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قـدام ياألخضـر
المنتخب السعودي في مواجهة مصيرية أمام المكسيك



اإلعالم والجمهور يشيدون بالتنظيم المبهر :

خسر العنابي وفازت قطر
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العنابي يف بطولة  انتهت رحلة منتخبنا 
وودعنا   ،2022 قطر  فيفا  العالم  كأس 
املونديال بعد لعب ثالث مباريات، األوىل 
كانت أمام اإلكوادور، والثانية كانت ضد 
املنتخب السنغايل، والثالثة ضد املنتخب 
البطولة،  من  العنابي  وخرج  الهولندي، 
كل  يف  الجماهري  احرتام  كسبنا  ولكننا 
يف شوارع  أو  املدرجات  يف  مكان، سواء 
املتواجدة يف  الجماهري  أو حتى  الدوحة، 
التي لم تحرض إىل قطر ملساندة  بالدها 

منتخب بالدها. 
كانت التجربة األوىل ملنتخبنا العنابي يف 
بطولة كأس العالم، مفيدة جدا عىل كافة 
كبرية  خربات  اكتساب  بعد  األصعدة، 
املستقبل  يف  تساعدهم  سوف  لالعبينا، 
خربات  تزداد  يوم  بعد  فيوما  القريب، 
شأن  رفعة  يف  يساهم  ما  وهو  العبينا، 
بعد  املقبلة،  الفرتة  يف  القطرية  الكرة 
املشاركة  من  جيدا  الدروس  نتعلم  أن 

املونديالية األوىل. 
دور  إىل  التأهل  بطاقة  العنابي  خرس 
كسب  ولكنه  املونديال،  من  عرش  الستة 
العالم،  كأس  تاريخ  يف  األوىل  املشاركة 
العنابي  أهداف  أول  شهدت  والتي 
مباراة  يف  مونتاري  محمد  طريق  عن 
السنغال التي انتهت بفوز أسود األطليس 
وبالتأكيد  هدف،  مقابل  أهداف  بثالثة 

فبالعلم  األخري،  الهدف  ذلك  يكون  لن 
مرة  التأهل  عىل  قادرون  والتخطيط 
أخرى إىل املونديال وتقديم نتائج أفضل 

يف النسخ القادمة. 
تلِق  لم  العنابي  املنتخب  خروج  توابع 
قطر  يف  الكروي  الشارع  عىل  بظاللها 
الجماهري  اهتمام  ذلك  نال  بل  فحسب، 
ملساندة  الدوحة  يف  تتواجد  التي  الكبرية 
حرصت  حيث  بالدها،  منتخبات 
إىل  شكر  رسالة  توجيه  عىل  الجماهري 
املنتخب عىل هذه املشاركة األوىل، وكذلك 
التنظيم  عىل  القطرية  الدولة  إىل  شكر 
حتى  البطولة  به  ظهرت  الذي  املميز 
سواء  الجميع  إعجاب  نال  والذي  اآلن، 
وحتى  مسؤولني  أو  سابقني  العبني  من 

جماهري وإعالميني وصحفيني. 
عىل  والثناء  الشكر  عبارات  انهالت 
للبطولة  القطري  والتنظيم  العنابي 
الوطني  منتخبنا  قدم  فلقد  العاملية، 
الرغم  البطولة، وعىل  اجتهادا عىل مدار 
املبذول كان  املجهود  أن  إال  النتائج  من 
تأثر  مدى  ووضح  للجميع،  واضحا 
عىل  امللقى  الكبري  بالضغط  الالعبني 
عاتقهم من خالل مشاركتهم املونديالية 
األوىل، وعىل أرضهم ووسط جماهريهم، 
بشكل  الالعبني  عىل  عبئا  مثل  ما  وهو 
املعهود  بمستواهم  يظهروا  ولم  كبري، 
فرتة  منذ  مكنهم  والذي  واملعروف، 
كأس  ببطولة  الفوز  من  بطويلة  ليست 

آسيا.

كتب - خالد عيل

صحفي فلسطيني:

سعداء بالتعاطف مع قضيتنا

يف  مذيع  خاطر،  أبو  حسام  وجه 
الفلسطينية،  الرياضية  أمواج  إذاعة 
بشكل  القطري  الشعب  إىل  تحية 
عىل  عام،  بشكل  والعربي  خاص 
سواء  الفلسطينية،  للقضية  دعمه 
بالهتاف  األخرية،  هولندا  مباراة  يف 
لفلسطني خالل أحداث املباراة، وحتى 
أعالم  فيها  يشاهد  التي  الشوارع  يف 

فلسطني بكل مكان. 
وأكد يف ترصيحات خاصة لـ$: 
العرب  وكل  قطر  بتعاطف  سعيد 
الشعوب  بعض  وهناك  فلسطني،  من 
الشعب  مع  تضامنت  التي  األوروبية 
الفلسطيني، وعىل الرغم من تواجد 32 

منتخبا، إال أن أعالم فلسطني، ترفرف 
وهذه  والشوارع،  االستادات  كل  يف 
عن  مغايرة  العالم  كأس  من  النسحة 
متناهي  الال  بالدعم  السابقة،  النسخ 

من كل العرب. 
أن  أثبت  قطر  مونديال  وأضاف: 
للوطن  األوىل  القضية  هي  فلسطني 
كل  من  محدود  غري  دعم  العربي، 
قطر،  يف  العربي  الجمهور  جموع 
سعيد جدا برؤية العلم الفلسطيني يف 
كل املباريات سواء كان الطرف عربيا 
لوقوفها  قطر  إىل  التحية  فكل  ال،  أم 
كل  من  الفلسطيني  الشعب  بجوار 

النواحي.

شــكــرا قطــرمواقع التواصل:
#شكرا_قطر  اسم  يحمل  هاشتاج  انترش 
التواصل  مواقع  عرب  املدونني  كافة  بني 
توجيه  عىل  حرصوا  حيث  االجتماعي، 
مباراة  نهاية  عقب  العنابي  إىل  الشكر 
عىل  قطر  إىل  الشكر  ووجهت  هولندا، 
التنظيم املبهر لكافة الفعاليات واملباريات، 
الهاشتاج اآلالف من رواد  وشارك يف هذا 

مواقع التواصل االجتماعي. 
قال  مرح،  اسم  يحمل  تويرت  عىل  حساب 
خرِسَت..  وإن  َقَطر  »فاَزت  تدوينة:  يف 
فازت بتقيِيد كل ُشعوب العالم ِبقوانينها 
الشعب  يخَضع  مرّة  وألول  الخاّصة، 
فازت  معيّنة..  عربيّة  اللتزامات  األوُروبي 
القَدم،  كرة  بتاريخ  مرّة  ألول  باستٓقبالها 
وأخالق  إنسانيّة  عىل  تدّل  قرآنية  بآياٍت 
وَشغف  الَعرَب،  فخر  الَعرِبي..  املُواطن 

االنتماء.. ُشكراً َقَطر«.

محمد  اسمه  سعودي  مدون  وقال 
التأهل  قطر  خرست  »صحيح  املالكي: 
رائع  من  األكثر  التنظيم  بهذا  ولكن 
البرش  من  املالين  مئات  قلوب  كسبت 
العربي،  العالم  رشفتوا  قطر  شكرا 
دائما  يكون  األجمل  التنظيم  أن  وأثبتم 

عربيا«.
اسم  يحمل  تويرت  عىل  حساب 
وقال:  املباراة  عقب  غرد  الفيلسوف، 
»جعلتوا الحلم حقيقة وغرستوا األمل يف 
قلوب الشباب العربي املُحبط بأن يؤمن 
للعاملية  لالنتقال  قادرة  عربية  بدولة 
املهم  العاملي  الحدث  بهذا  أسعدتونا 
فخورون بهذا اإلنجاز والتنظيم األكثر 
صدوركم  وسعة  ترحيبكم  رائع  من 
محل تقدير منها لألعىل وتمنياتنا لكم 

من نجاح إىل نجاح #شكرا_قطر«.

جمهــور اإلكــوادور مبهــورالهولنديون : شكرا للمنتخب القطري
ملنتخبنا  القبعة  هولندا  رفع جمهور 
العنابي يف املباراة التي أقيمت أمس، 
وانتهت  البيت  استاد  ملعب  عىل 
رد،  دون  بهدفني  الطواحني  بفوز 
وفرينكي  جاكيو  كودي  طريق  عن 
الجماهري  حرصت  حيث  يونج،  دي 
باللغة  مكتوبة  الفتات  رفع  عىل 
شكر  عبارات  عليها  اإلنجليزية، 
ومدح  وشكر  ثناء  وكذلك  للعنابي، 

عىل التنظيم. 
من  مشجعة  مع  هولندي  مشجع 
الفتة  رفعوا  البيت،  استاد  داخل 
خسارة،  أو  »فوز  عليها:  مكتوب 
تلك  نالت  ولقد  قطر«،  فريق  شكرا 
التواصل  مواقع  اهتمام  الالفتة 
من  كبري  عدد  وتداولها  االجتماعي 
املدونني، ألنها تعكس حجم املجهود 
الذي بذله العنابي يف البطولة بعيدا 
باإلضافة  تحققت،  التي  النتائج  عن 

من  والرقي  التحرض  مظاهر  إىل 
جمهورنا والعبينا. 

»شكرا قطر عىل كرم الضيافة«، هذه 
ترجمة الفتة رفعتها فناة هولندية يف 
مباراة العنابي أمس، وكتبتها باللغة 

شكرها  توصل  لكي  اإلنجليزية، 
حتى  القطرية  الدولة  قدمته  ما  عىل 
مشجعي  لكل  ضيافة  كرم  من  اآلن 
من  القادمني  الزوار  ولكل  املونديال 

كل اتجاه.

مع  الكأس  قناة  أجرته  لقاء  يف 
يف  اإلكوادور  منتخب  مشجعي 
والتحية  الشكر  وجهوا  بالدهم، 
ودع  أن  بعد  قطر،  دولة  إىل 
بطولة  اإلكوادوري  املنتخب 
العالم، عقب الخسارة أمام  كأس 
خطف  الذي  السنغال  منتخب 
بطاقة التأهل الثانية، مع منتخب 

هولندا الذي تصدر املجموعة. 
اإلكوادور كانت حريصة  جماهري 
عىل  للعنابي  الشكر  توجيه  عىل 
البطولة،  يف  األوىل  مشاركته 
وكذلك شكرت قطر عىل تنظيمها 
من  النسخة  لتلك  التاريخي 
يف  خرجت  والتي  العالم،  كأس 
احرتام  ونالت  لها،  صورة  أبهى 
كافة  من  الجميع  وإعجاب 
انبهارهم  وأبدوا  العالم..  أنحاء 

املميز. بالتنظيم 

اللقاء  خالل  اإلكوادر  جماهري 
البطولة  وداع  مسؤولية  حملت 
ألفارو  جوستافو  األرجنتيني  إىل 
قيادته  سوء  بسبب  الفني،  املدير 
يف  العالم خاصة  للفريق يف كأس 

السنغال  أمام  املصريية  املباراة 
وشدد  بهدفني،  خرسها  والتي 
خيبة  لديهم  أن  عىل  املشجعون 
دور  إىل  التأهل  بعدم  كبرية  أمل 

الستة عرش.



الضغط 
والتوتر كانا 
وراء ما حدث
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ترصيحات  يف  فوساتي  وقال 
عىل  بالحزن  أشعر  الكأس:  لقناة 
يف  العنابي  حققها  التي  النتائج 
نتائج  أتمنى  كنت  العالم،  كأس 
املباريات  يف  ذلك  من  أفضل 
الثالث، لقد بذل الجميع مجهودات 
االحتكاك  ذلك  كان  ولكن  كبرية، 
سوف  العالم،  كأس  يف  لهم  األول 
يكتسب الالعبون الخربات من هذه 
تظهر  سوف  وبالتأكيد  املشاركة، 

نتيجة ذلك يف الفرتة القادمة. 
وأضاف املدير الفني األسبق لفريق 
»أنا أحب قطر  السد حديثه قائال: 
لهم  وأتمنى  القطري،  والشعب 
أفضل األمنيات يف الفرتة املقبلة، لقد 
عشت يف قطر فرتة ممتعة بالنسبة 
قطر  هنا،  جدا  سعيدا  وكنت  يل، 
بلد خري وكل من يعيش هنا يشعر 

 ، ة د لسعا با
وهم يستحقون أن يكونوا يف أفضل 

وأعىل املراتب«. 
وأكمل املدير الفني السابق ملنتخبنا 
الوطني: »أعتقد أن التوتر والضغط 
اللذين كانا واقعني عىل الالعبني يف 
التي  اإلكوادور  أمام  األوىل  املباراة 
انتهت بالخسارة بهدفني دون رد، 
كانا سببا يف الوداع املبكر من دور 
يف  أيضا  سببا  وكانا  املجموعات، 
عىل  العنابي،  حققها  التي  النتائج 
الرغم من بذلهم أفضل جهد لديهم 

خالل البطولة«. 
السد  مع  الفائز  املدرب  وزاد 
»كل  قال:  حيث  بطوالت  بسبع 
املباراة  صوب  تتجه  كانت  العيون 
االفتتاحية يف كأس العالم، الكل كان 
يريد مشاهدة قطر يف أول مشاركة، 

كيف  و
الفريق  شكل  سيكون 

التنظيم  هذا  مع 
ولقد  املميز، 

ذلك  شكل 
ضغطا كبريا 
عىل الالعبني 
ل  خال
ت  يا ر مبا

البطولة«. 
ليقول:  وعاد 

ملنتخب  ا «
القطري واجه مباريات 

املنتخب  املجموعات،  دور  يف  قوية 
اإلكوادوري، وعىل الرغم من وداع 
فريق  أنه  إال  العنابي  مع  البطولة 
يتأهلوا  أن  لهم  أتوقع  كنت  قوي، 
يف  السنغال  أمام  الخسارة  ولكن 

الجولة الحاسمة حالت دون ذلك، 
فاملنافسة أمام قطر لم تكن سهلة 
العالم  كأس  بطولة  اإلطالق،  عىل 
تضم أفضل 32 منتخبا يف العالم، 
تبذل  أن  عليك  الفوز  أردت  وإذا 

مجهودات كبرية«. 
السابق  الفني  املدير  وأنهى 
أن  »أتمنى  قائال:  حديثه  للعنابي 
جيدا،  الدرس  الالعبون  يتعلم 
املشاركة  ورسيعا، 
العالم  كأس  يف 
الكتساب  فرصة 
يف  الخربات 
القدم،  كرة 
وعىل كل العب 
يتعلم  أن 
التجربة  من 
 ، لية يا ند ملو ا
سوف  ذلك  ألن 
عىل  باإليجاب  يعود 
أن  بد  وال  مستواه، 
القدم  كرة  مع  يتواكب  ملا  يتطور 
الدرجات  يف  ينافس  لكي  الحديثة، 
األعىل، يف النهاية كما قلت أنا حزين 
سعيد  ولكني  العنابي،  لنتائج 
بتنظيم قطر املبهر لهذا املونديال«.

{ فوساتي

حزين
لنتائج العنابي

خورخي فوساتي مدرب منتخبنا السابق:

للعنابي،  السابق  الفني  المدير  فوساتي  خورخي  األورجوياني  تحدث 

عن وداع منتخبنا الوطني بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، بعد 

ثالث  الفريق  فيها  خاض  والتي  األولى،  المجموعة  في  المشاركة 

في  السنغال  ثم  االفتتاحية،  المباراة  في  اإلكوادور  أمام  مباريات 

الجولة الثانية، وفي النهاية مواجهة منتخب هولندا أحد المرشحين 

للفوز باللقب. 

كتب - خالد عيل

صحافة اإلكوادور:

خسارتنا تحطم القلوب

»الدكة« موراتا: راض بـ

أكدت الصحافة اإلكوادورية أمس الثالثاء، 
السنغال  أمام  أن هزيمة منتخبها )1-2( 
مباريات  ختام  يف  وذلك  القلوب،  حطمت 
 ،2022 قطر  بمونديال  األوىل  املجموعة 

لتتبدد أحالمهم يف بلوغ دور الـ16.
وعنونت صحيفة )إل أونيفرسو( »هزيمة 
أمام  تسقط  اإلكوادور  القلب!  تحطم 

السنغال وتودع مونديال قطر 2022«.
يف  عوقب  الفريق  إن  الصحيفة  وقالت 
ويودع  أحالمه  لتتالىش  األخرية،  املباراة 
البطولة بمرارة كبرية عىل نفس القدر من 

الحلم الذي راودهم يف البداية.
»الرتي  )إكسربيسو(:  صحيفة  وقالت 

يخرس ويودع املونديال«.

)الكومريسيو(  صحيفة  قالت  جهتها  من 
يستحق  كان  »ربما  اإلكوادور  منتخب  أن 
حظا أفضل، لكن يف النهاية كانت النتيجة 
لصالح السنغال، فاجتاز األفارقة الجولة«.
لعب  األفريقي  املنتخب  أن  وأضافت 
بشكل أفضل يف الشوط األول، ولم تنجح 
وكان  املباراة  عىل  السيطرة  يف  اإلكوادور 

لدى السنغال خيارات واضحة للتسجيل.
إن  بالقول  )الدياريو(  صحيفة  وعلقت 
كانوا  حيث  الفوز،  استحق  أفريقيا  بطل 
باملباراة  الفوز  عىل  وإرصارا  ثباتا  أكثر 
الثانية  للمرة  بالتأهل  لهم  سمحت  التي 
كأس  يف  النهائي  ثمن  لدور  تاريخهم  يف 

العالم.

عىل  التواجد  عن  رضاه  موراتا  ألفارو  اإلسباني  املهاجم  أبدى 
بنهائيات  الفريق  مباريات  بداية  يف  بالده  منتخب  بدالء  مقاعد 
الفريق  تتويج  يعني  ذلك  كان  إذا  القدم،  لكرة  العالم  كأس 

باللقب.
اإلسباني،  مدريد  أتلتيكو  فريق  مهاجم  موراتا،  يتواجد  ولم 
كوستاريكا  مباراتي  يف  إسبانيا  ملنتخب  األساسية  القائمة  يف 
تمكن من  لكنه  املجموعات،  بأول جولتني من مرحلة  وأملانيا 

هز الشباك خاللهما.
ويف حال استبعاده من القائمة األساسية ملنتخب إسبانيا 

يكون  لن  أنه  اليابان، شدد موراتا عىل  يف مواجهة 
لديه أي شكاوى وسوف يؤازر زمالئه بكل قوة.

ورصح موراتا إلذاعة »أوندا سريو« اإلسبانية 
املزيد  لديك  النادي  مستوى  »عىل  قائال: 
أكرب، من  للتدريب، ومساحة  الوقت  من 
هنا،  ولكن  اللعب..  تريد  أنك  الواضح 
يمكنني أن أؤكد لكم أنه ال يزعجني )أن 

أكون بديال(«.

»فان جال« رقم قياسي لـ
لبطولة  النهائي  ثمن  للدور  هولندا  منتخب  تأهل 
املجموعة  تصدر  بعدما   ،2022 قطر  العالم  كأس 
واإلكوادور،  السنغال،  منتخبات:  ضمت  التي  األوىل 

وقطر.
الوطني  املدرب  قيادة  تحت  هولندا،  منتخب  وحقق 
لويس فان جال، الفوز يف الجولة الثالثة للمونديال، 
التي بدأت أمس الثالثاء، عىل حساب البلد املضيف، 
بهدفني دون رد، لريفع رصيده إىل 7 نقاط، جمعها 

من انتصارين وتعادل.

لويس  فإن  لإلحصائيات،  »أوبتا«  شبكة  وبحسب 
فان جال، مدرب منتخب هولندا، خاض 10 مباريات 
واحدة  أي  يف  يخرس  ولم  العالم،  كأس  يف  كمدرب 
منها، إذ فاز يف 7 مواجهات وتعادل يف 3 مناسبات.

جال  فان  كتبه  الذي  الرقم  أن  إىل  الشبكة  وأشارت 
من  املسابقة  تاريخ  يف  مدرب  أي  يحققه  لم  باسمه 
األوىل  املباراة  يف  السنغال  عىل  هولندا  وفازت  قبل.. 
)2-0(، قبل أن تتعادل مع اإلكوادور )1-1(، لتنهي 

دور املجموعات بالفوز عىل قطر )0-2(.

االتحاد البرتغالي ينصف كريستيانو
صف  يف  القدم  لكرة  الربتغايل  االتحاد  وقف 
زميله  وضد  املنتخب،  قائد  رونالدو،  كريستيانو 
بمباراة  الجديل  الهدف  قضية  يف  فرنانديز،  برونو 

أوروجواي.
وكان رونالدو قد احتفل بالهدف األول للربتغال ضد 
الثانية  الجولة  أوروجواي، اإلثنني، ضمن منافسات 
من دور املجموعات باملونديال، زاعما أنه ملس الكرة 

قبل أن تسكن الشباك.
لكن موقع االتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا«، احتسب 

الهدف لربونو فرنانديز.
ووفقا لربنامج »الشرينجيتو« اإلسباني، فإن االتحاد 
الربتغايل سيقدم أدلة للفيفا من أجل إثبات صحة أن 

كريستيانو من أحرز الهدف وليس برونو.
إىل  نصية  رسالة  رونالدو  كريستيانو  وأرسل 
الصحفي الربيطاني الشهري بريس مورجان، ليرص 
الليلة  االفتتاحي  الربتغال  هدف  سجل  أنه  عىل 
منافسات  ضمن   ،)0-2( أوروجواي  أمام  املاضية 

املجموعة الثامنة بكأس العالم.

{ رونالدو

{ موراتا
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}  تصوير- محمود حفناوي

قطر  فيفا  العالم  كأس  يف  الوطني  منتخبنا  مشاركة  انتهت 
2022 بخسارته يف املباراة الثالثة واألخرية بدور املجموعات 
هولندا  منتخب  األوىل  املجموعة  منتخبات  متصدر  أمام 
بنتيجة 0-2 يف مباراة كان فيها املنتخب الهولندي أفضل من 
املعروف،  مستواه  دون  أداء  أخرى  مرة  قدم  الذي  منتخبنا 
ولكنه عىل الرغم من ذلك لم يخضع للسيطرة الكاملة ملنافسه 
ولم يخضع لضغطه الهجومي، حيث لعب بثقة كبرية ودفع 
ثمن خطأين دفاعيني، غاليا أمام واحد من أفضل منتخبات 
العالم، وأحرز هديف املباراة كل من كودي جابكو يف الدقيقة 
26 وفرنكي دي يونج يف الدقيقة 49. وعىل الرغم من الوداع 
أهدى  أنه  إال  منه  يخجل  يشء  أي  له  فليس  ملنتخبنا  املبكر 
األهداف والنقاط ملنافسيه باألخطاء الدفاعية وقلة الخربة يف 

املباريات املونديالية. 

بداية هجومية من المنتخبين 
وسدد  األوىل  الدقيقة  منذ  للهجوم  هولندا  منتخب  انطلق 
الهجومي يف رسالة  املرمى وواصل بعد ذلك تقدمه  بجانب 

ضحة  ا ورقة و يلعب  بأنه  الوطني  ملنتخبنا 
ولكن  الهجوم، 
رد  الهيدوس  حسن 
قوية  بتسديدة  عليه 
املنطقة  خارج  من 
حارس  لها  تصدى 
املرمى، ويتضح من 
تلك البداية الساخنة 
وامللتهبة أن املنتخب 
ينوي  ال  الهولندي 
ودية  مباراة  خوض 
متصدرا  كان  وإن 
املجموعة  لفرق 
مع  بالتساوي 
االكوادور  منتخب 

الذي كان يواجه منتخب السنغال يف نفس الوقت. 
أسلوب لعب مبارش من الجانبني 

اتبع الفريقان أسلوب اللعب املبارش بالتقدم الرسيع للهجوم 
دون التقيد بعمليات بناء اللعب املنظم الذي يستغرق فرتات 
زمنية طويلة يف منطقة وسط امللعب، وعليه فقد كانت الكرة 
تصل برسعة من منطقة الجزاء إىل منطقة الجزاء األخرى، إال 
انه من املهم جدا اإلشارة إىل ان هذا التوجه يف األداء العام من 
يرفع  بدأ  الهولندي  املنتخب  لم يستمر طويال ألن  الفريقني 
يحارص  بدأ  وبالتايل  تدريجيا،  الهجومي  أدائه  مستوى  من 

منتخبنا الذي جنح لتهدئة اللعب يف منتصف ملعبه. 
ضغط هجومي كبري من الهولنديني 

التزم العبو منتخبنا الوطني بالهدوء يف التعامل مع التفوق 
امليداني والهجومي ملنافسه الذي احتكر االستحواذ عىل الكرة 
واتبع الفريق طريقة لعب 5-3-1-1 مع تويل أكرم عفيف 
مهمة الربط بني بقية الالعبني واملعز عيل، ولكن ذلك ال يعني 
مناطقه  يف  والبقاء  الدفاعي،  باللعب  اكتفى  قد  منتخبنا  ان 
هجومية  بمحاوالت  منافسه  إلحراج  للهجوم  التقدم  دون 
قابلها منتخب هولندا بالرتاجع للدفاع بعدد كبري من الالعبني 

للتعامل مع تسديدة اكرم عفيف يف الدقيقة 24. 
هفة دفاعية وهدف تقدم للهولنديني 

أجواء  يف  الوطني  منتخبنا  دخول  هولندا  منتخب  استغل 
املباراة من أبوابها الهجومية وقاد محاولة هجومية منظمة 
داخل  من  أرضية  بتسديدة  جابكو  كودي  هدافه  توجها 

قبل  بالكرة  تقدم  ان  بعد   26 الدقيقة  يف  الجزاء  منطقة 
التسديد، ومن غريب األمور أن الهدف جاء بدون عناء كبري، 
ومن دون ان يحقق الهولنديون ضغطا هجوميا لفرتة طويلة 
انهكت خط الدفاع ومن اول فرصة هجومية جدية. كل ذلك 
والدفاع  الوسط  خطي  لالعبي  املسؤولية  توجيه  إىل  يقودنا 
الذين تركوا للمهاجم مساحة كبرية تقدم خاللها قبل أن يجد 
ملرمى  اليمنى  األرضية  الزاوية  يف  للتسديد  الكامل  التوازن 

مشعل برشم. 

نهاية شوط باللون البرتقالي 
تخىل أكرم عفيف عن اللعب يف خط الهجوم وانضم بشكل 
تنظيم  يف  وللمساهمة  زمالئه  ملساعدة  الوسط  لخط  واضح 
 1-4-5 طريقة  إىل  رسميا  الفريق  تحول  وبالتايل  اللعب، 

يف  الكرة  تكون  ال  عندما 
من  بذلك  وتمكن  حوزته 
جدا  منظم  بشكل  التعامل 
تقلص  الذي  منافسه  مع 
والهجومي  امليداني  تفوقه 
فرصة  منتخبنا  منح  مما 
الهولندي  الضغط  اخرتاق 
والتقدم للهجوم بثقة كبرية 
وبعدد كبري من الالعبني إال 
ان تفوق املنتخب الهولندي 
خالل  غبار  عليه  يكن  لم 
الشوط  زمن  فرتات  أغلب 
بنتيجة  انتهى  الذي  األول 
الفارق  تعكس  منطقية 
بني  اإلمكانيات  يف  الكبري 
من  الرغم  عىل  املنتخبني 
أن األرقام تخدمه يف عدد 
نسبة  ويف  التمريرات 

االستحواذ عىل الكرة. 

صدارة المجموعة للهولنديين 

في نهاية الشوط 
 انتهى الشوط األول دون أن نلمس تفوقا شامال كامال يعكس 
املكانة العاملية ملنتخب هولندا عىل حساب منتخبنا الذي قدم 
املباراتني  من  التكتيكية  الناحية  من  وافضل  محرتما  أداء 
السابقتني، وما يحسب للمنتخب الهولندي انه استغل الخطأ 
الهدف  لصاحب  ترك  عندما  منتخبنا  ارتكبه  الذي  الوحيد 
يمكن  ذلك  ضوء  ويف  والتسديد.  بالكرة  للتقدم  مساحة 
القول ان املنتخب الهولندي قدم شوط متواضعا، ولكنه كان 
كافيا النهاء الشوط متقدما حافظ به عىل صدارة منتخبات 
املجموعة مناصفة بمفرده عند تأخر منتخب االكوادور أمام 
السنغال بهدف تلقاه يف الدقيقة 42 من رضبة جزاء وبذلك 
لكان ترتيب منتخبات املجموعة عند نهاية الشوط األول 
لهولندا  نقاط   6 كالتايل.. 
و6 للسنغال و4 االكوادور 

وال يشء للعنابي. 

هدف ثان 

للهولنديين 
يف  تفوقه  هولندا  منتخب  أكد 
عندما  الثاني  الشوط  بداية 
أضاف فرنكي دي يونج العب 
برشلونة هدفا ثانيا يف الدقيقة 
خط  أمام  من  بتسديدة   49
مرتدة  كرة  بها  حول  املرمى 
إىل  برشم  املرمى  حارس  من 
هدف بعد ان تقدم عىل حساب 
الكرة  إىل  ووصل  مدافعني   3
الحس  يعكس  مما  قبلهم، 
الكروي لدى هذا الالعب مقارنة 

خطأ  بارتكاب  أيضا  يفرس  ومما  الثالثة  منتخبنا  بمدافعي 
بذله حارس  الذي  الكبري  الجهد  الرغم من  آخر عىل  دفاعي 

املرمى برشم يف التصدي للكرة. 

3 تبديالت عنابية ضربة واحدة 
يف  تبديالت   3 سانشيز  فيليكس  العنابي  مدرب  أجرى 
ضمت  حيث  والهجوم  الوسط  خطي  شملت   64 الدقيقة 
الهيدوس ومحمد مونتاري بدال من املعز  عيل أسد بدال من 
عيل وكريم بوضياف بدال من عاصم مادبو ويف الدقيقة 69 
اللغائه  جاساما  الحكم  اضطر  هدفا  هولندا  منتخب  أحرز 
مكرها بعد ان استعان بالفار، وذلك بسبب ملسة يد هولندية 
واضحة شاهدها العالم كله يف جميع أصقاع الكرة األرضية 
إال الحكم بكاري جاساما املعروف بسقطاته االفريقية، ويف 
نفس التوقيت تقريبا احرز منتخب االكوادور هدف التعادل 
يف مرمى السنغال لتنقلب موازين التأهل لصالح ممثل أمريكا 

الجنوبية. 

هدوء في البيت وغليان 

في استاد خليفة 
ويف تطور رسيع جدا 
السنغال  استعاد 
بطاقة التأهل املؤقتة 
جديد  من  بتقدمه 
عىل   70 الدقيقة  يف 
وقت  يف  االكوادور 
املنتخب  فيه  أحكم 
الهولندي عىل بطاقة 
وصدارة  التأهل 
بتقدمه  املجموعة 
بهدفني  العنابي  عىل 
الفار  إنصاف  بعد 
قرار  رغم  منتخبنا 
االفريقي  الحكم 

البيت لصالح  استاد  أرضية  املواجهة عىل  لتستمر  جاساما 
املنتخب الهولندي الذي اجرى هو اآلخر تبديلني، لم نشاهد 
لهما أي فائدة أمام منتخبنا الوطني الذي واصل اللعب دون 

أن يخضع كليا لسيطرة منافسه. 

تبديالت أخرى للعنابي 
فان  منها  أجرى  التبديالت  من  كبريا  عددا  املباراة  شهدت 
تبديلني  سانشيز  اجرى  فيما  خمسة  هولندا  مدرب  خال 
تبديالت  إىل خمس  العنابية  التبديالت  عدد  لريتفع  آخرين 
يف الدقيقة 85 حيث ضم املهاجم أحمد عالء الدين بدال من 
املدافع  من  بدال  خرض  مصعب  واملدافع  حاتم  العزيز  عبد 
املباراة  نقاط  أن  بما  انه  شك  من  وما  محمد،  إسماعيل 
سانشيز  املدرب  وقناعة  للهولنديني  بالكامل  ذهبت  قد 
دقائق،  بخمس  املباراة  نهاية  قبل  الحاصلة  بالنتيجة 
الالعبني  منح  بالتأكيد  كان  التبديلني  من  الهدف  فان 
قدماه  ما  عىل  مكافأة  املونديال  يف  للعب  تاريخية  فرصة 
من  كان  ذلك  بعد  وما جاء  الغايل،  للمنتخب  مع زمالئهما 
مرة  العنابي  فيها  لعب  مباراة  يف  حاصل  تحصيل  قبيل 
املنتخب  ولعبها  املعهود  مستواه  من  أقل  بمستوى  أخرى 
يف  والتأهل  الفوز  وهو  األهم  لتحقيق  يكفي  بما  الهولندي 
سمعته  تعكس  قوية  بصمة  ترك  دون  املجموعة  صدارة 

العاملية.

العنابي ينهي مشواره المونديالي
بخسارة جديدة أمام الطواحين

كتب- د.العرويس العرتوس

الهولندي لعب 
بثقة وتصدر 
المجموعة 
بسبع نقاط

منتخبنا دفع 
ثمن نقص 

الخبرة واألخطاء 
الفردية

األهداف : كودي جابكو في الدقيقة 26 
                    وفرنكي دي يونج في الدقيقة

                     49 لمنتخب هولندا 
انذارات    نايثن آكي من هولندا 

الحكم    بكاري جاساما من زامبيا

هولنداقطر

02

تشكيلتا المنتخبين
قطر:

وبيدرو  محمد  وإسماعيل  برشم  مشعل 
ميجيل وخوخي بوعالم وعبد الكريم حسن 
العزيز  وعبد  مادبو  وعاصم  األمني  وهمام 
وأكرم  عيل  واملعز  الهيدوس  حسن  حاتمو 

عفيف. 
املدرب:فاكس سانشيز من اسبانيا 

هولندا:
وفرجيل  تمرب  ويوريني  نوبرت  اندرياس   
دومفريس  ودنزل  آكي  ونايثان  دايك  فان 
ومارتن دي روم وفرنكي دي يونج وداييل 
ديباي  ممفيس  كاليسن  ودايفي  بليند 

وكودي جابكو. 
املدرب: لويس فان خال من هولندا.
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لست سعيدا ..!
فيليكس سانشيز مدرب منتخبنا :

تجربة 
المونديال 
مختلفة 
بالنسبة لي

ظهر  فريقه  أن  قطر  ملنتخب  الفني  املدير  سانشيز  فيليكس  أكد 
التي  السنغال وهولندا رغم الخسارة  بشكل أفضل خالل مباراتي 

تلقاها يف املباراتني.
مبارياته  خرس  بعدما  بالده  يف  العالم  كأس  قطر  منتخب  وخرج 

الثالث يف دور املجموعات. 
بثنائية  هولندا  أمام  الخسارة  عقب  سانشيز  وقال 
دون رد: »املباراة كانت صعبة علينا والخصم 

كان أجهز وأقوى«.
وأضاف »يف آخر مباراتني ظهرنا بمستوى 
أمام  الفرتات  بعض  يف  ونافسنا  أفضل 

السنغال وهولندا«.
سعيدا  لست  »بالتأكيد  وأكمل 
مختلفة  تجربة  ولكنها  بالنتائج 

بالنسبة يل«.
كانت  شخيص  »بشكل  وأشار 
أكون  أن  يل  ممتازة  فرتة 
قطر  منتخب  منظومة  ضمن 
كبرية  بطوالت  يف  واملشاركة 
يف آسيا وأمريكا وأوروبا وأن 
أكون جزءا من فريق كأس 

العالم«.
وأتم ترصيحاته »لم أعش تجربة مماثلة وبعد خروج منتخب قطر 

سنحاول االستمتاع بباقي البطولة«.
لم  القطري  املنتخب  مع  مشواره  أن  عىل  اإلسباني  املدرب  وشدد 

ينته بوداع كأس العالم.
العنابي وهولندا،  نهاية مباراة  الصحفي عقب  املؤتمر  وأكد خالل 
مساء أمس الثالثاء، يف ختام دور املجموعات، أنه يتطلع للمشاركة 

يف نهائيات كأس آسيا 2023.
2-0 يف ملعب  وحقق منتتخب هولندا فوزا مثريا عىل قطر بنتيحة 
األوىل، يف  للمجموعة  )األخرية(،  الثالثة  الجولة  أمس، ضمن  البيت، 

كأس العالم 2022.
وقال سانشيز عن املباراة »ما قدمناه أمام هولندا ويف لقاء السنغال 

املايض، يرضيني«.
وتابع »هدفنا كان التأهل لثمن النهائي، إال أن الهزيمة األوىل )أمام 
اإلكوادور( أثرت علينا بشدة، وأسهمت يف خروجنا من املونديال«.

املاضية،  السنوات  خالل  جيدة  إنجازات  حققنا  نعم   : قائالاً وتابع 
بأي  أمر رائع، لكن ال يمكن  2019 وهذا  آسيا  الفوز بكأس  منها 
هذه  العالم،  وكأس  آسيا  كأس  بني  نقارن  أن  األحوال  من  حال 
إنجازا  أننا حققنا  أعىل بكثري، وأعتقد  منافسة مختلفة بمستويات 
باللعب يف كأس العالم بتلك الصورة خصوصا يف املباراتني الثانية 
نجاري  وأن  تنافسية  بصورة  نظهر  أن  الهدف  كان  والثالثة، 
التي نلعب ضدها، علينا نحن أن نقيّم ونحلل املباريات  املنتخبات 

التي خضناها، وال نعتمد عىل اآلراء التي تقال هنا وهناك.

كتب - عوض الكبايش

العنابي قدم مستوى أفضل 
أمام السنغال وهولندا 

الفوز لم يكن سهال
الفني  املدير  جال،  فان  لويس  قال 
قطر  احتفاظ  إن  هولندا،  ملنتخب 
فريقه  أن  معتربا  جيدا،  كان  بالكرة 
الكرات  من  العديد  أمس  خرس 

السهلة.
ثمينا  فوزا  هولندا  منتخب  وحقق 
يف   ،0-2 بنتيجة  قطر  حساب  عىل 
البيت  ستاد  عىل  جرت  التي  املباراة 
من  الثالثة  الجولة  منافسات  ضمن 
دور املجموعات لبطولة كأس العالم 

قطر 2022.
املؤتمر  خالل  جال  فان  وأكد 
أن  املباراة،  نهاية  عقب  الصحفي 
عىل  أفضل  بشكل  استحوذ  فريقه 

الكرة من املواجهات املاضية.
لم  الالعبني  بعض  أن  وأضاف 
الطفيفة،  اإلصابات  بسبب  يشاركوا 
من  القرار  عن  راض  أنه  إىل  مشريا 

أجل إراحتهم.
وشدد عىل أن جميع العبيه سيكونون 

جاهزين خالل دور الـ 16، الفتا إىل 
وإيران  أمريكا  مباراة  سيتابع  أنه 

ملعرفة منافسه يف الدور املقبل.
أحد  حديث  بسبب  املدرب  وانفعل 
الصحفيني عن عدم رضاه عن األداء 
املدرب:  قال  حيث  للطواحني  الفني 

»حسنا اكتبوا أن املباراة مملة، وأننا 
إىل  وعودوا  العالم،  كأس  نريد  ال 

بالدكم«.
وأكد أنه يرشك الالعبني الذين يراهم 

مناسبني داخل التشكيلة األساسية.
املساحات،  قلص  أنه  إىل  وأشار 

فرصتهم،  الالعبني  بعض  وأعطى 
نقل  وترية  ترسيع  أجل  من  وذلك 

الكرة من الدفاع إىل الهجوم.
أداء  تحسني  يمكن  أنه  عىل  وشدد 
وأنه  املقبلة،  املباريات  يف  الالعبني 
املخاطرة  بعدم  الالعبني  كل  أخرب 

بأي ألم أو إصابة يشعرون بها. 
كل  يكون  أن  الرائع  »من  وتابع: 
الـ  دور  ملرحلة  جاهزين  الالعبني 

.»16
شاكرا  إيجابية،  األمور  أن  وأكد 
املتواصل  دعمها  عىل  الجماهري 

للمنتخب الهولندي.
وتابع لويس فان جال مدرب  هولندا 
املباراة  هذه  لعبنا   : قائالاً حديثة 
مباراة  اإلكوادو ،  من  أفضل  بشكل 
اً.  والفوز عىل منتخب  قطر  كان صعبا
لم افكر يف من سنواجه الدور القادم 
خربتي  الواليات  بحسب  ولكن 

املتحدة  منتخب صعب.

شكرا للجمهور

لويس فان جال مدرب هولندا:

حرص سانشيز مدرب 
العنابي عىل تقديم الشكر 
إىل الجمهور القطري عىل 

الدعم الذي وفره للمنتخب 
ويف املباراة التي كانت خارج 

حسابات التأهل.
 وقال اإلسباني يف املؤتمر 

الصحفي: »أشكرهم أيضا 
عىل مؤازرة املنتخب يف 

املباريات الثالث، لقد وفروا 
املساندة املطلوبة، نعرف أننا 

لم نقدم العرض املنتظر يف 
املباراة األوىل أمام املنتخب 

اإلكوادوري، وكان األداء دون 
الطموح، لكننا يف املباراتني 

املواليتني ظهرنا بصورة 
جيدة وقدمنا أداء كبريا 

أمام منافسني من طراز 
عال كاملنتخبني الهولندي 
والسنغايل اللذين يملكان 

إمكانيات كبرية ظهرت جليا 
من خالل تأهلهما إىل الدور 

الثاني عن املجموعة«.

مدرب  سانشيز  فيليكس  فال 
منتخب قطر »كنا نطمح يف الظهور 
عىل  العالم  كأس  يف  أفضل  بشكل 

صعيد النتائج لكن الحظ عاندنا«.

»كأس  قال  العنابي  مستقبل  وعن   
عن  مختلفة  بطولة  ستكون  آسيا 
كأس العالم، وسنستعد لها بأفضل 

صورة ممكنة«.

كأس آسيا.. 

بطولة مختلفة

قـــرارات التحكيـــم

منتخبنا  يتطرق سانشيز مدرب  لم 
املنتخب  مدرب  وال  األول  الوطني 
وكان   … الحكام  أداء  إىل  الهولندي 
الحكم باكاري جاساما، حكم مباراة 
قطر وهولندا، ألغى هدفا للطواحني، 
استاد  ملعب  عىل  املقامة  املباراة  يف 
املجموعات  دور  ختام  ضمن  البيت 
ببطولة كأس العالم. وسجل منتخب 
هولندا هدفا يف الدقيقة 68 من عمر 

عقب  الحكم  يلغيه  أن  قبل  املباراة 
العودة لتقنية الفيديو، لوجود ملسة 
منتخب  جاكبو.   الالعب  عىل  يد 
 7 برصيد  املجموعة  يتصدر  هولندا 
وقطر  السنغال  عىل  فوز  من  نقاط 
يملك  كما  اإلكوادور،  مع  وتعادل 
النقاط، يف حني  األخري نفس رصيد 
تملك السنغال 6 نقاط من فوز عىل 

قطر واالكوادور.
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عبد العزيز حاتم العب منتخبنا بعد نهاية المشوار:

كان باإلمكان »أفضل« مما كان

النسخة الحالية 
لن تكون األخيرة لنا

»2022« درس 
سنتعلم منه الكثير

انتهى املشوار، وأنهى منتخبنا رحلته يف بطولة كأس العالم بصفر 
الوفاض  خايل  الفريق  ليخرج  فقط،  وحيد  وهدف  النقاط،  من 
لكل  وصدمة  حزن  حالة  يف  تسبب  ما  مميزة  بصمة  ترك  وبدون 
الالعبني  كافة  عىل  واضحة  الرضا  عدم  عالمات  وبدت  الجماهري، 
أن  الجميع خاصة  الحزن عىل  مباراة هولندا، وسيطر  نهاية  بعد 

األمنيات كانت بأداء ونتائج أفضل. 
املنتخب  مدرجات  إىل  الذهاب  عىل  العنابي  العبي  جميع  وحرص 
إىل  الحضور  التي حرصت عىل  الكبرية  للجماهري  التحية  وتوجيه 
استاد البيت ملساندة ودعم وتحفيز الفريق، عىل الرغم من أنه قد 
انتهى مشواره مبكرا بعد الخسارة الثانية ضد السنغال يف الجولة 

املاضية. 
وعرب العبو العنابي عن أسفهم الشديد للخسارة الثالثة عىل التوايل، 
املستقبل  يف  األفضل  بتقديم  واعدين  للجميع  اعتذارهم  وقدموا 

خالل البطوالت القادمة سواء كأس آسيا أو البطولة الخليجية. 
املباراة  نهاية  بعد  املنتخب  وسط  العب  حاتم  عبدالعزيز  وتحدث 
بطولة  املشوار يف  وانتهاء  الخسارة،  الشديد عىل  معربا عن حزنه 
التي  الكبرية  الطموحات  عىل عكس  األول  الدور  من  العالم  كأس 

هذه  من  والتأهل  التايل،  الدور  إىل  بالوصول  الفريق  يأملها  كان 
املجموعة رغم صعوبتها. 

كنا  بالتأكيد  حال،  كل  عىل  لله  الحمد  حاتم:  عبدالعزيز  وقال 
نريد أن نكون أفضل ونحقق شيئا تفخر به الجماهري وتكون 
سعيدة بعروض قوية والتأهل، لكن لألسف لم يحالفنا التوفيق 
املباراة  من  بداية  البطولة  املعروف خالل  مستوانا  نقدم  ولم 
األوىل لألخرية، وكنا نثق أننا نستطيع تقديم األفضل ألن لدينا 
بالفعل األفضل لنقدمه وإمكانياتنا كبرية جدا ولدينا العبون 

مميزون يف كل املراكز. 
بداية  صورة،  بأفضل  البطولة  نبدأ  لم  أننا  أعتقد  وأضاف: 
من مباراة اإلكوادور، فقد ارتكبنا بعض األخطاء، كما واجهنا 
العبني أصحاب جودة عالية فنية، وكان لدينا مستوى أفضل لكن 
النصف ساعة األول لم نكن مركزين فيها بشكل جيد وهي التي 

تسببت يف هذا الخروج املبكر وصنعت الفارق بالنسبة لنا. 
وأفضل  أكرب  العالم  »كأس  قائال:  حاتم  العزيز  عبد  وتابع 
بطولة، وكنا نريد أن نظهر بصورة جيدة، لكن هذا درس 
ونتعلم منه.. وإن شاء الله سنشارك يف بطوالت أخرى ولن 
تكون هذه النسخة هي األخرية التي يشارك فيها العنابي 
سيكون  األداء  أن  واثق  وشخصيا  العالم،  كأس  ببطولة 

أفضل بكثري يف النسخ املقبلة«.

كتب – محمد الجزار 

الوطني  منتخبنا  العب  وعد  محمد  توجه 

موجها  القطرية،  الجماهري  لكل  باالعتذار 

مع  الكبرية  وقفـتهم  عىل  لهـم  الشـكـر 

يف  نعوضكم  الله  شاء  إن  وقال:  الفريق. 

البطوالت  ويف  القادمة،  املباريات 

مستويات  ونقدم  األخرى 

أفضل.

وعد: 

نعتذر للجماهير

همام األمين:

بطولة مخيبة لآلمال
املشاركة  أن  الوطني  منتخبنا  العب  األمني  همام  شدد 

للعنابي،  بالنسبة  لآلمال  مخيبة  كانت  البطولة  يف 
املعهود  بمستواه  يظهر  لم  الفريق  أن  مؤكدا 

طوال البطولة. 
خالل  األفضل  لتقديم  نتطلع  كنا  وأضاف: 
بعض  هناك  كانت  لكن  الثالثة  املباريات 
االعداد  فرتة  سواء  حدثت  التي  السلبيات 
وأيضا  منه،  عانينا  الذي  واالرهاق  طويلة، 
خالل  ارتكبناها  التي  األخطاء  بعض 

املواجهات التي خضناها. 
وإن  املستقبل،  يف  باألفضل  نعد  قائال:  وتابع 

القادمة  البطوالت  يف  الوجه  نبيض  الله  شاء 
ونظهر بمستويات طيبة ترشف الكرة القطرية.

الظهري  حسن  الكريم  عبد  شدد 
األيرس ملنتخبنا الوطني بعد الخسارة 
أمام هولندا عىل أن مشاركة العنابي 
من  كانت  العالم  كأس  بطولة  يف 
من  أفضل  صورة  تشهد  أن  املمكن 
مبارياته  يف  الفريق  قدمها  التي 
كبرية،  البطولة  كيمو:  وقال  الثالث. 
املستويات مع  وهناك فارق كبري يف 
الفرق األخرى، ورغم خروجنا املبكر 

سعينا  التي  األهداف  تحقيق  وعدم 
من أجلها إال أن هذه املشاركة كانت 
نكون  أن  حاولنا  وقد  لنا،  درسا 
نوفق  لم  لكن  األسود،  الحصان 

بسبب الضغط الكبري علينا. 
املستقبل  يف  الله  شاء  إن  وأضاف: 
بعد  األفضل  تقديم  عىل  قادرون 
افتقدنا خاللها  التي  األوىل  املشاركة 

الخربة. 

افتقدنا الخبرة.. عبد الكريم حسن:

»الضغط« .. السبب !
خالد سلمان يؤكد:

قراءة سانشيز »سيئة«
فان دايك:

نتعامل مع البطولة 
»خطوة بخطوة«

أكد الهولندي فريجيل فان دايك سعادته الكبرية بتأهل 
فريقه رسميا إىل منافسات دور الـ16 من بطولة كأس 
العالم 2022.  مشريا إىل أن الفريق قدم مباراة جيدة 
حماسة  امتصاص  يف  ونجح  القطري  املنتخب  ضد 
النقاط  حصد  وهو  املطلوب  الهدف  وتحقيق  الفريق، 

للتأهل يف صدارة املجموعة. 
أننا  هو  الجيد  اليشء  الهولندي:  املنتخب  قائد  وقال 
 7 بتحقيق  الصدارة  يف  املجموعات  دور  مرحلة  أنهينا 
نقاط من 3 مباريات دون خسارة، وهذا الهدف الذي 

سعينا من أجله منذ أن جئنا لقطر. 
وعن حظوظ الفريق يف البطولة والتعامل مع املباريات 
القادمة قال: »يجب أن نؤمن بأنفسنا وأن لدينا مدربا 
البطولة  مع  ونتعامل  عال،  مستوى  عىل  وفريقا  جيدا 

خطوة بخطوة من أجل الذهاب بعيدا«.

}

فان دايك

}

}

سانشيز

}

منتخبنا  العب  سلمان  خالد  اعرتف 
الفنية  الحصيلة  أن  السابق  الوطني 
الوطني  للمنتخب  بالنسبة  البطولة  يف 
عىل  واملنتظر  املأمول  بالشكل  تكن  لم 

اإلطالق. 
سيئا  أداء  قدمنا  سلمان:  خالد  وقال 
ضد  نسبيا  أفضل  ثم  اإلكوادور،  أمام 
السنغال، وأمام هولندا أفضل من كلتا 
والجرأة  االستحواذ  حيث  من  املباراتني 

والرغبة لالعبني.  واعرتف خالد سلمان 
فيليكس  للمدرب  الفنية  القراءة  بأن 
صورة،  بأفضل  تكن  لم  سانشيز 
لم  اللعب  طريقة  تطبيق  أن  إىل  مشريا 
أو  الدفاع  بأفضل صورة سواء يف  يكن 

الهجوم
لكن  قاتلوا وحاولوا  الالعبون  وأضاف: 
صائبة  تكن  لم  االختيارات  لألسف 

والتغيريات كذلك. 



للمرة الثانية يف دور املجموعات يخرس منتخبنا بنفس النتيجة وهي هدفان 

النتيجة  بتلك  اإلكوادور  أمام  االفتتاحية  املباراة  يف  خرس  فقد  رد،  دون 

وكذلك أمس أمام هولندا، يف الوقت الذي كان منتخب الطواحني قد فاز 

وأمام  األوىل  املباراة  يف  السنغال  أمام  أيضا  النتيجة  بتلك  مباراتني  يف 

العنابي أمس.

 تكرار النتيجة
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الفيفا : استحواذ هولندا »54%«.. العنابي »36%«.. »10%« نسبة مشتركة

« أرقام تلخص تفوق الطواحين «
كتب- عادل النجار

رسمت األرقام واإلحصائيات سيناريو خاصا ملباراة منتخبنا 
العنابي أمام هولندا أمس يف الجولة الثالثة واألخرية للمجموعة 

األوىل بدور املجموعات، حيث تفوق منتخب الطواحني يف األرقام 
اإلحصائية يف حني اكتسب منتخبنا خربات مستقبلية بمواجهته 

نخبة من النجوم العاملية.
املنتخب الهولندي حقق الفوز بهدفني دون رد، بواقع هدف يف 

الشوط األول سجله كودي جاكبو د26 وهدف يف الشوط الثاني 
سجله فرينكي دي يونج د49، كما تفوق املنتخب الهولندي يف 

نسبة االستحواذ العالم عىل العنابي بنسبة بلغت 63 %، مقابل 
37 % للعنابي، وقد ساهمت تلك األفضلية يف منح الطواحني 
الفرصة للتفوق يف األهداف وحسم نتيجة اللقاء، كما تفوقت 

كذلك يف مختلف اإلحصائيات خالل املباراة.
االتحاد الدويل لكرة القدم استحدث تقنية تتعلق بنسبة 

االستحواذ الكامل، حيث أعلن عن استحواذ هولندا بنسبة 54 
%، مقابل 36 % للعنابي أما باقي النسبة البالغة 10 % فقد 
اعتربها استحواذا مشرتكا بني املنتخبني لتواجد الكرة يف الهواء 

أو يف مواقف مشرتكة.
عدد الفرص الخطرية خالل املواجهة بلغت 3 كانت كلها لصالح 

هولندا، أيضا الركالت الركنية كانت لهم 4 مقابل 2 ملنتخبنا، 
وبلغ عدد تمريرات الطواحني 784 منها 718 صحيحة، يف حني 

بلغ عدد تمريرات العنابي 452 منها 371 صحيحة.
املنتخب الهولندي افتك الكرة 16 مرة مقابل 10 للعنابي يف 
حني حصل املنتخب الهولندي عىل 7 رضبات مرمى مقابل 

9 للعنابي، وتصدى حارس الطواحني ل 3 كرات من جانب 
العنابي وتصدى مشعل برشم لفرصتني خطريتني، فيما تم 

احتساب 25 ركلة حرة بواقع 18 تجاه منتخب هولندا و7 من 
جانب العنابي، وتم احتساب 5 حاالت تسلل يف املباراة كانت 

من جانب منتخب هولندا، وبصورة عامة فإن اإلحصائيات يف 
مجملها كانت يف جانب الطواحني ومكنتهم من حسم الفوز 

والتأهل.

ألغى الحكم بكاري جاساما هدف هولندا الثالث بعد التأكد من تقنية الفيديو املساعد 
الهولندي وذلك د69، وضاعت فرصة  املنتخب  أثبتت وجود ملسة يد ضد  التي   ،var
تاريخية عىل الالعب ستيفن بريغويس الذي نزل كبديل قبل تسجيل ذلك الهدف امللغى 

بثالث دقائق فقط.

 وقــت إضــافـــي هــــدف مــلــغـى
تم احتساب 6 دقائق وقتا بدل ضائع يف مباراة منتخبنا العنابي أمام هولندا أمس، ولم تغري 
املباراة  يف  أفضليتهم  عىل  الطواحني  حافظ  حيث  املباراة،  نتيجة  من  املضافة  الدقائق  تلك 
الدقائق  تلك  مالمح  أبرز  وكان  التعويض،  يف  منتخبنا  ينجح  لم  حني  يف  بهدفني  بتقدمهم 

اإلضافية كرة يف العارضة لصالح هولندا لكنها مرت بعيدة عن شباك مشعل برشم.

 دون خـســــارة

 مخالفات مرتكبة
 ترتيب الـعـنــابــي

مع  نقاط  دون  األوىل  املجموعة  يف  الرابع  املركز  العنابي  احتل 
انتهاء دور املجموعات، حيث خرس منتخبنا مبارياته الثالث أمام 

اإلكوادور والسنغال وهولندا عىل الرتتيب، وذلك يف أول مشاركة 
التجربة  تلك  أن  والشك  العالم،  كأس  نهائيات  يف  للعنابي 

ستكون فرصة للبناء عليها يف املستقبل واالستفادة منها.

عدد
الجماهير

أمام  الوطني  منتخبنا  مباراة  حرضت  التي  الجماهري  عدد  حرص بلغ  يعكس  بالتأكيد  كبري  رقم  وهو   66784 أمس  العنابي هولندا  منتخبنا  أن  بالرغم  والتواجد،  الحضور  عىل  املباراة لكن الجماهري  املنافسة عىل بطاقتي الرتشح قبل  مدرجات تأكد خروجه من  يف  حضارية  صورة  وقدم  الجمهور  حرض  ذلك  رغم 
استاد البيت.

حصل منتخبنا العنابي عىل 9 مخالفات ارتكبها املنتخب الهولندي، يف 

بطاقة  اخراج  وتم  مخالفة،   19 عىل  الطواحني  منتخب  حصل  املقابل 

د52،  اكي  ناثان  هولندا  العب  ضد  كانت  املباراة،  خالل  فقط  واحدة 

وبخالف ذلك لم تخرج أي بطاقات ملونة خالل املباراة.

 صدارة الترتيب
نجح منتخب هولندا يف تصدر الرتتيب العام للمجموعة 
العنابي أمس، حيث رفع رصيده  األوىل بعد فوزه عىل 
إىل 7 نقاط، من فوز عىل السنغال وتعادل مع اإلكوادور 

وفوز عىل العنابي، ليحسم تأهله للدور ثمن النهائي.

يعترب املنتخب الهولندي الوحيد الذي لم يتذوق 

طعم 

تحقيقه  بعد  األوىل،  املجموعة  يف  العنابي والسنغايل وتعادل مع الخسارة  الخسارة عىل اللقب املونديايل، يف حني تذوقت للدور الثاني ويؤكد جدارته باملنافسة اإلكوادوري، ليحسم تأهله يف الصدارة فوزين عىل  طعم  املجموعة  فرق  باقي 
بدور املجموعات.

 تغييرات منتخبنا
خالل  تغيريات   5 سانشيز  فيليكس  العنابي  مدرب  أجرى 

املباراة، منها ثالثة تغيريات دفعة واحدة خالل شوط املباراة 

مادبو  عاصم  من  كال  أخرج  حيث  د64،  وتحديدا  الثاني 

بوضياف  بكريم  ودفع  الهيدوس  وحسن  عيل  واملعز 

ثم  األداء،  لتنشيط  أسد  وعيل  مونتاري  ومحمد 

وإسماعيل  حاتم  عبدالعزيز  الثنائي  استبدال 

خرض  ومصعب  عالء  بأحمد  والدفع  محمد 

الكتساب خربات للمستقبل.

خـــارج الـمـرمــى تســديدات 
سدد كل من العنابي والهولندي 8 تسديدات لكنها 
مرت خارج املرمى، بواقع 6 تسديدات من جانب 
يف  العنابي،  جانب  من  و2  الهولندي  املنتخب 
و5 ملنتخبنا العنابي.تسديدة بواقع 13 للطواحني الهولندية حني بلغ إجمايل التسديدات يف املباراة 18 
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الهولنديون يعربون عن إعجابهم بتصميمه الفريد

»البيت« في أجمل صورة

{ تصوير- محمود حفناوي

مبكراً  أبوابه  فتح  املونديايل  امللعب 
عن  تتوان  لم  التي  الجماهري  أمام 
واملساندة  الدعم  لتقديم  الحضور 
ودع  أنه  من  الرغم  عىل  للعنابي 
عرب  التأهل  بطاقتي  عىل  املنافسة 
كان  ذلك  رغم  لكنه  األوىل  املجموعة 
التواجد  أهمية  عىل  للتأكيد  حارضاً 
للكرة  الحضارية  الصورة  إلظهار 
الذي  الكبري  النجاح  القطرية وتعزز 
جميع  عىل  قطر  مونديال  يحققه 
الجانب  مقدمتها  ويف  املستويات 
بإعجاب  يحظى  الذي  التنظيمي 

واسع وكبري من جميع أنحاء العالم 
وزاد من تميزه الحضور الجماهريي 
مقدمتها  ويف  املباريات  جميع  يف 

مباريات منتخبنا العنابي.
عليها  كان  التي  الرائعة  الصورة 
جمالها  من  زاد  أمس  البيت  استاد 

بداية  قبل  الجماهريية  الهتافات 
حاصل  تحصيل  أنها  فرغم  املباراة، 
بالنسبة ملنتخبنا لكن الجمهور انتهز 
العنابي  نجوم  ملشاهدة  الفرصة 
مثل  كبارا  عامليني  نجوما  يواجهون 
فان  رأسهم  وعىل  هولندا،  نجوم 

دايك أفضل مدافع يف العالم وثنائي 
وفرينكي  ديباي  ممفيس  برشلونة 
دي يونغ وباقي الكوكبة من النجوم 

العامليني.
تتوقف  لم  الجماهريية  الهتافات 
خالل املباراة واملظهر العام للملعب 

تحمله  ما  بكل  رائعا  كان  املونديايل 
الكلمة من معنى، وقد أبدى الكثريون 
الهولندية  الجماهري  من  خاصة 
الرائع  بالتصميم  الشديد  إعجابهم 
للملعب، فهو عىل شكل خيمة الشعر 
عىل  الكثريون  حرص  وقد  العربية 

امللعب  لهذا  تذكارية  صور  التقاط 
ولم  العربي،  بتصميمه  االستثنائي 
يكتفوا بالصور من داخل املدرجات 
يف  التاريخية  اللحظات  تلك  لتوثيق 
األوسط  بالرشق  يقام  مونديال  أول 
بل  والعربية،  الخليجية  واملنطقة 
التقطوا صورا من خارج امللعب مع 
معربني  للملعب،  الخارجي  الهيكل 
باألجواء  الكبرية  سعادتهم  عن 
قطر،  داخل  يعيشونها  التي  الرائعة 
يف  لكن  املباريات  خالل  فقط  ليس 

جميع األرجاء.

الجماهير رسمت لوحة 
بديعة في مدرجاته وساندت 

العنابي حتى آخر دقيقة

كتب - عادل النجار

البي��ت  اس��تاد  ارت��دى 
أمس أجم��ل حلة خالل 
العنابي  منتخبن��ا  مباراة 
أم��ام منتخ��ب هولن��دا 
مباري��ات  خت��ام  ف��ي 
الجول��ة الثالث��ة من دور 
ب��كأس  المجموع��ات 
 ،2022 قط��ر  العال��م 
حيث تزي��ن وتجمل وزاد 
الحض��ور  روعت��ه  م��ن 
الجماهيري الذي رس��م 
ف��ي  بديع��ة  لوح��ة 

مدرجاته.

خالل هدف جاكبو

الثغرات الدفاعية 
تثير القلق

أثارت الثغرات الدفاعية حالة من القلق لدى الجماهري خالل مباراة 
العنابي أمام هولندا أمس، حيث توقع الجميع أن يضغط املنتخب 
الهولندي بقوة من أجل ضمان الفوز، وبالتايل كان الجميع يحذر 
منه  التحذير  تم  ما  لكن  الدفاع،  يف  فردية  أخطاء  أي  ارتكاب  من 
تكرر خاصة يف هدف هولندا األول الذي سجله الالعب كودي جاكبو 
دفاعي مما ساعده عىل  تنظيم  دفاعية وعدم  ثغرة  د26، مستغالً 
االخرتاق والتسديد ومنح هولندا التقدم عىل الرغم من أداء العنابي 
املتوازن وقتها، لكن تلك األخطاء كلفت منتخبنا استقبال اهداف يف 
املباريات الثالث التي خاضها بدور املجموعات وبدون شك ستكون 
األخطاء  وتجنب  للتعلم  فرصة  بمثابة  املونديالية  التجربة  هذه 
واكتساب خربات للمستقبل ستجعل عنارص العنابي أكثر قوة عىل 

مستوى جميع الخطوط وليس الدفاع فقط.

على مدار شوطي اللقاء

رابطة الجماهير ال تتوقف
صورة  قطر  جماهري  رابطة  قدمت 
استاد  مدرجات  يف  للتشجيع  حضارية 
وتدعم  تساند  ظلت  حيث  أمس،  البيت 
دون  املباراة  طوال  العنابي  منتخبنا 
عن  النتيجة  توقفها  لم  كما  تتوقف،  أن 
مساندة منتخبنا الوطني وتحفيز الالعبني 
لتقديم أفضل ما لديهم، وقد ارتدى جميع 
أفراد الرابطة قميص بلون العنابي وانضم 
إليهم يف التشجيع عدد كبري من الجماهري 

التي تفاعلت مع طريقة تشجيعهم الراقية 
وساهموا يف الظهور بشكل أكثر من رائع 
لكن  باملونديال،  للعنابي  مباراة  آخر  يف 
التجربة  الهدف األهم هو االستمتاع بتلك 
املونديالية والظهور العنابي األوىل يف كأس 
العالم، وسط أمنيات بأن يستمر الحضور 
القطري يف نهائيات كأس العالم مستقبالً، 
وأن يكون مونديال قطر بداية لذلك الحلم 

الكبري.

أقيمت قبل بدء مباراة العنابي وهولندا أمس يف استاد البيت العديد 
بني  مسابقات  عمل  تم  حيث  املميزة،  الجماهريية  الفعاليات  من 
الشاشات الضخمة يف أرجاء  الجماهري عرضت بشكل مبارش عرب 
للتنافس عىل مستوى  الفرصة  امللعب، وتم خاللها منح الجماهري 
موسيقية  أنغام  إيقاع  عىل  لألطفال،  بالنسبة  خاصة  االستعراض 
الجماهري  تفاعل  وجذبت  املباراة  قبل  األجواء  تميز  يف  ساهمت 
بصورة كبرية، كما قام الجمهور باستعراض خاص بالفالشات يف 
للملعب  الضخم  العالم  املحمولة عند نزول مجسم كأس  الهواتف 
قبل نزول الفريقني وسط تفاعل رائع من الجماهري التي استمتعت 

باألجواء الرائعة قبل وخالل وبعد املباراة.

مسابقات استعراضية لألطفال تفاعل كبير 
مع القائمة

شهدت لحظات إعالن 
قائمة منتخبنا التي 

ستخوض املباراة عند 
نطق املذيع الداخيل يف 

استاد البيت بها، تفاعال 
واسعا من جماهرينا 
التي حرضت مبكراً 

للملعب املونديايل، حيث 
تفوق جمهورنا يف 

الهتافات عىل الجماهري 
الهولندية بالرغم من 

النجوم العامليني يف قائمة 
الطواحني، ولكن جمهورنا 

الويف قدم مساندة 
وتفاعال كبريين لنجوم 
العنابي خاصة القائد 

حسن الهيدوس الذي نال 
النصيب األكرب من هتافات 

الجماهري إىل جانب باقي 
النجوم مثل املعز عيل 

وعبدالكريم حسن وعفيف 
وبرشم وباقي الالعبني.

رئيس الفيفا يظهر عبر الشاشات

إنفانتينو يتابع اللقاء

إنفانتينو عىل  »فيفا« جياني  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  حرص رئيس 
الحضور يف املقصورة الرئيسية باستاد البيت من أجل حضور مباراة 
ونقلت  الرئيسية  الكامريات  تابعته  حيث  أمس،  هولندا  أمام  العنابي 
صورته عرب شاشات امللعب وسط تفاعل من الجماهري، ويحرص رئيس 
االتحاد الدويل عىل حضور العديد من املباريات يف ظل األجواء الرائعة 
التي يشهدها مونديال قطر، وقد سبق وأكد أن نسخة قطر 2022 هي 
األجمل يف التاريخ يف ظل توفر كل املقومات التي تعزز خروج النسخة 
املونديالية بأفضل صورة وستبقى محفورة يف ذاكرة كرة القدم العاملية، 
مشيدا بالقدرات القطرية التنظيمية الهائلة التي ساهمت يف نجاح أول 

مونديال يف الرشق األوسط واملنطقة العربية بتلك الصورة املبهرة.



األسطورة اإلسبانية عىل هامش مشاركته يف 
والتي  للمشجعني،  فيفا  كأس  بطولة  افتتاح 
واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  تنظمها 
 ،2022 العالم  كأس  نسخة  يرى  إنه  بقطر، 
متكاملة يف كل يشء فنيا وتنظيميا وجماهرييا 
قطر  تشهدها  التي  باألجواء  يستمتع  والكل 
أبهرت  والتي  الرائعة  الثمانية  ومالعبها 
من  الكثري  األوىل، وغريت  اللحظة  منذ  العالم 
األفكار التي كان يحاول البعض ترويجها عن 
أن  قبل  للبطولة،  املسبق  الفشل  وتوقع  قطر 
تنهار كل هذه التوقعات أمام الواقع الخرايف 
والتنظيم املبدع من جانب قطر والذي ال يرتك 
مدى  عىل  عمل  والجميع  للصدفة،  يشء  أي 
النسخة  تلك  أجل خروج  من  سنوات طويلة 

بأفضل صورة ممكنة.
واألجواء  الناجح  التنظيم  إن  قال  تشايف 
الفرصة  تركت  والتي  املمتازة  الجماهريية 
يف  واالجتماع  للتالقي  الجماهري  ملاليني 
انعكست  الرائعة،  والروح  واملالعب  الشوارع 
ال  والذي  الخرايف  والتشجيع  املدرجات  عىل 
املالعب  داخل  سواء  واحدة  لحظة  يتوقف 
عىل  كبري  مردود  له  كان  ما  خارجها،  أو 
وجاءت  امللعب  داخل  أنفسهم  الالعبني  أداء 
والحماس،  واإلثارة  القوة  يف  قمة  املباريات 
متوقعا  مستمر،  ارتفاع  يف  الفني  واملستوى 
مدى  عىل  العالم  لكأس  فنيا  نسخة  أفضل 
يف  العالم  رآه  ما  بدليل  املاضية،  السنوات 
والتي  املجموعات  بدور  لعبت  التي  اللقاءات 

كانت غاية يف القوة واإلثارة.

رد قوي 

قطر  دولة  إن  لإلعالم  قال  برشلونة  مدرب 

والهجوم  التشويه  حمالت  عىل  بقوة  ردت 
سنوات  مدى  عىل  طالتها  والتي  املتواصلة 
رشف  عىل  حصولها  منذ  واستمرت  طويلة 
12 سنة، والحمالت  تنظيم كأس العالم قبل 
متواصلة من كل جانب، ولكن ذلك لم يجعلها 
أجل  من  يشء  كل  وسخرت  للرد  تنجرف 
وكان  املونديال  من  تاريخية  نسخة  تنظيم 
الرد قويا وكل من وجه انتقادات شاهد بعينه 
الذي  والتنظيم  تحقق  الذي  اإلنجاز  حجم 
هذه  ملثل  قدمته  أن  أخرى  لدولة  يسبق  لم 
كرة  لخدمة  هنا  متوافر  شئ  وكل  البطولة، 

القدم.
حمالت  من  يغضبه  ما  أن  إىل  تشايف  وأشار 
أحكاما  تبنيها  التي طالت قطر هو  التشويه 
فشله،  وتوقع  والتنظيم  قطر  عىل  مسبقة 
دون االنتظار حتى ملشاهدة انطالقة البطولة 
عن  تراجع  والكل  قويا  ردها  كان  والتي 
هاجموا  ممن  الكثري  وبدأ  وأحكامه  قراراته 
قطر يتحدثون حاليا عن أن النسخة الحالية 
تقدم  بالفعل  وقطر  يشٍء  كل  يف  استثنائية 
تاريخ  البطوالت عىل مدى  أفضل  من  واحدة 

ملن  أنه  موضحا  العالم،  كأس  بطوالت 
أوروبا  من  األجانب  يتعرف  أن  الرائع 

العربية  الثقافة  عىل  وأمريكا  وآسيا 
والتي  الرائعة  والتقاليد  والعادات 
كانوا يسمعون عنها فقط واآلن الكل 

هنا ليجرب تلك الثقافة الرائعة.

 فكرة ممتازة

بفكرة  الشديد  إعجابه  أبدى  تشايف 
واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة 

للمشجعني  فيفا  كأس  بطولة  بتنظيم 

املشاركة   32 الـ  املنتخبات  مشجعي  لجمع 
بها مشريا  بطولة خاصة  العالم، يف  يف كأس 
أنها فكرة ممتازة وواحدة من بني مئات  إىل 
األفكار والفعاليات الخاصة بالجماهري والتي 
سواء  مكان  كل  يف  املنظمة  اللجنة  وفرتها 
يف  وكذلك  الشوارع  أو  املشجعني  بمناطق 

تقام  التي  الثمانية  للمالعب  املؤدية  الطرق 
املواصالت  ويف  العالم  كأس  بطولة  عليها 
العامة وغريها من األفكار التي تحدث البعض 

عن اندهاشه الكبري بها.
بطولة  فكرة  أن  إىل  برشلونة  أسطورة  أشار 
الجمهور  ليعيش  عبقرية  فكرة  الجماهري 
بطوالت  يف  الالعبون  يعيشها  التي  األجواء 
جماهريي  وتشجيع  تنافس  من  العالم  كأس 
وغريها مشددا عىل أن الفكرة ممتازة ومتمنيا 
البطوالت  مختلف  يف  تطبيقها  استمرار 
العاملية والقارية ألنها تجعل املشجع بالفعل 

جزءا من الحدث والبطولة.

معجب بإسبانيا وإنريكي

املدير الفني لنادي برشلونة أكد عىل إعجابه 
الشديد باملستوى املمتاز الذي يقدمه منتخب 
بقطر،  العالم  كأس  يف  اآلن  حتى  إسبانيا 
موضحا أن الفريق أثبت أن لديه القدرة عىل 
الوصول ألبعد نقطة يف املونديال بل وإمكانية 
املنافسة عىل اللقب، بفضل مجموعة األسماء 
الفريق بني  التي يمتلكها  الرائعة  والنجوم 
نظره  وجهة  من  أنه  موضحا  صفوفه، 
املنتخب  يف  الوسط  خط  أن  يرى 
الخطوط  أقوى  هو  اإلسباني 
بالفريق  الرئييس  القوة  ومصدر 
وأحد أهم أسباب النتائج املتميزة، 

يف كأس العالم.
معجب  »أنا  قائال:  تشايف  أضاف 
كثريا بلويس إنريكي املدير الفني 
لعبه  وخطط  اإلسباني  للمنتخب 
الفريق  بها  يؤدي  التي  والطريقة 
الشديد  والتناغم  قيادته  تحت 

الدفاعي  والتنظيم  والخطوط  الالعبني  بني 
منتخب  التوفيق  يحالف  أن  متمنيا  القوي، 
بالده بالوصول إىل املباراة النهائية من كأس 
والذي  النهاية  يف  باللقب  يتوج  وأن  العالم 
العالم  كأس  نسخة  يف  كالعب  معه  به  توج 
2010 بجنوب إفريقيا، ويتمنى تكرار األمر 

لإلسبان يف قطر«.

هؤالء أرشحهم للقب

من  العديد  هناك  أن  عىل  شدد  تشايف 
من  الحالية  النسخة  يف  القوية  املنتخبات 
العالم٫ وبرغم تمنيه أن يفوز منتخب  كأس 
أن  إال  الحالية  النسخة  يف  باللقب  إسبانيا 
أمام  اإلطالق  عىل  سهلة  تكون  لن  املنافسة 
اإلسبان، ألن هناك الكثري من الفرق املرشحة 
اللحظة  منذ  كبرية  قوة  وأثبتت  للقب  كذلك 
فرنسا  منتخب  رأسهم  وعىل  للبطولة،  األوىل 
قدم  والذي  األخرية  النسخة  يف  اللقب  حامل 
وبقية  مبابي  نجمه  بفضل  رائعة  مستويات 

كتيبة النجوم الكبار.
وشدد عىل أن املنتخب الربازييل كذلك مرشح 
الرائعة  التشكيلة  بفضل  العالم  لكأس  كبري 
التي يضمها من الالعبني، ومن وجهة نظره 
النسخة  يف  للقب  مرشح  أكرب  السامبا  يبقى 
التاريخي  بلقبه  الفوز  وبإمكانه  الحالية 
أن  إىل  مشريا  قطر،  أرض  عىل  السادس 
قويا  منتخبا  كذلك  يبقى  األرجنتني  منتخب 
ومرشحا للمنافسة عىل اللقب ورغم خسارته 
عاد  أنه  إال  السعودية  أمام  األوىل  املفاجئة 
مواجهة  يف  املتميزة  شخصيته  وأظهر  بقوة 
من  واملنافسة  البطولة  وعاد ألجواء  املكسيك 

جديد.

الرد كان قويا على حمالت التشويه.. تشافي:

»2022« أفضل 
نسخة في التاريخ
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{ البرازيل مرشحة للقب{ تشافي خالل مشاركته في كأس المشجعين

أكد األسطورة اإلسبانية تشافي 
هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة 

أنه معجب بشدة بمدى الدقة والتنظيم 
الخرافي من جانب دولة قطر لبطولة كأس 

العالم، فيفا قطر 2022 مشيرا إلى أنه يرى 

من وجهة نظره أنها ستظل بطولة تاريخية من 
حيث التنظيم والحشد الجماهيري وكذلك من 

حيث المستوى الفني الذي تقدمه المنتخبات 
المشاركة، والتي أظهرت تنافسا كبيرا وقوة على 

أرض الملعب وجميعها يرغب في االنتصار ما 
جعل العالم كله يؤكد على أن النسخة الحالية 

األفضل في كل شيء.

كتب- عاطف شادي

معجب بإسبانيا وإنريكي.. وأتمنى إنجاز »2010«

قطـــر أبدعـت في التنظيـم بشـهادة الجميــع

{ لويس إنريكي

}

تشافي

}

البرازيل األوفر 
حظا .. وفرنسا 

واألرجنتين مرشحان 
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افتتاح مبهر لكأس المشجعين

افتتاح مبهر لكأس المشجعين

افتتح   ،2022 قطر  فيفا  العالم،  كأس  بطولة  هامش  عىل 
باألمس بطولة كأس فيفا للمشجعني، والتي تنظمها اللجنة 
املشجعون  فيها  يشارك  والتي  واإلرث،  للمشاريع  العليا 
الذين يمثلون املنتخبات الـ 32 املشاركة يف املونديال، وذلك 
عىل مالعب الكرة بحديقة البدع التي يقع يف داخلها مهرجان 
فيفا للمشجعني يف حضور عدد كبري من الجماهري والنجوم 
الكبري،  الحدث  مع  والتفاعل  املشاركة  عىل  حرصوا  الذين 
الذي يأتي يف إطار مئات الفعاليات الجماهريية التي تقيمها 
اللجنة املنظمة ودولة قطر لجميع الجماهري التي حرضت 
من مختلف أنحاء العالم بهدف االستمتاع بمباريات كأس 

العالم وتشجيع منتخباتها املشاركة بالبطولة.
املقبل  ديسمرب   2 يوم  حتى  منافساتها  تستمر  البطولة 
النهائية  املباراة  تقام  حيث  البدع  بحديقة  الكرة  بمالعب 
يف حضور مجموعة كبرية من املسؤولني واملنظمني ونجوم 
الكرة التاريخيني والذين حفروا أسماءهم يف تاريخ بطوالت 
كأس العالم عىل مدى السنوات املاضية، وتقام كأس فيفا 
للمشجعني بنفس نظام مباريات بطولة كأس العالم الحالية 
حيث دور املجموعات يشمل 32 منتخبا تم تقسيمهم إىل 8 

مجموعات وهي ذات الفرق يف البطولة الكربى.
للمشجعني  فيفا  كأس  لبطولة  بسيط  افتتاح  حفل  وأقيم 
حرضه عدد كبري من الجماهري والنجوم ووسائل اإلعالم من 
حيث  وحماسية،  رائعة  أجواء  وسط  العالم،  دول  مختلف 
حرص الجميع عىل التقاط الصور التذكارية مع الحضور 

والفرق املشاركة، لتوثيق تلك اللحظة املميزة.
ومن املنتظر أن تقام املنافسات بصورة يومية حيث بدأت 
أصحاب  املنتخبان  ويتأهل  املجموعات،  بدور  اللقاءات 
الرتتيب األول والثاني عن كل مجموعة إىل دور الستة عرش 
من البطولة، ثم تقام مباريات الدور الثاني بنظام لقاءات 
الدور  ثم  الثمانية  دور  إىل  الوصول  حتى  املغلوب  خروج 
نصف النهائي، وأخريا تقام مباراة النهائى يوم 2 ديسمرب 
عىل  الجوائز  توزيع  حفل  النهائية  املباراة  وييل  املقبل، 

املنتخبني صاحبي املركزين األول والثاني.

األساطير حاضرون
حفل افتتاح بطولة كأس فيفا للمشجعني، قطر 2022، 
شهد حضور عدد كبري من الجماهري وكذلك عدد من 
نجوم وأساطري االتحاد الدويل لكرة القدم، فيفا، 
بالفكرة  الشديد  إعجابهم  أبدوا  والذين 
بهذه  الجماهري  إرشاك  وقرار 

يف  املميزة  الصورة 
منافسات كأس العالم.

أنهم  النجوم  أوضح 
اللجنة  معجبون كثريا بأن 

لبطولة  القطرية  املنظمة 
 ،2022 قطر  فيفا  العالم،  كأس 

إقامة  عىل  وبشدة  حريصة  كانت 
املونديال وكلها تخص  الفعاليات املهمة عىل هامش  مئات 
الجماهري التي أبدت استمتاعها كثريا بما حدث يف الدوحة 
من تنظيم رائع وعىل أعىل مستوى والكل أكد عىل أن اختيار 
الدوحة  ألن  صائبا  قرارا  كان  العالم  كأس  لتنظيم  قطر 
بالفعل نظمت بطولة تاريخية وستظل محفورة يف األذهان 

لسنوات طويلة.
فيفا  كأس  افتتاح  حرضوا  الذين  واألساطري  النجوم 
الكامريون صامويل  للمشجعني كان عىل رأسهم أسطورة 
القدم،  لكرة  الكامريوني  لالتحاد  الحايل  الرئيس  إيتو 
منتخب  أسطورة  هرينانديز،  تشايف  السابق  النجم  وكذلك 
إسبانيا واملدير الفني الحايل لفريق برشلونة، وكذلك حرض 

أسطورة ونجم منتخب الربازيل السابق الظهري األيمن 
منتخب  أسطورة  بجانب  كافو، 

إنجلرتا ونادي مانشسرت يونايتد السابق، ريو 
فرديناند.

كما حرض حفل االفتتاح عدد ضخم من وسائل 
التي  العالم  دول  مختلف  تمثل  والتي  اإلعالمية 
مباريات  تغطية  أجل  من  قطر  أرض  عىل  تتواجد 
يقام  والذي  االستثنائي  الحدث  ومتابعة  العالم  كأس 
الرشق  دول  تمثل  دولة  ويف  عربية  أرض  عىل  مرة  ألول 

األوسط.

منتخب قطر يفوز على اإلكوادور
البدع  مباراة افتتاح بطولة كأس فيفا للمشجعني بحديقة 
يف الدوحة، جمعت عىل غرار مونديال فيفا قطر 2022، بني 
املنتخب القطري ونظريه منتخب اإلكوادور، ونجح الفريق 
بستة  اإلكوادور  عىل  الفوز  تحقيق  يف  للمشجعني  العنابي 
يف  نقاط   3 القطري  الفريق  ليحصد  مقابل،  دون  أهداف 

إطار مشواره بالبطولة.
من جانبه، قال عبد 

لله  ا

عبد العزيز آل اسحاق العب منتخب قطر للمشجعني، إنه 
إىل  املشجعني  كأس  يف  القطري  الفريق  يصل  بأن  يتعهد 
أبعد نقطة ممكنة، مشددا عىل أن لدى زمالئه رغبة كبرية 
إمكانيات كبرية  لديه  الفريق  البطولة، وأن  بلقب  الفوز  يف 
العب  أشاد  منافس.  أي  عىل  االنتصار  تحقيق  عىل  وقادر 
املنتخب القطري بالتنظيم الرائع لبطولة املشجعني مؤكدا 
أنه لم يوجد ولو خطأ واحد يف التنظيم وكل يشٍء يسري عىل 
للمشجعني  توفريه  تم  يشء  وكل  وتنظيميا  إداريا  يرام  ما 
نجح  قطر  منتخب  أن  إىل  مشريا  البطولة،  يف  املشاركني 
اإلكوادور يف  الخسارة من  بعد  األول  الفريق  اعتبار  رد  يف 
مباراة افتتاح كأس العالم بهدفني دون مقابل، عاد منتخب 
املشجعني وحقق الفوز بستة أهداف دون مقابل، ليعطي 
رسالة واضحة وقوية لجميع املنتخبات املشاركة يف كأس 
اللقب  حصد  أجل  من  قادم  العنابي  أن  للمشجعني  فيفا 

والفوز بالبطولة.
املنتخب  من  قوية  منافسة  يتوقع  إنه  قال  العزيز  عبد 
املنتخب  ولكن  املقبل  للدور  التأهل  بطاقتي  يف  السنغايل 
القطري هو أحد أقوى املنتخبات املشاركة يف كأس العالم 
للمشجعني، ولديه تصميم عىل التتويج بالبطولة التي تقام 
عىل أرض قطر وتشهد تنظيما عىل أعىل مستوى يف مختلف 
التحكيم  بمستوى  اإلشادة  من  البد  أنه  موضحا  الجوانب، 
يبذل  والكل  الحدث  قدر  عىل  وأنه  املباريات  يدير  الذي 
النواحي،  مختلف  من  البطولة  تلك  إلنجاح  كبريا  مجهودا 
الكبري  الجماهريي  والدعم  املمتاز  التنظيم  أن  إىل  مشريا 
انعكس بالفعل عىل أداء الالعبني ومستواهم داخل امللعب، 
والكل سريى بطولة غاية يف القوة واإلثارة داعيا الجماهري 
املباريات  يف  قوة  بكل  وتشجعيه  املنتخب  لدعم  القطرية 

املقبلة خاصة وأن هدفه األسايس هو الفوز باللقب الغايل.

شروط المشاركة بالبطولة
لبطولة  املنظمة  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  ووضعت 
البطولة،  للمشاركة يف  للمشجعني، عدة رشوط  فيفا  كأس 
يكون  وأن  18عاما،  عن  الالعب  عمر  يزيد  أن  بينها  من 
ملنتخبها  االنضمام  سيطلب  التي  الدولة  لجنسية  حامال 
 7 املشارك يف املونديال، وأال يقل عدد الفريق املشارك عن 
عىل  العبني   10 عن  يزيد  وأال  العبني 

أقىص تقدير.

بحديقة البدع على هامش مونديال قطر »2022«

عاطف شادي

العنابي يكتسح 
اإلكوادور 

بسـداسـية نظيـفة

تشافي وكافو 
وإيتو وفرديناند 

أبرز الحضور

على هامش بطولة كأس العالم، فيفا قطر 2022، افتتح باألمس بطولة كأس 
فيفا للمشجعين، والتي تنظمها اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، والتي يشارك فيها 

المشجعون الذين يمثلون المنتخبات الـ 32 المشاركة في المونديال، وذلك على مالعب 
الكرة بحديقة البدع التي يقع في داخلها مهرجان فيفا للمشجعين في حضور عدد 
كبير من الجماهير والنجوم الذين حرصوا على المشاركة والتفاعل مع الحدث الكبير، 

الذي يأتي في إطار مئات الفعاليات الجماهيرية التي تقيمها اللجنة المنظمة ودولة 
قطر لجميع الجماهير التي حضرت من مختلف أنحاء العالم بهدف االستمتاع بمباريات 

كأس العالم وتشجيع منتخباتها المشاركة بالبطولة.
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فوز عربي وحيد من نصيب أسود األطلس

هدفا بالجولة الثانية
انتهت الجولة الثانية من املونديال، بفوز عربي وحيد سيطر 
عىل هذه الجولة، مع محاوالت للمنتخب السعودي والتونيس، 

ولكن املحاوالت باءت بالفشل. البداية كانت مع قطر التي 
ودعت املونديال مبكراً مع خسارة أخرى أمام السنغال بثالثة 

أهداف لهدف، يف مباراة سجل فيها محمد مونتاري الهدف 
األول لقطر يف تاريخ بطوالت كأس العالم عىل مر التاريخ، 

عىل الجانب اآلخر إينر فالنسيا واصل التسجيل يف كأس العالم 
أمام هولندا، وتعادل املنتخبان، إيران بقيادة كريوش أظهرت 

قوتها أخريا بعد خسارة كبرية يف الجولة األوىل أمام إنجلرتا، 
ونجحت يف االنتصار عىل ويلز بهدفني نظيفني يف مباراة 

مميزة واحتفال رائع بني رسدار أزمون واملدرب الربتغايل 
كارلوس كريوش، أما مباراة إنجلرتا وأمريكا انتهت بالتعادل 
بدون أهداف. تونس بدأت اليوم الثاني من الجولة بخسارة 

أمام أسرتاليا، حاولت السعودية القيام بأداء كبري أمام بولندا 
وبالفعل أضاعوا ركلة جزاء ولكنهم خرسوا يف نهاية األمر 

بهدفني نظيفني. فرنسا ضمنت مبكرا الصعود إىل دور الـ 16 
بثنائية مبابي أمام الدانمارك. األرجنتني بقيادة أحد أساطري 

كرة القدم ليونيل مييس أبدعت وتألقت وانترصت بهدفني، 
سجل مييس هدفاً وصنع اآلخر إلنزو الذي كتب ملييس قبل 6 

سنوات خطابا يطالبه فيه بالعودة عن االعتزال، وها هو يلعب 
بجانبه اآلن. خسارة بسباعية أمام إسبانيا يف االفتتاح قبل أن 
يستفيق املنتخب وينترص بهدف عىل اليابان، ويف قمة إسبانيا 
وأملانيا سيطر موراتا عىل األرقام وانتزع موسياال اإلعجاب من 
الجماهري الحارضة للمباراة فبصم عىل هدف التعادل وصنعه 

ليبقي عىل حظوظ أملانيا، أسود األطلس كانوا يف املوعد كالعادة 
بكل امتياز وحققوا انتصارا سيخلد يف الذاكرة دائما بانتصار 

هام عىل بلجيكا وهو االنتصار الثالث عىل مر التاريخ للمنتخب 
املغربي يف نسخ كأس العالم، أما كرواتيا وأثبتت حضورها 
وعوضت الجولة األوىل بانتصار كبري عىل كندا التي سجلت 

أرسع أهداف البطولة عن طريق ألفونسو ديفيز، الكامريون 
عادت من بعيد بفضل تألق املهاجم الضخم أبوبكر الذي 

سجل وصنع هدفاً منذ نزوله، كاسيمريو أكد صعود الربازيل 
إىل دور 16 بهدف خيايل، األفارقة تألقوا هذه الجولة فحققت 

غانا النقطة العارشة للمنتخبات اإلفريقية هذه الجولة بعد 
الفوز عىل كوريا الجنوبية بثالثة أهداف لهدفني، وسجل برونو 

فرينانديز هديف انتصار املنتخب الربتغايل عىل أوروجواي. 
وليصعد املنتخب الربتغايل إىل دور الـ 16.. وقد شهد هذه 

الجولة تسجيل 40 هدفا.. يف املباريات التي لعبت خالل الجولة 
الثانية والتي بلغ عددها 16 مباراة، حيث سجل خالل هذه 

املباريات 40 هدًفا، بدأها روزبه جشمي العب املنتخب اإليراني 
يف شباك ويلز، وأنهاها برونو فرينانديز الذي سجل هدفني يف 

شباك أوروجواي.

40
كتب - أحمد رجب

حراس
»الجزاء« تصدوا ل�

البولندي تشيزني تصدى لركلة جزاء 
أمام السعودي سالم الدورسي، أوتشو 
الحارس املكسيكي تصدى لركلة جزاء 

من البولندي ليفاندوفسكي خالل مباراة 
املنتخبني، البلجيكي كورتوا تصدى لركلة 

جزاء من الكندي ألفونسو ديفيز 
خالل مباراة املنتخبني.

{  كورتوا

 ( هي  املنتخبات  لتكون  اآلن،  حتى  العالم  كأس  يف  أهداف  أي  منتخبات   3 تسجل  لم 
املكسيك، أوروجواي، تونس(.

م������ن������ت������خ������ب������ات ب�����������ا أه���������������داف

تعد منتخبات الربازيل، بولندا، املغرب، من املنتخبات التي حافظت عىل نظافة شباكها مرتني األف�����ض�����ل ح����ف����اظ����ا ع����ل����ى ال���ش���ب���اك
املباريات التي خاضوها يف املونديال.خالل املونديال، يف مباراتني، فيما لم ينجح 12 منتخبا يف الحفاظ عىل نظافة شباكه طوال 

ادالت
تع

حدثت 4 تعادالت خالل 
الجولة الثانية من كأس العالم، 
بتعادل هولندا واإلكوادور بهدف 

لكل منتخب، كما تعادل منتخب 
إسبانيا وأملانيا بهدف لهدف، وإنجلرتا 
والواليات املتحدة األمريكية بدون أهداف، 
كما تعادل املنتخبان الرصبي والكامريوني يف 

مباراة ماراثونية بثالثة أهداف لكل 
منتخب.

تسجيا األك��ث��ر 
املنتخب اإلسباني يأتي يف 
صدارة املنتخبات األكثر 

تسجيالً، حيث سجل العبوه 
8 أهداف، بينما سجل نجوم إنجلرتا 

ستة أهداف، ويأتي الديوك الفرنسية 
ثالثًا بني األكثر تسجيالً حيث سجلوا 6 
أهداف، غانا، الربتغال يأتيان سويا يف 

املركز الرابع برصيد 5 أهداف.

األكثر حصوال 
بطاقات على 
يعد املنتخب السعودي، أكثر منتخب حصل عىل 

بطاقات صفراء يف كأس العالم حتى اآلن برصيد 
8 بطاقات، فيما يأتي املنتخب القطري يف املركز 

الثاني برصيد 7 بطاقات، كما يأتي املنتخبان 
الغاني، واملكسيكي يف املركز الثالث برصيد 6 

بطاقات، السنغال، كوستاريكا يأتيان رابعا 
برصيد 5 بطاقات.

احتسب حكام الجولة األوىل من كأس العالم 2022، 9 رضبات 
األوىل  الرضبة  كانت  حيث  املباريات،  أحداث  خالل  جزاء 
بالشباك  وضعها  حيث  فالنسيا  إينر  اإلكوادوري  للمهاجم 
ليكون أول األهداف. يف مباراة إنجلرتا وإيران، احتسب الحكم 
ركلة جزاء للمنتخب اإليراني سجلها مهدي طارمي، يف مباراة 
جزاء  ركلة  الحكم  احتسب  األمريكية.  املتحدة  والواليات  ويلز 
األرجنتني  مباراة  يف  أمريكا.  شباك  يف  بيل  جاريث  سجلها 
والسعودية احتسب الحكم ركلة جزاء سجلها مييس، يف مباراة 
لبولندا، ولكن  الحكم ركلة جزاء  املكسيك وبولندا، احستسب 
سجل  واليابان،  أملانيا  مباراة  يف  ليفاندوفيسكي،  أضاعها 
املنتخب األملاني من ركلة  الدولية مع  جوندوجان أول أهدافه 

جزاء، املاتادور اإلسباني كان له نصيب يف هذه 
سجل  الذي  توريس  فريان  طريق  عن  الغلة 
مباراة  يف  كوستاريكا.  أمام  جزاء  ركلة  من 
العب  ديفيز  ألفونسو  أضاع  وكندا  بلجيكا 
من  آخر هدف  جزاء،  ركلة  الكندي  املنتخب 
ركلة جزاء كان من رونالدو يف شباك غانا. 
فيما احتسب حكام الجولة الثانية من كأس 
العالم رضبتني جزاء واحدة، األوىل كانت 
املنتخب  أمام  وأضاعها  الدورسي  لسالم 
برونو  الربتغايل  والثانية  البولندي، 

فرينانديز أمام أوروجواي وسجلها.

بالشوط األول
سجل خالل الجولة الثانية من 
حيث  هدًفا،   12 العالم  كأس 
كرواتيا،  رصبيا،  منتخبات  تعد 
هذا  خالل  تسجيال  األكثر  غانا 
من  الثانية  الجولة  يف  الشوط 
كل  العالم، حيث سجل  كأس 

منتخب هدفني.

رك���������������������ل���������������������ة ج�������������������������زاء 

الكامريون املونديال، حيث كانت أكثر مباراتني سجل خاللها سجل 27 هدًفا خالل أحداث الشوط الثاني من  هي  الثاني،  الشوط  خالل  الثاني، مباراة غانا وكوريا الجنوبية سجل ورصبيا حيث سجل 3 أهداف خالل الشوط الثاني، أهداف  الشوط  يف  أهداف   3
سجل  أيضاً  والسنغال  قطر 

3 أهداف.

الهدافين رصيد 

يعد كيليان مبابي العب املنتخب الفرنيس، والعب 
املنتخب اإلكوادوري إينر فالنسيا هدايف كأس العالم 

برصيد 3 أهداف. فيما أحرز 12 العبا يف كأس 
العالم، هدفني بينهم، اإلسباني فريان توريس، اإليراني 
مهدي طارمي، اإلنجليزي ساكا، الربازييل ريتشارليسون 

الهولندي جاكبو، األرجنتيني مييس، الفرنيس جريو، الكرواتي 
كراماريتش، اإلسباني موراتا، الغاني محمد قدوس، الكوري 

تشو كيو سيونج، الربتغايل برونو فرينانديز.
{  مبابي

{  المغرب حققت فوزا مستحقا على بلجيكا
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أمس  الصادرة  السعودية  الصحف  اهتمت 
الحاسمة  للمواجهة  األخرض  تجهيزات  بآخر 
املجموعات،  دور  ختام  يف  املسكيك  أمام 
حيث يطمح األخرض لتحقيق الفوز من أجل 
إنجاز  وتحقيق  الثاني  للدور  التأهل  حسم 
يف  األرجنتني  عىل  الفوز  يف  نجح  بعدما  كبري 
املونديال  مفاجآت  أكرب  يف  االفتتاح  مباراة 
حتى اآلن، ويف املباراة الثانية خرس بصعوبة 
فيها  كان  مباراة  يف  بولندا  أمام  بالغة 
فرتات  معظم  األفضل  السعودي  املنتخب 

املباراة.
عنوانها:  يف  قالت  السعودية  الوطن  صحيفة 
املكسيك  يواجه  األخرض  موجعة..  رضبات 

بالبدالء.
مدرب  يعمل  قال:  السعودية  اليومية  تقرير 
رينارد  هرييف  الفرنيس  السعودي،  املنتخب 
4 بدالء، للزج بهم أمام املكسيك  عىل تجهيز 
سيخوضها  التي  املصريية  املواجهة  يف 
الثالثة  الجولة  لحساب  اليوم،  الصقور 

العالم  بكأس  املجموعات  لدور  واألخرية 
رضبات   4 تلقيه  بعد  خصوصا   ،2022
السابقتني،  املباراتني  خالل  وموجعة  مؤملة 
البدالء  من  عدد  بني  يفاضل  رينارد  زال  وال 
لتعويض الغيابات التي يعاني منها األخرض 

األهم. املوقعة  قبل 
رضبات   4 رينارد  تلقى  الوطن:  اضافت 
سلمان  األهم  الثنائي  إصابة  فبعد  موجعة، 
األرجنتني،  أمام  الشهراني  ويارس  الفرج 

لها  خضع  التي  الطبية  الفحوص  كشفت 
يف  إصابته  إىل  الربيك  محمد  البديل  الظهري 
املواجهة  عن  غيابه  يعني  ما  الساق،  عضلة 
املهمة، إضافة إىل غياب عبداإلله املالكي عن 
الصفراء  البطاقة  نيله  بعد  لإليقاف،  املباراة 
املاضية،  بولندا  مباراة  خالل  الثانية 
الذين  البدالء  الفرنيس  املدرب  وسيجهز 

املؤملة. الغيابات  سيعوضون 
نارص  بالالعب  الزج  بني  رينارد  ويفاضل 

ليعوض  األيرس  الظهري  مركز  يف  الدورسي 
عىل  واإلبقاء  الربيك،  ثم  الشهراني  غياب 
األيمن،  الظهري  مركز  يف  عبدالحميد  سعود 
األيمن،  الظهري  يف  الغنام  سلطان  إرشاك  أو 
األيرس،  الظهري  يف  عبدالحميد  سعود  ووضع 
بعبدالله  الزج  بني  أيضا  رينارد  ويفاضل 
املحور  مركز  يف  الحسن  عيل  أو  عطيف 
والبدء  املالكي،  عبداإلله  غياب  لتعويض 
عن  عوضا  العابد  نواف  أو  النجعي  بسامي 

الفرج. سلمان  القائد 
اهتتمت  فقد  السعودية  مكة  صحيفة  أما 
املونديال  خالل  يف  الجماهريية  بالفعاليات 
العربية..  املنتخبات  جماهري  من  خاصة 
حتى  تردد  الجماهري  الصحيفة:  وقالت 
الصباح: مغربية أو سعودية.. نريدها عربية.
عن  تقريرها  يف  اليوم  صحيفة  اهتمت  فيما 
عبد  سعود  لالعب  الالفت  بالتألق  األخرض 
يف  خاصة  األضواء  خطف  الذي  الحميد 

بولندا. مباراة 
التقرير:  يف  قالت  السعودية  الصحيفة 
الكبار،  كل  من  األضواء  خطف  صغريا 
تتوقف  تعد  لم  حوله  التساؤالت  أن  حتى 
كل  بات واضحا يف  األسمراني  بذاك  والغزل 
الحميد  عبد  سعود  العربي..  الوطن  أرجاء 
انطالقة  ومع  االتحاد..  رفقة  مسريته  بدأ 
الحميد  عبد  سعود  رسم   2022 مونديال 
إعجاب  محط  كانت  استثنائية  فنية  لوحة 
أهم أسلحة األخرض  أحد  الجميع بعدما كان 
الدفاعية والهجومية إليقاف كتيبة األرجنتني 
عايل  عامليا  أداء  وقدم  بالنجوم  املدججة 

أمام بولندا. الخسارة  الفني رغم  املستوى 

{ مكة  { اليوم { الوطن

إعداد- هشام حامد

اإلصابات واإليقاف 
يحرجان الصقور.. 
ورينارد يفاضل 
بين »4« العبين

صحيفة مكة: 
الجماهير تردد: 

مغربية أو سعودية.. 
نريدها عربية

اليوم: 
سعود عبد الحميد 

خطف
األضواء

بيان اليوم المغربية:

زياش يبعث أكثر من رسالة
نرشت صحيفة »بيان اليوم« تقريرا 
مونديال  يف  األطلس  أسود  تألق  عن 
بلجيكا  عىل  التاريخي  والفوز  قطر 
الصحيفة  ركزت  وقد  رد..  دور  بهدفني 
عىل تألق حكيم زياش املحرتف يف تشيليس 
الرائع  بأدائه  الصحيفة:  وقالت  اإلنجليزي، 
قطر،  يف  القدم  لكرة  العالم  كأس  نهائيات  يف 
حكيم  القدم  لكرة  املغربي  املنتخب  نجم  بعث 
املدرب  ثقة  أكثر من رسالة مؤكدا صواب  زياش 
الكبري  الركراكي يف قيمته ومؤهالته ودوره  وليد 
الجماهري  ومطالبة  األطلس«  »أسود  صفوف  يف 

بعودته إىل التشكيلة.
وأضافت الصحيفة: دخل اتحاد الكرة واملدرب 
العرس  يف  صعبني  رهانني  وزياش  الركراكي 
باملدرب  التضحية  بقراره  األول  العاملي، 
البوسني خاليلوزيتش رغم قيادته األسود إىل 

النهائيات للمرة السادسة يف تاريخهم، من أجل تلبية املطالبة 
الشعبية بعودة زياش إىل التشكيلة بعد اعتزاله اللعب دوليا 
لتأكيد جدارته  اإلنجليزي  األخري، ونجم تشيليس  لخالف مع 
خاليلوزيتش  تربيرات  وتفنيد  املنتخب  ألوان  عن  بالدفاع 

الستبعاده، فضال عن تهميشه يف صفوف النادي اللندني.
أشارت بيان اليوم إىل أنه حتى اآلن، برز زياش بشكل الفت 
-0( املايض  األربعاء  أمام كرواتيا  الثمني  التعادل  يف  وساهم 
0(، واختري أفضل العب يف املباراة الثانية ضد بلجيكا، والتي 
عىل  وضعتهم  نظيفة  بثنائية  األطلس  أسود  بفوز  انتهت 
بعد  تاريخهم  يف  الثانية  للمرة  النهائي  ثمن  الدور  مشارف 

األوىل عام 1986.
ويثري  به  الوثوق  يمكن  ال  بأنه  زياش  خاليلوزيتش  اتهم 
املشاكل )يف صفوف املنتخب( وال يساند زمالءه وينتظر منهم 
الكرات فقط، لكن ما قدمه النجم السابق يف صفوف أياكس 
أمسرتدام الهولندي يؤكد عكس ذلك ويبعث به برسائل عدة 

إىل منتقديه.
{ بيان اليوم 

{ العربي الجديد 

تحدثت صحيفة العربي الجديد عن األزمات التي تحارص منتخب 
أمست  الصحيفة:  وقالت  قطر..  يف   2022 مونديال  يف  الكامريون 

أزمات منتخب الكامريون، يف نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حدثاً 
متكرراً يف كل نسخة من نسخ البطولة، حيث يكون منتخب »األسود التي 

ال تروض«، عىل موعد مع فضيحة.
وأضافت: شهد مونديال قطر 2022 أوىل األزمات املعلنة بني كل املنتخبات 

التي  املنتخب  قائمة  من  أونانا  أندريه  الحارس  استبعاد  بعد  وذلك  املشاركة، 
واجهت رصبيا، اإلثنني، ضمن منافسات الجولة الثانية من املجموعة السابعة... 

ولم يكشف الكامريون عن سبب استبعاد الحارس، ولكن مصادر إعالمية عديدة 
الكامريوني ريغوبريت سونغ إىل  الذي دفع املدرب  تأديبياً هو  أفادت بأّن إشكاالً 

االستغناء عن الالعب.
التي  والرشكة  الكامريوني  االتحاد  بني  حاد  اندلع خالف  الدوحة،  إىل  السفر  وقبل 
لتطالب  الدويل  االتحاد  إىل  الرشكة  لجأت  حيث  للمنتخب،  الرياضية  املعدات  توفر 
باستبعاد الكامريون من املشاركة يف النهائيات بسبب اإلخالل ببنود العقد وما سينتج 

عنه من خسائر مالية كبرية.
وواصلت العربي الجديدة: هذه الحالة ليست األوىل، حيث شهدت مشاركة الكامريون 
املنتخب  من  العبني  بني  تشابك  بعد  أخرى،  فضيحة   2014 الربازيل  مونديال  يف 
الكامريوني يف املباراة ضد كرواتيا حيث بادر بينوت أسو إكوتو إىل صفع زميله يف 

املنتخب، بسبب ما صدر عنه من كلمات نابية.
وسبقت املشاركة يف مونديال 2014 أزمة حادة بعد إرصار الالعبني عىل الحصول 
عىل مستحقاتهم املالية واملنح التي وعد بها االتحاد الكامريوني قبل السفر لخوض 
النهائيات، وعاشت الجماهري عىل وقع األزمة التي كادت تجعل من الكامريون 
أول منتخب يخرس مشاركته بسبب املنح.. وبعيداً عن املونديال، كان منتخب 

مثل الكامريون بطل العديد من األحداث الغريبة 
تهم اللجوء إىل السحر 
تحقيق  أجل  من 
إيجابية،  نتائج 
األزمات  إىل  إضافة 
جعلت  التي  املالية 

الكامريون تتخلف عن 
بعض املباريات الودية 
وما يثار حول األساليب 
البعض  يعتمدها  التي 
يف  املشاركة  لضمان 
املنتخب  معسكرات 

الكامريوني.

العربي الجديد: السفير المكسيكي بالكويت لألنباء:

»سوق واقف« كامل العدد اختيار قطر.. قرار صائب
قالت صحيفة العربي الجديد يف تقرير لها 
مونديال  خالل  واقف  سوق  فعاليات  عن 

»سوق  يضج   :2022
وسط  يف  الرتاثي  واقف« 
الدوحة، هذه األيام بأعداد 
الجماهري  من  غفرية 
إىل  توافدت  التي  الكروية 
الكرة  أرجاء  من  قطر 
شغفهم  يدفعهم  األرضية 

بالساحرة املستديرة .
الطقس  يزيد  وأضافت: 
من  البديع  الخريفي 
التي  الجماهري  حماس 

الكروي،  بالعرس  تحتفل 
أما املطاعم واملقاهي التي تنترش عىل جانبي 
الشارع الرئييس للسوق ويف أزقته املتعرجة 

مختلف  من  بالناس  تغص  العدد،  فكاملة 
األجناس، خاصة يف املساء، ويختلف »سوق 
بقية  عن  واقف« 
السياحية  األماكن 
كبري  لعدد  باحتضانه 
واملقاهي  املطاعم  من 
جانب  إىل  تقدم  التي 
القطري،  الطعام 
املطابخ  من  مأكوالت 
واللبنانية  السورية 
واملغربية  واملرصية 
والعراقية  واليمنية 
والهندية  والرتكية 
واإليطالية  واإليرانية 
القهوة  عن  فضال  وغريها،  واألسيوية 

والعصائر والشيشة.

ميغيل  الكويت  يف  املكسيكي  السفري  مع  حوارا  الكويتية  األنباء  صحيفة  أجرت 
املونديال كان قراراً صائباً  لتنظيم  اختيار قطر  أكد خالله  ايسيدورو  انخيل 

واستعداداتها للبطولة مثرية لإلعجاب.. 
تقدير  تستحق  قطر  ان  إىل  الفتا 
عىل  الدويل  املجتمع  وتكريم 
كأس  تنظيم  يف  جهودها 

العالم.
وتحدث السفري املكسيكي 
قائال:  األخرض  عن 
السعودي  املنتخب 
يحظى بدعم كبري من 
وأتمنى  املشجعني.. 
الفوز  يكون  أن 

األفضل..  للفريق 
مؤكدا أن مباراة منتخب بالده أمام السعودية ستكون 

صعبة.

{األنباء

العربي الجديد:

»الكاميرون« 
بطل األزمات
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تطرقت لحسم البرازيل والبرتغال للصعود للدور الـ 16 ..»النس« البرازيلية:

إعداد - وحيد بوسيوف

وانفرد الربازيل الذي ضمن تأهله للدور التايل، بصدارة 
املجموعة، برصيد 6 نقاط، وتوقف رصيد سويرسا عند 
بهدف  املاضية  الجولة  مباراة  يف  فوزها  بعد  نقاط،   3

نظيف عىل منتخب الكامريون.
 16 الـ  دور  إىل  تأهله  حسم  فقد  الربتغال  منتخب  أما 
ببطولة كأس العالم بعدما حقق الفوز عىل نظريه منتخب 
الذي جمعهما عىل  اللقاء  بهدفني دون رد، يف  أوروجواي 

ملعب لوسيل.
هدف  فرينانديز  برونو  سجل   54 الدقيقة  ويف 

أن كريستيانو رونالدو  األول، رغم  الربتغال 
الرسمي  املوقع  أن  إال  الكرة  تابع 

لربونو  الهدف  احتسب  الدويل  لالتحاد 
فرينانديز.

وقبل نهاية املباراة بلحظات وتحديدا 
عند الدقيقة 91 سجل برونو الهدف 

الثاني من رضبة جزاء.
»جلوبو«  صحيفة  مع  البداية 

»بهدف  عنونت  التي  الربازيلية 
للدور  تعرب  الربازيل  كاسيمريو 

القادم.
وقالت الصحيفة الربازيلية أن املنتخب الربازييل 

نجح يف العبور إىل دور الـ16 بفضل هدف العب 
الوسط كاسيمريو الذي أحرزه بمرمي سويرسا يف 
الدقائق األخرية من املباراة، وأشارت الصحيفة 
نجمه  بغياب  كبري  بشكل  تأثر  الفريق  أن 
تيتي نجحوا يف  املدرب  أن رجال  إال  نيمار، 
الخروج بالفوز ليحقق نجاح بنسبة 100 
% بعد جولتني يف كأس العالم..وعنونت 
أظهرنا  الربازيلية:  »النس«  صحيفة 

الفريق  إن  الصحيفة  وقالت  كاسيمريو،  بأقدام  قوتنا 
الربازييل أظهر بعض من قوته أمام سويرسا رغم غياب 
وقالت  رصبيا،  أمام  األول  اللقاء  يف  أصيب  الذي  نيمار 
الصحيفة إن االنتصار جاء عن طريق مهارات الالعبني، 
وليس اللعب كمجموعة عن طريق رودريجو وكاسيمريو، 
وأختتمت الصحيفة املنتخب الربازييل حجز بطاقة التأهل 
إىل دور الـ16 ونجح بالفوز يف أوىل املباريات بدون نيمار.

»أبوال«  صحيفة  كتبت  فقد  الربتغالية،  الصحف  ويف 
عن تأهل الربتغال: برونو يقود الربتغال إىل الدور 

القادم.
وقالت الصحيفة إن املنتخب الربتغايل فاز 
بالدور  اآلن  وهو   0-2 أوروجواي  عىل 
القادم بالبطولة بعدما حقق االنتصار 
رصيده  لريتفع  التوايل  عىل  الثاني 
وأشادت  األول،  باملركز  نقاط   6 إىل 
الذي ظهر  القوى  الصحيفة باألداء 
باملباراة  الربتغايل  املنتخب  عليه 
وخصوصا العب خط الوسط برونو 

فريناندز الذي سجل هديف الفريق.
نهاية  الصحيفة  وصفت  النهاية  ويف 
الصحف  ويف  الربتغالية..  بالحفلة  اللقاء 
بتأهل  ديبورتيفو«  »موندو  اهتمت  اإلسبانية، 

الربازيل والربتغال لدور الـ 16 من نهائيات كأس 
العالم قطر 2022 بعد الفوز عىل سويرسا 0-1 

والربتغال  الربازيل  وكتبت:   0-2 وأوروجواي 
يف دور الـ 16.

اما صحيفة »ماركا« فقد تغنت بهدف نجم 
ريال مدريد السابق، وكتبت: هدف رائع 

من كاسيمريو والتأهل لدور الـ 16.

البرازيل  لحسم  أمس  األجنبية  الصحف  تطرقت 
الثالثة  الجولة  قبل   16 الـ  للدور  للصعود  والبرتغال 

العالم  كأس  بطولة  من  المجموعات  مرحلة  من  واألخيرة 
قطر 2022، بعد تحقيقهما الفوز في الجولة الثانية.

على  الفوز  بعد  الهامة،  األرقام  من  العديد  البرازيل  منتخب  وحقق 
سويسرا بهدف نظيف سجله كاسيميرو.

جلوبو: 
السيليساو
تأثر بغياب

نيمار

{ موندو ديبورتيفو

{ أبوال

{ آس

{ البرازيل

{ ماركا

{ النس

{ جلوبو

رونالدو.. يحتفل
بأهداف ليست ملكه

»ليكيب« تشيد بـ »جريزمان«

الصحف  تطرقت  متوقعا،  كان  كما 
رونالدو  سجله  الذي  للهدف  اإلنجليزية 
لربونو  واحتسب  األوروجواي  مباراة  يف 
فرينانديز، حيث عنونت صحيفة دييل ميل 
ملكه«،  ليست  بأهداف  يحتفل  »رونالدو 
التي  الطريقة  عىل  الصحيفة  من  كانتقاد 

احتفل بها الدون رغم عدم ملسه الكرة.
كان  إذا  ما  بشأن  تساؤالت  وثارت 
أم  الكرة برأسه،  كريستيانو رونالدو ملس 
سريجيو  شباك  نحو  مبارشة  اتجهت  أنها 

روشيت ألفاريز.

أشادت صحيفة »ليكيب« الفرنسية باملستويات 
أول  يف  جريزمان  أنطوان  قدمها  التي  الرائعة 

مباراتني للديوك يف مونديال قطر 2022.
وقالت الصحيفة: رغم عدم تسجيله ألي هدف 
لحد اآلن، إال أن جريزمان أحد أفضل الالعبني 
مباراتي  يف  الفرنيس  املنتخب  صفوف  يف 
التي  األوىل  مباراة  ففي  والدنمارك،  أسرتاليا 
بتحركاته  4/ 1 سام  بنتيجة  الديوك  فيها  فاز 
يف خلق متاعب كبرية لدفاع املنتخب األسرتايل، 
املنتخب  أمام  الصعبة  الثانية  املباراة  ويف 
الدنماركي، قّدم أنطوان تمريرة الهدف الثاني 
تلك  يف  ثنائية  سجل  الذي  مبابي  لكيليان 
املواجهة.. الصحيفة اهتمت بفوز الربازيل عىل 
 0-2 أوروجواي  عىل  والربتغال   0-1 سويرسا 
وتأهلهما لدور الـ 16 من نهائيات كأس العالم 
محايد«  فائز  »الربازيل  وكتبت:   2022 قطر 

و»اإلتقان الربتغايل«.

صحيفة »Nau.ch« السويسرية:

خســرنـا رغـــم األداء القــــوي
علقت صحيفة »Nau.ch« السويرسية عىل الخسارة بأن 
رغم األداء القوى الذي ظهر به املنتخب السويرسي أمام 
الربازيل إال أن هذا لم يمنع املنتخب من تجنب الهزيمة 
وأشارت   ،2022 العالم  بكأس  له  الثانية  املباراة  يف 
الصحيفة اىل أنه رغم الهزيمة إال أن فرصة الصعود إىل 
الدور القادم التزال قوية، فالفوز عىل املنتخب الرصبي 

أو التعادل يضمن صعود املنتخب السويرسي.
وقدم املنتخب السويرسي أداء جيدا أمام نجوم الربازيل، 
وكان قريبا جدا من تسجيل حتى هدف السبق، من خالل 
محاوالت قادها نجم وسط ميدان أرسنال تشاكا، وكذلك 
قوي  بدفاع  اصطدمت  سويرسا  لكن  ايمبولو،  املهاجم 

يقوده الثالثي تياجو سيلفا، ماركينيوس، وميليتاو.

ألبا وبوسكيتس.. يردان على االنتقادات
عىل  الصحيفـة  لـق ركـزت  تأ

برشـلونة  ثنائـي 
ألبـا  جـوردي 
جيو  سـري و
رفقـة  بوسـكيتس 
اإلسـباني  املنتخب 
كأس  نهائيـات  يف 
وكتبـت:  العالـم 
»ألبا وبوسـيكتس 
تـم  اللـذان 
يف  انتقادهمـا 
برشلونة ال جدال 
عليهما مع لويس 

إنريكـي«.
وقالـت الصحيفـة: ثنائي برشـلونة 

يـردان عىل االنتقـادات التـي وجهت 
لهما خالل املوسـم 
فريق  مـع  الحايل 
بعـد  برشـلونة، 
الرائـع  املسـتوى 
قدمهمـا  الـذي 
مواجهـة  يف 
يكا  ر سـتا كو
وكان  واملانيـا.. 
انريكـي قد تعرض 
عـن  النتقـادات 
األسباب التي جعلته 
يختار بوسكيتس يف 
قائمة الروخا، بسبب 

تراجع مستواه هذا املوسم.

»Pulse Sport« الغانية:

قدوس.. يخطف األضواء
الرائع  باملستوى  الغانية،   »Pulse Sport« صحيفة  أشادت 
وتفوقه  الكوري  الشمشون  أمام  ستارز«  »بالك  قدمه  الذي 

 ..2  /3 بنتيجة  املنتخب عليه  إن  الصحيفة  وقالت 
رائعا  فوزا  حقق  الغاني 
 ،2-3 الجنوبية  كوريا  عىل 
بعد  الصحيفة  وقالت 
يف  الربتغال  أمام  الخسارة 
املباراة األوىل، احتاجت غانا 
إىل تجنب الهزيمة للحصول 
للبقاء  فرصة  أي  عىل 
األداء  وأضافت:  بالبطولة.. 
قويا من جانب العبي  كان 
النجوم السوداء أمام كوريا 
محمد  الوسط  العب  ونال 
الكربى  اإلشادة  قدوس 
بعدما أحرز هدفني وحصل 

عىل رجل املبارة وخطفه لألضواء.

ديلي ميل:

سبورت:
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السعودي يواجه المكسيك بهدف العبور للدور الثاني 

»يومك يا األخضر«

الدوح�ة- د. ب. أ- يتطل�ع منتخب الس�عودية 
ملواصلة مس�رته يف نهائيات كأس العالم قطر 
2022، والتأه�ل لألدوار اإلقصائية يف البطولة، 

عندما يواجه منتخب املكسيك اليوم األربعاء.
ويختتم منتخب الس�عودية لقاءاته يف املجموعة 
الثالث�ة م�ن مرحل�ة املجموع�ات يف موندي�ال 
2022، بمواجهة منتخب املكس�يك عىل اس�تاد 
لوسيل، فيما يلتقي منتخب األرجنتني مع نظره 

البولندي، يف ذات التوقيت، بنفس املجموعة.
ويتص�در منتخ�ب بولن�دا ترتي�ب املجموع�ة 
برصي�د 4 نق�اط، بف�ارق نقط�ة أم�ام أقرب 
مالحقيه منتخب األرجنتني، الذي يتفوق بفارق 
األهداف عىل منتخب الس�عودية، صاحب املركز 
الثالث، املتس�اوي معه يف رصيد 3 نقاط، بينما 

يتذيل منتخب املكسيك الرتتيب بنقطة واحدة.
ول�دى املنتخ�ب الس�عودي حظ�وظ وف�رة يف 
اقتناص إحدى بطاقتي التأهل عن تلك املجموعة 
لدور ال�16 يف املوندي�ال، وتكرار إنجازه الذي 
حققه يف نسخة املس�ابقة عام 1994 بالواليات 

املتحدة األمركية.
ويمتل�ك منتخ�ب الس�عودية، الذي يش�ارك يف 
املوندي�ال للمرة السادس�ة يف تاريخ�ه والثانية 
ع�ىل التوايل، مصره يف ي�ده قبل خوض الجولة 
األخ�رة، حي�ث يكفي�ه الف�وز عىل املكس�يك، 
للصع�ود رس�ميا لل�دور املقب�ل، دون انتظار 
نتيجة اللقاء اآلخر بني األرجنتني وبولندا، حيث 

سرفع رصيده إىل 6 نقاط، يف تلك الحالة.
أما يف حال تعادل منتخب السعودية، الذي أحرز 

هدفني وس�كنت ش�باكه 3 أهداف يف مش�واره 
باملجموعة حتى اآلن، فس�وف يرفع رصيده إىل 
4 نق�اط، ولكن تأهله س�يكون مرهونا بنتيجة 

مباراة األرجنتني وبولندا.
أم�ا الخس�ارة، فس�وف تعن�ي وداع املنتخ�ب 
السعودي للمونديال رسميا، دون النظر لنتيجة 
املب�اراة األخرى حيث س�يظل رصي�ده متوقفا 

حينها عند 3 نقاط.
م�ن جانب�ه، ال بدي�ل أم�ام منتخب املكس�يك، 
ال�ذي لم يس�جل أي ه�دف واس�تقبل هدفني، 
س�وى حصد النقاط الثالث، لإلبق�اء عىل آماله 
يف اجتي�از دور املجموع�ات للم�رة العارشة يف 
تاريخ�ه، وانتظ�ار ما ستس�فر عن�ه مواجهة 

األرجنتني وبولندا.

وج�اءت بداية املنتخ�ب الس�عودي عىل أفضل 
وج�ه يف املجموعة، عقب فوزه التاريخي 2 /  1 
ع�ىل منتخب االرجنتني، لكن صادفه س�وء حظ 
بال�غ يف اللقاء اآلخر أمام منتخ�ب بولندا، الذي 
خ�ره صفر /  2، ليتأجل حس�م التأهل للدور 

املقبل إىل الجولة األخرة.
ورغم س�يطرته ع�ىل أغلب فرتات اللق�اء، لكن 
فري�ق املدرب الفرنيس ه�ريف رينارد لم يتمكن 
من هز ش�باك منتخ�ب بولندا، الس�يما يف ظل 
تأل�ق الحارس فويتش�ك تش�يزني، الذي وقف 
حائال للعديد من تسديدات املنتخب السعودي، 
وتص�دى لركلة جزاء س�ددها س�الم الدورسي 

قبل نهاية الشوط األول.
أم�ا منتخب املكس�يك، ال�ذي يس�جل ظهوره 

ال�17 يف كأس العالم، فل�م يقدم األداء املنتظر 
منه خالل البطولة، حي�ث تعادل بدون أهداف 
م�ع منتخ�ب بولن�دا يف الجول�ة االفتتاحية، بل 
إن�ه كاد أن يخ�ر اللق�اء لوال إه�دار روبرت 
ليفاندوفس�كي، نجم املنتخ�ب البولندي، ركلة 

جزاء يف الشوط الثاني.
وواصل املنتخب املكسيكي، الذي يقوده املدرب 
األرجنتيني خ�راردو مارتين�و، أداءه املهتز يف 
الجولة الثانية، التي شهدت خسارته صفر /  2 

أمام منتخب األرجنتني.
ويأمل منتخب املكس�يك يف مواصلة تفوقه عىل 
نظ�ره الس�عودي يف لقاءاتهما املب�ارشة، بعد 
ف�وزه يف جميع اللقاءات الرس�مية الثالثة التي 

جرت بينهما من قبل.

{ منتخب المكسيك{ األخضر السعودي

فيجا:

فرصنا ضعيفة
املهاج�م  ي�رى 
أليكس�يس  املكس�يكي 
فيج�ا، أن املب�اراة أم�ام 
اليوم يف ختام  الس�عودية، 
ل�كأس  املجموع�ات  دور 

العالم، ستكون ملحمية.
وق�ال يف ترصيحات صحفية 
ل�ه، عن حظوظ املكس�يك يف 
بلوغ ثمن النهائي: حس�ابيا 
لدين�ا فرصة لكنها ضعيفة 
للغاية، نحت�اج للفوز عىل 
الس�عودية مع تس�جيل 

أكثر م�ن ه�دف، موقفنا صع�ب لكن 
ل�ن نستس�لم وس�نحاول االنتصار 
بعيدا عن حس�ابات التأهل للدور 

الثاني. 
وأضاف: يف املباراة األوىل 
بولن�دا،  أم�ام 

قدمنا مستويات جيدة، 
لك�ن لم نتمك�ن من هز 

الش�باك وخرجن�ا بنقطة 
واحدة. ويف املب�اراة الثانية 

لم نق�دم األداء املطلوب أمام 
ظ�روف  بس�بب  األرجنت�ني 

املواجهة. 
كان�ت  األرجنت�ني  وتاب�ع: 
باللق�ب  للف�وز  مرش�حة 
أمام  وتلقت هزيمة مفاجئة 
كان  ولذل�ك  الس�عودية، 

عليها تقديم كل ما لديها 
للفوز عىل املكس�يك، وكانت رغبة مييس 

واضحة، لقد لعب بش�كل أفضل من 
املب�اراة األوىل، وأش�ار إىل مباراة 

األخ�ر الس�عودية صعب�ة 
فيه�ا  نحت�اح  للغاي�ة، 

للفوز.

{ فيجا

جواردادو:

منافسنا خطير
ش�دد أندريس جواردادو العب منتخب املكس�يك األول 
لك�رة القدم، عىل صعوبة مواجهة املنتخب الس�عودي، 

اليوم، واصفا إياه ب�»املنافس الخطر«.
وق�ال يف املؤتم�ر الصحفي: 
الس�عودي  »املنتخ�ب 
خط�ر، ولكننا نملك 
أصح�اب  العب�ني 
والي�وم  خ�رة، 
س�يكون حاسما 
مؤكداً  للجميع«، 
يت�ه  هز جا
كة  ر للمش�ا
بع�د  املب�اراة  يف 
ض�ه  تعر

الرتجاج يف لقاء األرجنتني املايض.
وع�ن تأثر الخس�ارة أم�ام األرجنت�ني 0-2 يف الجولة 
الثاني�ة ع�ىل معنوي�ات الالعب�ني، أج�اب املكس�يكي 
جواردادو: »يجب علينا نس�يان الخسارة من األرجنتني 

لنفوز عىل السعودية، ولدينا اإلمكانات لفعل ذلك«.
وأبدى جواردادو اعتزازه وفخره باملش�اركة يف 

خمس نس�خ مونديالي�ة، وهو نتاج 
ما قدمت�ه يف األعوام املاضية، 

وتعرضت إىل االنتقادات 
قب�ل البطولة، وكل 

ما لدي هو الجد 
واالجتهاد«.

{ جواردادو

مارتينو:

الصيام التهديفي .. مقلق !
أكد خراردو مارتينو، مدرب منتخب املكسيك، »صعوبة 
موقف فريقه« قبل مواجهة الس�عودية، اليوم األربعاء، 
ضم�ن الجول�ة الثالثة واألخ�رة م�ن دور املجموعات 

بكأس العالم قطر 2022.
وقال مارتينو، يف مؤتمر صحفي أمس الثالثاء: »موقفنا 
صعب للغاي�ة، نحن بحاجة لتس�جيل عدد من 
األهدف، س�نرى ماذا س�نفعل اليوم 
إنها مباراة  أمام الس�عودية، 

حاسمة«.
»بالطبع  وأض�اف: 
ع�ىل  تدربن�ا 
لعبنا  طريقة 
مب�اراة  يف 
 ، لي�وم ا

أنا أقود املكس�يك منذ 4 س�نوات«. وتابع: »لم نس�جل 
أي ه�دف حت�ى اآلن يف املوندي�ال، وه�ذا أم�ر مقل�ق 
للغاية، وس�نكون بحاجة لتس�جيل الكثر من األهداف 
يف مرمى الس�عودية«. وواصل: »املهمة ليس�ت س�هلة، 
لكننا سنحاول الخروج فائزين بعدد كبر من األهداف، 

بغض النظر عن مباراة األرجنتني وبولندا«.
وأتم: »من املتوقع أن تس�اند 

منتخ�ب  الجماه�ر 
يف  الس�عودية 
لكنن�ا  امللع�ب، 
بالعدي�د  نحظ�ى 

املش�جعني  م�ن 
أيض�ا، ونري�د 

أن نسعدهم«.

{ مارتينو

رينارد:

هدفنا إنجاز »1994«
أك�د هريف رين�ارد مدرب منتخب الس�عودية أن العبي 
األخر يس�تهدفون تكرار إنج�از كأس العالم 1994 

بالتأهل للدور الثاني من كأس العالم 2022.
املنتخ�ب  الس�عودي املرك�ز الثال�ث يف ويحت�ل 

 3 املجموع�ة 

للمونديال 
صي�د  بر

نق�اط،   3
بولن�دا  خل�ف 

املتصدر  واألرجنتني، 
والوصيف.

وق�ال رين�ارد يف ترصيح�ات 
خ�الل املؤتمر الصحفي الس�ابق للقاء 

األخ�ر م�ع املكس�يك: »لدين�ا غيابات عدي�دة، لن 
يتواجد سلمان الفرج ويارس الشهراني ومحمد الريك 
وعبداإلل�ه املالك�ي، وهم من أهم العبين�ا، لكن البديل 

جاهز«.
وش�دد مدرب الس�عودية ع�ىل أنه: »يتوج�ب أن نكون 

مستعدين وال نتأثر بالغيابات«.
ورفض هريف رينارد الحديث عن املنافس الذي يفضله 
لألخ�ر يف الدور الثاني حال التأه�ل: »نركز اآلن عىل 
مب�اراة املكس�يك، أم�ا الفريق ال�ذي س�نالقيه يف ثمن 

النهائي فالتفكر فيه يكون الحقاً«.
{ رينارد

محمد كنو:

مباراة حياة أو موت
ش�دد محمد كنو العب وسط املنتخب الس�عودي عىل أنه ال بديل 

أمام األخر من التأهل لدور الستة عرش يف 
كأس العالم قطر 2022.

وق�ال كن�و يف ترصيح�ات خ�الل املؤتمر 
الصحف�ي قب�ل لق�اء املكس�يك، إن مواجه�ة 
الرتيكلور تعت�ر مباراة حياة أو م�وت لفريقه من 

أجل تحقيق إنجاز التأهل لثمن نهائي املونديال.
وش�دد كنو عىل أنه وزمالءه س�ردون الجمي�ل للوطن من خالل 
تحقيق مباراة قوية وإس�عاد الجماهر الس�عودية والعربية التي تؤازر 

األخر عىل مدار مشواره يف البطولة.
وتاب�ع: »وقفة وثقة امل�درب معنا كالعبني 
تجعلنا نبذل قص�ارى جهدنا لرد الجميل 

له وان شاء الله نسعد بالفوز«.
وأش�ار الع�ب وس�ط األخ�ر إىل أنه 
وزمالءه سيدخلون لقاء املكسيك وهم 

يحرتمون خصمهم إىل أقىص درجة.

{ محمد كنو



كما عرب شليه، الذي مثل النادي األهيل 
السعودي يف مسريته االحرتافية، باألداء 
املغربي  املنتخب  يقدمه  الذي  الكبري 
الذي اعتربه أقرب فرصة عربية للتأهل 
املستوى  عىل  عطفاً  الثاني  للدور 
آخرها  كان  والتي  املميزة،  والنتائج 
االنتصار عىل بلجيكا بنجومه املميزين.
مركز  يلعب يف  كان  الذي  وقدم شليه، 
الظهري األيمن، نصائح لنجوم األخرض 
الحاسمة،  املكسيك  مواجهات  خالل 
االنتصار  وروح  الرتكيز  أن  مؤكداً 
السالح  ستكون  الهجومية  والفاعلية 
عن  معرباً  املباراة،  يف  لألخرض  األهم 
التأهل  عىل  وقدرتهم  الصقور  يف  ثقته 

املبارش للدور الثاني. 

} كيف شاهدت مستوى األخرض 
السعودي حتى اآلن؟ 

البطولة  قدم  السعودي  املنتخب   -
األفضل له تاريخياً بني البطوالت الست 
أن  وأعتقد  منافساتها،  يف  شارك  التي 
مستوى  أفضل  كان  األرجنتني  لقاء 
تاريخ  طوال  الصقور  به  ظهر  فني 
الكبري،  الكروي  العرس  يف  مشاركتهم 
ومجاراة  والبدني  الفني  املستوى  هذا 
حيث  من  العالم  يف  الالعبني  أفضل 
املستوى واألداء واألسماء الكبرية فمثالً 
األرجنتني كان لديها ميىس ودي ماريا 
أسماء  وكلهم  بول،  ودي  ومارتينيز 
إغفاله  اليمكن  كبري  ثقل  لها  عاملية 
األكثر  املرشح  مواجهتنا  قبل  وكانوا 
بالعزيمة  لكن  باملونديال،  للفوز  حظاً 

واإلرصار تحقق املراد ولله الحمد.

عىل  التاريخي  االنتصار  رغم   {
حدث  السقوط  أن  إال  األرجنتني، 

أمام بولندا فما هي أسبابه؟

- بالعكس قدمنا مباراة جيدة أمام 
املنتخب البولندي 

وكنا األقرب لتحقيق االنتصار من كافة 
النواحي وخاصة يف الشوط األول الذي 
منعرجاً  كانت  جزاء  ركلة  فيه  أهدرنا 
عىل  نفسياً  وأثرت  املباراة  يف  حاسماً 
أشيد  لكني  الثاني،  الشوط  يف  نجومنا 
مباراة  قدموا  الذين  الكبار  بنجومنا 
جيدة للغاية من حيث األداء الفني لكن 
عاميل التوفيق والحظ وقفا عائقاً نحو 
الوصول للهدف املنشود وهو الخروج 
خطوة  واالقرتاب  اإليجابية  بالنتيجة 

نحو تأهالً تاريخياً.

املكسيك  مواجهة  ترى  كيف   {
الحاسمة؟ 

تاريخية  مواجهة  املكسيك  لقاء   -
من  الجيل  عبني لهذا  لال ا
األجهزة  العاملة وجميع 
فالتأهل  بالفريق 

يف  الثاني  للدور 
يعدو  املونديال 
سيتم  كبرياً  إنجازاً 
التوقف أمامه طويالً، 

وكافة  القدرات  ولدينا 
مراكز  مختلف  يف  اإلمكانيات 
الله عىل  بحول  القادرة  اللعب 
املكسيكي  املنتخب  الفوز عىل 
املنظم دفاعياً جداً، لكن يجب 

االنتصار  بروح  اللعب  علينا 
كيز  لرت ا و

والفاعلية الكبرية طوال أوقات املباراة 
والتي  الهجومية  الفاعلية  خاصة 

غابت عنا أمام بولندا.

عىل  الغيابات  تأثري  مدى  ما   {
األخرض أمام املكسيك؟ 

الفرج  القائد سلمان  - الشك غياب 
واحتمالية  الشهراني  يارس  قبله  ومن 
أن  الشك  الربيك،  محمد  لغياب  كبرية 
تركيبة  يف  للغاية  مؤثر  الثالثي  هذا 
وهجومياً،  دفاعياً  السعودي  املنتخب 
هرييف  الفرنيس  املدرب  يف  أثق  لكني 
هذه  عىل  التغلب  عىل  وقدرته  رينارد، 
بر  إىل  باملباراة  والوصول  الغيابات 
قائمة  يملك  املنتخب  وكذلك  األمان، 
فرينارد وصل  الالعبني  من  جيدة جداً 
بنا إىل عدم التفرقة بني البديل والالعب 
األخرض  افتقدها  ميزة  وهذه  األسايس 

كثرياً طوال مشواره السابق.

} هل تعول السعودية عىل تقديم 
أمريكا  منتخبات  أمام  جيد  أداء 

الالتينية؟ 

تاريخياً  بالفعل  ج- 
أمام  جيدا  أداء  نقدم 
أمريكا  منتخبات 
مقارنة  الالتينية 
ت  ملنتخبا با
بية  و ر و أل ا

يف  حتى 
ت  ا ء للقا ا

الودية، 
الالتينية  الفرق  مباريات  ففي 

بتنظيم  فنياً  معهم  التعامل  نستطيع 
الرسيع،  الهجومي  التحول  ثم  الدفاع 
إضافة إىل أن املنتخبات الالتينية تهتم 
أحياناً  حساب  عىل  الهجومية  بالقوة 
التنظيم الدفاعي القوي وهو ما يمكن 
يف  فرينارد  األمثل  بالشكل  استغالله 
العالم  لكأس  املؤهلة  التصفيات  فرتة 
األخرض  امليزة يف صفوف  هذه  استغل 

ونجح يف التأهل متصدراً للمجموعة.

املنتخبات  مستوى  يف  رأيك  }ما 

العربية يف املونديال؟ 

خالل  أبهرني  املغربي  املنتخب   -
املونديال، فاالنتصار الكبري عىل 
املصنفني  أهم  أحد  بلجيكا 
األداء  بهذا  عاملياً 
املميز  التكتيكي 

وليد  من 

أسود  مدرب  الركراكي 
خالل  وتفوق  األطليس، 
جميع  من  املباراة  شوطي 
التغلب  وكذلك  النواحي، 
الحارس  يضم  منتخب  عىل 
كورتوا،  العالم  يف  األفضل 
دي  األفضل  الوسط  والعب 
األلعاب  صانعي  أفضل  وأحد  بروين 
لنا  مبهرا ومرشفا  فكان شيئا  هازارد، 
العرب  أقرب  املغرب  أن  واعترب  جميعاً 
وأعتقد  واحدة  نقطة  فيفصلها  للتأهل 
الذي  كندا،  أمام  صعبة  ليست  أنها 
أما  بالتأهل،  له  يشفع  ما  له  يقدم  لم 
ولكني  فرصة  فلديه  التونيس  املنتخب 
عىل  اليشء  بعض  صعبة  أنها  أعتقد 
السابق  العالم  بطل  عىل  الفوز  اعتبار 
املنتخبات  هدايا  وانتظار  فرنسا 

اآلخرى. 

يف  العنابي  مستوى  يف  رأيك  ما   {
املونديال؟

قدم  القطري  املنتخب  الحقيقة   -
مفاجأة غري سارة لجماهريه والجماهري 
بطل  وأنه  خاصة  جميعاً  العربية 
اإلمارات  يف  السابقة  النسخة  يف  آسيا 
فيليكس  األسباني  املدرب  وبنفس 
تركيبة  وبنفس  سانشيز، 
الالعبني تقريباً لكن أعتقد 
الكبرية  الضغوط  أن 
وعدم  املجموعة  عىل 
الدخول بقوة يف أجواء 
بداية  من  املونديال 
له  كان  األكوادور  لقاء 
خروج  عىل  األثر  بالغ 
مواجهتني  بعد  العنابي 

فقط.

 ..2002 شاركت يف كأس العالم   {

ملونديال  تنظيم  سري  ترى  فكيف 
2022؟

- شهادتي مجروحة يف تنظيم الحبيبة 
قطر لكأس العالم، 

ذهبت إىل عدة كؤوس عالم لكني أرى 
أنه الكأس األفضل عىل كافة املستويات 
الحقيقة  املالعب  وجودة  التنظيمية 
إضافة  ستكون  معمارية  تحف  نرى 
للبنية التحتية يف قادم البطوالت أيضاً، 
نسخته  يف  العالم  كأس  والحقيقة 
الحالية يف قطر جعلنا فخورين كعرب.

ترشحه  الذي  املنتخب  هو  ما   {
للفوز بكأس العالم الحايل؟

لديه  الربازييل  املنتخب  أن  أعتقد   -
الخبري  واملدرب  والنجوم  األسماء 
السادسة  للمرة  العاملي  اللقب  لتحقيق 
يستفيق  أن  أتوقع  وكذلك  تاريخياً 
بعد  األرجنتيني  املنتخب  مييس  رفقاء 
فرنسا  تبقى  وكذلك  املايض،  الفوز 

منتخب مرشح للنسخة الثانية توالياً.

الجمهور  دور  ترى  كيف   {
السعودي يف مساندة األخرض؟ 

والدعم  املساندة  يف  جداً  كبري  دور   -
خاصة  النواحي  كافة  من  والتحفيز 
مع قرب املسافة بني البلدين الشقيقني 
املحبني  من  الكثري  ساعد  أمر  وهذا 
التواجد  عىل  السعودية  والجماهري 
جهود  إىل  إضافة  العاملي،  املحفل  يف 
السعودي  واالتحاد  الرياضة  وزارة 
لكرة القدم يف تأسييس البيت السعودي 
بالفعاليات املميزة والتجربة الجميلة يف 
مشاهدة املباريات داخل البيت، وكذلك 
إمكانية حجز التذاكر عرب تطبيق قدام.

} نصيحة للمنتخب السعودي؟

العهد  - عليهم تذكر كلمات سمو ويل 
األمري محمد بن سلمان، عند قال لهم 

وأزال  استمتعوا  األخري  اللقاء  يف 
الضغوط،  كافة  من عىل كاهلهم 

أنصاف  استغالل  وكذلك 
دفاع  أمام  الفرص 

مكسيكي قوي.

15

السنة )28( - األربعاء 6 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 30 نوفمبر 2022م العدد )9949(

محمد شليه نجم المنتخب السعودي السابق يؤكد:

قادرون على استعادة األمجاد
قطر نظمت بطولة مثالية ورفعت روحنا المعنوية 

أبدى محمد شليه، نجم األخضر السابق والذي شارك في كأسي 
العالم 1998 في فرنسا و2002 في كوريا الجنوبية واليابان، 

سعادته باألداء الكبير الذي يقدمه األخضر السعودي في مونديال 
»فيفا« قطر 2022 خاصة بعد الفوز المهم على األرجنتين في 

افتتاح مواجهات الصقور في المونديال الحالي، معربًا عن 
أسفه في عدم تحقيق نتيجة إيجابية أمام بولندًا، 
مؤكدًا أن األخضر كان يستحق الخروج على األقل 

بنقطة التعادل أمام زمالء ليفاندوفسكي.
وأشاد شليه، الذي اختير أفضل العب سعودي 

في مونديال 2002 من قبل »فيفا« بالتنظيم 
المثالي لقطر للمونديال الحالي، مشيدًا 

بالبنية التحتية الرياضية المثالية التي 
ستستفيد بها قطر في قادم المنافسات، 

معربًا عن حزنه لعدم تأهل العنابي للدور 
الثاني وتقديمه أداء اليليق ببطل آسيا في 

النسخة السابقة.

حوار- أدهم الرشقاوي

التركيز وروح االنتصار 

سالحنا الحاسم 

رينارد سيتغلب 
على الغيابات
 المؤثرة 

األخضر قدم
 النسخة األفضل 

تاريخيًا 

{ رينارد
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في مهمة صعبة أمام أبطال العالم

تونــس تتحــدى فرنــســـا

الدوح�ة- د. ب. أ  - يطمح منتخب تونس إلنجاز املهمة ش�به 
املس�تحيلة وتحقيق حل�م جماه�ره بالصعود ل�دور ال�16 

لنهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة األوىل يف تاريخه.
ويلتق�ي املنتخب التوني مع نظره الفرن�ي اليوم األربعاء، 
ع�ى ملعب املدين�ة التعليمي�ة، يف الجول�ة الثالث�ة )األخرة( 
ملنافس�ات املجموعة الرابعة من مرحلة املجموعات يف مونديال 
قطر 2022، التي تش�هد مواجهة أخرى يف نفس التوقيت بني 

منتخبي أسرتاليا والدنمارك.
وتبدو مهم�ة املنتخب التوني صعبة للغاي�ة يف بلوغ األدوار 
اإلقصائية، حيث يحتل املركز الرابع يف جدول ترتيب املجموعة 
برصي�د نقط�ة واح�دة، فيم�ا يرتب�ع املنتخ�ب الفرني عى 
الص�دارة برصيد 6 نقاط، محقق�ا العالمة الكاملة حتى اآلن، 

ليضمن صعوده رسميا للدور املقبل منذ الجولة املاضية.
وأصب�ح الرصاع قارصا اآلن عى حج�ز البطاقة الثانية يف تلك 
املجموعة لدور ال�16 بني تونس، ومنتخب أس�رتاليا، صاحب 
املركز الثان�ي برصيد 3 نق�اط، واملنتخ�ب الدنماركي، الذي 
يحت�ل املرك�ز الثالث برصي�د نقطة واحدة، بف�ارق األهداف 
أمام منتخب )نس�ور قرطاج(. ووفقا لالئح�ة االتحاد الدويل 
لك�رة القدم )فيف�ا(، الخاص�ة باملونديال، يتم حس�م التأهل 
لدور ال�16 عن طريق االحت�كام أوال لعدد النقاط، ثم لفارق 

األهداف العام بالنسبة لجميع مباريات املجموعة.
ويف حال التس�اوي يف عدد النقاط وف�ارق األهداف العام يتم 

االحتكام لعدد األهداف املسجلة يف جميع مباريات املجموعة.
ويف حال اس�تمرار التعادل بني منتخبني أو أكثر يتم االحتكام 

للنق�اط يف املباري�ات بني الف�رق املعنية، ثم االحت�كام لفارق 
األهداف العام يف املباريات بني الفرق املعنية، ثم عدد األهداف 

املسجلة يف املباريات بني تلك املنتخبات.
ويف حال استمرار التعادل يتم االحتكام ملعاير اللعب النظيف 
يف جميع مباريات املجموعة. ويف حال اس�تمرار التس�اوي يف 

جميع تلك املعاير، يتم االحتكام يف النهاية إىل قرعة.
وأصبح املنتخ�ب التوني مطالبا يف البداية بالفوز عى نظره 
الفرن�ي )حامل اللق�ب(، يف انتظار نتيجة اللق�اء اآلخر بني 
أس�رتاليا والدنم�ارك، حي�ث يعني ف�وز املنتخب األس�رتايل، 

صعوده رسميا، حتى يف حال فوز تونس عى فرنسا.
وم�ن املمك�ن أن يحت�ل منتخب تون�س، الذي لم يس�جل أي 
هدف، ومني مرماه بهدف وحيد يف مش�واره باملجموعة حتى 

اآلن، وصافة الرتتيب، حال فوزه عى منتخب فرنس�ا، وتعادل 
أسرتاليا مع الدنمارك.

وسيتساوى منتخب تونس يف تلك الحالة مع منتخب أسرتاليا، 
الذي أحرز هدفني فقط واستقبلت شباكه 4 أهداف، يف رصيد 
4 نقاط، غر أن فارق األهداف العام حينها س�يكون يف صالح 

فريق املدرب جالل القادري.
أم�ا يف حال انتصار تونس عى فرنس�ا، وكذل�ك فوز منتخب 
الدنمارك، الذي سجل هدفا واستقبل هدفني يف املجموعة، عى 
أسرتاليا، فسوف يعني تساوي املنتخبان التوني والدنماركي 
يف رصيد 4 نقاط، ليحسم فارق األهداف العام بينهما املنتخب 
الثان�ي الذي س�يصعد برفقة فرنس�ا ملرحلة خ�روج املغلوب 

بهذه املجموعة.

{ منتخب فرنسا{ منتخب تونس

القادري: لقاء مصيري
تحدث جالل القادري، املدير الفني ملنتخب تونس، عن حقيقة استقالته من تدريب نسور 

قرطاج، حال الخروج من كأس العالم قطر 2022.
وقال »القادري« يف مؤتمر صحفي خاص بمواجهة تونس وفرنس�ا: »االستقالة من تدريب 
تون�س أم�ر ال أفكر به حالي�ا، واعتدت عى تحمل املس�ؤولية وع�دم الهروب منها، 
وس�أجيب عى هذا الس�ؤال بع�د نهاية لق�اء اليوم«. وأضاف م�درب تونس: 
»مب�اراة فرنس�ا يف غاي�ة الصعوبة، وهو م�ا أعلمه تماما من�ذ قرعة كأس 
العال�م، اللقاء أمام بطل العالم، وكن�ت أتمنى أن نكون يف وضعية أفضل 
قبل هذه املواجهة«. وتابع: »نحب أن نس�عد جمهور تونس مثلما حدث 
يف مواجه�ة الدنمارك، وال ننظر إىل التاريخ كثرا فاملنتخب الفرني لم 
يلعب كثرا أمام تونس ربما 3 مباريات، ومواجهة اليوم بالنس�بة لنا 
مصرية«. وأش�ار ج�الل القادري إىل أن »تونس ل�م يحالفها الحظ 
يف مباراة إس�رتاليا، ولم نس�تحق الخس�ارة بعدما صنعنا العديد من 
الفرص، ونحن فخورون بالجماهر العريضة التي تس�اند النس�ور 

يف كل ملعب«. { جالل القادري

ديشامب: نعرف منافسنا
أّكد ديديه ديش�امب مدرب املنتخب الفرن�ي األول لكرة القدم 
أهمي�ة املب�اراة الت�ي تجمعهم م�ع املنتخب التون�ي اليوم يف 

الجولة األخ�رة من املجموعة الرابع�ة يف بطولة كأس العالم 
FIFA قطر 2022.

وق�ال ديش�امب يف املؤتمر الصحف�ي، إن مباراة اليوم 
أم�ام تونس مهمة لنا وس�نعمل ع�ى إرشاك عنارص 

جدي�دة خاللها، مضيف�اً »نع�رف املنافس جيداً 
فهو يضم عنارص مميزة تلعب يف أكرب الدوريات 

العاملية«.
يف  ودوره  الالع�ب جريزم�ان  وبخص�وص 
منتخب فرنسا، قال ديشامب »إنه العب مهم 
يف صفوق املنتخب فهو مميز يخدم املنتخب 
بشكل جيد ويقدم مستوى جيداً يف املباريات 

{ ديشامبوقدم دوراً كبراً مع املنتخب«.

تشواميني:

المونديال لكل البلدان

أك�د أوريل�ني تش�واميني، نج�م املنتخ�ب الفرني، 
صعوبة مواجهة تونس.

وقال تش�واميني، يف مؤتمر صحفي »املباراة صعبة، 
ونع�رف بأن الجمه�ور التون�ي س�يكون متواجدا 

بكثافة يف امللعب«.
وأض�اف: »املنتخب التون�ي يريد الف�وز بأي ثمن، 
وحت�ى م�ع تأهلنا رس�ميا إىل ثم�ن النهائ�ي، فإننا 

سنلعب من أجل االنتصار«.
وزاد: »نري�د أن نلعب بش�كل تنافي، وهناك ماليني 
املشاهدين الذين ينتظرون منا أن نظهر بأداء قوي«.

وتاب�ع: »ال أتطلع إىل من س�نواجه يف ثم�ن النهائي، 
إنما أرغب يف إنهاء مرحلة املجموعات كمتصدر، ومن 
يتأهل يكون األفضل«. وواصل: »أنا جزء من الفريق، 
وليس من الرضوري أن أكون ممثال للجيل الجديد يف 
منتخب فرنسا«. وختم موجها حديثه: »هذه أول مرة 
أتلقى س�ؤاال باللغة العربي�ة يف حياتي.. كأس العالم 

بطولة مختلفة وتجمع كل البلدان«.

{ تشواميني 

 »مبابي« ال يتدخل ..!
نفى ديش�امب م�درب املنتخب الفرني، ما يش�اع حول 
غ�رور كيلي�ان مباب�ي نجم فريق�ه، كما نف�ى أن يكون 
لهداف باريس س�ان جرمان أي تأثر عى اختيار قائمة 
الالعبني املش�اركني يف املواجهة أمام تونس اليوم األربعاء 

يف مونديال قطر 2022.
وقال ديش�امب: »لياقة مبابي البدنية جيدة، لذلك لس�نا 
يف حاجة للتعامل مع ه�ذا األمر، ويرتدد أن علينا التحكم 
يف غروره؟ م�ا الذي تعرفونه عن ذلك؟ أنا أعرف لكنك ال 
تع�رف، كيليان لي�س لديه الكثر من الغ�رور، هذا ليس 

صحيحا«.
وأضاف: »هو العب مهم، لكنه العب بالفريق، بالطبع هو 
نج�م لكنه لم يعد يف ال��18 من عمره، لق�د أصبح أكثر 

خربة«.
{ مبابي

منتصر الطالبي:

ال نركز على االنتقادات

أك�د منترص الطالب�ي مدافع منتخ�ب تونس، أن 
فوز املغرب عى بلجي�كا يف الجولة الثانية ملرحلة 
املجموعات ب�كأس العالم، يلهم العبي تونس قبل 

لقاء فرنسا.
ويس�تعد منتخب تون�س ملواجهة فرنس�ا، اليوم 
األربع�اء، يف ختام دور املجموع�ات لكأس العالم 

2022 يف قطر.
وأشار الطالبي يف املؤتمر الصحفي، إىل أن الجميع 

يملك الروح القتالية للعودة بقوة أمام فرنسا.
وأوض�ح أن الجمي�ع س�يبذل قص�ارى جه�ده 

لتحقيق الفوز عى فرنسا بطلة العالم.
وأك�د أن تركي�ز الالعبني عى مباراة فرنس�ا، وال 

تركيز عى أي انتقادات أو ترصيحات.
وش�دد ع�ى أن دعم الجمهور أم�ر رائع، وأعطى 
الالعب�ني قوة كبرة وهو ما يدعو الالعبني بالفخر 

رغم اإلحباط بعد لقاء أسرتاليا.

{ منتصر الطالبي

بنزيما لن يعود
أكد ديش�امب أن كريم بنزيما لن يلعب مرة أخرى مع فرنسا 
يف املونديال بسبب اإلصابة، حيث قال: »هذا اليشء لم أفكر به، 
ال أعلم م�ن أين تأتي األخبار، تكلمت مع بنزيما بعد خروجه 
من املعسكر وانتهى األمر وهو يعرف اإلطار الزمني املطلوب 
لتعافي�ه«. وع�ن اإلمكانات املميزة التي يمتلكه�ا كامافينجا، 
ق�ال: »يمكن أن يلع�ب كامافينج�ا كظهر أي�ر، حتى أنه 
لع�ب دور صان�ع ألع�اب إذا راجعنا تاريخ�ه«. وعن إصابة 
بعض العنارص املهمة يف املنتخب وعدم تمكنها من املش�اركة 
يف مباريات املنتخب يف البطولة، قال مدرب فرنس�ا »نأس�ف 
لخس�ارة بعض الالعبني املميزين لدينا بس�بب اإلصابة، كنا 
نحت�اج جهودهم يف البطولة«، مضيف�اً هذه اإلصابات مكنت 
الالعب�ني الش�باب من املش�اركة يف تش�كيلة املنتخ�ب التي 

أصبحت متوازنة بضم عنارص خربة بجانب الشباب.
{ بنزيما



التونيس:  والرياضة  الشباب  وزير  وأضاف 
الحالية،  العالم  لكأس  هناك خصوصية  »أوالً 
يمكن  ما  املالعب،  بني  املسافات  تقارب  وهي 
الجماهري من متابعة أكثر من مباراة يف اليوم 
وهذه امليزة لم تكن متوفرة يف بطوالت كأس 

العالم السابقة«.
أن  وهي  ثانية  مهمة  نقطة  »وهناك  وتابع: 
دولة قطر قد كرست الحاجز النفيس ونجحت 
يف أن تكون أول دولة عربية تنظم بطولة كأس 
العالم بنجاح وهذا فخر لكل العرب«.. مشرياً 

املونديال  هذا  أن  إىل 
مهمة  أخرى  ميزة  له 
عىل  الحفاظ  وهي  جداً 
والهوية  الخصوصيات 

قطر  لدولة  الثقافية 
العربية  والخصوصيات 

وهو  عامة  بصفة  اإلسالمية 
أمر ُيحسب لدولة قطر.

التونيس  املنتخب  بحظوظ  يتعلق  وفيما 
املونديال،  يف  واإلفريقية  العربية  واملنتخبات 

الوزير  قال سعادة 
دقيش:  كمال 
التونيس  »املنتخب 
اليوم  تنتظره 
ضد  مصريية  مباراة 
بطل  الفرنيس  املنتخب 
سهلة  تكون  ولن  العالم، 
سينزل  فرنسا  منتخب  ألن 
األمر  كذلك  الفوز،  بطموح  امليدان  إىل 
سيدخل  الذي  التونيس  للمنتخب  بالنسبة 

بطل  أمام  االنتصار  بطموح  الغد  مواجهة 
تكون  لن  ولكنها  صعبة  مباراة  هي  العالم.. 
الروح  نعرف  ألننا  منتخبنا  عىل  مستحيلة 
التونيس  املنتخب  بها  يتحىل  التي  االنتصارية 
املقابلة  هذه  من  الخروج  من  ستمكنه  التي 
ما  وهذا  االنتصار  حققنا  إذا  الرأس  مرفوع 
إيجابية  نتيجة  ستكون  تعادلنا  وإذا  نتمناه 

أيضاً«.
األخرى  العربية  للمنتخبات  »بالنسبة  وتابع: 
للمنتخبني  الحظوظ متوفرة  املونديال فإن  يف 

القطري  املنتخب  أما  واملغربي،  السعودي 
أن  عليه  مباراتني  يف  الخسارة  بعد  ولألسف 
دور  يف  األخرية  مباراته  ويلعب  ذلك  يتجاوز 

املجموعات بروح انتصارية«.
ويف ختام حديثه، أوضح سعادة وزير الشباب 
املنتخبات  أبرز  من  أن  التونيس  والرياضة 
 FIFA املرشحة بقوة للفوز بلقب كأس العالم
والربازيل  وإسبانيا  فرنسا   ،2022 قطر 
واألرجنتني.. وقال: »بالنسبة يل أرشح منتخب 

الربازيل للفوز بلقب هذا املونديال«.

وزير الشباب والرياضة التونسي:

مالعب المونديال مذهلة
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{ تونس في مهمة صعبة

}

كمال دقيش

}

راضي الجعايدي قائد نسور قرطاج السابق:

المشككون غّيروا رأيهم

قال  التنظيمية،  قطر  قدرات  يف  باملشككني  يتعلق  وفيما 
الجعايدي: »التنظيم القطري للمونديال أبهر العالم وحتى 
وا  غريرّ ما  رسعان  التشكيك  بنية  البطولة  إىل  قدموا  الذين 
رأيهم وبالنسبة يل مونديال قطر أفضل من نسخة روسيا«، 
مشرياً إىل أن قطر تواصل إبهار العالم وتؤكد أنه ال وجود 

للمستحيل.
التي  واالحتماالت  التونيس  املنتخب  بحظوظ  يتعلق  وفيما 
»حظوظنا  الجعايدي:  قال  الـ16،  لدور  تؤهله  أن  يمكن 
الخسارة  بعد  الـ16  لدور  للتأهل  جداً  صعبة  أصبحت 
الثانية  الجولة  يف  رد  دون  بهدف  األسرتايل  املنتخب  أمام 
من منافسات املجموعة الرابعة باملونديال، رغم أن التعادل 
السلبي ضد منتخب الدنمارك يف الجولة األوىل كان مقبوالً 
نوعاً ما، لكن الهزيمة األخرية قلصت من حظوظنا ويحب 
اليوم  الفرنيس  نظريه  عىل  يفوز  أن  التونيس  املنتخب  عىل 
األربعاء وبنتيجة جيدة أما احتماالت التأهل فهي يف صورة 
فرنسا  عىل  تونس  وفوز  سلبياً  والدنمارك  أسرتاليا  تعادل 
عىل  الدنمارك  فوز  صورة  يف  أعتقد  الثاني  واالحتمال 

أسرتاليا وفوز تونس عىل فرنسا بنتيجة جيدة«.
أما عن مشاركة املنتخبات العربية وحظوظها يف املونديال، 
قال الجعايدي: »املنتخب السعودي أظهر مردوداً متميزاً يف 
البطولة وقدم مقابلة بطولية كبرية أمام منتخب األرجنتني 
يف الجولة األوىل ومباراة ثانية كبرية ضد بولندا وخرسها 
للتأهل  قائمة  تزال  ال  لكن حظوظه  عىل جزئية صغرية 

لدور الـ16«.
مختلفة  بطريقة  لعب  السعودي  »املنتخب  وتابع: 
واإلفريقية  العربية  املنتخبات  لدى  نشاهدها  التي  عن 

ى  خر أل الخطوط، ا وتقارب  الدفاع،  قوة  وهي 

كما  الهجمات،  بناء  خالل  بالكرة  االحتفاظ  يف  والنجاح 
لعب بندية كبرية ضد األرجنتني وأظهر مستوى جيداً جداً 
وهذا املطلوب بالنسبة يل ليؤثر عىل عقلية األجيال القادمة 
ونتمنى أن نشاهد املنتخبات العربية تلعب بطريقة حديثة 
التهديف  وخاصة  الخطوط  كل  يف  وتوازن  مستوى  فيها 

واللعب بدون ضغوط«.
املونديال،  يف  اإلفريقية  املنتخبات  بحظوظ  يتعلق  وفيما 
قال الجعايدي: »حتى ال أكون سلبياً.. املنتخبات اإلفريقية 

املعهودة  مستوياتها  من  قليالً  أضاعت 
املنتخب  شاهدنا  ولكن  واملعروفة 

قوياً  قدم مردوداً  املغربي 
األخرية  مباراته  يف 

بلجيكا  أمام 
وتمكن من 

ز  لفو ا

تراجع  البلجيكي  املنتخب  أن  كما  نظيفة،  بثناية  عليها 
منح  الذي  األمر  وهو  املاضية  بالسنوات  مقارنة  مستواه 
املنتخب املغربي الفرصة للرتشح إذا تغلب عىل منتخب كندا 

يف املباراة املقبلة«.
التي  املنتخبات  أكثر  من  املغربي  املنتخب  أن  وأوضح 
تملك العبني ينشطون يف مختلف الدوريات األوروبية وهم 
أيضاً  »السنغال  عالية، مضيفاً:  وكفاءة  قيمة  ذوو  العبون 
منتخب متوازن ولديه العبون ينشطون يف فرق كربى رغم 
خسارتهم أمام هولندا يف الجولة األوىل بهدفني 
دون رد والفراغ الذي تركه غياب 
املنتخب  ساديو ماني عن 
كان له تأثري كبري.. 
شاهدنا  لكننا 
فعل  ردة 

الثانية وانترص وقدم مردوداً  املنتخب السنغايل يف مباراته 
جيداً وقام باملطلوب.. أما املنتخب التونيس فإن مستواه لم 
يكن عالياً وشاهدنا ردة فعل العبيه يف الشوط الثاني ضد 
وتكتيكياً  فنياً  مستوى  يقدم  لم  ولكنه  األسرتايل  املنتخب 

بنسبة 100 باملائة«.
أمام  تكتيكياً  مقابلة  ضيرّع  غانا  منتخب  أن  إىل  وأشار 
يتعلق  وفيما  التعادل،  إحراز  بإمكانهم  وكان  الربتغال 
منتخب  »صنع  الجعايدي:  قال  الكامريون  بمنتخب 
الكامريون الكثري من الفرص ضد نظريه السويرسي لكن 
األهداف  تسجيل  ويف  الهجوم  يف  الواقعية  تنقصه  كانت 
سويرسا  أمام  األوىل  مباراته  يف  متواضعاً  مستواه  وكان 

وخرس بهدف دون رد«.
باملنتخبات  اآلن  التكهن  يمكن  ال  أنه  إىل  الجعايدي  ولفت 
املرشحة للفوز بالكأس، وقال: »منذ انطالق الجولة الثانية 
شاهدنا تألق العديد من املنتخبات مثل الربازيل الذي أظهر 
قوته بعد مباراته مع نظريه الرصبي القوي أيضاً وتمكنت 
الفرنيس  املنتخب  أما  نظيفة..  بثنائية  الفوز  من  الربازيل 
كيليان  مثل  عاملية  ونجوماً  ركائز  فيملك  اللقب(  )حامل 
بنزيمة  كريمة  إصابة  بعد  حتى  ديمبيل  وعثمان  مبابي 
املنافس  املنتخب ضد  له وزنه يف  الالعب جريو  أن  الحظنا 
جريزمان  الالعب  هو  فرنسا  منتخب  مفتاح  يل  وبالنسبة 
ويساعد منتخبه بشكل  وكبرياً  جيداً  يقدم مردوداً  الذي 
أظهر  اإلسباني  املنتخب  رأيي  »حسب  وأضاف:  كبري«. 
التي  أملانيا  أمام  األخرية  مباراته  يف  السلبيات  بعض 
انتهت بالتعادل اإليجابي بهدف ملثله، ولكن يبقى من 
هجوماً  يملك  ألنه  النهائية  لألدوار  املرشحة  املنتخبات 

ووسط ميدان قوياً جداً بقيادة بوسكاتس«.

}

راضي 

الجعايدي

}

{ هزيمة تونس

 أمام أستراليا قللت 

حظوظ التأهل

تونس -قنا- أشاد سعادة السيد 
كمال دقيش وزير الشباب والرياضة في 

الجمهورية التونسية، بالتنظيم القطري 
المميز وبالمالعب المذهلة والفريدة من 
نوعها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 

.2022
وقال سعادته في تصريحات 

خـاصـة لوكـالة األنـبــاء 
القطرية " قنا" : »أريد أن 
أهنئ دولة قطر على 

نجاحها في تنظيم 
بطولة كأس العالم.. 

وهذا التنظيم كان 
متميزًا إلى أبعـد 

الحدود وعلـى 
المستويات كافة«. منتخب 

تونس تنتظره 

مباراة مصيرية 

مع الديوك

حظوظ المغرب 
والسعودية 

كبيرة .. 
وموقف تونس 

صعب

نجم  الجعايدي  راضي  أشاد  قنا-  الدوحة- 
بالتنظيم  سابقًا  التونسي  المنتخب  وقائد 
وباالستادات  التوقعات،  كل  فاق  الذي  القطري 
العالم  لبطولة  نوعها  من  والفريدة  المذهلة 
حوار  في  الجعايدي  وقال   .2022 قطر   FIFA
»التنظيم  )قنا(:  القطرية  األنباء  لوكالة  خاص 
شيء  فكل  كثيرًا  أبهرني  للمونديال  القطري 
نقل  ووسائل  متطورة  تحتية  بنية  من  متوفر 
وكل مستلزمات البطولة متوفرة وبمستويات 
تونس  منتخب  نجم  وأضاف  ومتطورة«.  عالية 
نالحظ  ولكننا  بعد  تنته  لم  »البطولة  سابقًا: 
قدرة قطر على التحمل والمواصلة في اإلبهار 

حضروا  الذين  والمشجعين  الجماهير  وشاهدنا 
ومستمتعين  منبهرين  العالم  دول  مختلف  من 
بمالعب  الجعايدي  وأشاد  التنظيم«.   بجودة 
المونديال، قائاًل: »المالعب ممتعة ومذهلة وعلى 
أعلى درجات التطور.. وعندما أتابع المباريات فيها 
النقل  بالنسبة لقطاع  األمر  أستمتع جدًا وكذلك 
 2 مشاهدة  فبإمكانك  المالعب  بين  والمواصالت 
أو 3 مقابالت في اليوم وبكل سهولة بسبب قرب 
كأس  بطوالت  افتقدته  الذي  وهذا  المسافات 
المبهر  التنظيمي  النجاح  وهذا  السابقة..  العالم 
الخليج  منطقة  وفي  عربية  دولة  في  مرة  ألول 

يعتبر شرفًا وفخرًا لكل العرب«.
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بشعار الفوز لضمان التأهل

األرجنتين تصطدم ببولندا

الدوحة -قنا - لن يجد املنتخب األرجنتيني األول لكرة 
للدور  التأهل  أراد حسم  إذا  الفوز  غري  القدم، خياراً 
كأس  لنهائيات  الثالثة  املجموعة  عن  النهائي  ثمن 
يصطدم  عندما  وذلك   ،2022 قطر   FIFA العالم 
مساء  من  العارشة  يف  املتصدر  البولندي  باملنتخب 

اليوم باستاد 974 يف ختام مباريات املجموعة.
ويحتاج مييس ورفاقه إىل الفوز لضمان التأهل للدور 
التايل، إذ وضعتهم الظروف يف خيار الوصول للنقطة 
السادسة فقط بعد أن خرسوا أمام املنتخب السعودي 
املكسيك  عىل  وفازوا  للمونديال  مبارياتهم  افتتاح  يف 
األرجنتيني  املنتخب  موقف  وبات  الثانية.  الجولة  يف 
وقائد  القدم  كرة  عالم  يف  األول  للنجم  حرجاً  أكثر 
منتخب /   التانغو/    ليونيل مييس، ما يحتم عليه الفوز 
عىل املنتخب البولندي املتصدر بأربع نقاط الوصول 
للدور  املرور  جواز  ستكون  التي  السادسة  للنقطة 
التايل من املونديال. وعىل الرغم من صعوبة املواجهة 
حسابياً واحتمالية تقلب كرة القدم عىل منطق 
الرتشيحات، إال أن املنتخب األرجنتيني يدرك 
ورضورة  املباراة  هذه  يف  االنتصار  قيمة 
التفوق فيها واالبتعاد عن خطر الخروج، 
وحتى  الفوز،  غري  أمامه  خيار  ال  حيث 
لتأهله يف حال فوز  التعادل قد ال يكفي 
املنتخب السعودي عىل املكسيك يف املباراة 
التوقيت،  نفس  يف  تقام  التي  األخرى 
وهو أمر وارد بقوة لذلك ينتظر أن يلعب 
األرجنتني بكل قوته من أجل الفوز يف املباراة 
رسمته  الذي  الحزن  مشهد  تكرار  وتجنب 

الخسارة األوىل أمام املنتخب السعودي.
له  عادت  التي  بالثقة  األرجنتيني  املنتخب  ويتسلح 
مييس  ليونيل  قائده  وتألق  املكسيكي  عىل  فوزه  بعد 
فني  مردود  أفضل  إىل  بهم  يدفع  الذي  األمر  ورفاقه 

إىل  املنتخب  دخل  أن  بعد  البطولة  وربما  املباراة  يف 
من  عنده  ما  أفضل  يعطي  وبدأ  التنافسية  األجواء 
بكامل  األرجنتيني  يلعب  أن  وينتظر  فني.  مستوى 
ومدربه  العبوه  ويدرك  التأهل  نقاط  عن  بحثاً  قوته 
يتصدر  الذي  البولندي  واملنافس  املباراة  صعوبة 
املجموعة بأربع نقاط حصل عليها من فوز وتعادل 
وآماله كبرية يف تسجيل اسمه ضمن املنتخبات القوية 
البولندي  املنتخب  قائد  رفاق  ويدرك  املونديال.  يف 
تعني  األرجنتني  مواجهة  أن  ليفاندوفسكي  روبريت 
البطولة للمنتخب ألنها ستحمله للدور التايل يف حال 
سيكون  الثقة  عنرص  أن  يعني  ما  التعادل  أو  الفوز 
مييس  أن  يقيناً  يعلم  أنه  غري  املنتخب  لدى  متوفراً 

ورفاقه لن يرتكوا الفرصة تضيع من تحت أقدامهم.
إىل  الظروف  الحسم يف مثل هذه  وتحتكم مواجهات 

أنصاف  عىل  واللعب  الخسارة  عدم  منطق 
الفرص وهو أمر سيغلق املباراة ويجعلها 

دفاعية تحسم بجزئيات صغرية وحلول 
فردية ما يعني أن املباراة ستكون يف 
الالعبني  بني  الرتكيز  درجات  أعىل 

والتمسك بأمل التأهل.
يدخل  البولندي  املنتخب  أن  ورغم 
والفوز  التعادل  بفرصتي  املباراة 
الوحيدة  الفرصة  أن  إال  للتأهل 
قوية  تبقى  األرجنتيني  للمنتخب 

من  ترسانة  يمتلك  ملنتخب  جداً 
ليونيل  لقائده  فريدة  وقدرات  النجوم، 

الكروية  اإلثارة  يعطي  أن  وهو  مييس 
للجماهري التي ستتابع املباراة. ويملك املنتخب 

هدفان  وعليه  أهداف  وثالثة  نقاط  ثالث  األرجنتيني 
وهدفني  نقاط  أربع  البولندي  املنتخب  يملك  فيما 

نظيفني.

{  منتخب بولندا

{ منتخب األرجنتين

قبل التفكير في منافسهم 
المقبل.. سكالوني:

علينا التأهل أوال
ملنتخب  الفني  املدير  سكالوني،  ليونيل  تحدث 
نظريه  مع  ستجمعه  التي  املواجهة  عن  األرجنتني، 

بولندا ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022.
وقال سكالوني يف املؤتمر الصحفي: نعلم أن كل مباراة 
مهمة، سواء كان ذلك يزيد الضغط علينا أم ال، ورغم 

ذلك ندرك أن الفوز هو يشء أسايس.
مسبًقا  نعرف  كنا  األرجنتني:  منتخب  مدرب  وأضاف 
للتأهل  األخرية ستكون مصريية وحاسمة،  املباراة  أن 

لدور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022.
وواصل ليونيل سكالوني عن مباراة اليوم 
يف كأس العالم، قائاًل: منتخب بولندا 
الذي  الخاص  أسلوبه  لديها 
مباراة  وأي  اخرتاقه،  يصعب 
يف  مباراة  أهم  هي  نلعبها 
يف  حدث  وما  مسريتنا، 
املايض،  يف  يبقى  املايض 

ونحن نفكر يف املستقبل.
حديثه:  سكالوني  واختتم 
أن  قبل  نتأهل  أن  يجب 
الذي  املنتخب  يف  نفكر 
نهائي  ثمن  يف  سنواجهه، 
يهمنا  وال   ،2022 العالم  كأس 
أي  أو  فرنسا  الخصم  كان  إن 

منتخب آخر.

{ سكالوني 

ليساندرو: تشيسالف:

سويدرسكي:

ال بديل سوى الفوز ال نريد العودة ..!

جــاهـزون

األرجنتني،  منتخب  مدافع  مارتينيز  ليساندرو  اعرتف 
بصعوبة لقاء بولندا يف ختام دور املجموعات باملونديال، 

خاصة يف ظل وجود القناص ليفاندوفسكي.
املؤتمر الصحفي إن منتخب بولندا  وقال مارتينيز يف 
العالم  العبي  أفضل  أحد  ولديه  ومنظم،  قوي  منافس 

يف خط الهجوم.
وتابع »يجب الرتكيز مع ليفاندوفسكي يف كل تحركاته، 

وعدم منحه مساحة لهز الشباك«.
وأكد أن املنتخب األرجنتيني ال بديل أمامه 
سوى الفوز عىل بولندا، بعدما نجح 
املكسيك  التغلب عىل  يف  التانجو 

واستعادة آمال التأهل.
إذا  يعرف  ال  أنه  إىل  وأشار 
كان سيلعب بشكل أسايس 
جاهز  لكنه  ال،  أم  اليوم 

لخوض املواجهة.
للمرة  يشارك  أنه  وأكد 
العالم،  كأس  يف  األوىل 
مع  كبريا  مجهودا  وسيبذل 
زمالئه للعبور إىل دور الستة 
عرش. وأوضح أن الخسارة أمام 
الدافع  الالعبني،  أعطت  السعودية 
دافع  وهناك  املكسيك،  أمام  للتعويض 

قوي لحسم التأهل أمام بولندا.

ملنتخب  الفني  املدير  ميشنيفيتش،  تشيسالف  تحدث 
بولندا، عن مواجهة األرجنتني، اليوم األربعاء.

وقال ميشنيفيتش يف مؤتمر صحفي: »عندما سحبت 
بني  وليس  منتخبني،  بني  مباراة  ينتظر  كان  القرعة 

مييس وليفاندوفسكي«.
عن  عبارة  واملباراة  بهدوء،  التعامل  »علينا  وأضاف: 
يحتاجان  ومييس  ليفاندوفسكي  فريق،  ضد  فريق 
ومنتخب  قويا،  يكون  أن  يجب  الفريق  رفاقهما،  إىل 

العب  وهو  مييس،  عىل  يعول  بأكمله  األرجنتني 
دعمت  »لطاملا  وواصل:  كبري«. 

رائع،  منتخب  فهو  األرجنتني، 
أدعمهم  لن  بالطبع  لكني 

إىل  أعود  أال  وأرجو  اليوم، 
فالفندق  برسعة،  بولندا 
كثريا  ونستمتع  جيد 
عندما نخرج، الالعبون 
يف  سعداء  وأرسهم 
سؤال  عىل  وردا  قطر«. 

إيقاف  كيفية  حول 
توجد  »ال  علق:  مييس، 

»مييس  واستطرد:  إجابة«. 
مباريات  يف  أهداف  عدة  سجل 

ويجب  يراوغ  أن  يستطيع  مختلفة، 
أن نمنعه من ذلك، ألنه إذا فعلها سيسبب لنا املشاكل«.

أبـدى لـوكاي سكروبسـكي حـارس مرمـى بولندا، 
سـعادته بتصدي تشـيزني لركلـة جـزاء يف مواجهة 

السعودية، والتي انتهت بفوز بولندا 0-2.
وقال سكروبسـكي يف املؤتمر الصحفـي »لدي الكثري 
من املشـاعر عندما أتواجد عىل دكة البدالء أو امللعب«. 
وتابع »سـعيد بوجودي يف كأس العالم، 
لقد  للفريـق،  التوفيق  أتمنـى 
منتخـب  أننـا  أظهرنـا 
رائـع ومتحمـس أمام 

السعودية«.
كارول  أمـا 
سويدرسـكي العب 
فأوضـح  بولنـدا، 
أننـا  »نشـعر 
ملواجهـة  جاهـزون 
نتحـىل  األرجنتـني، 
بالهدوء ألننـا يف صدارة 

املجموعة«.

{ ليساندرو 

مارتينيز

{ تشيسالف

{ سويدرسكي
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أسرتاليا  منتخب  يطمح  أ-  ب.  د.   - الدوحة 
عاما   16 ملدة  انتظاره  طال  حلم  لتحقيق 
العالم  كأس  نهائيات  يف  الـ16  لدور  بالتأهل 
منتخب  يواجه  حينما  وذلك  القدم،  لكرة 
الثالثة  الجولة  يف  األربعاء،  اليوم  الدنمارك، 
)األخرية( ملباريات املجموعة الرابعة من مرحلة 

املجموعات يف مونديال قطر 2022.
اللقب(  )حامل  فرنسا  منتخب  حجز  وبعدما 
املقعد األول يف تلك املجموعة لألدوار اإلقصائية 
لقائه مع  املاضية قبل  الجولة  املونديال منذ  يف 
املنتخب التونيس يف الجولة األخرية اليوم، يف ظل 
فإن  نقاط،   6 برصيد  الرتتيب  قمة  عىل  تربعه 
الرصاع عىل املقعد اآلخر، أصبح يدور اآلن بني 

منتخبات أسرتاليا والدنمارك وتونس.
ويمتلك منتخب أسرتاليا، الذي يشارك يف كأس 
العالم للمرة السادسة يف تاريخه والخامسة عىل 
التوايل، الحظوظ األوفر يف التأهل ملرحلة خروج 
يحتل  حيث  )الديوك(،  منتخب  برفقة  املغلوب 
متفوقا  نقاط،   3 برصيد  حاليا  الثاني  املركز 
بفارق نقطتني عىل منتخبي الدنمارك وتونس، 

صاحبي املركزين الثالث والرابع عىل الرتتيب.
كافيا  الثالث  النقاط  عىل  الحصول  وسيكون   
اإلقصائية  لألدوار  للتأهل  األسرتايل  للمنتخب 
اإلنجاز  حقق  بعدما  تاريخه،  يف  الثانية  للمرة 
ذاته يف نسخة املسابقة عام 2006 بأملانيا، دون 

النظر لنتيجة اللقاء اآلخر بني تونس وفرنسا.

نقاط   6 األسرتايل  املنتخب  جعبة  يف  وسيصبح 
يف تلك الحالة، يف حني سيتجمد رصيد منتخب 
يف  السادس  ظهوره  يسجل  الذي  الدنمارك، 

املونديال، عند نقطة وحيدة.
ومن املمكن أن يصعد املنتخب األسرتايل، الذي 
يف  أهداف   4 واستقبل  هدفني  اآلن  حتى  أحرز 
تعادله  حال  القادم  للدور  باملجموعة،  مشواره 
مع نظريه الدنماركي، رشيطة خسارة منتخب 
تونس أو تعادله أمام فرنسا، أما يف حال تعادل 
أسرتاليا وفوز تونس، فإن ورقة الرتشح سوف 
قرطاج(،  )نسور  منتخب  نصيب  من  تكون 
 4 رصيد  يف  املنتخبني  كال  سيتساوى  حيث 
الذي  العام،  األهداف  فارق  وسيكون  نقاط، 

تلك  البطولة يف  لالئحة  إليه وفقا  االحتكام  يتم 
الحالة، يف صالح املنتخب العربي.

مطالبا  الدنمارك  منتخب  سيكون  جانبه،  من 
الـ16  لدور  للصعود  أسرتاليا  عىل  بالفوز 
التوايل  عىل  والثانية  تاريخه  يف  الخامسة  للمرة 
بني  اآلخر  اللقاء  نتيجة  وانتظار  املونديال،  يف 

تونس وفرنسا.
حال  رسميا  الدنماركي  املنتخب  ويصعد 
املباراة  يف  تونس  وتعثر  أسرتاليا  عىل  انتصاره 
سيكون  العام  األهداف  فارق  لكن  األخرى، 
حال  والدنمارك،  تونس  منتخبي  بني  الفيصل 
فوزهما عىل فرنسا وأسرتاليا، حيث سيتساويان 
يف رصيد 4 نقاط، يف تلك الحالة. وأحرز منتخب 

الدنمارك هدفا وسكن شباكه هدفان حتى اآلن 
يف املجموعة، يف حني لم يسجل املنتخب التونيس 

أي هدف واستقبل هدفا واحدا.
خسارته  صدمة  األسرتايل  املنتخب  واجتاز 
الجولة  أمام منتخب فرنسا يف   4  / 1 القاسية 
  /  1 تغلبه  عقب  وذلك  للمجموعة،  االفتتاحية 
صفر عىل منتخب تونس يف الجولة الثانية، يوم 
 18 الثالث خالل  فوزه  ليحقق  املايض،  السبت 
مباراة خاضها يف مسريته بكأس العالم، والتي 
هو  تونس  عىل  الفوز  وكان   .1974 عام  بدأت 
األول ملنتخب أسرتاليا بكأس العالم، منذ فوزه 
 2010 عام  املونديال  نسخة  يف  رصبيا  عىل 

بجنوب إفريقيا.

مــواجـهـة »الـصـعـود«
الدنمارك وأستراليا .. صراع الخبرة والطموح

{ منتخب أستراليا{ منتخب الدنمارك

أرنولد:

ليندستروم:ليكي:

هيولماند:

ســنـواجـه فـريـقـا قــويـا

المونديال حلم تحققأصبحنا خصما ال يستهان به

مـهــمـة صــعــبــة
الدنمارك  مواجهة  عن  أسرتاليا،  ملنتخب  الفني  املدير  أرنولد،  جراهام  تحدث 
أرنولد، يف مؤتمر صحفي: »الدنمارك فريق قوي، وليسوا هنا  اليوم. وقال 
من فراغ، نركز عىل أنفسنا وعىل الفوز، ونود أن يستعيد الالعبون لياقتهم 

اليوم«.
وأضاف: »ال نستطيع التحكم يف مجريات أي مباراة أخرى، أي منتخب 
بكل  والجماهري تحتفل  والدولة، نحن نحتفل  الشعب  يوحد  قدم  كرة 
فوز أحرزناه، نرى احتفاالت صاحبة يف كل مكان، نريد رسم البهجة 
الدنمارك الفرتة األخرية،  عىل وجوه الجماهري«. وزاد: »شاهدنا تطور 
الطريقة  وسنرى  و3-4-3،   3-3-4 بطريقتي  اللعب  يجيدون  هم 

األنسب ملواجهتهم، ونتطلع قدما للمباراة«.
وتابع: »الشباب سعداء باللعب هنا، األمر يتعلق بالحفاظ عىل مستوى 

الطاقة لدينا، أشعر أنني مستعد«.
وعن تنظيم قطر للمونديال، علق: »التنظيم جيدا جدا، 
وعاينا املعسكرات هنا منذ 3 سنوات، واملرافق مذهلة 
ولم نكن بحاجة للقلق حول التدريب أو األرضيات أو 

النجيلة، سعداء جدا بهذه املرافق«.

قال ماثيو ليكي، العب منتخب أسرتاليا، عن مواجهة الدنمارك، 
العالم  كأس  يف  مواجهة  وكل  عىل حدة،  مباراة  كل  »نلعب 

الصحفي:  باملؤتمر  له  ترصيحات  يف  وأضاف  صعبة«. 
هو  واألهم  العالم،  كأس  يف  كبرية  خربات  »لدي 

االستعداد لكل مباراة، اليومان املاضيان كانا مهمني 
عىل  قدرتنا  لنستعيد  بدنيا  تعافينا  ألننا  جدا، 

اللعب«.
وتابع: »نريد إدخال البهجة إىل قلوب الجماهري، 
العالم،  بكأس  ونحلم  املباريات  نشاهد  كنا 
أن نصبح  نريد  أذهاننا،  األمور يف  ترسخت هذه 
محرتفني يف لعب كرة القدم، كانت أرستي تتابع 

كرة القدم وما دفعها لذلك هو تأهل املنتخب لكأس 
العالم«. وختم: »الدنمارك فريق جيد ويملك العبني 

مميزين بكل الخطوط ويعملون بقوة، نريد أن نلعب 
صحيحة،  بطريقة  ونضغط  نتوتر  وال  إيجابية  بطريقة 

وهذا ما عملنا عليه، رصنا خصما ال يستهان به«.

توقع كاسرب هيوملاند املدير الفني للمنتخب الدنماركي، مواجهة صعبة أمام 
أسرتاليا يف ختام دور املجموعات ملونديال قطر.

وقال هيوملاند يف املؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن املواجهة ستكون صعبة؛ 
ألنها حاسمة يف سباق التأهل إىل دور الـ 16.

وأشار إىل أن املنتخب الدنماركي لديه طموح يف التأهل إىل ثمن النهائي، 
وبالتايل ال بديل عن الفوز عىل أسرتاليا.

الدفاع  خالل  من  رائع  جماعي  عمل  لديه  أسرتاليا  منتخب  أن  وأوضح 
الفوز عىل تونس، ويتمتع  املنتخب األسرتايل حقق  أن  والهجوم، مؤكًدا 

بحظوظ قوية يف التأهل للمرحلة التالية.
أسرتاليا  مباراة  لخوض  الجاهزية  أتم  يف  الدنماركي  املنتخب  أن  وأكد 
وتحقيق النقاط الثالث، موضًحا أنه ال وجود إلصابات بالنسبة ملنتخب 

بالده.
ظل  يف  الضغط  تحت  بالفعل  الالعبني  أن  إىل  وأشار 

واضحة  جماعية  هناك  لكن  التأهل،  رصاع 
بالنسبة للمنتخب الدنماركي، وتركيز شديد 

عىل أهداف الفريق.

}

 ليندستروم

}

عىل  الدنماركي  املنتخب  العب  ليندسرتوم،  يسرب  أكد 
أسرتاليا  أمام  اليوم،  تنتظرهم  التي  املباراة  صعوبة 
قطر  العالم  لكأس  املجموعات  دور  ختام  يف 

.2022
الصحفي  املؤتمر  خالل  ليندسرتوم،  وقال 
تكون  لن  مباراة  تنتظرنا  املباراة:  قبل  ما 
أجل  من  يلعب  سوف  منافس  أمام  سهلة، 
للدور  للتأهل  اإليجابية  بالنتيجة  الخروج 
سطرناه  الذي  الهدف  وهو  عرش،  السادس 
املواجهة  من  يجعل  ما  وهو  املباراة،  قبل 

سهلة. ليست 
وأضاف العب الدنمارك: املشاركة يف املونديال 
للفريق  املساعدة  اقدم  أن  وأتمنى  تحقق،  حلم 
أسرتاليا،  أمام  اليوم  مباراة  يف  هدفنا  تحقيق  عىل 

وبعدها سنتحدث عن أهداف أخرى.

}

  ماثيو ليكي

}

}

 هيولماند

}

 }

جراهام أرنولد

}
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بلغت ثمن نهائي المونديال

أميركا تنهي الحلم اإليراني
بركب  املتحدة  الواليات  لحقت 
قطر،  مونديال  نهائي  لثمن  املتأهلني 
بعد التغلب عىل إيران بهدف دون رد، 
التي  املباراة  يف  الثالثاء،  أمس  مساء 
ختام  يف  الثمامة،  ملعب  عىل  أقيمت 

الثانية. مباريات املجموعة 
وسجل هدف أمريكا الوحيد كريستيان 

بوليسيتش يف الدقيقة )38(.
أمريكا رصيدها  النتيجة رفعت  وبتلك 
خلف  الثاني  املركز  يف  نقاط   5 إىل 
نقاط،   7 برصيد  املتصدرة  إنجلرتا 
بينما تجمد رصيد إيران عند 3 نقاط، 

لتودع البطولة من الدور األول.
الخطورة  املتحدة  الواليات  شكلت 
التاسعة،  الدقيقة  يف  املباراة  يف  األوىل 
حدود  عىل  من  موىس  من  بتسديدة 

املنطقة ذهبت بعيدا عن املرمى.
يف  لعرضية  بوليسيتش  وارتقى 
ضعيفة  رأسية  مسددا   ،11 الدقيقة 

ذهبت سهلة يف يد بريانفارد.
الدقيقة  يف  للمحاولة  أمريكا  وعادت 
من  كرة  سارجنت  سدد  بعدما   ،28
بدفاع  اصطدمت  املنطقة،  حدود  عىل 
تصدى  برأسية  وياه  وتابعها  إيران، 

لها حارس إيران.
لوياه  الكرة  بعدها  سارجنت  ومهد 
ليسدد   ،33 الدقيقة  يف  املنطقة  داخل 
األخري كرة قوية ذهبت أعىل العارضة.

التسجيل  املتحدة  الواليات  وافتتحت 
ديست  أرسل  بعدما   ،38 الدقيقة  يف 
تمريرة سحرية بالرأس داخل منطقة 
بوليسيتش  تابعها  ياردة،   6 الـ 

بتسديدة مبارشة سكنت الشباك.
الهدف  إضافة  عن  أمريكا  وبحثت 
الثاني يف الدقيقة 42، من خالل تلقي 
الجانب  يف  طولية  بينية  سارجنت 
بعدها  مسددا  الجزاء،  ملنطقة  األيمن 
عن  بعيدا  ذهبت  قوية،  أرضية  كرة 
بتقدم  األول  الشوط  لينتهي  املرمى، 

أمريكا )0-1(.
وبدأت أمريكا الشوط الثاني بتسديدة 
أرضية من سارجنت من داخل منطقة 

بها  أمسك   ،47 الدقيقة  يف  الجزاء 
حارس إيران عىل مرتني.

وظهرت إيران هجوميا للمرة األوىل يف 
املباراة يف الدقيقة 52، بمتابعة البديل 
علت  رأسية  مسددا  لعرضية،  قدوس 

العارضة.
وأهدرت إيران فرصة محققة للتعديل 
جولزاده  مرر  بعدما   ،65 الدقيقة  يف 
املنطقة،  داخل  لقدوس  سحرية  كرة 

إىل  بقليل  مرت  كرة  األخري  ليسدد 
جوار القائم.

عىل  مخالفة  عىل  أمريكا  وتحصلت 
 ،69 الدقيقة  يف  املنطقة  حدود 
علت  مبارشة  بتسديدة  موىس  نفذها 

العارضة.
الدقيقة  يف  التعديل  إيران  وحاولت 
عرب  املنطقة  خارح  من  بتسديدة   ،70

عزت الله، ذهبت أعىل العارضة.

عرضية  ترابي  تابع   ،82 الدقيقة  ويف 
من  ضعيفة  كرة  مسددا  مخالفة  من 

داخل املنطقة أمسك بها تريني.
النتيجة  تعدل  أن  إيران  وكادت 
بدل  الوقت  من  الثالثة  الدقيقة  يف 
عرضية  بورنحاجي  بمتابعة  الضائع، 
من مخالفة، مسددا رأسية مرت بقليل 
بفوز  اللقاء  لينتهي  القائم،  جوار  إىل 
أمريكا )-1 0( وتأهلها لثمن النهائي.

{ من مباراة إيران وأميركا

إنجلترا تتصدر بثالثية ويلز
أكد املنتخب اإلنجليزي تأهله إىل ثمن نهائي بطولة كأس 
الويلزي بثالثية  املنتخب  2022، بفوزه عىل  العالم قطر 

نظيفة مساء أمس الثالثاء، بختام املجموعة الثانية.
انجلرتا كل من ماركوس راشفورد )50  أهداف   وسجل 

و68( وفيل فودين )51(.
 7 برصيد  الثانية  املجموعة  اإلنجليزي  املنتخب  وتصدر   
أهداف، بفارق نقطتني أمام املنتخب األمريكي الذي تغلب 
عىل إيران بهدف نظيف، ليرضب منتخب »األسود الثالثة« 
موعدا مع املنتخب السنغايل ثاني املجموعة األوىل يف ثمن 
النهائي، فيما استقر رصيد ويلز عند نقطة واحدة يف قاع 

املجموعة.
ساوثجيت،  جاريث  اإلنجليزي  املنتخب  مدرب  وأجرى   
التعديالت عىل تشكيلة فريقه، حيث شارك  مجموعة من 
ولعب  جماهريية،  ملطالب  استجابة  أساسيا  فودين  فيل 
راشفورد  ماركوس  من  كل  جانب  إىل  األمامي  الخط  يف 

وهاري كني.
 وخاض جوردان هندرسون املباراة أساسيا عىل حساب 
ووكر  كايل  األيرس  الظهري  عاد  فيما  مونت،  مايسون 
للتشكيلة بعد شفائه من اإلصابة، ليلعب بدال من كريان 

تريبييه.
األول،  الشوط  أجواء  عىل  اإلنجليزي  املنتخب  وسيطر   
املنتخب  قبل  من  فيه  ومابلغ  مستميت  دفاع  وسط 
لتهديد  العارشة  الدقيقة  اإلنجليز حتى  وانتظر  الويلزي، 
مرمى منافسه، عندما مرر كني كرة بينية، واجه راشفورد 

من خاللها الحارس وارد الذي تصدى ملحاولته.
 وجرب فودين حظه بتسديدة ضعيفة مرت بجانب القائم 
قوية،  تسديدة  راشفورد  وأطلق   ،14 الدقيقة  يف  القريب 
استدعى  ما  برأسه،  ويليامز  نيكو  ويلز  ظهري  أبعدها 

عالجه يف الدقيقة 23.
 ويف الدقيقة 36، لم يستطع ويليامز إكمال اللقاء إلصابته 
بارتجاج بسيط إثر اللقطة السابقة، فدخل مكانه الظهري 

األيمن كونور روبرتس.
 وأثمرت لعبة مشرتكة بني العبي املنتخب اإلنجليزي، عن 
عىل  سيطر  الذي  فودين  إىل  بيلينجهام  تمريرة  وصول 

الكرة قبل أن يسدد فوق املرمى بالدقيقة 38.

 ويف الوقت بدل الضائع، أطلق املنتخب الويلزي تسديدته 
األوىل يف املباراة عرب جو ألن الذي ذهبت كرته عاليا فوق 

املرمى.
 وخرج قائد املنتخب الويلزي جاريث بيل من اللمعب بني 
الشوطني لتلقيه إصابة، ليدخل بدال منه برينان جونسون.

هدف  إحراز  من  أخريا  تمكن  اإلنجلزي  املنتخب  لكن   
نفذها  مبارشة،  حرة  ركلة  عرب   ،50 الدقيقة  يف  التقدم 

راشفورد بدقة نحو القائم البعيد ملرمى ويلز.
 وبعد دقيقة واحدة، أضاف اإلنجليز الهدف الثاني، عندما 
أرسل كني عرضية زاحفة من الجهة اليمنى، تابعها الخايل 

من الرقابة فودين يف املرمى بلمسة مبارشة.

وحصل  الهدفني،  بعد  الويلزي  املنتخب  ونشط   
أن  قبل  اليرسى،  الناحية  يف  الكرة  عىل  جيمس  دانييل 
الدقيقة  يف  البعيد  القائم  بجوار  مرت  بيمينه  يسددها 
الويلزي  املهاجم  سدد  واحدة،  بدقيقة  وبعدها   ،55
من  ارتدت  الجزاء،  منطقة  خارج  من  كرة  مور  كريج 
الحارس  يبعدها  أن  قبل  ماجوير،  هاري  املدافع  رأس 

بيكفورد. جوردان 
يف  الثالث  هدف  الهدف  إحراز  من  راشفورد  وتمكن   
الدقيقة 68، عندما حصل عىل تمريرة من فيليبس، لرياوغ 
يف الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد يف 

الشباك.

 
وانطلق ويلسون بالكرة قبل أن يمرر 

نحو  كرة  قصرية  مسافة  من  سدد  الذي  راشفورد  إىل 
أن  قبل   ،72 الدقيقة  يف  وارد  لها  تصدى  القريب  القائم 

يخرج من امللعب ويشارك جاك جريليش بدال منه.
 واقرتب فودين من إحراز الهدف الرابع يف الدقيقة 77، عندما 
تلقى تمريرة بيلينجهام لكنه فشل يف محاولته القريبة، قبل 
أن ترتد الكرة له ويحاول التمرير لبيلينجهام دون فائدة.. 
املتبقية هادئة، دون وجود فرص حقيقية  الدقائق  ومرت 
عىل مرميي الفريقني، باستثناء واحدة يف الوقت بدل الضائع، 

عندما هز مدافع املنتخب اإلنجليزي جون ستونز العارضة.

{ منتخب إنجلترا

تضرب موعدا

مع السنغال

األهداف: بوليسيتش د 38

طرد: ال يوجد

الحكم: ماتيو الهوز

األهداف: راشفورد هدفين )50، 69(، 

فودين د 51 )إنجلترا(

طرد: ال يوجد

الحكم: سالفكو فينتشيتش

الواليات المتحدة

إنجلترا

إيران

ويلز
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الثاني  الهدف  كوليبايل  كاليدو  سجل   70 الدقيقة  ويف 
للمنتخب السنغايل، ليمنح فريقه بطاقة العبور للدور الثاني.
وسيطر املنتخب السنغايل عىل ربع الساعة األوىل من املباراة، 
الكرة،  عىل  االستحواذ  من  االكوادوري  منافسه  وحرم 
دفاع  من  لصيقة  لرقابة  فالنسيا  إينري  مهاجمه  خضع  كما 

السنغال بقيادة كاليدو كوليبايل.
سار  إسماعيال  الثالثي  من  املكون  السنغال  هجوم  وأضاع 
ربع  يف  الفرص  من  العديد  ديا،  وبوالي  ندياي  وإليمان 

االكوادوري  املنتخب  حاول  فيما  املباراة،  من  األوىل  الساعة 
االعتماد عىل الهجمات املرتدة.

املنتخب  حصل  نهايته،  من  األول  الشوط  اقرتاب  ومع 
السنغايل عىل رضبة جزاء يف الدقيقة 44 بعد عرقلة إسماعيال 
سار داخل منطقة الجزاء من بيريو هينكابي مدافع املنتخب 
االكوادوري، ليحتسب الحكم رضبة جزاء سددها إسماعيال 

سار بنجاح يف الشباك مسجال الهدف األول.
ولم تشهد باقي دقائق الشوط األول أي جديد، ليطلق الحكم 

صافرة نهايته بتقدم املنتخب السنغايل بهدف نظيف.
ومع بداية الشوط الثاني واصل املنتخب السنغايل سيطرته 
هدف  تسجيل  االكوادوري  املنتخب  حاول  فيما  الكرة،  عىل 

التعادل يف شباك منافسه والعودة للمباراة من جديد.
التعادل  هدف  كايسيدو  مويسيس  سجل   ،67 الدقيقة  ويف 
رضبة  من  عرضية  كرة  تلقى  بعدما  االكوادوري  للمنتخب 
لكايسيدو  مررها  الذي  توريس  فيليكس  إىل  وصلت  ركنية 

ليضعها األخري يف الشباك.

ولم يهنئ املنتخب االكوادوري بالتعادل، حيث نجح منتخب 
السنغال يف إضافة الهدف الثاني عن طريق كاليدو كوليبايل 
يف الدقيقة 70، بعدما تلقى رضبة حرة داخل منطقة الجزاء 

ليسددها يف الشباك مسجال الهدف الثاني.
من  العديد  االكوادوري  املنتخب  شن  الثاني  الهدف  وبعد 
لكنه  النتيجة  تعديل  محاوال  السنغال  مرمى  عىل  الهجمات 
عىل  حافظ  الذي  القوي  السنغال  دفاع  مواجهة  يف  فشل 

النتيجة حتى نهاية املباراة ليفوز 2/ 1.

أطاحت باإلكوادو.. وفازت بهدفين لهدف

السنغال تحسـم التـأهــل
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{ فرحة سنغالية بالتأهل

ماني.. يحتفي بالصعودكوليبالي.. رجل المباراة
جائزة  عىل  السنغال،  منتخب  قائد  كوليبايل،  خاليدو  حصل 
أفضل العب يف مباراة أسود التريانجا ضد اإلكوادور، يف املباراة 
منافسات  ضمن  أقيمت  التي 
من  واألخرية  الثالثة،  الجولة 
كأس  لبطولة  املجموعات  دور 

العالم قطر 2022.
الهدف  كوليبايل  وسجل 
وهو  السنغال  ملنتخب  الثاني 
التريانجا  ألسود  الفوز  هدف 
املباراة  يف  اإلكوادور  عىل 
املنتخب  لصالح  انتهت  التي 
السنغايل بهدفني مقابل هدف.

ل  عقب قا صحفية  ترصيحات  يف  كوليبايل 
املباراة: بعد املباراة األوىل الكثري كانوا يروننا خارج البطولة، 
لكن بالنسبة لنا هذا األمر كان غري وارد.. كنا نريد أن نقوم 
املجموعة  ترتيب  الهولندي  املنتخب  عظيمة.وتصدر  بأشياء 
األوىل برصيد 7 نقاط، وذلك بعد فوزه عىل السنغال والعنابي 
وتعادله مع اإلكوادور. واحتل املنتخب السنغايل املركز الثاني 
برصيد 6 نقاط عقب فوزه يف مباراتني عىل قطر واإلكوادور.

لن يكون بمقدور املنتخب السنغايل االستفادة من خدمات متوسط ميدانه، إدريسا جانا 
جي، يف ثمن نهائي كأس العالم »قطر 2022«، إثر حصوله عىل إنذارْين يف الدور األول 
أمام املنتخبنْي الهولندي واإلكوادوري، وسيعمد املدرب أليو سييس إىل محاولة إيجاد 

النهائي  ثمن  يف  أخرى  خيارات 
العب  غياب  لتعويض 
اإلنجليزي،  إيفرتون 
»أسود  ضمان  بعد 
 » نجا ا لتري ا
ثمن  إىل  الوصول 
املحفل  نهائي 

املونديايل.
املنتخب  وكان 
عىل  تفوق  قد  السنغايل 

بهدفنْي  الثالثاء،  أمس  اإلكوادور، 
ست  إىل  رصيده  بذلك  رافعاً  لهدف، 

نقاط، ومحتال املركز الثاني يف املجموعة األوىل خلف هولندا.
الدور  إىل  إفريقي يصل  السنغالية هي أول منتخب  الكتيبة  أن  إىل  ُيشار 
املغرب  من  كل  مواقف  ِتبيان  انتظار  يف   ،»2022 قطر  لـ»مونديال  الثاني 

وغانا والكامريون ثم تونس.

احتفل ساديو ماني، نجم منتخب السنغال بتأهل 
الـ16، عقب فوز منتخب  التريانجا إىل دور  أسود 

وذلك  هدف،  مقابل  بهدفني  اإلكوادور،  عىل  بالده 
ضمن منافسات الجولة الثالثة واألخرية من دور 

املجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.
الشخيص عرب موقع  ونرش ماني عىل حسابه 
صورة  »انستجرام«،  االجتماعي  التواصل 
إىل دور  التأهل  السنغال عقب  الحتفال العبي 

الـ16.
وكان نجم بايرن ميونخ قد غاب عن منافسات 

يف  خطرية  إلصابة  تعرضه  بعد  قطر  مونديال 
الدوري األملاني قبل أيام من انطالق البطولة.

األوىل  املجموعة  ترتيب  الهولندي  املنتخب  وتصدر 
السنغال  عىل  فوزه  بعد  وذلك  نقاط،   7 برصيد 

والعنابي وتعادله مع اإلكوادور.
برصيد  الثاني  املركز  السنغايل  املنتخب  واحتل 
قطر  عىل  مباراتني  يف  فوزه  عقب  نقاط   6

واإلكوادور.

{ كوليبالي

{ ساديو ماني

{ إدريسا

نهدي التأهل لـ »بابا ديوب«
للمنتخب  الفني  املدير  سيسيه  أليو  دخل 

السنغايل، تاريخ منتخب بالده، واملنتخبات 
اإلفريقية من أوسع األبواب.

أن  بعد  وذلك 
السنغال  قاد 
الدور  لبلوغ 

من  النهائي  ثمن 
بالفوز  العالم،  كأس 

دور  نهائيات  يف  اإلكوادور  عىل 
املجموعات »1-2«.

سيسيه أصبح أول إفريقي يصعد 
كالعب  املونديال،  نهائي  ثمن  إىل 

يف  املنتخب  ضمن  كان  حيث  وكمدرب، 
2002.. وكان سيسيه سابقاً قد لعب  نسخة 

يف  إفريقيا  أمم  بطولة  يف  للسنغال  نهائي  أول 
عام 2002، والتي خرسها أسود التريانجا أمام 

الكامريون.
النهائي  إىل  ذلك وصل  وبعد 
وفاز  كمدرب،  مرتني 
هذا  يف  منها  بواحد 
العام، وهي أول مرة 

يف تاريخ السنغال.
سيسيه  أليو  وقال 
املؤتمر  خالل 
عقب  الصحفي 
تأهل أسود الرتينجا 
يف   16 الـ  دور  إىل 
 :2022 العالم  كأس 
االنتصار  هذا  إهداء  نريد 
الكبري للراحل بابا ديوب وأيًضا 
لالعب كبري آخر ساديو ماني الذي 
قدم الكثري للسنغال ولكن اإلصابة حرمتنا منه.

{ أليو سيسيه

أليو سيسيه:

تلقينا صفعة قوية
اإلكوادور،  ملنتخب  الفني  املدير  ألفارو،  جوستافو  األرجنتيني  وصف 

خسارة فريقه أمام السنغال بنتيجة 1-2 يف آخر جوالت املجموعة األوىل 
ببطولة كأس العالم قطر بـ»الصفعة القوية«.. وأكد الفارو يف املؤتمر 

الصحفي عقب املباراة، أن هناك مجموعة من األخطاء أدت لهذه 
الخسارة التي كانت بمثابة نهاية حلم جميل بالنسبة ملنتخب 
اإلكوادور.. وأشار إىل أنه يشعر باأللم نتيجة هذه الخسارة، 

يستطيع  اإلكوادور  ملنتخب  واعدا  جيال  هناك  ولكن 
التحسن مستقبال واكتساب الخربات.

ألفارو  أكد  اإلكوادور؛  منتخب  مع  مستقبله  وعن 
تحديد  أجل  من  الوقت  بعض  إىل  بحاجة  أنه 

مستقبله، والحصول عىل راحة ورؤية عائلته.
االتحاد  مسؤويل  مع  »تحدثت  وأضاف: 
قرار  أي  تأجيل  عىل  واتفقنا  اإلكوادوري 
كأس  بعد  ملا  املنتخب  مع  مستقبيل  يخص 
العالم، واآلن عىل أن أسرتيح قليال ثم أفكر يف 

األمور مرة أخرى«.

جوستافو ألفارو:

{ جوستافو ألفارو

األهداف: اسماعيال سار د44، 
كوليبالي د70 )السنغال(
كايسيدو د67 )اإلكوادور(

طرد: ال يوجد
الحكم: كليمانت توربين

اإلكوادورالسنغال
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الدوحة- د. ب. أ - اقتنص 
منتخب السنغال أمس 
الثالثاء بطاقة الصعود 

لدور الـ16 في نهائيات 
كأس العالم لكرة القدم، 

المقامة حاليا في قطر، 
عقب فوزه المثير 2 /  1 

على منتخب اإلكوادور، في 
الجولة الثالثة )األخيرة( 

لمباريات المجموعة األولى 
من مرحلة المجموعات 

في المونديال.
ورفع المنتخب السنغالي 
رصيده إلى ست نقاط في 
المركز الثاني بفارق نقطة 

خلف المنتخب الهولندي 
صاحب الصدارة.

واحتل المنتخب 
االكوادوري المركز الثالث 

برصيد أربع نقاط ليودع 
البطولة.

وتقدم المنتخب السنغالي 
عن طريق إسماعيال 

سار في الدقيقة 44 من 
ضربة جزاء، قبل أن يدرك 

مويسيس كايسيدو 
التعادل لالكوادور في 

الدقيقة 67.

غياب إدريسا عن الدور المقبل
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الوداع
ترقب إيراني

األسد ال يموت

تركيز عميق

يا رااايق !

الحلم الكبير
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»حشيشو«.. والهوية العربية تحدي كارلوس وسيزارسيسيه.. واثق الخطى
التواصل  مواقع  رواد  تداول 
للحارس  فيديو  االجتماعي 
خوليو  السابق،  الربازييل 
روبرتو  والنجم  سيزار 
خالل  مميز  تحد  يف  كارلوس 

أحد املجمعات التجارية.
هو  سيزار  ان  والطريف 
قام  بينما  التسديد  توىل  من 
روبرتو كارلوس بدور حارس 

املرمى.
كبريا  تفاعال  وجد  الفيديو 
الجماهري  وحرصت  للغاية، 
اللتقاط  الفرصة  انتهاز  عىل 
التذكارية مع النجمني  الصور 

الكبريين.

تميز »العكاس« 
في المونديال

المهندي.. تجربة جديدة

العديد  »العكاس« يف تصوير  الربديني  عدنان  املصور حمد  شارك 
القدم  لكرة  العالم  كأس  من  السابقة  الفرتة  خالل  الفعاليات  من 

»قطر 2022«.
وقال العكاس إن كل املصورين لهم دور كبري يف نقل الصورة وإبراز 

الفعاليات والتنظيم الرائع لكأس العالم.
وأضاف: بدورنا كمصورين ننقل الحدث بأفضل صورة للجمهور يف 
كل مكان للمساهمة ولو بجزء بسيط يف هذا الحدث العاملي الفريد.

بعد نجاحه الكبري يف تقديم برنامج »تنني ونصف« عىل شاشة قناة 
الكاس، يف أول تجربة له منذ انتقاله من قناة الريان، دخل الزميل 
اإلعالمي فيصل املهندي يف تحد جديد عرب برنامج »فانز« الذي يذاع 

يوميا لرصد كل كواليس الجماهري يف بطولة كأس العالم.
وعرب شبكة كبرية من املراسلني يف كل املالعب وكافة أرجاء الدوحة 
يقوم املهندي بالربط بينهم، والتفاعل الرائع عىل الشاشة عىل الهواء 

مبارشة بشكل رائع ومميز.
املهندي أثبت أنه إضافة قوية لقناة الكاس، ونجح من خالل لغته 
العربية وطلته املميزة يف تقديم صورة جيدة عن اإلعالمي القطري.

{ كارلوس وسيزار
{ وداد حشيشو{ أليو سيسيه

صورة  السنغاليني  املشجعني  أحد  نرش 
وهو  سيسيه  أليو  للمدرب  جميلة 
النارية  الدراجات  إحدى  عىل  جالس 
حقق  أن  بعد  وجهه،  تعلو  واالبتسامة 
إىل  التريانجا  ألسود  التاريخي  التأهل 

دور الـ16.
عىل  واضحة  كداللة  الصورة  وجاءت 
نحو  الفريق  وقيادته  سيسيه،  تفوق 
بعد  البعض  تشكيك  رغم  التأهل 
قبل  الفريق  لها  تعرض  التي  الخسارة 
ساديو  النجوم  أبرز  بإصابة  البطولة 
يف  كوياتي  شيخو  إصابة  ثم  ماني، 

مباراة هولندا.

نرش الزميل عمار عيل اإلعالمي 
جميال  فيديو  الكاس  بقنوات 
الشخصية  صفحته  عرب 
للزميلة وداد حشيشو املصورة 
قطر،  يف  تعيش  التي  اللبنانية 
مشيدا فيه باعتزازها بهويتها 

وارتدائها الزي العربي.
وداد  مع  لقاء  يف  عمار  وأكد 
أنه مثلما اعتزت قطر بهويتها 
أيضا  وداد  تعتز  العربية، 
والحجاب  أيضا  العربي  بزيها 
دائما  وبتواجدها  بها  مشيدا 
يف كل املالعب ويف قلب الحدث 

بهذه الصورة الجميلة.

اإلعالمية السودانية الريان الظاهر تؤكد لـ$ الرياضي:

أشجع »الديوك« في المونديال

} كيف ترين أجواء املونديال من املدرجات..؟

- لقد عشت تجربة رائعة للغاية، بالتواجد يف املدرجات 
مع الجماهري وشجعت معهم وكان التفاعل رائعا للغاية 
من  الجمهور  من  كبري  عدد  وحرص  بل  بي،  ورحبوا 
معي  التذكارية  الصور  التقاط  عىل  الجنسيات  مختلف 
وكأس  القدم  كرة  روعة  هي  وهذه  السودان،  من  كوني 

العالم.

} وما انطباعك عن تنظيم قطر لهذه البطولة..؟

كأس  بطولة  استضافة  يف  القطري  النجاح  أن  أعتقد   -
بكل  أوفت  قطر  وبالفعل  للغاية،  مبهر   2022 العالم 
مونديال  بتنظيم  نفسها  عىل  قطعتها  التي  الوعود 
العالم،  كأس  تاريخ  يف  مسبوقة  غري  ونسخة  استثنائي، 
التي  الحمالت  عىل  رد  أبلغ  يشكل  اآلن  قدمته حتى  وما 
من  التقليل  منها  يراد  مشبوهة،  أجندات  عىل  تنطوي 

إمكانياتها وإنجازاتها.

} ما تعليقك عىل الخروج املبكر ملنتخب قطر من 
دور املجموعات..؟

مباريات   3 يف  القطري  الفريق  خسارة  رغم   -
الجانب  عىل  قطر  أن  أعتقد  لكن  املبكر  وخروجه 

العالم  كأس  بلقب  الظفر  من  قطر  تمكنت  اآلخر، 
كافة  يف  الحقيقية  والجودة  االحرتايف  التنظيم  يف 
الجوانب، فضال عن إرسائها القيم اإلنسانية والتأكيد 

عىل التقاليد العربية واإلسالمية، بجانب أن املونديال 
وهذا  تاريخيا  القطرية  للكرة  األول  الظهور  شهد 

إنجاز يف حد ذاته.

} وهل تعتقدين أن املنتخب القطري كان بإمكانه 
تقديم األفضل..؟

الجولة  يف  التعادل  يستحق  كان  الفريق  برصاحة   -
املاضية إال أنه وبعد خسارة العنابي يف مباراتي اإلكوادور 
والسنغال ودع البطولة.. ويبدو أن الفريق لم يتم تجهيزه 

بشكل نفيس وذهني جيد للتعامل مع الضغوط الكبرية.

} ما توقعاتك لبطل هذه النسخة..؟

الفني  البطولة تشهد منافسة قوية وإثارة، واملستوى   -
مميز للغاية، وقد شاهدنا الكثري من املفاجآت حتى اآلن، 

وهذا دليل واضح عىل قوة املنافسة.

}  من هو منتخبك املفضل..؟

وجهة  ومن  »الديوك«  الفرنيس  املنتخب  بقوة  أشجع 
نظري، هو املنتخب األقرب للفوز بلقب البطولة.

} كلمة أخرية..؟

- فخورة بوجودي يف الدوحة لحضور منافسات بطولة 
كأس العالم الحدث االستثنائي الذي تستضيفه قطر ألول 
مرة يف الرشق األوسط والوطن العربي، وأتمنى التوفيق 

لقطر لتخرج البطولة بأفضل صورة.

إرساء القيم اإلنسانية وتقاليدنا أكبر المكاسبقطر فازت باللقب في »التنظيم االحترافي« 

Tv

{ الريان الطاهر 

لفتت الريان الظاهر.. اإلعالمية السودانية بقناة 
النيل األزرق ومراسلة قناة العربية الفضائية 

األنظار في مونديال قطر 2022، بعد أن 
التقطتها عدسات المصورين في مدرجات 

استاد الجنوب وتحديدا خالل مباراة الكاميرون 
وصربيا وهي ترتدي ألوان األسود غير المروضة 

وتشجع الفريق الكاميروني بكل قوة.
وعبرت الريان الظاهر عن سعادتها الكبيرة 

باألجواء المميزة في المدرجات، مؤكدة 
أن الجماهير تعيش حالة رائعة للغاية في 

مونديال العرب. مؤكدة أن ظهورها في 

مدرجات الكاميرون بالذات كونها أفريقية 
وواجبها مساندة كل المنتخبات العربية 

واألفريقية، لذلك قررت ارتداء ألوان المنتخب 
الكاميروني وحمل العلم كرسالة 

للجميع على أن قطر ترحب 
بالجميع وكل العرب سعداء 

للغاية باستقبال الضيوف 
والمشجعين من كل دول 

العالم. التقاها $ 
الرياضي على هامش 

المونديال وكان معها 
هذا اللقاء الذي تحدثت 

فيه بكل االتجاهات 
واليكم التفاصيل:

فخورة بالتواجد 

في الدوحة.. 

وحضور العرس 

الكبير 

كتب – محمد الجزار

{ الريان الطاهر في 

مدرجات الكاميرون

فيس بوك
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المشجع السعودي محمد الكربي يؤكد:

قطر حولت حلمي إلى حقيقة
السعودي  املشجع  الكربي،  محمد  وجه 
الشهري، الشكر إىل دولة قطر عىل تنظيمها 
صاحب  بالشكر  وخص  العالم،  لكأس 
أمري  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

الكبري  واالهتمام  املفدى،  البالد 
املونديال  يف  الهمم  بذوي 

كافة  وتقديم  العاملي، 
من  لهم  التسهيالت 

االستمتاع  أجل 
عىل  بالبطولة 
الجوانب  كافة 
سواء  والنواحي 
أو  املالعب  يف 
الجماهري  أماكن 

أماكن  حتى  أو 
الرتفية واألسواق. 

وأكمل الكربي قائال: »ال 
أجد أي صعوبة يف املواصالت 

يف  شديدة  سهولة  هناك  واملالعب، 
اليابان  إىل  سافرت  لقد  والحركة،  التعامل 

وهي بلد التطور، 
ما  فيها  أجد  لم 
قطر  يف  وجدته 
من سهولة ويرس يف 
دائما  وأسعى  الحركة، 
مباريات  كافة  حضور  إىل 
إىل  ذهبت  املونديال،  يف  العرب 
وسوف  واملغرب،  وتونس  وقطر  السعودية 
بكل  تتم  األمور  ألن  الله  بمشيئة  أستمر 

سهولة ويرس لنا هنا يف قطر«. 
ترصيحات  يف  السعودي  املشجع  وأضاف 
»ذهبت  الكأس:  قناة  عىل  املجلس  لربنامج 
واقف،  وسوق  وكتارا  لوسيل  استاد  إىل 
ببساطة  سيارة  فأجد  باملرتو  أنتقل  لم  إن 
السعودية  أريده،  الذي  املكان  إىل  تنقلني 
فعلته  ما  واحد،  شعب  العرب  وكل  وقطر 
كنت  كعرب،  كلنا  بها  نفتخر  يجعلنا  قطر 
وتحقق  املالعب  هذه  مثل  أشاهد  أن  أحلم 

بكل  ورائع  تحفة  يشء  إنها  هنا،  حلمي 
عىل  ذلك  يتحقق  أن  أتوقع  ولم  املقاييس، 

أرض الواقع«.
يف  هنا  أراه  بما  جدا  »سعيد  قائال:  وأردف 
اإلطالق،  عىل  األفضل  هي  األجواء  قطر، 
تتم  التنظيمية  والعملية  رائعة،  املباريات 
مدروس  هنا  يشء  كل  مستوى،  أعىل  عىل 
التنظيم  ألن  للخطأ،  احتمال  أي  يوجد  وال 
ذوو  حتى  األمور،  كافة  االعتبار  يف  وضع 
الهمم مثيل ال يجدون أي صعوبة يف التنقل 
أو الذهاب لالستادات وكذلك العودة منها«. 
أنني  وعاد املشجع السعودي قائال: »أشعر 
هنا يف بلدي السعودية، الجميع يتعامل معنا 
يساعدنا  الجميع  والتحرض،  الرقي  بمنتهى 
عىل االستمتاع بوقتنا يف املونديال، يوجد يف 
ذوي  من  لنا  مخصصة  أماكن  االستادات 
عىل  تساعدهم  قطر  األكفاء  حتى  الهمم، 
مع  والتعايش  املونديال،  مباريات  متابعة 
وأعيدها  أوال  قلتها  املثايل،  بالشكل  األجواء 
ثانية، ما تقدمه قطر يف كأس العالم إنجاز 
نفتخر  العرب،  نحن  لنا  ومفخرة  حقيقي، 
العاملي،  الحدث  لهذا  عربية  دولة  بتنظيم 
والجميل،  الرائع  الشكل  بهذا  وخروجه  بل 

والذي يتحدث عنه الجميع بكل خري«.

أجواء مونديالية بـ »الصناعية«
باتت شاشات العرض العمالقة والعروض 
التي  األخرى  والتسهيالت  املميزة  الفنية 
تقدمها وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
الصناعية  باملنطقة  املشجعني  منطقة  يف 

تجذب العمال من مختلف الجنسيات.
ويتزايد تدفق العمال إىل هذا املكان املفتوح 
يوًما بعد يوم بينما ترتفع حمى كرة القدم 
تنافسية  العالم  كأس  مباريات  وتزداد 

ومتعة.
منطقة  بدخول  للعمال  السماح  وساهم 
توافد  يف  هيا  بطاقات  بدون  املشجعني 
لتجربة  املنطقة  هذه  عىل  باآلالف  العمال 

أجواء كأس العالم واالستمتاع باملباريات.
تعمل خدمة الواي فاي املجانية والعروض 
مختلف  من  مشهورين  لفنانني  الثقافية 
الطبية  والفحوصات  اآلسيوية  البلدان 
املأكوالت  تقدم  التي  واملطاعم  املجانية 
بأسعار زهيدة يف جعل  الشعبية  اآلسيوية 

من  متأخر  وقت  حتى  نشًطا  املوقع  هذا 
الليل.

وبسبب تزايد شعبية هذا املكان بات العديد 
عملهم  مواقع  من  إليه  يأتون  العمال  من 
مبارشة دون املرور بمنازلهم، ويف حني أن 
معظم من لديهم إجازات من عملهم باتوا 

يقصدون منطقة املشجعني فإن كثريا من 
العمال اآلخرين باتوا يطلبون من رؤسائهم 
يف العمل الحصول عىل يوم إجازة للحضور 

إىل هذا املكان املميز.
عامل  قال   ،$ لصحيفة  حديث  ويف 
الرتتيبات  جميع  قطر  »اتخذت  نيبال:  من 

عىل  املباريات  مشاهدة  فرصة  ملنحنا 
التي  األجواء  وتجذب  الكبرية  الشاشة 
ساهمت الوزارة يف تهيئتها عدًدا كبريًا من 
العمال الذين باتوا أكثر اهتماما من السابق 

بالرياضة والحياة الصحية.
ال  تجربة  لتقديم  برنامجها  من  وكجزء 
تنيس للعمال ذوي الياقات الزرقاء، قدمت 
املشجعني  منطقة  عن  املسؤولة  الجهات 
اليومي  السحب  خالل  من  جذابة  هدايا 
عند  للعمال  تقدم  بطاقات  عىل  يتم  الذي 

دخول املنطقة.
العمل  مجال  يف  يعمل  هندي  مشجع  قال 
بالعمال  للغاية  مهتمة  »قطر  االجتماعي، 
الذين شاركوا يف تشييد العديد من مشاريع 
كأس العالم. هذا الحدث ال يوفر فقط إثارة 
كرة القدم ولكن يعطي فرصة لتعلم ثقافات 
الثقافية  الربامج  خالل  من  األخرى  الدول 
املختلفة التي تقدم هنا بشكل يومي«.. تقدم 
أكشاك الطعام مجموعة متنوعة من األطباق 
املشهورة يف مختلف البلدان اآلسيوية وهي 

عامل جذب آخر لكثري من العمال.

كتب - خالد عيل

العمال يتدفقون لمتابعة المباريات واالستمتاع بالفعاليات

كتب - سانثوش شاندران

ما شاهدته 
هنا لم أره في
أي مكان آخر


