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»2022« مليء بالمفاجآت
قطـــــر تفــــي بكـــل وعودهـــا.. ومتـــرو الدوحـة مشــروع وطنــي

الوطن  مع  حديثه  ي  وأضاف 
النقل سلسة  عليمات  أن  الرياي، 
سواء بامرو أو الحافات، والجميع 
يتمتع بهذه الخدمة امميزة بدءا من 
وصول الجماهر إى مطار الدوحة 
أو مطار حمد الدوي، وكذلك امنفذ 
نقلهم  فيتم  سمرة،  أبو  ي  الري 
مساكنهم  إى  اأماكن  هذه  من 
البطولة،  ي  الحيوية  اأماكن  إى 
امشجعن،  مناطق  أو  كاماعب 
دون  وغرها،  ومشرب  والدوحة 
أو  مالية  أعباء  أي  يتحملوا  أن 
تجهيزها  تم  الوسائل  فكل  بدنية، 
لكي  مستوى  أعى  عى  وإعدادها 

تواكب هذا الحدث العامي. 
الزراع ليقول:  امهندس ثاني  وعاد 
تطبيقها  تم  التي  النقل  تدابر 
حال  بأي  تؤثر  ا  العالم  لكأس 
ااعتيادي  العمل  عى  اأحوال  من 
أو  مواطنن  من  الدولة  لسكان 
يومهم  يقضون  فهم  مقيمن، 
أيضا بكل سهولة وير، وتم عمل 
من  للتأكد  سابقة  سيناريوهات 
أن  عى  والتشديد  العمليات  هذه 
من  والتنقل  وسهلة،  سلسة  تكون 
عى  يتم  أخرى  مباراة  إى  مباراة 
خر ما يرام، ويتم نقل الجمهور ي 
4 ستادات باليوم الواحد، فامشجع 
استادات  أربعة  إى  الذهاب  يمكنه 
وقت  ي  ساعات   10 من  أقل  ي 

قياي يوميا.
يتم  الهمم  ذوي  أن  إى  وأشار 
مناسب،  بشكل  معهم  التعامل 
مخصصة  مقاعد  تخصيص  وتم 
إراحتهم  عى  العمل  أجل  من  لهم 
وتوفر كافة سبل الدعم وامساعدة، 
التي  اأماكن  إى  للوصول 
وااهتمام  عناء،  بدون  يقصدونها 
بهم ومساعدتهم كان من متطلبات 
القدم  لكرة  الدوي  الدولة وااتحاد 
الوصول  من  يتمكنوا  ليكي  فيفا، 
ي  الحيوية  واأماكن  اماعب  إى 
عى  اآن  يحدث  ما  وهو  البطولة، 
إشادات  رأى  والكل  الواقع،  أرض 
ذوي الهمم بما تقدمه قطر ي هذا 
معاملتهم  حسن  ومدى  امونديال، 

تنقلهم. وسهولة 
أو  بامرو  الجماهر  تنقل  وأكمل: 

سيارات  باستخدام  أو  بالحافات 
مدار  عى  اختباره  تم  اأجرة، 
تنفيذ  خال  من  اماضية،  السنوات 
مع  عليها  اتفقنا  التي  العمل  خطة 
الخطة  لتطوير  امحلين  الركاء 
سهولة  ونراقب  فيها،  والتحكم 
عى  ونعمل  النقل،  عملية  وساسة 
فالعمل  يوم،  بعد  يوما  تحسينها 
لدينا ا يتوقف عى مدار اليوم من 
خال الدراسة لوضع أفكار تناسب 
عى  العمل  وكذلك  مرحلة،  كل 
أرض الواقع لتسهيل عمليات النقل 
اليومية والتي تتم تقريبا عى اأربع 

وعرين ساعة.
بطاقة  لحامي  النقل  مجانية  وعن 
النقل  عمليات  إدارة  مدير  قال  هيا 
واإرث:  للمشاريع  العليا  اللجنة  ي 
تم تطبيق النقل امجاني قبل عرة 
أيام من انطاق البطولة إى ما بعد 
يضمن  وهذا  أيام،  بخمسة  نهايتها 
من  بأكثر  العملية  ساسة وسهولة 
40 يوما، ونراقب أعداد مستخدمي 
وقرار  يوميا،  امواصات  وسائل 
واستخدامها  امواصات  مجانية 

وعد  بعد  جاء  فقط،  هيا  ببطاقة 
أن  استثنائي  قرار  وهذا  الدولة 
ي  مرة  أول  تنظيمها  يتم  البطولة 

الجميع  أن  وأعتقد  عربي،  بلد 
وذلك  الخطوة،  بتلك  يشيد 

علينا،  تكلفة  يمثل 
ولكن هذا ا يقارن 

التي  بالتجربة 
الدولة  وعدت 
ها  فر بتو

للزائرين.
د  ستطر ا و
ثاني  امهندس 

قائا:  الزراع 
ماين  هناك 

وسائل  يستخدمون 
مرو  سواء  امواصات 

سيارات  أو  الحافات  أو  اأنفاق 
ألف   800 رصدنا  ولقد  اأجرة، 
واحد،  يوم  ي  للقطارات  مستخدم 
الحافات فاستخدمها ما يفوق  أما 
عن مليون و500 ألف شخص منذ 
وسيتم  اآن،  حتى  البطولة  بداية 
بعد  الدقيقة  اأرقام  عن  اإعان 

عى  نعمل  فنحن  البطولة،  نهاية 
ضيوف  لكل  مميزة  خدمة  توفر 

كأس العالم. 
التي  الخطة  حديثه:  ي  وزاد 
الزائرين  لسامة  وضعها  تم 
ي  تطبيقها  يتم 
عى  الحاي  الوقت 
مستوى،  أعى 
إشادة  وهناك 
بسامة  كبرة 
ف  لضيو ا
خدمة  مع 
يتم  مميزة 

تقديمها، وجاءت الخطة من خال 
تخصيص أماكن حيوية من الدولة 
استمتاع  منها  والهدف  للمشاهد، 
ي  والتنقل  اأجواء،  بكافة  الزائر 
وير،  سهولة  بكل  الدوحة  وسط 
يتم  اليوم  اموجودة  النقل  عمليات 
ودائم،  يومي  بشكل  تحسينها 
مباراة  إى  مباراة  من  والنقل 
فالزائرون  وجه،  أفضل  عى  يتم 
أربع  أو  ثاث  حضور  يمكنهم 
أدنى  بدون  اليوم  ي  مباريات 
وسائل  يستخدمون  أنهم  صعوبة 
وير،  سهولة  بكل  امواصات 

اأمن  لهم  تضمن  أنها  واأهم 
والسامة.

أبو بكرعباس الشهر  الكيني  وعن 
حدث  ما  قال:  امرو،  رجل  باسم 
وإشادة  شهرة  من  الرجل  لهذا 
ي  العاملن  ولكافة  له  مكافأة 
يعملون  دائما  فهم  الحفل،  وسط 
أشكر  ان  وأود  الكواليس،  خلف 
اختاروا  الذي  امعنين  اأشخاص 
هؤاء اأشخاص للعمل ي البطولة، 
كما أن امتطوعن جزء ا يتجزأ من 
نقل  ملف  وا  العالم  كأس  بطولة 
كافة  عى  توزيعهم  وتم  الجماهر 
وهم  للبطولة،  الحيوية  امناطق 
الجمهور  مع  كثرا  متعاونون 
إشادة  ونالوا  الضيوف،  وكافة 
مدى  نقدر  ونحن  الجميع، 
جهودهم عى مدار الفرة اماضية، 
بكل  العمل  يواصلون  وسوف 
كأس  نهاية  حتى  وروح  اجتهاد 

العالم، 
مروع  امرو  أن  عى  وشدد 
رؤويتها  يخدم  للدولة  اسراتيجي 
البطولة  خدم  ولقد   ،2030 ي 
بشكل كبر، وإن شاء الله يخدمها 
تطويره  ويتم  امستقبل،  ي 
امستوى  عى  ليكون  وتحسينه 
أكثر  هناك  أن  مضيفا  امأمول، 
تم  البطولة،  ي  حافلة   300 من 
تكريسها لخدمة ضيوف امونديال، 
إى  سكنهم  أماكن  من  ونقلهم 

امناطق التي يرغبون ي زيارتها.
مدير إدارة عمليات النقل ي اللجنة 
قال:  واإرث  للمشاريع  العليا 
إضافية  أعداد  استقبال  جاهزون 
السماح  بعد  العالم،  كأس  ي 
حامي  لغر  هيا  بطاقة  بمنح 
جاهزون  نجن  امونديال،  تذاكر 
امتوقع حضورها  استقبال اأعداد 
لاستمتاع  ديسمر،   2 يوم  بعد 
والفاعليات  العالم،  كأس  بأجواء 
والحدائق  الشوراع  ي  تقام  التي 
فكأس  لها،  امخصصة  واأماكن 
العالم قطر 2022 ميء بامفاجآت 
لكافة  امجاني  النقل  خدمة  ومنها 
عن  اإعان  وسيتم  ضيوف، 
املف  هذا  تخص  جديدة  تفاصيل 

ي الفرة امقبلة.

المهندس ثاني الزراع.. مدير إدارة عمليات النقل في «العليا للمشاريع واإرث»:

نتعامل مع ذوي الهمم بشكل حضاريتدابير النقل ا تؤثر على المواطنين أو المقيمين

بعد اللجنة العليا للمشاريع واإرث، أن عمليات نقل الجماهير أكد المهندس ثاني الزراع مدير إدارة عمليات النقل في  وساسة  بسهولة  تسير  العالم،  كأس  بطولة  يأتي في  العمل  وهذا  البطولة،  انطاق  على  يوما   11 على مرور  واإرث  المشاريع  لجنة  بها  قامت  اختبارات  المحلية بعد  الفاعليات  في  الماضية،  العشر  السنوات  نطاق واسع، وا تزال تحقق النجاحات المأمولة منها.قطر، واليوم في كأس العالم يتم تطبيق الخطة على والعالمية، مثل كأس العالم لأندية وكأس العرب، في مدار 

كتب - خالد عي

ما حدث مع
»رجل المترو«

مكافأة
لكل العاملين
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ألمانيا تودع المونديال من الدور اأول

غـطـوا وجــوهـكـــم.. ! 

العالم  كأس  بطولة  أمانيا  منتخب  ودع 
فوزه  رغم  امجموعات،  دور  من   2022
ختام  ي  أمس،   ،)2-4( كوستاريكا  عى 

الدور اأول.
بعدما  للتأهل  لأمان  الفوز  يشفع  ولم 
خطفت اليابان وإسبانيا بطاقتي الصعود 

لدور الـ16.
برصيد  الثالث  امركز  ي  أمانيا  وحلت 
بفارق  إسبانيا  عن  متأخرة  نقاط،   4
الرتيب  تذيلت كوستاريكا  فيما  اأهداف، 

بـ3 نقاط.
امرمى  عى  حقيقية  فرصة  أول  ومن 
مباغتة  ي  جنابري  نجح  الكوستاريكي، 
 10 أول  ي  مبكر  بهدف  نافاس  كيلور 
برأسية  راوم  عرضية  قابل  بعدما  دقائق 

متقنية ي أقى الزاوية اليرى.
الثاني  الهدف  يضيف  جوريتسكا  وكاد 
يقظا  كان  نافاس  لكن  الطريقة،  بذات 
عى  من  براعة  للكرة  وتصدى  امرة  هذه 
مجاا  امانشافت  يرك  ولم  امرمى.  خط 

منطقة  نحو  للتقدم  كوستاريكا  لاعبي 
غياب  ي  تسبب  مما  نوير،  مانويل  جزاء 

أي خطورة عى امرمى اأماني.
ووقف نافاس حائا أمام محاولة جديدة 
لتسديدة  بتصديه  مرماه  عى  للمانشافت 

أرضية زاحفة بعيدة امدى من موسياا.
الجزاء  منطقة  داخل  جنابري  وتوغل 
الزاوية اليرى،  مطلقا تسديدة ي أقى 
أن  قبل  القائم،  بجوار  مرت  الكرة  لكن 
من  صاروخية  تصويبة  ساني  يطلق 
طريق  أخطأت  لكنها  امنطقة،  خارج 
امرمى. وكان كامبل عى مقربة من صيد 
لكن  فرصة خطرة،  أول  من  نوير  شباك 
بامرصاد،  لها  نوير  وجدت  تسديدته 
لينتهي الشوط اأول بتقدم اأمان بهدف.
من  مجموعة  شهد  الثاني  الشوط 
جاءت  بعدما  لأمان  امتتالية  الصدمات 
اأخبار من امباراة اأخرى بتعادل اليابان 
مع إسبانيا قبل أن تقلب الطاولة وتتقدم 

عى اماتادور.

نجحت  بل  ذلك،  عند  اأمر  يقتر  ولم 
عر  النتيجة  معادلة  ي  كوستاريكا 
رجال  عى  امهمة  صعوبة  لتزداد  تيجيدا، 

هانز فليك.
اأمان  تقدم  أمام  حائا  القائم  ووقف 
مجددا بعدما رد كرة موسياا من تسديدة 
تصويبة  مولر  يطلق  أن  قبل  يسارية، 

صاروخية عى امرمى.
فارجاس  خوان  أطلق   ،70 الدقيقة  وي 
ثاٍن  بهدف  امانشافت  قاتلة عى  رصاصة 

لكوستاريكا، صدم به اعبي أمانيا.
لكن الرد اأماني جاء ريعا عر هافرتز، 
ليحولها  امنطقة،  داخل  كرة  تسلم  الذي 
من  النتيجة  معادا  الشباك،  إى  بتسديدة 

جديد.
الثاني  الهدف  إضافة  هافرتز  وعاد 
ي  امباراة  ليشعل  لفريقه،  والثالث  له 
دقائقها اأخرة قبل أن يسجل بديل آخر 
حكم  احتسبته  رابعا،  هدفا  )فولكروج( 

امباراة بعد العودة لتقنية الفيديو.

يا أجمل الورود.. وأشجع اأسود 
ترتيبكم أول.. ونصركم جلل !

معاذ الخميي
صحفي وكاتب يمني 

ماذا تفعلون أيها اأسود ؟
من أين جئتم ؟؟

أيها امبدعون 
أيها امتألقون 
أيها امرعبون 

يا أحفاد أطلس الجدود!
يا أول وآخر العنقود !!

تعزفونها موسيقى
وترقصونها سامبا 

وتوزعونها لوز وسلو وحلوى 
جئتم من الجبل

داويتم العلل 
سديتم الخلل

وأرهقتم الدول 
ترتيبكم أول 

ونركم جلل 
متعتم البر 

وكل من حر 
اذهبتم الضجر 

والغم والكدر 
وحبكم َكر

وُصبحنا َظهر 
وليلُنا قمر 

يا أشهق الحيود
يا أصعب السدود 

يا أبلغ الردود 
يا أجمل الورود 
يا أشجع اأسود

فليك ُيغير طريقة اللعب
قرر هانز فليك مدرب منتخب أمانيا، مواجهة 

كوستاريكا بالقوة الضاربة خال مواجهة الفريقن، 
أمس الخميس، ي ختام مجموعات كأس العالم 

2022. امدرب اأماني غر طريقة لعب الفريق إى 
)3-4-3(، معواا عى 4 اعبن ي خط الوسط أول 

مرة.  ومن الوارد أن يكون هذا التغير امفاجئ 
ي التشكيلة، ا يتعلق بطريقة اللعب، بل بتحويل 

كيميتش إى ظهر أيمن ي طريقة )1-3-2-4(.

{  فليك

رقم مميز لـ »نوير«
يقود مانويل نوير حارس مرمى أمانيا، منتخب 

باده خال مباراته أمام كوستاريكا، التي أقيمت 
أمس الخميس، عى استاد البيت، ي ختام دور 

امجموعات لكأس العالم قطر 2022.
وذكرت شبكة »أوبتا« لإحصائيات، أن نوير 

بمشاركته ي التشكيل اأساي للماكينات، فإنه 
قد وصل إى امباراة رقم 19 له بكأس العالم.

وأضافت أن نوير أصبح أكثر الحراس ظهورا ي 
تاريخ امونديال، بعد تجاوز الرازيي كاوديو 
تافاريل واأماني سيب ماير )18 مباراة لكل 

منهما(.

{  مانويل نوير

يــوم تاريخــي آسـيــا

بنتيجة  تاريخيا  انتصارا  اليابــــاني  امنتخب  حقق 
)2-1( ضد امنتخب اإسباني، مساء أمس، ي ختام دور 

امجموعات لنهائيات مونديال قطر 2022.
ي  تاناكا  وأو  دوان  ريتسو  الياباني  للمنتخب  وسجل 
الدقيقتن 48 و51، بينما سجل إسبانيا ألفارو موراتا ي 
الدقيقة 11. وبهذا اانتصار رفع امنتخب الياباني رصيده 
تجمد  بينما  الخامسة،  امجموعة  صدارة  ي  نقاط   6 إى 
رصيد إسبانيا عند 4 نقاط ي امركز الثاني، وتأها سويا 
اإسبان، وصوب  امباراة بضغط من  بدأت  النهائي.  لثمن 
سرجيو بوسكيتس اعب خط الوسط كرة قوية مرت أعى 

مرمى اليابان ي الدقيقة 6.
وجاء الرد ريعا من اليابانين، بتسديدة من إيتو ارتطمت 

بالشباك الخارجية مرمى أوناي سيمون ي الدقيقة 7.

التقدم إسبانيا ي  ألفارو موراتا ي تسجيل هدف  ونجح 
الدقيقة 11، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف اأيمن عر 
زميله سيزار أزبليكويتا وسدد كرة رأسية ي شباك اليابان.

وكاد موراتا أن يضيف الهدف الثاني إسبانيا ي الدقيقة 
لها  الجزاء، تصدى  22، بتسديدة قوية من داخل منطقة 

الحارس الياباني جوندا.
وانتهى الشوط اأول بتقدم إسبانيا بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح ريتسو دوان اعب اليابان 
حيث   ،48 الدقيقة  ي  لباده  التعادل  هدف  تسجيل  ي 
استغل زميله إيتو تمريرة خاطئة من اعبي إسبانيا للكرة، 
مرمى  يسار  ي  قوية  كرة  صوب  الذي  دوان  نحو  ومرر 

الحارس أوناي سيمون.
وأضاف أو تاناكا الهدف الثاني لليابان ي الدقيقة 53، إذ 

وصلت كرة عرضية داخل امنطقة نحو ميتوما مررها نحو 
تاناكا الذي سدد مبارة ي الشباك.

وسدد أسانو اعب اليابان كرة داخل امنطقة، لكن برعونة 
شديدة ليهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث ي الدقيقة 69.

وتلقى إيتاكورا اليابان كرة عرضية داخل امنطقة، ارتقى 
وسددها بالرأس لكن بسهولة بن يدي أحضان الحارس 

أوناي سيمون ي الدقيقة 82.
امنتخب اإسباني، أن يسجل  وكاد ماركو أسينسيو اعب 
هدف التعادل للماتادور ي الدقيقة 88، بتسديدة قوية عى 

حدود منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس الياباني.
ي  التعادل  هدف  لتسجيل  اإسبان  محاوات  وفشلت 
الدقائق اأخرة، ليتلقى اماتادور أول صدمة له ي البطولة 

بالتأهل وصيفا وخسارة النقاط الثاث.

اليابان تتفوق 

على عمالقة أوروبا

موراتا.. يدخل التاريخ 
سجل ألفارو موراتا الهدف اأول للمنتخب اإسباني 

أمام اليابان ي الجولة الثالثة واأخرة من دور 
امجموعات لـ كأس العالم 2022.

وسجل منتخب إسبانيا هدفا بالرأس ي كأس العالم 
للمرة اأوى منذ رأسية كارليس بويول ي مرمى أمانيا 

ي 2010. موراتا سجل هدفه التاسع مع منتخب 
إسبانيا بن اليورو وكأس العالم ليعادل رقم فرناندو 

توريس وخلف ديفيد فيا بأربعة أهداف ي صدارة 
هداي إسبانيا ي البطوات الكرى.

وأصبح موراتا خامس اعب يصل إى 30 هدفا دوليا 
مع منتخب إسبانيا بعد ديفيد فيا وراؤول جونزاليس 

وفرناندو توريس وديفيد سيلفا.
يذكر أن منتخب إسبانيا فاز ي مباراته اأوى عى 

كوستاريكا بسبعة أهداف دون مقابل، قبل أن يتعادل 
مع أمانيا بهدف لكل فريق.

{  موراتا
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محللون ونجوم سعوديون سابقون بعد خروج اأخضر:

كان باإمكان أفضل مما كان

اتف�ق نج�وم اأخ�ر الس�عودي الس�ابقون عيى 
امحياني، س�لطان اللحياني، معتز هوس�اوي، وحاتم 
خيم�ي، أن الغيابات امؤثرة التي ش�اهدتها تش�كيلة 
اأخر الس�عودي كان لها بال�غ اأثر ي الخروج من 

دور امجموع�ات موندي�ال فيف�ا قط�ر 2022 والتي 
وصل�ت لنصف دس�تة م�ن الاعب�ن وهم: س�لمان 
الفرج، يار الش�هراني، محمد الريك، نواف العابد، 
ع�ي البليهي، إضافة إيقاف عبداإله امالكي، وجعلت 
امنتخب الس�عودي ا يكرر إنج�ازه التاريخي عندما 
وص�ل لل�دور الثان�ي ي مش�اركته اأوى ي أم�ركا 
1994، كم�ا ش�دد نج�وم اأخ�ر عى أن النس�خة 

الحالي�ة من اموندي�ال تعتر أفضل نس�خة ي تاريخ 
مش�اركات اأخر الس�ت من حيث امس�توى واأداء 
الفن�ي وأن نتيج�ة مباراة اأرجنتن س�تظل عالقة ي 
اأذهان س�نوات طويلة وتعتر اللق�اء اأهم ي تاريخ 

الكرة السعودية.
كم�ا أكد نج�وم اأخر الس�ابقون، أن قلة الخيارات 
الفنية والتغيرات ااضطرارية عى التشكيلة اأساسية 

جعلت اأخر يغادر مبكراً امونديال رغم رفع سقف 
الطم�وح بالفوز ع�ى التانجو اأرجنتين�ي ي امباراة 
اأوى، مشددين عى أن امونديال الحاي سيمنح نجوم 
امنتخب الثقة الازمة لتكوين فريق قوي يس�تطيع أن 
ينافس بقوة ي امونديال امقبل 2026 ي أمركا وكندا 
وامكس�يك بنفس امدرب اممي�ز هري رينارد الذي تم 

تجديد عقده ما بعد كأس العالم 2026.

كتب- أدهم الرقاوي

حاتم خيمي:

غياب المحترف 
والجاهزية البدنية

قال حاتم خيمي، الاعب الدوي السابق ي صفوف 
اأخر السعودي ي تريح خاص ل� $ 

الرياي »حزين لخروج اأخر السعودي فهذه كانت 
أسهل فرصة تاريخية لأخر لتكرار إنجازه التاريخي 

ي 1994 ي نسخة الوايات امتحدة اأمركية والتي 
تأهلنا من خالها للدور الثاني، عى مستوى اأداء 

قدمنا كرة قدم حقيقية من كافة النواحي، لكن النتائج 
لم تخدمنا وهذا له سببان اأول: ليس لدينا الاعب 

امحرف ي الدوريات الكرى، فوجود أيقونة واعب كبر 
وسط الفريق كان سيكون له دور مهم ي التعامل ي 

جزئيات كبرة من امباريات، فعنر الخرة كان مهماً 
جداً، إضافة إى غياب الجاهزية البدنية لبعض الاعبن 

وهو ما تسبب ي عدة غيابات مؤثرة ي توقيتات حاسمة 
من عمر امونديال الحاي خاصة وأن امباريات تلعب كل 

3 أيام فقط، وهذه النقطة تحدثت عنها قبل البطولة 
وكان لدي خوف كبر منها وهو ما حدث«.

وأكمل خيمي: »عموماً قدمنا أداء كبرا خاصة 
الفوز عى اأرجنتن الذي سيظل محفوراً ي 

تاريخنا وتاريخ امونديال سنوات طويلة، والحقيقة 
القيادة الرشيدة -حفظها الله- إضافة إى وزارة 

الرياضة واتحاد كرة القدم قدموا الغاي والنفيس 
لهذا امنتخب لظهوره بالشكل الائق ي امونديال 
وهو ما حدث، لكن دائماً البطوات الكبرة ُتلعب 
عى جزئيات بسيطة وهو ما حدث ي امواجهتن 

اأخرتن أمام بولندا وامكسيك.

»خطة المكسيك« سبب الخروج

قال الدكتور س�لطان اللحياني، 
الاعب ال�دوي الس�ابق وامحلل 
الري�اي ي تريح خ�اص ل� 
$ الري�اي بع�د خروج 
اأخ�ر »الغيابات امؤثرة كانت 
صعب�ة جداً ع�ى الفرني هري 
رينارد، وأثرت تأثراً س�لبياً عى 
الس�عودي ي  اأخ�ر  مس�رة 
مواجهتي بولندا وامكسيك، فبعد 
اانتص�ار الكب�ر ي حضور كل 
النج�وم أم�ام اأرجنت�ن جاءت 
اأخب�ار الحزين�ة بابتعاد يار 
الش�هراني، ال�ذي أرى أن�ه كان 
النقط�ة الفاصلة فني�اً لأخر 
الس�عودي أن�ه الاع�ب الوحيد 
ي تش�كيلة رينارد الذي ا يوجد 
ل�ه أي بديل، وحت�ى عندما لعب 
محمد الريك الظهر اأيمن الذي 
ت�م توظيف�ه ي الظه�ر اأير 
خ�رج ه�و اآخ�ر مصاب�اً، وي 
مواجه�ة امكس�يك اماضية لعب 
ع�ي البليه�ي، ي مرك�ز الظهر 
اأير ليخ�رج مصاباً قبل نهاية 
الشوط اأول اس�يما وأن نقطة 
قوة امنتخب امكس�يكي تتمثل ي 

الجهة اليمنى، وهو ما أثر سلبياً 
ع�ى دف�اع منتخبن�ا ي امب�اراة 
وأدى إى الخس�ارة والخروج من 
دور امجموعات رغم أن امنتخب 
كان اأوف�ر حظ�اً للتأه�ل بع�د 

مواجهته اأوى أمام اأرجنتن«.
وأكم�ل اللحياني»اللع�ب ب�� 3 
كان  امكس�يك  أم�ام  مدافع�ن 
خط�أ كبرا م�ن ه�ري رينارد، 
أن�ه منح امكس�يكين امس�احة 
الكافية للوصول مرمى الحارس 
محم�د العويس، وه�و ما حدث 
ي الهدف�ن اأول والثان�ي، كما 
امكس�يكي عددا  الفريق  أض�اع 
كبرا من الف�رص خال امباراة، 
إضافة إى التغيرات ااضطرارية 
التي حدثت طوال امباراة إضافة 
لتغير البليه�ي، أيضاً تغير عي 
الحس�ن ب�ن الش�وطن ونزول 
امداف�ع عبدالله م�ادو فكل هذه 
جعلت  ااضطراري�ة  التبدي�ات 
اأداء  ي  واضح�ا  خل�ا  هن�اك 
الفن�ي خاصة ي الش�وط الثاني 
أم�ام امكس�يك وهو م�ا أدى إى 

الخسارة«.

عيسى المحياني:

ودعنا بسبب تفاصيل بسيطة
قال عيى امحيان�ي، النجم الدوي 
اأخ�ر  صف�وف  ي  الس�ابق 
السعودي والذي مثل أندية الهال، 
اأهي، الوحدة، وااتحاد السعودية 
 $ ل��  خ�اص  تري�ح  ي 
مش�وار  انته�اء  بع�د  الري�اي 
امنتخب الس�عودي ي كأس العالم 
فيف�ا قط�ر 2022 »امنتخ�ب قدم 
كل ما عليه خال فعاليات البطولة 
الحالي�ة ع�ى جمي�ع امس�تويات 
فهذه ام�رة اأوى الت�ي نفوز فيها 
ي الجول�ة اافتتاحي�ة وكذلك هي 
ام�رة اأوى الت�ي نف�وز فيها عى 
فريق من ال� )5( امصنفن اأوائل 

ي العال�م وأم�ام بط�ل العال�م ي 
اأرجنتين�ي  امنتخ�ب  مناس�بتن 
الذي يمل�ك حظوظاً كب�رة للفوز 
باللق�ب العامي هذه ام�رة، إضافة 
إى التأخر أمامه والعودة ي نتيجة 
امب�اراة وبهدف�ن وهذا أم�ر رائع 
للغاي�ة وا يح�دث كث�راً خاص�ة 
تقدي�م  إى  إضاف�ة  اموندي�ال،  ي 
ك�رة ق�دم مختلف�ة عى مس�توى 
اأداء والتحض�ر النف�ي والبدني 
لأخر أيض�اً كان رائع�اً، ولكن 
جزئيات بس�يطة جعل�ت اأخر 
يخ�رج من دور امجموعات بعد أن 

كان أكثر امنتخبات حظوظاً.

معتز هوساوي:

خرجنا مرفوعي الرأس
ق�ال معت�ز هوس�اوي، نج�م دفاع 
اأخ�ر الس�عودي س�ابقاً وال�ذي 
ي   2018 العال�م  كأس  ي  ش�ارك 
روسيا ي تريح خاص ل� $ 
الري�اي »دخلنا اموندي�ال وقدمنا 
الصورة الحقيقة ما وصلت إليه كرة 
القدم السعودية عى كافة امستويات 
فالصورة الذهني�ة اآن ي العالم كله 
أن امنتخ�ب الس�عودي أصب�ح لديه 
منتخ�ب يحرم�ه الجميع ف�از عى 
اأرجنت�ن وق�دم أداء ممت�ازا ول�م 
يكن يستحق الخس�ارة أمام بولندا، 
والغيابات أثرت عليه أمام امكس�يك 
بخ�روج نصف الفري�ق تقريباً، كما 
خرجن�ا مرفوع�ي الرأس ع�ى كافة 
امستويات ولوا سوء الحظ والتوفيق 
ل�كان امنتخب أول امتأهلن عن هذه 

امجموعة ودائماً نقول الحمد لله عى 
كل يء«.

وأكمل هوساوي »كل يٍء ي الدوحة 
كان رائعاً م�ن الحضور الجماهري 
الكبر ي كل اماعب التي حر فيها 
اأخر وي اأس�واق والشوارع كأن 
منتخبن�ا يلع�ب عى أرض�ه ي جدة 
أو الرياض، وه�ذا أيضاً كان عنراً 

مهماً ي التحفيز«. 
وأكد هوس�اوي، أن ظروف الغيابات 
جعلت الخيارات الفنية أمام الفرني 
هري رينارد قليلة للغاية ي امواجهة 
اأخ�رة أم�ام امكس�يك إضاف�ة إى 
اإصاب�ات التي حدثت أثن�اء امباراة 
والت�ي لم تمنحنا انتصاراً نس�تحقه 
عطف�اً ع�ى امس�توى الفن�ي ال�ذي 

قدمناه.

سلطان اللحياني:
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آسف أبنائي .. ضاع حلمي

كم انتم رائعون رجال قطر الغالية شكرا 
سمو اأمر تميم أمر الباد امفدى، 

أحسنتم كنتم ي اموعد ي تنظيم امونديال 
كل أنظار العالم نحو الدوحة القوية 

بأبطالها امنظمن، وقيادة تحب وطنها 
وشعبها العظيم جعلت قطر امنارة وقبلة 

العالم، 
كم كنت أتمنى أن تأتيني الفرصة أن 

أعيش هذه اأجواء ي الدوحة أنها فرصة 
ذهبية وحلمي حضور كأس العالم ي دولة 

عربية، وهذا الحلم بدأ يتاى مع دخولنا 
ي أروع لحظات امونديال هذا ليس حلمي 

وحدي، ولكن ابني عبدالرحمن وابنتي 
ريماس، آسف ابنائي لم أتمكن من تحقيق 

حلمكما وحلمي برغم من كل امحاوات، 
لكني لم أنجح انني أعلم جيدا العمر 

ليس فيه بقية لحضور مونديال ي دولة 
عربية ي القريب، قطر صعنت الحدث 
ونجحت عن استحقاق وجعلت الدول 
امستضيفة النسخة القادمة ي مأزق، 

ما فعلته قطر يصعب وصفه بكلمات، 
تعَرف العالم بشكل أفضل عى قطر عر 
وسائل اإعام امطبوعة وشبكات اإذاعة 

والتلفزيون ومن منشورات التواصل 
ااجتماعي التي ستصدر عن امشجعن 

والفرق امشاركة والصحفين امتواجدين 
ي امونديال، عززت قطر قوتها الناعمة 

وإعادة تحديد تأثرها ومكانتها ووضعها 
ومرافقها وأهداف سياستها الخارجية، 

واستفادت قطر اقتصاديا من كأس 
العالم وحظيت السياحة بدفعة قوية اثناء 

امونديال من خال ااستثمارات الكبرة 
ي النقل وامرافق الحرية وإقامة فنادق 
جديدة ومنتجعات واسواق كرى ومراكز 
امؤتمرات، وعزز كأس العالم مركز قطر 

عى خريطة السياحة العامية ونجحت 
رؤية قادتها لعام 2030 وستكون مقصدا 

سياحيا حيويا ي امنطقة. أختم كلماتي 
بالحب لقطر ولقيادتها الحكيمة ولشعبها 

العظيم شكرا قطر
وانتهاء حلمي وحلم اوادي.

حازم الكاديكي

بيدرو ميجيل اعب منتخبنا يؤكد بعد الخروج المبكر:

الحيـاة 
لن تتوقف !

أضاف ميجيل: »امنتخب لم يظهر بالصورة 
النسخة امقبلة،  امعتادة كونه بطل آسيا ي 
الفريق يلعب عى أرضه ووسط  أن  بجانب 
أفضل  بشكل  اللعب  يجب  وكان  جماهره 
جيدة  تكن  لم  البداية  ولكن  اللقاءات،  ي 
مبارياته  أسوأ  العنابي  وقدم  اإطاق  عى 
بمثابة  كانت  التي  اإكوادور  مواجهة  ي 
الكابوس بالنسبة للفريق، ولكن ي مباراتي 
بصورة  امنتخب  ظهر  وهولندا  السنغال 
مع  التعامل  الاعبون  وحاول  بكثر  أفضل 
البداية  صدمة  انتهاء  بعد  العالم،  كأس 
تلك  ي  اأوى  التاريخية  امشاركة  كونها 

العماقة«. البطولة 
قائا:  هولندا  مباراة  عن  تحدث  ميجل 
»حاولنا فعل كل يء ولم يقر أي اعب 
ي اللقاء وجميع اعبي امنتخب بذلوا أفضل 
العالم  كأس  ي  مشوارهم  إنهاء  لديهم  ما 
أنت  النهاية  ي  ولكن  صورة،  أفضل  ي 
اإمكانيات  صاحب  هولندا  منتخب  تواجه 
امونديال،  ي  الطويلة  والخرات  الكبرة، 
للفوز  بقوة  امرشحة  امنتخبات  وأحد 
يصعب  بالفعل  الهولندي  والفريق  باللقب، 
أفضل  ي  امحرفن  اعبيه  إيقاف  بشدة 
اأندية اأوروبية، وي النهاية كانت الهزيمة 

بهدفن دون مقابل«.

الخسائر لن تحبط عزيمتنا

وأوضح اعب العنابي: »علينا أا نحبط من 
العالم،  امبكر من كأس  الخسارة والخروج 
وأمامهم  وشابا  قويا  منتخبا  نمتلك  فنحن 
ااستفادة  ويجب  للعطاء  طويلة  سنوات 
عماقة  بطولة  ي  امشاركة  إيجابيات  من 
إى  السلبيات  وتحويل  العالم،  كأس  مثل 
إيجابيات وعاجها، وأن نواصل العمل بكل 
قوة أن هناك امزيد من البطوات 
فيها  يشارك  التي 

الفرة  ي  الفريق 
بد  وا  امقبلة، 
لها  التحضر  من 
القوة  بمنتهى 

والركيز«.
بيدرو  أشار 
أن  إى  ميجيل 
امنتخب  اعبي 
لم  القطري 
أبدا  يتوقعوا 
التي  النتائج  تلك 
الفريق  حققها 
العالم،  كأس  ي 

والتوقعات  بشدة،  اجتهد  الجميع  أن 
مع  بكثر  أفضل  صورة  تقديم  كانت 
تقدمه  الذي  امحدود  غر  الدعم  استغال 
القطري،  ااتحاد  وكذلك  للمنتخب  الدولة 
ووسط  أرضنا  عى  اللعب  واستغال 
بداية  قبل  كاعبن  وتعاهدنا  جماهرنا، 
للتاريخ  بطولة  تقديم  عى  العالم  كأس 
وهو اأمر الذي لم يحدث، وعلينا أن نفخر 
بأنفسنا كاعبن وأن ننى ريعا ما حدث 

ي امونديال.
استفادة  عى  حصلنا  »بالفعل  وأضاف: 
ي  لنا  اأوى  امشاركة  من  كبرة  وخرات 
شخص  كل  نشكر  أن  وعلينا  العالم،  كأس 
امحفل  والتواجد ي هذا  اللعب  ساعدنا عى 
اأمر  مع  التعامل  الروري  ومن  العامي، 
ي  ريعا  والركيز  اأخطاء  وعاج  الواقع 
فيها  يشارك  التي  الهامة  امقبلة  امرحلة 
وبعدها  الخليج  كأس  بطولة  ي  امنتخب 

مواصلة  الروري  ومن  آسيا،  كأس 
امستقبل  ي  التحسن 

من  والخروج 
وي  اإحباط 

لفـتـرة  ا
أفضل  بصورة  العنابي  سيظهر  امقبلة، 

بكل تأكيد«.

جمهورنا كان رائعا

قائا:  العنابي  لجمهور  رسالة  وجه  ميجل 
جميع  عن  ونيابة  نفي  عن  بشدة  »أعتذر 
التي  الرائعة  للجماهر  بامنتخب  زمائي 
جميع  وي  وقت  كل  ي  الفريق  خلف  كانت 
الخروج  وبعد  هولندا  لقاء  حتى  امباريات 
الرسمي من كأس العالم لم يتأخر الجمهور 
عن الدعم وامساندة، ولكن ي النهاية يجب 
للمرة  شاركنا  أننا  يعلم  أن  الجميع  عى 
اأوى ي كأس العالم، وي بطوات امونديال 
العالم،  ي  امنتخبات  أفضل  تواجه  أنت 
لجعل  جهدنا  قصارى  وبذلنا  وحاولنا 
لم  هذا  ولكن  بنا  فخورا  وجمهورنا  وطننا 

يكن ممكنا«.
الحياة  أن  إى  أشار  العنابي  نجم 
يجب أا تتوقف عند الخروج من 
مستمر  والعمل  العالم  كأس 
تحضرا  ومتواصل 

الذي  الخليج  لكأس 
هدف  سيكون 
امرحلة  ي  العنابي 
وكذلك  امقبلة، 
الرئيي  الهدف 
بلقب  ااحتفاظ  هو 
الصيف  آسيا  كأس 
اللقب  وهو  امقبل، 
امنتخب  يحمله  الذي 
عدم  عى  وسيعمل 
خاصة  قطر،  مغادرته 
ستقام  البطولة  أن 
لأخطاء  مجال  وا  هنا 
امستقبل،  ي  واأعذار 
وسنبذل قصارى جهدنا 
لجعل بلدنا فخورة بهذا 
وامجموعة  امنتخب 

الحالية من الاعبن.
يجب  أنه  بيدرو  وأكد 
عى  اآن  من  العمل 
وتأهله  امنتخب  مشاركة 
من  امقبلة  النسخة  إى 
بطولة كأس العالم 2026 
أمركا  ي  تقام  والتي 
والفريق  وامكسيك،  وكندا 
واللعب  التأهل  عى  قادر 
بعد  البطولة،  تلك  ي 
اأوى  التاريخية  مشاركته 
ي امونديال، قائا: »علينا العمل فورا ومن 
أن   2026 مونديال  التأهل  هدف  عى  اآن 
اللعب ي بطوات كأس العالم أمر رائع وله 
مذاق خاص كونك تواجه اأفضل ي العالم، 
الواقع  اأمر  مع  نتعامل  أن  لنا  امهم  ومن 
ي  ارتكبناها  التي  الكثرة  اأخطاء  ونعالج 
والسنغال  اإكوادور  أمام  الثاثة  اللقاءات 
أنفسنا  ي  كثرا  نثق  ونحن  وهولندا، 
النهاية هو بطل آسيا  كاعبن ومنتخبنا ي 
العالم  كأس  ي  التواجد  أجل  من  وسنقاتل 
امقبل، برط ااستمرار ي العمل وبكل قوة 

من أجل هذا الهدف«.
امدير  سانشيز  فيليكس  فعل  رد  وحول 
الاعبن وحديثه معهم  للمنتخب مع  الفني 
العالم  كأس  بطولة  منافسات  توديع  بعد 
مبكرا وبصورة ليست جيدة، قال بيدرو إن 
الحديث  هذا  أجل  مبكرا من  يزال  ا  الوقت 
بعد  للتعاي  الوقت  من  الكثر  أمامنا  أن 
مشوار طويل من التحضر وامعسكرات ثم 
العالم، وبالطبع ستكون  امشاركة ي كأس 
الاعبن  بن  وجلسات  اجتماعات  هناك 
والجهاز الفني للحديث عن اأمر والتشاور 
ي إيجابياته وسلبياته وعاج اأخطاء، 
يقر  لم  امنتخب  داخل  والكل 
قصارى  بذل  والجميع  يء  ي 
قوله  يمكن  يء  وأهم  جهده، 
لجمهورنا  التوقيت  هذا  ي 
باأفضل  ونعدهم  نعتذر  أننا 
نواصل  وأن  امقبلة  امرحلة  ي 
الفوز بالبطوات إسعادهم مرة 

أخرى.

ـــجـــمـــهـــور الـــعـــنـــابـــي..  نـــعـــتـــذر ل

»2026« مــونــديــال  ــي  ف وســنــعــود 

ـــــرات ضـــخـــمـــة  ـــــخـــــب خـــــرجـــــنـــــا ب

ـــــثـــــاث ـــــخـــــســـــائـــــر ال رغـــــــــم ال

}

 بيدرو 
ميجيل

}

ــز ضــــــروري..  ــي ــرك ــت ال

وأمـــــامـــــنـــــا بــــطــــوات 

ــــات كــبــيــرة ــــحــــدي وت

كتب- عاطف شادي

 تقدم بيدرو ميجيل مدافع المنتخب القطري، باعتذار لجماهير العنابي، بعد المستوى 
السيئ الذي قدمه الاعبون في بطولة كأس العالم، فيفا قطر 2022، والخروج من الدور 

اأول للبطولة بعد الخسارة في المباريات الثاث أمام اإكوادور والسنغال وهولندا، وعدم 
تسجيل سوى هدف وحيد في المشاركة التاريخية اأولى للعنابي في المونديال، مشيرا 

إلى أن المنتخب اجتهد وحاول ولكن اللعب في كأس العالم مختلف عن أي بطولة أخرى، 
ومن اأهم ااستفادة من الخبرة الكبيرة التي حصل عليها الاعبون من التواجد في هذا 

المحفل الذي يضم أفضل وأهم الاعبين الكبار في العالم.



خروج العنابي خالي الوفاض بالهزيمة في »3« مباريات

»اآمــال« أداء مخيــب لـ
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ي  خر  بعدما  العالم  كأس  العنابي  ودع 
اافتتاح  امونديال،  التي لعبها ي  الثاث مباريات 

ثم  نظيفن،  بهدفن  اإكوادور  أمام  الخسارة  كان 
أن  قبل  لهدف،  أهداف  بثاثة  السنغال  أمام  الخسارة 

يخر أخرًا من هولندا بهدفن نظيفن. ليخرج امنتخب خاي 
امونديال،  ي  سانشيز  أبناء  لآمال  مخيب  أداء  وبعد  الوفاض 

بها  قام  التي  الكبرة  التحضرات  ظل  ي  خاصة  كبر،  وإحباط 
آسيا  كأس  بطولة  عى  حصلوا  أنهم  كما  امونديال،  قبل  امنتخب 
بتحضرات عى  قاموا  كما  التاريخ،  ي  اأوى  للمرة   2019 لعام 
مدار فرة كبرة، حتى كانت بداية الدوري القطري ولم يلعب 
الاعبن مع أنديتهم ي 7 جوات وظلوا مع امنتخب خال هذه 
الفرة. كما سجل امنتخب هدًفا وحيًدا طوال مشاركاته ي 

رأسية  مونتاري من ربة  امونديال عن طريق محمد 
أرقام  نلقي نظرة عى  السنغال. دعونا  أمام  وكانت 

امنتخب القطري ي امونديال وماذا حقق الفريق 
من أرقام خال مجريات البطولة، كما نلقي 

الخاصة  اأرقام  بعض  عى  الضوء 
باعبي امنتخب.. ي السطور هذه 

اللمحات عن خروج  بعض 
من  امبكر  اأدعم 

كأس العالم.

هدف  محمد  إسماعيل  صنع 
سجله  الذي  الوحيد  منتخبنا 

امنتخب  شباك  ي  مونتاري  محمد 
من  الثانية  الجولة  ي  السنغاي 

بطولة كأس العالم.

أرقام سلبية
بات امنتخب القطري أول منتخب مستضيف يخر ثاث مواجهات متتاليية 
ي كأس العالم للمرة اأوى ي كل نسخ امونديال، وهذا كان رقًما سلبيًا أبناء 

سانشيز الذين لم يقدموا امستوى امأمول للمنتخب القطري.

إسماعيل يصنع

 الهيدوس
سجل محمد مونتاري الهدف الوحيد  ورقم إيجابي

مبارياته  طيلة  القطري  للمنتخب 
التي  اأوى  امرة  هي  وهذه  الثاث 

ي  القطري  امنتخب  فيها  يشارك 
البلد  باعتباره  امونديال  نسخ 

العرس  لهذا  امستضيف 
وأول  الكبر،  الكروي 

دولة  تستضيف  مرة 
البطولة  هذه  عربية 

التاريخية.

الهيدوس  حسن  حقق 
رقًما  منتخبنا  قائد 
خال  إيجابًيا 
التي  الثاث  امباريات 
منتخبنا،  لعبها 
فرصتن  خلق  حيث 
خال  كبرتن 
امنتخب،  مباريات 

الوحيد  الاعب  وهو 
بن  اأمر  هذا  حقق  الذي 

جميع اعبي امنتخب الـ25 
امتبقن.

 
أشواط بدون تسديدة

منتخب  أول  القطري  امنتخب  بات 
مستضيف للبطولة ي كأس العالم، ولم يسدد 

بامونديال،  أشواط   3 أول  خال  امرمى  عى 
حيث فشل نجوم امنتخب القطري ي التسديد عى 

امرمى خال مباراة اإكوادور كاملة والشوط اأول 
مباراة السنغال، ليكون أول منتخب يحقق هذا الرقم 

السلبي ي امونديال.

 
هدف مونديالي

 أسرع مستضيف يودع

العالم  كأس  مونديال  يودع  مستضيف  أرع  العنابي  أصبح 

ليودع  فقط  جولتن  إى  منتخبنا  واحتاج  الثانية،  الجولة  بعد 

العالم بعد خسارتن أمام اإكوادور والسنغال  مونديال كأس 

ليودع البطولة رسميًا، كما أنه أصبح أول منتخب مستضيف 

لكأس العالم يتواجد ي امركز الرابع من دور امجموعات 

ي البطولة نفسها.

صفراء  بطاقات   7 عى  قطر  منتخب  نجوم  حصل 

أمام  البطولة،  ي  لعبوها  التي  الثاث  امباريات  خال 

السنغال  ومباراة  بطاقات،   3 عى  حصلوا  اإكوادور 

هولندا  مباراة  أما  البطاقات،  من  العدد  نفس  كان 

صفراء.  بطاقة  عى  امنتخب  حصول  فشهدت 

هم  البطاقات  عى  حصلوا  الذين  الاعبون 

عاصم  محمد،  إسماعيل  عفيف،  أكرم   (

عي،  امعز  بوضياف،  كريم  ماديبو، 

الشيب(. همام أحمد، سعد 

  

بطاقات صفراء

دقيقة محبطة
نستكمل أرقامنا ي امونديال للمنتخب القطري.. ي افتتاح 

امونديال أمام اإكوادور احتاج نجوم امنتخب إى 
منطقة  ي  الكرة  يلمسوا  لكي  دقيقة   50

وهذا  اإكوادوري،  الخصم  جزاء 
آسيا  أبطال  معتاد  غر  رقم 
عام 2019 ي امونديال الذي 

يقام عى أرض قطر.

بدون انتصار
ي  يشارك  عربي  منتخب  منتخبنا خامس  أصبح 
امونديال بدون تحقيق أي انتصار ي بطولة كأس 
العالم، حيث لعب امنتخب امري 7 مباريات ي كأس 
العالم، أولهم ي كأس العالم 1934 حيث كانت مباراة 
واحدة، قبل أن يلعب ثاث مباريات ي مونديال 1990، 
مونديال 2018.. أما امنتخب العربي الثاني فهو الكويت، 
لم  1982 ولكنه  مباريات خال مونديال  لعب ثاث  الذي 
يحقق أي انتصار ي البطولة، امنتخب الثالث هو العراق الذي 
جميًعا  وخرهم  العالم  كأس  ي  مباريات  ثاث  لعب 
كان هذا ي مونديال 1986، امنتخب الرابع كان 
امنتخب اإماراتي الذي لعب 3 مباريات 
 1990 مونديال  خال 

وخرهم جميًعا.

جنوب  منتخب  سلبًيا  رقًما  منتخبنا  عادل 
بات  بعدما  العالم،  كأس  مونديال  ي  إفريقيا 

يودع  مستضيف  منتخب  ثاني  هو  قطر  منتخب 
منتخب  بعد  امجموعات،  دور  العالم من  كأس 

منتخب  وحل   ،2010 عام  إفريقيا  جنوب 
4 نقاط،  الثالث برصيد  امركز  »اأواد« ي 
لهدف،  بهدف  امكسيك  أمام  تعادل  بعد 

بثاثية،  اأوروجواي  من  وخسارة 
وفوز عى فرنسا بهدفن لهدف.

 
معادلة رقم »اأواد«

    }

 حسن الهيدوس
}

كتب- أحمد رجب



من  غرها  -كسائر  الوطني  منتخبنا  مشاركة 
امنتخبات- ستخضع للدراسة من قبل امرفن 
امضيف  امنتخب  باعتباره  القطرية  الكرة  عى 
العرس  ي  اأوى  للمرة  يشارك  الذي  وامنتخب 
بفتح  الرياي  الوطن  يبادر  واليوم  اموندياي، 
العنابي للوقوف عى اإيجابيات  ملف مشاركة 
وااشارة للنقائص والسلبيات لعلها تساعد عى 
دفع عجلة كرة القدم لأمام بعد ان خاض غمار 

العامية من أبوابها امونديالية. 
بن النجاح التنظيمي والهزائم الثاث 

عندما نتكلم عى امكاسب فان النجاح التنظيمي 
يطغى عى كل امكاسب اأخرى وهو ثمار لعمل 
جبار دام أكثر من 12 عاما ويرك إرثا أجيال 
تم  التي  امستدامة  باإنجازات  ستنعم  قادمة 
تحقيقها عند استضافة هذا امونديال الذي قدم 

دولة قطر وشعبها ي أفضل صورة. 
العنوان  فان  التنظيمي،  النجاح  عن  وبعيدا 
العنابي  مشاركة  نسنده  ان  يمكن  الذي  الكبر 
انتهت  التي  الثاث  مبارياته  عر  امونديال  ي 
بالخسارة هو التاي: »غر كاف ودون امأموال« 
بحساب  للمشاركة  النهائية  الحصيلة  ان  حيث 
النقاط  من  وبصفر  سلبية  جاءت  النقاط 
وبحساب اأهداف امسجلة اقترت عى هدف 
واحد أحرزه محمد مونتاري ي مرمى السنغال 
بطل افريقيا، وبحساب اأهداف امقبولة جاءت 
بسبعة أهداف، اثنن من خط هجوم ااكوادور 
من خط  وثاثة  هولندا  من خط هجوم  واثنن 

هجوم السنغال. 
ولكن هذه امنتخبات الثاثة التي خر امامها 
أفضل  عاميا  تصنيفا  تحتل  الوطني  منتخبنا 
 50 امركز  يحتل  الذي  منتخبنا  تصنيف  من 
الثامن  امركز  هولندا  منتخب  يحتل  حيث 

منتخب  واأول و  18 امركز  السنغال 

 ،44 امركز  وااكوادور  افريقيا  ي  واأفضل 
خر  فقد  التصنيف؛  منطق  ووفقا  وبالتاي؛ 
جميع  من  منه  أفضل  منتخبات  أمام  منتخبنا 
امفهوم  الجوانب مما يجعلها هزائم مقبولة ي 
الكروي والتنافي العام، كما ان كل امنتخبات 
الاعبن  بورصة  ي  سوقية  قيمة  لديها  الثاثة 
منتخبنا  لاعبي  السوقية  القيمة  بكثر  تفوق 

الوطني ولنا ي اأرقام واماين خر دليل. 
واذا تسلينا بسحر اماين فاننا نجد ان القيمة 
امونديال  قبل  تبلغ  هولندا  منتخب  السوقية 
منتخب  بعده  ويأتي  يورو،  مليون   472,75

ثم  يورو،  مليون   282,00 بمجموع  السنغال 
نجد منتخب ااكوادور بعده بمجموع 126.40 

مليون يورو، وي اأخر نجد منتخبنا الوطني 
يورو  ألف   20 حدود  ي  سوقية  بقيمة 

وتحديدا بقيمة 18.90 مليون يورو. 
ي حضور امفاجآت تتغر 

معطيات التقييم 
بيد ان نتائج امونديال قدمت 
لنا نتائج تمردت عى منطق 
وشاهدنا  العامي  التصنيف 
مصنفة  غر  منتخبات 

تطيح 

عرش  عى  الربع  اعتادت  عتيدة  بمنتخبات 
خسارة  مثل  العامي  التصنيف  ي  امقدمة 
بلجيكا أمام امغرب وخسارة اأرجنتن بقيادة 
عدة  إى  إضافة  السعودي  امنتخب  أمام  ميي 
انتصارات صعبة جدا حققتها بعض امنتخبات 
منها  اقل  أخرى  منتخبات  أمام  تقليديا  القوية 
بكثر من جميع الجوانب. ويمكن القول ان هذه 
النتائج يرتقي كثر منها إى درجة امفاجأة التي 

لم يكن منتخبنا الوطني نصيب منها. 
نقائص وسلبيات مشركة بن العنابي وغره 

امحتشمة  امشاركة  أسباب  عن  بحثنا  واذا 
جوانب  ي  نجدها  فاننا  امونديال  ي  للعنابي 
كثرة وهي ليست خاصة بمنتخبنا الوطني وا 
بكرة القدم القطرية بل تشرك فيها منتخبات 
امنتخبات  نصف  عددها  يبلغ  قد  عديدة 
امشاركة، ونذكر منها التقاليد والثقافة الكروية 

ي  امشاركة  حيث  من  الدولية  والخرة 
التحضرات  ومستوى  امونديال 

امرمى  حراسة  ومستوى 
امميزين  الاعبن  وعدد 
القادرين  وااستثنائين 
عى إحداث الفارق وقيادة 
الفوز،  لتحقيق  الفريق 
التي  امنتخبات  ان  كما 
اللقب  عى  امنافسة  تأمل 

مي  لعا ا

مثل  أخرى  مقومات  لديها  يكون  ان  ينبغي 
وعى  والفنية  واللوجستية  امادية  اإمكانيات 
قيادة  ي  خرة  صاحب  فني  جهاز  رأسها 
وي  العالم  كأس  لبطوات  للتأهل  امنتخبات 
فكر  صاحب  ويكون  مبارياتها  ي  امنافسة 
القدم  كرة  توجهات  عى  اطاع  وذا  مستنر 

العامية. 
الزاد البري يحتاج للجودة العالية 

وغره  للعنابي  يكون  ان  كله  ذلك  من  واأهم 
الزاد البري امتوفر فيه عنر الجودة العالية 
جانب  إى  والتكتيكية  الفنية  الناحيتن  ومن 
الفكر ااحراي إى يضمن النجاح، وهذا العنر 
ا يتوفر لدى منتخبنا كما ا يتوفر لديه عدد من 
الدوريات اأجنبية  الذين يشاركون ي  الاعبن 
القوية وهذا أمر هام جدا يدركه جيدا امرفون 
العربية  امنتخبات  ي  القدم  كرة  عى 
تستعن  التي  افريقيا  بشمال 
ي  امتواجدين  بأبنائها 
اأوروبية  الدوريات 
خر مثال عى ذلك 

منتخب امغرب. 
أهمية  إى  نصل 
يكون  ان 
الكرة  ي  لدينا 
اعبون  القطرية 
ي  ينشطون 
الدوريات اأجنبية 
جانب  إى  القوية 
دوري  تطوير  مواصلة 
يحتل  الذي  قطر  نجوم 
الدوريات  بن  جيدة  مكانة 
وينشط  اآسيوية  القارة  ي 
الاعبن  من  كبر  عدد  فيه 
يمثلون  الذين  اأجانب 
هذا  ي  بلدانهم  منتخبات 

امونديال. 
رورة توسيع 
قاعدة الاعبن 

العوامل  هذه  كل 
منتخبنا  يحتاجها 
ان  وينبغي  الوطني 
نعمل عى توفرها ي خطة 
الطويلة  القادمة  العمل 
عى  الركيز  يتم  وان  اأمد، 
امميزين  الاعبن  قاعدة  توسيع 
باأندية وامنتخب؛ حتى تتوفر لدى 
الجهاز الفني بدائل عديدة خاصة وان 
 29 بلغ  منتخبنا  ي  الاعبن  عمر  سقف 

سنة ونصفا أي عى مشارف الثاثينات ويعتر 
منتخبا كبر السن نوعا ما ومن ي الوقت نفسه 

يعتر منتخب خرة وخرات. 
هل تاه عفيف ي امونديال؟ 

وبالنظر إى تركيبة اعبي منتخبنا الوطني فان 
هو  اأضواء  عليه  سلطت  الذي  الوحيد  الاعب 
لم يتم توظيفه  انه  الرغم من  أكرم عفيف عى 
بالشكل امناسب ولم ينجح هو اآخر ي توظيف 
قدراته الفردية ي مصلحة امنتخب. وبالنظر اى 
كشوف تصنيف الاعبن ي امونديال فاننا لكل 
اأسف ا نجد سوى هذا الاعب الذي لم يتجاوز 
7.5 وهو تصنيف  تصنيفه ي امباريات الثاث 
انه أفضل  ضعيف لاعب الذي يعبره كثرون 

موهبة ي صفوف العنابي. 
سلبيات تحتاج للمعالجة العاجلة 

أداء  خال  من  رصدناها  التي  السلبيات  من 
إى  من شوط  اأداء  استقرار  عدم  هو  منتخبنا 
شوط ومن فرة لعب إى أخرى، حيث كان اأداء 
بداية  ان  كما  عليه،  البناء  يمكن  وا  متذبذبا 
كان  والثانية خاصة  اأوى  امباراتن  ي  امباراة 
ذلك  إى  وباإضافة  جدا،  ضعيفا  فيها  اأداء 
الشوط  ي  اأداء  بن  الكبر  التفاوت  رصدنا 
الثاث  امباريات  وي  الثاني،  الشوط  وي  اأول 
الثاني أفضل بكثر وهذا  الشوط  كان اأداء ي 
امر محر أن امباراة تتكون من شوطن اثنن 
من  يضاف  ما  اليها  يضاف  اأهمية  بنفس 

الوقت بدل الضائع. 
إشكالية طريقة اإعداد 

طريقة  الوطني  منتخبنا  الفني  الجهاز  اتبع 
الطويلة  امعسكرات  عر  امدى  طويل  ااعداد 
وقد امتدت فرة ااعداد إى 6 أشهر تخللها عدد 
والقوية  وامتنوعة  امختلفة  امباريات  من  كبر 
والرسمية  والودية  والتدريبية  وامتوسطة 
ضمن  تدخل  الطريقة  وهذه  والتطبيقية، 
سياسة اعداد اعبي امنتخب دون مشاركتهم ي 
امعهود وامتبع  للنظام  الدوري خافا  مباريات 
خال  من  الاعبن  بإعداد  يقي  الذي  عاميا 

مشاركتهم بمباريات الدوري. 
دون  جاء  والعنابي  الاعبن  أداء  ان  وبما 
فإن  اأخرة،  السنوات  ي  قدمه  الذي  امستوى 
بعيدا  الاعبن  إعداد  طريقة  ي  يطول  الجدل 
اغلب  الحال عند  الدوري كما هو  عن مباريات 
امنتخبات. وي ضوء ما سبق فاننا نطرح هذه 
للنقاش،  امنتخب  اعداد  ي  امنهجية  النقطة 
وتبقى ي حاجة للدراسة والتمحيص كإشكالية 
العنابي  أداء  قد تكون سببا من أسباب تراجع 

عى امستوى الفردي والجماعي.

كتب - العروي العروس

أكبر  في  الوطنية  المنتخبات  مشاركات  جميع  تخضع 
والخسائر  المكاسب  لتحديد  للتقييم  العالمية  المسابقات 
نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة  بدون شك تشكل  أنها 
من تاريخ المنتخبات وكرة القدم فيها، ويحدد ذلك التقييم 
بدرجة عالية جدا التوجهات التي ينبغي تبنيها في السياسة 

العامة عند التحضير للمونديال القادم. 

إشكــالية
اإعــــــــــــداد

 بعيدا عن الدوري 
تحتاج للتقييم 

المنتخب يحتاج 
لجيل آخر وجهاز 
فني بفكر جديد 

سقف عمر الاعبين يفرض تجديد الدماء

 نهايــة وبــدايــة !
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{  سانشيز
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خروج يثير التساؤل

لم يكن أحد ينتظر من العنابي بطل آسيا 
2019 أن ينافس مثا عى كأس العالم أو 

يبلغ أدوارا متقدمة، ولكن عى اأقل كان 
يمني النفس برؤية العنابي عى اأقل ي 

الدور الثاني من البطولة وأن يقدم بعضا 
من تلك العروض امبهرة التي نال عى اثرها 

اللقب القاري قبل ثاث سنوات ي ارض 
اإمارات.

وليتكرر السؤال التقليدي هل كان باإمكان 
أفضل مما كان؟ ثم نسال ماذا بعد ونحن 

عى أعتاب كأس آسيا 2023؟
لنحاول اإجابة عن السؤالن امتكررين عند 

كل اخفاق ي نقاط محددة:
1 - لم تكن فكرة استبعاد اعبي منتخب 
قطر عن منافسات الدوري فكرة صائبة، 

واستمرارهم ي معسكر طويل للغاية 
ي جزيرة ماربيا اإسبانية لعبوا خالها 

مباريات مع فرق ضعيفة للغاية كهندوراس 
وبنما. 

2 - اأداء كان باهتا ي مباراة اافتتاح، 
وكان واضحا بأن الاعبن قد افتقدوا حرارة 
امنافسة ثم بدأ اأداء بالتحسن التدريجي ي 

مبارتي السنغال وهولندا. 
3 - امنتخب افتقد شخصية العنابي التي 

عرفها الجميع محليا وعربيا التي كانت 
موجودة ي كأس آسيا 2019 وامراقب 

للعنابي عن كثب سواء خال مشاركاته ي 
التصفيات اأوروبية امؤهلة للمونديال أو 
كوبا أمركا ياحظ بأن فيليكس سانشيز 

قد غر من أسلوب الفريق ومن طريقة لعبه 
التي ظفر من خالها باللقب القاري ومن 

وقتها لم يقدم العنابي ما قدمه ي البطولة. 
وماذا بعد، ماذا يجب عى العنابي ان يفعل 

كي يحافظ عى لقبه القاري العام القادم 
أو الظهور بمستوى مثيل له لنعطي ربما 
وصفة ريعة قد تعطي أكلها وبالتأكيد 

أهل مكة أدرى بشعابها:
1 - ااستمرار مع فيلكس سانشيز لخوض 
بطولة كأس آسيا القادمة ي 2023 عى أن 

يعود راحة أسلوب كأس آسيا 2019 
لنشاهد شخصية العنابي التي أرت 

الجميع. 
2 - ااستغناء عن امدرب فيليكس سانشيز 

وااستعانة بمدرب وطني ما ا وإدخال 
اعبن جدد. 

وي الختام نقول شكرا قطر عى تقديمها 
أجمل نسخة من امونديال ولنتفرغ اآن 

ي متابعة بقية فرقنا العربية عى أمل أن 
نشاهدها وقد بلغ أحدها مكانا متقدما ي 

البطولة.

عبد الحميد العداسي

إعامي أردني

} ما هو تعليقك عى تنظيم قطر لكأس العالم ؟ 
- سعيد جدا بتنظيم قطر للبطولة، رفتنا كلنا كعرب، 

أشعر أن البطولة تقام ي امغرب ي مر ي الجزائر 
كلنا  وممتعة،  واحدة  العربية  اأجواء  تونس،  ي 

هنا كعرب ساعدنا ي نجاح ي البطولة والتفينا 
العربية، وقطر ردت عى  امنتخبات  حول كل 

كام،  وبدون  بالعمل  الخارجية  الحمات 
وأثبتت للعالم كله أننا لدينا ثاقفة واحرام 
التي  الصورة  العملية، أن  للحياة  وتطور 
كانت مأخوذة عن العرب أننا ا نستطيع 
من  ردت  فقطر  العالم،  كأس  تنظيم 
خال نجاح التنظيم واستمتاع الجمهور 
جون  بحديث  كثرا  أعجبت  بالبطولة، 
تري عى الجمهور اانجليزي وهو يسر 
ي خط الخروج امخصص له، وهذا انطباع 
ترويض  ي  نجحت  قطر  بأن  جدا،  جيد 

امنتخب اانجليزي امعروف بالشغب، وهذا 
وشخصيتك  أسلوبك  فرض  خال  من  نجاح 

عى كل امشاركن ي البطولة، وأثبت أنك منظم 
وقادر عى النجاح. 

 } ما أفضل يء تراه ي كأس العالم ؟ 

ما  أفضل  هي  الجميع  عى  الشخصية  فرض  أن  أرى   -
والشوارع  اماعب  ي  امثالية  اأجواء  عن  بعيدا  التنظيم،  ي 
ومناطق امشجعن، قطر نجحت ي فرض كلمتها عى ضيوف 
امونديال، هناك مجهودات كبرة لفرض االتزام عى الجميع 
داخل البطولة سواء من اعبن أو جماهر أو غر ذلك، وهذا 
ي حد ذاته انتصار كبر، وأفضل يء أراه حتى اآن، كما أود 
أن أعرب عن إعجابي بماعب البطولة، وهي التي أشاد بها 
الجميع ي وقت سابق، اأجواء هنا مثالية جدا، واأوضاع عى 
خر ما يرام، وأعتقد أن امنتخب الذي يركز ي كرة القدم فقط 
مستمتع ببطولة كأس العالم هنا ي قطر، الطقس مميز جدا 

ومناسب جدا لتقديم الاعب أفضل ما لديه. 
} كيف ترى أداء العنابي ي كأس العالم؟ 

واجهوا  ولكنهم  جيدين،  اعبن  يمتلك  قطر  منتخب   -  
ضغوطا كبرة لم يستطيعوا تحملها، كما أن القرعة أوقعتهم 
أن  كما  وهولندا،  السنغال  من:  كا  تضم  قوية  مجموعة  ي 
التوفيق  يكن  ولم  ممتاز،  بشكل  ظهر  اإكوادوري  امنتخب 
ظهورهم  أتمنى  وكنت  امباريات،  هذه  ي  العنابي  حليف 
بشكل أفضل من ذلك، ولكنها هي كرة القدم، كان اأداء 
مخيبا ي ظل اإعداد القوي للبطولة، وكنا ننتظر أكثر 
من ذلك من العنابي أن لديه كما قلت اعبن مميزين. 
إى كأس  الوصول  قادرة عى  هل قطر   {

العالم 2026 ؟ 

قلت  كما   -
مميزا  جيا  يضم  فالعنابي 
إعداده  تم  الاعبن  من 
عانى  ولكنه  سنوات،  منذ 
تنظيم  بسبب  الضغوط  من 

قطر  أرض  عى  البطولة 
يستطع  ولم  الجمهور،  ووسط 

الكرة  ولكن  معها،  التعامل 
تطور  ي  أنها  وواثق  بخر،  القطرية 

ي  اأهداف  تحقيق  عى  وقادرة  مستمر، 
قادم الفرات، من خال الوصول إى كأس العالم 2026، أنا 
متأكد أن امسؤولن سوف يعملون عى دراسة أسباب النتائج 
وتحقيق  للتطوير  ريعة  خطة  ووضع  الحالية  النسخة  ي 

اأهداف امنشودة. 
} ما هي رسالتك ي كأس العالم ؟

العالم،  مستوى  عى  واأبرز  اأقوى  هي  بطولة  ي  نحن   -
أشاهد  لم  و2018،  و2014   2010 بطولة  ي  تواجدت 

أي منهم ما شاهدته ي هذه النسخ الثاث، 
يستمتعوا  أن  للجميع  ورسالتي 

امثالية  باأجواء 

واممتعة لكل عاشق لكرة القدم، بعيدا عن أي يء آخر، وكل 
نحن  العربية،  امنتخبات  لكافة  وامساندة  والدعم  التوفيق 
محظوظون بالتواجد ي قطر وقت تنظيم كأس العالم. 

} كيف ترى غياب مر عن كأس العالم ؟ 

ي  التواجد  بعدم  سيئ  حظهم  امريون   -
يقام  والذي  القدم،  لكرة  العامي  امحفل  هذا 
قطر  ي  البطولة  وإقامة  سنوات،  أربع  كل 
كدولة عربية، جعل أحزاننا مضاعفة، أننا 
نعتر أنفسنا كعرب واحد، وكنا نتواجد ي 
تلك البطولة للمساعدة ي نجاح البطولة 
معروف  امري  الجمهور  فأكثر،  أكثر 
واأندية  امري  للمنتخب  بمساندته 
ي  شارك  قد  كان  لو  بالك  فما  امرية، 
اإخوة  لله  الحمد  ولكن  العالم،  كأس 
مرفا  وجها  قدموا  امشاركون  العرب 

حتى اآن للكرة. 
كأس  ي  مشاركتك  عدم  ترى  كيف   {

العالم ؟ 
- حلم حياتي كان امشاركة ي كأس العالم، ولكن 
التوفيق  يحالفني  ولم  ذلك،  ي  نصيب  ي  يكن  لم 
لبلدي  وأخلصت  اجتهدت  الحلم،  ذلك  تحقيق  ي 
ومنتخب بلدي ولكن لم أشارك، وأتمنى التوفيق 
للمونديال  بالتأهل  القادمة  الفرة  ي  مر 
امرات  العالم  كأس  ي  للمشاركة  والعودة 

القادمة. 
من  الكثر  شهد  قطر  مونديال   {

امفاجآت ما هو تعليقك ؟ 
املعب  بأرض  إا  تعرف  ا  القدم  كرة   -
وامجهود الذي يبذله الاعبون، وهذا ما ظهر 
امفاجأة  حقق  الذي  السعودي  امنتخب  عى 
والتي منحت اأمل للمنتخبات غر امرشحة للفوز 
ي البطولة، بالقتال عى فرصتها، وشاهدنا فوزه عى 
ونتمنى  اآن،  حتى  مرف  العربية  امنتخبات  ووجه  أمانيا، 

مشاهدة امنتخبات العربية ي الدور التاي من امونديال. 
} ومن ترشحه للفوز باللقب ؟ 

الفرني  امنتخبن  أن  أرى  السابقة،  امباريات  خال  من   -
النهـائية،  امبـاراة  إى  للوصـول  اأقـرب  همـا  والرازيي 
يمتلكـون أسلحة هجـومية فتـاكـة، كما أن دفاعهم جيد، 
امباراة  ي  اللقب  عى  للتنافـس  حظا  اأوفر  فإنهما  لذلك 

النهـائيـة.

}

وائل جمعة 
}

وائل جمعة.. سفير اللجنة العليا للمشاريع واإرث يؤكد:

الضغوط سبب خروج العنابي
أرش�������ح ال�����ب�����رازي�����ل وف����رن����س����ا ل����ل����م����ب����اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة

اإشادة ا تنقطع عن مونديال قطر 2022، في 
ظل اإمكانات الهائلة التي قدمتها قطر، من أجل 
تحقيق نجاح غير مسبوق على مستوى المونديال، 

على الرغم من أنها النسخة اأولى التي يتم 
تنظيمها في الشرق اأوسط، ولكنها نالت إعجاب 

الجميع، وإشادة على كافة المستويات من وسائل 
اإعام والجماهير، في نسخة ستظل عالقة في 

اأذهان لسنوات طويلة، وسيظل ما حدث في قطر 
مرجعا لكل الدول التي تسعى لنيل شرف تنظيم 

كأس العالم في قادم الفترات. 
الوطن الرياضي تحدث مع وائل جمعة سفير لجنة 

المشاريع واإرث، عن نجاح تنظيم قطر لكأس 
العالم 2022، وأكد أن هذه النسخة هي اأفضل في 
التاريخ، وأن ما شاهده في مونديال قطر لم يراه من 

قبل، على الرغم من أنه تواجد في ثاث نسخ سابقة، 
إا أن ما تقدمه قطر أبهره وأبهر العالم أجمع.

حوار - خالد عي

ح�زن�ي 

مضاعف على 

عدم تواجد مصر 

بالمونديال
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عندما يغمض 
الـvar إحدى عينيه

 )var أصبحت تقنية الفيديو )الـ
وقراراته من العامات امثرة 

للجدل ي امونديال الحاي فيفا 
قطر 2022 وحتى امونديال 
السابق روسيا 2018، حيث 

كانت قراراته ي بعض امباريات 
حاسمة ومؤثرة، خاصة ي الدور 

اأول لكنها وحتى اآن تفتقر 
آلية موحدة لحاات العودة إليه 

من عدمها من مباراة أخرى.
افتتح فالنسيا، اعب منتخب 

اإكوادور، أهداف كأس العالم 
الحاي 2022 من ركلة جزاء 

أمام منتخب قطر وسجل بعد 
عرقلته من الحارس القطري ي 

الدقيقة 16 من زمن الشوط اأول 
بالفار... وحرمته هذه التقنية 
أيضا هدفا مبكرا ي الدقيقة 5 
عندما قرر حكم اللقاء إلغاءه 

بداعي التسلل. فكتبت مانشيتات 
أغلب الصحف العربية »الفار 

يبكي فالنسيا ثم أسعده«.
الفار نفسه وليس الفأر الذي هدم 

سد مأرب ي غابر الزمان.. هو 
من حرم ايضا أكرم عفيف من 

ربة جزاء واضحة، أغمض عنها 
كلتا عينيه ي مباراة السنغال 
كانت ي توقيتها ربما تحدث 

فارقا ما انتهت عليه نتيجة 
امباراة.. وهنا أطرح سؤاي: إى 

أي مدى استفادت كرة القدم 
الحديثة من تقنية الفار؟.. 

حيث قيل إنها ستقلل من الخطأ 
البري لحد كبر.. وتوصله 

لنسبة ضئيلة. 
 الـ var الذي تغاى عن العودة 

إليه ي حالة عفيف تم التغاي 
للعودة إليه ايضا عندما منح 

الدون ربة جزاء أمام امنتخب 
الغاني دفع الحكم السوري 

امعروف حمدي القادري، 
الذي تواجد ضمن قائمة حكام 

مونديال أمانيا عام 2006، 
للتعليق بأنها غر صائبة.

وي مباراة إيران مع الوايات 
امتحدة طلب من الحكم ماتيو 

اهوز حكم موقعة أم امباريات 
العوده إى الـ var ي اللحظات 
اأخرة من عمر امباراة، فكان 

ماتيو واثقا من عينيه أنها ستة 
عى ستة وبوضعيته امثالية من 

الحالة وعاد للمقولة التي كنا 
نقولها قبل اخراع الـvar الحكم 

سيد املعب وهو ربما يرشحه 
كحكم مباريات قادمة مهمة ي 

هذه النسخة.
شخصية البطل لم تظهر حتى 
اآن إا ي أربعة متنتخبات هي 

بالرتيب: الرازيل.. إنحلرا.. 
فرنسا.. اسبانيا.

أحمد الظامري 
إعامي يمني 

ااعاميون يشيدون بالتصميم الفريد لاستاد المونديالي 

»974« يخطف البولنديين

نهاية  صافرة  انطلقت  أن  ما  قنا-  الدوحة- 
ضمن  )اأربعاء(  واأرجنتن  بولندا  مباراة 
بامجموعة  واأخرة  الثالثة  الجولة  منافسات 
FIFA قطر  العالم  الثالثة من نهائيات كأس 
أبدى   ،974 استاد  استضافها  التي   2022
الخسارة  نتيجة  حزنهم  بولندا  مشجعو 
إى  تحولت  ما  رعان  لكن   ،)2  - )صفر 
فرحة بعد سماعهم نبأ التأهل لدور الـ16عى 
بدوره  فاز  الذي  امكسيكي  امنتخب  حساب 
الجمهور  ليحتفل   ،)1  -  2( السعودية  عى 

البولندي مع اعبيه بالتأهل.
عن  البولندين  اإعامين  من  عدٌد  وأعرب 
ي  وتحدثوا  قطر  ي  بالتواجد  سعادتهم 
تريحات خاصة لوكالة اأنباء القطرية قنا 
عن تجربتهم الرائعة هنا، وانبهارهم بكل ما 
الفريدة  والتصاميم  امونديال،  بتنظيم  يتعلق 

لاستادات خاصة استاد 974.
رياسكي  صوفيا  البولندية  اإعامية  وأّكدت 
تغطية  أجل  من  مرة  أول  قطر  تزور  التي 
حريصة  كانت  أنها  العالم،  كأس  فعاليات 
بادها  منتخب  مباريات  جميع  مشاهدة  عى 
التقارير  من  العديد  أعدت  وقد  امونديال،  ي 
ي  البولندي  امنتخب  إقامة  مكان  ي  سواء 
التدريبي  معسكره  ي  أو  بااس  إزدان  فندق 

عى ملعب نادي الخريطيات.
اأنباء  لوكالة  خاص  تريح  ي  وأضافت 
سجل  البولندي  »امنتخب  قنا:  القطرية 
كانت  وقد  العالم،  كأس  ي  التاسع  ظهوره 
البداية إيجابية بعد التعادل مع امكسيك بدون 
السعودي  امنتخب  هزيمة  ثم  ومن  أهداف 
ولكن  اماضية،  امباراة  ي  نظيفن  بهدفن 
اأرجنتن،  أمام  جاءت  اأوى  الخسارة  اليوم 
إى  العبور  من  تمكنا  امطاف  نهاية  ي  ولكن 

الدور امقبل بعد غياب لزمن طويل«.
ي  باأجواء  أعجبت  لقد  »بالتأكيد  وتابعت: 

امونديال،  ماعب  كافة 
استاد  ي  ولكن 

974 الوضع 
مختلف 

ك  هنا
من  الكثر 
صيل  لتفا ا
حرصت عى 
 ، ها ير تصو
ملعب  إنه 

ئع  ا ر

وبتصميم خاص ينفرد به عن غره من باقي 
من  الفكرة  استنباط  ذكاء  كان  وقد  اماعب، 
يتم  أن  وأتمنى  البحري،  الشحن  حاويات 
يحمل  سيبقى  أنه  املعب  هذا  عى  اإبقاء 
ذكريات جميلة لقطر ولكل من زار ولعب عى 

أرضيته وجلس ي مدرجاته«.
وتوقعت اإعامية صوفيا أن تنافس منتخبات 
ي  اللقب  عى  واأرجنتن  وفرنسا  الرازيل 
امونديال ولكن امفاجآت لن تغيب عن امشهد 
منتخب  ينجح  وربما  اإقصائية،  اأدوار  ي 

آخر بخطف اأضواء وتحقيق اللقب.
الكبرة  الجهود  البولندية  اإعامية  وثمنت 
من  العالم،  كأس  لتنظيم  قطر  بذلتها  التي 
التي  اماعب  أن  إى  مشرة  النواحي،  كافة 
كبراً  إرثاً  ستبقى  امونديال  استضافة  ُبنيت 
أحداث  تنظيم  عى  مقبلة  قطر  أن  خاصة 
رياضية كرى،عى امستوين القاري والدوي.

»حقيقة  قنا:  لـ  وختمت صوفيا تريحاتها 
ا يمكن إلقاء اللوم عى امنتخب القطري بعد 
أنه تعرض  أعتقد  امنافسة،  امبكر من  وداعه 
لضغوط نفسية كبرة وبامقارنة مع العروض 
التي أظهرها أنا أعتقد أنه يتوجب ااستفادة 
من هذه امشاركة والعمل عى ااستفادة منها 
حضور  تسجيل  عى  قادر  منتخب  اإعداد  ي 
مهم ي النسخة الـ23 من امونديال ي العام 

.»2026

روبرتو  البولندي  اإعامي  قال  بدوره، 
تشياسكي ي تريح مماثل، إن كأس العالم 
والعوائد  الفوائد  من  الكثر  حققت  قطر  ي 
عى  كبرة  إسهامات  لها  وسيكون  اإيجابية 
امجتمع امحي بالنظر إى الشغف الكبر الذي 
حظيت به البطولة ي كافة امناطق وي محيط 

اماعب.
وأضاف: »جودة اماعب ي قطر حكاية خاصة 
وطريقة التصميم لها داات كثرة حيث تمت 
مراعاة تفاصيل تحاكي البيئة امحلية ي قطر، 
وقد قرأت الكثر عن حرص امنظمن عى ذلك 
سواء ي استاد البيت أو استاد الجنوب، فيما 
الذي   974 استاد  ي  مختلفاً  الوضع  يبدو 
حاويات  من  مستوحى  خاص  بتصميم  تراه 

الشحن البحري«.
البطولة  ومواقع  اماعب  إى  »التنقل  وختم: 
لقد قمنا بتغطية  ذاته،  بحد  بارزاً  كان حدثاً 
وقد  روسيا  ي  امونديال  من  اماضية  النسخة 
من  والطران  التنقل  ي  معاناة  هناك  كانت 
لإقامة،  مقر  عن  والبحث  أخرى  إى  مدينة 
ولكن هنا ي قطر كل يء اختلف سواء من 
عدم  أو  اماعب،  إى  الوصول  سهولة  ناحية 

تكبد عناء السفر وتغير أماكن اإقامة«.
عى الصعيد ذاته، قالت جوليا هرنانديز إنها 
التي  العالم  كأس  تجربة  بخوضها  سعيدة 
ومنطقة  العربي  العالم  ي  اأوى  للمرة  تقام 
ي  أملها  عن  معربة  اأوسط،  الرق 
منتخب  يوفق  أن 

إى  بالتأهل  وينجح  امقبل  الدور  ي  بادها 
الدور ربع النهائي.

جيداً  تعرف  بولندا  ي  »الجماهر  وأضافت: 
لم  امنتخب يحمل مسؤوليات كبرة كونه  أن 
منذ  النهائي  ثمن  الدور  إى  بالتأهل  ينجح 
وقت طويل، لذا الكل كان مراً عى الوقوف 
مبارياتهم،  جميع  خال  الاعبن  بجانب 
أداء  ي  الجمهور  تأثر  بقوة  منهم  إيماناً 
الاعبن وإشعال حماسه عى أرضية املعب«.

من جهته، قال الصحفي البولندي الذي يعمل 
إن  العامية  اأنباء  وكاات  إحدى  ي  كمراسل 
منتخب باده تمكن من تحقيق تأهل تاريخي 
بعد غياب طويل، مؤكداً أن التاريخ سيسجل 

هذا النجاح.
للمرة   974 استاد  زرت  أن  »منذ  وأضاف: 
التصميم  اأوى شعرت بسعادة كبرة بسبب 
اأرجنتن  سنواجه  أننا  أعرف  وكنت  الرائع 
تحقيق  من  تمكنا  لكن  الخسارة  ورغم  هنا 

التأهل«.
وأوضح أن الجميع ي امنتخب قدموا مباريات 
الدور  كبرة ونجحوا ي الحصول عى بطاقة 

امقبل.
رائعة  تجربة  نقي  نحن  »حقيقة  وختم: 
هنا ي قطر، وقد حظينا بالتعرف عى ثقافة 
كنا  مكان  كل  ي  ذلك  عى  وحرصنا  مختلفة 
الفرصة  لنا  تسنح  أن  ونأمل  إليه،  نذهب 
قبيل  قطر  ي  اأماكن  من  امزيد  اكتشاف 

موعد العودة إى بولندا«.
وسجل منتخب بولندا ظهوره التاسع ي كأس 
ي  مرة  أول  مشاركته  عرف  أن  بعد  العالم، 
مونديال فرنسا 1938، عندما أنهى امونديال 

ي امركز الـ11.
عقود   4 نحو  البولندية  الكرة  وانتظرت 
ي  وذلك  العالم  كأس  ي  مجدداً  للظهور 
أمانيا  مونديال  خال  الثانية  مشاركتها 
أكر  البولندي  امنتخب  حقق  عندما   ،1974
إنجاز ي تاريخه ي ذلك الوقت محرزاً امركز 

الثالث.

تشيـاسـكــي : إســـهــامـــات كــبيـــــرة لـ«مـــونــديــــال قـطـــر»

صوفيا: سعيدة 
بالتأهل بعد غياب

هيرنانديز: نحلم 
بمواصلة المشوار 
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الصحف التونسية تتغنى بالفوز على فرنسا.. ابراس:

الــــرأس مرفــــوع
أشادت الصحف التونسية باإنجاز التاريخي 
الذي حققه نسور قرطاج أول أمس ي كأس 
العالم بالفوز عى بطل العالم منتخب فرنسا 
من  اأخرة  الجولة  إطار  ي  رد،  دون  بهدف 
قطر  مونديال  الرابعة  امجموعة  منافسات 
من  مبكرا  الخروج  من  وبالرغم   ..2022
الثاني،  للدور  التأهل  حلم  وضياع  امسابقة 
إا أن الصحف التونسية خصصت صفحاتها 
رافقته  والذي  اانتصار  بهذا  للتغني  اأوى 

مرارة الخروج من امسابقة. 
صفحتها  ي  اليومية  الصباح  جريدة  نرت 
وهو  تونس  منتخب  عماقة  صورة  اأوى 
يحتفل بهدف وهبي الخزري وكتبت عنوانا: 
»تونس تفوز عى بطل العالم... حلم.. حرة 

وانتصار تاريخي«.
وقالت: »حقق امنتخب الوطني أول فوز عى 

منتخب 
هذا  التاريخ  وسيذكر  امونديال،  ي  أوروبي 
وقت  ي  جاء  لأسف  لكنه  الثمن  اانتصار 
أخرى  مرة  قرطاج  نسور  ليمر  مناسب  غر 
بجانب الحدث وكان باإمكان أحسن مما كان 

التعامل  الفني  والجهاز  الاعبون  أحسن  لو 
الروح  بنفس  لعبوا  ولو  أسراليا  مباراة  مع 
شاهدناه  الذي  واإرار  والعزيمة  القتالية 

أمام الدنمارك وفرنسا«.
فقد  بالفرنسية  الناطقة  لوتون  صحيفة  أما 

باإنجاز  وأشادت  اأوى  صفحتها  عى  كتبت 
قطر  مونديال  ي  تونس  منتخب  التاريخي 
2022 حيث وضعت صورة عماقة من لقاء 
رد  »انتصار  فوقها:  وكتبت  وفرنسا  تونس 

ااعتبار.. حان وقت امحاسبة«.
مطالبا  تونس  منتخب  »كان  وأضافت: 
باانتصار وانتظار هدية من السماء.. امنتخب 
عى  بالفوز  التحدي  كسب  ي  نجح  الوطني 
منتخب فرنسا لكنه لم ينجح ي التأهل للدور 
ثمن النهائي بعد فوز أسراليا عى الدنمارك 
امونديال  ي  مشاركته  تونس  منتخب  لينهي 

دون الوصول إى هدفه«.
عنوانا  اليومية  الروق  جريدة  واختارت 
وتودع  العالم  بطل  تهزم  »تونس  يقول: 
الكبرة  امباراة  عن  وتحدثت  امونديال«.. 
التي قدمها نسور قرطاج أمام أبطال العالم، 

مونديال  ودع  تونس  منتخب  أن  إى  مشرة 
قطر 2022 بفوز تاريخي وري أمام فرنسا 

حامل اللقب.
والناطقة  اليومية  ابراس  جريدة  أما 
بالفرنسية فقد وضعت عنوانا مقتضبا يقول: 
لاعب  كبرة  صورة  مع  مرفوع«  »الرأس 
عى  اانتصار  هدف  صاحب  الخزري  وهبي 
بطل العالم.. ي حن نوهت جريدة الصحافة 
الذي  الثمن  باانتصار  اأخرى  هي  اليومية 
حققه منتخب تونس أمس عى حامل اللقب، 
وكتب عنوان: »تونس تحقق الفوز التاريخي 

عى فرنسا دون تأهل«.
الشارع  صحيفة  قالت  رئيي  عنوان  وي 
امغاربي: »مفاجأة أسرالية حرمت تونس من 
رغم  التفاصيل:  ي  وأضافت  الثاني«.  الدور 

روعة اانتصار تونس تغادر امونديال.

الشروق: تونس تهزم البطل وتودع الصباح: حلم.. حسرة وانتصار تاريخي

لوتون: انتصار رد 
ااعتبار.. وحان 
وقت المحاسبة

الصحافة السعودية تشيد بأداء اأخضر رغم الخروج.. «الرياضية»:

حضور كبير.. ووداع مرير
أشادت الصحف السعودية الصادرة 
اأخر  قدمه  الذي  باأداء  أمس، 
كأس  ي  مشاركته  مشوار  طوال 
أبدت  كما   ،2022 قطر  العالم 
تقديرها للمنتخب رغم خروجه من 
العالم  كأس  ببطولة  اأول  الدور 
ي  حاليا  امقامة  القدم  لكرة   2022
قد  السعودي  امنتخب  وكان  قطر.. 
بفوز  امونديال  ي  مشواره  استهل 
 2 اأرجنتيني  نظره  عى  تاريخي 
  / صفر  بولندا  أمام  خر  ثم   1   /
البطولة  وودع  الثانية،  الجولة  ي   2
 1 امكسيكي  امنتخب  أمام  بهزيمته 
/  2 مساء اأربعاء ي الجولة الثالثة 
امجموعة  مباريات  من  واأخرة 

الثالثة.
اأمل من ضياع فرصة  ورغم خيبة 
امونديال  ي  الثاني  للدور  التأهل 
 ،1994 نسخة  منذ  اأوى  للمرة 
الصحف  بدعم  امنتخب  حظي 
قدم  أنه  عى  والتأكيد  السعودية 
مشاركة مرفة للكرة السعودية ي 
أول نسخة من كأس العالم تقام ي 

العالم العربي.
صورة  نرت  »عكاظ«  صحيفة 
العويس  محمد  امرمى  لحارس 
وعنوان:  الرئيسية،  صفحتها  عى 
»كسب  وقالت:  ااحرام«..  »كسبتم 
العالم،  احرام  السعودي  امنتخب 
وخالف  اأنظار  لفت  أن  بعد 
ي  مرفة  ونتائج  بأداء  التوقعات 

كأس العالم«.
كما نرت صحيفة »الوطن« عنوانا 
بمونديال  مبهر  »أخر  يقول 
الذي  الوقت  »ي  وذكرت:  قطر«، 
عن  امتأهلن  أمر  فيه  حسم 
نهائي  ثمن  إى  الثالثة  امجموعة 
إى  لينضموا  بقطر،  العالم  كأس 
منتخبات فرنسا والرتغال والرازيل 
وهولندا والسنغال وإنجلرا وأمركا 
 2022 مونديال  يكن  لم  وأسراليا، 
بل  السعودية،  للكرة  بالنسبة  عاديا 
ي  القدم  كرة  لتطور  تأكيدا  كان 

امملكة واستعادتها لريقها«.
لثمن  التأهل  يكن  »لم  وأضافت: 
ولم  الحسبان،  ي  امونديال  نهائي 
عى  سواء  أساسيا،  مطلبا  يكن 
عى  أو  والحكومة،  القيادة  صعيد 

الصعيد الجماهري«.
من  امطلوب  كان  »إنما  وتابعت: 
امستوى  تقديم  الخر  الصقور 
مباريات  وتقديم  الراقي،  الفني 
تشهده  الذي  الكبر  التطور  تثبت 
الدعم  ظل  ي  السعودية  الرياضة 

لكبر  ا
الحرمن  خادم  حكومة  قبل  من 
بن  سلمان  املك  الريفن، 
اأمر  عهده  ووي  عبدالعزيز، 
أبعد  الذي  سلمان،  بن  محمد 
الاعبن،  كاهل  عن  الضغوطات 
وطالبهم بااستمتاع بامباريات التي 
يخوضونها ي كأس العالم، وتقديم 
امستوى امرف ي امحفل العامي«.

»الرياض«  صحيفة  ذكرت  حن  ي 
امونديال..  يودع  »اأخر  قائلة: 
الفني(  )امدير  رينارد  تخبطات 

تمنح امكسيك نقاط امباراة«.
عنوان  امدينة ي  قالت صحيفة  كما 
»اأخر  اأوى:  صفحتها  عى  لها 

يغادر امونديال باحرام العالم«.
اأوسط«  »الرق  صحيفة  وألقت 
ي  اإصابات  حاات  عى  باللوم 

ف  صفو
»عاصفة  عنوان  ونرت  اأخر، 
أخر  أسقطت  اإصابات 

امونديال«.
وأوضحت: »خر امنتخب السعودي 
امنتخب  أمام  امصرية  مواجهته 
منافسات  وودع   ،2   /  1 امكسيكي 
تحت  قرا   2022 العالم  كأس 
وطأة عاصفة من اإصابات ربت 
أهم نجومه، ومنهم يار الشهراني 
وسلمان الفرج ومحمد الريك وعي 
الفرني  امدرب  ووضعت  البليهي، 
يحسد  ا  وموقف  ورطة  ي  رينارد 
الجميل،  اأخر  حلم  ليتبدد  عليه، 
الذي سجل انطاقة تاريخية ي هذه 
امنتخب  عى  مدو  بفوز  امشاركة 

اأرجنتيني 2 /  1«.

لك  كذ
»الرياضية«  صحيفة  نرت 
كبر  »حضور  عنوان  السعودية 
»ترك  وأضافت  مرير«،  ووداع 
خالدة  تاريخية  بصمة  اأخر 
بالجولة  اأرجنتن  عى  باانتصار 
دور  بلوغ  من  قريبا  وكان  اأوى. 
تاريخه«..  ي  الثانية  للمرة   16 الـ 
داخي  عنوان  ي  الصحيفة  وقالت 
عقب الخروج: 24 عاما.. امجموعات 
 23 أرك  ورينارد  اأخر..  عقبة 
وانتهى  تاريخي  بفوز  بدأ  اعبا 

محتا امركز الرابع.
غافها  عى  الكأس  صحيفة  وقالت 
برأس  يودع  اأخر  امباراة:  عن 
عى  تريحات  ونرت  مرفوع، 

ن  لسا
الفني  امدير  رينارد  هري  الفرني 
انه  خالها  أكد  السعودي  للمنتخب 
باق مع امنتخب خال الفرة امقبلة، 
بطولة  قدم  الفريق  أن  إى  مشرا 
مميزة وحظي بإشادة كافة الخراء 
صحيفة  قالت  أخرا  البطولة.  ي 
اليوم ي عنوانها عن الوداع الحزين 
لأخر السعودية من الدور اأول: 
بمشوار  وأشادت  قرتم..  ما 
امنتخب وامستوى امميز الذي قدمه 
ي  العالم  احرام  وكسبوا  الاعبون 
امباراة  ي  خاصة  الثاث  امباريات 
اأوى التي حقق فيها اأخر الفوز 

عى اأرجنتن بهدفن لهدف.

نسور قرطاج.. 

فرحة ما تمت
وداع  عن  الكويتية  الراي  صحيفة  تحدثت 
وقالت:  قطر  مونديال  تونس  منتخب 
بالفوز  تونس  منتخب  فرحة  تكتمل  لم 
العالم  بطل  الفرني  نظره  عى  التاريخي 
ُثمن  الدور  إى  ومرافقته  نظيف،  بهدف 
النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2022 
عى  تغلّب  أسراليا  منتخب  أن  قطر،  ي 
ليخطف  ذاتها  بالنتيجة  الدنماركي  نظره 
واأخرة  الثالثة  الجولة  ي  الثانية  البطاقة 

من امجموعة الرابعة.
النهائي  الرتيب  »الديوك«  وتصدرت 
اأهدأف  بفارق  نقاط   6 برصيد  للمجموعة 
»نسور  حّل  فيما  »كنغارو«،  الـ  أمام 
قرطاج« ي امركز الثالث بـ 4 نقاط، وجاء 
سيطرة  ومع  بنقطة..  أخراً  »فايكنغ«  الـ 
بعد  توني  لهدف  الحكم  وإلغاء  أفريقية 
العودة إى تقنية الحكم امساعد »VAR«، ي 
الدقيقة الثامنة، شهد الشوط اأول استحواذاً 
تونسياً عى غالبية مجرياته، وحاول »نسور 
قرطاج« ااستفادة من لجوء امدرب الفرني 
من  كبر  عدد  إراك  إى  ديشان  ديدييه 
احتياطيي »الديوك« ي اللقاء، وغياب هداف 
هرنانديز  وثيو  مبابي  كيليان  »اأزرق« 
وأنطوان غريزمان وعثمان ديمبيي وغرهم، 
الدور  إى  تأهلهم  العالم  أبطال  بعد ضمان 
جولتن  أول  ي  فوزهم  مع  النهائي،  ُثمن 
 ،1-2 الدنمارك  وعى   1-4 أسراليا  عى 
الشوط  ي  السادسة.  النقطة  إى  ووصولهم 
تحقيق  من  قرطاج«  »نسور  تمكن  الثاني، 
عى  تاريخي  فوز  وتسجيل  منهم  امطلوب 
نظرهم الفرني للمرة اأوى، بهدف وهبي 
وسيطرتهم  تألقهم  بعد   ،)59( الخزري 
ثمن  غالياً  ليدفعوا  الواضحة عى مجرياته، 
أمام  التي لحقت بهم  امتوقعة  الهزيمة غر 

الـ »كنغارو« ي الجولة الثانية.

الراي الكويتية:

»الرياض«: تخبطات 

رينارد  تمنح 

المكسيك المباراة

»الشرق اأوسط«: 

عاصفة اإصابات 

أسقطت اأخضر 

إعداد- هشام حامد
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حضرنا وانتصرنــا

بتأهل  اأجنبية  الصحف  اهتمت 
السادس  للدور  اأرجنتيني  امنتخب 
بعد   ،2022 قطر  العالم  كأس  من 
بنتيجة  البولندي  نظره  عى  فوزه 
ختام  ي  الثاني  الشوط  خال   0 /2
ليتأهل  الثالثة،  امجموعة  منافسات 
امنتخبان معا إى الدور ثمن النهائي. 
الستة  دور  ي  اأرجنتن  وستلعب 
امركز  صاحبة  أسراليا  مع  عر 
وبولندا  الرابعة،  امجموعة  ي  الثاني 

مع فرنسا حاملة اللقب.
وحققت اأرجنتن اأربعاء فوزا مهما 
الدور  به  بلغت  -2صفر  بولندا  عى 
ي   »974« ملعب  عى  النهائي  ثمن 
اأخرة  الثالثة  الجولة  ي  الدوحة 
ي  الثالثة  امجموعة  منافسات  من 

مونديال قطر 2022 لكرة القدم.
أليسر  ماك  أليكسيس  وسجل 

بدقيقة  ااسراحة  بعد  اأول  الهدف 
ألفاريز  خوليان  وأضاف  واحدة، 
الهدف الثاني ي الدقيقة 67، لتنجح 
ليونيل  إهدار  تعويض  ي  اأرجنتن 

ميي ركلة جزاء ي الشوط اأول.
نقاط  اأرجنتن ست  وأصبح رصيد 
صدارة  وانتزعت  مباريات  ثاث  من 
الخسارة  من  التعاي  بعد  امجموعة 
الجولة  ي  السعودية  أمام   1-2
كرى  من  واحدة  ي  اافتتاحية 

امفاجآت ي تاريخ البطولة.
بتأهل  »أوليه«  صحيفة  واحتفت 
»جئنا  وعنونت:  بادها،  منتخب 

وانترنا، ارقصوا معنا«.
اإنجليزية  الصحف  سلطت  ووكما 
ثمن  إى  اأرجنتن  عبور  عى  الضوء 
ي  حلمها  عى  والحفاظ  النهائي 

»ديي  وكتبت  باللقب،  التتويج 
اأرجنتن  ميي..  »سحر  تلجراف«: 

تبقي عى الحلم حيا«.
صحيفة  عنونت  وبدورها 
تتقدم عى  »اأرجنتن  »الجارديان«: 
الرغم من محنة ميي«، ي إشارة إى 
إهداره لركلة جزاء ي انتصار فريقه 

أمس عى بولندا.
العامية  أوبتا  لشبكة  ووفقاً 
وأرقام  احصائيات  ي  امتخصصة 
ليونيل  أضاع  العامية  القدم  كرة 
الرجيح  ركات  من  مرتن  ميي 
كأس  ي  خاضها  التي  الثاث 
الربات  احتساب  )دون  العالم 
الرقم  يعادل  ما  وهو  الرجيحية(، 
ركات  من  عدد  أكر  القياي 
منذ  اعب  أضاعها  التي  الرجيح 

باسم  امسجل  اأقل  1966عى  عام 
أسامواه جيان اعب غانا. 

مكسيك..  »حزن  أيضا:  وكتبت 
هدف  بفارق  يسقط  الريكولور 
ي  امثرة«،  السعودية  مباراة  ي 
امكسيك من دور  إى خروج  إشارة 
بولندا  عن  بفارق هدف  امجموعات 

النهائي. لثمن  تأهلت  التي 
»موندو  صحيفة  واهتمت 
اأرجنتن  بتأهل  ديبورتيفو« 
ي  معاً«،  »الثنائي  وقالت:  ايضا، 
وروبرت  ميي  ليونيل  إى  إشارة 
تكلمت  بينما  ليفاندوفسكي، 
اموضوع  نفس  عن  »سبورت« 
وخصصت  الفرعي،  بالعنوان 
مطالبة  بالغاف  اأساسية  الفقرة 

بالفوز. إسبانيا 

سبورت«  ديلو  »كوريري  وذهبت 
اإيطالية لإشادة بميي واأرجنتن 
وكتبت: »أواد ميي«، ي اشارة من 
الشباب  الاعبن  تألق  إى  الصحيفة 

بصفوف امنتخب اأرجنتيني.
نسختي  بطلة  اأرجنتن،  وكانت 
بالفوز  مطالبة  و1986،   1978
عن  النظر  بغض  تأهلها  لضمان 
فتابعت  الثانية،  امباراة  نتيجة 
امفاجئة  خسارتها  عقب  صحوتها 
الجولة  ي   2-1 السعودية  أمام 
بعد  الثاني  فوزها  وحققت  اأوى، 

-2صفر. امكسيك  تخطيها 
مباراة   22 إى  ورفع ميي رصيده 
الراحل  اأسطورة  عى  بهذا  متفوًقا 
عى  استحوذ  الذي  مارادونا  دييجو 
امونديال  القياي حتى بداية  الرقم 

21 مباراة. الحاي برصيد 
النسخة  حاليًا  ميي  ويخوض 
كأس  بطوات  ي  له  الخامسة 

العالم.

{ موندو ديبورتيفو{ الجارديان

{ أوليه{ كوريري ديلو سبورت

{ ديلي تلجراف

بعد التأهل الدراماتيكي للتانجو.. صحيفة أوليه:

ديلي تلجراف:
سحر »ليو«

موندو ديبورتيفو: 
ميسي وليفا معً إعداد - وحيد بوسيوف

أسباب 
شخصية.. ذا صن:

ليكيب:

عبور بولندا الكاذببن وايت يغادر..!

بعد  إنجلرا  منتخب  عى  صن«  »ذا  صحيفة  ركزت 
وكتبت  الهدوء  مطاردة  ومحاولة  الـ16  لدور  تأهله 
أن  ساوثجيت  غاريث  »يقول  و  هادئة«  »مطاردة 
الضغط وصل مرحلة الغليان مع انتقال إنجلرا لدور 

الـ16 ي نهائيات كأس العالم قطر«.
الصحيفة اهتمت بمغادرة امدافع اإنجليزي بن وايت 
قطر عائدا إنجلرا أسباب شخصية وكتبت »بن وايت 

يغادر قطر«.
أعلن ااتحاد اإنجليزي لكرة القدم، ي بيان رسمي منذ 
قليل، مغادرة بن وايت معسكر منتخب اأسود الثاثة 

ي الدوحة أسباب شخصية.
ونر ااتحاد اإنجليزي لكرة القدم، بيانا رسميا عر 
اإلكروني، يعلن من خاله مغادرة بن وايت  موقعه 

معسكر اأسود الثاثة.

ركزت صحيفة »ليكيب« عى خسارة فرنسا عى يد تونس وصدارتها 
للمجموعة، وامقابلة امقبلة مع بولندا التي اعترت عبورها للدور امقبل 

ليس بامقنع.
الثالثة  الجولة  ي  تلقاها  التي  الهزيمة  رغم  البولندي،  امنتخب  وتأهل 
واأخرة من دور امجموعات للمجموعة الثالثة، حيث انهزم أمام التانجو 
بهدفن نظيفن، ي امباراة التي جرت بينهما باستاد 974 ضمن الجولة 

الثالثة اأخرة من منافسات امجموعة الثالثة لدور امجموعات. 
6 نقاط ي صدارة  إى  اأرجنتيني بعدما رفع رصيده  امنتخب  وتأهل 

امجموعة ورافقه امنتخب البولندي الذي حل ثانيا برصيد 4 نقاط. 

Sport wereld الهولندية:

الشعور برتقالي..!
نقلتها  هولندا  ي  الحماسية  اأجواء 
امحلية   »sport wereld« صحيفة 
لقاء  قبل  بادها  منتخب  بتشجيع 
مطلع  اأمركية  امتحدة  الوايات 

اأسبوع امقبل.
وقالت الصحيفة: رغم أن التأهل للدور 
الثاني لم يكن سهاً للمنتخب الهولندي، 
خلف  التكاتف  الجميع  عى  يجب  لكن 
ي  مواصلة مشوارهم  الرتقاي  امنتخب 

البطولة بنجاح.
السادس  الدور  ي  هولندا  وستواجه 
تأهل  الذي  اأمركي،  امنتخب  عر 
تفوقه عى  بعد  السادس عر،  للدور 

إيران بهدف نظيف سجله بوليسيتش.

أشادت بمدرب أستراليا.. صحيفة هيرالد صن:

ااعتذار لـ »أرنولد«
أشادت أسراليا بإنجاز منتخبها الوطني الذي يقوده امدرب جراهام أرنولد وطالب 
الجمهور السعيد السلطات بمنح الباد عطلة بمناسبة التأهل مراحل خروج امغلوب 

ي نهائيات كأس العالم 2022 قطر 2022 وااحتفال بهذه امفاجأة السارة.
وتجمع اآاف ي ساحة فيد ي مدينة ملبورن منتصف الليلة اماضية مشاهدة مباراة 

أسراليا التي انتهت بفوز غر متوقع 1 - صفر عى الدنمرك عر شاشة عماقة.
وانطلقت ااحتفاات ي كل مكان بعد امباراة التي صعدت بعدها أسراليا لدور 16 

حيث ستواجه منتخب اأرجنتن اأسبوع امقبل.
وهذه هي امرة اأوى التي يتأهل فيها منتخب أسراليا مراحل خروج امغلوب ي كأس 

العالم منذ نسخة 2006.
وقال الصحيفة: »خراء« كرة القدم مدينون جميًعا بأرني باعتذار كبر.

وأضافت: منذ وقت ليس ببعيد، دعا العديد من الخراء إى إقالة غراهام أرنولد من 
منتقديه  كل  جعل  أنه  اآن  ساتر  روبي  كتب  القدم.  كرة  منتخب  كمدرب  منصبه 

يبدون مثل الجهاء.
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ي  العربية،  الفرحة  وتدون  التاريخ  تدخل  تونس 
والسعادة  الفرح  دار  أرض  عى  اأفراح  مونديال 
وهي قطر، نسور قرطاج نجحوا ي اإبداع واإقناع، 
أحد  عادل  الذي  الخزري،  وهبي  بهدف  وانتروا 
الجابر  سامي  التاريخ  مر  عى  السعودية  نجوم 
تونس  رجال  امونديال،  ي  أهداف   3 سجل  والذي 
امونديال  ي  عربي  انتصار  ثالث  تحقيق  ي  نجحوا 

لهدف،  بهدفن  اأرجنتن  عى  السعودية  فوز  بعد 
بلجيكا  عى  اانتصار  ي  اأطلس  أسود  نجح  كما 
نظيفن،  بهدفن  العالم  كأس  من  الثانية  الجولة  ي 
وأخرا نسور قرطاج انتروا عى بطل العام 2018 
امنتخب الفرني بهدف، ليصعد الديوك الذي ضمنوا 

إى  الصعود 
الجولة  من 

الثانية إى الدور القادم 
امنتخب  يليه  نقاط،   6 برصيد 

ااسراي بنفس النقاط، فيما يتواجد امنتخب التوني 
ي امركز الثالث برصيد أربع نقاط. ويتواجد امنتخب 

امركز  ي  الدانماركي 
نقطة  برصيد  الرابع 
الثالثة  امجموعة  أما  واحدة. 
فانتظرنا حتى بداية الشوط الثاني لنرى 
أهدافا خال مباراة السعودية وامكسيك والتي نجح 
فيها امنتخب امكسيكي ي تسجيل هدفن بينما سجل 

الجابر  سامي  رقم  به  عادل  هدفاً  الدوري  سالم 
امنتخب  ليخرج  العالم،  كأس  نسخ  ي  التاريخي 
أما  وخسارتن.  فوز  بعد  امونديال  من  السعودي 
امنتخب اأرجنتيني فبعدما أضاع ميي ربة جزاء 
ي الشوط اأول بعدما تصدى لها البولندي تشيزني، 
عاد التانجو ليسجلوا هدفن ي الشوط الثاني، بينهم 
الثانية  للمباراة  سجل  الذي  إنزو  طريق  عن  هدف 
امجموعة،  ترتيب  ليكون  العالم.  التواي ي كأس  عى 
بولندا  نقاط،   6 برصيد  اأول  امركز  ي  اأرجنتن 
4 نقاط، السعودية  4 نقاط، امكسيك حققت  حققت 

أتت ي امركز اأخر برصيد 3 نقاط.
العالم،  16 من كأس  إى دور  التانجو  ليتأهل رجال 
بينما  أسراليا،  منتخب  اأرجنتن  سيواجه  حيث 
نفس  ي  بولندا  منتخب  الفرني  امنتخب  يواجه 

الدور.

أرقام اليوم الثالث للجولة الثالثة تسعد العرب

فرحــــــــــــة
ووداع كتب - أحمد رجب

تخطى ميي رقم مارادونا بعدما لعب مباراته الـ 22 ي كأس العالم أمام امنتخب 
الرغوث  العالم، وبدأ  21 مباراة فقط ي كأس  البولندي، بينما لعب مارادونا 
اأرجنتيني مسرته ي كأس العالم خال مونديال 2006 أمام هولندا ي عمر 

)18 سنة و362 يوما(.
{ ميسي

تسجيله  بعد  التاريخ  شافيز  لويس  امكسيكي  دخل 
هدفاً من ركلة حرة، لتكون أول مرة يسجل امنتخب 
كأس  بطولة  ي  حرة  ركلة  من  هدفاً  امكسيكي 

العالم منذ عام 1966.

22

1

5

2

3414

137

ميسي 
يتخطى مارادونا

شافيز 
1يدخل التاريخ

توقف سلسلة 
الاهزيمة

منتخب 
يودع

رقم محبط 
لـ»ليـــو«

تشيزني 
ورقم جديد

أستراليا 
تكتب التاريخ

المكسيك تسجل في »الثاني«

تمريرة ومباراة تاريخية

قطر  العالم  كأس  بطولة  ي  التاريخ  التوني  امنتخب  كتب 
من  يمنعه  لم  اأول  الدور  من  امسابقة  ووداع   ،2022
تحقيق انتصار تاريخي عى حامل اللقب، ليفسد له سلسلة 
العماق  ليتلقى   )0-1( فرنسا  هزمت  تونس  هزيمة.  الا 
الفرني أول خسارة ي مرحلة امجموعات بكأس العالم، منذ 
عام  بشكل  خسارة  وأول   ،2010 إفريقيا  جنوب  مونديال 
النتيجة ي ربع  أمانيا بنفس  أمام  السقوط  امسابقة منذ  ي 

نهائي مونديال الرازيل 2014.

يعد نسور قرطاج خامس منتخب ي تاريخ كأس العالم يودع البطولة من 
دور امجموعات رغم استقباله لهدف واحد فقط، سبقه أربعة منتخبات 
 ،1994 النرويج   ،1982 الكامرون   ،1974 اسكتلندا مونديال  وهم: 

سويرا 2010.

أصبح ميي أول اعب أرجنتيني يضيع ركلتي 
بعد  العالم،  كأس  بطوات  تاريخ  ي  جزاء 
إضاعته لركلة جزاء أمام بولندا، كما أنه أصبح 
ثاني اعب يضيع ركلتي جزاء ي امونديال بعد 

أسامواه جيان مهاجم منتخب غانا.

يتصدى  حارس  ثالث  تشيزني  البولندي  أصبح 
تصديه  بعد  وذلك  العالم،  كأس  ي  جزاء  لركلتي 
لركلة الجزاء من السعودي سالم الدوري ي الجولة 
الثانية من كأس العالم، واأرجنتيني ميي ي الجولة 
الثالثة من كأس العالم، ليكون ثالث حارس ي تاريخ 

البولندي  بعد  جزاء  لركلتي  يتصدى  امونديال 
 ،1974 مونديال  خال  توماسيفسكي 

واأمركي فريدل خال مونديال 2002.

ي  مهما  رقماً  اأسراي  امنتخب  حقق 
منتخب  ثالث  بات  حيث  امونديال، 
بعدما  امجموعات،  دور  من  يتأهل 
مباراتهم  ي  أهداف   4 أكثر  استقبلوا 
يوغوسافيا  بعد  بالبطولة،  اافتتاحية 
ي مونديال 1990، وامنتخب اأوكراني 

ي مونديال 2006.

ي  هدفاً   14 آخر  امكسيكي  امنتخب  سجل  حيث 
امنتخب  فشل  كما  الثاني،  الشوط  خال  العالم  كأس 
السعودي ي الحفاظ عى نظافة شباكه آخر 19 مباراة 

سوى مرة واحدة.

وسط  ي  رائعة  مباراة  باول  دي  اأرجنتيني  قدم 
منتخب  أمام  تمريرة   137 أكمل  بعدما  املعب 
هذا  إى  يصل  أرجنتيني  اعب  أول  ليكون  بولندا، 
الرقم من التمريرات، ي مباريات كأس العالم منذ 

عام 1966.
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المغربي يتخطى كندا ويتأهل للدور الثاني

اأسـود .. عـلـى القـمـــة

ــــجــــاز تـــاريـــخـــي إن

النصيري..

غر  تاريخي  إنجاز  عى  النصري  يوسف  امهاجم  وقع 
مسبوق بن الاعبن امغاربة، بعدما هز الشباك أمام كندا، 

ي ختام دور امجموعات مونديال قطر.
أول اعب  النصري،  يوسف  أصبح  كندا،  وبهدفه ي مرمى 
نسختن  مدار  عى  العالم  كأس  ي  امغرب  منتخب  يسجل 
روسيا  مونديال  ي  النصري  يوسف  وسجل  متتاليتن. 

2018، وكان ذلك أمام منتخب إسبانيا.
التي  العنار  تضم  التي  اأسود  لقائمة  النصري  وانضم 
تمتلك هدفن ي امونديال مع منتخب امغرب، مثل عبد الرزاق 
الجليل  وعبد  الدين  صاح  وبصر   ،1986 نسخة  ي  خري 

كماتشو ي 1998.
بأنه سجل ي نسختن مختلفتن  ينفرد  النصري  لكن يوسف 

وليس ي مونديال واحد.

{  يوسف النصيري

ــــاراة ــــب ــــم نــــجــــم ال

 حكيمي.. 

مواجهة  كرجل  حكيمي،  أرف  امغربي،  النجم  اختر 
الخميس، وانتهت لصالح اأسود،  التي جرت أمس  كندا، 
امجموعة  من  اأخرة  الجولة  لحساب  مقابل،  بهدفن 

.2022 السادسة بكأس العالم قطر 
ي  قدمها  التي  الكبرة  لأدوار  حكيمي،  اختيار  وجاء 
امستوى  عى  وخاصة  الثابت  مستواه  جانب  إى  امباراة، 

الدفاعي، بتضحياته التي قدمت إضافة كبرة.
من  الثاني  الدور  إى  العبور  ي  امغربي  امنتخب  ونجح 
السادسة  للمجموعة  كمتصدر   ،2022 قطر  العالم  كأس 
عى  متفوقا  نقاط،   7 بلغت  بحصيلة  قطر،  بمونديال 
للدور  اأسود  رافقت  التي  الثاني  امركز  صاحبة  كرواتيا 
الـ16، وبلجيكا التي غادرت امونديال بعد أن كانت مرشحة 

اللقب. للمنافسة عى 

{  حكيمي

وليد.. يشكر اعبيه
مدرب  الركراكي  وليد  قدم 
امنتخب امغربي، التهنئة إى 
الفوز عى  بعد  فريقه  اعبي 
هدف  مقابل  بهدفن  كندا 

من  الـ16  لدور  والتأهل 
فيفا قطر  العالم  بطولة كأس 

.2022
قصرًا  اجتماًعا  الركراكي  وعقد 

امغرب عى أرض ملعب  مع اعبي 
والتي  كندا  مباراة  عقب  الثمامة 

حسمها أسود اأطلي لصالحهم بهدفن 
باعبي  الركراكي  وأشاد  هدف.  مقابل 

فريقه وامستوى الذي ظهروا عليه ي امباريات 
رأس  عى  امقبل  للدور  والتأهل  البطولة  ي  الثاث 

امجموعة. {  وليد الركراكي

أكرد ينهي سلسلة الركراكي
أكرد،  نايف  أنهى 
أسود  مدافع 
سلسلة  اأطلس، 
للمنتخب  مميزة 
تحت  امغربي 
امدرب  إراف 

وليد الركراكي.
بتسجيله  وذلك 
بالخطأ ي مرمى زميله 

نهاية  من  دقائق   5 قبل  بونو،  ياسن  الحارس 
الشوط اأول أمام كندا، امس الخميس، ضمن ثالث جوات دور مجموعات 

مونديال 2022، لتصبح النتيجة )2-1( لصالح امغرب.
7 مباريات، منذ توي الركراكي  ويعد هذا أول هدف يلج مرمى منتخب امغرب ي 
قيادته الفنية. فقد لعب امنتخب بقيادة امدرب الشاب 4 مباريات ودية، أمام مدغشقر 

وتشيي وباراجواي وجورجيا.

{  نايف أكرد

{  اأسود

زياش يكسر نحس المونديال
تقدم  هدف  زياش  حكيم  امغربي  النجم  سجل 
دقائق   5 مرور  بعد  كندا،  عى  اأطلس  أسود 
أمس  مساء  امنتخبن،  لقاء  انطاق  من  فقط 
الخميس عى ملعب الثمامة، ي إطار الجولة 
السادسة  للمجموعة  واأخرة  الثالثة 

ببطولة كأس العالم 2022.
واستغل زياش هدية حارس كندا 
الكرة،  تمرير  ي  أخطأ  الذي 
أهدافه  أول  ليسجل 
كأس  ي 

النسختن  ي  خاضها  مباريات   5 بعد  العالم، 
اماضية والحاليـة من البـطولة دون أن يــهز 

هدفا  تشيلي  مهاجم  أحرز  كما  الشــباك. 
لقاء  مباراة رسمية، أول مرة منذ  دوليا ي 

إفريقيا الوسطى ي نوفمر 2020، ضمن 
قبل  اإفريقية،  اأمم  كأس  تصفيات 

بسبب  لفرة  امنتخب  عن  ابتعاده 
خافات مـع امدرب السابق، 

وحيــد خليلوزيتش.

زياش يكسر نحس المونديال
{  زياش

وصدارة  التأهل  بطاقة  امغربي  امنتخب  حسم 
عى  أمس  تفوقه  بعد  السادسة،  امجموعة 
أقيمت  التي  امباراة  خال   ،1   /  2 بنتيجة  كندا 
كبر.   جماهري  بحضور  الثمامة،  استاد  عى 
نقاط،   7 برصيد  السادسة  امجموعة  تصدراأسود 
 5 بـ  امجموعة  وصيف  الكرواتي  امنتخب  ورافقه 
نقاط.  سجل أهداف امنتخب امغربي كٌل من حكيم 
الدقيقة  ي  النصري  ويوسف  الرابعة  الدقيقة  زياش 
مرماه  ي  بالخطأ  أكرد  نايف  لكندا  سجل  يينما   ،34

جانب  من  قوية  كانت  امباراة  بداية    .44 الدقيقة  ي 
اأول،  الشوط  ي  اأفضل  كان  الذي  امغربي  امنتخب 
حيث حاول رفقاء نايف أكرد التسجيل مبكرا، وهو ما 
تحقق خال الهدف الذي سجله حكيم زياش ي الدقيقة 
4، بعد أن استفاد من خطأ للحارس بورخان الذي حاول 
إبعاد الكرة، لكنه وضعها أمام نجم اأسود الذي استغل 
خروج الحارس وسددها للمرمى الفارغ، وسجل الهدف 
اأول.  ولم يكتف اأسود بهذا الهدف بل واصل محاواته 
بحثا عن الهدف الثاني، للعب بأكثر أريحية فيما بقي من 
عمر الشوط اأول، محاواً استغال رعة سفيان بوفال 
امنتخب  هدف  عى  الكندي  امنتخب  ورد  زياش.  ومهارة 
اليمنى  الجهة  انطاقة من  بعد   ،16 الدقيقة  امغربي، ي 

كان  الذي  لبوشنان  أمام امرمى وتابع الكرة ومرر 
دون أن يلمسها.

 ،24 الدقيقة  من وي  تمريرة 
للنصري  ي حكيمي  انطلق  الذي 
العمليات،  تسديدة مربع  ومن 
سجل  الثاني أرضية  الهدف 

وعجز  لأسود. 
ي  الكندي  امنتخب 
مرمى  الوصول 

بونو،  الحارس 
م  مـــــا أ

امغرب.  منتخب  اعبو  مارسه  الذي  الضغط 
الجهة  من  جيدة  محاولة   34 الدقيقة  وي 

الذي سدد  اليمنى قادها زياش ومرر لصابري، 
للكرة  تصدى  امدافعن  أحد  أن  غر  امرمى،  أمام 

44، التي  وهي ي طريقها للمرمى، لتأتي الدقيقة 
وألغى  مرماه.  ضد  هدفا  أكرد  نايف  فيها  سجل 

يوسف  امغربي، سجله  للمنتخب  هدفا  امباراة  حكم 
اأول،  الشوط  من  اأخرة  الثواني  خال  النصري 
أقوى  بشكل  الكندي  امنتخب  ودخل  التسلل.  بداعي 
الثاني،  الهدف  تسجيل  محاواً  الثاني،  الشوط  ي 
للدفاع  للخلف  امغربي  امنتخب  تراجع  واستغال 
يسجل  جينيور  وكاد  اأول.  الشوط  ي  تقدمه  عى 
ألفونسو،  تمريرة  من  للكرة  جيدة  متابعة  بعد  الهدف 
تدخل  الكندية،  امحاوات  وأمام  محادية.    مرت  حيث 
الركراكي إعادة التوازن لصفوف فريقه، من خال إخال 
كٍل من سليم أماح وزكريا أبو خال مكان الثنائي من 
الدقيقة  وشهدت  بوفال.   وسفيان  صابري  عبدالحميد 
أديبا،  رأسية  من  الكندي،  للمنتخب  خطرة  فرصة   ،72

من  كا  الركراكي  وأرك  الكرة.   العارضة  ردت  حيث 
الدين  الله وجواد يميق بدا من حكيم زياش وعز  حمد 
أوناحي ي الدقيقة 77، وكاد الحارس بونو يرتكب خطأ 
قبل  كندي  اعب  أمام  الكرة  منه  ضاعت  أن  بعد  فادحا 
الله  حمد  يستغل  ولم  عليها.   وينقض  يــــتدارك  أن 
أبو  يمرر  ولم  بالكرة  احتفظ  حيث  هجومية،  مرتدة 
خال الذي كان وحيدا أمام امرمى لينتهي اللقاء بتفوق 
جدارة  عن  السادسة  للمجـــموعة  وتسيده  اأسود 

واستحــقاق من خال فـــوزين وتعادل.
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بعد إنجاز التأهل لدور الـ«16»

»اأسود المغربية« أرقام تاريخية لـ
كتب - أحمد رجب

تاريخياً  إنجازا  امغربي  امنتخب  حقق 
كأس  من  الـ16  دور  إى  بالصعود 
اأوى  للمرة  مجموعته  تصدر  بعد  العالم 
بهدفن  كندا  عى  اانتصار  بعد  تاريخياً 
زياش  حكيم  فيها  أبدع  مباراة  ي  لهدف 
قدم  حيث  اآخر.  وصنع  هدفاً  مسجاً 
طيلة  للغاية  مميزًا  أداًء  ااطلس  أسود 
ي  تألقه  زياش  وواصل  امباراة،  أحداث 
امونديال وأبدع، امنتخب امغربي استطاع 
أن يكون ي صدارة امجموعة بعد وصوله 
لسبع نقاط، بينما أتى امنتخب الكرواتي 
ثالثًا  وبلجيكا  نقاط،  ثانيًا برصيد خمس 
امنتخب  حل  فيما  نقاط،  أربع  برصيد 
ااطلس  أسود  نقاط.  بدون  أخرًا  الكندي 
العرب خاصة ي ظل خروج  رفعوا رأس 
منتخبي تونس، السعودية من كأس العالم 
بعد تحقيق امنتخب السعودي 3 نقاط ي 
التي ضمت اأرجنتن، بولندا،  مجموعته 
 4 التوني  امنتخب  حقق  فيما  امكسيك، 
التواجد  بعد  العالم  كأس  ي  فقط  نقاط 
الدانمارك،  ضمت  التي  امجموعة  ي 
امنتخبن  كا  ونجحا  أسراليا.  فرنسا، 
ي  الصقور  أو  قرطاج  نسور  سواء 
هذا  ي  تاريخين  انتصارين  تحقيق 
عى  السعودية  انتصار  بعد  امونديال 
اأرجنتن بهدفن لهدف، وانتصار تونس 

عى فرنسا بهدف نظيف.

انتصار على أوروبا
العالم  كأس  ي  امغربي  للمنتخب  اأول  اانتصار  هو  هذا 
قبل  من  مباريات  أربع  لعب  حيث  أوروبية،  غر  دولة  أمام 
خرها جميًعا أمام برو، السعودية، الرازيل، وإيران. واآن 
أوروبية وهي كندا حقق  أمام دولة غر  الخامسة  ي مباراته 

اانتصار اأول بعدما فازت بهدفن لهدف.

ي  الكندي  امنتخب  شباك  ي  اأول  بهدفه 
الجولة الثالثة من كأس العالم، يكون حكيم 
امنتخبات  أهداف  أرع  صاحب  زياش 
بعد  العالم  كأس  نسخ  مدار  عى  العربية 
جيان  أسامواه  بعد  ثانية،  و30  دقائق   3
الثانية  ي  أتى  الذي   2006 ي  التشيك  أمام 

مسافة  اأبعد  الهدف  صاحب  وهو   ،68

العالم منذ عام  العربية ي كأس  للمنتخبات 
كأس  ي  اأبعد  الهدف  كان  حيث   1966

العالم عن بعد 30.66
كما أصبح زياش أول اعب مغربي يخوض 

ست مباريات كاملة ي امونديال.

زياش 
اأسرع

انتصارات 
عربية

حققها  التي  اانتصارات  عدد  امغربي  امنتخب  عادل 
امنتخب السعودي ي امونديال، والتي بلغت 4 انتصارات 
عى  أمس  حققه  الذي  الفوز  بعد  وذلك  مونديالية، 
امنتخب الكندي ي الجولة الثالثة من كأس العالم بهدفن 
لهدف، ليكون هذا اانتصار هو ثاني انتصارات امغرب 

ي امونديال بعد الفوز عى بلجيكا ي الجولة الثانية.
من  بدأت  والتي  اأربعة،  السعودية  انتصارات  وكانت 
امغربي  امنتخب  عى  اانتصار  بعد   1994 مونديال 
البلجيكي  امنتخب  عى  انتروا  كما  لهدف،  بهدفن 

بهدف دون رد.
اانتصار  السعودي  امنتخب  انتر   ،2018 ي مونديال 
امنتخب امري  الفوز عى  بعد  العالم،  الثالث ي كأس 

بهدفن لهدف.
وأخرًا اانتصار الرابع كان ي مونديال قطر بعد الفوز 

عى اأرجنتن بهدفن لهدف.
بعد  اأربعة  اانتصارات  فجاءت  امغربي  امنتخب  أما 
مونديال  ي  لهدف  أهداف  بثاثة  الرتغال  عى  الفوز 
1986، ثم الفوز عى إسكتلندا بثاثية نظيفة ي مونديال 

1998، ثم الفوز ي مباراتن متتاليتن ي مونديال قطر 

2022، أمام بلجيكا بهدفن نظيفن، ثم الفوز عى كندا 

بهدفن لهدف.

امنتخب امغربي بات ثاني منتخب يهتز شباكه بأهداف 
ذاتية ي مونديال كأس العالم، واهتزت شباك امنتخب 
فإن  ذاته،  الوقت  ي  أهداف،   3 برصيد  امغربي 

طوال  امغرب  استقبلها  التي  الذاتية  اأهداف 
كانت  العالم  كأس  ي  مشاركاتها  تاريخ 

 %  13 وبنسبة  اعبيها،  بواسطة 
فقط.

أهداف 
ذاتية

بانتصار اأمس الذي حققه 
امنتخب امغربي أمام امنتخب 
الكندي بهدفن لهدف، يكون 
وليد الراكركي أول مدرب 
حقق نصف انتصارات 
امنتخب امغربي ي مونديال كأس العالم، حيث 
حقق أسود اأطلس 4 انتصارات بثاثة مدربن 
مختلفن، بينهم الراكركي مرتن.. حيث كان 
اانتصار الذي حققه أمام امنتخب البلجيكي، أول 
انتصار مدرب محي مغربي ي كأس العالم.

تمريرة كندية
طوال  امنتخبن  أرقام  عى  نظرة  نلقي 
الكندي  امنتخب  امباراة، حيث سدد  أحداث 
5 تسديدات أمام امغرب، فيما سدد امنتخب 
عى  تسديدتان  بينهم  تسديدات   6 امغربي 

امرمى، سجل بهما هدفن خال امباراة.
تمريرة   523 تمرير  ي  الكندي  نجح  كما 
امغربي  أما  صحيحة،  تمريرة   453 بينها 
تمريرة   296 بينها  تمريرة   373 فمرر 

صحيحة.

استخاص  ي  اأطلس  أسود  نجوم  ونجح 
افتك  الذي  بالكندي  23 مرة، مقارنة  الكرة 
نجومه الكرة 13 مرة ، فيما كان ااستحواذ 
لصالح الكندي 59 % مقابل41 % للمغربي

وارتكب الفريقان نفس عدد امخالفات ، 14 
مخالفة لكل منتخب ، فيما كانت التسديدات 
تسديدات   4 العمليات  صندوق  داخل  من 
تسديدات  كانت  فيما  الكندي،  للمنتخب 

امنتخب امغربي 3 تسديدات فقط.

عدد أهداف اأسود
تسجياً  عربي  منتخب  أكثر  امغربي  امنتخب  بات 
لأهداف ي تاريخ نسخ كأس العالم بعد هدي اأمس 
أمام امنتخب الكندي، حيث وصل رصيد اأهداف إى 

18 هدًفا.

عربي  منتخب  أول  امغربي  امنتخب  أصبح  كما 

وإفريقي يصل إى الدور الثاني بتحقيقه 7 نقاط عى 
إفريقي  منتخب  أول  وهو  امجموعات.  دور  ي  اأقل 
يتصدر مجموعته منذ امنتخب النيجري عام 1998.

الركراكي الذهبي

{ وليد الركراكي



عى  بالصدارة  الكبر  اإنجاز  امغرب  وحققت 
حساب وصيف وثالث النسخة اأخرة من كأس 

العالم ي روسيا.
الكبرة  سعادتهم  رغم  أن  الاعبون  وأوضح 
املف  اآن غلق  عليهم  أنه  إا  والصدارة  بالفوز 
التي  امقبلة  الصعبة  امرحلة  ي  أكثر  والركيز 
سيكون  الفريق  أن  الركيز  من  امزيد  تتطلب 
للفوز  مرشحة  عماقة  منتخبات  مواجهة  ي 
العزيمة  يتطلب  عليها  والفوز  الغاي  باللقب 
أظهرها  التي  من  أقوى  قدرات  وإظهار  اأكر 
امنتخب ي دور امجموعات. وعر حكيم زياش، 
البالغة  سعادته  عن  امغربي  امنتخب  نجم 
أسود  مع  حققه  الذي  التاريخي  التأهل  بعد 
لهدف،  بهدفن  كندا  عى  الفوز  بعد  اأطلي 
الثالثة لدور امجموعات  ضمن مباريات الجولة 
العالم، وصدارة امجموعة وبلوغ  لبطولة كأس 
أسود  تاريخ  ي  مرة  لثاني  عر  الستة  دور 

اأطلي

أضاف حكيم زياش عقب امباراة قائا: فخور 
لحظة  كل  ي  حاربنا  أننا  قدمناه  بما  للغاية 
والجميع  التاريخ  وكتبنا  املعب  أرضية  عى 
فخور بنا، ومنذ اللحظة اأوى وكل اعب داخل 
ي  الثقة  لديه  كانت  امغربي،  امنتخب  صفوف 
وبمقدورهم  اأفضل  بأنهم  زمائه  وي  نفسه 
امجموعة، رغم  امنتخبات ي  التفوق عى جميع 
روسيا  ي  العالم  بطل  وصيف  كرواتيا  وجود 
صاحب  امنتخب  بلجكيا  وجود  وكذلك   2018
امونديال  برونزية  وصاحب  الثالث  امركز 

السابق.
وأشار نجم أسود اأطلي إى أن إحساسه كان 
رائعا بالهدف اأول وأفضل ما فيه أن الاعبن 
مثل  وكانوا  منهم،  قريبة  الجماهر  كانت 
كثرا  الجميع  وساعدوا  املعب،  داخل  الاعبن 

واأجواء كانت ممتازة واإحساس رائع.
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نجوم المغرب يحتفلون باإنجاز 
تحدثوا بعد الفوز على كندا:

ا نخشى أي منافس
قال عز الدين أوناحي نجم امنتخب امغربي 

إن فريقه دخل مباراة كندا بهدف واحد وهو 
الفوز عى امنافس والتأهل ي صدارة امجموعة 
رغم امتاك أسود اأطلي لفرصتي اللعب عى 
الفوز والتعادل من أجل ضمان بطاقة العبور 

للدور امقبل، مشرا إى أنهم لم يفكروا ولو 
لحظة واحدة ي أمر اللعب عى التعادل أمام 

امنتخب الكندي. أضاف أوناحي قائا: »الجميع 
داخل امنتخب سعيد للغاية بالفوز وضمان 

اللعب ي امرحلة امقبلة والبقاء أطول وقت ي 
قطر وامشاركة الرائعة ي كأس العالم، وهدفنا 

مواصلة امشوار حتى النهاية والوصول أبعد 
مرحلة مقبلة«.

وأشار إى أن الاعبن عليهم أن يفرحوا بعد 
امباراة وعلينا ريعا إنهاء هذه الفرحة ريعا 

والعودة أجواء الركيز ي امرحلة امقبلة 
الهامة، والتي ا بديل فيها عن مزيد من الركيز 

أن امنتخب امغربي دخل ي مرحلة أصعب 
بامونديال وعليه ابد من التعامل الحذر مع 

نشوة اانتصار وأا تمنع الاعبن من اإعداد 
الجيد لدور الستة عر.  وأوضح أن امنتخب 
امغربي قوي وا يخى أي منافس مهما كان 
اسمه وقادر عى مواجهة أي فريق آخر وعى 
الجميع أن يحذر من خطورة امغاربة، وأنهم 
طامعون ي الوصول أبعد مرحلة بامونديال 
ونحن لدينا ثقة كبرة ي أنفسنا وقدرتنا عى 

التأهل أبعد نقطة ي الكأس الذهبية.

قادرون على الوصول أبعد مدى
امغربي  امنتخب  مدافع  حكيمي  أرف  قال 
وأفضل  الفرني  جرمان  سان  باريس  ونجم 
وراء  الر  إن  وكندا،  امغرب  مباراة  ي  اعب 
تأهل أسود اأطلس إى الدور ثمن النهائي من 
بطولة كأس العالم 2022، عقب الفوز عى كندا 
بهدفن لهدف، يعود إى خلق الاعبن والجهاز 
داخل  عائي  لجو  الركراكي  وليد  بقيادة  الفني 
معسكر منتخب امغرب مشرا إى أن امجموعة 
منسجمة  امنتخب  يضمها  التي  الحالية 
عى  يركز  والكل  الصحيح  الطريق  ي  وتمي 
بامزيد من  امغرب  إسعاد  امنشود وهو  الهدف 

اانتصارات ي كأس العالم.
امنتخب  اعبي  أن  حكيمي،  أرف  وأضاف 
أن  خاصة  التاريخ  ي  أسماءهم  كتبوا  امغربي 

أسود اأطلي لم ينجحوا ي تخطي عقبة دور 
والفريق  سنوات  منذ  العالم  لكأس  امجموعات 
حساب  عى  عر  الستة  دور  تخطي  هدفه 
مدى،  أبعد  امسرة  تستمر  وأن  منافس  أي 
تغير  هدفهم  امغاربة  الاعبن  أن  موضحا 
ي  قدرته  عى  والتأكيد  العربي  الاعب  وضعية 
الوصول أفضل ما يمكن ي كأس العالم، مؤكدا 
الركراكي لديه شخصية رائعة  أن امدرب وليد 
وساعد الاعبن كثرا ي الركيز واللعب بأفضل 
لجماهر  الشكر  حكيمي  ووجه  ممكن.   شكل 
منتخب امغرب قائا: »شكرا للجماهر امغربية 
الذين كانوا يدعموننا ونعاهدهم أن نقاتل بكل 
التي  الهامة  امقبلة  امرحلة  ي  إسعادهم  قوة 

تتطلب امزيد من الدعم والتشجيع«.

رقص داخل غرف المابس

امغربي  امنتخب  اعبو  حرص 
عى ااحتفال داخل غرف امابس 
أمام  الفريق  مباراة  انتهاء  عقب 
كندا والفوز بهدفن مقابل هدف 
حساب  عى  امجموعة  وصدارة 
منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.

أنغام  عى  الاعبون  وتجمع 
غرفة  داخل  امغربية  اموسيقى 
الرقص  عى  وحرصوا  امابس 
والغناء وااحتفال بالفوز والتأهل 
أصوات  وظلت  التاريخي، 

وهم  طويلة  لفرة  عالية  الاعبن 
يغنون، وحرص الكثر منهم عى 
مواقع  عى  اللحظة  تلك  تصوير 
والتقاط  ااجتماعي  التواصل 

التذكارية. الصور 
اعبي  احتفاات  واستمرت 
وصولهم  حتى  امغرب  منتخب 
الدوحة  ي  اإقامة  فندق  إى 
قاعة  داخل  احتفلوا جميعا  حيث 
البهجة  من  حالة  وسط  الطعام 

والسعادة.

أشرف حكيمي:

احتفل نجوم المنتخب المغربي باإنجاز التاريخي الذي حققه 

الفريق بالتأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم، 

بعد تصدر المجموعة برصيد 7 نقاط بعد التعادل مع كرواتيا، ثم 

اانتصار على بلجيكا وأخيرا كندا.

كتب- محمد الجزار وعاطف شادي 

{ عز الدين أوناحي

أوناحي:

فـوزي لـقـجــع يهـنئ
لكرة  امغربي  ااتحاد  رئيس  لقجع  فوزي  كان 
الفريق  اعبي  تهنئة  عى  حرص  من  أول  القدم 
بعد الفوز عى كندا والتأهل إى دور الستة عر 
تاريخ  ي  مرة  لثاني  العالم  كأس  بطولة  من 
منتخب أسود اأطلي. ودخل لقجع الذي يشغل 
امغربي، منصب  بجانب منصبه رئيسا لاتحاد 
امكتب  وعضو  القدم  لكرة  الفيفا  مجلس  عضو 

التنفيذي لاتحاد اإفريقي )كاف( ي نوبة بكاء 
شديدة بعد الفوز تعبرا عن سعادته مؤكدا أنه 
كان يثق ي قدرة رجال امغرب عى تخطي تلك 
العقبة وتحقيق اإنجاز. وتواجد لقجع ي غرفة 
مابس الفريق عقب انتهاء امباراة وهنأ الاعبن 
والجهاز الفني بقيادة وليد الركراكي مؤكدا أنهم 

أسعدوا ماين امغاربة.
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فرحة أسطورية .. بـ »الملحمة المغربية«
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ثالث العالم يغادر مونديال قطر

قصي بلجيكا
ُ
كرواتيا ت

منتخب  تأهل   - أ  ب.  د.   - الدوحة 
كرواتيا إى دور الـ16 ببطولة كأس 
مع  تعادله  عقب  القدم  لكرة  العالم 
امباراة  خال  سلبيا  بلجيكا  منتخب 
التي جمعتهما أمس الخميس، ضمن 
اأخرة  الثالثة  الجولة  منافسات 
السادسة  امجموعة  منافسات  من 

بالبطولة.
كافة  استغال  ي  امنتخبان  وفشل 
أمام  لهما  اتحيت  التي  الفرص 
عى  منهما  كل  ليحصل  امرمين 

نقطة.
إى  رصيده  الكرواتي  امنتخب  ورفع 
خمس نقاط ي امركز الثاني، وتأهل 
منتخب  رفع  فيما  الـ16،  لدور 
ي  نقاط  أربع  إى  رصيده  بلجيكا 

امركز الثالث ليودع البطولة.
من  ريعة  امباراة  بداية  وجاءت 
بادر  الذي  الكرواتي  امنتخب  جانب 
الدقيقة  ي  هجومية  محاولة  بشن 
الكرة  اللقاء عندما وصلت  اأوى من 
الذي سدد كرة  إيفان بريشيتش  إى 
قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن 

كرته مرت بعيدة عن امرمى.
تراجع  الكرواتي  امنتخب  ولكن 
امنتخب  ليستعيد  الهجمة،  تلك  بعد 
الذي  اارتباك  بعد  توازنه  البلجيكي 
الكرة  عى  واستحوذ  اللقاء،  به  بدأ 
خطورة  أي  تشكيل  ي  فشل  ولكنه 
حقيقية عى مرمى امنتخب الكرواتي 
ي  كانت  وحيدة  هجمة  باستثناء 
13 عندما انطلق كيفن دي  الدقيقة 

درايس  إى  بينية  كرة  ومرر  بروين 
مرتنز داخل منطقة الجزاء ليقابلها 
علت  كرته  لكن  مبارة  بتسديدة 

العارضة.
حرة  ركلة  لعبت   15 الدقيقة  وي 
منطقة  داخل  إى  كرواتيا  منتخب 
من  حالة  لتحدث  بلجيكا  جزاء 
يدخل  أن  إثرها  عى  اضطر  اارتباك 
أندريج  عى  بقوة  كاراسكو  يانيك 
داخل  كرواتيا،  اعب  كراماريتش، 
منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة 
الفيديو  حكم  لتقنية  عاد  لكنه  جزاء 
ركلة  قرار  وألغى  »فار«  امساعد 
منتخب  حرة  ركلة  واحتسب  الجزاء 
لوفرين،  ديان  تسلل  بداع  بلجيكا 
اعب كرواتيا أثناء لعب الركلة الحرة.

البلجيكي  امنتخب  فرض  بعدها 
سيطرته عى مجريات اللقاء وتوالت 
محاواته الهجومية بحثا عن تسجيل 
تراجع  امقابل  ي  التقدم،  هدف 
ملعبه  لوسط  الكرواتي  امنتخب 

واعتمد عى شن الهجمات امرتدة.
ي  املعب  وسط  ي  اللعب  وانحر 
ليطلق  اأول  الشوط  فرات  أغلب 
بالتعادل  نهايته  صافرة  الحكم 

السلبي بن الفريقن.
أصبح  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 
اللعب سجاا بن امنتخبن بحثا عن 

تسجيل هدف التقدم.
يفتتح  أن  البلجيكي  امنتخب  وكاد 
التسجيل ي الدقيقة 49، عندما لعبت 
كرة عرضية من الجانب اأيمن ارتقى 

إليها رومليو لوكاكو وقابلها بربة 
رأس لكن ليفاكوفيتش تصدى لها.

بفرصة  الكرواتي  امنتخب  ورد 
استلم  عندما   50 الدقيقة  ي  خطرة 
الكرة عى حدود منطقة  كوفاستيش 
كرة  ليسدد  البلجيكي  امنتخب  جزاء 
قوية حولها كورتوا بأطراف أصابعه 

لركلة ركنية.
لوكا  توغل  التالية  الدقيقة  وي 
مودريتش بالكرة من الناحية اليمنى 
وسدد  بلجيكا  جزاء  منطقة  داخل 
كرة أرضية قوية تصدى لها كورتوا 

براعة.
واستمرت سيطرة امنتخب الكرواتي 
عى مجريات اللقاء وتوالت محاواته 
هدف  تسجيل  عن  بحثا  الهجومية 
اارتباك  ظهر  امقابل،  ي  التقدم، 
بلجيكا  منتخب  اعبي  عى  واضحا 
الذين اعتمدوا عى تضييق امساحات 
تتاح  وقتما  امرتدة  الهجمات  وشن 

أمامهم الفرصة.
تسجيل  فرصة  لوكاكو  وأهدر 
من  اأخرة  الدقيقة  ي  الفوز  هدف 
هازارد  ثورجان  مرر  اللقاء،عندما 
كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء 
لكن  إبعادها  ي  ليفاكوفيتش  ليفشل 
الكرة اصطدمت بصدر لوكاكو داخل 
منطقة الست يارادت قبل أن يمسكها 

ليفاكوفيتش من عى خط امرمى.
بدون  اللقاء  من  امتبقي  الوقت  ومر 
صافرة  الحكم  يطلق  أن  قبل  جديد 

نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

بكـــاء لوكاكـــو

دخل روميلو لوكاكو، اعب منتخب بلجيكا، ي نوبة 
بكاء بعد تعادل فريقه أمام كرواتيا سلبيا، أمس 

الخميس عى ملعب أحمد بن عي، ضمن ختام مرحلة 
امجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وأهدر لوكاكو 3 فرص محققة عى اأقل، بعدما 
شارك بديا ي الشوط الثاني، ليساهم بقوة ي خروج 

فريقه من امونديال.
وبهذا التعادل، رفع منتخب كرواتيا رصيده إى 

5 نقاط، لينتزع وصافة امجموعة ويصعد رفقة 
امنتخب امغربي، امتصدر بسبع نقاط.

أما منتخب بلجيكا ثالث امونديال اماي، الذي تفنن 
مهاجمه روميلو لوكاكو ي إهدار الفرص، فقد ودع 

من الدور اأول بعدما جمع 4 نقاط فقط، بينما تذيل 
منتخب كندا الرتيب دون رصيد.

{ لوكاكو

مودريتش.. اأفضل

كرواتيا،  منتخب  نجم  مودريتش  لوكا  حصل 
بلجيكا،  مباراة  ي  اعب  أفضل  جائزة  عى 
تريحات  ي  مودريتش  وقال  الخميس.  أمس 
حققنا  أننا  »أعتقد  امباراة:  بعد  له  صحفية 
وكان  صعبة  كانت  امباراة  مستحقا..  صعودا 
سنناضل  منافسنا  كان  أيا  لنا،  مهما  الصعود 

ونسعى لتحقيق الفوز، ومواصلة امشوار«.
وحول حقيقة منحه نصائح لزمائه ي التعامل 
مع تيبو كورتوا حارس بلجيكا وزميله ي ريال 
نصائح  بأي  أتقدم  لم  الواقع  »ي  قال:  مدريد 
بصفتنا  كورتوا  مع  التعامل  حول  لزمائي 
ثابتة  خطة  ولدينا  نواجه،  من  نعرف  زماء.. 
ي  نترف  كيف  أبلغنا  وامدرب  وواضحة، 
املعب، قدمنا امطلوب ونستحق الصعود للدور 

التاي«. 

{ مودريتش

زاتكو:

لم نلعب على التعادل
عن  كرواتيا،  منتخب  الفني  امدير  داليتش  زاتكو  تحدث 
كأس  لبطولة  امجموعات  دور  ختام  ي  بلجيكا  مواجهة 

العالم، والتأهل إى دور الـ16 للمونديال.
قال داليتش: »لم نلعب عى التعادل، 
أن  نعلم  وكنا  نفوز،  أن  وأردنا 
ستكون  امغرب  مباراة  نتيجة 
أو  نجازف  لم  ولذلك  حاسمة، 
وبلجيكا  التعادل،  عى  نلعب 
ولذلك  امنتخبات،  أفضل  من 
دفاعية  بطريقة  نلعب  كنا 
بعض اليء، ولذلك كنا نحاول 
مواجهتهم،  امباراة  نهاية  حتى 
بحسابات  امباراة  ندخل  لم 
وأردنا  مسبقة 

أن نفوز«.

{ زاتكو داليتش

مارتينيز يعلن الرحيل
أعلن روبرتو مارتينيز، امدير الفني 
تدريب  عن  رحيله  بلجيكا،  منتخب 
الفريق بعد خروجه من الدور اأول 

لبطولة كأس العالم قطر 2022.
تريحات  ي  مارتينيز،  وكشف 

الرحيل  »قررت  الصحفي  بامؤتمر 
كأس  قبل  بلجيكا  تدريب  عن 
العالم، هذه نهاية تعاقدي، لم تقدم 

استقالتي أو ما شابه«.
مع  ي  مباراة  آخر  »هذه  وقال: 
أجل  من  حرت  بلجيكا،  منتخب 

لكأس  الصعود  هي  واضحة  مهمة 
سبق  امنافسة،  ومواصلة  العالم 
وحققنا ميدالية برونزية، أعتقد أننا 
سنرك إرًثا ا بأس به، لدينا اعبن 
دولية  مباراة   100 من  أكثر  لعبوا 
وبالتاي يستحقون التواجد، كانت 6 
كل  بذل  من  وتمكننا  رائعة  سنوات 
جًدا،  فخور  يجعلني  وهذا  لدينا  ما 

حان الوقت أن أتنحى«.
وتابع: »لعبنا مباراة واحدة جيًدا ي 
كأس العالم لكن الخوف تملكنا بعد 
امسؤولية  قدر  عى  نكن  ولم  ذلك، 
وهذا أدى إى اإخفاق، خلقنا الفرص 
أفضل من كرواتيا اليوم، كان يمكننا 
الحقيقي  معدننا  الجميع  نري  أن 

لكننا أهدرنا الفرصة«.

الطرد: ا يوجد

الحكم: أنتوني تايلور 

بلجيكاكرواتيا

00
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لتحديد المتأهل للدور الثاني

سويسرا وصربيا.. مصيرية

منتخب  يتطلع  ــ  قنا   الدوحة- 
لتحقيق  القدم  لكرة  اأول  سويرا 
والتأهل  الربي  نظره  عى  الفوز 
العالم  كأس  ببطولة  الـ16  للدور 
FIFA قطر 2022، عندما يتقابان 

اليوم الجمعة عى استاد 974 ضمن 
للمجموعة  واأخرة  الثالثة  الجولة 
منتخب  وكان  بامونديال.  السابعة 
سويرا تغلب عى الكامرون بهدف 
انهزم  ثم  اأوى  الجولة  ي  رد  دون 
أمام الرازيل بهدف نظيف ي الجولة 
الثانية، ويتعين عى سويرا تحقيق 
انهزمت  وإذا  للتأهل  اليوم  الفوز 
وإذا  امونديال،  ستغادر  ربيا  ضد 
إذا  ستخرج  فإنها  سويرا  تعادلت 
إذا  لكن  تعادلت،  أو  الرازيل  فازت 
فازت الكامرون عى الرازيل وحصل 
منتخب سويرا عى نقطة من تعادل، 
بفارق  الثاني  امركز  تحديد  فسيتم 
للوصول  وتسعى سويرا  اأهداف. 
الثالثة  للمرة  عر  الستة  دور  إى 
عى التواي. ولم تخر سويرا قط 
امجموعات  دور  ي  اأخرة  مباراتها 
لها ي كأس  أربع مشاركات  آخر  ي 
امنتخبان  التقى  تاريخياً  العالم. 
مباراة  ي  والربي  السويري 

لدور  الثانية  الجولة  ي  واحدة 
ي  امجموعات 

 ،2018 روسيا  العالم  كأس  نسخة 
بهدفي  ربيا  عى  سويرا  وفازت 
لهدف، وافتتح ألكسندر ميروفيتش 
تلك  ي  لربيا  مبكراً  التسجيل 
امباراة قبل أن يسجل غرانيت تشاكا 
الثاني  الشوط  ي  شاكري  وشردان 
لتحسم سويرا النقاط الثاث.وتعد 
هذه امجموعة السابعة نسخة مكررة 
مونديال  ي  سويرا  مجموعة  من 
روسيا قبل أربع سنوات، والتي ضمت 
استبدال  أيضاً، مع  الرازيل وربيا 
كوستاريكا.  بمنتخب  الكامرون 
ونجح امنتخب السويري ي الصعود 
إى نهائيات كأس العالم 2022 بعد أن 
تصدر امجموعة الثالثة من التصفيات 
جانب  إى  ضمت  التي  اأوروبية، 
الشمالية،  إيرلندا  إيطاليا،  منتخبات 
عى  حافظ  حيث  وليتوانيا،  بلغاريا، 
وحسم  الهزائم،  من  خالياً  سجله 
الصدارة برصيد 18 نقطة بعد الفوز 
ي خمس مباريات والتعادل ي ثاث. 
للمرة  امونديال  ي  وتشارك سويرا 

التواي  عى  والخامسة  عرة  الثانية 
و1950  و1938   1934 أعوام  بعد 
و1994  و1966  و1962  و1954 

و2006 و2010 و2014 و2018.
ي  امتعددة  مشاركاتها  ورغم 
فإن  كروياً،  اأبرز  العامي  الحدث 
ي  منتخب سويرا  الفضى  النتيجة 
الدور  إى  الصعود  كانت  النهائيات 
ربع النهائي ي ثاث مناسبات، أعوام 
امقابل،  1934 و1938 و1954. ي 

مباراة  ربيا  منتخب  سيخوض 
ي  السويري  نظره  أمام  مصرية 
ثالث جوات دور امجموعات للبطولة. 
وتتذيل ربيا الرتيب برصيد نقطة 
عن  نقطتي  بفارق  متأخرة  واحدة 
سويرا صاحبة امركز الثاني، وذلك 
بعد أن خرت أمام الرازيل بثنائية 
تعادلت  ثم  اأوى  الجولة  ي  نظيفة 
مع الكامرون بثاثة أهداف مثلها ي 
الجولة الثانية. ويجب عى ربيا أن 
تفوز حتى يكون لديها أمل ي التأهل 

إى دور الستة عر.

{  منتخب صربيا {  منتخب سويسرا

جاهزية 
فاهوفيتش 

للمشاركة

ستويكوفتش،  دراجان  تطرق 
امؤتمر  خال  ربيا،  مدرب 
عن  للحديث  الصحفي 
ربيا  مدرب  قال  فاهوفيتش، 
اليوم،  مباراة  جاهز  »الاعب 
من  وسيكون  تحسنت  حالته 
الذي  للتشكيل  امتاحة  الخيارات 
أكشف  لن  ولكني  اللقاء،  يبدأ 

مامح التشكيل«.
اعب  »فاهوفيتش  وأضاف 
عالية  جودة  صاحب 
قدراته  ي  نشك  وا 
للفريق،  وإضافة 
وسيكون حا 

مهما لنا«.

{  فاهوفيتش

ياكين: 
ثقتي كبيرة 
{  مراد ياكينفي الاعبين

مباراتهم  عن  الصحفي  امؤتمر  ي  سويرا  مدرب  ياكي  مراد  قال 
أمام ربيا: »نحن سعداء بالركيز عى كرة القدم فقط، علينا احرام 
كمنتخب  نلعب  أن  نريد  وناضجون،  مستعدون  أننا  أعتقد  بعضنا، 

ونجعل سويرا فخورة وسعيدة«.
مثرة  بطريقة  تلعب  ربيا  اأخرى،  اأمور  كل  »سنتجاهل  وزاد: 
اسم  لذكر  أحتاج  ا  مميزين،  اعبي  مع  قوي  منتخب  هو  لاهتمام، 
اعب معي، سنركز عى مباراتنا واعبينا ونضغط عى الخصم ونقدم 

اأمور  أن  ثقة  عى  »أنا  واضاف:  لدينا«.  ما  أفصل 
ااستعداد  أتم  عى  وسيكونون  الاعبي  لكل  ستتحسن 

الرازيل  مواجهة  بعد  خفيف  بزكام  أصبت  نعم  البدني، 
اليومي  خال  تحسن  الوضع  لكن  الصداع  ببعض  وشعرت 

ودرجات  اأجواء  مع  التأقلم  بعض  يحتاج  اأمر  اماضيي 
رائعا،  سيكون  التأهل  أكيد  اماعب،  ي  مقبولة  كانت  الحرارة 

نحن ي وضع جيد«.

سومير وإلفيدي يغيبان 
امدافع  منتخب سويرا، وزميله  يان سومر، حارس مرمى  يشارك  لم 
نيكو إلفيدي، ي تدريبات الفريق أمس، بسبب معاناتهما من نزلة برد. 
كأس  بنهائيات  امجموعات  مرحلة  ي  لقاءاته  سويرا  منتخب  ويختتم 
العالم قطر 2022، بمواجهة منتخب ربيا، اليوم ي الجولة الثالثة من 

منافسات امجموعة السابعة ي امونديال.
وكان من امتوقع أن يحر سومر مؤتمرا صحفيا، أمس، إى جانب مراد 

ياكي، امدير الفني للفريق، لكن حل محله امدافع مانويل أكانجي.
ويحتل منتخب سويرا امركز الثاني ي ترتيب امجموعة 
منتخبي  أمام  نقطتي  بفارق  نقاط،   3 برصيد 
الكامرون وربيا، صاحبي امركزين الثالث 

والرابع عى الرتيب.
إى  السويري  امنتخب  ويسعى 
للدور  الثانية  الرشح  بطاقة  حجز 
بعدما  امجموعة،  تلك  ي  الثاني 
انتزع منتخب الرازيل )امتصدر( 
العبور  تذكرة  نقاط،   6 برصيد 

اأوى منذ الجولة اماضية.
ي  شاركا  وإلفيدي  سومر  أن  يذكر 

جميع الدقائق خال لقاءي منتخب سويرا 
اماضيي بامونديال أمام الكامرون والرازيل.

{  يان سومير

ميتروفيتش:

لدينا رغبة في اانتصار
لخوض  جاهزيته  ربيا،  منتخب  مهاجم  ميروفيتش  ألكسندر  أكد 

لقاء سويرا، اليوم الجمعة، ي ختام دور امجموعات لكأس العالم.
له  سبق  أنه  إى  اللقاء،  قبل  الصحفي  امؤتمر  ي  ميروفيتش  وأشار 
العالم  كأس  ي  امنتخبي  لقاء  خال  سويرا  مرمى  ي  التسجيل 

2018، ولكن اأمر ليس مؤثرا عى مباراة اليوم.

وتابع »اأمور اختلفت وتغرت، كما أن الاعبي تغروا، والظروف 
مواجهة  مثل  ليست  باللقاء  الخاصة  والبيئة 
اعبي  تركيز  كل  أن  إى  2018«.وأشار 

ربيا عى مباراة سويرا لتحقيق 
الفوز، وهناك رغبة ي اانتصار 

لدى الجميع.
أن  ميروفيتش  وأكد 

يرتكب  الذي  امنتخب 
اأخطاء،  من  أقل  عدد 

فائزا،  سيخرج 
أن  موضحا 

منتخب  سويرا 
قوي ومنظم.

{  ميتروفيتش

ستويكوفتش:

مـهـمــة صـــعـبـــة
اعرف دراجان ستويكوفتش امدير 
بأن  الربي،  للمنتخب  الفني 
ستكون  سويرا،  أمام  امواجهة 
التأهل  راع  ي  وحاسمة  صعبة 
السابعة  امجموعة  جوات  آخر  ي 

بكأس العالم.
امؤتمر  ي  ربيا  مدرب  وقال 
الصحفي إنه ا بد من تحقيق الفوز 
امهمة  أن  موضًحا  سويرا،  عى 
صعبة أن منتخب سويرا منافس 
منظم، وأطاح بإيطاليا من تصفيات 

كأس العالم.
عليه  ربيا  منتخب  أن  إى  وأشار 
عاج اأخطاء الدفاعية التي ظهرت 

ي لقاء الكامرون، لكنه رفض نغمة 
الفريق  لها  تعرض  التي  اانتقادات 
بنتيجة  الكامرون  مع  التعادل  بعد 

3-3 ي الجولة الثانية.

الكامرون  مع  »التعادل  وأضاف 
بطولة  نخوض  العالم،  نهاية  ليس 
التحي  يجب  قوية،  تنافسية 
امطلوب من ربيا  بالواقعية، فهل 
الوصول إى نصف النهائي مثا؟«.

بعيًدا  كان  ربيا  منتخب  أن  وأكد 
عن مستواه أمام الرازيل، ولكن ي 
لقاء الكامرون كان اأداء جيدا لوا 
بعض اأخطاء التي كلفت الفريق 3 

أهداف.

{  ستويكوفتش

أكادجي:

نحتاج نقطة واحدة
علق مانويل أكادجي اعب سويرا 
يركز  »الجميع  بقوله:  امباراة  عى 
هي  والنتيجة  فقط  القدم  كرة  عى 
ما  أفضل  تقديم  سنحاول  اأهم، 
النقاط  حصد  نود  للتأهل،  لدينا 
علينا  اأخرة،  امباريات  مثل  الثاث 
بحاجة  أننا  ونعلم  أذكياء  نكون  أن 
عن  سنبحث  واحدة،  نقطة  إى 
ااستعداد  أهبة  عى  ونكون  الفوز، 

للمباراة«.
من  أواجه  بمن  أهتم  »ا  وأكمل: 
اعبان  كاهما  ربيا،  مهاجمي 
اأندية،  ي  رائع  وأداؤهما  رائعان 
أفضل  وأقدم  للمباراة  أستعد  فقط 
حالياً،  التأهل  ي  نفكر  ا  لدي،  ما 
إذا  اليوم،  مباراة  عى  اآن  تركيزنا 
الدور  ي  الرتغاي  امنتخب  واجهنا 
التاي أتمنى أن ننجح ي تجاوزهم«.

{   أكادجي
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 يبحثان عن بطاقة الصعود الثانية

غانا وأوروجواي .. لقاء الحسم

الدوح�ة- قنا - يبحث منتخب اأوروجواي اأول لكرة القدم 
 FIFA عن بلوغ الدور الثاني من نهائيات بطولة كأس العالم
قط�ر 2022 عندم�ا يواجه اليوم الجمع�ة  منتخب غانا عى 
اس�تاد الجنوب ضمن الجولة الثالثة واأخرة من منافسات 
امجموعة الثامنة التي تضم أيضاً منتخبي الرتغال متصدر 

امجموعة وكوريا الجنوبية الثالث.
وتحتل اأوروجواي امركز اأخر ي امجموعة الثامنة بنقطة 
واح�دة م�ن تعادلها م�ع كوري�ا الجنوبية ب�دون أهداف، 

وخسارتها أمام الرتغال بهدفن دون رد.
ويتواجد امنتخب الغاني ي امركز الثاني برصيد ثاث نقاط 
بخسارته ي الجولة اأوى أمام نظره الرتغاي بثاثة أهداف 
مقابل هدف�ن، وفوزه ي الجولة الثانية عى كوريا الجنوبية 

بثاثة أهداف مقابل هدفن.
وتأهلت الرتغال )6 نق�اط( بالفعل ويمكنها الحصول عى 
امركز اأول بالتعادل أو الفوز عى كوريا الجنوبية، وبإمكان 

غانا التأهل إذا فازت عى اأوروغواي.
وس�تخرج اأوروج�واي وكوري�ا الجنوبية م�ن البطولة إذا 
خ�را أو تع�ادا، وا ي�زال بإم�كان اأوروج�واي تحقيق 
الف�وز إذا لم ته�زم كوري�ا الجنوبي�ة الرتغ�ال، وي حال 
انتر الفريقان، فس�يتم تحديد امركز الثاني بينهما بفارق 

اأهداف.
وس�يتأهل امنتخ�ب الغاني ي ح�ال فوزه ع�ى اأوروغواي 
غداً، وي حال تعادله سيتأهل رط عدم فوز منتخب كوريا 
الجنوبي�ة، أم�ا ي حال فوز اأخر س�يتم اللج�وء إى فارق 

اأهداف.
ويع�رف منتخ�ب اأوروجواي ال�ذي ُتوج باللق�ب العامي 
مرتن بأن�ه يدافع عن حظوظه آخر رم�ق، فهو يفوز تارة 

ويخر تارة أخرى، لكنه ا يعرف ااستسام.
وحققت اأوروجواي إنجازين كبرين ي تاريخ كأس العالم، 
اأول ي نسخة عام 1930 عندما فازت بأول لقب أول دورة 

ي تاريخ البطولة والتي احتضنتها اأوروجواي ذاتها، بينما 
كان اإنجاز الثاني عام 1950. 

ويع�ول دييجو ألونس�و م�درب اأوروجواي ع�ى مجموعة 
جي�دة من الاعب�ن بقي�ادة لويس س�واريز، وإدينس�ون 
كافان�ي، وداروين نوني�ز، ماكس�يميليانو جوميز، ودييجو 

جودين.
ي امقاب�ل، وصل منتخ�ب غانا إى نهائي�ات كأس العالم 3 
م�رات أولها ي بطول�ة 2006 ي أماني�ا، و2010 ي جنوب 

إفريقيا و2014 ي الرازيل.
ويس�عى امنتخ�ب الغان�ي لتحقيق الف�وز والتأكيد عى 
تفوق�ه ي البطول�ة ومواصل�ة اانتص�ارات الت�ي بدأها 
ي الجول�ة اماضي�ة عى حس�اب كوري�ا الجنوبية، وإن 
كان�ت امواجهة س�تكون صعبة عى امنتخ�ب الغاني إا 
أنه يتس�لح ب�روح اإرار وعزيمة الاعبن واس�تغال 
إمكانيات اعبيه للوصول إى الدور ثمن النهائي والذهاب 

أبعد مرحلة ي البطولة العامية.
وأك�د ام�درب الغان�ي أوت�و أودو صعوب�ة امواجه�ة م�ع 
اأوروغواي اليوم، ولكنه ا يش�غل باله بالثأر الذي سيكون 
حاراً ي أذهان الغانين عى خلفية الخسارة امثرة للجدل 
التي تعرض لها امنتخب اإفريقي ي دور الثمانية ي نسخة 
2010 بجن�وب إفريقي�ا، والتي تظل واحدة م�ن اللحظات 

امؤمة بالنس�بة للمنتخب، حيث كان لويس سواريز مهاجم 
اأوروج�واي حرم منتخب غانا من تحقيق الفوز إذ اعرض 
الكرة بيده قبل أن تدخل الش�باك، فأعلن الحكم ركلة جزاء 
ضيعها جيان أس�امواه، وبعدها ف�ازت اأوروغواي بركات 

الرجيح.
ويع�ول امنتخب الغاني ع�ى عدد من أب�رز اعبيه لتحقيق 
الف�وز مث�ل امتألق محم�د قدوس وكم�ال الدين س�ليمانا 
وتوم�اس بارت�ي واينياك�ي ويليام�ز والكس�ندر دجيك�و 

وساليس عبدالصمد وجوردان أبو.

{ منتخب غانا { منتخب اأوروجواي

أدو:

م����واج����ه����ة 
ص������ع������ب������ة

{ أدو

أك�د أوت�و أدو امدي�ر الفن�ي للمنتخب 
الغان�ي، أن مب�اراة أوروجواي س�تكون 
قوية وصعبة، موضح�ا أن الجميع يعلم ما 

حدث ي مونديال 2010.
إن منتخ�ب  الصحف�ي  امؤتم�ر  أدو ي  وق�ال 
أوروج�واي يض�م العديد من الاعب�ن الرائعن، 
موضحا أنها ستكون مباراة صعبة، ويجب الركيز 

عى الجانب البدني.
وع�ن تألق محمد ق�دوس نجم أياكس، أش�ار إى أنه 
اعب ممتاز، كما أن هناك العديد من الاعبن الرائعن، 

وخاصة ي خط الدفاع.
وأضاف »ق�دوس يقوم بعم�ل رائع، كم�ا أن امدافعن 

يبذلون مجهودا كبرا للحد من هجمات امنافسن«.
وع�ن الثأر من مب�اراة ربع نهائ�ي كأس العالم 2010، 
التي فازت بها أوروج�واي، أكد أن الجميع مطالب ببذل 
الجهد بغض النظر عن الثأر، موضحا أنه استعد للمباراة 

مثل أي لقاء.

بارتي:

سنقدم أفضل ما لدينا
أك�د توماس بارتي اع�ب منتخب غانا، أنه كان صغ�ًرا وقت مباراة ربع 

نهائي كأس العالم 2010 أمام أوروجواي.
وق�ال بارت�ي ي امؤتمر الصحف�ي »الحظ لم يحالفن�ا ي 2010، 

سنخوض مواجهة قوية اليوم«.
وأش�ار إى أن اأم�ور مختلف�ة ي لقاء الي�وم، أن الظروف 

مختلفة، وكذلك العنار عى أرضية املعب.
وأوض�ح أن منتخب غانا س�يقدم أفضل ما لديه للفوز 

وسيعمل وفًقا لخطة امدرب أوتو أدو.
ولف�ت أن داروين نونيز مهاج�م أوروجواي اعب 

كبر وقوي، وسيكون إيقافه مهمة خاصة للدفاع 
الغاني.

وأك�د أن اللعب ضد رودريجو بينتاكور اعب 
وسط أوروجواي أمر صعب، أنه اعب مميز 
ويعلمه جيًدا من أجواء الدوري اإنجليزي، 
خاص�ة أنهم�ا تقاب�ا ي لق�اء آرس�نال 

وتوتنهام.
وش�دد عى أن منتخ�ب أوروجواي يضم 
اعب�ن من العي�ار الثقيل، وس�يعمل له 

منتخب غانا ألف حساب.
أفريقي�ا،  منتخب�ات  مس�توى  وع�ن 
ق�ال بارت�ي إنه غ�ر متفاج�ئ بتطور 
امس�تويات اأفريقي�ة أن�ه يعل�م جيًدا 

قدرات اعبي القارة السمراء.
{ توماس بارتي

عما حدث في «2010».. سواريز:

لن أعتذر..!

{ سواريز

قال لويس س�واريز، نجم منتخب أوروجواي إنه جاهز لخوض مواجهة 
غانا، اليوم الجمعة.

 واعتر س�واريز خال امؤتمر الصحفي الذي يس�بق امواجهة، أنه يجب 
عليهم الدخول بأجواء امباراة بشكل جيد 

وأن يحققوا اانتصار.
 وأضاف أن�ه حار مع الفريق مواجهة 
ق�در  ع�ى  س�يكون  وأن�ه  التحدي�ات 

امسؤولية.
 وشدد عى أنه هادئ قبل مواجهة اليوم، 
وأنه�م مصمم�ون ع�ى تحقي�ق الفوز 

والتأهل لثمن النهائي.
 واعت�ر أن م�درب أوروج�واي دييج�و 

فهم�ه  أيء  ألونس�و 
الصحفي  امؤتم�ر  خال 

عقب نهاية امباراة السابقة 
الرتغ�ال، حيث ش�دد  أم�ام 

ع�ى أن كل امدربن يرون عى 
الفوز.

 وأكد أنه ا يريد أن يعتذر عما 
حصل مع منتخب غانا ي وقت 
س�ابق، وا يوجد يء ليعتذر 
عن�ه، موضحا أن�ه إذا كان قد 

أخط�أ فق�د حصل ع�ى بطاقة 
ملونة.

دييجو ألونسو:

أشعر أننا سنتأهل

{ دييجو ألونسو

أكد دييجو ألونسو امدير الفني منتخب أوروجواي، أنه يشعر بأن منتخب اأوروجواي 
سيتأهل إى ثمن نهائي امونديال.

 ويلتق�ي منتخب�ا أورجواي وغانا مس�اء الي�وم عى ملعب س�تاد الجنوب ضمن 
منافسات الجولة الثالثة من دور امجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وق�ال ألونس�و ي امؤتم�ر الصحف�ي: أش�عر أننا 
سنتأهل اليوم إى دور ال� 16.

أض�اف ألونس�و متحدث�اً ع�ن مس�ة يد 
س�واريز 2010، وه�ل ي�ود أن يفعلها 
مج�دًدا إن كان ذل�ك س�يجلب الفوز 
قال م�درب أوروج�واي: »كل مباراة 
مختلف�ة، ا أعتق�د أن تل�ك الحادث�ة 
س�تتكرر الي�وم، علين�ا الركي�ز عى 

حصد ال�3 نقاط«.
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كوريا  منتخب  يسعى   - أ  ب.  د.  الدوحة- 
الجنوبية اقتناص بطاقة الصعود لدور الـ16 
حينما   ،2022 قطر  العالم  كأس  نهائيات  ي 
الجمعة،  اليوم  الرتغال  منتخب  مع  يلتقي 
منافسات  التعليمية، ضمن  امدينة  ملعب  عى 
من  الثامنة  بامجموعة  اأخرة  الثالثة  الجولة 

مرحلة امجموعات ي البطولة.
بأعصاب  امباراة  الرتغال  منتخب  ويخوض 
هادئة، بعدما حسم التأهل لأدوار اإقصائية 
منذ الجولة اماضية، حيث يربع عى الصدارة 
جولتن،  أول  ي  فوزه  إثر  نقاط،   6 برصيد 
الثانية  الصعود  بطاقة  عى  الراع  لينحر 
الجنوبية  كوريا  منتخبات  بن  امجموعة  بتلك 

وغانا وأوروجواي.
الذي يشارك  الجنوبية،  ويأمل منتخب كوريا 
ي  تاريخه،  ي  الـ11  للمرة  امونديال  ي 
تلك  عن  الثانية  التأهل  تذكرة  عى  الحصول 
تنتظره،  التي  امهمة  صعوبة  رغم  امجموعة، 
حيث يحتل امركز الثالث برصيد نقطة واحدة، 
أوروجواي،  منتخب  أمام  اأهداف  بفارق 
متذيل الرتيب، الذي يمتلك نفس الرصيد من 
امركز  ي  غانا  منتخب  يوجد  حن  ي  النقاط، 

الثالث برصيد 3 نقاط.
يتم  والتي  العام،  اأهداف  فارق  يلعب  وربما 
اللجوء إليها حال تساوي منتخبن أو أكثر ي 
رصيد النقاط وفقا لائحة البطولة، دورا مهما 

ي تحديد امنتخب الثاني الصاعد من امجموعة 
لدور الـ16 برفقة منتخب الرتغال.

شباكه  وتلقت  أهداف   5 غانا  منتخب  وأحرز 
هدفن  الجنوبية  كوريا  سجلت  بينما  مثلها، 
واستقبلت 3 أهداف، وعجز منتخب أوروجواي 
أول جولتن، ومني مرماه  الشباك ي  عن هز 

بهدفن.
ويتعن عى امنتخب الكوري الفوز عى نظره 
اأخرى  امباراة  نتيجة  انتظار  ي  الرتغاي، 
الجولة بن  التوقيت بذات  التي تقام ي نفس 

منتخبي غانا وأوروجواي.
وي حال فوز كوريا الجنوبية وانتهاء امباراة 
امنتخب  يتعادل  سوف  بالتعادل،  اأخرى 

ليحتكم  نقاط،   4 غانا ي رصيد  اآسيوي مع 
لائحة  وفقا  اأهداف  فارق  إى  امنتخبان 

البطولة، لتحديد الفريق امتأهل.
أما ي حال انتصار امنتخب الكوري ومنتخب 
ي  امنتخبان  يتساوى  فسوف  أوروجواي، 
إى  أيضا  اللجوء  ليتم  أيضا،  نقاط   4 رصيد 
امركز  صاحب  عى  للتعرف  اأهداف،  فارق 

الثاني ي امجموعة.
عقبة  الجنوبية  كوريا  اجتياز  حال  ي  أما 
عى  غانا  وانتصار  الرتغاي،  امنتخب 
الشمشون  خروج  يعني  فسوف  أوروجواي، 
الكوري من امسابقة، ي ظل تأخره ي رصيد 

النقاط عن منتخب النجوم السوداء.

وبطبيعة الحال، فإن تعادل أو خسارة كوريا 
ي  يتسبب  سوف  الرتغال،  أمام  الجنوبية 
خروج الفريق رسميا من البطولة، دون النظر 

للقاء اآخر.
بدأ مشواره ي  الجنوبية  وكان منتخب كوريا 
منتخب  مع  أهداف  بدون  بالتعادل  امجموعة 
أوروجواي، قبل أن يخر 2 / 3 أمام نظره 

الغاني ي الجولة اماضية.
امدير  بينتو،  باولو  الرتغاي  عى  وسيتعن 
مشاهدة  الجنوبية،  كوريا  منتخب  الفني 
مباراة فريقه الحاسمة ضد منتخب باده من 
عقب  حمراء  بطاقة  تلقى  بعدما  امدرجات، 

انتهاء مباراة الفريق ضد غانا.

عن  الرتغال،  منتخب  الفني  امدير  سانتوس،  فرناندو  تحدث 
بعد  امنتخب،  نجم  رونالدو  كريستيانو  غياب  تعويض  كيفية 

إنهاء مسرته ي السنوات امقبلة.
استبدال  تم  اماي  »ي  الصحفي:  امؤتمر  ي  سانتوس  وقال 

رونالدو، لدينا بديل حال لم يلعب لكن ا نفكر ي امستقبل، جزء 
من اللعبة أن يكون لدينا خطة لكل اعب، وليس روريا أن كل 

اعب يجب أن يلعب كل مباراة، لدينا خطة«.
ونحتفظ  نفوز  لكي  اليوم  نلعب  أن  »علينا  وأضاف: 
هي  ما  مسبقا  نعرف  ا  مجموعتنا،  ي  اأوى  بامرتبة 
لعبنا ضد  عندما  كثرة،  لديه مؤهات  فالخصم  النتيجة، 
مستواها  كوريا  جيدة،  مباريات  كانت  وغانا  أوروجواي 
ممتاز وهو فريق منظم، وكل ذلك مرتبط بأسلوب تدريب 
باولو بينتو«.. وأضاف: لدينا 3 اعبن تأكدت مشاركتهم 

اليوم أما غرهم فلم يحسم أمرهم.

امباراة  عى  الجنوبية،  كوريا  اعب  وان  يونج  كيم  علق 
شغفنا  أثبتنا  لقد  الفوز،  تحقيق  علينا  »يجب  بقوله: 
خال آخر مباراتن، وأظن أن سلوكنا وشغفنا انعكس 

بشكل واضح واآن حان وقت ااختبار«.
عامي وهذا  »رونالدو اعب صاحب مستوى  وأضاف: 
الرتغال  مواجهة  عى  قادرون  أننا  وأظن  معروف 
كوحدة  اللعب  علينا  يجب  احتوائهم  أجل  من  كفريق 
واحدة متكاملة، سوف ننفذ هذه الخطوة خال امباراة، 
نحن بحاجة إى الكثر من الحظ والتوفيق، سأبذل أقى 
جهد، آخر مباراة حالفنا الحظ خالها كانت ضد أمانيا، لم 

يكن لدينا خيار للراجع، واأمر ذاته مواجهة اليوم«.
الاعبن  كل  أن  امباراة  أثناء  اعب  أي  عى  أركز  »لن  وتابع: 
مميزون، ليس لدي اعب محدد أراقبه، لكن ال11 اعباً سنركز 

{ فرناندو سانتوسعليهم ونحمي مرمانا«.
{ كيم يونج

فرناندو سانتوس: كيم يونج:

سنلعــب للفــوز نحتــاج للحــظ

 رونالدو غير مقلق ..!
تحدث باولو بينتو عن كريستيانو رونالدو اعب 
الرتغال قائا: »علينا أا نقلق بشأن كريستيانو 
لكن  كمجموعة،  الخصم  ي  نفكر  لكن  فقط، 
الفيفا عى  القوي، أشكر  نحاول مواجهة منافسنا 
الاعبن،  جانب  إى  هنا  للتواجد  الفرصة  منحي 
طريقة  عى  يؤثر  لن  املعب  أرض  عى  تواجدي  عدم 
وليس  الاعبن  عى  الركيز  ومستوانا،  لعبنا 
مشاهدة  املعب  إى  يذهب  الجمهور  عي، 

أا نكون مضطربن، دائماً  الاعبن وليس امدرب، علينا 
أقول لاعبن عليكم أن تكونوا متأكدين من أنفسكم«.

أكن  لم  رونالدو،  زاملت  عندما  عاما   20 »منذ  وأكمل: 
وربما  العالم  اعبي  أفضل  أحد  سيصبح  أنه  أتصور 
اأفضل ي تاريخ الرتغال، ولم أكن أتصور أني سأتواجد 
كانت  لعبنا  نوعية  الخرة،  هذه  وأكتسب  اموقع  هذا  ي 
بأفضل  كوريا  منتخب  وقدمنا  اماضية  بامباريات  جيدة 

صورة«.

}
 رونالدو

}

بينتو:

منافسنا قوي فرديا وجماعيا
الجنوبية، عن  منتخب كوريا  الفني  امدير  بينتو،  باولو  الرتغاي  تحدث 
علينا  »يجب  الصحفي:  امؤتمر  ي  بينتو  اليوم.وقال  الرتغال  مواجهة 
أن نكمل امسار ونستمر ي اللعب بشكل جيد، ويجب علينا أن نعي أن 
الفريق الخصم قوي جداً، سواء فردياً أو جماعياً، يجب عي قول الحقيقة«.

وتابع: »هذا الفريق من بن أفضل أجيال الرتغال، لقد تأهل إى دور الـ16 
وسيحاول أن يحتل امرتبة اأوى ي امجموعة وبكل تأكيد هذا يعني مزيداً من 
الصعوبة بالنسبة إى فريقنا، لكن ينتظرنا تحد كبر، علينا أن نكون عى مستواه، 

وتقديم أداء جيد، لنتمكن من الفوز أمام هذا الفريق«.
وواصل: »أؤمن بقدرات فريقي، وأعرف أنهم سيبذلون ما بوسعهم وأنا متأكد 

من أنهم قادرون عى اتخاذ القرارات وهم عى أرض املعب«.

{ بينتو

بيبي:

التنظيم على مستوى عاٍل
بعدما  شعوره  عن  الرتغال،  منتخب  مدافع  بيبي،  كشف 

أصيب قبل كأس العالم مع فريقه بورتو الرتغاي.
»نعم  التقديمي:  الصحفي  امؤتمر  ي  بيبي  وقال 

عندما أصبت مع بورتو لم أتمكن من النوم، 
عافيتي  أستعيد  أن  ثمن  بأي  أردت 

أشارك ي كأس العالم، للمساهمة 
فريقي  أهداف  تحقيق  ي 

الوطني«.
علينا  »اآن  وتابع: 

التطلع للمستقبل، 
الفريق  أشكر 

واتحاد الكرة 
ي  تغا لر ا

قدموا  أنهم 
الدعم  كل  ي 

 39 عمره  كاعب 
الاعبن  إى  إضافة  عاما، 

الشباب نستطيع أن نستعيد عافيتنا برعة مساعدة امدرب، 
أنا هنا أستمتع بالبطولة، أفخر بقدرتي عى ااستيقاظ يومياً 

وممارسة ما أحبه وهو كرة القدم«.
كانت  مباراتن  آخر  عال ي قطر، ي  »التنظيم مستواه  بيبي:  وختم 

الشعوب  بن  لقاءات  يشهد  العالم  كأس  جدا،  جيدين  والطقس  البيئة 
ونتعرف ونرى أشخاصا من كل الجنسيات«.

{ بيبي



كأس  ي  يشارك  الذي  الكامرون،  منتخب  ويحتل 
ي  الثالث  امركز  تاريخه،  ي  الثامنة  للمرة  العالم 
جدول ترتيب امجموعة برصيد نقطة واحدة، بفارق 
هدف أمام منتخب ربيا، متذيل الرتيب، امتساوي 

معه ي نفس الرصيد.
صدارة  عى  الرازيل  منتخب  يربع  امقابل،  ي 
الكاملة  العامة  محققا  نقاط،   6 برصيد  امجموعة 
اقتنص  أول جولتن، حيث  اآن، عقب فوزه ي  حتى 
لأدوار  امجموعة  تلك  عن  اأوى  الرشح  بطاقة 
ي  القياي  الرقم  يحمل  التي  البطولة،  ي  اإقصائية 
عدد مرات الفوز بها برصيد 5 ألقاب، وهو ما يجعله 

يخوض اللقاء بأعصاب هادئة.
وربيا،  الكامرون  بن  محصورا  الراع  وأصبح 
الثاني  امركز  صاحب  سويرا،  منتخب  وكذلك 
ي  الثانية  العبور  ورقة  انتزاع  نقاط،   3 برصيد 

امجموعة إى الدور امقبل.
أكثر  يعد  الذي  الكامرون،  منتخب  أمام  بديل  وا 
العالم،  كأس  ي  مشاركة  السمراء  القارة  منتخبات 
انتظار  ي  الرازيي،  نظره  عى  الفوز  تحقيق  سوى 
ونظره  سويرا  منتخب  بن  اآخر  اللقاء  نتيجة 

الربي.
اللجوء  يتم  والتي  العام،  اأهداف  فارق  يلعب  وربما 
إليها حال تساوي منتخبن أو أكثر ي رصيد النقاط 
امنتخب  تحديد  ي  مهما  دورا  البطولة،  لائحة  وفقا 
برفقة  الـ16  لدور  امجموعة  من  الصاعد  الثاني 

الرازيل. منتخب 
حن  ي  مثله،  وتلقى  هدفا  سويرا  منتخب  وأحرز 
 4 مرماه  أهداف وسكن   3 الكامرون  منتخب  سجل 

أهداف، بينما يمتلك منتخب ربيا 3 أهداف واهتزت 
شباكه 5 مرات.

اإقصائية  اأدوار  ببلوغ  الكامرون  منتخب  ويحلم 
حقق  بعدما  العالم،  بكأس  تاريخه  ي  الثانية  للمرة 
أقيمت بإيطاليا  التي  اإنجاز ذاته ي نسخة امسابقة 
كأول  الثمانية،  دور  بلوغه  شهدت  التي   1990 عام 

منتخب أفريقي يصل إى هذا الدور ي البطولة.
حال  التاي  للدور  الكامرون  منتخب  يصعد  وقد 
فوزه بفارق هدفن عى الرازيل، مع تعادل سويرا 
وربيا، أو ي حال أيضا انتصار منتخب اأسود غر 
امروضة 1 /  صفر، وخسارة سويرا بالنتيجة ذاتها 

أمام امنتخب الربي.
ويتعن عى امنتخب الكامروني أن يحقق الفوز بنفس 
سويرا،  عى  ربيا  منتخب  بها  يفوز  التي  النتيجة 

من أجل التأهل وفقا لائحة بفارق اأهداف العام.
امونديال  الكامرون  منتخب  يودع  أن  امحتمل  ومن 
بفارق  ربيا  فوز  حال  الرازيل،  عى  فوزه  رغم 
اأهداف  بقاعدة  الكامرون،  انتصار  عن  زائد  هدف 

امسجلة.
وربما يخرج منتخب الكامرون من البطولة أيضا رغم 
سويرا  منتخب  تحقيق  حال  ي  الرازيل،  عى  فوزه 
النقطة  إى  وقتها  سيصل  حيث  ربيا،  عى  الفوز 
امدرب  فريق  جعبة  ي  سيصبح  حن  ي  السادسة، 

امحي ريجبورت سونج 4 نقاط فقط ي تلك الحالة.
وعجز منتخب الكامرون عن تحقيق أي فوز ي أول 
جولتن، حيث استهل مشواره ي امجموعة بالخسارة 
1 أمام سويرا، قبل أن يحقق تعادا مثرا  صفر /  

3 /  3 مع منتخب ربيا ي الجولة الثانية.

تواجه البرازيل اليوم بهدف التأهل للدور الثاني

الكاميرون تحلم بإنجاز غائب
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{ داني ألفيس

أنجويسا : هدفنا نتيجة إيجابية
أن  الكامروني،  امنتخب  نجم  أنجويسا،  فرانك  أكد 
ي  لهم،  اأصعب  ستكون  الرازيل  أمام  مباراتهم 
أنجويسا  وقال   ..2022 قطر  العالم  كأس 
خال امؤتمر الصحفي التقديمي 
مباراتهم أمام السيليساو: 

يمتلك  قوي  منتخب  أمام  صعبا  سيكون  اللقاء 
عنار جيدة، وضمن التأهل للدور الـ16 قبل 

هذه الجولة، ولكن باستطاعتنا الفوز عليهم
ي  إيجابية  نتيجة  تحقيق  »هدفنا  وأضاف: 

امباراة، وترك باقي الحسابات جانبا«.
{ فرانك أنجويسا

داني ألفيس:

أنا هنا لخدمة المنتخب
إنهم  الرازيل،  منتخب  نجم  ألفيس،  داني  قال 
وتقديم  الكامرون،  أمام  اليوم  الفوز  عى  عازمون 
امزيد من امستويات امميزة ي بطولة كأس العالم. 

 وأضاف ألفيس خال امؤتمر الصحفي التقديمي، 
ارتداء  إمكانية  له  فرصة  امقبلة  امواجهة  أن 

قميص الرازيل مرة جديدة.
قميص  ارتداء  عند  بالفخر  »أشعر  وتابع: 
وضمن  ودية  مباراة  ي  كان  لو  حتى  الرازيل 

كأس العالم«. 
أماكن لن  إى   وشدد: »عندما نعمل بجهد نصل 
هو  لنا  اأساي  والهدف  لها،  الوصول  نتخيل 

الفوز باللقب«.
أمر  فهو  الفريق  هذا  من  جزءا  أكون  »أن  وواصل:   

16 عاما  مميز، لقد بدأت مع امنتخب الوطني منذ 
وأسعى لتحقيق الفخر، ودعونا ا ننى اأشخاص 
الذين يبذلون الجهد من زمائي الاعبن وأنا ممتن 

لهم«.
الوطني  امنتخب  داخل  التواجد  هو  امهم  أن  وأكد   

الرازيي، وهذا ما سعى دوما إى تحقيقه.
 وأشار إى أنه ي الدوحة ليخدم امنتخب، حتى ولو 
أفضل  فسيكون  الطبول«  عى  »العزف  منه  طلب 

عازف من أجل امنتخب.

{ منتخب الكاميرون{ منتخب البرازيل

الدوحة- د. ب. أ - رغم صعوبة المهمة التي تنتظره، يأمل منتخب الكاميرون 
في اقتناص بطاقة الصعود لدور الـ16 في نهائيات كأس العالم قطر 2022، 

عندما يواجه منتخب البرازيل اليوم.. ويلعب المنتخب الكاميروني مع نظيره 
البرازيلي على ملعب لوسيل في الجولة الثالثة واأخيرة لمباريات المجموعة 

السابعة من مرحلة المجموعات.

سونج:

نحن أسود إفريقيا

اعتر ريجوبر سونج، امدير الفني منتخب الكامرون، 
أن مواجهة الرازيل ستكون اأصعب ي مشوار اأسود 

غر امروضة بامونديال.
الرازيل  إن  الصحفي،  امؤتمر  خال  سونج  وقال 
منتخب قوي ومتمكن ولديه عنار لعب كثرة، مشرا 
إى أنه سيخوض امباراة بطموح الفوز، حيث ا يوجد 

أمامه سوى هذا اأمل من أجل التأهل إى دور الـ16.
ي  فريق  أي  الرهبة  يشكل  الرازيل  »اسم  وأضاف 
العالم، لكن فريقنا يمتلك كل امؤهات من أجل مقارعته 
بتماسك  لعبنا  وإذا  أفريقيا  أسود  نحن  عليه،  والفوز 

وكفريق واحد يمكننا الفوز عليهم«.
وتابع سونج »أعمل جاهدا عى العامل النفي لاعبن، 
عاما  النفي  التحضر  يكون  أن  الطبيعي  من  حيث 

أساسيا ي هذا النوع من امباريات«.
ويحتل منتخب الكامرون، الذي يشارك ي كأس العالم 
للمرة الثامنة ي تاريخه، امركز الثالث ي جدول ترتيب 
أمام  هدف  بفارق  واحدة،  نقطة  برصيد  امجموعة 
ربيا، متذيل الرتيب، امتساوي معه ي نفس الرصيد.

{ سونج

تيتي:

سنحترم المنافس

اعتماده  الرازيل،  منتخب  الفني  امدير  تيتي،  أكد 
العالم،  كأس  خال  متوازنة  لعب  طريقة  عى 
أمام  هجومية  بفاعلية  اللعب  عى  الركيز  مع 

امنافسن.
الذي يسبق  الصحفي  امؤتمر  تيتي خال   وأشار 
لعبت  سويرا  أن  إى  امنتخبن،  بن  امواجهة 
بخطة دفاعية قوية خال امواجهة اماضية، لذلك 

تأجل تسجيل هدف الفوز منتخبه.
التي  التشكيلة  بعد  يعرف  ا  بأنه  تيتي،  وأقر   
سيلعب بها أمام اأسود غر امروضة، حيث شدد 
يفكر  ا  وأنه  حدة  عى  مباراة  كل  يلعب  أنه  عى 

حاليا بمباراة دور الـ16.
 ولدى سؤاله عن إمكانية إراحة بعض اأساسين 
»كل  قال  فرنسا،  طريقة  عى  تأهله  حسم  بعد 
لكل مدرب  يمكن  مدرب يعرف مصلحة منتخبه، 
وبإمكانه  خطته،  العمي  امستوى  عى  يقرر  أن 
أخذ القرار قبل كل مباراة، ويجب إعطاء الجميع 

فرصته من أجل إظهار مواهبهم ي«.

{ تيتي
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تفكير عميق

صرخة يابانية

وضاع الحلم

ابتسامة التأهل 

نظرة على النتائج

شكرا »هاجيمي«

تقاليع يابانية 

جدا
دة 

عي
 س

ئلة
عا

هّيا إلى اأمام

نحن اأقوى

} تصوير- محمود حفناوي



»أها بالعالم«.. تغطية مميزة مونديال اأندية.. في قطر

يقدم برنامج أها بالعالم الذي يذاع عى شاشة تليفزيون قطر، 
2022 عر ساعات طويلة  العالم  لبطولة كأس  تغطية مميزة 

من البث ترصد كل أخبار وكواليس البطولة.
محمد  قدمها  التي  امسائية  الفرة  من  اأمس  حلقة  وتناولت 
قلب  من  امميزة  الفقرات  من  الكثر  امناعي  وشيخة  التميمي، 

الحدث باإضافة للتفاعل مع الجماهر ي سوق واقف وكتارا.

بايدن.. سعيد
أبلغ الرئيس اأمركي، جو بايدن، 
ي  الحارين  احتفالية،  بطريقة 
مؤتمر حره ي واية ميتشيغن، 
ي  فاز«  اأمركي  »امنتخب  أن 

مباراته لكرة القدم مع إيران.
وتم إباغ جو بايدن بالنتيجة بعد 
العودة  عى  لير  كلمته،  انتهاء 
الحارين  وإباغ  امنصة  إى 

بالنتيجة.
تعليقا  اأمركي  الرئيس  وقال 
»الله  الثمن:  الفوز  هذا  عى 
يحبهم، إنها لعبة كبرة«، وأضاف 
امنتخب  بمدرب  اتصل  أنه  بايدن 
لتقديم  امباراة،  قبل  والاعبن 

التشجيع لهم.

جورجينا تدعم رونالدو»المعمول« هدية لتيتي
منتخب  مدرب  عثر 
عى  »تيتي«،  الرازيل 
حسام  الفلسطيني  الشاب 
السفاريني، الذي كان يحمل 
وساعد  الفلسطيني،  العلم 
مباراتهم  انتهاء  بعد  عائلته 
مع الرازيل، ي حمل حفيده 
إى  الطويلة  امسافة  بسبب 

محطة امرو بالدوحة.
الرازيي  ااتحاد  ووجه 
أجل  من  رسمية،  دعوة  له 
تدريبية  حصة  حضور 
حرت  فيما  للسيلساو، 
كل من فرناندا باتي زوجة 
لوكا،  وحفيده  تيتي،  ابن 
الشاب  مقابلة  املعب،  إى 
الفلسطيني، الذي قام بدوره 
»امعمول«  حلوى  بإهدائهم 

الفلسطينية الشهرة.

إى  رونالدو  كريستيانو  الرتغاي  زوجة  رودريغيز،  جورجينا  وصلت 
قطر، لدعم »الدون« الذي يخوض حاليا منافسات كأس العالم 2022 
عى  »الستوري«  خاصية  عر  جورجينا  ونرت  باده،  منتخب  مع 
إى  والوصول  قطر  إى  لرحلتها  »إنستغرام«، صورا  موقع  ي  حسابها 

العاصمة الدوحة برفقة أطفالها.
تصور  كبرة  كعكة  برفقة  صورة  جورجينا  نرت  وصولها،  وبعد 
وي  بحذائه  الكرة  يركل  وهو  لرونالدو  مجسم  وعليها  ملعب  أرضية 

أعاها جورجينا وباقي أفراد العائلة.
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حساب «مسافر عبر الزمن» على Tik Tok يشعل اأجواء ويؤكد:

البرازيل وفرنسا في النهائي

وهو  الزمن«  عر  »مسافر  أثار   
»تيك  موقع  عى  لشخص  حساب 
عى  واسعا  جدا  الشهر،  توك« 
وذلك  ااجتماعي،  التواصل  مواقع 
كأس  بلقب  للفائز  توقعه  بسبب 

العالم 2022.
يتوج  أن  الشخص  هذا  وتوقع 
السادس  بلقبه  الرازيل  منتخب 
عى  قطر،  مونديال  ي  بتاريخه 
الذي  الفرني  امنتخب  حساب 

سيصل إى امباراة النهائية.
والرازيل  فرنسا  منتخبا  وضمن 
تأهلهما مبكرا إى دور ثمن نهائي 
الجولة  العالم منذ  ي بطولة كأس 

الثانية من دور امجموعات.
عر  »مسافر  حساب  صاحب 
سيناريو  أيضا  وضع  الزمن« 

النهائية  للمباراة  كاما 
حسب  ستنتهي  التي 
الرازيل  بفوز  توقعه، 

عى فرنسا 1-2.
عر  »مسافر  وحسب 
فسيفتتح  الزمن« 
ماركينيوس  الرازيي 
ثم  التسجيل،  باب 
أنتوان  الفرني  يعادل 
النتيجة  غريزمان 
الشوط  نهاية  مع 
يسجل  أن  قبل  اأول، 
هدف  ريتشاليسون 
ي  للرازيل  الفوز 

امباراة  من  اأخرة  الدقائق 
ويقي عى آمال الديوك.

وليس هذا الشخص اأول والوحيد 

ي  لذ ا
الزمن«  عر  »مسافر  أنه  يدعي 
فهناك  امباريات،  نتيجة  ويتوقع 
مواقع  عى  امئات  بل  العرات، 

صل  ا لتو ا
ذلك  يدعون  الذين  ااجتماعي 

بشكل مستمر.

جعل  ما  أن  إا 
الصحافة تسلط الضوء 
الشخص  هذا  عى 
له  سبق  أنه  تحديدا، 
امباريات  بعض  توقع 
ي اماي بشكل صحيح 
وأبرز  للتعجب،  ومثر 
توقعاته هو فوز منتخب 
نظيفة  برباعية  إنجلرا 
يورو  ي  أوكرانيا  عى 

.2020

توقع  أنه  غرابة،  واأكثر 
بن   2020 يورو  نهائي 
قبل  وإيطاليا  إنجلرا 
إقامته،  من  كامل  شهر 
منتخب  يحقق  أن  أيضا  توقع  كما 

إيطاليا الفوز ويحرز اللقب.

إا  التأكيدات،  هذه  كل  ورغم 
حول  عديدة  شكوكا  هناك  أن 
يدعيه،  ما  وصدق  الشخص  هذا 
توقعاته  ر  البعض  ويفر 
بتحميل  يقوم  بأنه  الصحيحة 
وبسيناريوهات  فيديوهات  عدة 
أن  إى  مخفية  ويبقيها  مختلفة، 
الصحيح  بإظهار  ليقوم  تحدث 

. منها
توج  قد  الفرني  امنتخب  وكان 
بلقب النسخة اماضية من البطولة 
الروسية  اأراي  عى  أقيمت  التي 

بفوزه ي النهاية عى كرواتيا.
بلقب  الرازيي  امنتخب  وتوج 
تاريخه،  ي  مرات   5 امونديال 
وحصد   ،2002 نسخة  ي  آخرها 

نظره الفرني لقبن فقط.

كتب- محمد الجزار

مهمة  إسناد  الدوي  ااتحاد  قرر 
قطر،  لدولة   2022 اأندية  مونديال 
 2019 لنسختي  الرائع  التنظيم  بعد 

و2020.
اآن  حتى  أنه  إى   goal موقع  وأشار 
البطولة،  إقامة  موعد  بعد  يتحدد  لم 
امنتخبات  مونديال  نهاية  انتظار  ي 

لبحث هذا املف.
يذكر أن مونديال اأندية أقيم ي الوطن 
العربي خال الخمس سنوات اأخرة، 
استضافت  إذ  واإمارات،  قطر  بن 
ثاث  أقيمت  بينما  نسختن،  الدوحة 

نسخ ي اإمارات.

هل صحيح أن هناك سفرا عبر الزمن..؟ 
يطرح الكثيرون هذا السؤال أما في التراجع عن خطأ يتمنون لو أنهم 

قد يتمكنون من التراجع عنه!.
ويبدو مفهوم السفر عبر الزمن رائعا للغاية لدى البعض، كما يتم 

تصويره غالبا في الخيال العلمي، باستخدام آلة الزمن..  لكن هل السفر 
عبر الزمن ممكن حقا في الواقع، أم أنه مجرد خيال علمي؟.

بعيدا هنا عن نظريات الفيزياء ورؤية ألبرت اينشتاين بهذا الخصوص، فهذا 
ليس محور موضوعنا.

{ كأس العالم لأندية

توقع للسيناريو والنتيجة ومسجلي اأهداف

الصحافة تسلط الضوء عليه.. 

وتفاعل بالمايين مع الفكرة
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حدث في مثل هذا اليوم..

»12« عاما.. الواقع أجمل من الحلم
تاريخ   ..2010 عام  الثاني من ديسمر 
كل  ذاكرة  ي  خالداَ  سيبقى  استثنائي 
بصفى  قطري  وكل  عامة  بصفة  عربي 
عن  ااعان  تاريخ  وهو  ا  وما  خاصة، 
قطر  دولة  باستضافة  الحلم  القرار 

لكأس العالم 2022.
عى  عاماً   12 مرور  اليوم  ويصادف 
الذي تحول فيه حلم  الهام  التاريخ  هذا 
وواقع  حقيقة  إى  العالم  كأس  تنظيم 

ملموس يشعر به العالم أجمع.
منافسات  انطلقت  بعدما  واليوم 
كأس  من  والعرين  الثانية  النسخة 
تقلب  أن  ي  قطر  دولة  نجحت  العالم، 
بعدما  العامية  البطولة  لنسخ  اموازين 
بتفوقها  يشهد  استثنائية  نسخة  قدمت 

الحاقدون وامغرضن قبل امنصفن.
انتزعت  والكمال،  بالتمام  عاما   12 قبل 
14 صوتا حصلت ي مرحلة  دولة قطر 
رف  عى  للحصول  اأخرة  التصويت 

ااستضافة، متفوقة عى الوايات امتحدة 
فقط،  أصوات   8 نالت  التي  اأمركية 
باتر  جوزيف  السويري  ليخرج 
ويعلن عى امأ أن الدولة الفائزة برف 

استضافة مونديال 2022، هي قطر.
ومنذ ذلك التاريخ، دخلت قطر ي سباق 

استثنائية  نسخة  لتنظيم  الزمن  مع 
بشكل  التحتية  والبنية  اماعب  وإنجاز 
حدث  ما  وهو  للجميع،  ومبهر  متقن 
أفضل  قطر  مونديال  وتحول  بالفعل 
نسخة ي تاريخ كأس العالم منذ 1930، 
وذلك ليس بالكام وإنما بالتنظيم امبهر 

والفعاليات الرائعة امصاحبة للمنافسات 
الرياضية، ليبقى يوم 2 ديسبمر 2010 
عام،  كل  به  احتفلنا  أذهاننا  ي  عالقا 
وسنحتفل به مجددا بعدما نجحت قطر 
وتبهر  امسؤولية  قدر  عى  تكون  أن  ي 

العالم أجمع.

بعد التأهل للدور الثاني 

الفرحة تعم المغرب
الرباط- اأناضول        - عمت الفرحة، مساء 
أمس، منازل وشوارع امغرب بعد تغلب 
الكندي  نظره  عى  الوطني  امنتخب 
التأهل  بطاقة  وحجزه  لواحد،  بهدفن 
العالم  كأس  مونديال  ي  الثاني  للدور 
خرج  اأناضول،  مراسل  بقطر..ووفق 
لاحتفال  الشوارع  إى  امغاربة  آاف 
ي  خصوصا  امباراة،  انتهاء  بمجرد 
وقرب  الكرى  وامدن  الرباط  العاصمة 
امنتخب  مع  الجمهور  امقاهي..وتفاعل 
متجاوبا  والهتاف  بالتشجيع  الوطني 
فيه  أصبح  الذي  اللقاء  مجريات  مع 
متصدرا  امغرب 

للمجموعة السادسة للبطولة.
مباراته  ي  كرواتيا  مع  تعادل  وبعدما 
نظره  عى  امغربي  امنتخب  فاز  اأوى، 
ضمن  الثانية،  مباراته  ي  البلجيكي 
كأس  بطولة  من  السادسة  امجموعة 

.»2022 العالم لكرة القدم »قطر
وبفوزه عى كندا، يتصدر امغرب ترتيب 
امجموعة برصيد 7 نقاط، وكرواتيا ثانيا 
إى  اأخرى  هي  وتأهلت  نقاط  بخمس 
الدور ذاته، بينما حلت بلجيكا ثالثا بـ 4 

نقاط، وأخرا كندا دون أي نقطة.
ويعد هذا التأهل الثاني من نوعه للمغرب 
ي   1986 عام  امنتخب  تجربة  بعد 

مونديال امكسيك.
امغرب  ويشارك 
ي  السادسة  للمرة 
مونديال كأس العالم 
بقيادة  القدم،  لكرة 
وليد  الوطني  امدرب 
ومشاركة  الركراكي 
النجوم  من  العديد 
الذين يلعبون مع فرق 

عامية.

انتهاء مشوار مينديز

الرتغاي  ااتحاد  أعلن  قنا-  لشبونة- 
مشوار  انتهاء  عن  أمس،  القدم،  لكرة 
بطولة  ي  مينديز  نونو  اأير  الظهر 
بسبب   2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

اإصابة.
بيان  ي  الرتغاي،  ااتحاد  وكشف   
جرمان  سان  باريس  اعب  أن  له، 
عاماً،   20 العمر  من  البالغ  الفرني، 
لها  تعرض  الفخذ  ي  إصابة  من  يعاني 
الرتغال عى  فيها  فازت  التي  امباراة  ي 
2 /  صفر ي الجولة الثانية  اأوروغواي 
اماي،  / ااثنن/   يوم  امجموعات  لدور 
ي  امشاركة  عى  قادر  غر  وسيكون 

امباريات امقبلة.
كما أوضح أن مينديز رغم اإصابة وعدم 
سيبقى  العالم،  كأس  إكمال  من  تمكنه 
حيث  امونديال،  ي  امنتخب  وفد  ضمن 

سيبدأ العمل من أجل التعاي.
امباراة اأوى ي كأس  وغاب مينديز عن 
العالم أمام غانا بسبب إجهاد عضي، ثم 
اأوروغواي  أمام  الثاني  اللقاء  ي  شارك 
انتهاء  قبيل  لإصابة  يتعرض  أن  قبل 

الشوط اأول.
وقد ضمن الرتغاي تأهله إى الدور ثمن 
مع  تجمعه  التي  امباراة  قبل  النهائي 

نظره الكوري الجنوبي اليوم

الدوحة-


