعبني والجهاز الفني 

واالداري للمنتخب الوطني األول لكرة القدم.

سانشيز  املدرب  يف  رأيك  هو  ما   {
وإدارته للمباريات؟

املدرب  من  كبرية  أخطاء  شهدت  املباريات   -
املدرب  ولكن  الالعبني  من  وحتى  سانشيز 
املباريات بالصورة  إدارة  لم يستطع  االسباني 
جيدة  تكون  لم  التبديالت  وحتى  املطلوبة 
دكة  يف  الرابحة  األوراق  من  بعدد  واحتفظ 

البدالء.

} هل ترى ان املدرب سانشيز قادر عىل 
انتهاء  بعد  العنابي  مع  العمل  مواصلة 

املونديال؟

سانشيز  أفضل..  هو  بمن  االستعانة  أتمنى   -
أخذ فرصته كاملة وليس له ما يقدمه للمنتخب 

والتجديد مطلوب.

} وماذا عن الالعبني؟

الحالية تضم عددا كبريا  املجموعة  - برصاحة 
من الالعبني املميزين ونجدد فيهم الثقة ولكن 
ال بأس من عمل إضافة لعنارص جديدة تعمل 
االضافة املطلوبة مع االسماء املوجودة الحالية.

ماهي  آسيا..   كاس  بطولة  امامنا   {
الخطوة املقبلة للتحضري للبطولة؟

اآلسيوية  للبطولة  التحضريات   -
من املفرتض أن تبدأ من البطولة 

بعد  ستنطلق  التي  الخليجية 
اسابيع قليلة وعىل الجهازين 

للمنتخب  واالداري  الفني 
أجل  من  مبكرا  العمل 
التجهيز للبطولة اآلسيوية 
وإتاحة الفرصة لعدد من 
لتكون  الجديدة  االسماء 

خري دعم العنابي.

املُقبلة  املواجهة   {
كيف  هولندا..  أمام 

تراها؟

غاية  يف  هولندا  مواجهة   -
نواجه  أننا  خاصة  الصعوبة 

األفضل  هو  وقوًيا  رشًسا  منتخبًا 
الجماعي  املستويني  عىل  املجموعة  يف 

والتنظيمي داخل امللعب، ويسعى للتأهل 

تساوى  بعدما  املجموعة  كأول  الثاني  للدور 
تعادلهما  عقب  النقاط،  عدد  يف  اإلكوادور  مع 
يف الجولة الثانية وأتمنى أن يقدم الفريق أداء 

قويا ومقنًعا.

قبل  املنتخب  لالعبي  رسالتك  ما   {
املواجهة األخرية؟

 -رسالتي لهم ثقتنا كبرية فيكم وانتم قادرون 
جيدة،  نتيجة  وتحقيق  التحدي  رفع  عىل 
جيدا  والعبيه  املنتخب  مستوى  نعرف  ألننا 
الثانية  وحتى  األوىل  املباراة  عن  النظر  بغض 

ب  ملطلو ا أن و منهم 

يلعبوا بدون ضغوطات أو توتر ويبتعدوا عن 
الضغط النفيس النه سيكون مؤثرا ويطغى عىل 
أمام  األوىل  املباراة  مثلما حدث يف  الفني  األداء 
الفريق  السنغال واآلن  أمام  اإلكوادور والثانية 
يلعبوا  ان  منهم  نريد  ولكن  املنافسة  خارج 
املباريات  يف  مستواهم  يراجعوا  وان  ألنفسهم 
الجولة  يف  لديهم  ما  أفضل  ويقدموا  السابقة 

االخرية أمام هولندا.

} هل ترى أن االنسب هو عمل تغيريات 
عىل التشكيلة؟

الوقت  هذا  يف  التغيريات  مع  لست  ال..   -
الحساس ويف مواجهة اخرية.. وال أهم يف مسرية 
ولكن   ،2022 العالم  كأس  ببطولة  الـتأهل 
انا مع تصحيح األخطاء التي ظهرت يف 
مباراتي اإلكوادور والسنغال ويجب 
معالجة الخلل مع الالعبني ليعود 
املنتخب لطريقة وأسلوب لعبه 
املطلوب  هو  وهذا  املعتاد 
اتاحة  مع  األوىل،  بالدرجة 
لتقديم  لالعبني  الفرصة 
الجولة  خالل  األفضل 

االخرية.

} ما تعليقك عىل أداء 
يف  العربية  املنتخبات 

البطولة؟

ممتازة  كانت  بدايتها   -

السعودية..  وفوز  واملغرب  تونس  تعادل  بعد 
وأرى ان املنتخب السعودي رشف العرب أمام 
األرجنتني من خالل الفوز واألداء، واملغرب من 
التأهل وفقاً  املنتخبات ولديه حظوظ يف  أقوى 
التونيس  املنتخب  أما  معه،  املوجودة  للنجوم 
يف  وخرس  األوىل  الجولة  يف  جيد  بشكل  فظهر 
الثانية وأمامه مهمة صعبة أمام منتخب فرنسا 

يف الجولة الثالثة واالخرية.

} من األقرب للتتويج باللقب؟

األقرب  من  أتوقع  الصعب  من  أنه  مع   -
للتتويج.. لكن أرى أن منتخب الربازيل االقرب 
مستويات  ويقدم  مكتمل  ألنه  باللقب  للظفر 

جيدة.

املستوى  يف  رأيك  هو  ما  الختام  }يف 

الفني للمونديال؟

الفني جيد للغاية حتى  - بكل تأكيد املستوى 
اآلن فقد شاهدت مباريات قوية للغاية أظهرت 
جًدا  عاليًا  فنيًا  مستوى  املنتخبات  خاللها 
ترتقيا  لم  فقط  اثنتان  ربما  أو  مباراة  وهناك 
املباريات  أقوى  ومن  املأمول،  املستوى  إىل 
وويلز  وأمريكا  ورصبيا  الربازيل  تابعُتها  التي 
الجوالت  أن  وأعتقد  وبولندا،  والسعودية 
السيما  أعىل  مستويات  ستشهد  القادمة 
أبعد  التأهل والوصول إىل  املنافسة عىل بطاقة 
يف  مفاجآت  هناك  أن  وأرى  بالبطولة..  نقطة 

الجوالت املقبلة.

المفاجآت ستتواصل في مونديال »2022«

حوار- عوض الكبايش

العنـابي يحتـاج لمـدرب جـديـد .. وأثــق في الـالعبيـن
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فهيد الشمري نجم منتخبنا السابق يؤكد لـ »$ الرياضي«:

»الجميع« يتحمل المسؤولية!

{ فهيد الشمري يتحدث 

لـ $ الرياضي

خروج العنابي من المونديال بعد الخسارة 
أمام اإلكوادور في أولى مبارياته ثم 

أعقبها بخسارة ثانية أمام منتخب السنغال 
ليفتح باب األسئلة عن الخلل الذي أصاب 

صاحب الضيافة، بعد نسجه نجاحات الفتة 
في السنوات األخيرة، بدأها باللقب القاري، 

وأكملها بجملة خبرات قارية متنوعة، فضاًل 
عن استقرار فني وصل إلى 5 سنوات 

تحت قيادة المدرب اإلسباني 
فيليكس سانشيز. فهيد 

الشمري نجم منتخبنا الوطني 
األول لكرة القدم السابق 

تحدث لـ $ الرياضي عن 
أسباب الخسارة والخروج 

من البطولة التي 
شهدت تميًزا كبيرا 

في االستضافة 
القطرية 

ونجاحها في 
{ فهيد الشمريالتنظيم.

تبديالت المدرب غير منطقية.. 
ومونتاري استحق التواجد المبكر

عــــلى العبينــــــا مراجعـــــــة أنفسهــــــم.. 
والفـــرصــــــــــة ال تـــــــــــــزال سانحـــــــــة



الـعـنـابي
»الضـغــوط« تـأثـر بـ

هو واحد من أميز المدربين الذين دربوا في المنطقة العربية، حقق 
2014، كما ساهم في قيادة  النصر عام  الدوري السعودي مع 
الوحدة السعودي للمشاركة للمرة األولى في دوري أبطال آسيا، 
إنه األوروجوياني كارينيو الذي قاد منتخب قطر لمدة عام وأربعة 
المرحلة  إلى  القطري  بالمنتخب  التأهل  في  نجح  حيث  أشهر، 
كما   .2018 لروسيا  المؤهلة  العالم  كأس  تصفيات  من  الثالثة 

المتواجد حاليًا  القطري، كارينيو  العربي  نادي  أيضًا تدريب  تولى 
رأيه في تنظيم قطر  المونديال يتحدث عن  لمتابعة  في قطر 
يكشف  كما  المونديال،  خالل  القطري  المنتخب  نتائج  وأسباب 
عن قدرة الدول العربية على تنظيم مونديال قادم، ويوضح رأيه 
في تواجد منتخب بالده في كأس العالم وتوقعاته لهم خالل 
أحداث البطولة. ويؤمن بقدرة المنتخب السعودي على تجاوز دور 
المجموعات والفوز على المنتخب المكسيكي والوصول إلى دور 
16 من مونديال قطر، كما يقيم مباريات المونديال والكثير في 

حوار خاص على $ الرياضي.

كتب - أحمد رجب

»األدعم« لم يستطع 
اللعب بنفس أسلوبه 

السابق 

حتى  قطر  مونديال  تقيم  كيف   {
اآلن؟

املونديال،  يف  للمنتخبات  األوىل  املباريات 
اليشء العادي أننا نرى هذا املستوى، كل 
املنتخبات تخىش الهزيمة، وكل املنتخبات 
ال تحب املغامرة. وأيًضا املنتخبات تلعب 
العادي  اليشء  هو  وهذا  كبري،  بحذر 
الذي يحدث يف جميع نسخ كأس العالم. 
بالتأكيد بعد املباراة األوىل، تبدأ املنتخبات 
الوجه  ويظهر  البطولة،  أجواء  يف  تدخل 
املستوى  ويبدأ  للمنتخبات،  الحقيقي 

الحقيقي لهم.
قطر  منتخب  خروج  أسباب  ما   {

مبكراً يف كأس العالم؟
املنتخب القطري تم إقصاؤه من املونديال، 
الذي  بالشكل  يلعب  أن  يستطع  لم  ألنه 
املنتخب كان باستطاعته  يلعب به دائًما، 
اللعب بشكل أفضل، وهو قادر عىل ذلك، 
املباراة األوىل دخل املنتخب القطري وهو 
الذي  اليشء  وهذا  املباراة  يف  ذهنيًا  متأثر 
خالل  لديهم  ما  كل  إعطاء  من  منعهم 
التي  بالطريقة  يظهروا  وأن  املباراة، 

اعتادوا عليها.
} ما رأيك يف مستوى املنتخب القطري 

خالل بطولة كأس العالم 2022؟
نفس  عىل  يرس  لم  القطري  املنتخب 
املناسبات  يف  به  ظهر  الذي  املستوى 
أو  الجماعي  املستوى  عىل  ال  السابقة، 
ظهر  املنتخب  أن  كما  الفردي،  املستوى 

بشكل جيد يف منافسات سابقة.
موجوداً  وكنت  الوقت  بك  عاد  لو   {

هل  القطري،  املنتخب  إدارة  يف 
غري  العباً  ستختار  كنت 

املوجودين حالياً؟
جًدا  الصعب  من 

عىل  اإلجابة 
السؤال،  هذا 
فرتتي  خالل 
توليت  التي 
تدريب  فيها 
ملنتخب  ا

كان  القطري، 
الذين  الالعبون 

أعرف  وال  موجودين،  ليسوا  دربتهم 
الالعبني املتواجدين حاليًا يف أي مستوى، 
املنتخب  مع  للعب  يؤهلهم  هل  مستواهم 
القطري أم ال، ليس من العدل أن أعطي 

أسماء العبني لم أر مردودهم من قبل.
السعودية  مواجهة  عن  حدثنا   {
واألرجنتني، كيف شاهدت املباراة وما 

تقييمك ألداء الالعبني السعوديني؟
أهنئ املنتخب السعودي وجماهريه ومدربه 
مباراة  لعبت  السعودية  رينارد،  الفرنيس 
األصعدة،  كل  عىل  األرجنتني  أمام  مثالية 
وعىل كل املستويات عىل املستوى البدني، 
الذهني، التكتيكي، والتقني لالعبني، كانت 
مباراة جيدة للغاية، الشوط األول يف هذه 
املباراة دخل املنتخب السعودي متحفًظا، 
لكن الشوط الثاني كان الالعبون أكثر ثقة 
عمالق،  منتخب  ضد  ولعب  أنفسهم،  يف 
مباراة  كانت  هي  مثايل،  بشكل  وظهر 

للذكرى بالنسبة للسعودية.

عىل  قادر  السعودي  املنتخب  هل   {
العبور إىل دور 16 من املونديال؟

القادمة  املباراة 

املنتخب  أمام  السعودي  للمنتخب 
املكسيكي، مباراة بمثابة نهائي، املنتخب 
السعودي لديه كل املقومات للفوز يف هذه 
املباراة، لدي ثقة كبرية يف الالعبني للفوز 
الالعبني  كل  يؤمن  أن  البد  املباراة،  بهذه 
بقدراتهم، وإن شاء الله سيتأهل املنتخب 
السعودي إىل دور 16 من املونديال، تأهل 
السعودية إىل الدور التايل هو إنجاز كبري 

للمنتخب وللعرب بشكل عام.
من  للمنتخب  مدربا  كنت  لو   {
بني  األسايس  التشكيل  سيكون 

الالعبني املوجودين؟
اختريت  التي  السعودي  املنتخب  قائمة 
تشمل  قطر،  مونديال  يف  املنتخب  لتمثيل 
بالدوري،  السعوديني  الالعبني  خرية 
املباراة  رينارد  به  دخل  الذي  والتشكيل 
املثايل  التشكيل  هو  األرجنتني  أمام  األوىل 

للمنتخب.
} ما هي نصيحتك لالتحاد القطري، 
آسيا  كأس  بطولة  اقرتاب  ظل  يف 

املوسم املقبل؟
البد أن يعود املنتخب القطري إىل طريقته 
املعتادة، وتحاول أن تظهر بنفس الشكل 
قبل،  من  به  لعبت  الذي 

أهم يشء الثقة، عندما يكون لدى املنتخب 
الكثري  تقديم  بإمكانه  أن  الثقة  القطري 
الفنية  قدراته  أن  فبالتأكيد  األمور،  من 
الفرتة  يف  شيئا  تقدم  أن  ممكن  والتقنية 

املقبلة.
املنتخب  هذا  مشاركة  تتوقع  هل   {
مقاعد  زيادة  بعد   2026 مونديال  يف 

آسيا؟
قطر لديها حظ أوفر للمشاركة يف النسخ 
املنتخبات  عدد  تزايد  مع  خاصة  املقبلة، 
قطر  فبالتأكيد  املقبلة،  النسخة  خالل 

سيكون لديها حظ كبري للتواجد.
يف  العالم  كأس  لبطل  توقعاتك  ما   {

قطر؟
املوجودة  املنتخبات  أقوى 

تتصدرها  باملونديال 
فرنسا،  الربازيل، 

إسبانيا
يف  دربت   {

ما  قطر، 
عىل  تعليقك 

تنظيمها 
س  لكأ

العالم؟
الدوحة  يف  بالتواجد  للغاية  محظوظ  أنا 
وشاهد  العالم،  كأس  مونديال  أجل  من 
للغاية،  رائع  وهو  املونديال،  تنظيم  عىل 
ولم أتفاجأ بمستوى التنظيم، ألنني أعرف 
فيها،  املتواجدين  والشباب  قطر،  قدرات 

عىل قدرتهم يف التنظيم.
قطر  مشاهدة  الرائع  »من  املدرب:  وتابع 
منتخبات  الكروي،  العرس  هذا  تحتضن 
العالم  بقاع  كل  من  جماهري  كبرية، 
أشاهدها هنا يف قطر ويف كل أنحائها، كما 
أنني أشيد يف نهاية حديثي بتنظيم قطر 

املميز للمونديال«.
} هل تتمنى أن يقام املونديال يف دولة 

عربية أخرى؟
لَم ال، فقطر أكدت للعالم أن العرب 
املونديال  تنظيم  بإمكانهم 
اإلمارات  جيد،  بشكل 
بإمكانهم  والسعودية 
يف  املونديال  تنظيم 
األعوام املقبلة، يف رأيي 
لو أن السعودية قامت 
املونديال  بتنظيم 
موندياال  ستنظم 
السعوديني  ألن  جيدا، 
القدم،  بكرة  شغوفون 
بإمكانهم  العرب  أن  فأظن 
من  أخرى  نسخا  ينظموا  أن 

املونديال.
} هل منتخب أوروجواي قادر عىل 

الوصول بعيداً يف املونديال؟
املنتخبات  من  ليست  األوروجواي 
من  لكنها  باملونديال،  للفوز  املرشحة 
تسوي  أن  املمكن  من  التي  املنتخبات 
يصل  أن  أتمنى  البطولة،  يف  مفاجأة 
أبعد نقطة يف مونديال كأس  املنتخب إىل 

العالم.
منتخبات  بمستوى  تفاجأت  هل   {

آسيا يف هذه النسخة؟
أن  اآلسيوية عن قرب، أظن  الكرة  أعرف 
لديها  يكون  أن  البد  اآلسيوية  املنتخبات 
ثقة أكرب يف نفسها، وتأخذ خطوة لألمام 

يف نسخ كأس العالم.

األخضر
 لديه كل 

المقومات للفوز 
على المكسيك 

استعادة
الثقة مهمة

قبل 
كأس آسيا

األوروجوياني كارينيو مدرب منتخبنا السابق يؤكد لـ                :
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بطولة  يف  اآلن  حتى  سيئة  مباريات  البلجيكي  املنتخب  يقدم 
كأس العالم فيفا قطر 2022، حيث لم يظهر الفريق باملستوى 
الذي يليق بحجم النجوم الذي يضمه، فهو يمتلك العبني عىل 

أعىل مستوى، يلعبون يف أكرب األندية األوروبية.
لم يفلح دي بروين وإيدين هازارد وروميل لوكاكو وغريهم من 
نجوم العالم يف ترجيح كفة منتخب بالدهم يف املونديال، سواء 
عىل صعيد النتيجة أو عىل صعيد األداء، وبات بلجيكا منتخبا 

باهتا حتى اآلن يف املباريات الودية وحتى الرسمية.
قدم منتخب بلجيكا مستوى ضعيفا يف مباراته األوىل التي فاز 
الشياطني  أداء منتخب  أمام كندا بهدف دون رد، وترك  فيها 
خاصة  واملشجعني،  املحللني  لدى  استفهام  نقاط  عدة  الحمر 

عىل مستوى خط الدفاع الذي ظهر يف حالة ضعيفة.
بالنسخة  مقارنة  رهيب  بشكل  بلجيكا  منتخب  أداء  وتراجع 
املاضية من كأس العالم، وهو ما دفع البعض الستبعاد ترشح 
خاصة  العالم،  كأس  يف  بعيدا  الذهاب  من  الحمر  الشياطني 
الجولة  املغرب يف  أمام منتخب  بعدما ظهروا يف حالة أصعب 

الثانية، لترتسخ عقدة العرب أمام بلجيكا.
ناصع  ليس  العربية  املنتخبات  مع  بلجيكا  مواجهات  تاريخ 
الشياطني  يحقق  ولم  متعددة،  إخفاقات  شهد  بل  البياض، 
الحمر االنتصار إال يف مباريات نادرة، مثل الفوز عىل تونس يف 
كأس العالم عام 2018 يف روسيا، بنتيجة كبرية، ولكنه تذوق 
العرب يف مباريات رسمية  أمام  الخسارة مرات عديدة  مرارة 

وودية.

مونديال قطر أكد ترسيخها

العرب »عقدة« بلجيكا
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{ من مباراة المغرب وبلجيكا

المغرب يعزز السجل التاريخي 
بانتصار في ملعب »الثمامة« 

الجمهور يساند أسود األطلس 
ويصنع أجواء استثنائية 

كتب- خالد عيل 

تعادل تونسي في »2002«
وبلجيكا،  تونس  جمعت  وحيدة  رسمية  مباراة  هناك 
العالم  كأس  منافسات  من  األول  الدور  خالل  وأقيمت 
واليابان،  الجنوبية  كوريا  استضافته  والذي   ،2002 عام 
وانتهت تلك املباراة بالتعادل اإليجابي، بهدف لكل فريق. 
. افتتح النتيجة، وقتها، الالعب مارك فيلموتس، يف الدقيقة 
الثالثة عرشة لبلجيكا، بينما أدرك نسور قرطاج التعادل 
شباك  بوزيان،  رؤوف  هز  عندما  فقط،  دقائق  أربع  بعد 
قوة  من  الرغم  وعىل  عرشة..  السابعة  الدقيقة  يف  بلجيكا 
املنتخب البلجيكي يف هذا التوقيت إال أنه فشل يف تحقيق 
الوحيدة  الرسمية  املباراة  يف  التونيس  املنتخب  عىل  الفوز 

عرب  جمعتهما  التي 
التاريخ.

أسود المغرب تزأر في قطر
عقدة  ورسخوا  قطر،  يف  املغرب  أسود  زأر 
من  الرغم  فعىل  لبلجيكا،  بالنسبة  العرب 
قوة منتخب بلجيكا وأسمائه القوية يف كأس 
العالم، إال أن حكيم زياش وأرشف حكيمي 
ورفاقهما، نجحوا يف كتابة سطر جديد من 
عىل  وانترصوا  املونديال،  من  العرب  تاريخ 

الشياطني الحمر.
وأحرز هديف املغرب عبدالحميد صابري، من 
الدقيقة  يف  كورتوا  شباك  داخل  ثابتة  كرة 
بوخالل،  زكريا  وأضاف  والسبعني،  الثالثة 

والتسعني  الثالثة  الدقيقة  يف  الثاني  الهدف 
ملعب  عىل  أقيمت  التي  املباراة،  زمن  من 

الثمامة.
وشكل الجمهور العربي ملحمة يف التشجيع 
مأل  عندما  الثمامة،  ملعب  أحضان  داخل 
أسود  ملساندة  االستاد  العربي  الجمهور 
األطليس، فظهر يف تلك املباراة جمهور قطر 
وفلسطني  والسعودية  وتونس  واملغرب 
أسود  مساندة  يف  كانوا  العرب  كل  ومرص، 

األطلس بهذا اللقاء.

رباعية مغربية في »2008«

التفوق المصري مستمر

بني  ودية  مباراة   2008 عام  شهد 
البلجيكي،  واملنتخب  األطليس  أسود 
العاصمة بروكسل، ضمن  أقيمت يف 
استعدادات الجانبني لتصفيات كأس 

العالم 2010.
حل  املغرب  أن  من  الرغم  وعىل 
ضيفا عىل بلجيكا عىل أرضه ووسط 
جماهريه، إال أن أسود األطليس أنهوا 
عن  بهدفني  متقدمني  األول  الشوط 

العلودي  سفيان  مهاجميه  طريق 
وطارق السكيتيوي.

بلجيكا  سجلت  الثاني  الشوط  ويف   
فيتسل،  أكسيل  عرب  الوحيد  هدفها 
آخرين  بهدفني  رد  املغرب  لكن 
وعبدالسالم  الزهر  نبيل  طريق  عن 
املغربي  املنتخب  ليتفوق  بنجلون، 
مقابل  أهداف  بأربعة  كبرية  بنتيجة 

هدف وحيد.

بعد أن انترص الفراعنة عىل بلجيكا 
التقى   ،1920 عام  مرة  ألول 
مارس   30 يف  جديد،  من  املنتخبان 
مرص  استعدادات  إطار  يف   1999
العالم  كأس  بطولة  يف  للمشاركة 
املكسيك  يف  أُقيمت  التي  للقارات 
آنذاك، وفازت مرص بهدف نظيف.

مرص  بني  الثالثة  املواجهة  أما 
من  التاسع  يف  فكانت  وبلجيكا 
وقتها  وحقق   ،2005 عام  فرباير 
أهداف  بأربعة  كبريا  فوزا  الفراعنة 

دون رد يف املباراة التي أقيمت عىل 
استعدادا  العرب  املقاولون  ملعب 
املؤهلة  التصفيات  الستئناف 

.2006 العالم  لبطولة كأس 
قطر  مونديال  انطالق  وقبل 
يف  بلجيكا  مرص  واجهت   ،2022
املرصي  املنتخب  وحقق  الكويت، 
حمال  رد  دون  بهدفني  جديدا  فوزا 
ومحمود  محمد  مصطفى  توقيع 
العقدة  لترتسخ  تريزيجيه،  حسن 

العربية.

يف  التاريخ  عرب  العربية  االنتصارات  أكرب  من  واحدا  أمريكا  شهدت 
يف  البلجيكي،  نظريه  السعودي  املنتخب  واجه  عندما  العالم  كأس 
املنتخب  وضع  ويومها   ،1994 عام  بمونديال  املجموعات  دور 
السعودي بصمته األويل يف كأس العالم، وكانت تلك هي املشاركة 

األفضل لألخرض يف تاريخ حضوره باملونديال حتى اآلن.
املجموعة  يف  السعودية  أوقعت  التوقيت  بهذا  املونديال  قرعة 
السادسة مع كل من هولندا وبلجيكا واملغرب، وتمكن األخرض من 
حجز مقعد يف دور الـ16 للمرة األوىل والوحيدة يف تاريخه، وال تزال 

أمامه فرصة يف مونديال قطر لتكرار ذلك اإلنجاز.
وخرس  هولندا  بمواجهة  أمريكا،  مونديال  بدأ  السعودي  املنتخب 
يف  سعودي  هدف  أول  وهو  أنور،  فؤاد  سجله  هدف  مقابل  بهدفني 

تاريخ نهائيات كأس العالم.
العويران  سعيد  بهدف  بلجيكا  عىل  الفوز  تحقيق  يف  السعودية  ونجحت 
التاريخي، عىل طريقة مارادونا، وكان ذلك الهدف حديث العالم يف هذا التوقيت 
املغرب بهدفني مقابل هدف  السعودية عىل  الكبرية، وبعدها فازت  نظرا لرباعته 
وحيد، لتتأهل إىل الدور التايل بفارق األهداف عن بلجيكا التي انترصت عىل املغرب يف 

نفس النسخة، ولكن املنتخب العربي السعودي خطف تذكرة التأهل من البلجيكيني.

{ السعودية وبلجيكا 1994

هزيمة تاريخية في أميركا

مائة عام مرت عىل السقوط األول للمنتخب البلجيكي أمام العرب، فشهد عام 1920، 
أول مباراة بني بلجيكا ومنتخب عربي وكانت أمام املنتخب املرصي، وفاز الفراعنة 

وعىل  البلجيكية..  بالعاصمة  أقيمت  التي  باملباراة  هدفني،  مقابل  برباعية  وقتها 
تظل  أنها  إال  املواجهة  لهذه  فيديوهات  أو  صور  وجود  عدم  من  الرغم 

مر  عىل  عربي  منتخب  أمام  البلجيكي  للمنتخب  األوىل  الخسارة 
ومرور  الزمان،  من  كامل  قرن  بعد  واليوم  التاريخ، 

العقدة  تزال  ال  الحدث،  هذا  عىل  سنة  مائة 
مستمرة.

أول صدمة 
في العصر الحديث

 ،1992 عام  البلجيكي يف  التونيس ونظريه  املنتخب  مباراة تجمع  أول  كانت 
للمواجهة  نظرا  والعربية،  التونسية  الجماهري  اهتمام  نالت  ودية  مباراة  فكانت 

الهزيمة  إلحاق  يف  التونيس  املنتخب  نجح  التوقيت..  ذلك  يف  األوروبية  العربية 
باملنتخب البلجيكي، وانترص عليه بهدفني مقابل هدف وحيد، وسجل لنسور قرطاج 

يف هذا التوقيت كل من لطفي الروييس وزياد التلمساني.

السقوط األول منذ قرن
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كتب - أحمد رجب

اليابان تعاني من عقدة الكونكاكاف

يوم عربي في المونديال
سنحكي  للتاريخ،  عربي  يوم  هو 
املغرب،  أبناء  يا  كثريًا  عنه  ونتحاكى 
ملحمة جميلة وممتعة للعني قدمها الكبري 
عنها  يتحاكى  ذكرى  لتكون  الراكركي، 
التاريخ يف كل األوقات، األوالد أثبتوا للعالم 
وقدموا  وإمتاعهم  وإبداعهم  حضورهم 
أرحبوا  فيها  للغاية،  تاريخية  كأس عالم 
معنا باملميزين، أبدع الالعبون والجماهري 
يف املدرجات ورسموا أفضل أنواع البهجة، 
األجمل  بلقطة  حكيمي  أرشف  أتى  ثم 
ليزيد من جمال االنتصار بعدما ذهب إىل 
والدته لالحتفال يف مشهد جميل، املنتخب 
كأس  يف   4 النقطة  إىل  وصل  املغربي 
أمام  حاسمة  مواجهة  تبقي  مع  العالم 
كأس  من  املجموعات  دور  ختام  يف  كندا 
املذهل  االنتصار  بعد  اليابان  أما  العالم. 
الذي حققه املنتخب أمام أملانيا يف مفاجأة 
مدار  عىل  العالم  حديث  كانت  تاريخية 
لقارة  املاضية وكانت مصدر فرح  األيام 
الذين  كوستاريكا  أمام  خرسوا  آسيا، 
إسبانيا  أمام  االفتتاحية  املواجهة  خرسوا 
اآلن،  حتى  نتيجة  أكرب  وهي  بالسبعة 
منتخبات  أمام  اليابان  عقدة  تظل  ولكن 
أي  بدون  اآلن  حتى  مستمرة  الكونكاف 
أما كوستاريكا  التاريخ،  انتصار عىل مر 
يف  وانترصوا  باراجواي  رقم  فعادلوا 
املباراة الثانية بعد خسارة أوىل بالسبعة، 
يف  هامة  مواجهة  لديها  سيكون  اليابان 
أما  إسبانيا،  أمام  املجموعات  دور  ختام 
معجزة  تحقيق  فرييدون  كوستاريكا 

مونديال  ويشاهدها  تحدث  ربما  كروية 
قطر الجميل والذي تخطى حاجة املليون 
مشجع يف مباريات اليوم، عندما يواجهون 
منتخب أملانيا يف الجولة األخرية من دور 
خالل  فوز  إىل  بحاجة  وهم  املجموعات 
التايل،  الدور  إىل  للصعود  املباراة  هذه 

لنرى ما سيحدث خالل هذه املباريات.
املونديال  أهدافها يف  كندا لم تفرح بأول 
ركلة  أضاع  الذي  ديفيز  طريق  عن 
عاد  ولكنه  بلجيكا  مباراة  يف  أوىل  جزاء 
وسجل أرسع أهداف البطولة حتى اآلن، 
وفاز  يهدأ  لم  املونديال  وصيف  ولكن 
استحسان  نال  مثريًا  أداًء  وقدم  باألربعة 
الحارضين للمباراة، هذه املباراة شهدت 
هدفني  سجل  الذي  كراماريتش  تألق 
قدم  بريسيتش  حتى  الحارضين،  وأمتع 
هدفني،  وصنع  كعادته  مذهلة  مباراة 
ليتأجل الحسم إىل الجولة األخرية، جولة 
سيلعب  حيث  مهمة  متابعة  إىل  تحتاج 
سيواجه  فيما  كندا،  مع  األطلس  أسود 
يف  الكرواتي  نظريه  البلجيكي  املنتخب 
مواجهة مثرية لحسم املقعد الثاني لهذه 

املجموعة من املونديال.
وأملانيا،  إسبانيا  بني  فكانت  القمة  أما 
تعاني يف هذا  األملانية  املاكينات  أن  يبدو 
إلسبانيا،  موراتا  تقدم  بعدما  املونديال، 
قبل أن يعدل نيكوالس فولكروج النتيجة 
لالملان، ليحقق املنتخب األملاني أول نقطة 
يف قطر 2022، ويصل املنتخب اإلسباني 

إىل النقطة الرابعة.

{ المغرب أسعد العرب بالفوز على بلجيكا

يف  األملاني  املنتخب  أمام  هدفه  بعد  واإلقناع  االمتاع  موراتا  واصل 
الجولة الثانية من كأس العالم، حيث وصل ألفارو موراتا إىل هدفه 
الثامن يف 12 مباراة لعبها مع املنتخب اإلسباني يف البطوالت الكربى 

)اليورو، كأس العالم(.
كما أصبح الهداف التاريخي الخامس ملنتخب إسبانيا معادالً رقم 

هيريو برصيد 29 هدفاً.
تاريخ  يف  العب  سادس  أنه  كما 

متتاليتني  مباراتني  يف  يسجل  املونديال 
بقميص  ذلك  يفعل  العب  وأول  كبديل، 

املاتادور اإلسباني.

{ موراتا

مــوراتا 
يواصـــل التألــــق

البديل الذهبي
يف  األملاني  للمنتخب  التعادل  هدف  وتسجيل  بديالً  نزوله  بعد 
العب  أول  فولكروج  نيكوالس  بات  اإلسباني،  املنتخب  شباك 
منذ نهائي  العالم بعد نزوله بديالً  يسجل هدًفا ألملانيا يف كأس 
وسجل  جوتزة  ماريو  نزل  عندما  األرجنتني،  أمام   2014 عام 

هدف انتصار املاكينات يف املباراة والفوز بكأس العالم.

أرسع  ديفيز  ألفونسو  الكندي  سجل 
هدف يف مونديال قطر حتى اآلن، حيث 
سجل هدفه يف شباك املنتخب الكرواتي 
املباراة،  بداية  من  ثانية   66 بعد  وذلك 
أهداف  أول  هو  ديفيز  هدف  يعد  حيث 
حيث  املونديال،  تاريخ  يف  كندا  منتخب 
يف  قبل  من  الكندي  املنتخب  شارك 
املنتخب  يسجل  ولم   1986 مونديال 
مباريات  طوال  هدف  أي  الكندي 
بايرن  من  العب  أول  أنه  كما  البطولة. 
ميونخ يسجل يف كأس العالم منذ ماريو 
يف  هدًفا  سجل  والذي   2014 يف  جوتزه 
خالل  األرجنتني  أمام  املونديال  نهائي 

{  ألفونسو ديفيزاملباراة التي انتهت بهدف دون رد.

ديفيز 
وأســــــرع هــــدف

كرواتيا ملوك 
األهداف

من  مختلفتني  نسختني  يف  هدًفا  كرواتيا،  من  العبني  أربعة  سجل 
ماريو   ،)2014  ،2002( نسختي  يف  سجل  أوليتش  العالم،  كأس 
ماندزوكيتش سجل يف نسختي )2014، 2018(، إيفان برييسيتش 
أندريه  فهو  األخري  أما   ،)2018  ،2014  ( نسختي  يف  سجل 

كراماريتش الذي سجل يف نسختي ) 2018، 2022(.
كما أصبح إيفان برييسيتش أول العب كرواتي يصنع هدفني خالل 

بطوالت كأس العالم وذلك يف مباراة واحدة.

رفًقا بالتاريخ
املنتخب املغربي بات أكثر منتخب عربي 
عىل  العالم  كأس  مونديال  يف  يسجل 
هدًفا،   16 إىل  وصل  حيث  التاريخ،  مر 
يحقق  أيًضا  عربي  منتخب  أول  وهو 
عىل  املونديال  يف  نظيفة  شباكا  مرات   5

الفوز  هو  ثالثًا  النسخ،  جميع  مدار 
األول للمنتخب املغربي منذ كأس العالم 
1998، االنتصارات الثالثة التي حققها 
أسود األطلس يف كأس العالم كانت أمام 

املنتخبات األوروبية.

كوستاريكا تنتفض
الفوز الذي حققه املنتخب الكوستاريكي عىل اليابان حقق من خالله رقًما 
7 أهداف  العالم، يستقبل  مميزًا، حيث بات ثاني منتخب يف تاريخ كأس 
فعل  الثانية.  املباراة  يف  االنتصار  يحقق  ثم  العالم،  لكأس  مباراة  أول  يف 
هذا األمر من قبل منتخب باراجواي يف مونديال 1958، حيث خرسوا أمام 
فرنسا يف االفتتاح بسباعية نظيفة، ثم فازوا يف املباراة الثانية عىل اسكتلندا 

بثالثة أهداف لهدفني.
كما لعبت كوستاريكا أمس بأعىل معدل ألعمار الالعبني يف مونديال كأس 
العالم 2022 بقطر، حيث كان معدل أعمار الالعبني فوق أرضية امليدان 

30 عاًما و318 يوما.

امتياز 
بالضربات الحرة

 5 آخر  من   3 املغربي  املنتخب  سجل 
يف  وذلك  حرة،  رضبات  من  أهداف 
البطوالت الكربى، )كأس األمم اإلفريقية، 

كأس العالم(.
كبريًا،  رقًما  املغربي  املنتخب  حقق  كما 
يف  الخامسة  املرة  هي  هذه  تعد  حيث 
املغرب  فيها  تسجل  التي  العالم،  كأس 
هدفني أو أكثر يف كأس العالم، جميعها 

كانت أمام املنتخبات األوروبية.

دون  بهدفني  كوستاريكا  أمام  الياباني  املنتخب  خرس 
الجولة  مستحًقا  فوًزا  حقق  الساموراي  فمنتخب  رد، 
املاضية أمام أملانيا بهدفني لهدف، بينما خرس املنتخب 
نظيفة  بسباعية  اإلسباني  املنتخب  أمام  الكوستاريكي 

وهذا أكرب رقم يف البطولة حتى اآلن.
أمام جميع  الياباني  املنتخب  السلبي هو خسارة  الرقم 
العالم،  كأس  أمامها يف  لعب  التي  الكونكاف  منتخبات 
لهدف يف  بهدفني  الجامايكي  املنتخب  أمام  حيث خرس 
 ،2022 قطر  مونديال  ويف   ،1998 عام  العالم  كأس 
بهدف  الكوستاريكي  املنتخب  أمام  خرسوا 

نظيف.

عقدة اليابــــان 
تتواصل



أوقعست القرعسة املنتخسب التونسي يف املجموعة 
الرابعة التي تضم إىل جوارها كال من فرنسسا 
وأسرتاليا والدنمارك، وهي مجموعة صعبة، 
متشابكة ومتشعبة، حسمت فيها الديوك 
الفرنسسية التأهل مسن الجولة الثانية، 
بعد الفسوز عىل كل من أسسرتاليا يف 
الجولة األوىل بأربعة أهداف مقابل 
هسدف، ويف الجولسة الثانية عىل 
الدنمارك بهدفني مقابل هدف.

يف  اآلن  الفسرق  ترتيسب 
املجموعة، فرنسا يف الصدارة 
وأسسرتاليا  نقساط،  بسست 
يف املركسز الثانسي بثسالث 
نقساط، والدنمسارك ثالثا 
بنقطسة واحسدة، ويأتي 
يف املركز الرابع املنتخب 
بنفسس  التونسي 
الرصيسد مسن النقاط، 
الدنمارك سجل  ولكن 
فارق  أكثر ألن  أهدافا 
األهداف متسساٍو بني 

املنتخبسني، ومباراتا الجولة الثالثة تشسهد مواجهة 
بني نسسور قرطساج والديسوك الفرنسسية، واللقاء 

الثاني بني الدنمارك وأسرتاليا.
أوال.. إذا فساز املنتخسب األسسرتايل عسىل الدنماركي 
فال جدوى من مباراة فرنسسا وتونس، مهما كانت 
النتيجسة، ألن فوز أسسرتاليا سسرفع رصيده إىل 6 
نقاط، ويتأهل بصحبة املنتخسب الفرني مبارشة 

إىل الدور التايل.
ثانيسا.. ال بديل عسن الفوز 

للمنتخسب التونسي من أجل الحفساظ عىل آماله يف 
التأهل، ففي حالة تحقيق الفوز، سسرتفع رصيده 
إىل أربع نقاط، وهنا يتأهل بشسكل رسمي حتى يف 
حالة تعادل أسرتاليا مع الدنمارك، ففارق األهداف 
يف صالسح منتخسب تونسس أمسام أسسرتاليا، فارق 
األهداف يف تونس عليه هدف، أما املنتخب األسرتايل 

فعليه هدفان.
ثالثا.. ماذا لو فازت تونس عىل فرنسسا، ويف نفس 
الوقت فازت الدنمارك عىل أسسرتاليا، هنا سيحسم 
التأهسل الفريسق صاحب أكرب 
عسدد مسن األهسداف يف املباراة 
األخسرة، ألن الدنمسارك عليسه 
هسدف، وتونسس أيضسا عليسه 
هسدف، ويف حالة تسسجيل كل 
فريسق نفسس عدد األهسداف يف 
املنتخسب  سسيتأهل  خصمسه، 
الدنماركسي ألنسه سسجل أهدافا 
أكثسر حتسى اآلن مسن املنتخسب 
التونسي السذي لسم يسسجل أي 
أهسداف، بينما سسجل الدنمارك 

هدفا يف فرنسا.
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مع بدء الجولة األخيرة.. ومن أجل التأهل للدور الثاني

مــاذا يحتـــاج العــــرب ؟
كتب- خالد عيل

تنطلق اليوم أوىل مباريات الجولة الختامية يف بطولة كأس العالم فيفا 
قطر 2022، وهي الجولة التي سستحدد سستة عرش منتخبا يتأهل إىل 
الدور التايل من املونديال العاملي، وسسط منافسة حامية الوطيس بني 
معظم املنتخبات، بعدما حسسمت فرنسسا أوىل بطاقسات التأهل، حيث 
تتصدر املجموعة الرابعة حتى اآلن برصيد 6 نقاط، ويف أسسوأ األحوال 
سسوف تتأهل كثاني املجموعة، وهو نفسس األمر للمنتخب الربازييل يف 

املجموعة األخرة.
الجولة الختامية تشهد مباراتني يف كل مجموعة تتم إقامتهما يف توقيت 
واحسد، للحفاظ عىل مبدأ اللعب النظيف، وهناك العديد من املجموعات 
التي بات حسسم التأهل فيها أمرا صعبسا، وهناك العديد من املنتخبات 
لديهسا أمسل يف التأهسل، لذلك سستكون الجولة الثالثة حماسسية يف كل 
املجموعات الثمانية. وتمتلك املنتخبات العربية حظوظا متباينة للتأهل 
إىل دور الستة عرش، فهناك من يمتلك حظوظا كبرة وهناك من يحتاج 

إىل معجزة، وهناك من تحسم أقدامه مصره يف تلك البطولة.
وقبل اسستعراض حظوظ املنتخبات العربيسة يف التأهل، دعونا نرشح 
الئحسة التأهل إذا حصسل منتخبان عىل نفس عدد النقاط وتسساويا يف 
الرتتيسب. لوائسح االتحساد الدويل لكسرة القسدم يف كأس العالم تختلف 
عسن لوائح يويفسا يف دوري أبطال أوروبا، ففي املونديال إذا تسساوى 
منتخبان يف عدد النقاط، يتم النظر إىل فارق األهداف بني التي سجلها 
واسستقبلها كل منتخب، ويف حالة التساوي يتم النظر إىل أكثر منتخب 
تسسجيال لألهداف. وإذا تسساوى منتخبان أو أكثسر يف الحاالت الثالث 
السسابقة، يكون الرتتيب من حيث النقاط التسي حصل عليها املنتخب 
يف املباريسات بسني املنتخبات املعنية )املواجهات املبسارشة(، وإذا حدث 
تساٍو يتم اللجوء إىل فارق األهداف الناتجة عن مباريات املجموعة بني 

املنتخبات املعنية.
ويف حالسة التسساوي يف جميع ما سسبق، يأتي بعد ذلسك أكرب عدد من 
األهداف املسجلة يف املباريات التي أقيمت بني املنتخبات املعنية، وصوالاً 
إىل اللجسوء لقاعسدة اللعسب النظيف، التسي يتم تحديدها عىل أسساس 
البطاقات التي حصل عليها كل منتخب، ويف النهاية إذا فشلت كل هذه 
الحلول يف كرس التسساوي، فسسيتم اللجوء إىل القرعة لتحديد املنتخب 

املتأهل.

بعد التعثر 
أمام بولندا

فرصة األخضر 
بأقدام العبيه

قسدم املنتخب السسعودي أداء قويسا يف الجولتني: 
األوىل والثانية من املونديال، فعىل الرغم من وقوع 
املنتخب السعودي يف مجموعة صعبة باملونديال، 
تضم كال من األرجنتني وبولندا واملكسسيك، إال أن 
األخرض كتب تاريخسا من ذهب بالفوز يف الجولة 
األوىل عسىل حسساب املنتخسب األرجنتيني بهدفني 
مقابسل هسدف، يف ريمونتسادا تاريخيسة سسوف 

يتذكرها الجميع لسنوات.
سقط املنتخب السعودي يف فخ الخسارة بالجولة 
الثانية أمام املنتخسب البولندي، بهدفني دون رد، 
ليؤجل حسسم التأهل للجولة األخرة، وبات هناك 
ثالثة منتخبات تتنافس عىل بطاقتي التأهل لدور 
السستة عرش، وهما بولنسدا برصيسد 4 نقاط، ثم 
األرجنتني والسسعودية ثانيا وثالثا بنفس الرصيد 
مسن النقاط »3«، ولكن فسارق األهداف يف صالح 
راقيص التانجو، بينما عىل الورق فرصة املنتخب 
املكسسيكي تحتاج إىل معجزة ألنسه بحاجة للفوز 
عىل السسعودية وتفوز بولندا عسىل األرجنتني، أو 
فوز األرجنتني عسىل بولندا، وهنا يتم االحتكام إىل 
فارق األهداف، فاملكسسيك عليهسا هدفان وبولندا 

لها هدفان.
أوال.. فسوز السسعودية عىل املكسسيك يضمن لها 

التأهسل إىل الدور التسايل، بعيدا عن نتيجة 
مبساراة بولنسدا واألرجنتني، ألن 

سسوف  الفسوز 

يرفسع رصيدهسا إىل سست نقاط، وسسوف يصل 
منتخب واحد من األرجنتني وبولندا إىل هذا الرقم 

أو يتجاوزه.
ثانيا.. تعادل السسعودية مع املكسسيك، يضمن 
لها التأهل إىل السدور التايل، برشط فوز بولندا 
عىل األرجنتني، ولكن يف حالة التعادل ستتأهل 
بولنسدا مسع األرجنتسني ألن فسارق األهداف 
يف صالح راقسيص التانجسو، ويف حال فوز 

األرجنتني عسىل بولندا بأي نتيجة أقل من 
فسارق أربعة أهسداف سسيتأهل كالهما 

وتسودع السسعودية، ألن بولنسدا لهسا 
هدفان والسعودية عليها هدف. 

ثالثسا.. يف حالة خسسارة منتخب 
املسسكيك  أمسام  السسعودية 

املونديسال  يسودع  فسسوف 
النتائسج  كانست  مهمسا 

يف  واالحتمساالت 
مباراة األرجنتني 

وبولندا.

تونس تحتاج إلى معجزة

موقف نسور قرطاج »معقد« !

بشرط الفوز أو التعادل مع كندا

المغـــرب األوفــــر حـظـــــا
يمتلك منتخب املغرب الفرصة األكرب 
للتأهسل بني املنتخبسات العربية، ألنه 
يأتي يف املركز الثاني برصيد 4 نقاط، 
وبفسارق األهسداف عن منتخسب كرواتيا 
املتصسدر، وتأتي بلجيسكا يف املركز الثالث 
بثسالث نقاط، بينما ودعت كنسدا البطولة بال 
رصيسد من النقساط، وتتبقسى مباراتسا املغرب 

وكندا، فيما تلعب كرواتيا ضد بلجيكا.
أوال.. فسوز املغسرب أو التعادل أمام كنسدا يضمن لها 
التأهل مبسارشة والبعد عسن حسسابات املجموعة ومهما 

كانت نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا.
ثانيا.. خسسارة املغرب سسوف تفتح الباب أمام الحسابات، وإذا 
حدثت خسسارة فإن آمال التأهل سستكون بمباراة بلجيكا وكرواتيا، 
وهنسا يحتاج أسسود األطلسي إىل فسوز كرواتيا عسىل بلجيسكا، أو تعادل 
الفريقني، أو فوز بلجيكا عىل كرواتيا بفارق هدفني فأكثر عن خسسارة املغرب 
أمسام كندا، ألن املغسرب له هدفان وكرواتيسا لها ثالثة أهداف، واألهداف املسسجلة يف 

صالح كرواتيا.
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الصحف المغربية تحتفي بالثنائية التاريخية.. »المنتخب«:

األسـود في اليوم المشهود
اهتمت الصح�ف املغربية باالنج�از التاريخي 
الذي حققه أس�ود األطلس بالفوز عىل منتخب 
بلجي�كا بثنائي�ة نظيف�ة يف ثان�ي مبارياته يف 
موندي�ال قط�ر 2022.. وقد أك�دت الصحف 
واملواقع اإلخبارية العربية أن الفوز الثمني الذي 
حققه املنتخ�ب املغربي عىل نظ�ره البلجيكي 
كان مستحقا، وقد هيمن االنتصار املغربي عىل 
عناوي�ن العديد م�ن الصحف الص�ادرة أمس 
االثنني، حيث إنعش منتخب أسود األطلس آمال 
الجماهر العربية يف مشاركة مميزة باملونديال 

الذي يقام للمرة األوىل يف العالم العربي.
صحيفة املنتخب أش�ادت بالفوز الكبر ألسود 
األطل�س ون�رت العدي�د م�ن العناوي�ن عىل 
غ�اف الصحيف�ة.. ومن أهم ه�ذه العناوين.. 
خطوة ويتحقق إنجاز عمره 36 س�نة.. وأيضا 
»األس�ود« تطرد »الشياطني«، ومن صبري إىل 
أبو خال نحن فاكه�ة املونديال.. وقالت أيضا 
املنتخب: اإلنجاز الذي يزيد االعتزاز.. واألس�ود 

يف اليوم املشهود.
يف التفاصيل قالت املنتخب: ملحمة أخرى صنعها 
أسود األطلس يف مونديال »قطر 2022« بإسقاط 
»الش�ياطني الحم�ر، يف مباراة قوي�ة ومثرة بكل 
املقايي�س، ليقرتب�وا أكث�ر م�ن بل�وغ دور ثمن 
النهائي بوصولهم للنقطة الرابعة.. أسود األطلس 
كانوا يف املوعد وقدموا مباراة ملحمية كان أبطالها 
جميع الاعبني الذين تألق�وا ويف مقدمتهم حكيم 

زياش ومس�جا هديف الفوز عبد الحميد صبري 
وزكريا أبوخال يف انتظار تأمني العبور الخميس 

القادم أمام كندا.
أم�ا صحيف�ة الصح�راء املغربية فق�د ذكرت يف 
عناوينها عن اللقاء التاريخي أمام بلجيكا: أس�ود 
األطل�س تزي�ح الش�ياطني الحمر م�ن طريقها 
وتعبد طريق الدور الثاني.. مغرب األبطال يتألق 

من جديد يف املونديال.
وأكدت الصحيفة املغربية يف تقريرها: تألق مغرب 
األبطال من جديد يف املونديال بعدما عزز املنتخب 
املغربي حظوظه لبلوغ ثمن نهائي مونديال قطر 
بتفوقه ع�ىل نظ�ره البلجيكي بهدف�ني دون رد 
يف املب�اراة التي جمعتهما عىل ع�ىل أرضية ملعب 
الثمام�ة بالجول�ة الثانية للمجموعة السادس�ة.. 

وس�جل ه�ديف املنتخ�ب املغرب�ي عب�د الحمي�د 
صابري وزكريا أبو خال وعبّد هذا الفوز طريق 

التأهل إىل الدور الثاني.
كما اهتمت صحيفة املس�اء بالف�وز التاريخي 
ال�ذي حقق�ه منتخ�ب املغ�رب وكتب�ت ع�ىل 
الصفحة األوىل: األس�ود يحققون فوزا تاريخيا 
عىل بلجيكا.. بثنائية نظيفة تزيد من حظوظهم 

للتأهل إىل الدور الثاني.
وذكرت صحيفة »هس�ريس« املغربية: »منتخب 
املغ�رب يبص�م ع�ىل أفض�ل انطاق�ة يف تاريخ 

املشاركة بنهائيات كأس العالم«.
وأضاف�ت: »حقق املنتخب الوطن�ي املغربي لكرة 
الق�دم، خ�ال موندي�ال )قط�ر 2022(، أفضل 
انطاق�ة يف تاري�خ مش�اركاته يف نهائيات كأس 
العال�م، بتحقيق تعادل وانتص�ار ثمينني يف أول 
مباراتني«، حيث كان املنتخب املغربي قد اس�تهل 
مشواره يف البطولة بالتعادل مع نظره الكرواتي 

سلبيا.
وتابع�ت: »رغ�م وقوعه يف مجموع�ة قوية ضمت 
إىل جانب�ه بلجي�كا وكرواتيا وكندا، إال أن أس�ود 
األطل�س تحت قي�ادة وليد الركراك�ي، نجحوا يف 
تأكيد قوتهم داخل املجموعة، وباتوا قاب قوس�ني 
من بلوغ دور ثم�ن النهائي، وذلك بعد االنطاقة 
املمي�زة الت�ي حققوه�ا خ�ال الجولت�ني األوىل 

والثانية من دور املجموعات«.
ون�رت صحيف�ة »الصب�اح« املغربي�ة تقري�را 
بعنوان: »األسود يبهرون العالم.. أطاحوا ببلجيكا 

بثنائية واقرتبوا من التأهل إىل الدور الثاني«.
كم�ا ذكرت صحيفة »األخبار« املغربية: »األس�ود 
يقه�رون بلجي�كا ويحققون انتص�ارا تاريخيا.. 
املنتخ�ب الوطني املغربي يق�رتب من بلوغ الدور 

الثاني لكأس العالم«.
وأخ�را قال�ت صحيف�ة االتح�اد يف تقريرها عن 
املب�اراة باملانش�يت الرئي�ي يف الصفح�ة األوىل: 
أس�ود األطلس يصنع�ون امللحم�ة بهدفني دخا 

شباك بلجيكا والتاريخ.

الصحراء: أسود األطلس
تزيح منتخب بلجيكا

المساء: األسود يحققون 

فوزا تاريخيا على بلجيكا

من صابيري 
إلى أبو خالل..
نحن فاكهة 
المونديال

هسبريس: 
أفضل انطالقة 

مونديالية 
للمغرب

الصباح: 
نجوم المغرب 
يبهرون العالم

االتحاد: 
ثنائية وملحمة 

تاريخية

إعداد - هشام حامد

الشروق الجزائرية:

ضاعت فرصة الثأر من البرازيل
ال تزال الصحف الجزائرية تتحرس عىل الغياب عن مونديال قطر خاصة 
أن الخ�ر خرج�وا يف الرم�ق األخ�ر ملبارات�ي امللحق النهائ�ي املؤهل 
لنهائي�ات كأس العال�م أم�ام الكام�رون.. وقالت صحيف�ة الروق يف 
تقري�ر لها: ل�و لم يطعن إيكامب�ي أحام الجزائري�ني يف آخر ثانية من 
مباراة البليدة الشهرة، لكان الجزائريون حاليا بصدد التحضر ملواجهة 
الرازي�ل يف نس�خة بديعة لرفقاء نيم�ار، بعد اإلبهار ال�ذي فعلوه أمام 
رصبي�ا، وألعاد التاريخ نفس�ه وقدم لنا الخر أم�ام الرازيل للثأر من 

مباراة عمرها 36 سنة يف معقل بغوادا الخارا.
وأضافت الروق: يف قلب االمتحانات الجامعية والثانوية وحتى شهادة 

البكالوريا، يف السادس من يونيو 1986 
ش�هد ملعب جاليس�كو بغ�وادا الخارا، 
حضور قرابة 42 ألف متفرج كلهم من 
أنصار املنتخب الرازييل، ومنحت الفيفا 
قي�ادة املواجه�ة لحك�م م�ن غواتيماال 
يدعى مينديز، وجد رابح سعدان نفسه 
يف ورطة يف اختيار الاعبني املش�اركني 
كأساسيني، حيث أراد 22 العبا مسافرا 
إىل املكس�يك اللعب ضد الرازيل، ولكنه 
يف األخر اس�تقر عىل التش�كيلة التالية، 
وه�ي: دري�د، ومج�ادي، ومنصوري، 
وقندوز، ومغارية، وقايس السعيد، وبن 
م�روك، وبلومي ال�ذي عوضه بالاعب 
زي�دان يف الدقيق�ة 79، وماجر، ومناد، 
وعصاد الذي عوضه التاج بن س�اولة يف 
الدقيق�ة 68. وقّدم املنتخ�ب الجزائري 
مباراة أس�طورية قد تكون األحس�ن له 
يف كأس العال�م، وانتقل اللعب يف بعض 
فرتات املقابل�ة إىل ملحات اس�تعراضية 
من رفق�اء ماجر الذي ق�ى يومني يف 

املستشفى، وعاد ليلعب مباراة العمر.

للتأهل إلى دور الـ »16«.. الكأس السعودية:

»3« فرص.. وطريق واحد لألخضر
اهتمت صحيفة الكأس الس�عودية باملباراة الحاس�مة التي س�يخوضها األخر يف ختام 
مبارياته بالدور األول أمام منتخب املكس�يك من أج�ل خطف بطاقة التأهل، بعدما حقق 
األخر فوزا تاريخيا يف بداية مش�واره أمام األرجنتني املرش�ح للتتويج باللقب وبهدفني 
مقابل هدف، ويف املباراة الثانية تعثر املنتخب السعودي وخرس أمام بولندا بثنائية نظيفة 

رغم تقديمه لعرض مميز خال هذا اللقاء.
ويعت�ر اللقاء الثالث أمام املكس�يك من أهم املباريات يف تاري�خ األخر حيث يحتاج إىل 
الف�وز للتأهل للدور الثاني.. وقال�ت صحيفة الكأس إن هناك ثاث فرص وتاريخا واحدا 

لألخر نحو الصعود لدور ال� 16.
وأضافت الصحيفة أن الفرصة األوىل: هي تحقيق األخر الفوز عىل املكس�يك كي يضمن 
التأهل بغض النظر عن نتيجة مواجهة 

بولندا واألرجنتني.
وأضافت الصحيف�ة: إذا تعقدت األمور 
قلي�ا ال ي�زال أم�ام األخ�ر فرص�ة 
ثانية وهي ح�ني انتهاء جميع املباريات 
القادم�ة يف املجموعة الثالث�ة بالتعادل 
يؤهل األخ�ر برصيد أرب�ع نقاط مع 
بولن�دا بخمس نقاط حي�ث انه يف هذه 
الحال�ة س�يكون رصيد املكس�يك ثاث 

نقاط واألرجنتني أربع نقاط.
أم�ا األكثر تعقيدا فه�ي الفرصة الثالثة 
وه�ي كان�ت س�تكون ف�وز املكس�يك 
عىل األرجنت�ني يف الجول�ة الثانية وهذا 
لم يح�دث كذلك خس�ارة بولن�دا أمام 
األرجنت�ني يف املب�اراة الختامية بثاثية 
مم�ا يعن�ي صع�ود األخ�ر بنتيج�ة 
هدف لكل فري�ق أو أي تعادل أكر من 
النتيج�ة الس�ابقة، أما يف حال خس�ارة 
املنتخب السعودي يف الجولة الثالثة أمام 

املكسيك فإن حظوظه تنتهي رسميا.

اليوم السعودية:

كنو يقدم أوراق اعتماد النجومية 
أش�ادت صحيف�ة اليوم الس�عودية باملس�توى املميز 
الذي يقدمه العب خط الوس�ط الس�عودي محمد كنو 
م�ع األخر يف مونديال قط�ر بعدما لفت األنظار إليه 
بش�دة يف مبارات�ي األرجنتني وبولن�دا وكان من أبرز 
العب�ي األخ�ر خ�ال اللقاءين م�ا جع�ل الصحافة 
العاملي�ة تهتم بالاع�ب وبقدراته الفني�ة والبدنية، بل 

وتم ترشيحه لاحرتاف يف أكر الدوريات العاملية.
صحيف�ة الي�وم قالت يف عن�وان تقريرها ع�ن الاعب 
املتأل�ق: كنو يق�دم أوراق اعتماد النجومي�ة العاملية.. 
وأضاف�ت يف التقري�ر املطول عن الاع�ب: قدم محمد 
كنور أوراق اعتماده كأحد أفضل العبي محور االرتكاز 
يف كأس العالم، ولفت الاعب األنظار إليه بعد املستوى 
املمي�ز ال�ذي قدمه رفق�ة األخر، وحظي بإش�ادات 

واسعة سواء من قبل الجماهر السعودية والعربية أو 
من الصحف األجنبية بعد الدور البارز الذي لعبه أمام 
األرجنت�ني ونجاحه يف خط الوس�ط الس�عودي دفاعا 
وهجوم�ا حيث يتميز بالطول الف�ارع إذا يصل طوله 
إىل 1.92 م ويمتل�ك مه�ارات عالي�ة كأح�د العنارص 
األساس�ية يف كتيبة الصقور، وأعاد كنو املستوى الذي 
ظه�ر به أمام االرجنتني يف مب�اراة بولندا وكان محور 

هجمات األخر طوال اللقاء.
أضافت الصحيفة يف تقريرها أن العبء سيكون ثقيا 
عىل محمد كنو يف لقاء املكس�يك خاصة أنه س�يتحمل 
عبء غياب القائد س�لمان الفرج ال�ذي ودع املونديال 
لإلصاب�ة، لكن امل�درب الفرني ه�ريف رينارد يثق يف 

كنو كثرا ويعتمد عليه يف بناء خطته.



بعد  بالدها  منتخب  عىل  البلجيكية  الصحف  تهجمت 
املستوى  تلقوها من أسود األطلس، وانتقدت  التي  الهزيمة 
الذي ظهر عليه الالعبون، وكذلك املدرب روبرتو مارتينيز 
الذي فشل أمام وليد الركراكي الذي عرف كيف يسري اللقاء 
البديالن  هما  املباراة  يف  سجل  من  أن  خاصة  منه،  أكثر 
عبدالحميد صابري وزكريا أبو خالل، فيما أدخل مارتينيز 
الوصول  يف  اآلخر  هو  فشل  الذي  لوكاكو  روميلو  املهاجم 

لشباك أسود األطلس.
يف  سقط  البلجيكي  املنتخب  إن   »sporza« صحيفة  وقالت 
بعد  املغربي،  املنتخب  أمام   )2  -  0( بنتيجة  الخسارة  فخ 

خطأ نادر من تيبو كورتوا حارس الشياطني الحمر.
وتساءلت الصحيفة البلجيكية، عن مقدرة روبرتو مارتينيز 

املدير الفني ملنتخب بلجيكا، يف إعادة هذا الفريق غري املالئم 
إىل املسار الصحيح قبل مباراة كرواتيا.

إن  تقريرها  يف  وقال   ،»walfoot« صحيفة  عنونت  فيما 
بفضل  بلجيكا،  منتخب  عىل  الفوز  حقق  املغربي  املنتخب 

الهدايا التي قدمها مدافعو فريق الشياطني الحمر.
وأكدت أنه كان من املتوقع أن يعود املنتخب البلجيكي مرة 
أمام  األوىل  املباراة  يف  قدمه  الذي  السيئ  األداء  بعد  أخرى 

منتخب كندا.
التي  الهزيمة   »voetbalnieuws« صحيفة  ووصفت 
تلقاها املنتخب البلجيكي بـ»عار جديد«، وقالت الصحيفة 
البلجيكية إن املنتخب البلجيكي عانى من هزيمة مؤملة أمام 

املنتخب املغربي، بعدما خرس بهدفني دون رد.
املنتخب  عىل  يجب  أنه  البلجيكية،  الصحيفة  وتابعت 
البلجيكي أن ينجو من مباراة كرواتيا يف املباراة األخرية يف 

املجموعة، ليستمر يف بطولة كأس العالم.

ضعفاء«،  »شياطني   »voetbal24« صحيفة  كتبت  فيما 
البلجيكي،  للمنتخب  بالنسبة  جيدة  تبدو  ال  األمور  وأن 
املنتخب  أمام  العالم  كأس  يف  الثانية  مباراته  خرس  بعدما 

املغربي.
ُيلقب  الذي  البلجيكي  املنتخب  أن  إىل  الصحيفة،  وأشارت 
أمام املنتخب املغربي، ويجب أن  بالشياطني، ظهر ضعيفاً 

تعود األمور إىل مسارها يف مباراة كروتيا.
»غرق  قالت  فقد   »voetbalbelgie« صحيفة  أما 

الشياطني« يف عنوان عن املباراة.
يف  املحلية   »Het Laatste Nieuws« كتبت صحيفة  فيما 
خربها الرئييس عن املباراة: »النهاية تبدو قريبة.. الشياطني 
بعد خسارة مؤملة  املونديال  الخروج من  يداعبون  الصغار 

ضد املغرب«.
مدرب  مارتينيز  أن   »niewublad« صحيفة  واعتربت 
بعد  حتى  حلول  أي  إيجاد  يف  فشل  بلجيكا  منتخب 

يستطع  لم  لوكاكو  »حتى  عنواًنا:  فوضعت  التغيريات، 
مساعدتنا«، وذلك يف إشارة إىل الدقائق املعدودة التي شارك 
فيها نجم هجوم املنتخب البلجيكي أمام املغرب بعد عودته 

من اإلصابة.
كثريًا   »GRENZECHO« صحيفة  عنوان  يختلف  ولم 
لوكاكو..  عودة  من  الرغم  »عىل  قالت:  حيث  املضمون،  يف 

املغرب ُتّقرب بلجيكا من الخروج«.
أما صحيفة »Gazet Van Antwepen« فقد تابعت ردود 
تنوعت  وقد  بالدها،  منتخب  هزيمة  عىل  العاملية  الفعل 
آخر  ضعيف  و»أداء  كارثية«  »بلجيكا  بني  ما  العناوين 

لبلجيكا«.
يذكر أن بلجيكا تمتلك أمال أخريا للتأهل يتمثل يف الفوز عىل 
التأهل  بطاقة  اقتناص  أجل  من  األخرية  الجولة  يف  كرواتيا 
 4 بفارق  املغرب  تعثر  وانتظار  التعادل  أو  الـ16،  لدور 

أهداف أمام كندا.

:»voetbalnieuws« ..الصحف البلجيكية تفتح النار على منتخب بالدها

عــــــار جــــديــــد ..!
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{ صدمة السقوط

Het Laatste Nieuws: النهاية تبدو قريبةvoetbalbelgie: غرق »بلجيكا«

إعداد- وحيد بوسيوف

صحيفة الجازيتا:

يا له من منتخب مغربي
صحيفة  عنونت  مغربي«..هكذا  منتخب  من  له  »يا 
عىل  األطلس  أسود  فوز  عىل  سبورت«  ديلو  »الجازيتا 

بلجيكا.
برفقة  مبابي  كيليان  تألق  عىل  أيضا  الصحيفة  وركزت 
منتخب فرنسا، وإصابة نيمار، وحلم ليونيل مييس خالل 
نهائيات كأس العالم قطر 2022، وكتبت »مييس.. الحلم 
العالم  كأس  رجل  و»مبابي..  عائلية«،  قضية  األخري 
وإسبانيا  أملانيا  بتعادل  اهتمت  الصحيفة  الذهبي«.. 

1-1، وكتبت »أملانيا تنقذ نفسها وتؤمن أيضا«.

ذان صن:

فودين حتى النهائي
منتخب  مباراة  عىل  صن«  »ذا  صحيفة  ركزت 
 ،2022 العالم  كأس  يف  ويلز  أمام  إنجلرتا 
وترصيحات هاري كني، وكتبت: »فودين حتى 
إنجلرتا  أن  عىل  يرص  كني  و»هاري  النهائي«، 
بما  الئق  وهو  النهائي  لبلوغ  يلزم  ما  تعرف 

يكفي لقيادة الهجوم«.
مهاجم  راشفورد،  بماركوس  اهتمت  كما 
وكتبت  إنجلرتا،  ومنتخب  يونايتد  مانشسرت 

»راشفورد إطالق النار من العيون«.
وكان واين روني، قائد املنتخب اإلنجليزي لكرة 

أفضل  هو  فودين،  فيل  إن  قال  السابق،  القدم 
العب لدى إنجلرتا، وأشار إىل أن نجم مانشسرت 
اآلن  من  العالم  كأس  يلعب يف  أن  يجب  سيتي 

فصاعدا.
وجلس صانع األلعاب عىل مقاعد البدالء خالل 
اإلنجليزي  املنتخب  فيها  تعادل  التي  املباراة 
مع نظريه األمريكي سلبيا يوم الجمعة املايض، 
مدربه  بقيادة  اإلنجليزي،  املنتخب  أرجأ  حيث 
املجموعة  صدارة  حسم  ساوثجيت،  جاريث 

الثانية وتأهله لدور الـ16 إىل الجولة األخرية. { ذا صن{ الجازيتا ديلو سبورت

ليكيب:بعد تعادل إسبانيا أمام ألمانيا.. سبورت:

نجـــوم األطلـس»لكمــة«
 ،2022 العالم  1-1 يف كأس  ركزت صحيفة »ماركا« عىل تعادل إسبانيا وأملانيا 

وكتبت »لكمة«، يف إشىارة للتعادل الذي انتهت به املباراة، خالل املواجهة التي 
املطالب  هو  األملاني  املنتخب  فيها  كان 
بتحقيق الفوز، وتقدمت اسبانيا بهدف 
النتيجة  فولكروج  عدل  فيما  موراتا 

للمنتخب األملاني.
وكما اهتمت بفوز املغرب عىل بلجيكا 
يف   -1  4 كندا  عىل  وكرواتيا   ،0  -  2
وكتبت  السادسة،  املجموعة  مباريات 
و»كرواتيا  أزمة«،  يف  تدخل  »بلجيكا 
تحقق فوًزا كبرياً وتتصدر املجموعة«.

واتفقت »سبورت« مع »ماركا« يف عنوان 
منتخبي  تعادل  عىل  كتبت  حيث  غالفها، 

إسبانيا وأملانيا 1-1 يف نهائيات كأس العالم 
املدرب  ترصيحات  ونقلت  »لكمة«،   2022

لويس إنريكي، وكتبت: »لكمة«، و»إنريكي: افتقدنا القليل من الثقة إللحاق املزيد من 
الرضر بأملانيا«.. وأشادت الصحيفة باملستوى الذي قدمه »الروخا« حيث اقرتب أكثر من 
الدور الـ16، حيث سيلعب يف الجولة الثالثة واألخرية من دور املجموعات أمام اليابان، 

يف مواجهة من املنتظر أن تكون صعبة.

ركزت صحيفة »ليكيب« الفرنسية عىل فوز املنتخب املغربي عىل بلجيكا 2 - 
0 يف كأس العالم 2022، وكتبت »نجوم األطلس«.

فوًزا  املغربي  املنتخب  وحّقق 
مستحًقا يف طريقه إىل الدور الثاني 
عىل  وذلك   ،2022 العالم  لكأس 
بهدفني  البلجيكي  نظريه  حساب 

دون رد.
وسجل ثنائية املنتخب املغربي كل 
من عبدالحميد صابري يف الدقيقة 
الدقيقة  أبو خالل يف  73، وزكريا 

.2+90
ملعب  عىل  املباراة  أقيمت  وقد 
الثمامة، وذلك لحساب الجولة الثانية 
من  السادسة  املجموعة  منافسات  من 

مرحلة املجموعات.
الصحيفة اهتمت بتعادل أملانيا أمام إسبانيا 1 - 1 وحفاظها عىل األمل يف التأهل 

لدور الـ16، وكتبت »أملانيا ما زالت تؤمن بالتأهل«.
كما اهتمت الصحيفة بمنتخب فرنسا يف نهائيات كأس العالم، وكتبت »ملاذا يتنفس 

العبو منتخب فرنسا الثقة؟«.

{ ليكيب{ سبورت

بعد وصولها للرقم »4« 
 .. موندو ديبورتيفو:

الروخا.. على بعد نقطة
ركزت صحيفة »آس« عىل تعادل إسبانيا 
 ،2022 1-1 يف كأس العالم قطر  وأملانيا 
وكتبت »عىل بعد نقطة«، يف إشارة منها اىل 
اليابان  أمام  املقبلة  الجولة  يف  التعادل  أن 

يكفيها للعبور للدور الـ16.
هدف  فولكروج  نيكوالس  البديل  وسجل 

التعادل ملنتخب أملانيا أمام 
ليمنح  إسبانيا  منتخب 
يف  ضئيال  أمال  بالده 
البقاء يف نهائيات كأس 

العالم قطر 2022.
أملانيا  وتلقت 
النجاة  طوق 

يف 

املنافسة عندما حقق منتخب كوستاريكا 
األملان  اليابان، وإال كان  فوزا مفاجئا عىل 

خرجوا مبكرا من الدور األول. 
أمام  الربازيل  بمباريات  اهتمت  الصحيفة 
األوروجواي  مواجهة  يف  والربتغال  سويرسا 

التي أقيمت أمس األول.
املغرب  بفوز  اهتمت  كما 
 ،0  -  2 بلجيكا  عىل 
نارية  »مفرقعة  وكتبت 

فوز  وأيضا  لبلجيكا«، 
كندا  عىل  كرواتيا 

.1-4
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جماهير األرجنتين تؤكد لـ                 بعد الفوز على المكسيك:

»ميسي«.. أمـلنـا الـوحـيـد !

الفوز  بعد  أخريا،  الصعداء  األرجنتينية  الجماهري  تنفست 
ليستعيد  املكسيك،  حساب  عىل  الفريق  حققه  الذي  املهم 
آمال التأهل مرة أخرى، بعد الخسارة التي تعرض لها يف 

الجولة األوىل أمام املنتخب السعودي. 
الواضح  بالتألق  الكبرية  سعادتها  عن  الجماهري  وعربت 
للنجم ليونيل مييس وبقية الالعبني، وأكدوا ثقتهم الكبرية 
الفريق  قيادة  أجل  من  ليونيل سكالوني  املدرب  فيهم ويف 
الغائبة عن خزائن  بالكأس  اللقب والتتويج  للمنافسة عىل 

التانجو منذ نسخة 1986. 
الفريق  انتقدوا  الكثريين  أن  ورغم 
النقد  ألسنة  ووجهوا  األرجنتيني 
الالذعة لالعبني واملدرب بعد مباراة 
الوضع  أن  إال  املاضية،  السعودية 

التقى  التي  للجماهري،  بالنسبة  يختلف 
القلب عن  الوطن الريايض مع البعض منها، وتحدثوا من 
ملستقبله خالل  تطلعاتهم  وأيضا  الفريق وحظوظه  وضع 
واضحة  التفاؤل  حالة  وظهرت    .2022 قطر  مونديال 
عىل الجميع، مؤكدين أن الفريق الكبري والبطل مهما تعثر 
أبدا ويقاتل عىل  وسقط يف بداية املشوار، فهو ال يستسلم 

ويلعب  الفرصة 
األخري،  الرمق  حتى 
أن  عىل  مشددين 
األوىل  الهزيمة 
الفريق  ستعطي 
القوي  والدافع  الحافز 
التعويض  أجل  من 

الجماهري  العريضة وإسعاد  األرجنتينية 
باللقب وكأس البطولة للمرة الثالثة يف تاريخ األرجنتني. 

املواجهة  عن  قالوه  وما  األرجنتينية  الجماهري  آراء  نرصد 
املقبلة مع بولندا يف هذا التقرير وعرب السطور التالية:

{  الجماهير األرجنتينية في استاد البيت{  الجماهير األرجنتينية تعيش أجواء رائعة

الخسارة أمام السعودية 

لم تفقدنا الثقة 

المهمة صعبة.. لكنها 

ليست مستحيلة

التركيز على عبور مرحلة 

المجموعات أوال 
كتب - محمد الجزار

حلم العرب
على أرض العرب

تستمر الفرحة والسعادة واألمل لدى كل عربي 
أصيل بعد كل انتصار عربي عىل أرض العرب 

قطر الغالية التي أحيت الحلم الكبري للعرب وهو 
طموحنا الوصول إىل أبعد نقطة يف مونديال قطر 

وكيف ال نحلم بالظفر باللقب األول يف تاريخ 
العرب عىل أرضنا العزيزة بعد انبهار العالم 

بنجاح قطر يف استضافة املونديال التي وفرت كل 
اإلمكانيات من أجل النجاح ونرش ثقافتنا اإلسالمية 

والعربية وفرضت بالحب والود احرتامها؟!
 ومهما أكتب عن روعة وجمال قطر الستضافتها 

للمونديال ال أستطيع ان أويف بحقها شكرا لرجال 
قطر الرائعني..

االنتصارات العربية يف املنافسة وما قدمه املنتخب 
السعودي صقور األخرض يف االنطالقة القوية 

والفوز عىل األرجنتني بقيادة مييس جعل العالم 
يتغنى معنا ومع األشقاء السعوديني )وين مييس 
- Where is Messi؟(، وما فعلته املغرب أسود 

األطلس بفوزها عىل الشياطني منتخب بلجيكا 
صاحب التصنيف الثاني وأفضل املنتخبات يف 

القارة العجوز جعلنا نحلم بأننا سنكون الرقم 
الصعب يف هذا املونديال، وسقف الطموحات 
العربية يرتفع مع كل انتصار عربي خاصة 

للسعودية واملغرب يف التأهل إىل الدور 16 والذي 
لم يتحقق مع السعودية منذ إنجازها الرائع يف 

جيلها الذهبي يف مونديال أمريكا 1994 ومع 
املغرب خاصة يف العرص الرهيب لها يف مونديال 

املكسيك )مونديال مارادونا 1986( واملستوى 
املميز لجيل أسود األطلس يف مونديال 1998 

بفرنسا وال أنىس روعة محاربي الصحراء يف نسخة 
الربازيل مونديال 2014 وقبلها يف نسخة إسبانيا 

82 وفوزها التاريخي عىل وصيف العالم آنذاك 
منتخب أملانيا الغربية 

قطر تنبض بقلب العالم وقلب كل عربي اآلن، 
والفرحة عىل ُمحيًا كل عربي يف الدوحة أو يف العالم 

العربي واإلسالمي تجعلنا نحلم بأن املونديال 
سيكون عربيا بإذن لله عىل أرض الخري وأرض كل 

عربي يف دوحة العزة واملجد قطر الحب والجمال.

فريدريكو جيبارا:

سنصل بعيدا 
قال فريدريكو جيبارا إن املنتخب األرجنتيني ال 
يخىش أي منافس يف بطولة كأس العالم 2022، 
وقادر عىل مواجهة أي فريق والتفوق عليه مهما 

كانت قوته.  مشريا إىل أن الالعبني بعد الفوز 
األخري عىل املكسيك يعيشون حالة 

فنية جيدة، وأيضا عىل الجانب 
املعنوي، الكل جاهز لتقديم 

مستويات أفضل بعد إغالق 
صفحة مباراة السعودية 

التي خرسها الفريق 
بهدفني مقابل هدف. 

وأضاف املشجع 
األرجنتيني قائال: نحن 

نحرتم كل الخصوم، ونعرف 
أن املهمة لن تكون سهلة لكن 

ثقتنا كبرية بأنفسنا ويف فريقنا 
والالعبني وأتوقع أننا سنصل بعيدا 

رغم البداية السيئة. 
مشريا إىل أن نجم الفريق ليونيل مييس ال يعاني من 
الضغط يف البطولة قائال: مييس مستمتع باللعب مع 
هذه املجموعة، وهم جميعا متجانسون ولديهم رغبة 

قوية يف تحقيق اللقب.
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}

ليوناردو كارتير:

روح مـارادونــا حــاضــرة
أكد ليوناردو كارتري مشجع أرجنتيني حرص 
عىل الحضور لقطر ألول مرة سعادته الكبرية 

بحضور منافسات املونديال، مشددا عىل أن كل 
الجماهري األرجنتينية متفائلة بالفوز باللقب 

يف قطر. 
وقال كارتري: حرضت من 

مدينة كامبانا يف األرجنتني، 
وسعيد جدا بالتواجد يف 

مونديال قطر واالستمتاع 
بهذه األجواء الرائعة 
ورؤية ثقافة جديدة 

ومختلفة تماما. 
وقال: كرم الضيافة 

نجده يف كل مكان وكذلك 
حفاوة االستقبال من الشعب 
القطري والجماهري العربية، 

وهذا أمر رائع للغاية. 
وأشار كارتري إىل أن روح مارادونا حارضة مع 
املنتخب والالعبني والجماهري يف قطر والجميع 
يريد الفوز باللقب لتكون هدية له بعد رحيله 

عن دنيانا قبل فرتة قصرية.

{  ليوناردو كارتير

توماس كارينيانو:

سنفوز بالكأس
قال توماس كارينيانو الذي حرض من 

األرجنتني خصيصا ملؤازرة املنتخب يف بطولة 
كأس العالم قطر 2022، إن التانجو قادر 
عىل التتويج هذه املرة بلقب 
املونديال رغم صعوبة 

املهمة والتعثر يف 
املباراة األوىل. 

وأكد كارينيانو 
أن فرصة الفريق 

قائمة بقوة من أجل 
التأهل إىل دور الـ 
16، والفريق قادر 

عىل تحقيق الفوز عىل 
بولندا وحسم أموره. 

وأضاف: نثق يف مييس وكل 
الالعبني بال استثناء، وننتظر لحظة 

الفوز باللقب منذ سنوات طويلة، وأشعر أنها 
يف النهاية ستبتسم ملييس وتكون من نصيبه 

يف قطر.

س كارينيانو
{  توما

ماريا أوغوستينا:

حضرت من سيدني 
لتشـجـيــع التـــانجو

قالت ماريا أوغوستينا وهي أرجنتينية تعيش يف 
سيدني األسرتالية، وجاءت منذ بداية البطولة 

لتشجع الفريق يف هذه البطولة.  وأكدت 
سعادتها باألجواء الرائعة يف قطر، 

مشرية إىل أن التنظيم مميز 
للغاية واألجواء الجماهريية 

كذلك.  وتمنت ماريا أن 
ينجح الفريق يف تقديم 
أفضل املستويات خالل 

املباريات القادمة بعد 
التعثر يف الجولة األوىل ضد 

السعودية، مشرية إىل أن 
هذه املباراة لم يقدم خاللها 

الفريق املستوى املأمول ولكنه 
تمكن من التعويض رسيعا يف مباراة 

املكسيك. 
ووجهت ماريا رسالة خاصة إىل النجم األرجنتيني 
ليونيل مييس قائلة: نحن كلنا معك، ونساندك فال 

تستسلم وال تيأس ونثق جدا أنك لن تدخر أي جهد 
إلسعادنا ولديك الكثري لتقديمه للمجموعة.

ستينا
يا أوغو

مار
  }

حازم الكاديكي 
معلق ليبي 



الربازييل  هو كارتر باتيستا، املحامي 
الشعبية  صاحب  املحتوى  وصانع 
يحظى  والذي  الربازيل،  يف  الكبرية 
اليوتيوب  عرب  املتابعني  بماليني 
واإلنستغرام وتويرت، بفضل ما يقدمه 

من محتوى هادف ومميز. 
هامش  عىل  الريايض   $ التقاه 
الفيديو  تواجده يف قطر ليتحدث عن 
املونديال،  وطن  يف  وتواجده  الشهري، 
وأبرز املشاهدات التي عاشها يف قطر 
سيلني،  صحراء  يف  تجول  أن  بعد 
وزار سوق واقف ومشريب وتواجد يف 

مجالس الكثري من املواطنني. 
حوار  يف  القلب  من  تحدث  باتيستا 
جميل ومميز استمتعت شخصيا بكل 
عرب  تفاصيله  لكم  وأرصد  تفاصيله 

السطور التالية: 

} يف البداية من هو باتيستا 

وماهي حكايته مع مونديال 
2022..؟ 

-أنا محام يف الربازيل، ولكني قبل 10 
عىل  محتوى  تقديم  يف  بدأت  سنوات 
القدم،  كرة  عن  للحديث  اإلنستغرام 
يف  التواجد  عىل  باستمرار  وأحرص 
العالم  وكأس  الكبرية،  البطوالت 
بالنسبة  رائعة  فرصة  كانت   2022
خاصة  جديد،  تحد  غمار  لخوض  يل 
أن الناس تريد مشاهدة كرة قدم من 
املباريات  أشاهد  خالل رؤيتي، حيث 
من  الربازيل  يف  ملتابعّي  وأتحدث 
اإلطار  وخارج  تماما  مختلفة  زاوية 

التقليدي. 

عن  انطباعك  هو  كيف   {

قطر..؟ 

قطر،  يف  الضيافة  بكرم  منبهر  -أنا 
ويف البلدان العربية والخليجية أيضا، 
الشعوب،  هذه  تجمع  التي  واألخوة 
هنا  وتواجدي  بزيارتي  جدا  وسعيد 
خاللها  شاهدت  رائعة  تجربة  فهي 
ثقافة جديدة ومختلفة تماما وشعوبا 
بالجميع  وترحب  القدم  كرة  تعشق 

من كل الدول والثقافات األخرى. 

من  ترى  كيف  لكن   {

ويشككون  قطر  يهاجمون 
يف املونديال..؟ 

تعالوا  شديد  باختصار  لهم  -أقول 
هي  كيف  بأنفسكم  وشاهدوا  لقطر 
كذلك  الرائعة  واألجواء  هنا،  الحياة 
من  أن  وأعتقد  بنفسكم،  واحكموا 
يحكموا  أال  عليهم  بالسوء  يتحدثون 
أرض  عىل  الحقيقة  يروا  أن  بدون 
الواقع، فشخصيا كل يشء سمعته عن 
قطر ليس صحيحا، بل لم أشاهد أي 
تشاهدوا  أن  وعليكم  هنا،  سيئ  يشء 

بأعينكم كيف الناس هنا. 

األجواء  يف  رأيك  وما   {

الجماهريية املميزة هنا..؟ 

دليل  وهي  رائعة،  من  أكثر  -أجواء 
لديها  القدم  كرة  أن  عىل  واضح 
كل  من  جميعا  الناس  وتوحد  القوة، 
جنسياتهم  كانت  مهما  العالم  أنحاء 
فرصة  العالم  وكأس  واختالفاتهم 

رائعة  بأجواء  لالستمتاع  جميلة 
بعضها  مع  الجماهري  واحتفال 

البعض. 

الناس  شاهد  عندما   {

نرشته  الذي  الفيديو 
حديث  أصبحت  وكلماتك، 
الجميع والرتند.. فكيف ترى 
وإعجابهم  الناس  فعل  ردة 

الشديد بما قدمته..؟ 

يل  بالنسبة  للغاية  مهم  -هذا 
التي  الرسائل  كثريا  وأسعدتني 
التواصل  مواقع  عرب  وصلتني 
عىل  جدا  وأشكرهم  االجتماعي، 
حقي،  يف  قالوه  وما  الرائعة  كلماتهم 
مبارشة  يصل  القلب  من  يخرج  فما 

إىل القلب. 

} هل كنت تعرف عن األذان 

واإلسالم من قبل..؟ 

اإلسالم،  عن  جدا  الكثري  قرأت  -لقد 
والرسول محمد صىل الله عليه وسلم، 
يف  ومشيت  قطر  إىل  أتيت  وعندما 
الشوارع، وسمعت صوت األذان حرك 
هذا الكثري من األشياء بداخيل، فصوت 
إنها  أيضا  املؤذن كان رائعا والتناغم 

اإلطالق،  عىل  أنساها  لن  لحظات 
وشعوري يف هذه اللحظة، مثل شعور 
لقد  األذان،  يسمعون  عندما  املسلمني 

أحسست أحاسيس جميلة. 

} وهل من املمكن أن تدخل 

اإلسالم..؟ 

أكن  لم  إن  وحتى  ممكن،  يشء  -كل 
فاملسلمون  اإلسالم  دخلت  أو  مسلما 

اليهود،  وأيضا  واملسيحيون 
املعتقدات  من  الكثري  يتشاركون 

واألفكار نفسها. 
أنكم  أشعر  لكني  مسلما  لست  فأنا 
مسلما  ألكون  بحاجة  ولست  إخوتي، 
مع  والسالم  باملحبة  ألشعر  فقط 
لكم  يقول  الكريم  فالقرآن  اآلخرين، 
نتعايش  أن  ويمكن  دين  ويل  دينكم 
مع بعضنا البعض بدون أي أزمات. 

تزور  أن  املمكن  من  هل   {

كأس  بعد  أخرى  مرة  قطر 
العالم..؟ 

أخرى  مرة  أعود  أن  أريد  -برصاحة 
عائلتي  وسأحرض  العالم،  كأس  بعد 
كأس  بطولة  إرث  ليشاهدوا  معي 
املنطقة  لهذه  قدمت  وماذا  العالم 

املميزة. 

التي  األماكن  أكثر  ماهي   {

أعجبتك خالل زيارتك..؟ 

-لقد قمت بزيارة الكثري من املناطق 
جدا  أعجبت  وقد  قطر،  يف  السياحية 
بكل ما شاهدته، فقد زرت الصحراء 
تجربة  وكانت  سيلني،  إىل  وذهبت 
وأصبحت  يل  بالنسبة  استثنائية 
أعشقها كثريا، وهي من ضمن األماكن 
مرة  أزورها  أن  أريد  التي  الكثرية 

أخرى. 

} ما رأيك يف املستوى الفني 

للبطولة..؟ 

-قوي جدا حتى اآلن، وشاهدنا الكثري 
من املفاجآت مثل فوز السعودية عىل 
األرجنتني، واليابان عىل أملانيا، وأعتقد 
من  املزيد  ستشهد  البطولة  هذه  أن 
فهي  املقبلة  املرحلة  خالل  املفاجآت 
الفرق  وجميع  مثايل،  توقيت  يف  تقام 
الفنية  الناحية  أفضل جاهزية من  يف 

والبدنية أيضا. 

} ماذا عن حظوظ الربازيل..؟ 

ويضم  جدا،  قوي  منتخب  -لدينا 
عنارص مميزة يف كل املراكز بداية من 
حراسة املرمى وحتى الدفاع والوسط 
وخط الهجوم، وأعتقد أن الربازيل من 
اللقب  عىل  للحصول  املرشحني  أقوى 
لنستعيد  التوفيق  يحالفنا  أن  وأتمنى 
الربازيل  خزائن  عن  الغائبة  الكأس 

منذ عام 2002. 

أن  تـتــوقــع  ومـــن   {  
هذه  يف  الفريق  كفة  يرجح 

البطولة..؟ 

-املدرب تيتي صاحب األسلوب املميز 
عىل  يعتمد  للغاية،  جيدا  فريقا  وبنى 
واحدا  العبا  وليس  أكثر  الجماعية 
مثل  األسماء  من  الكثري  ولدينا  فقط، 
جونيور  وفينوس  وخيسوس  نيمار 

وأليسون وغريهم. 

} كلمة أخرية..؟ 

-شكرا لقطر عىل هذا التنظيم الرائع 
للبطولة، وسعداء للغاية بهذه األجواء 
الجميلة وأدعو كل الجماهري املوجودة 

هنا لالستمتاع يف قطر.

لمن يتحدثون بالسوء عن قطر.. 
تعالوا واعرفوا الحقيقة 

حوار – محمد الجزار
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:» البرازيلي كارتر باتيستا صاحب الفيديو الشهير يؤكد لـ »

{ باتيستا يتحدث للزميل محمد الجزار 

{ مع الجماهير المغربية

{ مع المتطوعين

{ في المترو

{ باتيستا في استاد البيت

قـرأت عن الرسـول محمـد وتعلـمـت مـن القرآن وقـعــت فـي حـب »الـدوحـــة« خــالل المـونــديـــال

كرم الضيافة وحفاوة االستقبال 
من الشعب القطري »رائعة«

صوت األذان المس قلبي

{ في سيلين { في شوارع الدوحة

هو واحد ممن خطفوا األضواء في 
مونديال 2022 بجدارة، بفضل فيديو خاص 

نشره من قلب الدوحة للحظة األذان من 
أحد المساجد، وتحدث خالله عن قطر 

والشعوب العربية بأفضل ما يكون.

كلنا »إخوة« و»2022« 
وحد الشعوب خالل البطولة 
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بعد تفوقه على سويسرا بهدف نظيف

السيليســـاو يحسـم الصـعـــود 

بطاقات  أول  الربازييل  املنتخب  حسم 
التأهل للدور الـ 16 من كأس العالم 
قطر 2022 للمجموعة السابعة، بعد 
تفوقه أمس عىل املنتخب السويرسي 
التي  املباراة  خالل  نظيف،  بهدف 

أقيمت عىل استاد 974.
الفوز  بهذا  السيليساو  ويدين 
املباراة  هدف  صاحب  لكاسيمريو، 

الوحيد، يف الدقيقة 83.
السيليساو  رفع  الفوز  وبهذا 
يف  وضعته  نقاط   6 إىل  رصيده 
صدارة املجموعة السابعة، ليتأهل 

سويرسا  رصيد  تجمد  بينما  النهائي،  ثمن  الدور  إىل  رسميا 
عند 3 نقاط يف املركز الثاني، متفوقة عىل رصبيا نقطة واحدة 

والكامريون التي تمتلك نفس الرصيد من عدد النقاط.
الطرفني،  من  هادئة  املباراة  عمر  من  األوىل  الدقائق  وجاءت 
ألهمية نقاط املباراة لكال املنتخبني، واعتمد املنتخب السويرسي 
عىل الهجمات املرتدة محاوال الدفاع عن مرماه بشكل جيد ملنع 

تلقي هدف مبكر من مهاجمي املنتخب الربازييل.
رائعة  بطريقة  كرة  باكيتا  لوكاس  مرر   ،12 الدقيقة  ويف 
إىل  لتصل  السويرسي،  الدفاع  بها  رضب  )بالكعب( 
إىل  ليمررها  املنطقة،  داخل  األيمن  بالجانب  ريتشارليسون 
تدخل  فيدمري  املدافع  لكن  املرمى،  أمام  جونيور  فينيسيوس 

بشكل رائع ليبعد الكرة من أمام مرماه.
وتلتها محاولة فينيسيوس جونيور يف الدقيقة 27 الذي أطلق 
تمريرة من  تلقى  أن  بعد  الجزاء  داخل منطقة  قوية  تسديدة 

رافينيا، تصدى لها يان سومري بنجاح وابعدها للركنية.
املرة عرب  الهجومية، هذه  الربازييل محاوالته  املنتخب  وواصل 
الذي سدد كرة وجدت  رافينيا  لنادي برشلونة  األيمن  الجناح 

سومري يف املكان املناسب.
الربازيل  جانب  من  كانت  األول  الشوط  يف  املحاوالت  وآخر 
44، وقابلها  أيضا، من خالل ركنية نفذها رافينيا يف الدقيقة 
ومرت  سويرسا  مدافعي  بأحد  رضبت  برأسية  سيلفا  تياجو 
السيليساو  لركنية جديدة. وكاد حارس مرمى  املرمى  بجوار 

أن  بيكر  أليسون 
هدفا  فريقه  يكلف 
من  األوىل  الدقائق  يف 
بعدما  األول،  الشوط 
أكثر  بالكرة  احتفظ 
ليضغط  الالزم  من 
مهاجم  إيمبولو 
يف  وينجح  سويرسا 
عىل  أليسون  إجبار 
الكرة  لكن  الخطأ، 
كاسيمريو  إىل  وصلت 

الذي شتتها. 
تلك  عىل  الربازيل  وردت 
 ،56 الدقيقة  يف  املحاولة 
من خالل تمريرة عرضية 
فينيسيوس  من  رائعة 
بالتمريرة،  اللحاق  يف  تأخر  األخري  هذا  ريتشاليسون،  لزميله 

مفوتا عىل السيليساو فرصة للتقدم يف النتيجة.
 ،64 الدقيقة  يف  الربازييل  للمنتخب  هدفا  املباراة  حكم  وألغى 

سجله نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، بداعي التسلل.
ومن ركلة ركنية يف الدقيقة 81، نفذها رافينيا داخل املنطقة 
مبارشة  مصوبة  برأسية  جيماريش  ويقابلها  الدفاع  ليشتتها 

نحو املرمى لكن سومري نجح يف اإلمساك بها.
لتأتي الدقيقة 83، تمكن املنتخب الربازييل من تسجيل هدف 
صدها،  من  سومري  يان  فشل  بتسديدة  كاسيمري  عرب  السبق، 

بعد تلقيه لتمريرة رائعة من البديل رودريجو.
ثان،  بهدف  للسامبا  النتيجة  يضاعف  أن  رودريجو  وكاد 
بعدما استلم كرة داخل املنطقة ليطلق تسديدة قوية، أبعدها 

الحارس إىل ركنية.
بعد   ،3+90 بالدقيقة  املباراة  قتل  فرصة  فينيسيوس  وأهدر 
هجمة مرتدة رسيعة انطلق فيها ثنائي برازييل ضد العب واحد 
من الخصم، ليفضل فينيسيوس املرور بدال من التمرير، لينجح 
رودريجو  أضاع  ثوان،  وبعد  برباعة.  الكرة  إبعاد  يف  أكانجي 
السويرسي، حيث وصلت  الدفاع  انهار  فرصة جديدة، بعدما 

تسديدة  وأطلق  املنطقة،  داخل  إليه  الكرة 
أبعدها  السويرسي  املدافع  لكن  قوية 

يف الوقت املناسب لركنية.

{  من مباراة البرازيل وسويسرا

كتب - وحيد بوسيوف

ياكين:

ال ألوم الالعبين
رفض مراد ياكني مدرب سويرسا، 

لوم العبيه، عقب الخسارة من 
الربازيل، بهدف نظيف.

وقال ياكني يف املؤتمر الصحفي 
عقب املباراة: »كان ينقصنا 

الدخول إىل عمق دفاع الربازيل 
واللمسة األخرية، كنا نحتاج كثريا 

من الركض ألن الربازيل تلعب 
بإيقاع رسيع، وخرسنا بسبب 

تحول هجمة ضدنا رغم سيطرتنا 
عىل الكرة معظم الوقت«.

وأضاف: »الخطة التي وضعناها 
كانت ناجحة إىل درجة بعيدة، 
سيطرنا عىل الخصم يف امللعب 

لدرجة ليست بالسيئة، النتيجة 
ليست التي نود أن نراها، من 
جانبنا كان يمكن خلق مزيد 

من الفرص، ولذلك فقط أهنئ 
الربازيل عىل الفوز، وكنا نستطيع 

أن نبيل أفضل من ذلك«.

{  مراد ياكين

كاسيميرو.. 
نجم المباراة
حصد كاسيمريو جائزة »رجل 
املباراة«، بعد األداء الرائع الذي 
قدمه، يف مباراة أمس للمنتخب 

الربازييل أمام سويرسا، التي انتهت 
بفوز السيليساو بنتيجة 1/  0، 

خالل املباراة التي أقيمت عىل 
استاد 974.

وسجل كاسيمريو هدف الربازيل 
األول ضد سويرسا، يف املباراة 

التي تجمع املنتخبني عىل ملعب 
974، ضمن الجولة الثانية لدور 

املجموعات بكأس العالم.
وتسلم كاسيمريو تمريرة داخل 
منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية 

سكنت الشباك يف الدقيقة 83.
وكان فينسيوس جونيور سجل 

هدفا للربازيل يف الدقيقة 66، لكن 
ألغاه الحكم بداعي التسلل.

{  كاسيميرو

برونو جيماريش:

فزنا على منتخب عنيد

{  برونو جيماريش

قال برونو جيماريش متوسط ميدان الربازيل إن مباراة السيليساو 
أمام سويرسا كانت صعبة، ولكن نستحق الفوز.

الهجومي يف نادي نيوكاسل يونايتد  الوسط  برونو العب خط 
دخل بديالً لزميله يف الدوري اإلنجليزي 

فريد  يونايتد  مانشسرت  العب 
العب  وسجل   .58 الدقيقة  عند 

كاسيمريو  يونايتد  مانشسرت 
يف  والتأهل  االنتصار  هدف 
مباراة  يف   83 متأخر  وقت 

عانت بها الربازيل.

ريتشاليسون..
حزين لعدم التسجيل

يف  تبديله  أثناء  الربازييل،  املنتخب  مهاجم  ريتشارلسون  عىل  الحزن  سيطر 
قطر  العالم  بكأس  املجموعات  دور  من  الثانية  الجولة  ضمن  سويرسا،  لقاء 
2022. وأجرى مدرب الربازيل »تيتي«، تبديال بخروج ريتشارلسون ونزول 
ريتشارلسون  وغادر  املباراة.  زمن  من   73 الدقيقة  يف  جيسوس  جابريل 
بمستوى  التسجيل وظهوره  عىل  قدرته  لعدم  حالة حزن،  وهو يف  امللعب 

أقل من املتوقع. وكان ريتشاليسون قد سجل يف الجولة األوىل هدفني، قاد 
2/ 0، وهدف يعترب األفضل حاليا  بهما الربازيل للفوز عىل رصبيا بنتيجة 

املونديال. يف 

{  ريتشاليسون

السامبا في دور المجموعات 

 »17« مباراة دون هزيمة

{  البرازيل

بلغ منتخب الربازيل، ثمن نهائي كأس العالم 2022، بعد فوزه 
القاتل عىل سويرسا بهدف دون رد، يف الجولة الثانية من دور 

املجموعات.
وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فإن الربازيل لم تخرس يف 

آخر 17 مباراة لها يف دور املجموعات باملونديال، وهي أطول 
سلسلة متتالية يف تاريخ البطولة )بما يف ذلك الجوالت الثانية 

ونهائيات املجموعات(.
وأصبحت الربازيل، ثاني فريق لم يستقبل تسديدة واحدة عىل 
املرمى يف أول مباراتني يف نسخة واحدة بكأس العالم منذ عام 

1966، بعد فرنسا يف 1998.
ورفع منتخب السامبا رصيده إىل 6 نقاط يف صدارة املجموعة 

السابعة، ليتأهل رسميا إىل ثمن النهائي. 
بينما تجمد رصيد منتخب سويرسا عند 3 نقاط، متقدما بفارق 

نقطتني عىل الكامريون ورصبيا.

األهداف: كاسيميرو د83 )البرازيل(

الطرد: ال يوجد 

الحكم: إيفان بارتون

البرازيل
سويسرا
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نظريه  عىل  الفوز  يف  الغاني  املنتخب  نجح  د.ب.أ-  الدوحة- 
الكوري الجنوبي 3 / 2، امس االثنني، ضمن منافسات الجولة 

الثانية باملجموعة الثامنة بكأس العالم قطر 2022.
بعد  البطولة  يف  له  نقاط  ثالث  أول  الغاني  املنتخب  وحصد 
املنتخب  رصيد  تجمد  فيما   ،3 /2 الربتغال  أمام  خسارته 
ستسفر  ما  انتظار  يف  واحدة،  نقطة  عند  الجنوبي  الكوري 
الربتغال  بني  ما  تجمع  والتي  باملجموعة  الثانية  املباراة  عنه 

وأوروجواي.
الدقيقة  يف  عن طريق محمد ساليسو  الغاني  املنتخب  وتقدم 
الدقيقة  يف  الثاني  الهدف  قدوس  محمد  يضيف  أن  قبل   ،24

.34
ويف الدقيقة 58 سجل تشو جوي سانج الهدف األول للمنتخب 
الثاني  الهدف  الالعب ذاته  الجنوبي، قبل أن يضيف  الكوري 

يف الدقيقة 61.
للمنتخب  الثالث  الهدف  68 سجل محمد قدوس  الدقيقة  ويف 

الغاني.
كوريا  منتخب  جانب  من  مكثف  بهجوم  املباراة  وبدأت 
الغاني  املنتخب  قابله  مبكر،  هدف  تسجيل  بغية  الجنوبية، 

بحذر دفاعي، حيث انكمش العبوه يف منطقة الجزاء.
حيث  الكوري،  املنتخب  ملصلحة  الركنية  الركالت  وتعددت 

بلغت 7 ركنيات، لكنها لم تستغل.
بمرور الوقت، بدأ منتخب غانا الدخول يف أجواء املباراة ومبادلة 
الكوري الهجمات، ومن أول فرصة محققة للتسجيل،  نظريه 
 24 الدقيقة  الهدف األول يف  السوداء(  )النجوم  أحرز منتخب 

عن طريق محمد ساليسو.
وتابع ساليسو ركلة حرة من الناحية اليرسى، نفذها جوردان 
الكرة  لتتهيأ  إبعادها،  يف  كوريا  منتخب  فشل  عرضية،  أيو 
أمام ساليسو، املتواجد أمام املرمى، ليسدد مبارشة من داخل 

املنطقة، واضعا الكرة داخل الشباك.
ساد  فيما  التقدم،  هدف  عقب  غانا  العبي  معنويات  ارتفعت 
 34 الدقيقة  لتشهد  الكوري،  املنتخب  عنارص  بني  اإلحباط 

الهدف الثاني للمنتخب القادم من القارة اإلفريقية عن طريق 
محمد قدوس.

وأرسل جوردان أيو كرة عرضية متقنة من الناحية اليرسى، 
قابلها قدوس برضبة رأس رائعة، واضعا الكرة عىل يسار كيم 

سيونج جيو، حارس مرمى كوريا الجنوبية.
من  األخرية  الدقيقة  يف  النتيجة  تعزيز  فرصة  غانا  وأضاعت 
أن  غري  بارتي،  توماس  من  رأس  رضبة  عرب  الضائع،  الوقت 
الكرة علت العارضة بقليل، ليطلق بعدها حكم اللقاء صافرة 

نهاية الشوط األول بتقدم املنتخب الغاني بهدفني.
ومع بداية الشوط الثاني هاجم املنتخب الكوري الجنوبي بقوة 
محاوال العودة يف املباراة، فيما حاول املنتخب الغاني الحفاظ 

عىل نتيجة تقدمه، لذلك لجأ إىل الدفاع.
األول  الجنوبي هدفه  الكوري  املنتخب  58 سجل  الدقيقة  ويف 
عن طريق تشو جوي سانج، الذي تلقى كرة عرضية من زميله 

يل كانج إن، ليحولها برضبة رأس يف الشباك.
الكوري  املنتخب  سجل  حتى  أخرى،  دقائق  ثالث  تمر  ولم 
التعادل عن طريق تشو جوي سانج مجددا،  الجنوبي هدف 
وبنفس طريقة الهدف األول برضبة رأس ليتعادل فريقه وتبدأ 

املباراة من جديد.
مرمى  وهاجم  صفوفه  تنظيم  يف  نجح  الغاني  املنتخب  لكن 
الثالث عرب  كوريا الجنوبية مجددا، لينجح يف تسجيل الهدف 

محمد قدوس يف الدقيقة 68.
وجاء هدف قدوس بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء من 
لتسكن  رائعة  بطريقة  كرة  ليسدد  مينساه،  جيدون  زميله 

شباك كوريا الجنوبية.
التعادل،  تحقيق  بغية  هجماته  من  الكوري  املنتخب  وشدد 
ولكن املنتخب الغاني نجح يف الحفاظ عىل تقدمه حتى أطلق 

الحكم صافرة نهاية املباراة بفوزه بنتيجة 3 / 2.

البالك ستارز يمنع ريمونتادا الشمشون

»ثالثية غانية« تهدد كوريا !
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{ مباراة غانا وكوريا الجنوبية

بينتو مدرب كوريا الجنوبية

أول طرد ..!

»سون« نوبة بكاء لـ

الفني  املدير  بينتو  باولو  الربتغايل  تعرض 
للمنتخب الكوري الجنوبي للطرد بعد لقاء غانا 

مساء أمس اإلثنني.
وتلقى منتخب كوريا هزيمة عىل يد غانا بنتيجة 
املدينة  ملعب  عىل  اإلثنني  أمس  مساء   3-2
الثانية  الجولة  منافسات  ضمن  التعليمية، 
قطر  العالم  كأس  ببطولة  الثامنة  للمجموعة 
عىل  اللقاء  بعد  بحدة  بينتو  واعرتض   ..2022

الحكم فحصل عىل بطاقة حمراء مبارشة.
يف  والربتغال  كوريا  لقاء  عن  بينتو  وسيغيب 
يوم  موعده  املحدد  للمجموعة،  األخرية  الجولة 

الجمعة املقبل.
ساحة  إىل  التعليمية  املدينة  ملعب  وتحول 

احتفاالت عارمة لالعبي غانا ومدربهم.

{ باولو بينتو

{ بكاء سون بعد نهاية المباراة

األهداف: محمد ساليسو د24، محمد قدوس 
هدفين )34، 68( )غانا(

تشو جوي سانج هدفين )د58، د61( 
)كوريا الجنوبية(

الطرد: باولو بينتو )مدرب كوريا الجنوبية(
الحكم: أنتوني تايلور

كوريا الجنوبيةغانا

32

أدو:

نستحق الفوز
كوريا  مواجهة  إن  غانا  ملنتخب  الفني  املدير  أدو  أوتو  قال 

الجنوبية كانت صعبة بكل املقاييس، ويستحقون الفوز.
وأضاف أدو يف املؤتمر الصحفي »لعبنا مباراة قوية خاصة 
املميز،  مستواه  عىل  الحارس  وأهنئ  الدفاعي،  الجانب  يف 
بهذه  وفخور  الفوز  وحققنا  املطلوب  قدمنا  أننا  أعتقد 

هيونج  إيقاف  كيفية  عىل  غانا  مدرب  ورد  النتيجة«.. 
مني سون نجم كوريا الجنوبية قائال »سون العب خطري 

خاصة إذا تسلم الكرة عىل حافة منطقة الجزاء«.
وأشكر  الفارق،  يصنع  امللعب  عمق  إىل  »دخوله  وتابع 
املدافعني، خاصة ساليسو وأمارتي عىل تنفيذ التعليمات 

إليقاف خطورة سون«.
وأشاد أدو بالعبه محمد قدوس نجم منتخب غانا، مؤكدا 
كوريا،  عىل  فوزنا  أسباب  أحد  ويعد  موهوب  »العب  أنه 

ويقدم مستويات جيدة«.
واسرتجع أدو ذكريات مباراة أوروجواي يف كأس العالم 
2010، فقال »هذه املواجهة أصبحت من املايض. املنتخبان 

يختلفان تماما اآلن، واألهم أن نتعامل مع الواقع«.

}

 أوتو أدو

}

هوتسبري  توتنهام  نجم  مني  هيونج  سون  دخل 
يف  الجنوبية  كوريا  منتخب  والعب  اإلنجليزي، 
غانا  أمام  فريقه  مباراة  نهاية  بعد  بكاء  نوبة 
والتي خرسها بهدفني مقابل ثالثة، يف كأس 
2022. وخرس منتخب كوريا  العالم 
أمام غانا  الجنوبية يف مباراة مثرية 
بهدفني مقابل ثالثة ضمن 
مباريات الجولة الثانية من 
فيفا  العالم  كأس  بطولة 
التقطت   ..2022 قطر 
نجم  املصورين  عدسات 
نوبة  يف  وهو  توتنهام 
بعد  شديدة  بكاء 
منتخب  خسارة 
أمام  بالده 

غانا.

محمد قدوس:

سنقاتل أمام األوروجواي
»رجل  جائزة  الغاني،  املنتخب  العب  قدوس  محمد  حصد 
اياكس  نجم  قدمها  التي  الرائعة  املباراة  بعد  املباراة«، 

امسرتدام وتسجيله لثنائية يف اللقاء.
وأصبح صاحب 22 سنة أول العب غاني يف التاريخ يسجل 

هدفني يف مباراة واحدة من كأس العالم..
الجنوبية  بالفوز عىل كوريا  وأبدى محمد قدوس سعادته 
بنتيجة 3-2 يف الجولة الثانية من دور املجموعات ملونديال 

قطر.
»سعيد  اللقاء  عقب  الصحفي  املؤتمر  يف  قدوس  وقال 

بتحقيق الفوز، خضنا مباراة قوية«.
وتابع »منتخب غانا نجح يف تجاوز الخسارة أمام الربتغال 

يف الجولة األوىل«.
كوريا  أمام  زمالئه  مع  قدمه  بما  سعيد  أنه  إىل  وأشار 
أوروجواي،  أمام  سيقاتل  فريقه  أن  موضحا  الجنوبية، 

لتحقيق هدف التأهل إىل ثمن نهائي املونديال.
باملواهب  مليئة  الغانية  الكرة  أن  قدوس  محمد  وأكد 

وتستحق األفضل يف الفرتة القادمة.
{ محمد قدوس



18

السنة )28( - الثالثاء  5 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 29 نوفمبر 2022م العدد )9948(

صربيا الكاميرون

} األهداف: ش�ارل كاس�تيليتو د 29، فينسيت 
أبوبكر د63، تشوبو موتينج د66 )الكامريون(.

ميلينكوفيت�ش  د45+1، س�ريجي  بافلوفيت�ش 
د45+3، ميرتوفيتش د63 )رصبيا(

} الحكم: محمد عبدالله حسن

3 3

في تعادل مثير أمام صربيا

أبـوبكـر ينقـذ الكاميـرون
الدوحة- د.ب.أ - تعادل املنتخب الكامريوني مع 
نظريه الرصبي 3 / 3 خالل املباراة املثرية التي 
يف  الجنوب،  استاد  عىل  االثنني،  أمس  جمعتهما 
السابعة  املجموعة  منافسات  من  الثانية  الجولة 

ببطولة كأس العالم قطر 2022.
جان  سجله  بهدف  الكامريوني  املنتخب  وتقدم 
وتعادل   ،29 الدقيقة  يف  كاستيليتو  شارل 
يف  الرصبي  للمنتخب  بافلوفيتش  سرتاهينيا 
للشوط  الضائع  بدل  الوقت  من  األوىل  الدقيقة 
األول، ثم سجل سريجي ميلينكوفيتش سافيتش 
الهدف الثاني للمنتخب الرصبي يف الدقيقة الثالثة 

من الوقت بدل الضائع للشوط األول.
ميرتوفيتش  ألكسندر  سجل  الثاني  الشوط  ويف 
الهدف الثالث للمنتخب الرصبي يف الدقيقة 53، 
الثاني  الهدف  سجل  بكر  أبو  فينسيت  أن  إال 
سجل  ثم   ،63 الدقيقة  يف  الكامريوني  للمنتخب 
التعادل يف  إيريك ماكسيم تشوبو موتينج هدف 

الدقيقة 66.
وبهذه النتيجة حصد املنتخبان أول نقطة لهما يف 

النسخة الحالية من البطولة.
وكان  املستوى،  متوسطة  املباراة  بداية  وجاءت 
الفريقني،  أداء  عىل  السائدة  السمة  هو  الحذر 
يف  الرصبي  للمنتخب  نسبية  أفضلية  وجود  مع 
االستحواذ عىل الكرة واملحاوالت الهجومية. بعدها 
دخل املنتخب الكامريوني أجواء املباراة الهجومية 
وبادل املنتخب الرصبي للهجمات ولكنهما فشال 
يف تشكيل أي خطورة عىل املرميني لينحرص اللعب 
تسجيل   29 الدقيقة  وشهدت  امللعب.  وسط  يف 
ُلعبت  عندما  التقدم،  هدف  الكامريوني  املنتخب 
ركلة ركنية ملست رأس أحد العبي الكامريون قبل 
من  بتسديدة  كاستيليتو  يتابعها جان شارل  أن 

داخل منطقة الست ياردات إىل داخل املرمى..
ويف الدقيقة األوىل من الوقت بدل الضائع للشوط 
التعادل  هدف  الرصبي  املنتخب  سجل  األول، 

جزاء  منطقة  داخل  إىل  حرة  ركلة  ُلعبت  عندما 
سرتاهينيا  إليها  ارتقى  الكامريوني  املنتخب 
لتعانق  قوية  رأس  برضبة  وقابلها  بافلوفيتش 

كرته الشباك.
ويف الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط 
األول سجل املنتخب الرصبي الهدف الثاني عندما 
سدد سريجي ميلينكوفيتش سافيتش كرة أرضية 

قوية لتعانق كرته الشباك.
سيطرة  استمرت  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 
املنتخب الرصبي عىل مجريات اللقاء وسط تراجع 

غري مربر من العبي املنتخب الكامريوني.
الهدف  الرصبي  املنتخب  سجل   53 الدقيقة  ويف 
الكرة  زيفكوفيتش  أندريا  استلم  عندما  الثالث 
اليمنى  الناحية  من  الجزاء  منطقة  داخل 
إىل  يمررها  أن  قبل  الكامريوني  الحارس  لرياوغ 
داخل  إىل  بسهولة  وضعها  الذي  ميرتوفيتش 

املرمى.
ويف الدقيقة 63 سجل املنتخب الكامريوني الهدف 
الثاني عندما استلم فينسيت أبو بكر الكرة خلف 
مواجهة  يف  ليصبح  الرصبي  املنتخب  مدافعي 
الحارس فانيا ميلينكوفيتش سافيتش حيث لعبها 
لتعانق  متقدما  ملحه  بعدما  الحارس  فوق  من 
الكرة الشباك، ولكن الحكم ألغاه يف البداية بداعي 
عىل  بناء  بشكل رسمي  يحتسبه  أن  قبل  التسلل 

تعليمات من حكم الفيديو املساعد )فار(.
ويف الدقيقة 66 ومن هجمة مرتدة سجل املنتخب 
تمريرة  ُلعبت  عندما  التعادل  هدف  الكامريوني 
ليمر  بكر  ألبو  الرصبي  املنتخب  مدافعي  خلف 
بالكرة من الناحية اليمنى حتى دخل منطقة جزاء 
املنتخب الرصبي ومرر كرة عرضية أرضية قابلها 
قوية  بتسديدة  موتينج  تشوبو  ماكسيم  إيريك 
إىل داخل املرمى. ومر الوقت املتبقي من الشوط 
الثاني بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة 

نهاية اللقاء فارضا التعادل 3/3 بني املنتخبني.

فينسينت

رجل المباراة
حصد فينسينت أبوبكر، جائزة »رجل املباراة«، بعد املباراة الكبرية 
التي قدمها مع الكامريون يف مباراته أمام رصبيا، ضمن لقاءات 

الجولة الثانية من املجموعة السابعة بمونديال قطر 2022.
الدقيقة  الكامريون أوال عرب جان شارل كاستيليتو يف  وتقدمت 
الوقت بدل  الدقيقة األوىل من  النتيجة يف  )29(، وعدلت رصبيا 
وأضافت  بافلوفيتش،  سرتاهينيا  عرب  األول  للشوط  الضائع 
عرب  الضائع  بدل  الوقت  من  الثالثة  الدقيقة  يف  الثاني  الهدف 
ألكسندر  وسجل  سافيتش،  ميلينكوفيتش  سريجي 
مرتوفيتش الهدف الثالث يف الدقيقة )53(، وقلص 
فينسينت أبو بكر النتيجة للكامريون يف الدقيقة 
)64( وعدل ماكسيم تشوبو موتينج النتيجة 

يف الدقيقة )66(.
»أوبتا«  شبكة  أرقام  وبحسب 
بديل  أول  أبوبكر  أصبح  لإلحصائيات، 
يف  والصناعة  التسجيل  يف  ينجح 
العالم  بكأس  واحدة  مباراة 

لفريق افريقي.

}

 أبوبكر

}

دخلت رصبي�ا تاريخ بطولة كأس العالم، يف مباراتها املثرية 
أم�ام الكامريون عىل ملعب الجن�وب، ضمن لقاءات 
الجولة الثانية من املجموعة الس�ابعة ملونديال 

قطر.
»أوبت�ا«  ش�بك�ة  أرق�ام  وبح�س��ب 
أول  رصبي�ا  أصبح�ت  لإلحصائي�ات، 

منتخ�ب ينج�ح يف تس�جيل هدف�ني 
يف الوق�ت ب�دل الضائع من 

الش�وط األول بمباراة 
بكأس العالم.

س����ج���ل  و
 7 مرتوفي�ت�ش 

آخر  يف  أه�داف 
6 م�ب�اري�ات 
خاض�ه�ا م��ع 

رصبي�ا يف جمي�ع 
ليصب�ح  املس�ابقات، 

أول العب يسجل أكثر من هدف لرصبيا يف املونديال.

}

ميتروفيتش

}

استبعاد »أونانا« ألسباب تأديبية
حارس  أونانا،  أندريه  استبعاد  القدم  لكرة  الكامريوني  االتحاد  قرر 

األسود، من مباراة رصبيا أمس االثنني، يف الجولة الثانية من دور 
املجموعات بكأس العالم قطر 2022.

مصدرا  فإن  الفرنسية،  كارلو«  »مونت  إذاعة  وبحسب 
قائمة  من  أونانا  استبعاد  أكد  الكامريوني  االتحاد  من 

إيبايس  ديفيز  شارك  بينما  تأديبية،  ألسباب  املباراة 
حارس أبها أساسيا.

وأشارت اإلذاعة الفرنسية إىل أن االتحاد الكامريون 
لم يحدد أسباب أو مدة استبعاد أونانا يف كأس 

العالم.
فإن  الربيطانية،  ميل«  »دييل  لصحيفة  ووفقا 
مع  مشادة  يف  دخوله  إىل  يعود  أونانا  استبعاد 
أسلوب  حول  سونج  ريجوبريت  الفني  املدير 

لعب الفريق.
العالقات  عودة  الصعب  من  أنه  إىل  وأشارت 

رئيس  محاوالت  رغم  وسونج،  أونانا  بني  الجيدة 
بني  للتوسط  إيتو  صامويل  الكامريوني  االتحاد 

الطرفني.
ويتواجد املنتخب الكامريوني ضمن منافسات املجموعة 

والربازيل  رصبيا  جانب  إىل  العالم  كأس  يف  السابعة 
وسويرسا.

ميتروفيتش 

يكتب التاريخ

} 

 أونانا

}

سونج:

الفوز على البرازيل ممكن
الكامريون ريجوبريت سونج  ملنتخب  الفني  املدير  أكد 
أنهم قدموا مباراة كبرية أمام رصبيا. وقال سونج خالل 
املؤتمر الصحفي عقب نهاية املباراة إنه يؤمن تماما بالعبي 

وقدرتهم  الكامريون،  عىل منتخب 
تحسني األداء يف كل مواجهة.  

يضم  »منتخبنا  وأضاف 
يحتاجون  شبابا  العبني 
)للتطور(،  الوقت  بعض 
الوقت  ضيق  يعد  وبالتايل 
ضدنا«.  السلبي  العامل 
إىل  امس  »عدنا  وتابع 
للتحسن،  أفق  وهناك  املباراة 

ملا  وفقا  األمور  تسري  ال  أحيانا 
تتمناه«. وأردف »الالعبون أثبتوا أنهم 

وأظهروا  للعودة،  املناسبة  الروح  يمتلكون 
»دائما رد فعل جيدا«.  وتطرق ألزمة حارس املرمى أندريه أونانا  فقال 

نعطي األولوية للفريق، أما هو فقد أراد االنسحاب. نحرتم قراره، وعليه أن 
يحرتم القوانني الداخلية«. 

}

سونج

}
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مواجهة قوية بين إيران وأميركا 

»قـمــــة الـعـبــــور«

الدوحة- قنا - يخوض املنتخبان األمريكي 
حاسمة  مواجهة  الثالثاء  اليوم  واإليراني 
يف التأهل إىل الدور الثاني ضمن مباريات 
الجولة الثالثة واألخرية يف املجموعة الثانية 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  نهائيات  من 

قطر 2022.
أمريكا  بني  املرتقبة  اليوم  مواجهة  وتعيد 
بني  الشهرية  املباراة  األذهان  إىل  وإيران 
العالم  كأس  نهائيات  خالل  املنتخبني 
صداما  شهدت  والتي   ،)1998 )فرنسا 
قويا بني املنتخب األمريكي بقيادة الحارس 
اإليراني  واملنتخب  كيلر  كييس  الشهري 

بقيادة نجمه التاريخي عيل دائي.
كانت  التي  املنتخبني  مباراة  وانتهت 
بهدفني  اإليرانيني  بفوز  للغاية  مشحونة 
لهدف، عىل أرضية ملعب »جريالن« بمدينة 
حميد  سجل  حيث  فرنسا،  غربي  ليون 
الدقيقتني  يف  مهدافيكيا  ومهدي  إستييل 
)40 و84( هديف إيران وبرايان ماك بريد 

يف الدقيقة )87( هدف أمريكا.
وعىل غرار مباراة املنتخبني خالل مونديال 
أنظار كل  اليوم  فرنسا، ستجذب مواجهة 
العالم نظرا ألهميتها عىل كافة املستويات، 
خاصة أنها ستكتيس ثوب السياسة، فضال 
املنتخبني  أحد  تأهل  عن كونها حاسمة يف 
يف  املشوار  وتكملة  الثاني،  الدور  إىل 

نهائيات مونديال قطر.
وتخوض إيران مواجهة اليوم برصيد ثالث 
نقاط جمعتها بعد خسارة قاسية يف املباراة 
االفتتاحية )-2 6( أمام إنجلرتا، وفوز قاتل 
األخرية،  الدقائق  يف  صفر(   2-( ويلز  عىل 
فيما تمتلك أمريكا نقطتني من التعادل مع 
كل من ويلز يف الجولة االفتتاحية )1-1(، 

وإنجلرتا بدون أهداف يف الجولة الثانية.
املجموعة  يف  الثاني  املركز  إيران  وتحتل 
منتخب  واحدة خلف  نقطة  بفارق  الثانية 
فيما  نقاط،  أربع  برصيد  املتصدر  إنجلرتا 
برصيد  الثالث  املركز  يف  أمريكا  تأتي 
الرابع  املركز  ويلز  تحتل  وأخريا  نقطتني، 

برصيد نقطة واحدة.
مدربها  بقيادة  اإليراني  املنتخب  ويبحث 
تحقيق  عن  كريوش  كارلوس  الربتغايل 
الدور  إىل  تأهله  حسم  أجل  من  الفوز 
الثاني دون النظر إىل نتيجة مباراة إنجلرتا 
وويلز، أو عىل األقل يف حصد نقطة التعادل 
إنجلرتا  منتخب  تعادل  أو  فوز  وانتظار 
الذي  كريوش  وسيسعى  التأهل.  لضمن 
أقل  قبل  إيران  منتخب  تدرب  مهمة  توىل 
عىل  البناء  املونديال،  عىل  أشهر  ثالثة  من 
ما قدمه يف مباراة ويلز، ومنح العبيه املزيد 
نجميه  وخاصة  الفوز،  لتحقيق  الثقة  من 
ليفركوزن  نادي  مهاجم  أزمون  رسدار 
بورتو  العب  تاريمي  ومهدي  األملاني 
الربتغايل. كما سيعول املنتخب اإليراني يف 
مباراة اليوم كثريا عىل الظهري الجماهريي 

الذي سانده يف املباراتني املاضيتني.
 يف املقابل، سيبحث منتخب أمريكا بقيادة 
مدربه غريغ بريهالرت عن تحقيق الفوز من 
أجل رضب عصفورين بحجر واحد، األول 
هو الثأر من خسارته أمام نظريه اإليراني 
هو  والثاني   ،1998 فرنسا  مونديال  يف 
خطف إحدى بطاقتي التأهل عن املجموعة 

وتكملة املشوار يف املونديال.
وسيعتمد بريهالرت الذي توىل مهمة تدريب 
إخفاق  بعد   2018 عام  األمريكي  املنتخب 
خط  تفعيل  عىل  روسيا،  ملونديال  التأهل 
خالل  واحد  هدف  إحراز  بعد  هجومه 
املباراتني املاضيتني، حيث سيكون الثالثي 
العب  بوليسيتش  كريستيان  الهجومي 
العب  موىس  ويونس  اإلنجليزي  تشيليس 
ليل  العب  وياه  وتيم  اإلسباني  فالنسيا 
الفرنيس مطالبني بالفاعلية من أجل إحراز 
بديل  ال  الذي  الفوز،  وتحقيق  األهداف 
وتتمثل  املونديال.  يف  املشوار  ملواصلة  عنه 
نقطة قوة منتخب »أوالد العم سام« يف خط 
وبريندين  آدمز  تايلر  يضم  الذي  الوسط 

ليدز  بفريق  املحرتفني  آرونسون 
يونايتد اإلنجليزي.

{ منتخب الواليات المتحدة األميركية { منتخب إيران

آدامز:

مـهـمـة 
صـــعـــبــة

}

 أدامز

}

أك�د »تايل�ور آدامز« الع�ب املنتخب 
األمريك�ي أن مباراتهم أم�ام املنتخب 
اإليراني س�تكون صعب�ة، خالل الذي 
سيقام اليوم عىل اس�تاد الثمامة، بداية 
من الساعة العارشة بتوقيت، يف الجولة 
املجموع�ة  والثالث�ة واألخ�رية ضم�ن 
الثانية التي تضم ايضا كال من إنجلرتا 

وويلز.
وق�ال آدامز خالل املؤتمر الصحفي 

ال�ذي اقيم ام�س: املنتخ�ب يرّكز 
ع�ىل مباراة اليوم أمام إيران من 

أج�ل الف�وز والتأه�ل للدور 
الثان�ي، منوهاً بمس�توى 

اإليران�ي  املنتخ�ب 
خ�الل مباراتي�ه 

املاضيتني.

مـواجـهـة حـاســمـة ال نركز على القضايا الجانبية

مدرب  برهالرت«  »جريج  أكد 
لكرة  األول  األمريكي  املنتخب 
املنتخب  مباراة  أن  القدم، 
األمريكي أمام املنتخب اإليراني 
الجولة  يف  الثالثاء  اليوم 
باملجموعة  واألخرية  الثالثة 
العالم  كأس  ببطولة  الثانية 
ستكون   ،2022 قطر   FIFA
عليه  يتعني  حيث  حاسمة، 
ُمعالجة الجانب الهجومي من 
الدور  إىل  والتأهل  الفوز  أجل 

الثاني.
املؤتمر  يف  برهالرت،  وقال 
الذي  امس  الرسمي  الصحفي 
وإيران،  أمريكا  مباراة  يسبق 
مواجهة  تكون  أن  يتوقع  إنه 

رغبة  ظل  يف  حماسية  اليوم 
للدور  التأهل  يف  املنتخبني 
استعد  أنه  إىل  مشرياً  الثاني، 
وطالب  املباراة،  لهذه  جيداً 
والهدوء  بالرتكيز  العبيه 
منوهاً  الضغط،  عن  واالبتعاد 
يف  اإليراني  املنتخب  بأداء 

مباراة ويلز األخرية.
املنت�خ�ب  م�درب  واعت�ب�ر 
الي�وم  الف�وز  أن  األمريكي 
والتأه�ل إل�ى الدور الث�ان�ي 
ثمار  بمثاب�ة جن�ي  سيك�ون 
التي  املاضية  األربع  السنوات 
معرّباً  املنتخب،  مع  قضاها 
عن أمله يف مواصلة املس�ي�رة 
اإلنجازات  من  املزيد  وتحقيق 
ف�ي  متطلعاً  املنتخ�ب،  م�ع 
دعم  إىل  نفسه  الوقت 
هي�ر  لج��م�ا ا

األمريكية.

قال الربتغايل كارلوس كريوش 
مدرب املنتخب اإليراني أنه لن 
يركز عىل »القضايا الجانبية« 
األمريكي  نظريه  مواجهة  يف 

اليوم الثالثاء.
املؤتمر  يف  كريوش،  وقال 
»ال  أمس:  الرسمي  الصحفي 
الجانبية  القضايا  عىل  أركز 
الرتكيز،  من  جواً  سنخلق 
أداًء  نقدم  أن  هو  األهم  ولكن 

جيداً عىل أرض امللعب«.
مباراة  يف  املهمة  أن  وأضاف   
كرة  جماهري  إمتاع  هي  اليوم 
وطوال  املباراة  خالل  القدم 
نقدم  وأن  دقيقة،  ال�90 
الفوز  أجل  من  لدينا  ما  كل 
الثاني  الدور  إىل  والتأهل 
إيران،  تاريخ  يف  األوىل  للمرة 

أن  سبق  أمريكا  أن  خاصة 
مونديال  يف  األمر  هذا  حققت 

.1994
اليوم  مباراة  أن  وأوضح 
يف  خاص�ة  ممي�زة،  ستكون 
املنتخ�ب  م�ع  تواج�ده  ظل 
نهائيات  يف  الثالثة  للمرة 
أن  إىل  الفتاً  العالم،  كأس 
األداء  ظل  يف  صعبة  املواجهة 
األمريكي  للمنتخب  القوي 
ويلز  أمام  مواجهتني  أول  يف 

وإنجلرتا.
أن�ه  إل�ى  كي�روش  وأش�ار 
يف  التدري�ب  بفرص�ة  حظي 
واملساهمة  األمريكي  الدوري 
ف�ي صناع�ة منتخ�ب أمريكا 
اآلونة  يف  كثرياً  تط�ور  الذي 

األخرية.

{ برهالتر { كيروش

برهالتر: كيروش:

كريم أنصاري:

نحـلـم بكتـابـة تـاريخ جـديـد
شدد كريم أنصاري العب إيران 
عىل تصميم جميع الالعبني عىل 
تقديم وبذل قص�ارى جهدهم 
م�ن أج�ل الف�وز والتأهل إىل 
الدور الثاني وإس�عاد الشعب 
اإليران�ي، الفت�اً إىل أن املنتخب 
تمك�ن م�ن العودة وتحس�ني 
األداء بعد مباراة إنجلرتا، وحقق 

الفوز عىل ويلز.
مب�اراة  أن  أنص�اري  واعت�رب 

الي�وم س�تكون حاس�مة يف تأهل 
ب�الده لل�دور الثان�ي، وه�و الحلم 

الذي يس�عى إليه جمي�ع الالعبني منذ 
الحضور إىل قطر، مش�رياً إىل أن الالعبني 

مس�تعدون ويحظون بالوح�دة والتضامن 
ودعوات الشعب اإليراني، من أجل تكرار الفوز 

عىل أمريكا وكتابة التاريخ من جديد.

 }

كريم 

أنصاري

}
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إنجلترا تبحث عن نقطة التأهل أمام ويلز 

ديـــــــربــــي مـــــثــــير

يتطل�ع املنتخ�ب االنجلي�زي إىل مواصل�ة 
سلس�لة نتائج�ه االيجابي�ة ببطولة كأس 
عندم�ا   ،2022 قط�ر   FIFA العال�م 
يالقي الي�وم نظ�ره الويلزي عىل اس�تاد 
أحم�د بن ع�ي املونديايل ضمن منافس�ات 
الجولة الثالثة واالخ�رة للمجموعة الثانية 

باملونديال.
 ويتص�در املنتخ�ب االنجلي�زي املجموعة 
الثاني�ة برصيد 4 نق�اط جمعها من الفوز 
 )-2  6( بنتيج�ة  االيران�ي  نظ�ره  ع�ىل 
يف الجول�ة األوىل ث�م تع�ادل أم�ام نظره 
األمركي س�لبيا يف الجولة الثانية ويس�عى 
الي�وم لتحقي�ق الف�وز وحص�د النق�اط 
الث�الث ليتأهل برصي�د 7 نقاط يف صدارة 

املجموعة.
ويخوض املنتخب اإلنجليزي مونديال قطر 
ضم�ن منافس�ات املجموع�ة الثاني�ة التي 
تضم إىل جانب�ه منتخبات: أم�ركا، ويلز، 

وإيران.
 ويش�ارك املنتخب االنجلي�زي يف املونديال 
للم�رة ال��16، ويمل�ك حظوظ�ا واف�رة 
للمنافسة عىل اللقب وتكرار اإلنجاز الغائب 

منذ 56 عاما.
االنجلي�زي  املنتخب�ان  تقاب�ل  تاريخي�ا   
والويلزي يف 103 مباريات، وكان املنتخب 
االنجلي�زي االكثر تحقيقا لالنتصار برصد 
68 ف�وزا فيم�ا حقق�ت ويل�ز 14 ف�وزا 
وحسمت نتيجة التعادل بينهما 21 مباراة.

ولع�ل أكرب النتائ�ج التي حققه�ا املنتخب 
اإلنجليزي عىل حساب ويلز كان الفوز )9-

1( عام 1896 و)5-1( عام 1966.

ورغ�م تفوق اإلنجلي�ز الواضح إال أن ويلز 
لدي�ه تاريخ من االنتص�ارات التي ال تنىس 
حينما ه�زم إنجل�را )4-1( ع�ام 1980 
بعد أيام م�ن فوز األخر ع�ىل بطل العالم 

األرجنت�ن )3-1(، بينم�ا كان آخ�ر ف�وز 
حقق�ه منتخب ويل�ز ع�ام 1984 بهدف 

مارك هيوز.
ويف آخ�ر 5 مواجهات ب�ن املنتخبن كانت 

الغلب�ة للمنتخ�ب االنجلي�زي يف املباريات 
الرسمية والودية.

يف املقابل، يس�عى منتخب ويلز الس�تعادة 
توازن�ه يف املوندي�ال، وتحقي�ق الفوز عىل 
انجل�را يف خت�ام دور املجموع�ات وذل�ك 
بع�د تعادله أم�ام منتخب أم�ركا بهدف 
ملثل�ه يف الجول�ة األوىل ث�م خس�ارته أمام 
املنتخب االيران�ي بثنائية نظيفة يف الجولة 
الثانية.. ولدي�ه يف رصيده نقطة وحيدة يف 
املركز األخر باملجموع�ة الثانية واصبحت 

حظوظه صعبة للتأهل لدور ال�16.
ويع�ود منتخ�ب ويلز للمش�اركة يف كأس 
العال�م بعد غياب دام 64 عاما، حيث ظهر 
للم�رة األوىل يف املوندي�ال بالنس�خة التي 

استضافتها السويد عام 1958.
وس�جل املنتخ�ب الويل�زي، ال�ذي يق�وده 
املدرب روبرت بي�ج، ظهوره يف كأس العالم 
مرة وحيدة س�ابقة يف مونديال الس�ويد عام 
1958 عندما تأهل لل�دور ربع النهائي قبل 
أن يخرس أمام الربازيل بصعوبة )صفر- 1(.

وخ�اض منتخب ويلز 5 مباريات س�ابقة 
طوال تاريخه يف كأس العالم، حقق خاللها 
انتص�ارا وحي�دا باإلضاف�ة إىل 3 تعادالت 
وتلق�ى هزيمة وحي�دة، وس�جل العبوه 4 
أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف أيضا.
وتأهلت ويلز إىل مونديال قطر، بعد فوزها 
عىل منافس�تها أوكرانيا بهدف دون رد، يف 
نهائي املس�ار األول من ملح�ق التصفيات 
األوروبي�ة، بفضل قائدها غاريث بيل الذي 
س�دد كرة قوي�ة حوّله�ا مداف�ع أوكرانيا 

أندري يارمولينكو بالخطأ يف مرماه.

{ منتخب إنجلترا

{ منتخب ويلز

{ جاريث بيل

بيل:

سنواجه مرشحا لنيل اللقب
أك�د جاري�ث بيل نج�م وقائ�د املنتخب 
الويل�زي، أن غياب ه�اري كن مهاجم 
الفري�ق الك�روي األول بن�ادي توتنهام 
اإلنجلي�زي، ع�ن منتخ�ب ب�الده اليوم 
ل�ن يؤثر عليه�م يف املباراة التي س�وف 

تجمعهم عىل استاد أحمد بن عي.
وق�ال جاري�ث بي�ل يف ترصيحات خالل 
املؤتم�ر الصحفي الخ�اص بمباراة ويلز 
وإنجل�را: »راقبن�ا مبارياته�م وهم من 
أب�رز املرش�حن للتتويج باللق�ب، لكننا 
مس�تعدون، علينا أن نقدم أفضل أداء لنا 
ضد إنجلرا ك�ي نتأهل، هاري كن العب 
م�ن الطراز الع�ايل وغيابه ل�ن يؤثر عىل 
إنجلرا ألنه لديهم بدالء من ذات الجودة«.
م�ن املتوق�ع أن تخضع تش�كيلة منتخب 
إنجل�را لبعض التعديالت يف مباراة ويلز، 

وذل�ك إلراح�ة بعض األس�ماء 
وكذل�ك إلتاح�ة الفرص�ة 

لبع�ض العنارص التي جلس�ت عىل مقاعد 
الب�دالء خ�الل الف�رة املاضي�ة، وأبرزهم 
في�ل فودين نجم مانشس�ر س�يتي الذي 
من املنتظر أن يلعب أساس�يا خالل مباراة 
اليوم، بعد االنتقادات التي وجهت للمدرب 

ساوثجيت بعد مواجهة الواليات املتحدة.

{ ساوثجيت

ساوثجيت:

نريد التأهل والصدارة
قال جاريث ساوثجيت مدرب املنتخب اإلنجليزي 
ع�ن مباراته�م الي�وم أمام ويل�ز: »نري�د الفوز 
بمباريات ك�رة القدم التي نخوضها، ولقاء اليوم 
ايضا س�نلعبه م�ن أجل حص�د النق�اط الثالث 

للتأهل كمتصدرين«.
وأض�اف خالل املؤتمر الصحف�ي: »هناك الكثر 
ل�كال املنتخب�ن، ال توجد مب�اراة ال يوج�د فيها 
ضغط، أداؤنا هو املفتاح، لقد لعبنا بشكل جيد يف 
املباراة األوىل وسجلنا الكثر من األهداف، والثانية 

كانت أكثر رصامة«.
وتابع: »م�ن الواضح أننا س�نختار فريًقا نعتقد 
أنه ق�ادر عىل الف�وز باملباراة، ه�اري كن بخر 
بع�د الرضبة الت�ي تعرض 
يقول  والجمي�ع  له�ا، 
باس�تمرار إنه يعاني 
من إصاب�ة يف كاحله 

لكنها قدمه«.
»مزاي�ا  وأردف: 
منتخ�ب ويل�ز.. من 
لديه�م  أن  الواض�ح 
بعض الالعبن العاملين 
الذي�ن يمكنهم إنتاج 

لحظات من التألق

هندرسون:

علينا التركيز
لما هو قادم

أك�د ج�وردان هندرس�ون، متوس�ط مي�دان املنتخب 
اإلنجلي�زي، أن مباراته�م أمام ويلز الي�وم، يف الجولة 
الثالث�ة واألخ�رة م�ن دور املجموع�ات لبطولة كأس 

العالم قطر 2022، لن تكون سهلة.
وقال خ�الل املؤتمر الصحفي الخ�اص باملباراة: نريد 
تحقيق الف�وز، بالطبع التوقعات الكبرة بالنس�بة لنا 
أم�ر طبيع�ي خاص�ة أن منتخبنا يملك العب�ن كبارا، 

ومميزين، لذلك علينا الركيز فيما هو قادم.
وتط�رق هندرس�ون يف املؤتمر للحديث ع�ن زميله يف 
ن�ادي ليفربول محمد ص�الح وغيابه ع�ن املونديال.. 
وق�ال: ل�م أتح�دث م�ع محمد 
انط�الق  من�ذ  ص�الح 
املوندي�ال، لكنه مس�تاء 
من عدم تأهل منتخبه، 
أفضل الالعبن يريدون 
العالم  التواجد يف كأس 
وأتمنى أن يكون لصالح 
فرص�ة  مان�ي  وس�اديو 

أخرى للمشاركة مستقبالً. { هندرسون

روبرت بيج:

منافسنا قابل للخسارة
علق روبرت بيج املدي�ر الفني ملنتخب ويلز، عىل 
مواجهة منتخب إنجل�را، اليوم الثالثاء، يف اللقاء 
الذي س�يجمع بينهم�ا ضمن منافس�ات بطولة 

كأس العالم قطر 2022.
وق�ال روب�رت بيج املدي�ر الفني ملنتخ�ب ويلز، 
خالل املؤتمر الصحفي الخاص باملباراة: ال أعذار 
لخسارتنا أمام إيران، ونعتذر للجماهر الويلزية 
لخس�ارتنا األخ�رة ونطل�ب دعمه�م يف مب�اراة 
إنجلرا. وأضاف مدرب ويلز: نتمنى أن نس�تغل 
الفرص التي نصنعها ونس�جل كي نحقق املهمة 

املستحيلة.
وواصل: سنقدم كل ما نملك أمام منتخب إنجلرا، 
وه�ذه البطولة أظه�رت أن كل منتخب قد يخرس 
لذلك إنجلرا منتخب قابل للخس�ارة وس�نحاول 

كل ما بوسعنا.
ومن املقرر أن تنطلق مباراة منتخب إنجلرا أمام 
نظ�ره منتخب ويل�ز، يف تمام الس�اعة العارشة 

مساًء بتوقيت الدوحة.
وكان منتخ�ب ويلز ق�د خرس يف لقاء 
الجولة املاضية أمام نظره منتخب 
إي�ران بهدفن مقاب�ل ال يشء، 
يف ح�ن تع�ادل منتخب 
إنجل�را س�لبيًا م�ع 
أم�ركا  منتخ�ب 

بدون أهداف.
{ روبرت بيج
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السنغال  منتخبا  يخوض  د.ب.أ-  الدوحة- 
اليوم  بينهما،  ساخنة  مواجهة  واإلكوادور 
يف  الـ16  لدور  الصعود  أجل  من  الثالثاء، 

نهائيات كأس العالم قطر 2022.
ويلتقي املنتخبان يف ختام منافسات املجموعة 

األوىل من مرحلة املجموعات يف املسابقة.
الصدارة  واإلكوادور  هولندا  منتخبا  ويتقاسم 
يملكان  حيث  منهما،  لكل  نقاط   4 برصيد 
نفس فارق األهداف، وكالهما سجل 3 أهداف 
ويتقدمان  واحد،  هدف  شباكهما  وسكن 
صاحب  السنغال،  منتخب  عىل  نقطة  بفارق 

املركز الثالث.
ملنتخب  كافية  التعادل  نقطة  وستكون 
للمرة  العالم  الذي يشارك يف كأس  اإلكوادور، 

دور  اجتياز  أجل  من  تاريخه،  يف  الرابعة 
بعدما  تاريخه،  يف  الثانية  للمرة  املجموعات 
التي  املسابقة  بنسخة  ذاته  اإلنجاز  حقق 

أقيمت يف أملانيا عام 2006.
إليه  األضواء  اإلكوادوري  املنتخب  وخطف 
ظهر  الذي  الالفت  املستوى  بعد  املونديال،  يف 
 2 مستحقا  فوزا  حقق  حيث  املجموعة،  يف  به 
االفتتاحية  املباراة  يف  العنابي  عىل  صفر    /
للبطولة األسبوع املايض، وظهر بصورة رائعة 
بالجولة  مباراتهما  يف  الهولندي  املنتخب  أمام 

الثانية، التي انتهت بالتعادل 1 /  1.
يف  كبري  بفضل  اإلكوادور  منتخب  ويدين 
املخرضم  نجمه  إىل  بالبطولة  املميز  ظهوره 
أهداف  جميع  أحرز  الذي  فالنسيا،  إينري 

الفريق الثالثة يف النسخة الحالية حتى اآلن.
 6 آخر  صاحب  هو  عاما«   33« فالنسيا  وبات 
املونديال،  يف  اإلكوادور  منتخب  سجلها  أهداف 
يف  للفريق  أهداف   3 آخر  أيضا  تسجيله  عقب 
 2014 نسخة  يف  العالم  بكأس  األخري  ظهوره 

بالربازيل.
املونديال  تاريخ  يف  أول العب  فالنسيا  وأصبح 
ألحد  املتتالية  األهداف  من  العدد  هذا  يسجل 

منتخبات أمريكا الجنوبية.
الالتيني  املنتخب  جماهري  فإن  ذلك،  ورغم 
تحبس أنفاسها، بعد اإلصابة التي تعرض لها 
العب فناربخشه الرتكي خالل مواجهة هولندا، 
املباراة  ملعب  من  خروجه  يف  تسببت  التي 
املواجهة  يف  مشاركته  لتصبح  »محفة«،  عىل 

الحاسمة أمام السنغال محل شك.
الذي  السنغايل،  املنتخب  يخوض  املقابل،  يف 
تاريخه،  يف  الثالثة  للمرة  املونديال  يف  يلعب 
الفوز،  تحقيق  سوى  أمامه  بديل  وال  املباراة 
للصعود إىل األدوار اإلقصائية للمرة الثانية يف 
 2002 تاريخه بالبطولة، بعد نسخة مونديال 
بلوغه  التي شهدت  واليابان،  الجنوبية  بكوريا 

دور الثمانية.
ماني  ساديو  نجمه  غياب  من  معاناته  ورغم 
قبل  باملونديال  الفريق  قائمة  من  واستبعاده 
أيام قليلة من انطالق املسابقة، إال أن منتخب 
الكبار،  مع  اللعب  عىل  قدرته  أثبت  السنغال 
يف  املاضيتني  مباراتيه  عنه  كشفت  ما  وهو 

املجموعة.

يف  األفضل  الطرف  السنغايل  املنتخب  وكان 
خسارته  رغم  هولندا،  مع  لقائه  فرتات  معظم 
الذي  )الطواحني(،  منتخب  أمام   2   / صفر 

أحرز هدفيه يف الدقائق األخرية.
منتخب  أظهر  العنابي،  أمام  الثاني  اللقاء  ويف 
فوزا  ليحقق  قدراته،  من  املزيد  التريانجا  أسود 
مقنعا 3 /  1 عىل املنتخب العنابي، وينعش آماله 

يف الصعود لدور الـ16 بالبطولة من جديد.
ويبحث منتخب السنغال عن تحقيق انتصاره 
األول عىل أحد منتخبات قارة أمريكا الجنوبية 
مع   3   /  3 تعادل  بعدما  العالم،  كأس  يف 
 1   / 2002، وخرس صفر  بنسخة  أوروجواي 
أمام كولومبيا يف املونديال املايض بروسيا عام 

.2018

{ منتخب السنغال { منتخب اإلكوادور

هدفنـــا الفـــــوز راٍض عن أداء المنتخب
قال أليو سيسيه مدرب السنغال يف مؤتمر صحفي: رأينا ما حققه املغرب، لقد حقق 
انتصارا جميال يف مواجهة بلجيكا، وهذا بالطبع يمكن أن يشكل مصدر إلهام بالنسبة 

لنا.. أود أن أهنئ املنتخب املغربي وجميع العبيه عىل ما حققوه.
نريد  »ال  سيسيه:  قال  اإلكوادور  منتخب  أمام  للمباراة  توقعاته  وعن 

أن نجهد أنفسنا كثريا يف التفكري قبل مباراة اليوم، علينا أن نحقق 
أتم  املغامرة، نحن عىل  أن نواصل رحلتنا يف هذه  أردنا  إذا  الفوز 

استعداد ونتمنى أن نكون قادرين عىل تحقيق الفوز اليوم«.
وأضاف: »هدفنا هو تحقيق الفوز، وندرك أننا إذا خرسنا فسنعود 
مبكرا إىل وطننا، لكن ال أريد أن ننشغل بالتفكري يف ذلك.. فاملباراة 

لن تكون سهلة ولكننا أيضا فريق قوي«.
الفريق من قبل جماهريه ومدى تأثري  الواقعة عىل  وعن الضغوط 
نحب  ال  نحن  الخسارة،  يحب  أحد  »ال  املدرب:  قال  عليه،  ذلك 

الخسارة، نحب الفوز بالطبع«.

مباراة  سيخوض  أنه  عىل  اإلكوادور  منتخب  مدرب  ألفارو  جوستافو  شدد 
السنغال، من أجل تحقيق الفوز وتكملة املشوار يف هذه البطولة الرائعة التي 
تشهد كرة قدم جميلة وطفرة ملنتخبات املستويني الثالث والرابع، متوقعاً 

فوز منتخب من أمريكا الجنوبية باللقب.
وقال ألفارو، يف املؤتمر الصحفي: »نسعى إىل أن نحظى بمباريات 
يدفعنا  الذي  وشعبنا  مهاراتنا  لدينا  قطر،  مونديال  يف  إضافية 
السنغال  أمام  اليوم  لدينا  ما  كل  لتقديم  ونستعد  األمام،  إىل 
عىل أرض امللعب، من أجل تحقيق الفوز وتكملة املشوار«..
وأضاف »راٍض عن أداء املنتخب، وكل ما يقدمه الالعبون، 
مىض،  بما  مقارنة  مبهر  مستقبل  لديه  املنتخب  هذا 
يف  والفوز  ذاته،  بحد  إنجاز  العالم  كأس  إىل  فالوصول 
التعادل مع هولندا  آخر، وحتى  إنجاز  االفتتاحية  املباراة 
املنتخب  تشكيلة  يختار  أنه  ألفارو  وأوضح  إنجاز«..  هو 
وطريقة األداء يف كل مباراة حسب الخصم الذي سيواجهه، 

مشرياً إىل أنه سيلعب بطريقة مختلفة يف مباراة اليوم.

تجهيــــز فالنســـيا للمشــــــــاركة
املدير  ألفارو  جوستافو  األرجنتيني  تحدث 
الفني للمنتخب اإلكوادوري، عن موقف إينر 

فالنسيا قائد املنتخب من لقاء السنغال.
وتحتل اإلكوادور صدارة الرتتيب بالتساوي 
وخلفها  نقاط،   4 برصيد  هولندا  مع 
يبقى  بينما  نقاط،   3 برصيد  السنغال 

العنابي بال رصيد.
وقال جوستافو ألفارو يف املؤتمر الصحفي 
قبل اللقاء: »فالنسيا يعاني من إصابة عىل 

مستوى الركبة ولكنه يرغب يف املشاركة«.
وأضاف: »فالنسيا غادر لقاء هولندا بسبب 
بمباراة  للحاق  لتجهيزه  نسعى  اإلصابة، 
يلعب  قد  أساسيا  لم يشارك  وإذا  السنغال 

يف بعض فرتات اللقاء كبديل«. 
السنغال  مباراة  تكون  أال  »أتمنى  وتابع: 
ونستكمل  العالم،  كأس  يف  لنا  األخرية 
بصورة  فالنسيا  معنا  ليلعب  مشوارنا 

طبيعية بعد ذلك«.
العالم  كأس  يف  أهداف   3 فالنسيا  وسجل 
ويتصدر  اإلكوادور  منتخب  مع  الحالية 
كيليان  رفقة  العالم  كأس  هدايف  ترتيب 

مبابي نجم فرنسا.

رغبتنا كبيرة بالفوز
العب  توريس  فيليكس  شدد 
الالعبني  جاهزية  عىل  اإلكوادور 

السنغال  ملواجهة  ذهنياً 
إىل  الفتاً  اليوم، 

الالعبني  أن 
ن  ضو سيخو

بعض 
ت  يبا ر لتد ا
قبل  األخرية 
جهة  ا مو

اليوم.
أن  وأوضح 

ملتزمون  الالعبني 
ما  وهو  املدرب  بتكتيك 

أمام  ظهر يف مباراة قطر، وكذلك 
إىل رغبته امللحة يف  هولندا، مشرياً 
اليوم،  تحقيق الفوز خالل مباراة 

وتكملة  الثاني  الدور  إىل  والتأهل 
املشوار يف البطولة.

هولندا  منتخبا  ويتقاسم 
الصدارة  واإلكوادور 
نقاط   4 برصيد 
منهما،  لكل 
يملكان  حيث 
فارق  نفس 
 ، ف ا هد أل ا
هما  كال و
 3 سجل 
وسكن  أهداف 
هدف  شباكهما 
واحد، ويتقدمان بفارق 
السنغال،  منتخب  عىل  نقطة 
صاحب املركز الثالث، والعنابي يف 

املركز األخري بدون أي نقطة.

توريس:

أليو سيسيه:جوستافو ألفارو:
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} تصوير- محمود حفناوي



»بانون« يحتفل »قطوة« في االستوديو»نيمار« في »974«
فيديو طريف نرشته اإلعالمية 

آسيا عبدالله لـ »قطوة« صغرية 
ظهرت يف االستوديو خالل برنامج 

مرحبا 2022 الذي يذاع عىل شاشة 
تليفزيون ج. 

وكانت آسيا ضيفة عىل املذيعة مروة 
خميس، وفاجأت القطوة الجميع 

باقتحامها لالستوديو بشكل مفاجئ، 
وحرصت آسيا عىل التقاط صورة 

تذكارية معها وسط ضحكات 
الجميع.  ونرشت آسيا الصورة التي 

تفاعل معها الكثري من املتابعني، 
ولكنها أكدت بعد ذلك أنها ليست 

قطوتها وإنما قطوة جاءت من 
الشارع واقتحمت االستوديو.

البراك في »البيت«العمالقة

التقطت عدسات مخرج مباراة الربازيل مع سويرسا لقطة للثالثي 
رونالدو الظاهرة واملدفعجي روبرتو كارلوس والنجم كافو سفري 
مونديال 2022، وهم يجلسون إىل جوار بعضهم البعض ملؤازرة 

منتخب بالده الربازيل يف مباراة سويرسا. 
نالت الصورة اعجاب الكثريين يف السوشيال ميديا، حيث ان 

الثالثي من أساطري الكرة الربازيلية والعاملية.

نرش الشيخ والداعية اإلسالمي الكويتي محمد الرباك صورة له مع 
النجم املرصي السابق ومحلل قنوات بي إن سبورتس محمد أبو 
تريكة أمام مدخل استاد البيت بعد نهاية مباراة أسبانيا وأملانيا. 

وعرب الرباك عن سعادته الكبرية بلقاء أبو تريكة بعد سنوات طويلة 
متمنيا له التوفيق.  ويرتبط الشيخ الرباك بعالقة قوية مع العبي 

الكرة خاصة الثنائي املرصي محمد النني ومحمد صالح.
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{  آسيا عبدالله في االستوديو
{  بدر بانون{  شبيه نيمار

{  البراك وابوتريكة

نرش أحد املتابعني فيديو لشبيه النجم 
الربازييل نيمار خالل وجوده يف 

املدرجات باستاد 974 ملشاهدة مباراة 
الربازيل مع النمسا والتي فاز خاللها 
السيليساو بهدف نظيف لكاسيمريو. 

وظن البعض أن املشجع هو نجم 
الفريق نيمار لكنه متخٍف، وحاولوا 

التقاط الصور التذكارية معه. 
والحقيقة أن املشجع لم يكن نيمار 

عىل اإلطالق، فنيمار كان موجودا يف 
غرفته يتابع املباراة من أمام شاشة 

التليفزيون بسبب اإلصابة التي تعرض 
لها يف مباراة رصبيا وحرمته من 

املشاركة باللقاء.

نرش بدر بانون العب 
املنتخب املغربي واملحرتف 

يف صفوف نادي قطر فيديو 
له عرب حسابه الرسمي يف 

االنستجرام وهو يحتفل مع 
زمالئه الالعبني بعد الفوز 

العريض عىل بلجيكا يف 
الجولة الثانية. 

ورغم أن بانون لم يشارك 
يف املباراة إال أنه كان سعيدا 
بالفوز والنقاط الثالث التي 

حصدها فريقه والتي عززت 
من حظوظ أسود األطلس يف 

التأهل إىل دور الـ16.

الشيخ عبدالرحمن بن فهد »الترند« األول في الصين يؤكد:

لـم أبـحــث عــن »الشــهرة«

 أن تصبح »ترند« يف قطر أو الوطن العربي 
للمئات  يوميا  ويحدث  جدا،  وارد  أمر  فهذا 
أخبار  بسبب  األشخاص  من  لآلالف  بل 
أو  ينرشونه  ما  محتوى  أو  فيديوهات  أو 
الرتند  تتصدر  أن  لكن  حولهم.   يتمحور 
بلد  يف  األشهر  الشخص  وتصبح  العاملي، 
ال  عفوي  بفيديو  الصني  نسمة  املليار 
يتجاوز الثواني القليلة، فهذا األمر ال يحدث 
فهد  بن  عبدالرحمن  الشيخ  يوم.   كل  أبدا 
الزميل  عدسة  التقطت  ثاني،  آل  جاسم  بن 
كريم جعفر صورة له خالل حضور مباراة 

 ،2022 قطر واالكوادور يف افتتاح مونديال 
ووثقت قناة الكأس فيديو للقطة عفوية له 
النتيجة  وينفعل بسبب  الالعبني  يوجه  وهو 

خالل تعديل وضعية الغرتة الخاصة به. 
وأثارت تعبريات وجه الشاب القطري البالغ 
كربى  ضجة  فقط،  عاما   16 العمر  من 
بسبب  الصني  يف  القدم  كرة  مشجعي  بني 
العالم  كأس  مونديال  تعويذة  مع  تشابهها 

قطر 2022 التي تحمل اسم »لعيب«. 
اللباس  يرتدي  عبدالرحمن  الشيخ  وكان 
القطري التقليدي ويرصخ ويلّوح بيده أثناء 
ملعب  يف  اإلكوادور  مع  االفتتاحية  املباراة 
البيت، بطريقة تشبه شكل تعويذة املونديال 

»لعيب«.

فيديو  مقاطع  صينيون  مستخدمون  ونرش 
التواصل  مواقع  عىل  له  وصورا  ورسوما 

االجتماعي بجانب صورة »لعيب«. 
يقومون  فيديو  مقاطع  صينيون  نرش  كما 
خاللها بإعداد رقائق »الونتون«، وهي أكلة 

صينية شهرية، عىل شكل التميمة »لعيب«. 
فيديو  مقطع  صينية  إعالم  وسائل  ونرشت 
عن  فيه  يعرب  فهد،  بن  عبدالرحمن  للشيخ 
الشكر  ووجه  الصينيني،  ملشاعر  امتنانه 
التعليقات  كل  عىل  الصينيني  املعجبني  إىل 
يف  بهم  مرحبا  الجميلة،  الفيديو  ومقاطع 

قطر لحضور مباريات كأس العالم.
عن  فهد  بن  عبدالرحمن  الشيخ  وكشف 
انفعل  التي  الفيديو  لقطة  بانتشار  تفاجئه 

الكثري  وتلقى  املنتخب،  أداء  بسبب  خاللها 
معه  وتواصل  اإللكرتونية  الرسائل  من 
حساب  بفتح  وقاموا  الصني،  من  أشخاص 
والذي  الصيني،  توك  التيك  يف  به  خاص 
خالل  متابع  ماليني   10 إىل  متابعوه  وصل 

ساعات قليلة فقط. 
وقال: لم أتوقع هذه الشهرة ولم أبحث عنها 
عىل  الصني،  يف  العاملي  »الرتند«  أكون  أو 

اإلطالق. 
ألقدم  األفكار  من  الكثري  لدي  مضيفا: 
الصيني  توك  التيك  برنامج عىل  أو  محتوى 

للرتويج لقطر ومونديال 2022. 
لكل  الدعوة  عبدالرحمن  الشيخ  ووجه 
حول  الجماهري  وكل  الصينية  الجماهري 

رسائل  عىل  أوال  الشكر  لهم  موجها  العالم، 
التعليقات والفيديوهات قائال: »لقد شاهدت 
قطر  يف  بكم  وأهالً  جميعاً،  الفيديوهات 

لتعيشوا أجواء املونديال وتستمتعوا به«. 
يف  به  مرحبني  الصني  من  املعجبون  وعلّق   
املوضوعات  أكثر  من  رده  كان  كما  بلدهم، 

مناقشة يف الشبكات الصينية. 
سعادته  عن  عبدالرحمن  الشيخ  وعرب 
عىل  حال  كل  عىل  لله  الحمد  قائال:  الكبرية 
وإن  قطر،  بالدنا  يف  الرائعة  األجواء  هذه 
شاء الله بالنسبة للمنتخب هناك الكثري من 
الخليج  بطولة  سواء  القادمة  االستحقاقات 
بشكل  نظهر  الله  شاء  وإن  آسيا  كأس  أو 

أفضل.

{  الصورة تحولت لترند في الصين

كتب - محمد الجزار

لقطتي عفوية.. واألداء أمام اإلكوادوري سبب انفعالي 

حصدت »10« ماليين متابع في تيك توك خالل ساعات 
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عطيف: سنضربهم بالقاضية

الغيابات تضرب »األخضر«
يعاني املنتخب السعودي عىل مدار بطولة 
عدد  من   2022 قطر  فيفا  العالم  كأس 
مدرب  وضعت  التي  املؤثرة  الغيابات  من 
الفريق الفرنيس هرييف رينارد يف مأزق قبل 
عن  الثالثة  الجولة  يف  الحاسمة  املواجهة 
املكسيكي،  املنتخب  أمام  الثالثة  املجموعة 
االنتصار  إىل  األخرض  فيها  يحتاج  والتي 
لضمان التأهل املبارش إىل الدور الثاني يف 
1994 يف نسخة  العام  يف  لتجربته  تكرار 
مشاركته  ويف  األمريكية،  املتحدة  الواليات 

السادسة تاريخياً.

عضلة البريك
الفحوصات  أن  الريايض،   $ علم 
محمد  الالعب  أجراها  التي  األولية  الطبية 
الجهتني  يف  اللعب  يجيد  والذي  الربيك، 
عن  كشفت  الدفاعية،  واليرسى  اليمنى 
إصابته يف عضلة الساق الخلفية، وحاجته 
نحو  يستمر  وتأهييل  عالجي  لربنامج 
أسبوعني، ما يعني غياب الالعب رسمياً عن 

املنتخب  أمام  املصريية  األخرض  مواجهة 
من  العارشة  يف  ستقام  والتي  املكسيكي، 

مساء األربعاء املقبل، عىل استاد لوسيل. 
التي  واألشعة  الطبية  الفحوصات  وأثبتت 
سلمان  السعودي  املنتخب  قائد  أجراها 

الفرج، عن انتهاء مشواره مع األخرض.

شكوك نواف العابد 

صانع  مشاركة  حول  الشكوك  تحوم 
ألعاب نادي الشباب نواف العابد، يف لقاء 
مران  بعدما شوهد خالل  وذلك  املكسيك، 
أمس داخل العيادة الطبية حيث شعر بآالم 
أمر  الذي سيجعل  األمر  القدم،  يف مفصل 

شك  محل  املكسيك  مواجهة  يف  مشاركته 
بالنسبة لهرييف رينارد. قال صقر عطيف، 
يف  الحايل  والالعب  السابق  األخرض  نجم 
مثل  والذي  السعودي  القادسية  صفوف 
وأندية  البلجيكي  شارلروا  نادي  قبل  من 
الرائد،  الفتح،  التعاون،  الوحدة،  الشباب، 
وأحد السعودية يف ترصيح خاص للوطن 
منحونا  من  هم  األخرض  »نجوم  الريايض 
األمل الكبري يف التأهل بعد الفوز التاريخي 
يقدم  فاألخرض  األرجنتيني،  املنتخب  عىل 
النسخ  يف جميع  تاريخه  يف  نسخة  أفضل 
ولدينا  فيها،  شارك  التي  املاضية  الست 
اللعب،  مراكز  كافة  يف  مميزون  نجوم 
وهم قادرون بإذن الله عىل إسعاد عشاق 
األخرض يف كل مكان«. وشدد عطيف، أن 
العبي األخرض أكدوا له أن مباراة املكسيك 
هي لقاء العمر ومواجهة سيكتبها التاريخ 
يف  ثقته  عن  معرباً  الحايل،  الجيل  مع 
قدماً  امليض  عىل  وقدرتهم  األخرض  نجوم 
يستطيع  املنتخب  أن  مؤكداً  البطولة،  يف 
مواجهة  يف  فعل  كما  بالقاضية  رضبهم 
التانجو األرجنتيني وأبهر العالم باملستوى 
النهائية للمباراة. وقدم عطيف،  والنتيجة 
املنظمة  اللجنة  عن  للمسؤولني  شكره 
عىل   2022 قطر  فيفا  العالم  لكأس 

التنظيم املثايل.

انتشار بيع الثوب والعباية
الثوب  يف  واملتمثل  العربي،  الزي  أصبح 
كأس  بطولة  ملشجعي  مميزة  عالمة  هو 
بعدما  خاصة   ،2022 قطر  فيفا  العالم، 
انطالق  منذ  الجماهري  بني  بشدة  انترش 
عىل  حرصا  األمر  يكن  ولم  البطولة، 
منتخباتها  التي تشارك  العربية  الجماهري 
واملغرب  وتونس  والسعودية  قطر  األربعة 
من  اآلالف  حرص  وإنما  املونديال،  يف 
وكذلك  والالتينية  األوروبية  الجماهري 
العربية  املالبس  ارتداء  عىل  اآلسيوية 
الثمانية  املالعب  بصورة كبرية يف مختلف 
التي تستضيف النسخة الحالية من كأس 

العالم.
الخليج  منطقة  يميز  الذي  العربي  الثوب 
واألوسع  األكثر  الزي  هو  كان  تحديدا 
بقطر،  العالم  كأس  بطولة  يف  انتشارا 
ويستحق أن يكون العالمة املميزة للنسخة 
يف  وأنه  خاصة  املونديال،  من  الحالية 

واألسواق  والشوارع  والطرق  املالعب  كل 
الثوب  يظهر  الجماهري،  تجمعات  وأماكن 

والزي العربي يف كل مكان.
آالف من الجماهري األوروبية كانت حريصة 

والظهور  العربي  الزي  واقتناء  رشاء  عىل 
قطر،  شوارع  ويف  البطولة  مباريات  يف  به 
حيث فضل أغلبهم ارتداء الثوب وأكدوا أنه 
مريح بشدة وهو األنسب لحضور املباريات 

بارتدائه  سعادتهم  عن  معربين  قطر،  يف 
وهو  بها  يشعرون  التي  الكبرية  والراحة 

يرتدونه.
املالبس  ببيع  الخاصة  املحالت  مئات 
الثوب  لبيع  املونديال  فرتة  خالل  توجهت 
جميع  وأعالم  شعارات  وعليه  العربي 
املنتخبات الـ 32 املشاركة يف كأس العالم، 
وتوافد اآلالف من الجماهري عىل تلك املحالت 
رغبة منهم يف اقتناء تلك املالبس والظهور 
ودعم  الثمانية  االستادات  مدرجات  يف  بها 

منتخباتهم عىل طريقتهم الخاصة.
األمر لم يتوقف عند الرجال الذي يفضلون 
ارتداء الثوب العربي، بل وصل األمر كذلك 
منهم  اآلالف  يظهر  حيث  السيدات  إىل 
يرتدون العباية الخاصة بالنساء يف مختلف 
املالعب وأماكن تجمعات الجماهري، ليكون 
األكثر  النسخة  هو   2022 قطر  مونديال 
من  العالم  كأس  بطوالت  تاريخ  يف  تميزا 
التشجيع  وأشكال  واملالبس  الزي  حيث 
يف  األوىل  تعترب  التي  األمور  من  وغريها 

تاريخ تلك البطوالت.

كتب - أدهم الرشقاوي

األجانب يقبلون عليهما بشدة

كتب - عاطف شادي


