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العنابي فريق شاب وأمامه فرصة للتعويض

كتب - عاطف شادي

حراس العرب األبرز.. وجمهورنا مبهر

هل يمنح الفيفا 
جائزة لجمهور 

العنابي.. ؟

يستحق جمهور العنابي عن جدارة 
واستحقاق جائزة خاصة من 

االتحاد الدولة لكرة القدم الفيفا 
)FIFA(، فهل يمنح الفيفا لهذا 
الجمهور العربي تلك الجائزة؟، 

لتكون بداية وسنة دائمة يف كافة 
البطوالت املقبلة، وتمنح للجمهور 

املثايل الذي وقف مع فريقه ومع 
البطولة رغم الخروج املبكر، 

وتشجيًعا للجماهري باالمتثال للروح 
الرياضة بال تعصب أو شغب بسبب 

خسارة منتخباتها، أناشد االتحاد 
الدويل بذلك وكل اإلعالم الريايض 

العربي والدويل أن يتبنوا ذلك.
نعم توجد دالئل قوية للمطالبة 

بذلك الحق املستحق لهذا الجهور، 
من حيث املظهر الرائع، والتشجيع 

الحضاري الذي ينم عن ثقافة 
وحضارة عربية أصيلة بعيًدا عن 

التعصب والتمييز والعنرصية 
البغيضة، لم تحدث منه أعمال 

شغب، ال يف املدرجات وال خارج 
املدرجات، خالل فعاليات الجولة 

األوىل والثانية والثالثة، ولن يكون 
منه سوى كل خري يف فعاليات دور 
الــ 16 التي تبدأ اليوم السبت 3 

ديسمرب 2022، وسيستمر ذلك 
املوقف الحضاري حتى نهائي 

البطولة يوم 18 ديسمرب.
كل جماهري العنابي وكل جماهري 

العرب الذين حرضوا فعاليات 
املونديال شاركوا جميعا يف تشجيع 
ومؤازرة فريق العنابي صاحب نيل 

رشف تنظيم املونديال، ووقفوا خلف 
فريقهم بالرغم من الهزائم الثالث 
املتتالية أمام االكوادور، السنغال، 

هولندا. ونظرا لقوة املجموعة 
وصعوبتها لم يحالفه التوفيق 

والحظ يف التعادل أو الفوز، وهذا 
لم يقلل من شأن فريق العنابي أو 

جمهوره.
كما سيواصل جمهور العنابي 

والجمهور العربي مشاهدة 
وتشجيع الفرق العربية واألوروبية، 

وكل حسب ميوله، ويدل ذلك أن 
الجمهور العنابي والعربي يرضب 

أروع املثل يف التشجيع بروح 
رياضية متقباًل الخسارة، وعدم 
التوفيق للصعود لألدوار التالية، 

وقويل هذا ألن هذا الجمهور يمثلنا 
جميًعا بكل فخر واعتزاز، كما 
شاركته كل الجماهري العربية 

واإلسالمية يف مختلف دول القارات 
التي شاركت منتخباتها يف املونديال، 

وبدون تشكيك أو تحيز أو تمييز 
فإن جمهور العنابي العربي 

يستحق تلك الجائزة الخاصة.
شكرا لجمهور العنابي الذي 

يستحق الجائزة من الفيفا، والتحية 
لإلعالم القطري والعربي يف 

الصحافة والفضائيات فقد أثلجتم 
الصدور، وتحملتم مشقة املتابعة 

مع الرشح والتحليل ونقل الصورة 
الحقيقية بال رتوش أو تجميل أو 

تزييف.
كلمة أخرية للجمهور العنابي 

والعربي، ال يستفزكم ُمغرض أو 
ُمخادع، واثبتوا عىل حقيقتكم التي 
ظهرت للناس كافة، أننا أمة العرب 

لنا حضارتنا وثقافتنا، وأن الرياضة 
ثقافة وروح رياضية تسود بني 
الجميع، وأن الله خلق اإلنسانية 

كلها شعوًبا وقبائل ليتعارفوا، وأن 
خري هؤالء جميًعا وأكرمهم عند الله 
هم أهل التقوى، الذين يخافون الله 

ويتبعون ما جاء به األنبياء والرسل، 
وليس الذين يتبعون الشهوات وأهل 

الشواذ، ولن نكون أمثالكم.

ibrahim_felifal@yahoo.com

إبراهيم فليفل
صحفي مرصي

علي الحبسي أسطورة الكرة العمانية:

قطر نظمت النسخة األفضل

عىل  األسبق  عمان  حارس  وشدد 
أفضل  من  واحدة  نظمت  قطر  أن 
التاريخ، وهو  نسخ كأس العالم عرب 
اإلعالم  وسائل  من  العديد  أكده  ما 
العديد  وبشهادة  والعربية،  الغربية 
العالم،  حول  القدم  كرة  نجوم  من 
أي  يف  يحدث  لم  هنا  يحدث  ما  ألن 
مكان يف العالم يف وقت سابق، كل من 
عارص نسخ كأس العالم السابقة، أكد 
عىل أن مونديال قطر مختلف وأكثر 
املباريات  متابعة  يف  وراحة  متعة، 
واالستمتاع بها وباملستوى الفني من 
الالعبني، وكذلك عىل صعيد الجمهور 
بني  التنقل  يف  الوقت  حرية  لديهم 
االستادات، أو بني مناطق املشجعني 
موقع  من  املباريات  كافة  ملتابعة 
يحدث  أنه  أعتقد  أمر  وهذا  الحدث، 

ألول مرة يف كأس العالم.

نجاح لم يكن مفاجأة 
قطر  »نجاح  ليقول:  الحارس  وعاد 
مفاجأة  ليس  كبري، وهذا  التنظيم  يف 
متفاجئ  لنا، وشخصيا غري  بالنسبة 
مما تقدمه قطر يف هذه النسخة من 
املونديال، دولة قطر استعدت بشكل 
ووضعت  العالم  لكأس  جدا  جيد 
خطة كاملة ومحكمة، جئنا إىل هنا يف 
كأس العرب وشاهدنا بروفة مصغرة 
نجاحا  وشهدت  العالم،  لكأس 
الجماهريي  املستويني  عىل  كبريا 
الدوحة  وصلنا  وعندما  والتنظيمي، 
التي  العظمة  ملسنا  البطولة  قبل 
االفتتاح  حفل  أن  كما  قطر،  قدمتها 
كان مبهرا، والحضور العربي الكبري 
أسعدني جدا، سواء عىل املشاركة أو 
اإلعالمي،  املستوى  وحتى  التنظيم 
عىل  النهاية  يف  خرج  والتنظيم 

مستوى عال جدا«. 

سر سقوط العنابي 
وأضاف الحبيس: »بعد العبي العنابي 
عن املشاركة يف الدوري القطري كان 
سببا يف النتائج التي حققها املنتخب 

أن  وأرى  العالم،  كأس  بطولة  يف 
املستوى  يف  رئيسيا  سببا  يعد  ذلك 
فالالعب  الالعبون،  عليه  ظهر  الذي 
ناديه  مع  وجوده  إىل  يحتاج  دائما 
واللعب يف الدوري، من أجل الحفاظ 
الرسمية،  املباريات  إحساس  عىل 
بشكل  الوديات  من  أفضل  ألنها 
يف  أكرب  ضغوط  هناك  ويكون  كبري، 
أو  الدوري  يف  تقام  التي  اللقاءات 

بالعامل  تأتي  بالطبع  وهي  الكأس، 
اإليجابي عىل الالعبني«. 

منتخب  مرمى  حارس  وأكمل 
العنابي  عن  حديثه  األسبق  عمان 
والتي  الطويلة  اإلعداد  »فرتة  قائال: 
سببا  كانت  أشهر  لعدة  استمرت 
وقرار  باملونديال،  العنابي  أداء  يف 
العالم ملدة  إعداد لكأس  خوض فرتة 
موفق  غري  قرارا  كان  أشهر  ستة 

أن  أرى  وكنت  الفني،  الجهاز  من 
تكون  أن  بد  ال  كان  اإلعداد  فرتة 
من  لالعبني  الفرصة  ويرتك  أقرص، 
الدوري  مباريات  يف  املشاركة  أجل 
املباريات  لعب  حساسية  الكتساب 
الحمد  النهاية  يف  ولكن  وضغوطها، 
رسيعا  العنابي  يعود  أن  أتمنى  لله، 
خالل  آسيا  كأس  بطولة  لديه  ألن 
ظهورهم  وأتمنى  القادمة،  األشهر 
بشكل إيجابي يليق بإمكاناتهم التي 

نعرفها جميعا«. 

قطر تمتلك منتخبا قويا 
منتخب  »العنابي  قائال:  واستطرد 
بشكل  يظهر  أن  أتمنى  وكنت  جيد، 
العبني  يمتلك  ذلك،  من  أفضل 
مميزين ولكن لم يظهروا يف حالتهم 
التي  الضغوط  من  معاناتهم  بسبب 
أنفسهم  حملوا  أنهم  كما  تحلموها، 
مسؤولية كبرية، ألن املباراة تقام عىل 
أنها املشاركة األوىل  أرض قطر، كما 
لهم عرب التاريخ، لم يكتسبوا الخربات 
الالزمة، اللعب يف كأس العالم يختلف 

هي  هذه  أخرى،  بطولة  أي  عن 
العالم،  مستوى  عىل  األقوى  البطولة 
 4 آخر  يف  املنتخبات  أفضل  وتضم 
سنوات، واللعب يف هذا املستوى ليس 
سهال، ويحتاج إىل الكثري من الخربات 

والجهد واإلعداد املميز«. 
البطولة  يف  األفضل  الحارس  وعن 
فالحراس  سأشيد،  كنت  »إذا  قال: 
ألنهم  اإلشادة،  يستحقون  العرب 
البطولة،  يف  رائعا  مستوى  قدموا 
مرمى  حارس  العويس  محمد 
شخصية  أظهر  السعودي،  املنتخب 
املاضية، ونجح يف  اللقاءات  كبرية يف 
إنجاز  لتحقيق  بالده  منتخب  قيادة 
يف  األرجنتني  عىل  بالفوز  تاريخي 
حارسا  أيضا  االفتتاحية،  املباراة 
أعىل  عىل  كانا  املغريي  املنتخب 
مباراة  قدم  بونو  ياسني  مستوى، 
قوية أمام املنتخب الكرواتي وتحدث 
ممتاز  بشكل  مودريتش  لوكا  عنه 
بلجيكا  وأمام  اللقاء،  نهاية  عقب 
بونو  من  بدال  املحمدي  منري  شارك 
العهد  عىل  وكان  صحية،  لدواٍع 
بالده،  منتخب  كفة  ورجح  أيضا 
بروين  دي  يقوده  قوي  هجوم  أمام 
وهازارد ومعهم لوكاكو عندما شارك 
اإلشادة  كل  يستحقان  لذلك  بديال، 

والتقدير«. 
»تواجد  قائال:  حديثه  وأنهى 
بكثافة  البطولة  يف  العربي  الجمهور 
ساعد املنتخبات العربية مثل املغرب 
جيد  بشكل  الظهور  يف  والسعودية 
ومميز، هناك دعم عربي كبري للبطولة 
يف  املشاركة  العربية  وللمنتخبات 
من  زاد  العربي  الحضور  املونديال، 
فرص املنتخبات العربية يف البطولة، 
البطولة  يف  الدعم  استمرار  وأتمنى 
لتوقعاتي  وبالنسبة  النهاية،  حتى 
باللقب،  للفوز  املرشحة  للمنتخبات 
وإسبانيا  وإنجلرتا  فرنسا  أن  أرى 
املونديال،  يف  شخصيتها  فرضت 
وهم مرشحون لبطولة كأس العالم، 
ولكن دائما األدوار االقصائية تتطلب 
سمات خاصة مثل اإلعداد والرتكيز«.

{ علي الحبسي

{ علي الحبسي يتحدث لـ$ الرياضي

أكد علي الحبسي أسطورة الكرة العمانية، أن مستوى تنظيم قطر مونديال 
كأس العالم 2022 كبير جدا، وهناك رضا تام من الجميع سواء إعالم عربي أو 

أوروبي وجماهير من كافة القارات، يؤكد أن قطر أظهرت صورة جميلة، وقدمت 
واحدة من أفضل نسخ كأس العالم عبر التاريخ، مشددا على أن الكل شاهد 
مستوى عاليا من التنظيم على صعيد الجماهير أو المستوى اإلعالمي، كما 
أن األداء الفني من المنتخبات قوي، ألن األجواء هنا مثالية للعب كرة القدم، 

والجميع مستمتع بالتواجد في المونديال. 

فترة اإلعداد الطويلة 
والبعد عن الدوري 
سبب سقوط العنابي



نهائي  ثمن  يف  مقعدها  األرجنتني  حجزت 
بولندا  عىل  التغلب  بعد  قطر،  مونديال 
مساء   ،974 ملعب  عىل  رد  دون  بهدفني 
األربعاء، يف ختام مباريات املجموعة الثالثة.
ماك  أليكسيس  األرجنتني  ثنائية  وسجل 
ألفاريز  وجوليان   )46( الدقيقة  يف  أليسرت 

يف الدقيقة )67(.
وبتلك النتيجة رفعت األرجنتني رصيدها إىل 
تجمد  بينما  املجموعة،  صدارة  يف  نقاط   6

رصيد بولندا عند 4 نقاط.
لصالح  املباراة  يف  األوىل  املحاولة  أتت 
بتسديدة  السابعة،  الدقيقة  يف  األرجنتني 
ذهبت  املنطقة،  حدود  عىل  من  مييس  من 

ضعيفة يف يد تشيزني.
الدقيقة  يف  جديد  من  للظهور  مييس  وعاد 
العارشة، بتسديدة من داخل املنطقة، تألق 

تشيزني يف إبعادها لركلة ركنية.
داخل   17 الدقيقة  يف  بينية  مييس  وأرسل 
قوية  كرة  وسدد  أكونا  استقبلها  املنطقة، 

ذهبت أعىل العارضة.
يف  التسجيل  تفتتح  أن  األرجنتني  وكادت 
من  أكونا  من  قوية  بتسديدة   ،29 الدقيقة 
بقليل  مرت  الجزاء،  ملنطقة  األيرس  الجانب 

إىل جوار القائم.
يف  تشيزني  مباغتة  ماريا  دي  وحاول 
مسددا  خادعة  ركنية  بتنفيذ   ،33 الدقيقة 
الحارس  أن  إال  املرمى،  تجاه  مبارشة  كرة 

البولندي تصدى لها.
مرمى  تجاه  األرجنتيني  الزحف  واستمر 
بولندا، بتسديدة مقوسة من فرينانديز من 
أعىل  35، ذهبت  الدقيقة  املنطقة يف  خارج 

العارضة.
الفتتاح  محققة  فرصة  األرجنتني  وأهدرت 
بانفراد أللفاريز   ،36 الدقيقة  التسجيل يف 

الذي سدد كرة قوية تصدى لها تشيزني.
يف  جزاء  ركلة  عىل  األرجنتني  وتحصلت 
بسبب   ،38 الدقيقة 
من  عنيف  تدخل 

عرضية،  كرة  يف  مييس  عىل  تشيزني 
الفار  تقنية  إىل  للرجوع  الحكم  احتاج 

الحتسابها.
عىل  كرة  مسددا  الجزاء  ركلة  مييس  ونفذ 
يسار تشيزني، تألق األخري يف التصدي لها.
التسجيل  افتتاح  عن  ألفاريز  وبحث 
بتسديدة   ،43 الدقيقة  يف  لألرجنتني 
لها  تصدى  املنطقة،  حدود  عىل  من  قوية 
بالتعادل  األول  الشوط  لينتهي  تشيزني، 

السلبي.
يف  مبكرا  التسجيل  األرجنتني  وافتتحت 

الشوط الثاني يف الدقيقة 46، بعدما أرسل 
األيمن،  الجانب  من  أرضية  مولينا عرضية 
من  مبارشة  بتسديدة  أليسرت  ماك  تابعها 

داخل املنطقة سكنت الشباك.
يف  الثاني  الهدف  األرجنتني  وأضافت 
الكرة  فرينانديز  مرر  بعدما   ،68 الدقيقة 
بدوره  سدد  الذي  أللفاريز،  املنطقة  داخل 
وسكنت  تشيزني  أصابع  ملست  قوية  كرة 

الشباك.
قائمة  يف  اسمه  تدوين  مييس  وحاول 
أرضية  عرضية  تلقى  بعدما  املسجلني، 

ليسدد  املنطقة،  داخل  تاجليافيكو  من 
التصدي لها  كرة مبارشة تألق تشيزني يف 

بالدقيقة 72.
لألرجنتني،  الهجومي  الطوفان  واستمر 
بعدما مرر مييس بينية سحرية أللفاريز يف 
74، لينفرد بتشيزني ويسدد كرة  الدقيقة 

مرت إىل جوار القائم.
إىل  للخلف  الكرة  إعادة  يف  كيويور  وأخطأ 
الوتارو  ليفتكها   ،86 الدقيقة  يف  تشيزني 
وينفرد بحارس بولندا، إال أنه سدد بغرابة 

إىل جوار القائم.

التانجو يفوز بهدفين ويتصدر مجموعته

األرجنتين وبولندا للدور الثاني
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برتغال رونالدو

عادة ما يكون املنتخب الربتغايل بعيدا عن الدائرة 
الرئيسية للمرشحني باللقب لكنه رسعان ما يكتسب 

تلك الصفة من خالل العمل بصمت والحديث بلغة 
واضحة تحمل التفكري فقط يف املباراة املوالية. 

املجموعة التي يقودها املدرب فريناندو سانتوس 
ويرأسها كريستيانو رونالدو حققت انطالقة مميزة لم 

يتوقعها الكثريون قبل انطالق مونديال العرب، فست 
نقاط عىل حساب غانا واألوروغواي كانت كافية لكي 

تكشف عن رغبة الربتغاليني يف تقديم أوراق اعتمادهم 
بعد الخروج املخيب من الدور ثمن النهائي بنسخة 

روسيا ألفني وثمانية عرش.
يف أول اختبارين بكأس العالم، استغل بطل اليورو 

2016 فرصه عىل أكمل وجه من أجل رسم طريق الثقة 
نحو ما هو قادم، والقادم متمثل يف موعد أخري بدور 
املجموعات أمام كوريا الجنوبية التي اكتفت بحصد 

نقطة يتيمة من أصل مباراتني. 
عند الحديث عن الربتغال تتبادر إىل األذهان منذ سنوات 

كثرية أهداف CR7 أو من أصبح النجم الوحيد الذي 
سجل يف خمسة موندياالت مختلفة بما أن منافسه 

األبدي ليونيل مييس صام عن التهديف يف نسخة جنوب 
إفريقيا. 

كريستيانو ما زال ذلك القائد الذي يدفع زمالءه للرتكيز 
عىل كل لقاء وكأنه نهائي الثامن عرش من ديسمرب، 

هكذا تعود وعود الناس وهكذا سيستمر حتى آخر يوم 
من مسريته األسطورية. 

يف العاصمة لشبونة وكل مدن الربتغال شكلت هذه 
البداية املوفقة مصدر تحفيز للجماهري العريضة التي 

أصبحت تفكر أكثر يف حسابات الدور املقبل دون 
التنازل عن بناء أحالم أكرب مع مرور املحطات، ففي 

ببطولة أمم أوروبا قبل ستة أعوام لم تقطع التعادالت 
الثالثة بالدور األول آمال رونالدو ورفاقه الذين 

ضمنوا مقعدهم بني أفضل ستة عرش منتخبا بمحصلة 
ثالث نقاط فقط..  اليوم تحققت ست نقاط بعد أول 

ظهورين وأضحت تلك اآلمال أكرب بكثري يف انتظار 
حقيقة امليدان التي لم تخل من املفاجآت منذ رضبة 

البداية يف استاد البيت يوم العرشين من نوفمرب املايض.

أشرف بن عياد
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عادل المي.. العب منتخبنا السابق يؤكد:

المغرب األفضل بين العرب

كما أك�د المي، ال�ذي لقب بلق�ب »الجوكر« 
للعب�ه يف )6( مراك�ز دفاعي�اً وهجومي�اً، يف 
فرتة لعبه م�ع األندية واملنتخب�ات القطرية، 
أن رحيل اإلس�باني فيليكس سانشيز، أصبح 
أمراً مهماً خالل الف�رتة القادمة، خاصة وأن 
امل�درب لم يعد لديه ما يقدمه رفقة األدعم يف 
البطوالت واالس�تحقاقات القادمة رغم الدعم 
الكبري املقدم من االتحاد القطري لكرة القدم.

وتمن�ى المي، دع�م منتخبنا بعنارص ش�ابة 
إضافة للخ�رات املميزة من العنارص الحالية 
لتك�ون نواة ملنتخب قط�ري كبري وقادر عىل 
املنافس�ة يف كأس آس�يا املقب�ل، والتصفيات 

املؤهلة لكأس العالم 2026.
وانتقد الم�ي، الحمالت الغربية ع�ىل مونديال 
قط�ر، مؤك�داً أن العال�م أجمع ع�ىل أن قطر 
تقدم النس�خة األفضل من املونديال، مؤكداً أن 
صوتهم غري مسموع وقطر ماضية يف طريقها. 
وأثنى المي، عىل املستويات الفنية التي قدمها 
األخ�ر الس�عودي يف املوندي�ال، بعد فوزه 
التاريخ�ي ع�ىل األرجنتني، وكذل�ك املنتخب 
املغرب�ي الذي رش�حه للوص�ول إىل مراحل 
متقدمة من كأس العالم بفضل ما يمتلكه من 

نجوم مميزين يف كافة مراكز اللعب. 

بعد  العنابي  مستوى  يف  رأيك  ما   -  1
انتهاء مشاركته يف كأس العالم؟ 

ج/ مس�توى العناب�ي كان مخيب�اً لآلمال فلم 
يكن ذلك الفريق الذي قدم املس�تويات الرائعة 
ونجح يف الفوز بكأس آسيا املاضية يف اإلمارات 
يف 2019 وكذل�ك مس�توياته املمي�زة يف ع�دة 
بطوالت قاري�ة منها كوبا أم�ريكا والتصفيات 
األوروبي�ة وكان آخره�ا كأس العرب املوس�م 
امل�ايض والتي أقيمت يف قطر أيض�اً، ولم يقدم 
ما هو منتظر منه أبداً نظري حجم االستعدادات 
امليدانية عىل كافة األصعدة والرنامج اإلعدادي 
ال�ذي ظل س�نوات لخ�وض الح�دث الكروي 
الكبري، ليخرج خايل الوفاض من النقاط ليكون 
أول مستضيف يخرج بعد لقاءين فقط والثاني 
بع�د جن�وب إفريقي�ا م�ن الخروج م�ن دور 
املجموعات، وكانت كل األماني والطموحات مع 

العنابي، ولكن هذا حال كرة القدم، واملش�اركة 
األوىل ملنتخبنا يف املحفل العاملي.

سانشيز،  اإلسباني  رحيل  تؤيد  هل   -  2
وملاذا؟ 

ج/ بالتأكي�د م�ع رحي�ل املدرب اإلس�باني 
فيليكس سانش�يز، الذي استنفد كل ما لديه 
مع األدعم خالل الس�نوات املاضية، ولم يعد 
لدي�ه أي جديد لتقديمه رفقة نجوم العنابي، 
رغم تحقيقه لكأس آس�يا يف ظروف مختلفة، 
وحال ك�رة الق�دم دائماً ال يمك�ن لخطة أن 
تس�تمر أو أس�لوب لع�ب أن يس�تمر ولنا يف 
برشلونة بعد مرحلة جوارديوال تم بناء خطة 

أخرى بمنهجية جديدة. 

التدريبية  املدرسة  تغيري  تؤيد  إذن   -  3
للعنابي؟ 

ج/ م�ن املهم ج�داً تغي�ري الفك�ر التدريبي 
للمنتخب القطري خالل الفرتة الهامة املقبلة 
والتي يتواج�د فيها عدة بطوالت منها الدفاع 
ع�ن لق�ب كأس آس�يا إضاف�ة إىل البطول�ة 
الخليجية للمنتخبات، وتصفيات كأس العالم 
املقبل�ة 2026 أيضاً يج�ب التجهيز واإلعداد 
الق�وي م�ن اآلن للظه�ور بالش�كل املرشف 
للكرة القطرية وما وصلت إليه من تقدم كبري 

يف كافة املستويات.

4 - ما رأيك يف إعداد العنابي للمونديال؟ 

ج/ كن�ت أتمنى أن يش�ارك نج�وم العنابي 
بش�كل طبيع�ي يف مواجه�ات ال�دوري وأن 
يت�م إيقافه قبل ش�هر واحد فق�ط من بداية 
املنافس�ات، ألن عن�ر املنافس�ة يرف�ع من 
املع�دل البدن�ي والفني لالعب�ني، والرغبة يف 
تحقي�ق االنتصار وهذا مهم جداً يف عالم كرة 
القدم، كما يرفع من املس�توى الذهني لالعب 

وهو ما يؤثر عىل مستوى النتائج الحقاً.

الخطة  يف  التغيريات  يف  رأيك  ما   -  5
الرقمية لتشكيلة منتخبنا؟

ج/ الحقيق�ة ل�م يوف�ق مدربن�ا فيليك�س 

سانش�يز ال ع�ىل مس�توى وض�ع الخطة أو 
التغي�ري أو توظي�ف بع�ض الالعب�ني داخل 
امللعب وهو ما أثر تأثرياً س�لبياً عىل مس�توى 
العناب�ي يف املباريات الثالث أم�ام األكوادور 
والس�نغال وهولندا، بالرغم أن املجموعة عىل 
الورق كانت متوازنة للغاية، ولذلك أقول البد 

من تغيري املدرسة التدريبية.

للنسخة  قطر  تنظيم  ترى  كيف   -  6
الحالية من املونديال؟ 

العال�م ع�ىل كل  أبهرن�ا  الحم�د  ج/ ولل�ه 
املس�تويات منها البني�ة التحتي�ة الرياضية 
والفن�ادق واإلنش�اءات وأصبحن�ا أنموذج�اً 
رياضياً شامالً وتجربة ثرية لكافة البطوالت 
الرياضي�ة املقبل�ة، وكان ل�دي ثق�ة تامة يف 
بلدنا الحبيب وقيادتها واملس�ؤولني عن ملف 
التنظي�م يف خروج كأس العالم الحايل لتكون 
النس�خة األفض�ل منذ بداي�ة البطولة وحتى 
اآلن، فالجاهزي�ة واالحرتافية كانت ش�عارنا 
قبل البطولة واس�تمرت بعد بدايتها، وهذا ما 
نس�معه من جميع جماهري الفرق املتنافس�ة 
يف املونديال، وإن ش�اء الله يكتب لنا النجاح 

حتى موعد املواجهة النهائية. 

عىل  الغربية  الحمالت  يف  رأيك  ما   -  7
مونديال قطر؟

ج/ الغرب يق�ول ما يقول ينتق�د من ينتقد 
ويم�دح من يم�دح وأنا أق�ول له�م كما قال 
املتنب�ي »ذي املعايل فليعلون م�ن تعاىل« إىل 
نهاية حديثه، فمنذ سنوات يف الوقت الذي تم 
إس�ناد املونديال لنا واستمرت هذه الحمالت 
الت�ي الفائ�دة منها أب�داً واس�تمر رصاخهم 

واستمرت إنجازات قطر أمام كل العالم.

املنتخبات  مستوى  يف  رأي��ك  ما   -  8
العربية؟

ج/ بالنس�بة للمنتخب�ات العربية الس�عادة 
جاءت إلين�ا عن طريق املنتخبني الس�عودي 
واملغرب�ي اللذين رشف�ا كل الع�رب بأدائهم 
املث�ايل ع�ىل كاف�ة املس�تويات وال�ذي يليق 

بس�معة الك�رة العربية وما وصل�ت إليه من 
تط�ور كب�ري واهتم�ام م�ن كاف�ة النواحي، 
والبداية كانت بانتصار سعودي تاريخي عىل 
األرجنتني، كما قدم السعودية واملغرب روحاً 
قتالية أثبت�ت العزيمة الكبرية لدى املنتخبات 
العربية وكذلك األش�قاء اس�تفادوا كثرياً من 
وج�ود الجماهري العربية يف كل املالعب لقرب 
املسافة مع األحبة فهم لعبوا يف مالعبهم وعىل 

أرضهم مستفيدين من نفس األجواء تقريباً.

9 - كيف ترى املفاجأة املغربية؟

ج/ املنتخ�ب املغربي يمتل�ك مجموعة رائعة 
من الالعبني الذين يلعبون يف أكر املستويات 
يف العال�م ويف أكر األندية العاملية مثل أرشف 
حكيمي وزياش وبون�و وغريهم، وكان فقط 
ينقصن�ا الثقة يف عنارص املنتخ�ب وقدرتهم 
ع�ىل التواجد املؤثر يف املوندي�ال، ولله الحمد 
نجح�وا يف الفوز ع�ىل منتخب بلجي�كا الذي 
يضم بني صفوفه نجوما كبارا وأسماء مميزة 
يف العال�م وه�ذه فائ�دة وجود أس�ماء كبرية 
لديه�ا احتكاك م�ن نجوم العالم باس�تمرار 
يف الدوري�ات األوروبية ولذلك هو إحس�اس 
متس�اٍو م�ع الالعب�ني اآلخري�ن، لذل�ك لدي 
إحس�اس بوصول املغ�رب ملراحل متقدمة يف 

النسخة الحالية.

الكرة  عن  للمسؤولني  رسالتك  ما   -  10
القطرية؟

ج/ أقدم أوالً لهم الشكر والتقدير عىل املرحلة 
املاضي�ة وما تم فيها من إنج�ازات للمنتخب 
القطري وكما قلت ه�ذا هو حال كرة القدم، 
لكن أتمنى دعم املنتخب الحايل بعنارص شابة 
مميزة تكون قواما ملستقبل أفضل ملنتخبنا يف 
قادم البطوالت وإعادة هيكلة فنية تتوافق مع 
اإلمكاني�ات التي يقدمها املس�ؤولون لوجود 
منتخب منافس رشس عىل كل االس�تحقاقات 
وال ننىس كل التاريخ املميز لهذا الجيل وثالث 
مباري�ات ال تعني ه�دم كل يشء ولكن نبني 
ملستقبل أفضل بإذن الله واالستمرارية دائماً 

هي األهم.

{ عادل المي

{ العنابي خرج مبكرا

{ منتخب المغرب

أين سيلعب CR7؟

منذ أن أعلن مانشسرت يونايتد فك االرتباط مع 
كريستيانو رونالدو بعد الخالفات مع يونايتد 

والخالفات مع املدرب تن هاغ اختار كريستيانو 
رونالدو الرحيل ولعب يف هذا املوسم 16 مباراة 

وسجل 3 مع يونايتد وبذلك أصبح الدون االسطورة 
الرتغالية متاحا باملجان، حاليا كريستيانو رونالدو 

بدون فريق ويف هذه األثناء مشغول مع منتخب 
الرتغال يف كأس العالم، وتركيزه عىل املباراة الهامة يف 

الدور 16 من املونديال 
ويبقى السؤال أين سيلعب كريستيانو رونالدو من 

يناير القادم؟ 
بالنسبة إىل صانعي التوقعات اإلنجليز فإن الفرضية 

األكثر واقعية هي عودته إىل البدايات لفريقه األول 
سبورتنج لشبونة. 

وبالنسبة للمحللني اإليطاليني يمكن أن يكون 
 MLS مستقبل الدون يف الدوري األمريكي لكرة القدم

واليزال البعض من الخراء يضعون فرصة محتملة 
للعودة اىل تشيليس لفتح بابه لتوقيع مع الدون يف 

يناير وكما هو معروف كان فكرة عودة كريستيانو 
رونالدو لسبورتنج موجودة قبل أن يعود إىل يونايتد 

يف أغسطس 2021 بعد املغامرة يف يوفنتوس ولم 
يرتك بصمته مع الشياطني الحمر الذي لعب معه 54 

مباراة وسجل 27 هدفاً وبلغت ذروتها ستة أهداف يف 
املباريات السبع التي خاضها يف دوري أبطال أوروبا 

العام املايض 
وقبل شهر تم إيقافه لرفضه دخول املباراة كاحتياطي 
ضد توتنهام، ثم املقابلة مع تليفزيون انجليزي عندما 
قال: يونايتد أرادني أن أغادر واملدرب تن هاغ دفعني 

إىل أقىص الحدود. 
وهنا نرصد دخول نيوكاسل يونايتد يف الصورة 

لضم الدون، وأيضا نادي روما اإليطايل وهنا سيكون 
مورينيو سعيدا بالعثور عليه مرة أخرى، ولكن العقبة 

تظل يف القيمة املالية بنسبة لروما وابتعدت احتماالت 
انتقاله لبايرن ميونيخ وباريس سان جريمان وميالن، 
أو حتى العودة إىل يوفنتوس وبل أن احتماالت العودة 

املحتملة إىل ريال مدريد تالشت تماما. 
وبرغم عن الحديث عن الوجهات املحتملة لكريستيانو 

رونالدو وفقا لبعض التكهنات فإن الفرضية األكثر 
احتمالية يف الوقت الحايل هي وصول مثري إىل باريس 
سان جريمان بجانب مييس تعود الفرضية التي كانت 

بعيدة ولكن اإلعالن الذي ظهر فيه الدون ومييس 
إلحدى العالمات التجارية املعروفة والصورة الشهرية 
التي جمعت مييس بالدون قبل انطالقة مونديال قطر 
بثالثة أيام، وقبل اعالن مان يونايتد فك االرتباط مع 

الدون وأخريا دخل يف الصورة والعودة إىل إيطاليا فإن 
الفريق صاحب أكر عدد من الفرص سيكون نابويل 
وستزداد اإلثارة مع كريستيانو رونالدو، لو واصل 

النجاح مع منتخب الرتغال والوصول إىل املربع 
الذهبي ستظهر أندية أخرى قد تكون إحداها نادي 

عربي شهريا واملعروف بالعاملي لدى عشاقه !

حازم الكاديكي 

العنابي خيب اآلمال .. وسانشيز يستحق الرحيل

تغيير المدرسة ودعم منتخبنا بعناصر شابة ضروري

حوار- أدهم الرشقاوي

أبدى عادل المي، العب العنابي 
سابقًا عدم رضاه على 

المستويات الفنية المهزوزة 
التي قدمها العنابي خالل 
مشاركته في المونديال 

الحالي، في المواجهات 
الثالث التي لعبها 

أمام األكوادور، 
السنغال، وأخيرًا 

هولندا، وعدم 
حصوله على أي 

نقاط ليتذيل ترتيب 
المجموعة. 
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املخيب  األداء  بعد  الجميع  عىل  سيطرت  الحزن  من  حالة 
لآلمال من جانب نجوم منتخبنا العنابي خالل مشاركتهم 
هؤالء  عىل  معلقة  اآلمال  كانت  فقد   ،2022 العالم  بكأس 
الالعبني لتقديم عروض مميزة تعزز الفرحة الغامرة التي 
تسيطر عىل الجماهري يف هذه األيام الرائعة، حيث تحتضن 

قطر نهائيات كأس العالم ألول مرة يف التاريخ.
النجاح املبهر للمونديال يف قطر ووصفه بأنه أفضل كأس 
لظهور  حاجة  يف  كان  التاريخ  مر  عرب  تنظيميه  تم  عالم 
بريقها،  ويزداد  الصورة،  تكتمل  حتى  العنابي  من  أفضل 
العنابي  فاجأ  لكن  قلوبها،  كل  من  الجماهري  وتسعد 
الجميع بأداء لم يرق للطموحات، فخرس يف ثالث مباريات، 

وودع من دور املجموعات.
العنابي كان قادراً عىل تقديم مستوى أفضل ألنه بالفعل 
أجمل،  عروض  تقديم  عىل  قادرة  مميزة  عنارص  يمتلك 
ولم يرفع الجمهور سقف الطموحات لوال ثقته يف قدرات 
العنارص التي يضمها منتخبنا، ويف مقدمتها القائد حسن 
الهيدوس الالعب األكثر مشاركة يف تاريخ العنابي، وأكرم 
آسيا،  قارة  يف  العب  أفضل  بجائزة  قبل  من  املتوج  عفيف 
واملعز عيل الهداف التاريخي لكأس آسيا يف نسخة واحدة، 
عىل  الحاصل  العرصي  األيرس  الظهري  حسن  وعبدالكريم 
جائزة أفضل العب يف آسيا من قبل، وسعد الدورسي أفضل 
العب يف بطولة آسيا املاضية، وباقي العنارص التي نجحت 
التتويج  خالل  من  القارة  عرش  عىل  الرتبع  يف  باقتدار 
الذهبية  الكأس  وبرونزية   ،2019 اآلسيوية  القارة  بلقب 

»كونكاكاف« 2021.
أول  يف  الثاني  للدور  التأهل  بطاقة  حصد  يف  اإلخفاق 
مشاركة بكأس العالم 2022 ربما يكون مقبوالً من واقع 
قلة الخربة املونديالية والضغوط الجماهريية وعدم التعرف 
املقبول  غري  لكن  العاملية،  األجواء  هذه  مثل  عىل  قبل  من 

لم  لآلمال يف ثالث مباريات متتالية  املخيب  األداء  ذلك  هو 
االفتتاح  يف  خرسنا  فقد  نعرفه،  الذي  العنابي  فيها  يظهر 
أننا  أمام منتخب اإلكوادور بثنائية نظيفة عىل الرغم من 
كانت  التي  العنارص  بنفس  عليهم  الفوز  وحققنا  سبق 
موجودة يف املباراة من جانب العنابي، ثم خرسنا يف الجولة 
هدف  مقابل  أهداف  بثالثة  السنغال  منتخب  أمام  الثانية 
رغم الدعم واملساندة الجماهريية، ثم خرسنا أمام منتخب 
من  نتمكن  ولم  الثالثة،  الجولة  يف  نظيفة  بثنائية  هولندا 
التي  بالصورة  نظهر  ولم  الضغوط  غياب  من  االستفادة 
عىل  الريايض   $ يف  حرصنا  لذا  الجماهري،  تريض 
تسليط الضوء عىل نتائج العنابي يف ملف شامل للبحث عن 
املبكر،  الخروج  الخسائر وهذا  إىل هذه  أدت  التي  األسباب 
منها  مسبوقة  غري  سلبية  أرقام  ظهور  يف  تسبب  الذي 
خروج املنتخب املستضيف ألول مرة دون تحقيق أي نقاط.
سانشيز  فيليكس  اإلسباني  املدرب  يحمل  البعض 
يضع  ولم  املنافسني  قراءة  يحسن  لم  ألنه  املسؤولية؛ 
الدفاعية  املشاكل  يوقف  ولم  املناسبة  التكتيكية  الخطط 
ولم يرفع مستوى الفاعلية الهجومية بالرغم من امتالكه 
عنارص مميزة يعرف الجميع قدراتها، سواء عىل املستوى 
الدفاعي لوجود العبني أصحاب قدرات مثل خوخي بوعالم 
يف  أو  وغريهم،  سلمان  وطارق  الراوي  وبسام  وبيدرو 
الجانب الهجومي لوجود العب بقيمة املعز عيل الذي يمتلك 
قارية  بطوالت   4 يف  التسجيل  يف  يتمثل  عاملياً  فريدا  رقما 
الدولية  والكأس  أمريكا  وكوبا  آسيا  كأس  هي  مختلفة 
كأس  يف  هدف  أي  يسجل  لم  لكنه  األوروبية  والتصفيات 
ذلك ولم  التي تساعده عىل  التمريرات  يتلق  لم  العالم ألنه 
يحصل عىل الفرص الكافية والسبب من وجهة نظر العديد 
الخطط  يضع  لم  الذي  سانشيز  املدرب  هو  املحلليني  من 

املناسبة.

كتب- عادل النجار ومحمد الجزار

مواجهة »العالميين« ليست جديدة على ثالث الكونكاكاف»إنجاز آسيا« سبب الحزن الجماهيري

المعسكر الطويل 
في قفص االتهام

المدرب يتحمل 
مسؤولية كبيرة

»التوتر« تسبب في 
البداية المتعثرة

هل تغيير الجهاز 
الفني هو الحل ؟

نتائج العنابي 
ال تتماشى مع النجاح 

المبهر للبطولة

تواضع »الهجوم« 
يثير التساؤالت 

في حضور 
هداف آسيا

التعلم من األخطاء 
ضرورة الستمرارية 
المشاركة بالمونديال

 يفتح تحقيقا شامال  

عن أولى مشاركاتنا بالمونديال

اإلخفاق المونديالي
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بين إنجــازات المــــاضي وســـــــــــــــــــــــــــوء النتائج في كأس العالم

خروج العنابي المبكر..     هــل نتعلم الدرس ؟!
المدرب ال يفكر في مستقبله !

»سانشيز« الغموض يحيط بـ

فيليكس سانشيز وهل سيستمر يف مهمته  اإلسباني  املدرب  األنظار متجهة نحو  تزال  ال 
مع العنابي أم ال بعد الخروج من الدور األول بكأس العالم وعدم تحقيق أي فوز، وهذا 
هو األمر الذي جعل املدرب يتحدث بنفسه عن ذلك حيث قال »لم أفكر حقيقة بمستقبيل 
لبعض  املونديالية، واآلن سنرتاح  املشاركة  انتهت  لقد  ال،  أم  ما كنت سأستمر  إذا  سواء 
اآلن«،  ما هو معروف  املحطات، هذا  لقادم  أن نتحرض  أجل  العمل من  نعاود  ثم  الوقت 
يف إشارة واضحة إىل أنه ال يعلم ما هو القرار املتعلق بمصريه بعد النتائج السلبية التي 
2019، وقد تحدث املدرب عن ذلك  تحققت بالرغم أن نفس العنارص حقق كأس آسيا 
أيضا وقال »لقد حققنا بالفعل إنجازات جيدة خالل السنوات املاضية، منها الفوز بكأس 
آسيا 2019 وهذا أمر رائع، لكن ال يمكن بأي حال من األحوال أن نقارن بني كأس آسيا 
إنجازا  أننا حققنا  وأعتقد  بكثري،  أعىل  بمستويات  مختلفة  منافسة  هذه  العالم،  وكأس 
باللعب يف كأس العالم بتلك الصورة خصوصا يف املباراتني الثانية والثالثة، كان الهدف 
أن نظهر بصورة تنافسية وأن نجاري املنتخبات التي نلعب ضدها، علينا نحن أن نقيّم 
التي تقال هنا وهناك، ألننا لدينا  التي خضناها، وال نعتمد عىل اآلراء  ونحلل املباريات 
رؤيتنا وتحليلنا الخاص بنا«، يف إشارة واضحة إىل أن كل ما يثار يف اإلعالم لن يؤثر 

عىل اتخاذ القرار.

غضب في السوشيال ميديا

الهجوم  االجتماعي  التواصل  وسائل  يف  الجماهري  شنت 
خريج  سانشيز  فيليكس  اإلسباني  املدرب  عىل 

الفنية  إدارته  لسوء  اإلسبانية،  المسيا  أكاديمية 
للفريق خالل البطولة ووصفه البعض باملتواضع.
الذي  الطويل  الوقت  من  املغردين  أحد  واستغرب 
الفنية  القيادة  رأس  عىل  سانشيز  فيه  استمر 

يف  املنتخب  مع  حقيقية  بصمة  أي  ترك  دون 
العالم. كأس 

منتخبنا  قائد  الهيدوس  حسن  حمل 
العنابي الالعبني املسؤولية األكرب من 
الخروج املبكر من املونديال، مؤكداً 
من  الهزيمة  أعقب  ترصيح  يف 
هولندا أن صعوبة املجموعة التي 
مهمة  جعل  منتخبنا  بها  لعب 
الجميع  وكان  صعبة  الالعبني 
يأمل يف حضور أفضل لكن غاب 
التوفيق، مشرياً إىل أن املنتخب 
يضم يف صفوفه العبني صغار 
أمامهم  واملستقبل  السن 
املنتخب يف  كبري، وإذا نجح 
كأس  لنهائيات  الوصول 
هذه  فإن   ،2026 العالم 

خربات  تكسبهم  البطولة 
املنتخب  وهذا سيفيد  كبرية جداً 

القطري كثرياً يف املستقبل.

ضرورة االستفادة من الخبرة

القائد والمسؤولية 
المشتركة

التزال أصداء خروج منتخبنا العنابي من دور املجموعات بكأس 
مواقع  رواد  اليزال  املنصات  فعرب  قوة،  بكل  ترتدد   2022 العالم 
يف  العنابي  لخسارة  أدت  التي  األسباب  عن  يتحدثزن  التواصل 
املطلوبة، كذلك  التنافسية  الثالث وعدم ظهوره بالصورة  مبارياته 
الصحف  يف  بل  محلياً  فقط  ليس  الصفحات،  وعرب  الشاشات  عرب 
الفرق  أحد  كان  العنابي  أن  إىل  ذلك  ويرجع  والعاملية،  العربية 
املرشحة للتأهل عن املجموعة األوىل باعتباره بطل قارة آسيا واملنتخب 
املستضيف للمونديال، لكن األداء كان مفاجئا ومخيبا لآلمال ولم يرق 
للمستوى املنشود فخرج األدعم من الدور األول بثالث هزائم يف حني 
7 نقاط، والسنغآل  تأهل منتخب هولندا يف صدارة املجموعة برصيد 
ثانيا بـ6 نقاط، وودع املنتخب اإلكوادوري ولديه 4 نقاط يف حني لم 

يحصد منتخبنا أي نقطة.
الفني  الجهاز  مستوى  عىل  تغيري  حدوث  إمكانية  عن  تحدث  البعض 
من أجل ضخ دماء وأفكار جديدة للعنابي بعد تويل املدرب املهمة لفرتة 
عىل  املباريات  يف  العنابي  للمنتخب  قيادة  األكثر  املدرب  جعلته  طويلة 
مدار التاريخ متقدما عىل الربازييل ايفرستو )1980– 1994( الذي قاد 
مباراة   85 إىل  وصل  سانشيز  لكن  دولية،  مباراة   79 يف  قطر  منتخب 
وفق اإلحصائيات املتعلقة بهذا الشأن سواء يف مباريات دولية رسمية أو 
ودية، وبالتايل قد يتقبل البعض فكرة التغيري لكن هناك عوامل محيطة 
الوقت قبل خوض منافسات كأس  يجب وضعها يف االعتبار منها ضيق 
الخليج التي تقام بعد عدة أسابيع، كما أن سانشيز سبق وحقق إنجازات 
تاريخية هي األكرب يف تاريخ الكرة القطرية، سواء حصد لقب آسيا 2019 
مع العنابي األول أو الفوز بالبطولة مع الشباب يف 2014، كما أنه يعرف 
الذي  االستقرار  يعزز عنرص  وهذا  لهم  أب  بمثابة  ويعترب  جيدا  الالعبني 

سيكون له مكاسب يف املستقبل.
املونديال  خالل  والتكتيكية  الفنية  وطريقته  املدرب  انتقاد 
معسكر  بإقامة  املتعلق  لقراره  يقودنا 
امتد  طويل  خارجي 

لستة أشهر تقريباً، وقد اعتربه العديد من الخرباء والنقاد أحد األسباب يف 
اإلخفاق ألنه أفقد الالعبني حساسية املباريات الرسمية وكان من األفضل 

استمراريتهم يف بطولة الدوري.
والنفيس  الذهني  اإلعداد  عدم  الفني  الجهاز  عىل  البعض  يلوم  أيضا 
والسيكولوجي قبل املباراة األوىل أمام اإلكوادور، فقد ظهر نجوم منتخبنا 
بمستوى غري متوقع وبدا عليهم التوتر وعدم الرتكيز، ما تسبب يف أخطاء 
بعد  فيما  عليها  وترتب  اإلكوادور  أمام  األوىل  الخسارة  يف  تسببت  فادحة 

تكرار الخسائر.
املدرب لم يعالج كذلك مشكلة استقبال األهداف، فقد قبل منتخبنا 7 أهداف 
يف ثالث مباريات وهي نسبة عالية غري معتادة بالنسبة لبطل قارة آسيا، يف 
الوقت الذي سجل العنابي هدفا وحيدا فقط وبالتايل مسؤولية تلك األرقام 
الذين كان عليهم تقديم مستوى  الفني وكذلك الالعبون  يتحملها الجهاز 
املشاركة  كونها  يف  العذر  لهم  نلتمس  لكن  أكرب،  والرتكيز بصورة  أفضل 

األوىل بكأس العالم والشك أن املونديال يختلف عن باقي البطوالت.
ما حدث خالل مشاركة العنابي األوىل يف كأس العالم يجب أن يكون درسا 
يتم التعلم منه من أجل املستقبل، فالحضور باملونديال الحايل كمستضيف 
يف  آسيا  قارة  مقاعد  عدد  زيادة  تم  فقد  بدايته،  بل  املطاف  نهاية  ليس 
للدفاع عن حظوظه  العنابي جاهزاً  العالم املقبلة، ويجب أن يكون  كأس 
عروض  وتقديم  والتواجد  الحضور  استمرارية  أجل  من  املستقبل  يف 
تتناسب مع حجم التطور الهائل للكرة القطرية بصورة خاصة والرياضة 
املهم  ومن  كله  العالم  يف  للرياضة  عاصمة  أصبحت  فقطر  عام،  بشكل 
املكانة،  لتلك  تأكيدا  الدويل  العنابي وظهوره  نتائج  ان تكون  والرضوري 
كل  وتوفري  الكامل  الدعم  تقديم  يف  مطلقاً  يقرصوا  لم  املسؤولني  أن  كما 
االسرتاتيجيات  ووضع  التجارب  من  االستفادة  فقط  يبقى  النجاح،  سبل 
بينها  ومن  املرجوة  األهداف  لتحقيق  والتخطيط  للمستقبل،  املناسبة 
مونديال  يف  بها  خرجنا  التي  النتائج  وتعويض  املونديايل  الظهور  تكرار 
لوحة  التي رسمت  الجماهري  املستقبل إلسعاد  2022 وتحسينها يف  قطر 
مباريات، وساندت  الثالث  املدرجات طوال  والتميز يف  واإلبداع  الوفاء  من 
املنتخب الوطني بكل قوة وعززت النجاح املبهر للمونديال، الذي كنا نأمل 
غاية  يف  كانت  األوىل  باملجموعة  املنافسة  لكن  تاريخي..  بتأهل  يكتمل  أن 
الصعوبة، ويجب أن نستخلص الدروس من أجل العودة بشكل أقوى يف 

التحديات القادمة.

كتب - عادل النجار ومحمد الجزار

خالد جاسم.. راعي المجلس:

»الشخصية القوية«.. غابت عن المنتخب
لم  الوطني  املنتخب  أن  املجلس  راعي  جاسم  خالد  اعرتف 
ولم  العالم،  كأس  بطولة  يف  قوية  بشخصية  يظهر 
السبب  كان  وهذا  عالية  قتالية  بروح  يلعب 
من  املبكر  الخروج  يف  الرئييس 

البطولة.
حزنه  عن  جاسم  خالد  وعرب 
التي  الثالث  للخسائر  الشديد 
وعدم  الفريق  لها  تعرض 
املأمول  املردود  تقديم 

واملنتظر منهم يف ظل إمكاناتهم الكبرية.
آسيا يف هذه  لم نشاهد شخصية بطل  وقال بوجاسم: برصاحة 
إننا  نقل  ولم  فقط،  قتالية  بروح  اللعب  نريد  كنا  فقد  البطولة، 
أحسن من هولندا أو السنغال لكن القتالية أحيانا تغني عن اآلداء 

الفني.
يهتف  كبري  كنجم  عفيف  أكرم  عىل  كثريا  أعول  كنت  وأضاف: 
الجميع باسمه، لكنه اختفى يف هذه البطولة ولم يظهر باملستوى 
املتوقع منه عىل اإلطالق مثل الكثري من الالعبني الذين غابوا أيضا 

عن الصورة.

السفاح يونس محمود:

وداع البطولة »أمر طبيعي«
شدد يونس محمود نجم الكرة العراقية السابق ومحلل برنامج املجلس عىل أن الخروج بالنسبة 
للمنتخب الوطني أمر طبيعي جدا بالنظر إىل كونه يشارك، ألول مرة يف بطولة كأس العالم منذ 
املعسكر  وزادها  الالعبني،  عىل  كبرية  يونس وجود ضغوطات  وأوضح   ..1930 عام  انطالقها 

الطويل الذي أرص عليه الجهاز الفني مما وضعهم أمام مسؤولية أكرب وتوتر شديد.
وتمنى السفاح أن يستفيد الالعبون من هذه املشاركة، يف املستقبل ويتعلموا الدرس بشكل 

جيد حتى إذا شاركوا يف النسخ املقبلة يعرفون جيدا ماذا ينتظرهم.
مشريا إىل املشاركة يف بطولة آسيا وحتى كوبا أمريكا التي شارك خاللها املنتخب القطري 

تختلف تماما عن بطولة كأس العالم.

نادي  مدرب  الطرابليس  سامي  التونيس  أكد 
فقط  كان  قطر  ملنتخب  النفيس  التحضري  أن  السيلية 

بمثابة  كانت  الخسارة  حدثت  وعندما  اإلكوادور،  مباراة  عىل  منصبا 
طامة كربى ولم يتمكن الفريق من العودة ألجواء البطولة مرة أخرى مثلما 
كانوا  استثناء  بال  الالعبني  جميع  الطرابليس:  وقال  مثال.  السنغال  فعلت 
بعيدين تماما عن مستواهم، رغم أنهم لم يطالبهم أحد بالفوز بلقب البطولة، 

لكن النسق لم يكن نسق بطولة كأس عالم عىل اإلطالق.
الالعبني  من  عددا  أن  هو  قطر  ملنتخب  بالنسبة  املحري  اإلشكال  وأضاف: 
مستواهم يف تراجع منذ فرتة طويلة ورغم ذلك وجدوا مكانا لهم يف تشكيلة 
املنتخب مع املدرب سانشيز.وأضاف: الالعب عندما يشعر باالسرتخاء وأنه 
يضمن مكانه كأسايس يف املنتخب سواء كان يف حالته أم ال، يرض 
هذا جدا بالفريق، فلم يظهر جميع الالعبني بنفس الوجه الذي 

كانوا عليه يف كأس آسيا 2019.
وتابع قائال: ال يوجد أي العب عربي أو غري عربي خاض 
مثلما  القوي  واالحتكاك  املباريات  من  الكبري  الكم  هذا 
سيئة  كانت  املحصلة  النهاية  يف  لكن  القطري  املنتخب 

لألسف.

الجميع كانوا سيئين.. سامي الطرابلسي:

التركيز كان على اإلكوادور فقط
نور صبري:

يجب االستفادة 
من األخطاء

أكد الحارس الدويل العراقي السابق، ومحلل برنامج املجلس 
أن  يف  كانت  العالم  كأس  خالل  قطر  منتخب  مشكلة  أن 
الطويلة  الكرة  يتغري، ويعتمد عىل  الفريق واحد وال  تكتيك 
باسم  طريق  عن  اإلكوادور  مباراة  يف  حدث  مثلما  فقط 

الراوي دون أي يكون هناك جديد.
صاحب  مدرب  إىل  بحاجة  كان  الفريق  صربي:  نور  وقال 
خربة أكثر، يعرف كيف يتعامل مع الفرق الكبرية ومباريات 

بهذا الحجم.
للمنتخب  فقط  بداية  مجرد  هذه  اعتبار  يجب  وأضاف: 
القطري بالتواجد يف كأس العالم ألول مرة، لكن بعد ذلك 
العنارص  من  املزيد  إضافة  وتتم  قوي  فريق  تجهيز  يتم 
بكأس  املقبلة  للنسخة  تتأهل  أن  تستطيع  التي  املميزة 

العالم وتظهر بشكل جيد.
آسيا  بطل  هو  يزال  ال  القطري  املنتخب  أن  عىل  مشددا 
هذه  من  الدروس  أخذ  ويجب  كبري  مستقبل  وأمامه 

املشاركة واالستفادة منها لتحقيق األفضل يف املستقبل.

ناصر الشمراني:

»فيليكس« السبب الرئيسي
أكد نارص الشمراني نجم الكرة السعودية 
فيليكس  اإلسباني  املدرب  أن  السابق، 
خروج  من  الرئييس  السبب  هو  سانشيز 
كأس  بطولة  من  مبكرا  القطري  املنتخب 

العالم.
حققوا  الالعبني  أن  رغم  الشمراني:  وقال 
بطولة كأس آسيا، وشاركوا يف العديد من 
البطوالت القارية، لكن كأس العالم محفل 
بطولة  أي  عن  تماما  مختلف  كبري  عاملي 
أخرى يصيب أي العب مهما كانت خربته 

بالرهبة الشديدة.
القطري  املنتخب  العبي  أن  إىل  مشريا 
لفرتة  الرسمية  املباريات  عن  ابتعدوا 
طويلة، لخوض معسكر إعدادي يصل إىل 

6 أشهر كاملة، والرسميات دائما هي التي 
الالعبني  لدى  البدنية  اللياقة  معدل  ترفع 

أكثر من الوديات، وتزيد من خرباتهم.
استفادة  عدم  من  الشمراني  واستغرب 
املدرب سانشيز من املباراة األوىل واألخطاء 
يستغل  فلم  الفريق،  من  حدثت  التي 
يسخر  ولم  لديه  التي  اللعب  مفاتيح 

اإلمكانيات املتاحة ملصلحة املنتخب.
تواجدوا  الذين  الالعبني  بعض  أن  مؤكدا 
امللعب  أرض  إىل  نزلوا  عندما  الدكة  عىل 
يتم  لم  إذا  فلماذا  الفارق،  صنعوا 
من  واالستفادة  البداية  من  بهم  الدفع 
يف  حدث  نفسه  اليشء  وهذا  جهودهم؟ 

مباراة اإلكوادور .

يونس علي مدرب العربي:

غياب المنافسات »خطأ كبير«
اعرتف يونس عيل العب منتخبنا الوطني السابق 
ابتعاد  بأن  حاليا  العربي  النادي  ومدرب 
طويلة  لفرتة  املنافسات  عن  الوطني  منتخبنا 
القدم  وكرة  الالعبني،  مستوى  عىل  كثريا  أثر 
إىل  وتحتاج  بسيطة،  جزئيات  عىل  تلعب 

االستمرارية يف التنافس القوي.
وقال يونس عيل: »الفريق لم يظهر بالشكل 
كانت  وعندما  الثالث،  املباريات  يف  املأمول 
تهتز شباكه بهدف نجد أنه قد يتلقى أكثر 
حدث  األمر  ونفس  ذلك  بعد  هدف  من 
التصفيات األوروبية وهذا دليل  أيضا يف 

واضح عىل التأثر ذهنيا«.
عن  الالعبني  ابتعاد  أن  إىل  مشريا 
مستواهم الحقيقي جعلهم ال يظهرون 
املدرب  ألوم  ال  وأنا  املأمول،  بالشكل 

سبق  فقد  عفيف  أو  الهيدوس  مركز  تغيري  يف 
جديد  بشكل  وظهروا  آسيا  كأس  يف  شاركوا  أن 
وحصد  االنتصار  تحقيق  عىل  الفريق  وساعدوا 

اللقب ألول مرة يف تاريخه.
كأس  يف  األوىل  التجربة  عام  بشكل  قائال:  وتابع 
املنتخبات  كل  عىل  صعبة  تكون  ما  دائما  العالم 
فاملنتخب  استثناء،  بال  كلها  اآلسيوية  وخاصة 
عىل  وفاز  البطولة  هذه  يف  تألق  الذي  السعودي 
املاضية  النسخة  يف  بالخمسة  خرس  األرجنتني 

باالفتتاح.
الالعبني  نطالب  نكن  »لم  قائال:  حديثه  واختتم 
كنا  ولكن  الثاني،  الدور  إىل  بسهولة  بالتأهل 
عن  ويبحث  أفضل،  وشخصية  بمستوى  نطالب 
الفوز وليس البحث عن الخروج من املباراة بأقل 

الخسائر«.

اتحاد الكرة يوجه الرسائل
للجماهري  خاصة  شكر  رسالة  وجه  جانبه  من  القدم  لكرة  القطري  االتحاد 
التي لم تقرص وحرصت عىل تقديم الدعم واملساندة بكل قوة ملنتخبنا حتى يف 
املباراة التي لم تكن سوى تحصيل حاصل أمام هولندا يف الجولة الثالثة كان 
حارضا بشكل كبري يف مدرجات استاد البيت وواصل الدعم واملساندة للتأكيد 
عىل أن نجاح قطر التنظيمي الهائل لن يقلل منه خروج العنابي من املنافسة، 
حسابه  عرب  تغريدة  نرش  الكرة  اتحاد  باملونديال..  االستمتاع  هو  فالهدف 
الرسمي وجه من خاللها رسالة شكر للجماهري قال فيها »شكراً ما توفيكم 

حقكم«، ثم أضاف أن املستقبل سيكون أفضل ألن هناك عمال 
املونديال،  االستفادة من درس  أجل  وجهدا من 

الله  بإذن  أجمل  »القادم  وقال 
بوجودكم معنا«.

رسائل من الالعبين بعد نهاية المشوار

حيث  املونديال،  من  الخروج  عىل  للجماهري  اعتذارهم  العنابي  منتخبنا  نجوم  قدم 
إنهم  النتائج وقال  الالعبني عىل  أسفه وجميع  عبدالعزيز حاتم  الوسط  أبدى العب 
الخسارة  أن  إىل  املونديال، مشرياً  يف  قّدموه  الذي  املستوى  عن  للجماهري  يعتذرون 
أمام اإلكوادور يف املباراة األوىل كانت وراء الخسارتني أمام السنغال وهولندا، يف حني 
قال وعد همام األمني بالتعويض يف املباريات القادمة، وقال عاصم مادبو »نعتذر 
للجماهري التي ساندتنا ونعترب البطولة درسا 

كبريا لنا«.

االعتــــذار للجمــاهيـــر

الدكتور حسن حرمة الله:

المدرب يلعب بأسلوب واحد فقط

األفضل في آسيا وقلة الخبرة

مدرب  الله  حرمة  حسن  الدكتور  أكد 
سانشيز  املدرب  أن  السابق  صالل  أم 
حسابات  إرباك  يف  واضح  بشكل  تسبب 
يف  الثالث  املباريات  خالل  الفنية  املنتخب 
بطولة كأس العالم مما تسبب يف الخسارة 

والخروج املبكر من املونديال.
وقال املدرب املغربي إن حسن الهيدوس عىل 
كبرية،  هجومية  مؤهالت  لديه  املثال  سبيل 
رأيس  تحت  واللعب  اللعب  صناعة  ويجيد 
الحربة كوسط هجومي، لكن فاجأنا سانشيز 
اإلمكانيات  لديه  ليس  وهو  كمحور  بوجوده 
للعب بهذا األسلوب ألنه العب يميل للهجوم أكثر 

وليس الدفاع.

ونفس اليشء أيضا ينطبق عىل أكرم عفيف، الذي 
للمحاور  واللعب  الخلف  إىل  للعودة  يضطر  كان 
وبالتايل وفقا لطريقة اللعب هذه لم يستفد الفريق 

منهم هجوميا.
وأضاف: سانشيز أرص عىل اللعب بطريقة 5-3-

2، بينما السنغال لعبت بطريقة 4-4-2، وعندما 
واجهت اإلكوادور غري املدرب أليو سييس الطريقة 
بعد دراسة الخصم ليلعب 4-3-3، ويضغط عىل 

املنافس ويحقق الفوز الذي يريده.
متكرر،  واحد  بأسلوب  إال  يلعب  فال  سانشيز  أما 
وهذا خطأ كبري ألنه البد من وجود أكثر من أسلوب 
للتعامل مع املتغريات يف كل مباراة ووفقا لظروف 

كل مواجهة وصعوبتها أيضا.

الوطني  منتخبنا  العب  حسن  عبدالكريم 
آسيا  يف  العب  أفضل  جائزة  عىل  الحاصل 
التي  األسباب  أهم  من  الخربة  قلة  اعترب   2018
الخربة  قلة  هنا  ويقصد  العنابي،  لخروج  أدت 
الكل  أن  مؤكداً  األوىل،  املشاركة  ألنها  باملونديال 

وأن  الوطني  ملنتخبنا  أقوى  حضور  يف  يأمل  كان 
غاب  لكن  مفاجأة،  ستصنع  التي  الفرق  أحد  يكون 
الفرق  منح  يف  دورا  الخربة  قلة  ولعبت  التوفيق 
املنافسة األفضلية فخرج العنابي والبد من االستفادة 

من تلك التجربة.



 يقلب في مباراة العنابي مع هولندا

األرقام تكشف »الخسارة األخيرة« !

8

السنة )28( - الخميس 7 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 1 ديسمبر 2022م العدد )9950(

حط منتخبنا الوطني رحاله بعد 
مشاركة تاريخية في المونديال 

لم ترتق لمستوى الطموحات 
واآلمال قياسا باالستثمارات 

اللوجستية والجهود التي 
بذلت في سبيل اعداده لهذا 
الحدث العالمي طيلة سنين 

عدة، وهذا ما يمكن ان نصف 
به هذه المشاركة التي لم تكن 

محتشمة ولم تكن مخيبة 
بالدرجة التي تجعله يخجل 

منها. 
خرج العنابي من المونديال من 

الدور األول كما كان الحال لعديد 
من المنتخبات التي سبق لها أن 
استضافت بطولة كأس العالم 
على أرضها بعد ان تعرض لثالث 

هزائم كشفت ان درب التأهل 
لألدوار المتقدمة 

يحتاج لمزيد 
من العمل 

واألعوام. 

السنني  من  وعرشات  العمل  من  مزيد 
األخرى  املنتخبات  من  وكثريا  منتخبنا  تنتظر 
حتى يفتح املونديال لها أبوابه الكبرية املؤدية 
التعلم  ان  بيد  والطموحات،  اآلمال  لتحقيق 
يبدأ دائما بالعمل واملمارسة واكتساب الخربة 
وااليمان بأن املستحيل ال يوجد يف كرة القدم. 

كلها سلبية وتحتوي  ليست  العنابي  مشاركة 
عىل كثري من اإليجابيات التي ينبغي أن نبني 
لنا  ويجلب  بقوة  العنابي  يعود  حتى  عليها 
مستوى  وعىل  السابق  يف  فعل  كما  األفراح 
املمكن  قبيل  من  وهذا  العالم،  كأس  بطوالت 
من  أمامه  ليس  املنتخب  هذا  ألن  واملتاح 
الهوامش اال هامش التحسن والتطور طاملا أن 
املرشفني عليه يريدون له خريا ونحن كلنا ثقة 

يف نواياهم وعملهم. 

مقومات ومرتكزات ال بد منها 

شفت كرة القدم مرة أخرى أن املونديال ليس 
ليس  وأنه  املضيفة،  للمنتخبات  بالرضورة 
األوىل،  للمرة  فيه  تشارك  التي  للمنتخبات 
عاملية  أندية  تملك  ال  التي  للمنتخبات  وليس 
سوقية  قيمة  تملك  التي  للمنتخبات  وليس 
التي ال تملك نجوما  كبرية، وليس للمنتخبات 
استثنائيني، وليس للمنتخبات التي ال تملك يف 
صفة  من  مرمى  حارس  األساسية  تشكيلتها 
ال  التي  للمنتخبات  وليس  العالم،  يف  الحراس 
اقل تقدير من اعىل طراز  9 العبني عىل  تملك 
للمنتخبات  وليس  األساسية،  تشكيلتها  يف 
التي ال تمتلك مدربا استثنائيا يف فكره وعمله 

وممارساته. 
والخصائص  واملرتكزات  املقومات  هذه  كل 

منتخبتنا  يف  تتوفر  ال  والقدرات  والصفات 
العربية  املنتخبات  يف  وال  الوطني 

يف  وال  املونديال  يف  املشاركة 
التي  األخرى  املنتخبات 

الوصول  يف  تنجح  لم 
قطر  مونديال  إىل 

فرتة  يعيش  الذي 
ستعود  انتعاش 

عىل  بالفائدة 
القدم  كرة 

القطرية 

عىل  و
القدم  كرة 

العاملية. 
املشاركة  بانتهاء  وانتهت  كانت  مرحلة 
املونديالية، وكما يحدث يف جل املنتخبات فان 
نهاية مونديال تعني بداية مرحلة أخرى تؤدي 
جدد  لالعبني  تأتي  جدية  مونديالية  ملشاركة 

وبمدربني جدد وبفكر جديد. 

خسارة هولندا متوقعة 

عندما تحتل املركز 50 عامليا وتواجه املصنف 
اغلب  يف  امامك  الوحيد  الخيار  فانه  ثامنا، 
مدوية  مفاجأة  تفجري  عىل  تعمل  أن  الحاالت 
عامليا يف مستوى املفاجأة التي فجرها املنتخب 
السعودي باالطاحة بمنتخب مييس. كذلك كان 
خاض  التي  الوطني  ملنتخبنا  بالنسبة  الحال 
أي  لتحقيق  كافية  تكن  لم  بشجاعة  املواجهة 
جاءت  خسارة  الخسارة.  من  أفضل  نتيجة 
عليه  عهدنا  ملا  يرتق  لم  وبأداء  اثنني  بهدفني 
وال  مخجلة  خسارة  تكن  لم  انها  اال  منتخبنا 

بنتيجة عريضة. 
املستوى  من  أفضل  بمستوى  ظهر  العنابي 
والسنغال  االكوادور  من  كل  أمام  قدمه  الذي 
ولعله يعكس مدى ما تعلمه الالعبون والجهاز 
عىل  عطفا  السابقتني  املباراتني  من  الفني 

التعديالت التي أجريت عىل طريقة 
التشكيلة  وعىل  اللعب 

األساسية وعىل 

التبديالت التي بلغت 5 للمرة األوىل. 
املباراة يف إطار واضح جدا وهو إطار  جاءت 
األدائية  والقيمة  السوقية  القيمة  يف  الفارق 
األرقام  ولعل  للمنتخبني،  التاريخية  والقيمة 
تفاصيل  كبري  بوضوح  تفرس  سنسوقه  التي 

كثرية من ذلك االطار. 

تمريرات كثيرة ودقة عالية 

بالتقدم  املبارش  اللعب  أسلوب  الفريقان  اتبع 
بناء  بعمليات  التقيد  دون  للهجوم  الرسيع 
زمنية  فرتات  يستغرق  الذي  املنظم  اللعب 
طويلة يف منطقة وسط امللعب وعليه فقد كانت 
الكرة تصل برسعة من منطقة جزاء إىل منطقة 
الهولندي  املنتخب  تسيد  وقد  األخرى،  الجزاء 
مجريات اللعب كما كان متوقعا وحقق نسبة 
 37% مقابل   63% بلغت  كبرية  استحواذ 
 452 مقابل  تمريرة   783 وحقق  للعنابي 
ملنتخبنا الوطني مما يعني ان عدد التمريرات 
التي شهدتها املباراة بلغ 1215 تمريرة وهو 
باللعب  تفسريه  يمكن  التمرير  من  هائال  كما 
املبارش الذي اتبعه املنتخبان بحيث ان املنتخب 
الذي تضيع الكرة من حوزته يرتاجع مبارشة 
ملناطقه تاركا الكرة واالستحواذ ملنافسه الذي 
مضايقة  دون  كبرية  بأريحية  الكرة  يتناقل 
كبرية من املنافس. أسلوب اللعب املبارش مكن 

يف  عالية  نجاح  نسبة  تحقيق  من  املنتخبني 
الهولنديني و82%  %92 لدى  بلغت  التمرير 
لدى العنابيني وهذه النسب لم تتحقق يف كثري 

من املباريات األخرى باملونديال. 

مبالغة في التمريرات

طويلة وعرضيات قليلة 

استخدم املنتخبان التمريرات الطويلة كوسيلة 
منتخبنا  وخاصة  الالعبني  بني  للتواصل 
الوطني الذي بالغ يف استخدامها، فبلغ عددها 
يف   51% منها  الصحيحة  نسبة  بلغت   69
الهولندي  املنتخب  تمريرات  عدد  بلغ  املقابل 
العرضية  للكرات  وبالنسبة   .35 الطويلة 
 6 مقابل  عرضية   14 قدم  منتخبنا  ان  نجد 
ال  الذي  الهولندي  للمنتخب  فقط  عرضيات 
بخصائص  عمال  معلوم  هو  كما  يستخدمها 

الكرة الهولندية وتقاليدها. 

كرات مقطوعة قليلة 

بسبب اللعب المباشر 

الذي  القيايس  التمريرات  بعدد  عالقة  وعىل 
من  فانه  املباراة  شهدته 
الطبيعي جدا ان 
ن  يكو

يف   22 بلغ  حيث  قليال  الكرات  قطع  عدد 
و12  هولندا  ملنتخب   10 بواقع  كلها  املباراة 
ان  نجد  السياق  نفس  ويف  الوطني،  ملنتخبنا 
املنافس  قدم  من  الكرة  استخالص  عمليات 
كانت قليلة هي األخرى حيث بلغت يف االجمال 
الوطني  ملنتخبنا   10 بواقع  للمنتخبني   26
للكرات  بالنسبة  وأما  هولندا  ملنتخب  و16 
العالية فقد تساوت كفة املنتخبني بالتفوق يف 
10 كرات عالية لكل منهما يف حني التفوق يف 
االشرتاك عىل الكرة يف املواجهات رجل مقابل 
الذي حقق  منتخبنا  العبي  لصالح  كان  رجل 
للهولنديني.   37 مقابل  ناجحا  اشرتاكا   41
وقلة  املقطوعة  الكرات  قلة  تفسري  ويمكن 
اللعب  بسبب  الكرة  استخالص  عمليات 
املبارش الذي جعل مجريات اللعب ال تدور يف 
جزاء  منطقة  يف  وتدور  امللعب  وسط  منطقة 

املنتخبني. 

هدفان من »13«

تسديدة هولندية 

اذا كانت األهداف اهم وأجمل ما يف كرة القدم 
فانه من املهم جدا ان نشري إىل انها ال تأتي اال 
من التسديد الذي يعترب اهم أسلحة الفوز وتأتي 
الهولندي  املنتخب  افضلية  للتأكيد عىل  األرقام 
يف املباراة حيث وجه العبوه 13 تسديدة منها 
إطار  يف  و4  الجزاء،  منطقة  داخل  من   10
املرمى و6 خارجه و3 تم التصدي لها من قبل 
الجانب اآلخر فان عدد  املدافعني، وعىل 
تسديدات منتخبنا كانت اقل بكثري 
وبلغت 5 فقط؛ 3 منها كانت 
املرمى  خارج  و2  مؤطرة 
وحصل منتخب هولندا عىل 
فرصتني ثمينتني واهدر ثالثة 
نوبرت  مرماه  حارس  وحقق 
مقابل  تصديات حاسمة   3
لحارس  اثنني  تصديني 
منتخبنا  مرمى 

مشعل برشم.

مجريات اللعب المباشر 

تركزت في منطقتي الجزاء 

»1245« .. رقم قياسي 

د التمريرات 
في عد

تحليل - د.العرويس العرتوسكتب - عادل النجار

18 تسديدة 

ط لـ »22« العبا 
فق
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دعــم كبيــــر..  
  وفشل مرير !

سانشيز.. أخفق في قيادة العنابي للدور الثاني

لم يستطع فيليكس سانشيز مدرب منتخبنا الوطني األول تحقيق أي 
رغم  مواجهات،  ثالث  يف  وخرس   ،2022 العالم  كأس  بطولة  يف  فوز 
كرة  عالم  يف  والخربات  القدرات  من  الكثري  يمتلك  العنابي  مدرب  أن 
لكرة  القطري  املنتخب  تدريب  مسؤولية  لتويل  مؤهال  جعلته  القدم، 
يف  القدرات  من  الكثري  عىل  االسباني  املدرب  هذا  والذي حصل  القدم 
القدم والذي  التدريبي وحقق شهرة واسعة جدا يف عالم كرة  املجال 
عمل بخطط طويلة املدى عىل تطوير املنتخب القطري ألبعد مستوى.

الفني  املدير  القطري، بسبب  الريايض  الشارع  غضب وعدم رضا يف 

الظهور  مسؤولية  الكثريون  حمله  الذي  سانشيز  فيليكس  اإلسباني 
الباهت للعنابي يف كأس العالم 2022، رغم الدعم الجماهريي الكبري 
الذي حظي به العنابي... وباتت إقالة سانشيز مطلبا جماهرييا بعد 

نهاية مشوار منتخبنا الوطني يف املونديال دون تحقيق أي نقطة.
برشلونة  نادي  بتدريب  بدأ  سانشيز  فيليكس  االسباني  واملدرب 
ميالدي   2006 عام  إىل   1996 عام  منذ  وذلك  للناشئني  االسباني 
قطر  يف  الريايض  التفوق  أكاديمية  تدريب  إىل  باالنتقال  قام  وبعدها 
قيادة  ليتوىل بعدها  2013 ميالدي،  إىل عام   2006 ما بني  الفرتة  يف 
عام  إىل   2013 عام  من  4 سنوات  ملدة  عاما   20 تحت  قطر  منتخب 
ملدة ثالث  عاما   23 تحت  منتخب قطر  بتدريب  قام  وبعدها   ،2017
املنتخب  مدرب  هو  واآلن   ،2020 عام  إىل   2017 عام  من  سنوات 

القطري األول منذ عام 2017.

كتب - عوض الكبايش

سجل منتخبنا الوطني هدفا وحيدا، سجله الالعب محمد مونتاري يف اللقاء 
االسباني  املدرب   ،1-3 بنتيجة  وانتهى  السنغال  مع  املنتخب  الذي جمع 
القدم قام بتحقيق  فليكس سانشيز مدرب املنتخب القطري األول لكرة 
القدم القطرية وهو قيادة املنتخب إىل نهائي كأس  إنجاز كبري.. يف كرة 

آسيا ألول مرة يف تاريخها وذلك يف عام 2019 ميالدي والذي استطاع 
اإلقصائية  واألدوار  املجموعات  مباريات  جميع  يف  الفوز 

وسجل وقتها العنابي 16 هدفا واستقبل هدفا وحيدا يف 
البطولة.. وحاليا لم يستطع تسجيل هدف واحد.

يعد فليكس سانشيز هو واحد من أهم مدربي 
كرة القدم يف العالم والذي يتوىل مهمة قيادة 

املنتخب القطري لكرة القدم يف بطولة 
كأس العالم 2022 يف قطر، والذي 

مستقبلية  بخطط  يعمل 
القطري  املنتخب  لجعل 
واحدا من أقوى املنتخبات 

يف الوطن العربي.

يعترب خروج العنابي من البطولة هو الثاني.. حيث يعترب هذه 
جنوب  بعد  األول  الدور  من  املضيف  الفريق  خرج  التي  املرة 
ان  بعد  العنابي،  خروج  يف  سانشيز  وساهم   ..2010 إفريقيا 

فشل يف تحقيق الصفقة بكل األهداف املخطط لها، وخاصة بعد 
تتويج املنتخب بكأس آسيا يف عام 2019، وهي أهم نتيجة حققها 
املنتخبات  عديد  تجاوز  أن  بعد  الطويلة  مسريته  يف  »العنابي« 

القوية، ليهدي املنتخب إىل الشعب القطري فرحة تاريخية، قبل أن 
يقوده الحقاً إىل املركز الثالث يف كأس العرب قطر 2021 التي كان 

خاللها العنابي عىل بعد أمتار من الوصول إىل النهائي.

خرس منتخبنا »3« مباريات يف البطولة.. وتمكن املنتخب 
الهولندي من حسم بطاقة التأهل يف صدارة املجموعة 
مع  موعدا  ليرضب  نقاط،   7 إىل  رصيده  رفع  بعدما 
ثمن  يف  الثانية،  املجموعة  األمريكي وصيف  املنتخب 

النهائي. 
وخرج منتخبنا الوطني األول لكرة القدم من 
تقام عىل  التي   ،2022 العالم  بطولة كأس 
تلقى  إذ  فوز،  أي  تحقيق  دون  أرضه، 
املنتخب  أمام  تواليا،  الثالثة  الهزيمة 
الهولندي بنتيجة 2-0، الثالثاء يف ستاد 
املجموعة  منافسات  ختام  يف  البيت، 

األوىل. 

لتحضريه  العنابي  مع  طويلة  رحلة 
للمونديال استمرت لفرتة 5 سنوات.. 
حيث تسلم اإلسباني فيلكس سانشيز 
األول  الوطني  منتخبنا  تدريب 
وساهم   ،2017 العام  يف  وتحديدا 
يف  الجديدة  األجيال  بناء  يف  سانشيز 
أن  بعد  خاصة  القطرية،  القدم  كرة 
استضافة  حق  عىل  البالد  حصلت 
نهائيات كأس العالم 2022 قبل 12 

عاماً.
للمنتخب  الجديد  الجيل  املدرب  قاد 

وساهم يف بناء التوليفة الحالية التي 
الكرة  تاريخ  يف  إنجاز  أكرب  حققت 
القطرية واملتمثل بالفوز بلقب كاس 

آسيا عام 2019 يف اإلمارات.
يف  سنوات   7 سانشيز  وأمىض 
أكاديمية أسباير، قبل أن يستلم عام 
2013 تدريب منتخب قطر تحت 19 
عاماً، وبعد عام قاد الفريق الذي قدم 
4 العبني يستعدون اآلن للمشاركة يف 
كأس العالم، إىل التتويج بلقب بطولة 

آسيا تحت 19 عاماً يف ميانمار.

تلقت شباك قطر 7 أهداف يف املونديال.. 
بلد  أول  القطري  املنتخب  أصبح  حيث 
عىل  متتالية  مباريات   3 يخرس  مضيف 
دفاع  وظهر  املونديال،  تاريخ  يف  أرضه 
العنابي بمستوى غري متوقع، رغم أنه كان 
الدولية  مشاركاته  خالل  قوته  نقاط  من 

األخرية، يف مرحلة اإلعداد للمونديال.
اكاديمة  يف  سانشيز  قضاها  سنوات   7
 ...2006 عام  اسباير  الريايض  التفوق 
وقىض سبع سنوات قبل ان يتحول لتدريب 

املنتخب  ثم   2013 عام  الشباب  منتخب 
األوملبي ثم املنتخب األول يف 2017 بديال 

لالورغوياني خورخي فوساتي.
وخالل عمله مدرباً ملنتخب الشباب، تمكن 
من  عدد  مساعدة  من  اإلسباني  املدرب 
تطوير  عىل  اآلن،  القطرية  الكرة  نجوم 
ليقود  معه  التعاقد  فإن  ولهذا  مهاراتهم، 
املنتخب األول، كان بمثابة إنهاء املرشوع 
الالعبني  مهارات  تطوير  وهو  األسايس، 

الشبان ومرافقتهم يف املستوى العايل.

135 هدف 
وحيد

هزائم المنتخب 
بالمونديال

سنوات
 مع العنابي

2
خروج 

مستضيف البطولة

استقبل 7
أهداف

{ محمد مونتاري
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التعويض في كأس آسيا !
كتب - عاطف شادي

المشاركة  إن  العنابي،  مدافع  محمد  إسماعيل  قال 
في بطولة كأس العالم، فيفا قطر 2022، فخر كبير 

عمالقة  بطولة  في  قطر  الوطن  وتمثيل  العب،  ألي 
وكان  شرف،  يعلوه  ال  شرف  المونديال  بحجم 

يتواجدوا  أن  المنتخب  لالعبي  بالنسبة  فخرا 
ويمثلوا وطننا في الكأس العالمية وسط 

في  الكرة  نجوم  وأفضل  أهم 
يتواجد  جميعهم  العالم، 

ومن  واحدة  بطولة  في 
الطبيعي أن تواجههم.

تاريخية  مشاركة  »أول  وأضاف: 
لألسف  ولكن  العالم،  كأس  يف  لنا 
املطلوب  بالشكل  لم نظهر  الشديد 
منا  الجميع  يتوقعه  كان  والذي 
لقب  حامل  املنتخب  وأننا  خاصة 
نسختها  يف  آسيا  كأس  بطولة 
مرحلة  خضنا  أننا  كما  األخرية 
استمرت  اإلعداد  من  طويلة 
لسنوات طويلة تخللتها مشاركات 
عديدة يف مختلف البطوالت القارية 
الجنوبية  أمريكا  أو  آسيا  يف  سواء 
ومرحلة  الشمالية،  أمريكا  وكذلك 
سبقت  طويلة  أخرى  إعداد 
يكن  لم  النهاية  يف  ولكن  البطولة، 
املردود عىل قدر الحدث واملشاركة 

يف محفل كبري مثل كأس العالم«.
يعلم  أنه  محمد  إسماعيل  وأوضح 
جيدا أن األعذار ال يمكن أن تكون 

عليه  وظهر  حدث  ملا  سببا 
عىل  ليس  أداء  من  املنتخب 

يف  املطلوب  املستوى 
ولكن  العالم،  كأس 

شخص  كل  بالفعل 
كان  الفريق  داخل 
جبار  بشكل  يعمل 
األشهر  مدى  عىل 
تحضريا  األخرية 

املونديال،  يف  للظهور 
وضعت  قطر  ودولة 

والعبيه  املنتخب  يف  ثقتها 
نظهر  لم  ولكن  الفني،  وجهازه 

بما  يليق  الذي  املطلوب  بالشكل 
وفرته دولة قطر من دعم ومساندة 

لنا يف الفرتة األخرية.
وقال إسماعيل محمد: »املسؤولون 
كالعبني  فينا  ثقتهم  وضعوا 
بظروف  مر  العب  وكل  للعنابي، 
صعبة للغاية طوال الفرتة املاضية، 
وأرسنا  عائالتنا  عن  وابتعدنا 
معسكر  يف  أشهر   6 من  ألكثر 
مباريات  لخوض  تحضريا  إعداد 
الكثري  عن  وتنازلنا  العالم،  كأس 
كالعبني  لنا  املهمة  األشياء  من 
بأفضل  أنفسنا  نجهز  حتى  وبرش 
واملحفل  للبطولة  ممكنة  صورة 
لم  الشديد  لألسف  ولكن  العاملي، 
كالعبني  منا  املنتظر  اليشء  نقدم 
الفخر  دواعي  ومن  قطر،  ملنتخب 
لدولة  ممثلني  أول  نكون  أن  لنا 
التاريخ،  طوال  املونديال  يف  قطر 
هو  فيما  الصورة  لتغيري  ونسعى 
قادم من مباريات وبطوالت عديدة 
املستقبل،  يف  الفريق  سيخوضها 
وأعتقد  ملنتخبنا  التوفيق  ونتمنى 
يتخىل  لن  العنابي  الجمهور  أن 
عن دعم املنتخب يف املرحلة املقبلة 

أشار  الظروف«.  كانت  مهما 
أو  يفهم  ال  أنه  إىل  العنابي  مدافع 
السيئ  الظهور  وراء  الرس  يفرس 
العالم  كأس  بطولة  يف  للمنتخب 
والتجهيزات  التحضريات  رغم 
املستمرة منذ فرتة طويلة استعدادا 
الدولية  واملشاركات  للبطولة، 
والقارية العديدة مؤخرا واكتساب 
ولكن  املطلوبة،  للخربات  الالعبني 
أنهى مشاركته  املنتخب  النهاية  يف 
فيما  الرتكيز  وعليه  املونديال  يف 
بها  املقبلة  املرحلة  ألن  قادم  هو 
عديد من البطوالت املهمة يف كأس 
الخليج وكأس آسيا، 

وعلينا أن يكون هدفنا هو التتويج 
االعتبار  لرد  البطولتني  بلقبي 
لجماهرينا  خاللهما  من  واالعتذار 

الرائعة.
أمام  األوىل  املباراة  »يف  قائال:  وأكد 
بمستوى  الفريق  ظهر  اإلكوادور 
تماما عن شكله  بعيدا  سيئ وكان 
املعهود كونه يلعب يف كأس العالم 
احتشدت  كبرية  جماهري  وأمام 
عىل  تقام  التي  البطولة  يف  لدعمه 
السنغال  مباراتي  يف  ولكن  أرضه، 
وهولندا تغري الوضع كثريا وأظهر 
العديد  يف  جيدة  شخصية  العنابي 
قوة  رغم  املباراتني  دقائق  من 
املجموعة  عن  املتأهلني  املنتخبني 
فريق  كل  النهاية  يف  ولكن  األوىل، 
الطويلة  الخربات  يمتلك  منهما 
رصيد  ولديهما  العالم  كأس  يف 
منتخبات  وسط  التواجد  من  كبري 
جيدا  نبني  أن  وعلينا  املونديال، 
التاريخية  املشاركة  تلك  عىل 
تكون  وأال  املونديال  يف  األوىل 

محمد  إسماعيل  وتقدم  األخرية«. 
العنابي  لجمهور  وأسف  باعتذار 
الذين يعتقدون أن املنتخب خذلهم 
يف كأس العالم، ولكنهم لم يرتكوه 
كل  يف  خلفه  وظلوا  واحدة  لحظة 
لكل  كالعبني  »نعتذر  قائال:  وقت، 
الجماهري ولكل من ساندنا ودعمنا 
لكرة  القطري  واالتحاد  الدولة  من 
نسعدهم  أن  نتمنى  وكنا  القدم، 
العالم،  كأس  يف  أفضل  بمشاركة 
عمالق،  عاملي  محفل  يف  كوننا 
لنا  يلتمس  أن  الجميع  ونتمنى من 

األوىل  املشاركة  كونها  األعذار 

للمنتخب العنابي يف البطولة، ونعد 
جماهرينا بأن يكون القادم أفضل 
يف كل يشء، وبرغم حزننا كالعبني 
عىل املستوى السيئ للفريق إال أننا 
من جانب  الخرايف  بالتنظيم  نفخر 
العالم،  ورؤية  العالم  لكأس  قطر 
العربي  ووطننا  العظيمة  دولتنا 
أكثر  وبشكل  صورة  بأفضل 

وضوحا«.
لم  القطري  الجمهور  أن  وأضاف 
طوال  واحدة  لحظة  ولو  يخذلهم 
وكانوا  العالم،  كأس  يف  املشاركة 
بعدما  حتى  الحدث  قدر  عىل 

املونديال  من  الفريق  خروج  تأكد 
مكان  كل  يف  الفريق  خلف  كانوا 
قوة  وبكل  الخسارة  يف  وشجعوه 
ولكن  إسعادهم،  كان هدفه  والكل 
األمر لم يكن يف اإلمكان أفضل مما 
كان، ونعد جمهورنا بأن نسعدهم 
وكأس  الخليج  كأس  بطولتي  يف 
يكون  بطولة  كل  يف  ألننا  آسيا 

هدفنا الفوز والتتويج باللقب.
القطري،  املنتخب  مدافع  واعرتف 
والقصور  املشاكل  بعض  بوجود 
داخل امللعب، ولكنه رفض يف ذات 
الوقت التدخل والتعليق عىل األمور 
ألنها  العنابي،  تخص  التي  الفنية 
الفني  املدير  تخص  النهاية  يف 
املعاون  فيليكس سانشيز وجهازه 
دوره  يحرتم  وهو  غريهما،  دون 
داخل  منه  املطلوب  يؤدي  كالعب 
يقرص  لم  الفني  والجهاز  امللعب، 
يف يشء والالعبون نفذوا التعليمات 
يف حدود القدرات املتاحة، وبالفعل 
من  أكثر  يف  املهاجمون  وصل 
عدم  ولكن  املنافسني،  ملرمى  كرة 
مزيد  تسجيل  دون  حال  التوفيق 
بنتائج  والخروج  األهداف  من 
هذه  يف  الفريق  حققه  مما  أفضل 

النسخة.
بأن  محمد  إسماعيل  وتعهد 
التواجد  عىل  املنتخب  العبو  يقاتل 
النسخة  يف  أخرى  مرة  واملشاركة 
عام  العالم  كأس  من  املقبلة 
2026، مشريا إىل أن العبي الفريق 
جمهورهم  إسعاد  عىل  عازمون 
هدفهم  ليكون  اآلن  من  والرتتيب 
هو التواجد مجددا يف أمريكا وكندا 
يف  املشاركة  تكون  وأال  واملكسيك، 
األخرية  هي   2022 قطر  مونديال 
العالم،  كأس  بطوالت  يف  للفريق 
تذهب  لن  املنتخب  أن  مؤكدا 
من  الحزين  بالخروج  عزيمته 
املونديال ألنه منتخب شاب وبطل 

وقادر عىل العودة وبكل قوة.
وحول مصري املدير الفني فيليكس 
عن  رحيله  وإمكانية  سانشيز 
منتخب  خروج  بعد  منصبه 
العنابي من بطولة كأس العالم من 
الدور األول، أوضح مدافع قطر أن 
املدرب  رحيل  أو  استمرار  قرار 
يعود  أمر  وهو  الالعبني  يخص  ال 
القطري،  االتحاد  يف  العليا  لإلدارة 
وهي صاحبة القرار ونحن كالعبني 
نؤدي دورنا فقط، وكل ما يخصنا 
هو تمثيل بالدنا بالصورة األفضل 
أي  يف  التفكري  دون  امللعب  داخل 
يشء آخر خارج حدود مسؤولياتنا 

كالعبني للمنتخب القطري.

جمهورنا

أبهرنا بالدعم.. 

ونعاهدهم بلقبي 

الخليج وآسيا

األعذار ال يمكن أن تكون 
سببا لما حدث.. وكنا نطمح 

باألفضل

قـرار اسـتمـرار سـانشيـز أو رحيـله ال يخــص الالعبين 

تنـازلنـا عـن الكثيــر لمدة »6« أشهــر للظهــور بأفضـل صـورة 

اللعب في المونديال فخر.. إسماعيل محمد لـ                  :
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عىل  االنتصار  يف  ونجح  املفاجأة  السنغايل  املنتخب  حقق 

مباراة  يف  الـ16  دور  إىل  ليصعد  اإلكوادوري  املنتخب 

ماراثونية وكبرية، سجل فيها كوليبايل هدفه األول الدويل 

مع منتخب السنغال بقدمه اليمنى بطريقة رائعة، ليكون 

التايل، كما ضمن  الدور  إىل  التريانجا  هدف صعود أسود 

أليو سيسيه مدرب املنتخب التواجد يف دور الـ16 كالعب 

ومدرب. 

الـ16 وهو قائد  2002 إىل دور  حيث تأهل كالعب عام 
للمنتخب. 

قاد منتخب هولندا  بعدما  مميزاً،  كما حقق جاكبو رقماً 

لتحقيق االنتصار عىل املنتخب القطري بهدفني نظيفني، 

مباراة  يف  املأمول  املستوى  القطري  املنتخب  يقدم  ولم 

كأس العالم، كما حقق رقماً سلبياً بعدما بات أول منتخب 

مستضيف يخرس مبارياته الثالث يف كأس العالم. وصعد 

الطواحني إىل الـ16 من كأس العالم للمرة التاسعة يف 9 

مشاركات. ليتواجد املنتخب الهولندي يف صدارة املجموعة 

برصيد 7 نقاط، ثم املنتخب السنغايل برصيد 6 نقاط، ثم 

اإلكوادور برصيد 4 نقاط وختاًما قطر بدون أي نقاط.

كما حقق املنتخب اإلنجليزي فوزاً كبرياً عىل نظريه الويلزي 

بثالثية نظيفة يف مباراة تألق من خاللها راشفورد الذي 

سجل هدفني، يف مباراة عادل فيها رقم األسطورة بوبي 

تشارلتون، كما ضمن املنتخب األمريكي الصعود إىل دور 

بهدف  اإليراني  املنتخب  عىل  الفوز  تحقيقه  بعد  الـ16 

نظيف ليواصل مسريته املونديالية الرائعة ليكون املنتخب 

املنتخب  أتى  بينما  نقاط،   7 األول  املركز  يف  اإلنجليزي 

اإليراني  املنتخب  تواجد  بينما  نقاط.   5 برصيد  األمريكي 

يف املركز الثالث برصيد 3 نقاط، أما ويلز فيأتي يف املركز 

األخري برصيد نقطة.

الـ16  مباريات  أوىل  يف  السنغايل  نظريه  املنتخب  ليواجه 

األمريكي  املنتخب  ضمن  كما  قطر.  يف  العالم  كأس  من 

املنتخب  الفوز عىل  الـ16 بعد تحقيقه  إىل دور  الصعود 

اإليراني بهدف نظيف ليواصل مسريته املونديالية الرائعة 

ويتأهل إىل الـ16 ملواجهة هولندا.

السنغالي يحقق المفاجأة
أرقام مميزة في ثاني أيام الجولة الثالثة

كتب- أحمد رجب

االنتصار الثالث
جاكبو يجلب الفرحة

النسخة،  هذه  يف  إفريقي  منتخب  أول  بات  السنغايل  املنتخب 

االنتصار  تحقيق  بعد  العالم،  كأس  من  الـ16  دور  إىل  يصعد 

عىل املنتخب اإلكوادوري بهدفني لهدف، ليكون ثاني انتصار يف 

املونديال عىل التوايل ألسود التريانجا بعد الفوز يف املباراة السابقة 

عىل املنتخب القطري بثالثة أهداف لهدف. ليكون ثالث منتخب 

 1990 يف  الكامريون  منتخبي  بعد  التوايل  انتصارين عىل  يحقق 

ونيجرييا يف 1994، 1998.

سيطر كودي جاكبو عىل أرقام املونديال بفضل ملحاته 

املميزة، والتي ساهمت يف جلب الفرحة لجماهري املنتخب 

بوجود  وفخر  سعادة  مصدر  باتت  التي  الهولندي، 

جاكبو ضمن الفريق، حيث بات املهاجم الهولندي أول 

العب يسجل يف 3 مباريات متتالية يف كأس العالم بعد 

الالعب اإليطايل أليساندرو ألتوبييل الذي سجل يف ثالث 

مباريات متتالية يف كأس العالم 1986.
 

وصل املنتخب اإلنجليزي إىل 100 هدف يف كأس العالم، لتصبح سابع 
دولة تصل إىل هذا الرقم يف املونديال، بعد الربازيل 232 هدفا، أملانيا 
 126 فرنسا  هدفا،   128 إيطاليا  140هدفا،  األرجنتني  هدفا،   228

هدفا، إسبانيا 107 أهداف.

أهداف إنجلترا
راشفورد يعادل »تشارلتون«

هدفني  تسجيله  بعد  راشفورد  ماركوس  الكبري  النجم  عادل 
أمام املنتخب الويلزي يف الجولة الثالثة من كأس العالم، رقم 
1966، حيث بات أول العب  بوبي تشارلتون يف كأس العالم 
وحقق  إنجلرتا.  ملنتخب  كربى  بطولة  يف  أهداف  ثالثة  يسجل 
املنتخب اإلنجليزي االنتصار أمام منتخب ويلز بثالثية نظيفة.

كما أصبح ثالث العب إنجليزي يسجل رضبة خطأ مبارشة. 

حقق املنتخب القطري رقًما سلبيًا تاريخيًا 

دولة  أول  أصبح  حيث  العالم،  كأس  يف 

متتالية  مباريات  ثالث  تخرس  مستضيفة 

للمرة  ليكون رقًما يحدث  العالم،  يف كأس 

كما  العالم،  كأس  بطوالت  تاريخ  يف  األوىل 

يف  أهداف   7 القطري  املنتخب  استقبل 

البطولة خالل املباريات الثالث.

رقم تاريخي

إنجلترا تكرر إنجاز »2006«
كرر املنتخب اإلنجليزي إنجاز مونديال 2006، بعدما احتل 
املركز األول يف مونديال قطر 2022، وأتى املنتخب اإلنجليزي 
بعدما  نقاط.   7 برصيد  النسخة  هذه  خالل  األول  املركز  يف 
لهدفني،  أهداف  بستة  إيران  عىل  كبري  بفوز  املونديال  افتتح 
ثم التعادل سلبيًا أمام أمريكا، قبل أن يفوز يف الجولة األخرية 
حققه  الذي  اإلنجاز  نفس  ليكون  نظيفة.  بثالثية  ويلز  أمام 
2006، حيث فازوا يف افتتاح مبارياتهم عىل  يف كأس العالم 

باراجواي بهدف.

9 مرات عىل  شارك املنتخب الهولندي يف كأس العالم 

إىل  منها  العبور  يف  نجح  البطولة،  نسخ  جميع  مدار 

نسخ  يف  نجاحاتهم  الطواحني  ليواصل  التايل،  الدور 

كأس العالم عىل مر التاريخ.

نهائيات  جميع  يف  اإلقصائية  األدوار  إىل  األمريكي  املنتخب  صعد 

املباراة  يف  الخسارة  يتجنب  عندما  نسخ،   6 وعددها  العالم  كأس 

األوىل فهم يصعدون إىل األدوار التالية.

املنتخب  يتلق  لم   ،1930 عام  مونديال  منذ  األوىل  املرة  أنها  كما 

األمريكي أي هدف يف مباراتني متتاليتني يف كأس العالم.

بات السنغايل كوليبايل أكرب العب يسجل ملنتخب السنغال يف 

31 عاًما   ( البلوز  العالم، ويبلغ عمر مدافع  مباريات كأس 

و162 يوما( ليكتب تاريًخا جديًدا يف املونديال، خاصة وأنه 

أول أهدافه الدولية مع أسود التريانجا.

مشاركات لهولندا

أميركا تنتصر

بطل االنتصار
األسود في مأمن

إفريقي  منتخب  ثاني  بات  السنغايل  املنتخب 
يحقق االنتصار عىل منتخبات أمريكا الجنوبية 
املنتخب  انترص  بعدما  العالم،  كأس  يف 
عام  يف  الكولومبي  املنتخب  عىل  الكامريوني 
املنتخب  وانترص  لهدف،  بهدفني   1990
وقبل  لهدف،  بهدفني  اإلكوادور  عىل  السنغايل 
املنتخبات  لعبت  التريانجا،  أسود  انتصار 
اإلفريقية أمام السنغال 21 مباراة، تعادلوا 4 

مباريات، وخرسوا 17 مباراة.

موسى يدخل التاريخ
بمشاركته أمام إيران، بات األمريكي يونس موىس 
)20 عاًما( هو أصغر العب يلعب مباراة يف كأس 
يف  املكسيك  أمام  مييس  منذ  ميالده  يوم  يف  العالم 

عام 2006 )19 عاًما(.
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إعداد- هشام حامد

الصحافة اإليرانية تتحسر على الخروج المبكر.. أبرار:

َبقينـــا في عالــــم النــدم !

عىل  حزناً  أمس؛  أول  ليلة  مطبق  صمت  يف  طهران  غرقت 
خسارة املنتخب اإليراني يف كرة القدم أمام نظريه األمريكي، 
يف هزيمة أقصت اإليرانيني من مونديال قطر، وتبّخر معها 
إيران عىل منتخب  1998 حني فازت  إنجاز  بتكرار  حلمهم 
التي  االحتفالية  لألجواء  األمريكية.. وخالفاً  املتحدة  الواليات 
حاملني  يرقصون  اإليرانيون  راح  عندما  طهران  شهدتها 
بفوز  احتفاالً  باألعالم  يلوّحون  وهم  أكتافهم  عىل  أطفالهم 
يف  دّوى  الذي  الوحيد  الصوت  فإّن  ويلز،  عىل  منتخبهم 
العاصمة ليل الثالثاء كان وقع الهزيمة أمام الواليات املتّحدة 

بهدف وحيد.
يقول:  عنواناً  الرئييس  غالفها  عىل  عنونت  »أبرار«  صحيفة 
»لألسف.. لقد َبقينا يف عالم الندم«.. اليومية اإليرانية ذّكرت 
بأن منتخب بالدها أضاع فرصة تاريخية للعبور إىل الدور 
أمام أمريكا جاء مغايراً من حيث األداء  اللقاء  الثاني.. لكن 
والنتيجة.. كما قالت »أبرار«.. التي أضافت: سنبقى نعيش 

تلك  يف  حصل  ما  عىل  الندم  ُنعاني  ونحن  الزمن  من  فرتة 
املباراة، وسننتظر أربع سنوات مقبلة يف مونديال ألفني وستة 

وعرشين، لنرى إن كان ممكناً ِتكرار ما حصل يف الدوحة.
نتيجة  عىل  َعلّقت  فقد  اإليرانية  »فرهيختكان«  صحيفة  أما 
الحلم  التي تسببت نتيجتها يف ضياع  أمريكا..  إيران  مباراة 
مرة  ألول  العالم،  كأس  من  الثاني  الدور  إىل  بالوصول 
يف  انتقدت  اإليرانية  الصحيفة  اإليرانية..  الكرة  تاريخ  يف 
لقد  وكتبت:  كريوش،  كارلوس  الربتغايل  املدرب  سطورها 

خرسنا أمس لخوفنا من الخسارة، ولم نستفد البتة من حالة 
التفاؤل املُفرطة التي عاشتها الجماهري اإليرانية، بعد الفوز 

عىل »ويلز« يف الجولة الثانية.
كريوش  اإليراني  املنتخب  مدرب  أن  أيًضا  رأت  الصحيفة 
َيتّحمل مسوؤلية الخروج ألنه لم يكن مستعداً عىل املستوى 

التكتيكي للطريقة الفعالة، التي أظهرها منافسه األمريكي.
الذي  التحكيم  طاقم  الرياضة  أخبار  صحيفة  وانتقدت 
تغاىض  بأنه  واتهمته  الهوز  اإلسباني  بقيادة  املباراة  أدار 

النتيحة  عن احتساب ركلة جزاء إليران كانت كفيلة بتغيري 
وخطف التأهل.. وكتبت الصحيفة يف عنوان الغالف: ظلم.. 

لقد استحققنا ركلة جزاء يف اللحظات األخرية.
ونقلت الصحيفة ترصيحات املدير الفني الربتغايل كارلوس 
أمريكا  منتخب  أمام  فريقه  هزيمة  عىل  علق  الذي  كريوش 
نهائيات  من  املجموعات،  دور  مقابل، يف ختام  دون  بهدف 

مونديال قطر 2022، بقوله إن »الحلم انتهى«.
األول  »الشوط  املباراة:  نهاية  صافرة  بعد  كريوش  وأضاف 
أننا  والفارق  إليران،  الثاني  والنصف  املتحدة  للواليات  كان 
لم نسجل يف الشوط الثاني كما كان ينبغي علينا، لكن الحلم 

انتهى، واآلن، حان وقت التفكري يف الخطوة التالية إليران«.
بعد  الله  عزت  سعيد  اإليراني  الوسط  خط  العب  وقال 
الخسارة: »أنا آسف حقا بالنيابة عن العبينا ألننا لم نتمكن 
من الحصول عىل فرصتنا للتأهل إىل الدور التايل«، وأضاف: 
القدم، ويمكن أن يكون ذلك درسا  الحياة وكرة  »ستستمر 
جيدا لنا، عىل األقل بالنسبة لالعبني الشباب مثيل يف املستقبل، 
لذلك آمل أن يغفر لنا معجبونا وشعبنا يف إيران، وأنا أشعر 

باألسف، هذا كل يشء«.

فرهيختكان: خسرنا 
لخوفنا من الخسارة !

أخبار الرياضة: الظلم 
حرمنا من »جزاء«

نهاية القصة اإليرانية
العالم قطر  لنهائيات كأس  األول  الدور  إيران من  اللبنانية عىل خروج منتخب  النهار  علقت صحيفة 
2022 بعد الخسارة أمام منتخب أمريكا.. وقالت الصحيفة يف عنوانها الرئييس عن املباراة.. نهاية 
القصة اإليرانية يف املونديال.. العم سام ثأر بعد 24 عاما ويف التفاصيل قالت النهار: بعد 24 عاماً 
املتحدة من  الواليات  إيران، ثأرت  أمام   1998 الدور األول من مونديال  2-1 يف  من خسارتها 

منتخب إيران بهدف نظيف عربت به إىل الدور الثاني من مونديال قطر 2022.
ويدين األمريكيون بهذا الفوز إىل العب تشيليس اإلنجليزي كريستيان بوليسيك، الذي أحرز 
الـ16،  اإليرانيني من تأهل أول يف تاريخهم إىل دور  الوحيد )38(، وحرم  املباراة  هدف 

حيث تالقي الواليات املتحدة هولندا.

التأهل كان 
أسهل في الثمانينيات

واصلت صحيفة الرشوق الجزائرية اهتمامها بمونديال قطر 2022، 
لم  وقالت:  العاملية  البطولة  يف  الجزائر  تاريخ مشاركات  وتحدثت يف 

يحدث يف تاريخ الكرة العاملية، وأن جمع نفس املونديال، هذا الكّم من 
النجوم املتألقني، كما حدث يف كأس العالم 1982، شّكل كل واحد منهم 

أسطورة قائمة بذاتها، وكل بلد من ضمن األربعة والعرشين الذين شاركوا 
يف مونديال إسبانيا يقدم لحد اآلن العبي 1982 الذين تقمصوا ألوان املنتخب، 

فيها  بما  التاريخ،  مر  عىل  البلدان  هذه  يف  الكرة  أنجبت  ما  أحسن  أنهم  عىل 
الكامريون بالعبها روجي ميال واألسطورة الحارس توماس نكونو، ويقال بأن 

الذين تعادلوا بهدف مقابل هدف يف نفس  ينافس هؤالء  لم  إيتو  جيل سامويل 
املونديال الذي فازت به إيطاليا مكتسحة الربازيل واألرجنتني.

وعصاد  وبلومي  ماجر  الخالدين  بنجومها  الجزائر،  تألقت  الرشوق:  وأضافت 
ودحلب، وهو جيل عجزت الجزائر عن إنجاب مثيل له منذ تلك الحقبة، وتحوّلت 
بعض املباريات إىل تحف حقيقية بإمكان أي متفرج أن يعيد مشاهدتها عدة مرات، 
كما قال ميشال بالتيني الذي اعترب ما تم تقديمه يف 1982 أمرا خارقا قد ال يتكّرر 
مرة أخرى ومعاودة مشاهدة مباراة سابقة من ذلك الزمن متعة ال تضاهيها متعة 

منتخب الربازيل الفائز بكأس العالم عام 1970.
إىل  التأهل  بأن  يظن  من  هناك  بقولها:  تقريرها  الجزائرية  الصحيفة  وختمت 
املونديال كان معقدا يف الثمانينيات مع منتخبني فقط من القارة السمراء، بداية 
من مونديال 1982، لكن الحقيقة أن املنتخبات اإلفريقية كانت تلعب باملحليني 
فقط، ولم تكن جميعها تشارك يف التصفيات، فقد وجد املنتخب الجزائري يف 
بإقصاء  تجري  املنافسة  وكانت  منتخبات،  أربعة  طريقه  يف   1982 مونديال 
يف  لعبوها  مسريتهم  يف  مواجهة  أول  يف  صعوبة  الخرض  ووجد  املغلوب، 

سياكا  املحيل  الرئيس  املواجهة  حرض  حيث  سرياليون،  ضد  فريتاون 
ستيفنس، وانتهت بالتعادل بهدفني لكل فريق.

نساء غزة يستمتعن بالمونديال
صحيفة  تحدثت 
يف  اليوم  فلسطني 
لها،  مطول  تقرير 
النساء  اهتمام  عن 
كأس  بمباريات 
العالم املقامة يف قطر 
يشهد  وقالت:  حاليا.. 
هذه  يف  العالم  كأس 
نسائية  متابعة  النسخة 
تتسمر  إْذ  غزة،  يف  كبرية 
حول  النساء  من  الكثري 
النقالة  والهواتف  الشاشات 
ُيعقد  الذي  املونديال  لحضور 
ما  عربية،  أرض  يف  مرة  ألول 
املباريات  بمتابعة  شغفهن  زاد 
و»اللعب  العربية  الفرق  ولتشجيع 
أخريات  هناك  املقابل  ويف  الحلو«، 
يوًما  الـ28  ميض  ينتظرن  متأففات 

عىل أحر من الجمر.
بعض  آراء  الصحيفة  واستطلعت 
إنها  الغول  إرساء  تقول  حيث  النساء 
حياتها،  يف  مرة  ألول  املونديال  تتابع 
واالهتمام  العامة  األجواء  جذبتها  حيث 

أن  أجرب  جعلني  »ما  باملونديال؛  الكبري  الغزي 
أنسجم  ووجدتني  مرة،  ألول  املباريات  أشاهد 
الغول  وتشجع  بقوانينها«.  إملامي  عدم  رغم  معها 

التي  »تونس«  خاصة  العربية  املنتخبات  عاما«   29«
معربة  هناك،  ُولدت  حيث  خاص،  حنني  بها  يربطها 
املستديرة  الساحرة  عالم  عىل  بالتعرف  سعادتها  عن 

للمرة األوىل، وبتنظيم عربي مميز.

 أما صابرين العابد فتقول إن اهتماماتها 
الكروية منذ صغرها كان ألشقائي الثالثة 
كروية  اهتمامات  الحقاً«  »اسُتشهدوا 
أنجذب  جعلتني  العالم  لكأس  باألخص 
بكل  وأتابع معهم  الرياضة،  لهذه  معهم 
بقوانني  إملام  يل  أضحى  حتى  شغف 
بالكرة  الشغوفات  مقابل  ويف  اللعبة. 
التململ  من  حالة  يعشن  أخريات  ثمة 
والتأفف، ويكون وقت بث املباريات فتياًل 
يعتربها  أسئلة  بسبب  زوجية،  ملناوشات 
وتثري  وقتها  غري  ويف  »تافهة  الزوج 
من  دقيقة  بـ90  رغبته  أمام  الغضب« 
الرتكيز عىل ما يدور يف املباريات بهدوء. 

الزوجات  تلك  من  واحدة  حداد  هناء 
الالتي يلذن بالصمت وقت بث املباريات 
للصدام  وتفاديا  دماغها«،  »تريح  لـ 
تقول  املتعصب«..  »الكروي  زوجها  مع 
القدم  كرة  متابعة  الثالثينية:  السيدة 
ال  للغاية،  مقدس  أمر  لزوجي  بالنسبة 
أطفالنا،  من  ضجيج  يرافقه  أن  يحب 
يف  سؤال  أي  سألته  إذا  غضبًا  ويشتاط 

املباراة، أو عن الفريقني.
الهدوء،  التزام  »أفضل  الحداد:  وتتابع   
تصفح  يف  الوقت  وأميض  بهدوء،  الغرفة  من  أنسحب 
هاتفي، أو املذاكرة لألطفال، أو صنع قالب من الكيك، 

أو بعض الحلويات إلشغال نفيس«.

فلسطين اليوم:

النهار اللبنانية: الشروق
 الجزائرية:



خالل  اإلنجليزي  املنتخب  طالت  التي  االنتقادات  بعد 
الجولة الثانية بعد التعادل أمام الواليات املتحدة األمريكية، 
تغنت الصحف اإلنجليزية أمس باألداء الرائع الذي ظهر 
به »األسود الثالثة« خالل مواجهة ويلز التي حسموا فيها 
عرش  السادس  للدور  والتأهل  الثانية  املجموعة  صدارة 

ملواجهة املنتخب السنغايل.
وحجز املنتخب اإلنجليزي مقعدا له يف دور الـ 16 ملونديال 
قطر 2022 بفوزه عىل نظريه الويلزي بثالثة أهداف دون 

مقابل، يف الجولة األخرية من منافسات املجموعة الثانية.
املدرب  أراد  هجومي،  بأداء  أنيابهم  عن  اإلنجليز  وكرش 

لعبت  حني  يف  ُمبكرا،  األمور  حسم  خالله  من  ساوثغيت 
ويلز بطريقة دفاعية رغم حاجتها املاسة للفوز وال يشء 

غريه لتبقي آمالها قائمة يف مواصلة املشوار العاملي.
أبرزها  عديدة  فرصا  الثالثة«  »األسود  منتخب  وخلق 
انفرادة ماركوس راشفورد، وتسديدة فيل فودين، ورأسية 
املدافع جون ستونز، غري أن الشباك الويلزية ظلت صامدة 

لينتهي الشوط األول أبيض النتيجة.
التعادل  الثاني نجح راشفورد يف كرس  الشوط  بداية  مع 
بهدف جميل من ركلة حرة مبارشة وضعها برباعة بعيدا 

عن متناول داني ورد يف الدقيقة 51.
وبعد أقل من دقيقتني أضاف اإلنجليز هدفا ثانيا من كرة 
يف  وتابعها  فودين  لها  انربى  هاري كني  أرسلها  عرضية 
الشباك، قبل أن يعود راشفورد ويوقع عىل هدفه الشخيص 

الثاني والثالث ملنتخب بالده يف الدقيقة 68.
 7 إىل  رصيده  االنتصار  بهذا  اإلنجليزي  املنتخب  ورفع 
نقاط حسم بها صدارة املجموعة، ورافقه إىل الدور القادم 
 5 بـ  الثاني  املركز  احتل  الذي  املتحدة  الواليات  منتخب 
ال  مقابل  بهدٍف  اإليراني  خصمه  عىل  تغلبه  عقب  نقاط 

يشء يف مباراة أخرى جرت بنفس التوقيت.
وعنونت صحيفة »دييل إكسربيس« »ساعة راشفورد«، يف 
بتسجيله  املباراة  يف  يونايتد  مانشسرت  نجم  لتألق  إشارة 
املستوى  بعد  كبرية،  احتفاالت  الصحيفة:  وقالت  ثنائية، 
الفوز عىل ويلز بثالثية  الذي ظهرت به إنجلرتا يف  املبهر 
بمرمى  راشفورد  ماركوس  بثنائية  وأشادت  نظيفة، 

الخصم.
اما »ذا صن« فقد عنونت »ساوثجيت جعلنا نغني«، بعد 

فرتة االنتقادات وجهت ملدرب »األسود الثالثة«.
وأشادت صحيفة »التايمز« أيضا باألداء املبهر الذي ظهر 
به نجم مانشسرت يونايتد، وكتبت »راشفورد يقود إنجلرتا 
تنتهي  أن  املمكن  من  كان  مباراة  يف  الثاني«،  الدور  إىل 
ثالثة  تسجيل  بعد  نظيفة  برباعية  الثالثة  األسود  بتفوق 

أهداف يف مرمى ويلز.
وهذا ينطبق عىل »صحيفة دييل تيليجراف« التي أشادت 
هي األخرى باألداء الرائع الذي ظهر به راشفورد، حيث 
منها  إشارة  يف  التنني«،  حريق  يطفئ  »راشفورد  عنونت 

لالسم الذي يلقب به املنتخب الويلزي.
ويلز  عىل  إنجلرتا  فوز  عىل  ميل«  »دييل  صحيفة  وكتبت 
مباريات..   3 أهداف،   3 أسود،   3 الثاني  للدور  والرتشح 

يف النهاية.
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راشفورد يطفئ حريق التنين !
الصحف اإلنجليزية تشيد بمنتخبها.. ديلي تيليجراف:  

{ التايمز{ ديلي تيليجراف { ديلي ميل

{ ذان صن{ إنجلترا

{ ديلي إكسبريس

 ذا صن: جاريث 

ساوثجيت جعلنا 
نغني..!

إعداد - وحيد بوسيوف

حفلة هولنديةنحن األفضل..!

العب  رودري  مع  حوارها  عىل  »آس«  صحيفة  ركزت 
منتخب إسبانيا، وكتبت: »رودري: ال أحد يلعب أفضل 

من إسبانيا«.
وتحدث رودري العب مانشسرت سيتي ومنتخب اسبانيا 
عن اللعب يف مركز قلب الدفاع مع الروخا يف خطة املدير 

الفني لويس انريكي. 
وقال رودري: »نعم أشعر بالراحة، كل يوم اتأقلم أكثر 
وأتعلم مهارات أكثر، وقبل كل يشء، أتواصل كثريًا مع 
زمالئي يف الفريق. يف النهاية يبقى الرس هو التواصل 

مع قلب الدفاع اآلخر والظهري«.

للدور  الطواحني  بتأهل  الهولندية،  الصحف  تغنت 
وكتبت  األوىل،  للمجموعة  وتصدره  عرش  السادس 
بالفوز  احتفلت  الهولندية   »Sport wereld« صحيفة

املبهر للفريق عىل حساب قطر.
وحسم املنتخب الهولندي صدارة املجوعة األوىل بكأس 
العالم قطر 2022، وذلك بعد فوزه عىل العنابي بنتيجة 
2 /  0، يف املباراة التي أقيمت عىل استاد البيت يف ختام 

مباريات املجموعة. 
أحرز هديف هولندا كل من كودي جاكبو وفرينكي دي 

يونج يف الدقيقتني 26 و49.

Sport wereld:في حواره لصحيفة »آس«.. رودري: سبورت:

إنريكي سيلجأ للمداورة
املنتخب  مدرب  إنريكي  لويس  أن  الكتالونية،  سبورت  صحيفة  أكدت 
اإلسباني سيلجأ للمداورة خالل مواجهة اليابان، يف الجولة الثالثة واألخرية 
من مرحلة املجموعات.. ويتصدر منتخب إسبانيا ترتيب املجموعة بأربع 
بفارق  متفوقا  نقاط  بثالث  الثاني  املركز  يف  اليابان  منتخب  يليه  نقاط 
األهداف عن كوستاريكا صاحبة املركز الثالث وتحل أملانيا يف املركز األخري 
بنقطة واحدة.. وتمتلك جميع املنتخبات األربعة فرصة التأهل، فالفريق 
عرش،  الستة  دور  يف  مقعده  سيضمن  األخرية  الجولة  يف  سيفوز  الذي 

باستثناء املنتخب اإلسباني الذي يكفيه التعادل للمرور للدور التايل.

صحيفة ماركا:

أولمو يهدد منافسي »الروخا«
املنتخب  مهاجم  أوملو،  داني  مع  حوارها  عىل  »ماركا«  صحيفة  ركزت 

اإلسباني، وكتبت: »أوملو: ال يحب أي منتخب اللعب ضد إسبانيا«.
وقال نجم »الروخا«: »أصدقائي األملان مارسوا بعض الضغط عيل، لكننا 
يف إسبانيا سنواجه اليابان من أجل الفوز فقط لكي نحتل صدارة جدول 

ترتيب املجموعة والتأهل إىل دور الستة عرش«.
يتعلق  يشء  كل  لنا  يرشح  إسبانيا  »مدرب  اليبزيج:  مهاجم  وأضاف 
بالهدوء  يطالبنا  القدم،  كرة  لنا  تقدمه  أن  يمكن  عما  ويتحدث  باللعبة، 

والتحفيز املستمر من أجل تقديم األفضل«.
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خسر أمام المكسيك بهدفين لهدف

األخضر يودع المونديال
خسر المنتخب السعودي 

حلم التأهل بخسارته على 
يد نظيره المكسيكي 
بهدف لهدفين، مساء 

األربعاء على ملعب 
لوسيل، ضمن الجولة 

الثالثة واألخيرة من دور 
المجموعات في كأس 

العالم قطر 2022.
وجاءت ثنائية المنتخب 

المكسيكي بالشباك 
السعودية، بواسطة 

هنري ومارتن ولويس 
تشافيز بالدقيقتين 47 

و52، في حين سجل هدف 
السعودية سالم الدوسري 

بالدقيقة الخامسة من 
الوقت بدل الضائع.

مونديال  السعودي  املنتخب  ليودع 
فوز  من  نقاط  بثالث  قطر 
املنتخب  حصد  حني  يف  وخسارتني، 
أيضا،  وودع  نقاط  أربع  املكسيكي 
يف حني تأهلت األرجنتني وبولندا معا 

لثمن النهائي.

الشوط األول
املباراة بشكل رسيع  املنتخبان  دخل 

وكاد  االوىل،  الدقائق  منذ  وقوي 
املنتخب املكسيكي يضيف هدفا أول 
فيجا  تلقى  حينما  الثالث  بالدقيقة 
بالحارس  إثرها  عىل  انفرد  تمريرة 
أبعد  األخري  ولكن  العويس  محمد 

تسديدته برباعة.
وتعرض سالم الدورسي لإلصابة يف 
املباراة  وتوقفت  الخامسة،  الدقيقة 
لعالجه، قبل أن يتلقى العالج ويكمل 

له  سعودي  تشجيع  وسط  املواجهة 
من الجماهري الكبرية الحارضة.

حضوره  العويس  محمد  وواصل 
بعد  املناسب  بالوقت  وخرج  القوي، 
قبل  بينية مكسيكية خطرية  تمريرة 

هنري مارتن.
تسديدة  سانشيز  خورخي  وسدد 
العويس  لكن  الطائر  عىل  قوية 
وبعدها  لها،  وتصدى  املوعد  يف  كان 

لتسديدة  العويس  تصدى  بدقيقتني 
آخرى لبينيدا. وتعرض عيل البليهي 
وغادر  لإلصابة،  السعودي  مدافع 
وعوضه  اضطراري  بشكل  امللعب 
امليدان  يف  رشاحييل  رياض  زميله 

.37 بالدقيقة 

الشوط الثاني
املنتخب  مدرب  رينارد  املدرب  زج 

مادو  عبدالله  باملدافع  السعودي، 
الحسن  عيل  الوسط  العب  وأخرج 

بالدقيقة 46.
مدرب  مارتينو  تاتا  أجرى  كما 
كارلوس  بدخول  تبديال  املكسيك 

أنتونا وخروج فيجا.
هدف  إضافة  يف  املكسيك  ونجحت 
مارتن  هنري  عرب  األول  التقدم 
ركنية  رضبة  بعد   ،47 بالدقيقة 

ومهدها  مونتيس  القائم  عىل  تابعها 
لزميله مارتن الخايل من الرقابة أمام 

العويس ليسددها بالشباك.
قبل أن تحمل الدقيقة 52، هدفا ثانيا 
تشافيز  لويس  طريق  عن  للمكسيك 
رائعة  صاروخية  يسارية  بتسديدة 
للحارس  اليرسى  الزاوية  سكنت 
محمد العويس، وسط ارتباك واضح 

يف املنتخب السعودي.
املنتخب  ضاعف   ،56 الدقيقة  ويف 
ثالث  بهدف  تقدمه  من  املكسيكي 
التسلل،  بداعي  ألغاه  الحكم  ولكن 

وتأكد من الفار بعد ذلك.
واستبسل الدفاع السعودي يف هجمة 
لتظل  للمكسيك،  للغاية  خطرية 
مكسيكي  بتفوق  هي  كما  النتيجة 

بنتيجة 0-2.
عرب  الدورسي  سالم  وحاول 
التسديدات من خارج منطقة الجزاء 

ولكنها لم تسفر عن يشء.
كارلوس  سجل   ،87 الدقيقة  ويف 
املكسيكي هدفا  املنتخب  أنتونا العب 
بداعي  الحكم  الغاه  ولكن  ثالثا 

التسلل.
السعودي  للمنتخب  النتيجة  وقلص 
بالدقيقة  الدورسي  سالم  نجمه 
الضائع  بدل  الوقت  من  الخامسة 
زميله  مع  التمرير  تبادل  بعدما 
وسددها  أوتشوا  بالحارس  وانفرد 
بعد  يحدث  ولم  بالشباك،  بمهارة 
بفوز  اللقاء  لينتهي  جديد،  أي  ذلك 

مكسيكي عىل السعودية 1-2.

مسيرة لدعم السعودي

»درب  السابعة مساًء يف منطقة  الخامسة مساًء وحتى  بدأت من  ليلية  انطلقت مسرية 
املكسيكي،  أمام نظريه  السعودي  املنتخب  لوسيل« وذلك يف لوحة جمالية قبل مواجهة 
ضمن الجولة الثالثة من املجموعة الثالثة لكأس العالم فيفا قطر 2022، حيث احتشد 
جميع محبي األخرض يف مكان التجمع وانطلقوا إىل استاد »لوسيل« مرسح املواجهة وسط 
أنظار وسائل اإلعالم املحلية والعاملية، يف ظاهرة جماهريية فذة، واشتملت املسرية عىل 
األهازيج السعودية التاريخية، بما فيها األغاني الوطنية التي تؤكد عمق االنتماء للوطن 
وقيادته، وظهرت املسرية بشكل مثايل حتى وصلوا إىل ملعب املباراة قبل ساعتني ونصف 

من املواجهة.
يف  األخرض  ملساندة  »لوسيل«  استاد  إىل  القدامى  األخرض  نجوم  من  كبري  عدد  وحرض 
عامر،  يحيى  أحمد جميل،  أبو شقري، حاتم خيمي، محمد شليه،  مناف  ومنهم  املباراة 

والحسن أليامي، لدعم نجوم األخرض يف اللقاء املرتقب مع املكسيك.

»لوسيل« 
يكتسي باألخضر

اكتىس ملعب لوسيل باللون 
األخرض السيما وأن القميص 

الخاص للمنتخبني يحمل نفس 
اللون، وعلما الدولتني يحمالن 

نفس اللون أيضاً وهو ما جعل 
مدرجات لوسيل تكتيس باللون 

األخرض.
من جهة اخرى وإضافة إىل 

الغيابات املؤثرة عن تشكيلة 
األخرض، اضطر رينارد إلخراج 

املدافع عيل البليهي، ونزول رياض 
رشاحييل، كما دخل بني الشوطني 

املدافع عبدالله مادو بديالً عن 
العب الوسط عيل الحسن.

beIN SPORTS في الشرق األوسط وشمال أفريقيا على

»111« مليون مشاهدة لـ »االفتتاح«

الناقل  اإلعالمية،   beIN مجموعة  وأعلنت 
األوسط  الرشق  منطقة  يف  للبطولة  الحرصي 
املشاهدات  عدد  تخطي  عن  أفريقيا  وشمال 
ومباريات  البطولة  افتتاح  لحفل  األولية 
حاجز  املجموعات  دور  من  األوىل  الجولة 
 beIN SPORTS املليار مشاهدة عىل قنوات

يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا. 
عدد  يف  الزيادة  نسبة  تصل  األرقام  وبهذه 
بالنسب  مقارنًة   %  113 إىل  املشاهدات 
املسجلة يف مباريات نفس الجولة من بطولة 

كأس العالم 2018 التي أقيمت يف روسيا. 
لـ  التنفيذي  الرئيس  السبيعي،  محمد  وأكد 

يف  أفريقيا  وشمال  األوسط  الرشق   beIN
أن  سابقاً  توقعنا  قائال:  صحفية  ترصيحات 
تحقق نسخة عام 2022 مستويات مشاهدة 
يف  ُتقام  التي  األوىل  املرة  كونها  استثنائية 
أكثر  بتسجيل  نجحت  حيث  األوسط،  الرشق 
ومباريات  االفتتاح  لحفل  مشاهدة  مليار  من 

الجولة األوىل لدور املجموعات. 
وقال السبيعي: لطاملا أكد عشاق كرة القدم يف 
العالم العربي عىل شغفهم بالبطوالت الكربى، 
للمشاهدين  البطولة  مباريات  ويرّسنا عرض 
وإلهامهم  أفريقيا  وشمال  األوسط  الرشق  يف 
ما يشكل  للبطولة،  الرسمي  الناقل  باعتبارنا 

مصدر فخٍر واعتزاٍز بالنسبة لنا. 
سجل  فقد  إبسوس،  رشكة  لبيانات  ووفقاً 
حفل افتتاح مشاهدة 111.7 مليون شخص 
بالغ يف مختلف أنحاء منطقة الرشق األوسط 
وشمال أفريقيا، ما يصل إىل نسبة 31 % من 
السكان البالغني يف الدول الـ 24، حيث يمثل 
ستة أضعاف مشاهدات حفل افتتاح النسخة 

السابقة من البطولة عام 2018 يف روسيا. 
تابعوا  الذين  املشاهدين  إجمايل  تجاوز 
املجموعات من  لدورة  األوىل  الجولة  مباريات 
شخص،  ماليني   907 الـ  حاجز  البطولة 
التي  االفتتاحية  املباراة  متابعي  عدد  ووصل 

إىل  واإلكوادوري  القطري  املنتخبني  جمعت 
 86 بلغت  زيادة  يف  مشاهد،  مليون   99.24
% عن املباراة االفتتاحية للنسخة املاضية من 
مشاهدات  من  بسيطة  بنسبة  وأقل  البطولة، 
إنجلرتا  بني   2018 يف  النهائي  نصف  مباراة 

وكرواتيا التي بلغت 99.4 مليون مشاهدة. 
بمنصات  املتعلقة  البيانات  صعيد  وعىل 
وسائل التواصل االجتماعي التابعة للمجموعة 
األوىل  الثمانية  األيام  خالل  الرائدة  اإلعالمية 
غري  نموا  حققت  نوفمرب،  و27   20 بني 

مسبوق. 
بيان  يف  اإلعالمية   bein مجموعة  وقالت 

عىل  املنشور  املحتوى  ساهم  لقد  صحفي: 
مدار األيام الثمانية يف إنتاج 1.7 مليار انطباع 
الرقم  أضعاف  سبعة  من  أكثر  أي  وتفاعل 
خالل  تسجيله  تم  الذي  مليوًنا   235 البالغ 
 2018 العالم  كأس  بطولة  من  كامل  شهر 

FIFA يف روسيا. 
وعىل صعيد مقاطع الفيديو املنشورة تحديدا 
املقاطع  هذه  حصدت  املجموعة،  قبل  من 
330 مليون مشاهدة، أي ما يقرب  أكثر من 
تم  التي  املشاهدات  عدد  أضعاف  ثالثة  من 
النسخة  من  كامل  شهر  مدار  عىل  تسجيلها 

املاضية يف روسيا والتي بلغت 121 مليوًنا.

كتب – محمد الجزار

واصل مونديال قطر 2022 تحطيم كل األرقام القياسية، 
في  العالم،  حول  والمتابعة  المشاهدات  صعيد  على 
نوفمبر   20 في  انطلقت  التي  االستثنائية  البطولة  هذه 

الماضي وتستمر حتى 18 ديسمبر الحالي .

المعدالت تخطت 
المليار للحفل ومباريات 

الجولة األولى 



15

السنة )28( - الخميس 7 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 1 ديسمبر 2022م العدد )9950(

الدوحة- قنا - حقق منتخب تونس فوزا تاريخيا عىل 
التي  املباراة  1 / صفر يف  العالم  فرنسا بطل  منتخب 
الفوز  التعليمية وسجل هدف  املدينة  استاد  جرت عىل 

الالعب وهبي الخزري يف الدقيقة 58.
وشهدت  ومثرية،  قوية  وتونس  فرنسا  مباراة  جاءت 
ضغطا مستمرا منذ بداية اللقاء ملنتخب تونس الذي قاد 
العديد من املحاوالت وكان األخطر وتمكن من تسجيل 
الغندري  نادر  بواسطة العبه  الثامنة  الدقيقة  يف  هدف 

ألغاه حكم املباراة بداعي التسلل.
ويف  منافسه  عىل  ضغطه  التونيس  املنتخب  وواصل 
الدقيقة 12 سعى ملباغتة نظريه الفرنيس بواسطة العبه 
وجدي كرشيدة أمام املرمى لكن العب املنتخب الفرنيس 

إكسال ديسايس أبعد الكرة إىل ركلة ركنية.
يف املقابل، اكتفى منتخب فرنسا بالدفاع بعد أن ضمن 
الهجمات  من  العديد  يقدم  ولم  الـ16  للدور  تأهله 
وكانت أبرز محاوالته يف الدقيقة 17 بعد رأسية لالعبه 
كولو راندال نجح يف إبعادها ياسني مرياح، ويف الدقيقة 
تسديدة  بعد  هدف  فرصة  كينغسيل  كومان  أهدر   25

قوية مرت بجوار املرمى.
سعى  هجوميا  فرنسا  منتخب  مستوى  تراجع  وأمام 
منتخب تونس للضغط واستغالل هذا الرتاجع ملصلحته 
لكن العبيه تفننوا يف إضاعة العديد من الفرص، حيث 
أهدر محمد عيل بن رمضان وأنيس بن سليمان فرصة 
خطرية أمام مرمى منتخب فرنسا بعد أن تدخل الدفاع 

وأبعد الكرة يف الدقيقة 19.
التونيس  للمنتخب  الشوط األول  واستمرت األفضلية يف 
عىل  واعتمد  املرمى  وسط  الكرة  عىل  استحوذ  الذي 

الخزري وأنيس بن سليمان  الهجوم بواسطة وهبي 
بمساندة عيل معلول ووجدي كرشيدة من األجنحة 
نادر  أهدر  حيث  التهديفية،  للنجاعة  افتقد  لكنه 
الغندري فرصة افتتاح النتيجة يف الدقيقة 34 بعد 
تلقيه تمريرة رائعة من عيل معلول لكن تسديدته 

افتقدت للدقة والرتكيز ومرت بجوار القائم.
بدوره، أضاع وهبي الخزري فرصتني هامتني يف 
لهما  تصدى  تونس  ملنتخب  و42   35 الدقيقتني 
فرنسا..  منتخب  مرمى  وحارس  دفاع 

صافرته  الحكم  بعدها  ليطلق 
األول  الشوط  نهاية  عن  معلنا 

بني  السلبي  التعادل  بنتيجة 

املنتخبني.
التونيس  املنتخب  واصل  الثاني،  الشوط  انطالق  ومع 
عيىس  وكاد  اللقاء،  مجريات  عىل  سيطرته  فرض 
التقدم لكن تسديدته مرت  أن يسجل هدف  العيدوني 
تمكن   58 الدقيقة  ويف   ..52 الدقيقة  يف  املرمى  فوق 
العبه  طريق  عن  الهدف  إحراز  من  التونيس  املنتخب 
قادها وراوغ العبي  الخزري بعد هجمة مركزة  وهبي 
شباك  سكنت  قوية  كرة  وسدد  فرنسا  منتخب  دفاع 

الحارس ستيف مانداندا ليهدي التقدم ملنتخب بالده.
وبعد قبول الهدف قام ديديه ديشامب مدرب منتخب 
بدال  غريزمان  وأنطوان  مبابي  كيليان  باقحام  فرنسا 
من يوسف فوفانا ومومان كينجسيل وذلك لتعزيز خط 

الهجوم.
وبعد هذا التغيري نشط خط هجوم منتخب فرنسا الذي 
الصالبة  لكن  منافسه  مرمى  عىل  محاوالته  من  كثف 
الدفاعية ملنتخب تونس كانت باملرصاد لهذه املحاوالت.

هدفا  غريزمان  أنطوان  أحرز   )+8  90( الدقيقة  ويف 
بعد  التسلل  بداعي  ألغاه  املباراة  حكم  لكن  لفرنسا 
تونس  بفوز  املباراة  لتنتهي  الفار  تقنية  إىل  الرجوع 
بهدف دون رد لكن النتيجة لم تمكنها من التأهل للدور 

الثاني لتودع البطولة من دور املجموعات.

انتصــار.. وانكســـار !
تونس تحقق فوزا تاريخيا على فرنسا وتودع المونديال

كوناتي:

أكره الخسارة
بدا إبراهيما كوناتي، مدافع منتخب 

فرنسا غاضبا بعد الخسارة أمام 
تونس بهدف نظيف، يف الجولة الثالثة 
الخاتمة ملنافسات املجموعة الرابعة يف 

كأس العالم 2022.
ورصح كوناتي عرب قناة بي إن 

سبورتس الفرنسية »أكره الخسارة، 
تنتظرنا مواجهات ال مجال فيها 

للهدايا، إما الفوز أو الخروج«.
وأضاف مدافع ليفربول اإلنجليزي 

»لن أبرر الخسارة بسبب التعديالت 
عىل التشكيل األسايس، ال مجال 

لألعذار، لم نظهر بمستوانا«.
وأكد »يجب أن نكون أكثر تركيزا 
يف املباراة القادمة، والتماسك مًعا 

وننىس هذا الخطأ الصغري«. استطرد 
»سواء كانت األرجنتني أو املكسيك 

أو أي منتخب آخر، تنتظرنا مواجهة 
صعبة يف الدور الثاني«. وتابع املدافع 

الفرنيس عرب قناة TF1 »يجب أن 
ندرس أسباب هذه الخسارة، كنا 

ندرك أن تونس ستلعب بقوة 
وبرتكيز شديد، كان ينبغي أن 

نلعب )مثلهم( بهذه الطريقة، 
لكننا لم نفعل ذلك«. وأتم 

كوناتي ترصيحاته »لقد 
أكد املدرب ديديه 

ديشامب عىل الالعبني 
هذا املعنى )رضورة 

الرتكيز واللعب 
بقوة( وأننا يجب 

أن نظهر بأداء يليق 
بمباراة يف كأس 

العالم«.

نجح وهبي الخزري، العب منتخب تونس، يف االلتحاق بالالعب 
السعودي سامي الجابر، يف صدارة ترتيب هدايف العرب التاريخيني 

باملونديال. وأصبح يف رصيد الخزري 3 أهداف مونديالية، 
بعد أن نال أمس األربعاء من شباك منتخب فرنسا، 

سجل  قد  الخزري  وهبي  وكان  رائع.  بهدف 
حيث   ،2018 روسيا  مونديال  يف  هدفني 
يف  وبنما.  بلجيكا  منتخبي  شباك  هز 
السعودي  األخرض  نجم  يملك  املقابل، 
يف  سجلها  أهداف   3 الجابر،  سامي 
 ،»1994 »مونديال  املغرب  شباك 

جنوب أفريقيا »1998«، تونس 
 .»2006«

الخزري
يعادل رقم الجابر

ديشامب: ال أفهم سبب إلغاء الهدف
فرنسا،  ملنتخب  الفني  املدير  ديشامب،  ديديه  يرى 
أن فريقه ال يستحق الخسارة أمام تونس يف الجولة 
كأس  يف  الرابعة  املجموعة  ملنافسات  الخاتمة  الثالثة 
 TF1 قناة  عرب  ديشامب  ورصح   .2022 العالم 
ربما  جريزمان،  هدف  إلغاء  سبب  أعلم  »ال  الفرنسية 
لحسم  وقتا  الحكم  استغرق  لقد  تسلل،  موقف  هناك 

قراره، مما أحبط فرحتنا بالعودة، ألننا كنا نستحقها«.
وأضاف مدرب الديوك »واجهتنا صعوبات يف مباراة تونس 
عىل  تعديالت  عدة  بإجراء  اتخذتها  التي  االختيارات  بسبب 
ديشامب  وواصل  املباريات«.  ضغط  بسبب  األسايس  التشكيل 

أيام، كما   4 أمام مخاطرة كبرية يف ظل خوض مباراة كل  »كنا 
كانت فرصة لباقي الالعبني لتجربة أجواء كأس العالم«. وأوضح 
»لقد حققنا الهدف األهم، التأهل يف الصدارة، سوف نتعاىف لنبدأ 
مسابقة أخرى يف األدوار اإلقصائية«. وأكمل مدرب فرنسا »لقد 
أفضل«،  بشكل  لعبنا  األخرية،  القليلة  الدقائق  يف  األداء  تحسن 
 3 من  انتصارات   3 تحقيق  يف  يأمل  كان  فريقه  أن  إىل  مشريا 
التي  املشاكل  حل  نحاول  »كنا  وختم:  التغيريات.  رغم  مباريات 
لدينا، لكن ال يمكنك الوصول لكل أهدافك طوال الوقت«. وتصدر 
فرنسا املجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط متفوقا بفارق األهداف 

عن أسرتاليا، وتونس بـ 4 نقاط ثم الدنمارك نقطة واحدة.

}

ديشامب

}

ال أعرف مصيري.. القادري:

حققنا فوزا تاريخيا

الفني ملنتخب تونس  املدير  أعرب 
جالل القادري عن سعادته بالفوز 
عىل فرنسا أمس بهدف دون رد، 
التعليمية، ضمن  املدينة  ملعب  يف 
الرابعة  للمجموعة  األخرية  الجولة 

يف كأس العالم 2022.
وقال القادري يف املؤتمر الصحفي 
»أهنئ  املباراة  بعد  األربعاء  أمس 
وأهنئ  الفوز،  عىل  الالعبني 

أسرتاليا عىل التأهل«.
الستكمال  القابلية  »لدينا  وتابع 
تونس  منتخب  مع  عقدي  عملنا، 
لم  النتائج  النتائج،  عىل  يعتمد 
الوقت  بعض  لدينا  لكن  تتحقق، 
يد  يف  مصريي  مستوانا،  لتحليل 
إذا  ما  لتحديد  التونيس،  االتحاد 

كنت حققت املطلوب أم ال«.
مما  كثريا  أفضل  »أداؤنا  وأضاف 

قدمناه يف 2018. بعض الالعبني 
الخربات  من  الكثري  اكتسبوا 

السنوات  يف  املزيد  وتعلموا 
املاضية مثل وهبي الخزري 

وعيل معلول«.
نملك  »لذلك  واستطرد 
قادرا  قويا  فريقا  اليوم 
يف  أهدافه  تحقيق  عىل 
املستقبل. اليشء األهم هو 
تطور األداء الدفاعي خالل 

كأس العالم«.
نندم  »لم  القادري  وأكمل 

الفرق  بعض  النتائج،  عىل 
قدمنا  واحدة،  بفرصة  تصعد 

عىل  وقادرون  جدا،  جيدا  أداء 
بالنتائج  فخورون  نحن  التطور. 

التي حققناها يف مونديال قطر«.
»جمهورنا  تونس  مدرب  وأكمل 
سعيد ونشكر الله عىل تحقيق هذا 
االنتصار، هذا أفضل أداء، جمعنا 
نقاط يف مجموعة تضم فرنسا   4

والدنمارك وأسرتاليا«.
بشكل  الدنمارك  »واجهنا  وأردف 
رائع، وأخفقنا يف شوط واحد أمام 

أسرتاليا«.
أبطال  نواجه  »كنا  قائال  وزاد 
تاريخيا،  انتصارا  وحققنا  العالم 
هدفنا  كان  هذا  التأهل،  وتمنينا 

من  نتمكن  لم  لكن  األسايس، 
تحقيقه«.

{ جالل القادري

{ الخزري
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خطف بطاقة التأهل للدور الثاني 

الكنجارو يسقط الدنمارك

لكرة  األسرتايل  املنتخب  تأهل  قنا-  الدوحة- 
كأس  لنهائيات  عرش  الستة  دور  إىل  القدم 
عىل  فوزه  بعد   2022 قطر   FIFA العالم 
املباراة  يف  نظيف،  بهدف  الدنمارك  منتخب 
األخرية  الثالثة  الجولة  أمس يف  التي جمعتهما 
لحساب املجموعة الرابعة من دور املجموعات 

باستاد الجنوب.
ورفع املنتخب األسرتايل رصيده إىل ست نقاط 
ويتأهل  املجموعة  يف  الثاني  املركز  ليحتل 
واملتأهل  املتصدر  الفرنيس  املنتخب  خلف 
الهزيمة  تلقى  والذي  الثانية  الجولة  من  سلفا 
أمام منتخب تونس بهدف دون رد يف املباراة 
األخرى للمجموعة التي أقيمت يف ذات التوقيت.
واحتل منتخب تونس بعد فوزه التاريخي عىل 

 4 برصيد  الثالث  املركز  العالم  بطلة  فرنسا 
نقاط، وجاءت الدنمارك يف املركز الرابع األخري 

بنقطة واحدة، وودع املنتخبان البطولة.
تأهله  يف  بالفضل  األسرتايل  املنتخب  ويدين 
لالعبه ماتيو ليكي الذي سجل الهدف الوحيد 
املنتخب  وبات  املباراة  من   )60( الدقيقة  يف 
التي  الصفراء  القارة  منتخبات  أول  األسرتايل 
تتأهل للدور ثمن النهائي محققا التأهل للمرة 

الثانية يف تاريخه بعد نسخة أملانيا 2006.
الجانب  من  كثريا  األسرتايل  املنتخب  واستفاد 
كيف  وعرف  لالعبيه،  واملهاري  التكتيكي 
األفضلية  فيه  كانت  وقت  يف  املباراة  يكسب 
األول  اللعب  شوط  طيلة  الدنماركي  للمنتخب 
املنتخبان  أنهى  أن  بعد  الثاني  الشوط  وبداية 

الشوط األول بالتعادل دون أهداف.
الدنماركي  للمنتخب  أفضلية  من  الرغم  وعىل 
مرمى  عىل  واملحاوالت  الكرة  عىل  السيطرة  يف 
الوصول  يف  ينجح  لم  فإنه  األسرتايل  املنتخب 
وافتقد  اندفاعا  أكثر  املنتخب  وظهر  للهدف 
للرتكيز، وأهدر العبوه العديد من الفرص عىل 
الالعب  فرصة  كانت  أبرزها  الشوطني  مدار 
عندما   )11( الدقيقة  يف  للدنمارك  جينسن 
أريكسن واجه  تمريرة دقيقة من زميله  تلقى 
الكرة  وسدد  اليرسى  زاويته  من  املرمى  بها 

بقوة أبعدها الحارس األسرتايل إىل ركنية.
إال  املباراة  يف  األسرتايل  املنتخب  يظهر  ولم 
الالعب  قاد  عندما  دقيقة  عرشين  مرور  بعد 
تسديدة  منها  أطلق  منظمة  هجمة  ماكغري 

برباعة..  شمايكل  كاسرب  لها  تصدى  قوية 
متواصال  هجوما  الدنماركي  املنتخب  وأظهر 
امللعب  وسط  بني  والتفاهم  الرسعة  بفضل 
عىل  االسرتايل  املنتخب  اعتمد  فيما  والدفاع، 
الدفاع  سيطرة  عن  تخرج  لم  التي  املرتدات 

الدنماركي بقيادة كريستينسن.
مهاجم  ليكي  ماتيو  نجح  الثاني،  الشوط  ويف 
للشباك  الوصول  يف  األسرتايل  املنتخب 
الدنماركية من كرة مرتدة راوغ بها اثنني من 
هدفا  للشباك  وأرسلها  الدنماركيني  املدافعني 
يف الدقيقة )60( لصالح أسرتاليا ليغري مجرى 
املباراة لصالح منتخب بالده الذي ركن للدفاع 
لينجح  الدنمارك  محاوالت  إفساد  عىل  وعمل 
يف  املنتخب  لالعبي  جماعي  تألق  مع  ذلك  يف 

املباراة  وجهة  األسرتايل  املنتخب  وغري  الدفاع. 
الكاملة  األفضلية  لتصبح  الهدف،  بعد  تماما 
وأهدر  الدنماركي.  للمنتخب  تراجع  مع  له 
طريق  عن  التعزيز  فرصة  األسرتايل  املنتخب 
الهدف  من  دقائق  خمس  بعد  ماكغري 
أخرى  فرصة  إهدار  ليكي  ماتيو  زميله  وكرر 

بالتباطؤ يف تسديد الكرة.
واستفاد املنتخب األسرتايل معنويا، من الهدف 
أغلق  حيث  الدنمارك،  مرمى  يف  سجله  الذي 
املنتخب املنافذ عىل محاوالت الدنمارك للعودة 
للمباراة بالهجوم املتواصل، الذي قابله تركيز 
دفاعي عال حافظ من خالله املنتخب األسرتايل 
للمرة  النهائي  ثمن  للدور  وتأهله  فوزه  عىل 

الثانية يف تاريخه.

هيولماند:

ل�������ي�������س ه�������ذا 
ال�������دن�������م�������ارك !
منتخب  مدرب  هيوملاند  كاسرب  أرجع  قنا-  الدوحة- 
نظريه  أمام  املنتخب  خسارة  القدم،  لكرة  الدنمارك 
األسرتايل يف ختام مباريات الدور األول للمجموعة الرابعة 
بعدم  اللعب  إىل   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  من 
بالرسعة  املنتخب  يكن  ولم  الالعبني  املسؤولية من جانب 
املطلوبة، والتوتر بني الالعبني كان واضحا يف كل لحظات 

اللعب.
املباراة عن خيبة  وأعرب املدرب يف املؤتمر الصحفي عقب 
أن  إىل  مشريا  التايل،  للدور  التأهل  عدم  جراء  الكبرية  أمله 

املنتخب لديه الكثري الذي لم يقدمه يف املونديال، الفتا 
يف  الحماس  عدم  من  يعاني  كان  املنتخب  أن  إىل 
امللعب وعدم الرتكيز وهو أمر ال يعرفه عن املنتخب 

الذي أرشف عىل تدريبه.
للمنتخب  الطبيعي  األمر  أن  هيوملاند  وأضاف 

الدنماركي هو أن يتأهل من هذه املجموعة؛ نظرا 
ألنه أفضل بما لديه من عنارص مميزة ولكن املنتخب لم يؤِد 

املستوى املطلوب.
وأكد املدرب أن منتخب بالده لم يقدم املستوى الذي يشفع 
له بالتأهل للدور الثاني وعليه كمدرب أن يعرف كيف تتم 
كان  الدنماركي  املنتخب  أن  إىل  الفتا  للمستقبل،  املعالجة 
يلعب دون مسؤولية أو روح جماعية يف مواجهة أسرتاليا.

يتحىل  أن  الدنماركي  باملنتخب  يفرتض  »كان  وتابع: 
الهدف  هو  فيها  الفوز  مصريية  مباراة  يف  باملسؤولية 

للتأهل«.

أرنولد: فخور ب� »الجيل الذهبي«
عرب جراهام أرنولد املدير الفني للمنتخب األسرتايل، عن فخره بما قدمه الالعبون 
املؤتمر  يف  أسرتاليا  مدرب  وقال  العالم.  كأس  نهائي  ثمن  إىل  التأهل  بإنجاز 
 ،2006 الدنمارك »صعدنا بعد غياب طويل منذ  1-0 عىل  الفوز  الصحفي عقب 
جيل  أمام  أننا  يبدو  نقاط،   6 برصيد  نصعد  واآلن  نقاط،   4 برصيد  وقتها  تأهلنا 

ذهبي«.
أنني دربتهم يف  أدربه منذ سنوات، كما  الذي  الجيل  »أنا عىل قرب من هذا  وأضاف 

األوملبياد وهم العبون يملكون القدرة عىل الوصول ألبعد ما يمكن«.
وتابع »منتخب أسرتاليا كان آخر مرشح بني منتخبات آسيا للتأهل واستكمال املشوار، 

لكننا حققنا هدفنا بالتأهل، أؤمن بالكرة اآلسيوية وقدرتها عىل تحقيق إنجازات كبرية يف 
ملنح  الخميس،  اليوم  رسمية  بعطلة  بالده  بمنح شعب  أسرتاليا،  مدرب  وطالب  املونديال«. 

الجميع الفرصة لالحتفال بهذا الصعود.

{  جراهام أرنولد

{  كاسبر هيولماند

م���������ات���������ي���������و: ن������س������ت������ح������ق ال�������ت�������أه�������ل
الدوحة- قنا- أكد األسرتايل ماتيو ليكي الفائز بجائزة أفضل العب يف مباراة منتخب بالده أمام الدنمارك، 

أمس، يف ختام املجموعة الرابعة من نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، أن تأهل منتخب 
بالده للدور ثمن النهائي جاء مستحقاً بعد املردود الفني الجيد الذي بذلوه يف املباراة.

ونفى الالعب، يف املؤتمر الصحفي عقب املباراة، أن يكون هو وزمالؤه عىل علم بنتيجة 
كانوا  كالعبني  إنهم  وقال  نفسه،  التوقيت  يف  أقيمت  التي  وفرنسا  تونس  مباراة 

يركزون عىل تحقيق الفوز ألنه طريقهم للتأهل دون التعلق بنتيجة مباراة أخرى 
يف املجموعة. وأضاف أنه يتطلع دائماً ألن يكون يف أفضل مستوياته ويكون 

ملهماً لالعبني الصغار، وأنه ال مستحيل مع العمل بجد، وأن الهدف يتحقق 
دائماً ملن يعمل بكل طاقته وال يركن لآلمال فقط واألمنيات وإنما يقرنها 

بالعمل.
وأعرب الالعب عن سعادته بتأهل منتخب بالده للدور ثمن النهائي، 
بالده  منتخب  قاد  الذي  الهدف  بتسجيل  كثرياً  يفخر  »إنه  وقال: 

{  ماتيو ليكيللعبور للدور الثاني للمرة الثانية يف تاريخهم«.
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كرواتيا وبلجيكا يطمحان للتأهل 

لقـــاء الفرصــــة األخيـــــرة

الدوحة - قنا - تمثل املباراة التي تجمع اليوم بني منتخبي 
من  واألخرية  الثالثة  الجولة  منافسات  يف  وبلجيكا،  كرواتيا 
دور املجموعات لحساب املجموعة السادسة بنهائيات كأس 
للمنتخبني  األخرية  الفرصة   ،2022 قطر   FIFA العالم 

لحجز بطاقة التأهل إىل الدور ثمن النهائي من البطولة.
نقاط،  أربع  برصيد  املجموعة  ترتيب  كرواتيا  وتتصدر   
فيما  الوصيف،  املغرب  عن  فقط  األهداف  بفارق  متفوقة 
تمتلك بلجيكا ثالث نقاط، يف املركز الثالث، ويتذيل منتخب 
كندا الذي خرج من دائرة املنافسة رسميا، ترتيب املجموعة 

من دون نقاط.
تتنافس منتخبات كرواتيا واملغرب وبلجيكا عىل   وحسابياً 
ستسفر  ما  بانتظار  النهائي  ثمن  للدور  الصعود  بطاقتي 

عنه املواجهتان الحاسمتان يف الجولة الثالثة واألخرية اليوم. 
الثانية  الجولة   وتلقى منتخب بلجيكا خسارة مستحقة يف 
فاز  ذلك  وقبل  مقابل،  دون  بهدفني  املغربي،  املنتخب  من 
يف الجولة األوىل أمام كندا بهدف دون مقابل. وبالتايل فهو 
عىل  االنتصار  سوى  أمامه  وليس  فقط،  نقاط  ثالث  يملك 

منافسه الكرواتي للتأهل إىل الدور املوايل. 
كبري  انتصار  تحقيق  يف  كرواتيا  منتخب  نجح  املقابل،  يف 
ومهم يف الجولة الثانية عىل حساب املنتخب الكندي بنتيجة 
الجولة  يف  تعادل  ذلك  وقبل  هدف،  مقابل  أهداف  أربعة 
أدى إىل تصدره  املغرب دون أهداف، ما  األوىل مع منتخب 
مهددة،  الكرواتي  للمنتخب  الصدارة  هذه  لكن  املجموعة، 
منافسه  من  اليوم  خسارته  حال  يف  قيمة  لها  تكون  ولن 

عىل  ينافسه  الذي  املغربي  املنتخب  أن  خصوصاً  البلجيكي 
نسبياً  أسهل  مواجهة  سيخوض  والتأهل  املجموعة  صدارة 
للفوز  بقوة  مرشح  وهو  كندا،  منتخب  أمام  الورق  عىل 
والتأهل للدور املقبل، سواء يف صدارة املجموعة أو يف املركز 

الثاني.
 8 يف  والبلجيكي  الكرواتي  املنتخبان  التقى  أن  وسبق   
التصفيات  يف  أبرزها  وودية،  رسمية  سابقة،  مواجهات 
حيث  األوروبية،  األمم  كأس  ولبطولة  العالم  لكأس  املؤهلة 

فاز كل منهما يف 3 مواجهات وتعادال مرتني.
التي شهدت  املنافسات  العالم هي  كأس  وكانت تصفيات   
 4 تواجها  حيث  املنتخبني،  بني  املواجهات  من  عدد  أكرب 
التصفيات  يف   2000 عام  أهداف  بدون  فتعادال  مرات، 

املواجهة  ويف   ،2002 واليابان  كوريا  ملونديال  املؤهلة 
رد  دون  بهدف  كرواتيا  فازت  التصفيات،  بنفس  الثانية 

عام 2001. 
بالربازيل،   2014 العالم  لكأس  املؤهلة  التصفيات  ويف   
فاز  بينما   ،2012 عام  منهما  لكل  بهدف  املنتخبان  تعادل 

نجوم بلجيكا يف املباراة الثانية 2 - 1.
فتواجه  أوروبا،  أمم  لكأس  املؤهلة  التصفيات  يف  أما 
ذهاباً  كرواتيا  فازت  حيث   ،2003 عام  مرتني  املنتخبان 

.1 - 2 برباعية نظيفة، وردت بلجيكا بالفوز إياباً 
والتقى املنتخبان يف مواجهتني وديتني فقط، كانت األوىل يف 
الكرواتي بهدف دون رد،  املنتخب  2010، وفاز فيها  عام 

ويف الثانية فازت بلجيكا بنفس النتيجة عام 2021.

{ منتخب كرواتيا{ منتخب بلجيكا

مارتينيز:

يجــب أن نفـــوز
كشف روبريتو مارتينيز، املدير الفني ملنتخب بلجيكا، عن حظوظ فريقه يف التتويج بلقب 

كأس العالم 2022.
الحال  بطبيعة  باملباريات  لنفوز  هنا  »نحن  الصحفي:  املؤتمر  يف  مارتينيز  وقال 
وعندما نخرس نبدأ التفكري مرة أخرى هل نثق بأنفسنا؟ هل نستمتع باللعب أم 
ال؟«. وتابع: »لكن األمر يتعلق أكثر بالتوقعات، أن نتوقع فقط أن تفوز بلجيكا 

أداء  ونقدم  نفوز  أن  يجب  كاف،  غري  هذا  كرواتيا(،  )أمام  اليوم 
ثم  كافيا  يكن  لم  األوىل  باملباراة  فوزنا  أن  بدليل  رائعا، 

خرسنا من املغرب«.
لنقدم  جيدة  فرصة  »لدينا  املدرب:  وأكمل 

ردة فعل قوية ورجوعا قويا، هذه لحظة 
العالم،  للعودة بقوة إىل كأس  مميزة 

أعتقد  وسعنا،  يف  بما  سنقوم 
بصورة  املشاركة  نستطيع  أننا 

البطولة،  هذه  يف  مرشفة 
ونفوز  جيدا  نؤدي  أن  نريد 

ونصعد«.

} مارتينيز

كوفاسيتش:

ظهر وجهنا الحقيقي
ُ
سن

تحدث ماتيو كوفاسيتش العب منتخب كرواتيا، عن مواجهة بلجيكا اليوم يف ختام دور املجموعات ببطولة كأس 
وسنظهر  حاسمة،  ستكون  واملباراة  دوره،  أدى  »املدرب  الصحفي  املؤتمر  يف  كوفاسيتش  وقال   .2022 العالم 
وجهنا الحقيقي«. وتابع »بلجيكا أظهرت انها تلعب بمستوى عال يف السنوات املاضية وعلينا اللعب بأفضل أداء، 

كما أظهرنا أمام كندا، ويجب أن نستغل كل الفرص«.
وأوضح »جئنا متأهبني لتقديم مونديال رائع، أعددنا أنفسنا جيدا، ومباراة كندا 

كانت مميزة ولم يكن هناك أي ضغوط. نسعى للسري عىل هذا 
املنوال اليوم«.

كصف  بقينا  إذا  األهم،  هو  »املنتخب  وواصل 
أن  يستطيع  الفريق  هذا  أن  واحد سنثبت 

ينافس عىل اللقب حقا«.
زميله  عن  كوفاسيتش  وتحدث 
نجم  تشيليس،  يف  السابق 
لوكاكو،  روميلو  بلجيكا، 
رائع،  العب  »هو  قائال 

املوقف،  علينا  وسيصعب 
أنفسنا  حرضنا  لكننا 

جيدا«.

{ كوفاسيتش 

زالتكو:

لن يخدعنا مستوى منافسنا
أعرب زالتكو داليتش املدير الفني ملنتخب 

كرواتيا، عن قلقه من مواجهة بلجيكا.
داليتش  وقال 
اليوم  مباراة  »نعم 
مهمة،  ألنها  تقلقني 
مواجهتي  غرار  عىل 
املغرب وكندا، وال مجال 
للتعويض، بينما نحتاج 

نقطة لحسم التأهل«.
داليتش  واستدرك 
نراهن  لن  »لكننا 
األدنى  الحد  عىل 
إذ  املطلوب، 
بتطور  نعرتف 
بلجيكا  أداء 
هذه  يف 

املرحلة«.
أن  »أريد  وتابع 

املباراة  هذه  ألن  أقىص جهد  الفريق  يبذل 
املغرب  مواجهتي  عن  مختلفة  ستكون 

يشء  كل  فرغم  وكندا، 
بلجيكا  منتخب  يبقى 

وسيلعبون  معتربا،  منافسا 
بشكل جيد«.

وواصل »بلجيكا تحافظ منذ 
يف  الثاني  املركز  عىل  سنوات 
لو  لذلك  العاملي،  التصنيف 
بأيدينا  القرعة  اختيار  كان 

ملا اخرتنا بلجيكا«
يخدعنا  »لن  وأكد 

املباراتني  يف  مستواهم 
ألنه  السابقتني، 

بهدف  سيواجهنا 
لذلك  التأهل، 

للفوز  نسعى 
إن  حتى  التعادل  وليس 

كان يكفينا«.

{ زالتكو

إشادة بالهداف 
التـــــــاريــــــــــخي

ث  تحـــــد
مارتينيز مدرب 

بلجيكا عن لوكاكو 
بقوله: »هو عنرص مؤثر 

وهذا  األخري،  الثلث  يف  جدا 
بأن  للمرء  يسمح  الذي  املوقف  هو 

عىل  الهدافني  من  هو  يتألق،  لم  لو  حتى  يفوز 
أنه قائد ويستمتع باملنافسات  مدار تاريخ املنتخب كما 
الكربى، وينقل هذه الروح إىل الجميع، لذلك وجوده له 
أهمية كبرية جداً«. وتابع: »الالعبون الجدد يتم دمجهم 
هو  بكثري،  ذلك  من  أكثر  به  أشيد  أن  يمكنني  مبارشة، 
واملنافسة  به،  يحتذى  ومثال  )داليتش(  هادئ  شخص 
ال  بلد  يف  منتخب  يدرب  أن  خاصة  مبهرة  جانبه  من 
يتجاوز سكانه 4 ونص مليون نسمة«. وأتم ترصيحاته 
قائالً: »هناك أمثلة عىل أداء كرواتيا املميز مثل مواجهة 
فرنسا يف دوري األمم )1/ 1 و1/ 0 لكرواتيا(، الالعبون 
هذا  أن  أعتقد  وأيضاً  كبرية،  بجرأة  ويلعبون  شجعان 

يرجع مرة أخرى إىل إمكانيات املدرب وعمله«.
{ لوكاكو

كاستاني:

كاستاني يدافع 
عن دي بروين

ي
ن

تا
س

كا
ي 

ت
و

م
ي

ت
  
}

منتخب  العب  كاستاني  تيموتي  رد 
دي  كيفني  ترصيحات  عىل  بلجيكا، 

الالعبني  تقدم  حول  بالفريق،  زميله  بروين 
ربما  األمر  هذا  أن  »أعتقد  كاستاني:  وقال  العمر.  يف 
حقيقي إىل حد ما، لهذا كان يتعني علينا أن نتحدث يف االجتماع 
كالعبني، أن نحسن هذه األمور، ال أعتقد أن كيفني كان يقصد 

شيئا سلبيا أو سيئا عندما أدىل بهذه الترصيحات«.
للفوز  أخرى  فرصة  توجد  »ال  أيام:  قبل  بروين،  دي  وقال 
باملونديال، نحن متقدمون يف السن، أعتقد أن فرصتنا كانت 
فقدنا  لقد  السن،  يتقدم يف  لكنه  فريق جيد،  لدينا   ،2018
فازت  »إيطاليا  تيموتي:  وتابع  الرئيسيني«.  الالعبني  بعض 

باملونديال من قبل بالعبني كبار يف السن، السن عنرص مبارش، 
ال أعتقد أنه يتعني علينا الرتكيز مع العب أو العبني، لكن علينا النظر 

إىل املنتخب كمجموعة، ننظر إىل األداء الجماعي«.



يسعى املنتخب املغربي إىل تكرار إنجاز التأهل 
عندما  وذلك  املونديال،  من  الثاني  الدور  إىل 
يلتقي نظريه الكندي اليوم الخميس عىل استاد 
الثمامة يف الجولة الثالثة واألخرية من منافسات 
العالم  كأس  بنهائيات  السادسة  املجموعة 

FIFA قطر 2022.
 ويدخل املنتخب املغربي مواجهة اليوم وهو يف 
املركز الثاني باملجموعة السادسة برصيد أربع 
الكرواتي  املنتخب  عن  األهداف  وبفارق  نقاط 
ال  فيما  النقاط،  من  الرصيد  بنفس  املتصدر 
أية  رسميا،  املنافسات  ودعت  التي  كندا  تملك 
أمام  جولتني،  أول  يف  خرست  بعدما  نقطة 

بلجيكا )صفر- 1(، وكرواتيا )-1 4(.
املواجهة  املغربي  املنتخب  وسيخوض   
لتحقيق  يسعى  حيث  مرتفعة،  بمعنويات 
انتصاره الرابع يف تاريخ مشاركاته يف بطوالت 
يوم  بلجيكا  عىل  الفوز  فقبل  العالم  كأس 
انتصارين فقط يف  املغرب  املايض، حقق  األحد 
كأس  نهائيات  يف  املاضية  الخمس  مشاركاته 
العالم، األول عىل حساب الربتغال )3 - 1( يف 
والثاني عىل حساب   ،1986 املكسيك  مونديال 
اسكتلندا )-3صفر( يف مونديال فرنسا 1998.

من  املونديال  منافسات  كندا  ودعت  حني  ويف   
فرصا  املغرب  منتخب  يملك  الثانية،  الجولة 

أحد  وحجز  الثاني،  الدور  إىل  للتأهل  عديدة 
إذ  قطر،  بمونديال  عرش  الستة  دور  مقاعد 
التأهل  لضمان  التعادل  أو  الفوز  إىل  يحتاج 
األخرى  املواجهة  نتيجة  انتظار  دون  مبارشة 
التي ستقام يف  منتخبي كرواتيا وبلجيكا،  بني 
املغربي  للمنتخب  يمكن  كما  نفسه..  التوقيت 
وفوز  كندا  من  الخسارة  حال  يف  أيضا  التأهل 
كرواتيا عىل بلجيكا أو تعادلهما، حيث سيظل 
متقدما  نقاط،   4 برصيد  للمجموعة  وصيفا 

بفارق األهداف عىل بلجيكا.
ما  بتكرار  النفس  املغربي  املنتخب  ويمني   
1986، عندما تأهل  فعله يف مونديال املكسيك 

إىل دور الستة عرش 16 آنذاك، كأبرز إنجازات 
املنتخب يف تاريخ مشاركاته يف كأس العالم، بل 
وقد يمتد الطموح املغربي يف مونديال قطر إىل 
ما هو أبعد من ذلك، من خالل بلوغ الدور ربع 
النهائي ألول مرة يف تاريخ املغرب، ويف تاريخ 

أي منتخب عربي.
عىل  اليوم  مباراة  يف  املغربي  املنتخب  ويعول   
مجموعة من أبرز الالعبني يف مقدمتهم أرشف 
امرابط  وسفيان  زياش  وحكيم  حكيمي 
ورومان سايس وياسني بونو، من أجل تحقيق 
أمل  عىل  السابعة  النقطة  إىل  والوصول  الفوز 
خسارة  أو  تعادل  حال  يف  املجموعة  تصدر 

كرواتيا أمام بلجيكا.
الدور  إىل  تأهله  حال  يف  املغرب  وسيرضب   
ثاني  مع  موعدا  املجموعة  صدارة  يف  الثاني 
احتالله  حال  يف  أما  الخامسة،  املجموعة 
متصدر  فسيواجه  مجموعته،  يف  الثاني  املركز 

املجموعة الخامسة.
املنتخبني  بني  األوىل  هي  اليوم  مواجهة  وتعد   
العالم،  كأس  نهائيات  يف  والكندي  املغربي 
يف  التقيا  أن  سبق  حيث  عام،  بشكل  والثالثة 
األلعاب الفرانكفونية عام 1989، وفازت كندا 
وفاز   2016 عام  وديا  تواجها  كما   ،)1  4-(

املغرب )4 - صفر(.

»جيبـوهـا يـا لـوالد«
المغرب يسعى لعبور كندا والتأهل للدور الـ»16«

{ منتخب المغرب{ منتخب كندا

الخنوس:

أسلوب 
مدربنا رائع

عرب الالعب املغربي بالل الخنوس، 
عن سعادته بالظهور يف بطولة كربى 

بقيمة كأس العالم.
ويتقاسم منتخب املغرب الصدارة 

مع كرواتيا برصيد 4 نقاط، ويتفوق 
املنتخب الكرواتي بفارق األهداف 
بينما يحتل منتخب بلجيكا املركز 

الثالث برصيد 3 نقاط ويبقى 
منتخب كندا يف املركز األخري بال 

نقاط.
وقال الخنوس صاحب الـ18 عاما 

يف ترصيحات صحفية إنه جاهز 
لخوض أي مباراة ومستمتع باألجواء 

املميزة يف مونديال قطر.
وأشار إىل أن األجواء رائعة يف كأس 
العالم موضحاً أن اللعب أمام آالف 

املشجعني وماليني املتابعني أمر 
رائع.

وأوضح أن املنتخب املغربي سيبذل 
قصارى جهده للفوز عىل كندا، 

مؤكداً أنه العب يكتسب الخربات 
ويبدو كاألخ الصغري بالنسبة لباقي 

باملنتخب. زمالئه 
وأضاف: »أسلوب املدرب وليد 

الركراكي رائع ويجعلنا جميعاً نلعب 
بقوة وجدية، من أجل الفوز ورفع 

اسم املغرب عالياً«.

{ بالل الخنوس

فيتوريا:

سنفرض شخصيتنا 
في الملعب

قال الالعب الكندي ستيف فيتوريا 
خالل املؤتمر الصحفي »نرغب يف 

فرض شخصيتنا أمام املغرب، رغم 
أننا سنواجه منتخبا قويا«.

وأكد ردا عىل سؤال »كووورة« أنه 
يطمح لتقديم أفضل ما عنده خالل 

املباراة، إذ يعرف بأن الجماهري 
املغربية ستحرض بكثافة، وكذلك 

الكندية. 
وتابع »مستقبلنا ناصع، جئنا إىل 

كأس العالم 2022 بخربة قليلة، لكن 
مع الكثري من الشجاعة، وما قمنا به 

حتى اللحظة يعد أمرا عظيما، فقد 
لعبنا ضد أفضل املنتخبات«. 

وفيما يتعلق باملستقبل قال »املدرب 
سيبقى معنا لفرتة طويلة وكندا 
فخورة به«. وأردف »أظهرنا أنه 

يمكننا أن نواجه أفضل املنتخبات، 
نركز عىل التطور، وعلينا أن نجد 
التوازن املناسب«. وأضاف »نحن 

متحمسون لردم الهوة بني املنتخبني 
ومن الجيد أن نتعلم من هذه البيئة 

وأن نقدم األفضل«.
وأكد ستيف فيتوريا أن الوصول 
إىل مونديال قطر يعترب إنجازا، 

وهنا حظينا بفرصة مميزة للعب 
بأجواء غاية يف الروعة.

{ فيتوريا

عـليـــنـا أن نـقــــاتـل

فـرصــة لـجــنـي الـثـمـــار

{ وليد الركراكي

املغربي،  للمنتخب  الفني  املدير  الركراكي،  وليد  قال 
لقاء  لخوض  الجاهزية  قمة  يف  األطلس  أسود  إن 
قبل  الصحفي  املؤتمر  يف  الركراكي  وأشار  كندا. 
املغربي قدم مباراة كبرية  املنتخب  أن  إىل  اللقاء، 

أمام بلجيكا، ولكنه أغلق هذه الصفحة للرتكيز 
يف لقاء كندا.

عرش  الستة  لدور  تأهلنا  »فرص  وأضاف: 
الفوز  فعلينا  أيدينا،  يف  أصبحت  للمونديال 

عىل كندا للصعود رسمياً.. نحرتم 
كثرياً كندا ولن نتهاون أمام 

دوافع  ولدينا  املنافس 
وأكد  للتأهل«.  أقوى 

التفكري  يجب  أنه 

الفوز  تحقيق  عن  والبحث  إيجابية  بطريقة 
التاريخ  لدخول  الثالث  النقاط  وحسم 

والعبور لدور الستة عرش.
أجل  من  العالم  كأس  إىل  »جئنا  وتابع: 
أن  وعلينا  املشوار  ومواصلة  الصعود 

نقاتل للفوز عىل كندا وحسم الصعود«.
ثمن  يف  إسبانيا  مواجهة  احتمالية  وعن 
يف  سوى  يفكر  ال  أنه  إىل  أشار  النهائي؛ 
التأهل موضحاً  كندا وحسم  لقاء 
حال  املغربي  املنتخب  أن 
عىل  سيصعد  تأهله 
كرواتيا  حساب 

أو بلجيكا.

الركراكي:

هيردمان:

إن  كندا  ملنتخب  الفني  املدير  هريدمان  جون  قال 
مواجهة املغرب ستكون عاطفية بشكل كبري. 

وشدد هريدمان خالل املؤتمر الصحفي أنهم حلموا 
وصولهم  غرار  عىل  سنوات،  منذ  اللحظة  بهذه 

الوحيد ملونديال 1986.
منتخب  قلب  هو  النجم أرشف حكيمي  أن  واعترب 
املغرب، واملحرك األسايس له، مؤكدا احرتامه الشديد 

للمغرب، بالنظر لقدراتهم الهجومية الفائقة.
ونعرف  الكربى  اللحظات  بهذه  »نسعد  وأضاف 
أن مشجعي املغرب سيحرضون باآلآلف، مشجعو 
كندا سيأتون بكثرة أيضا، وستكون معركة مميزة 

يف املدرجات ويف أرض امللعب«.
 واعترب أن اختيار التشكيل األسايس هو أصعب 
جزء يف مهمته، مبينا »أجرينا مناقشات صعبة، 
من  الكثري  استبعدت  هنا  إىل  مجيئي  وقبل 
وكرواتيا،  بلجيكا  ضد  »لعبنا  وتابع  الالعبني«. 

قوية،  منتخبات  فيها  نواجه  مرة  أول  وهي 
ويمكننا تسجيل األهداف غدا )اليوم(، يبدو ذلك 

ممكنا«.
الالعبني  أن  ونعرف  قوية،  »الرغبة  وأردف 
يشددون  لكنهم  عاطفية،  بطريقة  يفكرون 
»ننتظر  وبني  املدرب«.  قرارات  احرتام  عىل 
جني ثمار 11 عاما من العمل يف كندا، عندما 

نواجه املغرب غدا)اليوم(«.

{ هيردمان
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المغاربة.. خلف أسود األطلس ويؤكدون:

مونديال قطر »10/10«

شهدت ش�وارع الدوحة خالل األيام املاضية 
زخم�اً وحض�وراً كبريي�ن من جمي�ع أنحاء 
العالم؛ لالس�تمتاع بنس�خة غري مسبوقة من 
كأس العال�م، وهي نس�خة تتمي�ز بالتنظيم 
الرائع والسالم واألمان والفعاليات واألنشطة 

التي تضفي أجواًء رائعة.
ووفق�ا للمش�جعني والزوار ف�إن دولة قطر 
أوف�ت بوعوده�ا وأنتجت نس�خة مميزة من 
املوندي�ال بفض�ل الرؤي�ة الثاقب�ة للقي�ادة 
والتنظي�م الرائ�ع. كان�ت جماه�ري املغ�رب 
م�ن بني أولئ�ك الذين اس�تمتعوا بوقتهم مع 
منتخبه�م الوطن�ي، أس�ود األطل�س، الذين 

أذهلوا العالم خالل مبارياتهم املاضية
تح�دث املش�جعون م�ن املغ�رب إىل الوطن 
معرب�ني عن س�عادتهم الكبرية وحماس�هم 
منقطع النظري لفريقه�م وحبهم لدولة قطر 

التي أبهرت العالم بشكل لم يسبق له مثيل.
توزعت جماهري املغرب يف مناطق الكورنيش 
والبدع ولوس�يل وسوق واقف، وشهدت هذه 
املواق�ع إقباال كبريا من قبل عش�اق مونديال 
كأس العال�م من مختلف الجنس�يات، حيث 
اجتمع املش�جعون وهم يرتدون أزياء جميلة 
ومميزة ترمز لفرقهم وس�ط أجواء رائعة من 

الحماس واملنافسة الراقية
أكد مش�جعو املغرب أن األح�داث املصاحبة 
ل�كأس العالم منترشة يف جمي�ع أنحاء قطر، 
لكن مناطق املش�جعني والكورنيش وس�وق 
واقف ه�ي القلب الناب�ض للبطولة، فعندما 
تش�اهد املب�اراة يف أحد هذه األماكن تش�عر 
وكأنك يف امللعب ويتملكك الحماس وكأنك يف 

امللعب تماما.
وقال�وا إن مناطق املش�جعني تق�دم العديد 
من العروض والوص�الت الغنائية التي تمثل 
مختلف الثقاف�ات، مما يضفي ع�ى األجواء 
املزي�د من البهج�ة، فالجمي�ع يقضون وقتا 
رائعا ويمرحون، خاصة يف املس�اء، كما أنها 
نقطة تجمع لجميع الجنسيات، وهي فرصة 
للتعارف وتبادل الثقافات واآلراء بني مختلف 

املشجعني.
وقالت دانا يونس، مش�جعة مغربية: »جئت 
م�ن املغرب إىل قطر م�ع عائلتي لقضاء فرتة 
املوندي�ال واالس�تمتاع بالفعالي�ات وأج�واء 
املباريات ودعم منتخبنا الوطني، والفعاليات 
املصاحبة لكأس العال�م جميلة جدا، خاصة 
وأن قط�ر نجح�ت يف تنظي�م العدي�د م�ن 
األح�داث الرائعة بحي�ث يمكنك االس�تمتاع 

بح�دث جديد مختل�ف كل يوم، 
االج�واء  لك�ن 

املش�جعني  منطق�ة  يف 
بحديق�ة الب�دع عى وجه 
الخصوص رائعة للغاية. 
وش�ددت عى أن األجواء 
عادي�ة،  غ�ري  قط�ر  يف 
بالكثري  فنحن نس�تمتع 
من الفعاليات واألنشطة، 
ونق�ي أجمل ش�هر يف 

قط�ر، أميش يف الش�وارع 
كل يوم وال أنام إال لساعات 

قليل�ة، ألنني أريد االس�تمتاع 
ألقىص درجة وال أفوت أي حدث، 

لذا أحاول االس�تمتاع بأجواء كأس 
العال�م ق�در اإلم�كان، ألن ه�ذه فرصة 

تأتي مرة واحدة فقط يف العمر. 
م�ن جهته�ا قالت املش�جعة املغربية س�ناء 
قدري: الج�و يف قطر رائع وله طابع خاص، 
والحي�اة يف قطر جميلة، واألج�واء منذ بداية 
الش�هر ال مثيل لها، والدوحة مزينة بالكامل 

وتبدو يف أجمل حلة. 

وأضاف�ت: كثرة الفعاليات التي يتم تنظيمها 
ع�ى مدار الس�اعة جعل�ت األج�واء رائعة ال 
أدري م�اذا أق�ول س�وى انني أعي�ش حدثا 
عامليا رائعا، وأشارت إىل أن أجواء املونديال يف 
قطر ممت�ازة، والتنظيم 

رائع، معرب�ة عن أملها يف 
أن تك�ون هذه النس�خة 
األفضل  العال�م  ل�كأس 
ع�ى اإلط�الق، ألن هذه 
وفريدة  خاصة  البطولة 

من نوعها،
ندع�م  نح�ن  قائل�ة:   
املنتخب�ات  الع�رب،  كل 
منتخبنا  وخاصة  الوطنية 
املغرب�ي ونتمن�ى أن يفوز 
التوفي�ق  أيض�ا  ونتمن�ى 

للمنتخبات العربية. 
»وأضافت: لم أت�ردد يف القدوم إىل 
قطر م�ع أصدقائي لتش�جيع منتخبنا 
الوطني ودعمه يف املونديال. س�نجلس طوال 
الفرتة املس�موح بها للجماه�ري، أحببت قطر 
كث�ريا، كما أحببت التنظي�م والنظافة واألمن 

وكرم الضيافة وحسن االستقبال. 
وقالت رقية بن حارث: »منذ انطالق البطولة 
وأنا أش�اهد املباريات يف منطق�ة الجماهري، 
وه�ي املفضلة ل�دي ألنها تختل�ف عن باقي 
م�ن  العدي�د  فهن�اك  األماك�ن، 

املناط�ق الت�ي تع�رض املباري�ات ولديه�ا 
الشاش�ات الكبرية لك�ن منطقة املش�جعني 
يف منت�زه البدع، س�تجد جنس�يات مختلفة 
أتت خصيصا لتش�جيع فرقها وتش�عر بجو 
البطول�ة بطريقة مختلفة ومميزة وتش�اهد 
املهووس�ني بك�رة الق�دم وتش�عر بحماس 

التشجيع وأجواء املباراة وكأنك يف امللعب. 
يعد كورني�ش الدوحة من أه�م املعالم التي 
تس�تمتع بسلس�لة من الفعالي�ات الرتفيهية 
التي تس�تهدف املش�جعني من جميع أنحاء 
أج�واء  الكورني�ش  يش�هد  حي�ث  العال�م، 
كرنفالي�ة ممي�زة بطول 6 كيلوم�رتات تمتد 
من فندق شرياتون الدوحة إىل متحف حديقة 
الفن اإلسالمي، ويستمتع الجمهور بعروض 
الفنان�ني واألنش�طة الثقافي�ة، باإلضافة إىل 
أكش�اك املأكوالت واملرشوب�ات، والعديد من 

املحالت التجارية األخرى.
أكد عب�د الرحمن مهدي أن كورنيش الدوحة 
هو الوجهة الرتفيهي�ة األوىل التي يزورونها، 
فه�و كرنف�ال احتف�ايل يتضم�ن برنامًج�ا 
ترفيهيًا وثقافيًا مليئًا باألنش�طة والفعاليات 
املمي�زة التي تس�تهدف جميع أف�راد األرسة 
مش�رياً إىل أن الع�روض املائي�ة املرتافقة مع 
املؤثرات الصوتي�ة واملرئية تضيف املزيد من 

اإلثارة واملتعة. 
من جهته أع�رب محمد ياغي، عن س�عادته 
بتواج�ده يف الدوحة لدعم املغرب الذي يحبه، 
مش�رًيا إىل أن هذه هي املرة األوىل التي يزور 

فيها قطر من أمريكا.
وتابع: إنه�ا حًقا دولة جميل�ة ونظيفة، كما 
وجدنا ترحيبً�ا كبريًا من أهلها، وقمنا بزيارة 
العديد من األماكن يف قطر مثل س�وق واقف 
وكورني�ش الدوح�ة، كم�ا حرضن�ا إح�دى 
املباريات عى اس�تاد البيت، وبالفعل تصميم 
االس�تادات رائع ومختلف ع�ن أي يشء آخر 
رأيت�ه يف حيات�ي، وأعرب عن أمل�ه يف تأهل 
املنتخبات العربية واملنتخب املغربي عى وجه 

الخصوص.
أكد عدد من املش�جعني املغارب�ة، وهم: محمد 
امل�ري ويونس عيل تكي وأس�امة الدرواني، 
حرصهم عى القدوم وزيارة قطر لالس�تمتاع 
باألج�واء الحماس�ية املوج�ودة يف كل م�كان، 
معربني عن س�عادتهم باألداء الريايض املتميز 
الذي قدمه منتخب بالدهم والذي رأوا انه يليق 
بمستوى املونديال ومستوى التنظيم القطري.

وقال�وا انهم يتمتع�ون باألجواء الحماس�ية، 
والفعالي�ات الرائع�ة يف مناط�ق الجماهري، 
مش�ريين إىل ان منطقة الكورنيش من أجمل 
املناط�ق الت�ي رأوها، ومم�ا زاد من متعتهم 
اعت�دال الطق�س والتنظي�م ال�ذي وصفوه 

بالخرايف.

مناطق المشجعين تثير إعجاب وحماس الجمهور المغربي 

المشجعات: األجواء غير عادية ونستمتع بكل لحظة

كتب - خالد طوالبه



بين إسبانيا واليابان من أجل التأهل للدور المقبل

مواجهة كل االحتماالت ..!
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املنتخب  يتطلع  قنا-  الدوحة- 
الـ  لدور  تأهله  حسم  إىل  اإلسباني 
16 ببطولة كأس العالم FIFA قطر 
2022، عندما يالقي نظريه الياباني 
خليفة  استاد  عىل  -الخميس-  اليوم 
الدويل ضمن الجولة الثالثة واألخرية 

من منافسات املجموعة الخامسة.
مشوارها  إسبانيا  واستهلت   
منتخب  عىل  بالفوز  البطولة  يف 
أهداف دون رد،  كوستاريكا بسبعة 
ملثله  بهدف  أملانيا  مع  تعادلت  ثم 
نقاط   4 لتجمع  الثانية  الجولة  يف 
اليابان  أمام  املجموعة،  بها  تصدرت 

وكوستاريكا اللتني تمتلك كل منهما 
لليابان  أفضلية  مع  نقاط،  ثالث 
بفارق األهداف، بينما يتذيل املنتخب 
املجموعة  ترتيب  جدول  األملاني 

بنقطة واحدة.
واحدة  نقطة  إىل  إسبانيا  وتحتاج 
يكفيها  حيث   ،16 الـ  لدور  للتأهل 
التعادل يف مباراة اليوم، وإذا حققت 
أما  الصدارة..  يف  فستتأهل  الفوز 
فسيكون  اليابان  من  خرست  إذا 
املانيا  مباراة  نتيجة  انتظار  عليها 
إسبانيا  ستصل  حيث  وكوستاريكا، 
تفوز  ال  أن  رشط  املقبل،  للدور 
تفوز  وال  أملانيا،  عىل  كوستاريكا 

 8 من  بأكثر  كوستاريكا  عىل  أملانيا 
أهداف.

خط  العب  يغيب  أن  املرجح  ومن   
الوسط جايف عن املباراة بعد تعرضه 
لإلصابة يف اللقاء األخري أمام أملانيا.. 
أما سريجيو بوسكيتس، الذي حصل 
جح  فريرُ أملانيا،  مباراة  يف  اإلنذار  عىل 
أدوار  يخوض  كي  املباراة  يلعب  أال 

خروج املغلوب دون بطاقة صفراء.
منتخب  يدخل  أن  املنتظر  ومن 
اآلتي:  بالتشكيل  اليوم  لقاء  إسبانيا 
كارباخال،  داني  سيمون،  أوناي 
جوردي  البورت،  إيمريك  رودري، 
ألبا، بيدري، كوكي، كارلوس سولري، 

داني  ألفارو موراتا،  فريان توريس، 
أوملو.

املنتخب  سيسعى  املقابل،  ويف   
أمام  مباراته  يف  قوة  بكل  الياباني 
أمام  الخسارة  لتعويض  إسبانيا، 
خاصة  نظيف،  بهدف  كوستاريكا 
أن الفوز سيوصله مبارشة إىل الدور 

الثاني.
 وانترصت اليابان عىل أملانيا بهدفني 
األوىل،  الجولة  يف  واحد  مقابل هدف 
لكنها خرست من كوستاريكا بهدف 
دون مقابل، وتحتل املركز الثاني يف 

املجموعة برصيد 3 نقاط.
دور  بلوغ  الياباني  املنتخب  ويأمل 
للمونديال   16 الـ 

له  مشاركة  سابع  يف  الرابعة  للمرة 
باملونديال. 

عىل  اليابان  منتخب  فوز  حال  ويف 
إىل  رسمياً  سيتأهل  فإنه  إسبانيا، 
الدور املقبل، بدون النظر إىل نتيجة 
وبذلك  وكوستاريكا،  أملانيا  مباراة 
صدارة  اآلسيوي  الفريق  سيضمن 
حالة  ويف  الخامسة..  املجموعة 
التعادل بهدف ملثله مع إسبانيا، فإن 
انتظار  إىل  بحاجة  الياباني  املنتخب 
فوز  ويكفيه  األخرى،  املباراة  نتيجة 
ألنه  للتأهل،  نظيف،  بهدف  أملانيا 
حينها سيتساوى الفريقان يف النقاط 
واألهداف   )0( األهداف  وفارق 
ستتأهل  وبالتايل   ،)3( املسجلة 

اليابان بأفضلية املواجهات املبارشة.
اليابان  منتخب  تدريبات  وشهدت   
ساكاي  هريوكي  من  كل  عودة 
وتاكيهريو تومياسو بعد غيابهما عن 
اإلصابة،  بداعي  كوستاريكا  مباراة 
فيما يخضع نجم خط الوسط واتارو 
من  يتعاىف  كي  خاص  لتدريب  إندو 

ألم يف ركبته اليمنى.
 ومن املتوقع أن تدخل اليابان مباراة 
شويتيش  اآلتي:  بالتشكيل  الغد 
مايا  ساكاي،  هريوكي  غوندا، 
يوشيدا، كو إتاكورا، يوتو ناغاموتو، 
موريتا،  هيديماسا  إندو،  واتارو 
إيتو، داييش كامادا، تاكيفوسا  يونيا 

كوبو، تاكومي مينامينو.

{ منتخب إسبانيا{ منتخب اليابان

إنريكي:
هاجيمي:

تعلمنـــا الـــدرس..!
لدينا ثقة بأنفسنا

الكشف  اإلسباني،  للمنتخب  الفني  املدير  إنريكي،  لويس  رفض 

عن مالمح تشكيلة فريقه ملباراة اليابان.

وقال إنريكي يف املؤتمر الصحفي التقديمي، إنه لم يتخذ قرارا بعد 

بإراحة سريجيو بوسكيتس العب الوسط لحصوله عىل إنذار يف 

لقاء أملانيا مؤكدا أنه سيحسم كل يشء بعد املران.

وأوضح أنه فضل إراحة جايف ورودريجو من التدريبات للحصول 

عىل قسط أكرب من الراحة، مشريا إىل أن الثنائي مرشح للمشاركة 

يف لقاء اليوم.

وأكد أن مهاجمي إسبانيا يجيدون جميعا اللعب يف مركزي رأس 

الحربة وأيضا الجناح، موضحا أنه يفضل استبدال املهاجمني بعد 

60 أو 65 دقيقة ألنهم يبذلون مجهودا كبريا.

وعن عدم مشاركة أنسو فاتي، أكد أنه كانت لديه بعض الشكوك 

حول فاتي فيما يتعلق بما يراه يف التدريبات.

وأكد أنه درس مباراة أملانيا األخرية بالفيديو ورشح بعض نقاط 

الضعف واألخطاء التي ظهرت يف هذا اللقاء.

قال هاجيمي مورياسو، املدير الفني ملنتخب اليابان، 

إن مواجهة إسبانيا، ستكون قوية للغاية.

وأضاف: عىل الالعبني أن يؤمنوا بأنفسهم، وأن يبذلوا 

قصارى جهدهم ، وأريد أن أساهم يف تحقيق الفوز.

بجودة  ويلعب  تكتيكي،  منتخب  إسبانيا  أن  وأكد 

عالية بقيادة مدربه لويس إنريكي.

العاملية،  للكرة  الذهبي  املعيار  هي  أوروبا  وأكمل: 

تحاول  الدول  وكل  جدا،  قوية  القارة  تلك  ففرق 

اللحاق باملستويات األوروبية. 

وختم: »اللعب ضد املنتخبات األوروبية مثري لالهتمام، 

ونحاول أن نتعلم منها قدر اإلمكان«.

وأكد عىل أن العبيه لديهم ثقة كبرية بأنفسهم، مشددا 

أنه سيطلب منهم أن يلعبوا بأفضل صورة وأن  عىل 

يحققوا الفوز اليوم. { لويس إنريكي

{ هاجيمي مورياسو

جوندا:

علينا أن نناضل
إن  اليابان،  منتخب  قال شويش جوندا حارس 

الهدف اليوم هو الصعود لدور الـ16.
أن  وعلينا  واحدة،  مباراة  »لدينا  وتابع: 
أجل  ومن  بها،  الفوز  أجل  من  نناضل 

إسعاد شعبنا«.
وقع  وكان  أملانيا  عىل  »فزنا  وأضاف: 
بحاجة  أننا  عىل  ونتفق  إيجابيا،  الفوز 

للفوز اليوم أيضا وأن نميض قدما«.
متطورة،  اإلسبانية  القدم  »كرة  وأكمل: 

التمركز  ويجيدون  جيد  تفكري  لديهم 
يلعبون  ذلك،  أبهرني  وقد 

يف  خاصة  عالية  بدقة 
الهجوم«.

»عندما  وختم: 
األخطاء  ارتكب 
اإلعالم  يصوب 
ضدي،  سهامه 
اتصدى  وعندما 
حاسمة  لكرة 
نفس  بي  يشيد 

األشخاص«.

{  شوشي جوندا

هييرو:

حظـوظنـــا كبيـــرة
لديه حظوظ  أن منتخب بالده  األسبق،  قائد ريال مدريد  اإلسباني فرناندو هيريو،  أكد 

قوية يف التتويج ببطولة كأس العالم قطر 2022.

ال  مباراة  قدم  إسبانيا  »منتخب  صحفية:  ترصيحات  يف  هيريو  وقال 

تصدق أمام كوستاريكا )فاز 7-0(، وأمام أملانيا كان من املتوقع 

قويا  منتخبا  واجهنا  النهاية  يف  ألننا  مختلفا،  األداء  يكون  أن 

)انتهت 1-1(«.

مع  نجاحات  وحقق  رائع  مدرب  إنريكي  »لويس  وأضاف: 

اآلن عظيمة  البطوالت، وتجربته حتى  برشلونة وروما، وحصد 

مع منتخب إسبانيا، وأدعم استمراره مع الفريق«.

 48 2026 سوف يقام بمشاركة  وتابع: »مونديال 

األجواء  أن  خاصة  رائع،  يشء  وهذا  منتخبا، 

هذا  لرؤية  أتطلع  لذلك  مميزة،  املكسيك  يف 
الحدث«.

واختتم: »املنتخبات األفريقية تؤدي 

كأس  يف  جيد  بشكل 

وخاصة  العالم، 

ل  لسنغا ا

العبون  فلديها 

عىل  محرتفون 

أعىل مستوى«.

{ هييرو

كوكي:

كلنا نتعلم من بيدري
بلغ العب الوسط اإلسباني بيدري 
املايض،  األسبوع  فقط  عاًما   20
حتى  إنه  قال  كوكي  زميله  لكن 
إسبانيا  منتخب  يف  الخربة  العبو 

يتعلّمون منه يف كأس العالم.
صحفي  مؤتمر  يف  كوكي  وقال 
»االثنان يصنعان السحر، مستواهما 

مذهل بالنظر إىل عمرهما«.
وتابع »بيدري مذهل، قد ال تصدق 
سنا  األكرب  الالعبني  لكن  ذلك، 
يفعل  إنه  الصغار،  من  يتعلمون 
أشياء ال يفعلها الكثري منا عىل أرض 

امللعب«.
بجانب  اللعب  الرائع  من  بها،  يقوم  التي  الجيدة  األشياء  منه  »أتعلم  وأضاف 
بيدري«، وقال كوكي البالغ من العمر 30 عاًما، يف ثالث مشاركة 
له يف كأس العالم، إنه وعنارص الخربة األخرى يف الفريق، 
وسيزار  ألبا  وجوردي  بوسكيتس  سريجيو  فيهم  بمن 
يف  سنًا  األصغر  لزمالئهم  دعًما  يقدمون  أزبيليكويتا، 

املقابل.
وأردف »يجب أن يكون الالعبون الشباب متحّمسني 
وهذا يضيف بعض التوتر، عليهم أن يستمتعوا وأن 

يكونوا هادئني«.

{ كوكي
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الدوح�ة- قنا - 
يبحث منتخبا أملانيا وكوس�تاريكا عن 
بطاقة التأهل إىل ال�دور ثمن النهائي 
من بطول�ة كأس العال�م FIFA قطر 
2022، عندم�ا يلتقي�ان الي�وم ع�ى 
استاد البيت يف املباراة الثالثة واألخرية 
لحس�اب  املجموع�ات  دور  يف  لهم�ا 
املجموعة الخامس�ة، التي تضم أيضا 

منتخبي إس�بانيا واليابان.
ترتي�ب  حالي�ا  إس�بانيا  وتتص�در 
املجموع�ة بأربع نق�اط، تليها اليابان 
وكوس�تاريكا ولكل منهما ثالث نقاط 
)مع أفضلية لليابان بفارق األهداف(، 
فيم�ا يقب�ع املنتخ�ب األملان�ي يف ذيل 

الرتتي�ب بنقط�ة واح�دة.

ويخ�وض 
املنتخ�ب األملان�ي مواجه�ة الغ�د وال 
بديل له عن الفوز فيها للتأهل إىل ثمن 
النهائي ومواصلة املشوار يف البطولة، 
خاصة بعد خس�ارته يف الجولة األوىل 
أم�ام الياب�ان بهدف�ن مقاب�ل هدف 
واح�د، والتع�ادل به�دف ملثل�ه م�ع 

إس�بانيا.
وس�يكون ع�ى املنتخ�ب األملان�ي، إن 
أراد التأه�ل للدور املقب�ل، الفوز عى 
كوس�تاريكا أوال، ثم انتظ�ار »هدية« 
م�ن املنتخ�ب اإلس�باني بالف�وز عى 
الياب�ان، أو التعادل معها حيث إنه يف 
حالة تع�ادل اليابان وإس�بانيا وفوز 

عى  أملانيا 
كوس�تاريكا س�ينظر لفارق األهداف 
لتحديد املتأهل ب�ن املنتخبن األملاني 
املنتخ�ب  يخ�رج  بينم�ا  واليابان�ي، 

الكوس�تاريكي من الس�باق.
أما منتخب كوس�تاريكا، ال�ذي تلقى 
أثق�ل هزيم�ة حت�ى اآلن يف البطول�ة 
أم�ام إس�بانيا يف الجول�ة األوىل )7 - 
0( قب�ل أن يتدارك األم�ر ويفوز عى 
اليابان يف الجول�ة الثانية بهدف دون 
مقاب�ل، فس�يبذل ما يف وس�عه للفوز 
وخطف بطاقة التأهل إىل الدور املقبل 
ويف حال�ة التعادل س�ينتظر املنتخب 
الكوس�تاريكي نتيجة مباراة إس�بانيا 

والياب�ان 
لتحدي�د مص�ريه.

وج�اء املنتخ�ب األملان�ي إىل مونديال 
قط�ر بطموحات كبرية، حيث يس�عى 
للم�رة  العامل�ي  باللق�ب  للتتوي�ج 
الخامس�ة يف تاريخه ومعادل�ة الرقم 
القي�ايس يف عدد مرات الف�وز باللقب 
الربازي�ي.  املنتخ�ب  باس�م  املس�جل 
وتوجت أملانيا بلقب كأس العالم أربع 
م�رات أعوام 1954 و1974 و1990 

و2014.
وم�ن جانبه لن تكون مهم�ة املنتخب 
الكوس�تاريكي، ال�ذي يش�ارك للمرة 

س�ة  د لسا ا
يف نهائي�ات كأس العال�م والثالثة عى 
التوايل، س�هلة لكن امل�درب والالعبن 
أكدوا أنه لن يستسلموا، وسيكافحون 
م�ن أج�ل تحقي�ق الف�وز يف املباراة 
الربازي�ل  موندي�ال  إنج�از  وتك�رار 
2014، عندما وصلت كوس�تاريكا إىل 
الدور ثمن النهائي من مجموعة ضمت 
آن�ذاك منتخب�ات إيطالي�ا وإنجل�رتا 
الياب�ان  واألوروج�واي، ث�م تج�اوز 
يف دور الس�تة ع�ر، قب�ل أن تخرس 
يف ال�دور رب�ع النهائ�ي م�ن هولندا 

ت  ب�ا برض
الرتجي�ح.

الق�دم  لك�رة  ال�دويل  االتح�اد  وكان 
»فيف�ا« قد أعل�ن عن تعي�ن الحكمة 
الفرنسية ستيفاني فرابار »38 عاماً« 

لقيادة مباراة أملانيا وكوس�تاريكا.
وستعاون فرابار الحكمتان الربازيلية 
ني�وزا باك واملكس�يكية كاري�ن دياز 
ليكون هذا الثالث�ي أول طاقم تحكيم 
نس�ائي خالص يدير مب�اراة يف كأس 

العال�م للرج�ال.

من اسبانيا بشرط الفوز على كوستاريكا 

»الماكينات« تنتظر الهدية !

مهمة صعبــة
شدد لويس فرناندو، املدير الفني ملنتخب كوستاريكا، عى أهمية 

مواجهة أملانيا.
وقال فرناندو يف ترصيحات: »ندرك صعوبة مباراة اليوم، ونحن 
ال�16  دور  إىل  ونتأهل  رائعة  إنجازات  نحقق  أن  نود  كذلك، 

وسوف نقدم كل ما لدينا خالل ال�90 دقيقة«.
وتابع: »أتحمل مسؤولية هذه املباراة، نحن عى دراية بمن نواجه 
طبيعي  ضغط  هذا  أداء،  أفضل  تقديم  علينا  واضحة،  وأهدافنا 
عندما تمثل بلدك وتشعر بهذا الضغط، لكن نود 

تقديم أفضل يشء لبلدنا.
وأضاف: »أهدافنا واضحة وجلية، الرتكيز 
علينا  يؤثر  غريه  دون  أملانيا  يف  العب  عى 
لعب  طريقة  لالعبينا  رشحنا  لقد  سلبا، 
طريقة  وكذلك  جيدا،  نعلمها  نحن  أملانيا 
لعب كيميتش، لكن نود التأكيد عى العمل 
الجماعي، مع الوضع يف االعتبار أن الالعب 

ربما يحدث الفارق.

فرصتنـــا أكبـــــر
يعتقد أس�طورة أملانيا لوثار ماتي�وس، أن منتخب بالده بقيادة 

املدرب هانز فليك سيتأهل لدور ال�16 ملونديال قطر 2022.
وكت�ب ماتي�وس يف عم�ود لصحيف�ة »بيلد« أم�س األربعاء 
»لدين�ا العبن لم يكونوا موجودي�ن حينها، املدرب اآلن فليك 
وليس يواكيم لوف، وكوس�تاريكا ليس�ت قوي�ة مثل كوريا 

الجنوبي�ة«.
ويتوق�ع ماتيوس، أن يحقق املنتخب األملاني »فوزا كبريا« عى 
كوستاريكا، سيساعد عى التأهل إذا فازت اليابان عى إسبانيا.

وأش�ار »فرصتنا يف التأهل أكرب من خطر خروجنا«.
وأوضح ماتيوس بشأن تعادل أملانيا 

مع إس�بانيا »لقد قدموا مباراة 
جي�دة، تحس�نوا واس�تحقوا 

األملاني�ة  املزاي�ا   ، النقط�ة 
مؤخرا،  افتقدناه�ا  الت�ي 

ع�ادت«.

لويس فرناندو:
ماتيوس:

فليك:

لن أرحل في حال خروجنا..!

ق�ال هانز فليك م�درب أملانيا إنه ليس لديه أي خطط لرتك منصبه حتى إذا خرج أبطال 
العال�م أربع مرات من نهائيات كأس العالم لكرة القدم بش�كل مبك�ر للمرة الثانية عى 

التوايل.
وقال يف املؤتمر الصحفي »يمكنني أن أؤكد ذلك من جانبي )االس�تمرار يف منصب( لدي 
عق�د حتى 2024 وأتطلع قدم�ا إىل بطولة أوروبا )2024( لكن ه�ذا وقت طويل حتى 

ذلك الحن«.
وق�ال فليك: »نريد إنه�اء املباراة مبكرا م�ن أجل زيادة الضغ�ط عى مباراة 

املجموع�ة األخ�رى.. س�تلعب )كوس�تاريكا( بش�كل دفاع�ي عى 
األرجح. نحن بحاجة للنجاح، ويجب أن نلعب بنفس نهجنا 

أمام إس�بانيا«..وأضاف: »ع�ى أرض الواقع، فإن 
كوس�تاريكا لديها فرصة لبلوغ دور الس�تة 

عر، إذا تعادلت وفازت إسبانيا فإنها 
أتوقع من كوستاريكا  س�تتأهل.. 

أن نع�ب بش�كل دفاعي كما 
فعلت أمام اليابان«.

وتابع »علينا أن نجد 
حلوال لذلك«.

سيلسو بورجيس:

فوزنـــا علـــى اليابـــــان حـــافـــــز
تحدث سيلسو بورجيس العب منتخب كوستاريكا 
قائال: »نحن عى وعي بفرصنا، فوزنا عى اليابان 
يمنحنا حافزا إضافيا قبل مواجهة اليوم، األملاني 
نحصد  لكي  لدينا  ما  كل  نقدم  أن  وعلينا  صعب 

النقاط الثالث«.
الكثري،  وتعلمنا  كبريا  إنجازا  حققنا   « وواصل: 
بالخربة  نتعلمها  التي  هي  الدروس  أفضل 
اختبار  عليهم  الشباب  الالعبون  واملمارسة، 
أنفسهم يف هذه البطولة وأهمية املنافسة، تحدثنا 

كثريا عما حدث«.
يتعاملون مع  الالعبن خربة  »أكثر  وواصل: 

من  مختلفة،  بطريقة  األمل  خيبة 
الصعب تقبل الهزيمة لكن تقبلنا 

بأفضل  إسبانيا  من  الخسارة 
ترصيحاته  طريقة«..وأتم 
قائال: »وجود حكمة أمر رائع 
وهو إنجاز كبري للنساء عى 

مستوى العالم.

نافاس: نريد أن نحقق المفاجأة
منتخب  مرمى  حارس  نافاس  كيلور  أكد 
وسعه  يف  كل  سيبذل  فريقه  أن  كوستاريكا 

خالل املواجهة املصريية أمام أملانيا.
سان  باريس  مرمى  حارس  نافاس  وقال 
بالدنا  ملنح  الثريان  مثل  »سنقاتل  جريمان 

الكثري من السعادة والفرحة«.
وأضاف »نريد أن نحقق مفاجأة، إذا نجحنا 

سيكون  أعتقد  ال�16  دور  بلوغ  يف  حقا 
عى  فزنا  حينما  ل�2014  مماثال  الشعور 

إيطاليا وفرضنا التعادل عى إنجلرتا«.
خالل  أهداف  سبعة  نافاس  شباك  وتلقت 
مستهل  يف  إسبانيا  أمام  الساحقة  الهزيمة 
مشوار كوستاريكا يف املونديال، لكن الفريق 

استعاد توازنه وتغلب عى اليابان .

{ منتخب ألمانيا

{ منتخب كوستاريكا
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فرحة طاغية 
تضامن عربي 

كلنا تونس

الفوز لنا 

االنتماء في صورة

الشبح 

أكروبات 

الكنجارو يكسب

انتصرنا

اإلنذار األول !

فلسطين حاضرة 

ثقة تونسية

} تصوير- محمود حفناوي



كوري.. تخصص »كرك« طلع البدر علينا

خطف مشجع كوري يجيد التحدث باللغة العربية األضواء خالل 
لقاء من برنامج »فانز« عىل شاشة قناة الكاس بعدما أكد أنه يعشق 

رشب »الكرك« ويتناول 4 أكواب يوميا لطعمه الشهي واللذيذ. 
إنه  املونديال،  مباريات  ملتابعة  الذي حرض  الكوري  املشجع  وقال 
ذهب بصحبة أصدقائه إىل إحدى العزب، وتناول الكبسة وإفطارا 

قطريا شهريا عبارة عن البالليط والسمبوسة وأيضا الشكشوكة.

THIS WAY .. غانا

واصل إسماعيل عيل مراسل قنوات الكأس لقطاته الطريفة مع مشجعي املونديال، 
كوريا  مع  الفريق  مباراة  نهاية  بعد  الغاني  املنتخب  جماهري  مع  عفوي  بفيديو 

الجنوبية والتي انتهت بفوز البالك ستارز بثالثة أهداف مقابل هدفني. 
الجماهري عربت عن سعادتها بهذا االنتصار بطريقة طريفة عىل طريقة رجل املرتو 

 ..THIS WAY أبوبكر«، بالغناء غانا«

العالمي.. يتألقجاساما.. لن ننسى

رفع أحد املشجعني الجزائريني الذين حرضوا إىل قطر ملتابعة منافسات 
2022 الفتة كتب عليها »جاساما..40 مليون يوكلون عليك  مونديال 
إقصاء  الذي تسبب يف  باكاري جاساما  للحكم  ربي« يف رسالة بعثها 

الخرض من التأهل أمام الكامريون. 
الصورة انترشت بقوة وتفاعل معها الجمهور الجزائري الذي عرب عن 

حزنه لغياب منتخبهم عن املشاركة يف مونديال العرب. 

واصل الزميل كريم جعفر تألقه امللحوظ يف رصد كل كواليس بطولة 
كأس العالم 2022، من خالل تواجده يف كل املنافسات، وتركيزه الكبري 
وكالة  عرب  العالم  ألنحاء  تصل  التي  بعدسته  الكواليس  كل  رصد  عىل 
األنباء الفرنسية. . وجاءت صورة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن جاسم 
آل ثاني والتي أصبحت الرتند يف الصني، أثناء مباراة قطر واإلكوادور 
البطوالت  يف  دائما  عودنا  كما  عدسته  وتألق  كريم  تميز  عىل  لتؤكد 

واألحداث العاملية الكبرية.
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{ الجمهور الغاني

الدكتور دانييلو بارتولوميو طبيب أسنان برازيلي يؤكد:

»المونديال« تسبب في طالقي !

ويسافر  إال  فرصة  دانييلو  يرتك  وال 
بسحر  االستمتاع  أجل  من  للمونديال 
السامبا من ناحية وأجواء كأس العالم 
وتسبب  أخرى،  ناحية  من  الرائعة 
املرات  إحدى  يف  زوجته  مع  خالف 
قراره  يف  للمونديال  السفر  بسبب 
هذه  وكل  وطالقها..  عنها  االنفصال 
برنامج  يف  دانييلو  رواها  التفاصيل 
قناة  شاشة  عىل  املونديال  صباح 
جاء خالل  ما  أبرز  هذا  وكان  الكأس، 

اللقاء: 
أجواء  ترى  كيف  البداية  يف   {

املونديال هنا يف قطر..؟ 
وأنا  وصلت  أن  منذ  برصاحة   -
فاألجواء  قطر،  يف  يشء  بكل  أستمتع 
مميزة للغاية، والشعب القطري كريم 
كل  من  بالجميع  ويرحب  ومضياف 
إن بالدكم جميلة،  العالم، وأقول  دول 
جميلة  بالد  السابقة  النسخ  يف  أر  فلم 

مثل قطر. 
منتخب  نجاح  بعد  تشعر  }وماذا 

يف  اآلن  حتى  وتألقه  الربازيل 
املونديال..؟ 

- أنا سعيد للغاية بسبب منتخبنا بعد 
يف  بالفوز  الـ16،  لدور  رسميا  تأهله 
ورصبيا  سويرسا  عىل  مباراتني  أول 
قادم  أنه  أكد  رائع  مستوى  وتقديم 

للذهاب بعيدا يف هذه البطولة. 
املنتخب  ينجح  أن  تتوقع  وهل   {

الربازييل يف التتويج..؟ 
فوز  من  وواثق  بل  بالتأكيد،  نعم   -
مجموعة  لدينا  ألن  باللقب  الربازيل 
املراكز،  كل  يف  الالعبني  من  مميزة 
ونمتلك مجموعة متجانسة من الالعبني 
سواء عنارص الخربة أو الشباب، ولذلك 
نحن نشعر كثريا بالتفاؤل بقدرتنا عىل 

حصد الكأس والتتويج باللقب. 

العالم  كأس  بطوالت  عدد  كم   {
البطولة  وماهي  حرضتها،  التي 

األغىل عىل قلبك..؟ 
- حرضت 11 بطولة كأس العالم حتى 
يف   ،2002 مونديال  يل  وبالنسبة  اآلن، 
فزنا  ألننا  قلبي  عىل  األغىل  هو  اليابان 
 40 هناك  مكثت  فقد  باللقب،  خالله 
باللقب كنت سعيدا  الفوز  يوما، وبعد 

بعد  قطر  بنسخة  فزنا  واذا  للغاية، 
النسخة  عاما ستصبح هذه   20 غياب 
األهم بالنسبة يل وسأكون أكثر سعادة 

بال شك. 
عن  انفصالك  حكاية  ماهي   {

زوجتك بسبب كأس العالم..؟ 
- لألسف لم تفهم عشقي كرة القدم، 
 1998 فرنسا  مونديال  يف  يل  وقالت 

بكل بساطة: من تفضل: أنا كزوجة أم 
كرة القدم، وحيث إنها واجهتني بطلب 
لها  وقلت  مليا،  فكرت  للغاية  صعب 
أريد الطالق والذهاب ملونديال فرنسا. 
من  لكل  تحدث  األمور  هذه  وعموما 
ويجب  القدم،  وكرة  املونديال  يعشق 
أن يكون لحبك حرية، وتكون حرا يف 
زوجتي  بدلت  فعال  ولألسف  اختيارك 

يف املونديال. 
تعود  أن  املمكن  من  هل  لكن   {

إليها يف املستقبل..؟ 
وقد  تطلقنا  فقد  إليها  أعود  لن  ال   -
وكرة   ،1998 عام  منذ  األمر  حدث 
وكانت  كبري  عشق  لنا  بالنسبة  القدم 
ترد  لم  ألنها  منها  للتخلص  الفرصة 
بيننا  وكانت  للمونديال،  معي  الذهاب 
مشاكل كبرية للغاية وبالنسبة يل كان 
حضور كأس العالم أفضل منها بكثري. 

} كلمة أخرية..؟ 
- سعيد جدا بالتواجد يف قطر وأشكرها 

عىل هذا التنظيم الرائع للمونديال.

الدوحة  مرتو  محطة  يف  املسلمني  السنغاليني  املشجعني  من  ملجموعة  فيديو  انترش 
ابتهاجا بفوز منتخبهم عىل اإلكوادور وحسم  البدر علينا«  وهم يغنون نشيد »طلع 
التأهل إىل دور الـ16 من املونديال. . وتفاعل الجمهور العربي املتواجد مع املشجعني 
السنغاليني وقدموا لهم التهنئة عىل الفوز والتأهل مؤكدين سعادتهم بوجود الفريق 

السنغايل وتألقه حتى عىل الرغم من غياب النجم ساديو ماني.

{ المشجع الكوري

Facebook

{ المشجع الجزائري

}

المشجع 

البرازيلي 

}

حوار- محمد الجزار

إذا كنت من عشاق كرة القدم، واستطعت 
أن تحضر بطولة كأس عالم خالل حياتك، 

فبالتأكيد أنت محظوظ جدا أن تعيش هذا 
األجواء االحتفالية الرائعة التي ال تتكرر سوى 

كل 4 سنوات فقط. 
لكن الدكتور دانييلو بارتولوميو سبروتس، 

وهو طبيب أسنان برازيلي حضر إلى 
الدوحة خصيصا لمساندة منتخب 
السيلساو في المونديال من 

أجل تحقيق اللقب الغائب 
عن خزائن البرازيليين منذ 

20 عاما، يعد من أكثر 
المشجعين حظا حول 

العالم، بحضوره 11 
نسخة من بطوالت 

كأس العالم. 

نمتلك مجموعة 
مميزة من 

الشباب وأصحاب 
الخبرة 

خيرتني بين 
السفر لكأس 

العالم أو االنفصال 
فاخترت الكرة 

{ جمهور السنغال 
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سفراء إرث قطر:

استضافة المونديال إنجاز للعرب
الدوح�ة- قن�ا- أع�رب نج�وم الك�رة 
القطرية، وس�فراء برنام�ج إرث قطر، 
أحم�د خليل، وإبراهي�م خلفان، وعادل 
خمي�س، عن فخرهم بما تش�هده قطر 
من نسخة اس�تثنائية من كأس العالم، 
مؤكدين أن النجاح الهائل الذي يحققه 
أول مونديال لكرة القدم يف املنطقة، هو 

إنجاز للعالم العربي.
وق�ال ع�ادل خمي�س، القائد الس�ابق 
للمنتخ�ب القط�ري، وال�ذي أحرز مع 
املنتخ�ب أول ألقاب�ه يف بطول�ة كأس 
الخليج ع�ام 1992: »كل م�ن جاء إىل 
قطر لحض�ور املونديال يس�تمتع اآلن 
بمهرج�ان ال مثيل له، بداية من األجواء 
املبهرة يف االس�تادات عاملية املس�توى، 
إىل التج�ارب الثقافي�ة املتنوعة، إضافة 
إىل ك�رم الضيافة ال�ذي يميز أهل قطر 
واملنطقة، وقبل كل هذا وبعده مس�توى 

األداء الرائع يف مباريات البطولة«.
وأض�اف ع�ادل خميس أن م�ا حققته 
قطر خالل اس�تضافة الح�دث العاملي 
ال يقترص عىل تنظيم منافس�ات يف كرة 
الق�دم، مش�راً إىل أن البطول�ة إنج�از 

تاريخ�ي ألق�ى الض�وء ع�ىل إمكانات 
قطر، وما تمتلكه م�ن عزيمة وإرصار، 
ورؤيته�ا لبن�اء دولة عرصي�ة تحتفي 
باإلنس�انية والتميز، وتواصل جهودها 

للتقريب بني الشعوب.
من جانب�ه، قال إبراهي�م خلفان، الذي 
تألق م�ع منتخب قط�ر يف كأس العالم 
للش�باب 1981: »ال ش�ك أن اإلنج�از 

االس�تثنائي الذي يتحق�ق اآلن يف قطر 
أرض املونديال هو نج�اح لكل العرب، 
وفرص�ة مثالي�ة لبلدان ه�ذه املنطقة، 
العريق،  بثقافتن�ا وتراثه�ا  لالحتف�ال 

وشغفنا بكرة القدم«.
وتاب�ع: »لطامل�ا عان�ت ه�ذه املنطق�ة 
م�ن تص�ورات نمطية مغلوط�ة، دون 
أن ُتت�اح له�ا الفرصة إلبراز م�ا تمتاز 

به ش�عوبها املُحبة للس�الم من موهبة 
وعزيمة وإرصار عىل مواجهة التحديات 
وتحقيق ما قد يبدو مس�تحيالً. وجاءت 
استضافة املونديال يف قطر لتخلق هذه 
الفرص�ة املثالية، لتبديد ه�ذه املفاهيم 
الخاطئة ع�ن منطقتنا، وإلق�اء الضوء 
ع�ىل قدرتن�ا ع�ىل تنظي�م أك�ر حدث 

ريايض يف العالم«.
ورغ�م انتهاء مش�وار املنتخب القطري 
يف البطول�ة م�ن دور املجموعات، إال أن 
أحمد خليل، حارس مرمى قطر السابق، 
الذي تأهل مع املنتخب القطري إىل ربع 
نهائي أوملبياد برشلونة 1992، يرى أن 
املش�اركة يف منافسات كأس العالم تعد 

محطة مهمة لكرة القدم القطرية.
وأضاف خليل: "بالرغ�م من أن األدعم 
لم يحق�ق النتائج املرج�وة يف مبارياته 
الثالث ب�دور املجموعات، فإن الحضور 
يف  م�رة  املوندي�ال ألول  منافس�ات  يف 
تاريخ�ه، يمث�ل مرحلة مهم�ة يف رحلة 

تطور الرياضة وكرة القدم يف قطر".

بجانب مينديز في تدريبات األمس

رونالدو يغيب عن البرتغال
الدوح�ة- قن�ا- ش�هدت تدريب�ات منتخ�ب 
املنتخ�ب  نج�م  غي�اب  أم�س  الرتغ�ال، 
كريس�تيانو رونالدو، الذي اكتفى بجلس�ة 
»الجي�م«  الرياضي�ة  االلع�اب  صال�ة  يف 
بالرغ�م من ع�دم معاناته من أي�ة إصابة. 
كما غاب أيضا عن التدريبات الالعب نونو 
مينديز بس�بب اإلصابة.  ويستعد املنتخب 
الرتغ�ايل ملواجهة منتخ�ب كوريا الجنوبية 
- غ�دا / الجمعة/  يف الجول�ة الثالثة واألخرة 
من مباريات املجموع�ات الثامنة ببطولة كأس 
العال�م FIFA قط�ر 2022.  وكان الظه�ر األيرس 
ميندي�ز ق�د خ�رج مصابا م�ن مب�اراة الفريق 
الت�ي فاز فيه�ا املنتخب الرتغ�ايل عىل منتخب 
أوروغواي 2 - صفر أمس األول، ولم يتأكد بعد 
قدرت�ه عىل اللحاق باملواجه�ة املقبلة.  وضمن 
منتخب الرتغ�ال، متصدر املجموع�ة الثامنة، 
التواج�د يف ال�دور املقبل »ثم�ن النهائي« بعد 
أن حق�ق فوزه الثاني بالجول�ة الثانية األخرة 
بهدف�ني دون رد عىل منتخب أوروغواي، وكان 
حقق الف�وز يف الجولة األوىل 3 - 2 عىل منتخب 
غانا صاحب املركز الثان�ي يف املجموعة برصيد 
3 نق�اط، ويأت�ي منتخب كوري�ا الجنوبية ثالثا 
برصيد نقطة واحدة بفارق األهداف فقط عن 

منتخب أوروغواي رابع املجموعة.

ماتيوس:

واثق من التأهل
برلني- قن�ا- أعرب »لوث�ار ماتيوس« 
قائد املنتخب األملاني السابق، عن ثقته 
يف تأه�ل منتخب بالده بقي�ادة املدرب 
هان�ي فليك ل�دور ال�16 م�ن كأس 

العالم FIFA قطر 2022.
واس�تبعد »ماتيوس« تكرار س�يناريو 
موندي�ال روس�يا 2018 عندما خرج 
املنتخ�ب األملاني م�ن دور املجموعات 
بع�د الخس�ارة يف املب�اراة الحاس�مة 

أم�ام كوريا الجنوبية، وقال: »لدينا 
موجودي�ن  يكون�وا  ل�م  العب�ون 
حينها، امل�درب اآلن هاني فليك، 
وكوس�تاريكا ليس�ت قوي�ة مثل 

كوريا الجنوبية«.
كما توقع »ماتي�وس« أن ُيحقق 
املنتخب األملاني »فوزاً كبراً« عىل 
كوستاريكا، يس�اعد عىل التأهل 

ف�وز  يف ح�ال 

اليابان عىل إسبانيا.
وأوضح الالعب بشأن تعادل أملانيا مع 
إسبانيا بهدف ملثله: »لقد قّدموا مباراة 
جي�دة، تحّس�نوا واس�تحقوا النقط�ة 
الرائعة، املزاي�ا األملانية التي افتقدناها 

مؤخراً، عادت«.
ويلتق�ي منتخ�ب أملاني�ا م�ع نظ�ره 
منتخب كوس�تاريكا اليوم 
بديل  وال  الخمي�س 
س�وى  أمام�ه 
الف�وز م�ع عدم 
الياب�ان  ف�وز 
ع�ىل إس�بانيا يف 
األخرى  املب�اراة 
ع�ة  ملجمو با
م�ن  الخامس�ة، 
الدور  بل�وغ  أجل 

الثاني للمونديال.

{ ماتيوس




