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التنظيم  شكل  ترى  كيف   {

للبطولة حتى اآلن؟

تماما،  طبيعي  بشكل  تسري  األمور 
عىل جميع األصعدة واملجاالت والنقاط 
بنسبة  ناجحة  والبطولة  التنظيمية، 
أنها  وأرى  نظري،  من وجهي   100%
املثالية،  النسبة  تلك  نجاحها  يف  تعدت 
وما نراه عىل أرض الواقع هو بكل دقة 
اللجنة  جانب  من  له  مخططا  كان  ما 
سنوات،  قبل  واإلرث  للمشاريع  العليا 
وما زاد من هذا النجاح هو الفرحة التي 
سواء  والجماهري  الناس  أعني  يف  نراها 
وفد  من  وكذلك  املقيمني،  أو  املواطنني 
إىل قطر للحضور واملشاركة يف البطولة 

ومتابعة أهم بطولة كروية يف العالم.

*وكيف ترى تفاعل الناس مع 
البطولة؟

أمر رائع للغاية، الكل متفاعل حتى من 
قبل أن تبدأ البطولة بأسبوع والجميع 
سعيد،  والكل  الفعاليات،  يف  يشارك 
دولة  تقدمها  التي  التسهيالت  ومع 
التوافد  اآلالف يف  بدأ  للمشجعني،  قطر 
وهو  والتواجد،  واالحتفال  الدوحة  عىل 
استقبلت  قطر  أن  بشدة  أسعدنا  ما 
العالم،  دول  كل  من  مشجعني 
واالحتفاالت  الجماهريية  والتجمعات 
سواء يف سوق واقف أو كتارا ودرب 
تجمعات  أماكن  من  وغريها  لوسيل 
مخططا  كان  األمر  وهذا  الجماهري، 
مدى  أبعد  إىل  ومنظم  دقة  بكل  له 
مشكلة  هناك  تكن  لم  وبالتايل 
ما  خري  عىل  تسري  واألمور  واحدة 

يرام.

قبل  شعاركم  هو  *ما 
انطالقة البطولة؟

ونحن  األوىل،  اللحظة  منذ 
تنظيم  وهو  واضح  هدفنا 
مميزة تظل  بطولة وتجربة 
أذهان  يف  عالقة  لسنوات 
بالفعل  وتكون  الجماهري 
مثيل  ال  استثنائية  تجربة 
وشعارنا  قبل،  من  لها 

الجميع  نعد  أننا  كان  دائما 
رائع،  يشء  كل  سنقدم  بأننا 

وشارك  الدوحة  زار  من  وكل 
تلك  بنفسه  شاهد  الفعاليات  يف 

بأنفسهم،  وعاشوه  والجمال،  الروعة 
مرحلة  تخطت  اآلن  حتى  والبطولة 
أن  ونتمنى  الفعيل،  اإلبهار  إىل  النجاح 
كأس  نهاية  حتى  النجاح  هذا  يستمر 
أكثر  ناجحا  الختام  يكون  وأن  العالم 
يف  هنا  نقول  مثلما  البداية،  من  وأكثر 
يعود  وحتى  مسك«،  »ختامها  بالدنا: 

املشجعون إىل بالدهم ساملني.

كانت  سنة   12 مدى  *عىل 
تسري الرتتيبات للبطولة؟

منذ أن حصلت قطر عىل رشف تنظيم 
2010 قبل  بطولة كأس العالم يف عام 
الطويلة  الفرتة  هذه  كانت  عاما،   12
كأس  لتنظيم  نستعد  حتى  كافية 
املبهرة،  الصورة  بتلك  العالم ليخرج 

الستضافة  بالكامل  الدولة  وتجهيز 
الذين  الضيوف  وماليني  املونديال 
واالحتفال  للمشاركة  هنا  إىل  قدموا 
عىل  تأكيد  وبكل  ولكن  بمنتخباتهم، 
بعض  هناك  كانت  عاما   12 مدى 
التغيريات التي حدثت يف ملف البطولة، 
وبعض اإلضافات الرائعة التي أضيفت 
إىل العملية التنظيمية الخاصة بالكأس.

ببطاقة  للعمل  تقييمك  *ما 
هّيا يف كأس العالم؟

أمر استثنائي ورائع للغاية، هي تجربة 
دولة  إىل  تأشرية دخول  بمثابة  ممتازة 
البطاقة  هي  الوقت  نفس  ويف  قطر، 
املجاني  التنقل  للمشجع  تتيح  التي 
املتطورة  العامة  املواصالت  شبكة  عرب 
الدولة، ويف ذات  والحديثة املوجودة يف 
الوقت هي البطاقة التي تتيح للمشجع 
الدخول إىل املالعب لحضور املباريات، 
بطاقة  يحمل  ال  يمكن ألي مشجع  وال 
هي  وكذلك  امللعب،  إىل  يدخل  أن  هيا 
من  صاحبها  تمكن  التي  البطاقة 
املشجعني  الدخول والتواجد يف منطقة 
املناطق  أو 

املختلفة لتجمع املشجعني.

التطبيق  وصل  وهل   {

للمستوى املثايل؟

بالتطبيق  والتعامل  األمر  بداية  يف 
العرب  كأس  بطولة  يف  وخاصة 

هناك  كانت  لوسيل،  سوبر  وكأس 
من  والسلبيات  الشكاوى  بعض 
بعد  ونحن  التطبيق،  مع  التعامل 
ومع  والتجارب  األخطاء  من  االستفادة 
بداخله  األمور  كافة  يف  مستمر  تطوير 
إىل  وصلنا  املتاحة،  الخدمات  وتطوير 
الجمهور،  خدمة  هدفها  مثالية  نسخة 
أمامهم،  العراقيل  تضع  منها  أكثر 

ويوميا تأتينا رسائل الشكر والثناء عىل 
سهل  الذي  االستثنائي  التطبيق  هذا 
فرتة  خالل  تماما  املشجعني  أمور  من 

وجودهم يف قطر.

املنطقة  دول  أن  ترى  هل   {

استفادت من املونديال كذلك؟

جميعها  الجوار  دول  تأكيد  بكل 
استفادت إىل جانب قطر من كأس 
األخوة  عالقات  ظل  يف  العالم، 
دول  فتح  وتم  العربي،  والرتابط 
عمان  وسلطنة  والسعودية  اإلمارات 
يحملون  ممن  املشجعني  الستضافة 
بطاقة هيّا، وأتاحت الفرصة للجماهري 
أمر  وهو  لزيارتها  قطر  يف  املوجودة 
حدث  وما  مسبوق،  غري  استثنائي 
عىل  قطر  يف  بها  نعتز  شهادة  هو 
تطبيق  وضع  يف  بالفعل  نجحت  أنها 
جانب  من  رائعة  وملحة  وناجح،  مثايل 
السعودية  العربية  اململكة  يف  إخواننا 
أن يسمحوا لكل من يحمل بطاقة هيا، 
أداء  بإمكانه  ويكون  اململكة  يدخل  أن 
مناسك العمرة يف مكة املكرمة، وزيارة 
صىل  محمد  الرشيف  نبينا  قرب 
املدينة،  يف  وسلم  عليه  الله 
استثنائية،  تجربة  هي  وبالتايل 
تكن  لم  قطر  أن  عىل  يدل  وهذا 
من  استفادت  التي  بمفردها 
الفوائد  وإنما  املونديال،  تنظيم 
كذلك حصل عليها إخواننا العرب 
وبدورهم  كثريا  بهم  نعتز  الذين 
سبيل  يف  األخرية  الفرتة  يف  الكبري 

إنجاح تنظيم قطر لكأس العالم.

كيف  التنظيم،  عن  بعيدا   {

العربية يف  املنتخبات  أداء  ترى 
املونديال؟

العالم،  كأس  يف  العربية  املنتخبات 
يف  للغاية  طيبة  مستويات  قدمت 
بالبطولة، وبحكم  املباريات  من  الكثري 
وسط  قطر  يف  هنا  يلعبون  أنهم 
وعىل  وإخوانهم  أهلهم 
الثاني،  وطنهم  أرض 
الدعم  كان  وبالتايل 
كل  يف  الجماهريي 
املالعب ضخما وغري 
مسبوق، ما انعكس 
املنتخبات  أداء  عىل 
يف اللقاءات، وبالتايل 
من  العديد  شاهدنا 
عن  الخارجة  النتائج 
مسبوقة،  والغري  املألوف 
من بينها فوز السعودية عىل 
األرجنتني، وكذلك فوز تونس عىل 
إىل  اللقب،  وحامل  العالم  بطل  فرنسا 
جانب تأهل املنتخب املغربي يف صدارة 
منتخبي كرواتيا  مجموعته رغم وجود 
وصيف النسخة املاضية، وبلجيكا ثالث 

مونديال روسيا 2018.

} وكيف تقيم تجربة منتخب 

قطر؟

لم يقدم  القطري وبكل أسف  املنتخب 
وخرج  املونديال،  يف  منه  املطلوب 
بصورة أقل من املتوقع، وبالطبع هناك 
ظروف أحاطت بخروجه بهذا الشكل، 
من بينها الضغط الجماهريي وظروف 
أول  مع  قطر،  يف  هنا  اللقاءات  إقامة 
كأس  بطوالت  يف  تاريخية  مشاركة 
العالم، وكنا نتمنى أن تكون أفضل من 

ذلك.

:» خالد السويدي مدير إدارة عالقات الشركاء بالمشاريع واإلرث لـ »

المغرب حامل لواء العرب
»%100« م���ن  أك���ث���ر  ب��ن��س��ب��ة  ن���اج���ح   »2022« م���ون���دي���ال 

بذلت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، جهدا كبيرا في تنظيم 
النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، فيفا قطر 2022، وهذا 

الجهد استمر على مدى سنوات طويلة، من أجل التخطيط 
والتنظيم ليخرج الحدث في أبهى صورة ممكنة ومعبرا عن 

عراقة دولة قطر كونها الدولة العربية والشرق أوسطية 
الوحيدة التي نالت شرف تنظيم البطولة األكبر لكرة القدم 

على وجه الكرة األرضية.
وبخالف التجهيزات الخاصة بالمباريات والمالعب، التي تقام 

عليها لقاءات مونديال قطر، فإن لجنة المشاريع واإلرث بذلت 
جهودا ضخمة مع باقي مؤسسات الدولة، ألن يكون تنظيم 
كأس العالم مثاليا وأن يكون نقطة فارقة في تاريخ بطوالت 
االتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، في ظل أنه وألول مرة في 

التاريخ تقام لقاءات البطولة في مكان واحد، ويكون في مقدور 
المشجع أن يحضر 4 مباريات في اليوم الواحد، وهو أمر كان 
مستحيال في البطوالت الماضية منذ انطالق الكأس الذهبية 
عام 1930، وبالتالي كان الجهد مضاعفا من جانب قطر في 
تسهيل مهمة الجماهير وتنقالتها ووضع كافة التسهيالت 

الخاصة بها للتحرك بمنتهى السالسة وحضور المباريات، وتوفير 
أماكن اإلقامة التي تليق بهم.  

اللجنة كذلك وضعت الكثير من الترتيبات التي تهم الجمهور 
وعلى مدى سنوات وضعت الخطط ودرست األمور، 
وبالتالي التنظيم يسير وفق ما هو متوقع له، كان 

لـ»$ الرياضي« حوار مطول مع خالد محمد 
السويدي مدير إدارة عالقات الشركاء باللجنة 
العليا للمشاريع واإلرث، ليتحدث عن التنظيم 

المثالي لكأس العالم ويجيب عن مختلف 
التساؤالت في الحوار التالي:

توقعنا 

األفضل من العنابي.. 

والعرب استفادوا 

من التنظيم

»12« سنة 

ت كافية للعمل.. 
كان

ا« تجربة 
و»هيّ

فريدة

حوار- عاطف شادي

ال����دوح����ة أرض  ع���ل���ى  اإلب�����ه�����ار  ش����اه����د  ال����ع����ال����م 
{ خالد محمد السويدي

البطولة 

تسير وفق ما تم 

التخطيط له 

منذ سنوات
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الشيخ سلمان بن إبراهيم بعد تأهل »3« منتخبات لدور الـ»16«:

آسيا تعيش لحظات تاريخية
قطر بطل كأس العالم

م. طارق جمال الدرباس

البطل  فهي  العالم،  بكأس  فازت  قطر  بالفعل  نعم 
املتوج يف 2022، لم تفز قطر كروياً بالبطولة، ولكنها 
فازت ببناء دولة ببنية تحتية متكاملة، فازت بتحقيق 
قطر  اسم  بوضع  فازت   ،2022 بسنة   2030 رؤية 

عاصمة لألحداث الرياضية.
نجحت قطر من خالل البناء والعمل باختصار الزمن 
ما  يتابعه  الذي  العاملي  الحدث  هذا  استضافة  بسبب 

يقارب 5 مليارات إنسان بجميع أنحاء العالم.
إنه الفخر فعالً.. ما تشهده دولة قطر الشقيقة، وأعني 
الرشق  يف  مره  وألول   ،2022 العالم  كأس  بطولة 
املسرية  هذه  بعد  والخليج،  العربي  والوطن  األوسط 

العامرة بالجهد والتعب.
صوبت  التي  االستهداف  موجات  عن  الجميع  يعلم 
 12 مدة  منذ  واالشاعات  البطولة،  لهذه  رضباتها 
عىل  والرتكيز  بالعمل  ماضون  القطريون  بينما  عاما، 

االستعداد والبناء والعمل دون أن يلتفتوا لها.
 فمن قربي للعاملني يف اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
مدى  عىل  واألعمال  االستعدادات  رأيت  قطر،  دولة  يف 
يشعرك  ما  وهذا  البطولة،  هذه  استضافة  من  سنوات 

بالسعادة والفخر.
واملرتاكمة  املكتسبة  الخربات  من  الكثري  هناك  أن  كما 
الفعالية  هذه  وتشغيل  وتنظيم  إدارة  عىل  للعاملني 

الرياضية.
إنما هي خربة عاملية يف إدارة وتنظيم األحداث العاملية 
أحداث  تنظيم  يف  استثمارها  عىل  قطر  ستعمل  والتي 

أكرب وأكثر يف املستقبل.
يف  الفرصة  هذه  قطر  تستثمر  كيف  نراه  ما  أن  كما 
البطولة والتي يزورها بما يقارب املليون ونص املليون 
مشجع، من مختلف دول العالم، لنرش ثقافتنا العربية 
والخليجية وسماحة ديننا اإلسالمي، لعّشاق املستديرة.

كما أنها فرصة للدول الخليجية الستثمار هذه الفرصة 
من خالل استقطاب الجماهري القادمة ملتابعة البطولة 

لزيارة الدول الخليجية والتعرف عليها.
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  تقوم  أن  أتوقع  كما 
باستثمار الخربات القطرية املكتسبة من خالل توقيع 
تلك  لتبادل  مشرتكة  خليجية  وتعاون  تفاهم  مذكرات 

الخربات الجبّارة.
وختاماً أتمنى أن يتم استثمار نجاح التجربة القطرية، 
حددت  فقد  تفاصيل،  من  تحمله  ما  بكل  وتدوينها 
قطر رؤيًة ومرشوعاً كبرياً بعيد املدى، رّكزت عىل هذه 
جميع  سّخرت  فقد  بالعمل،  اال  تنشغل  ولم  الرؤية، 
تحقيق  شأنه  من  ما  كل  لبناء  والجهود  االمكانيات 
هذا الهدف، فقطر يف نوفمرب 2022 تختلف عن قطر 

.2010
هنيئاً لألشقاء يف قطر حكومةً وشعباً وكل التوفيق لهم يف 
إنجاح هذه البطولة وكلنا فخر بجهودهم ودعم لنجاحهم.

الش��يخ  أك��د  د.ب.أ-  الري��اض- 
س��لمان ب��ن إبراهي��م آل خليفة 
رئي��س االتح��اد اآلس��يوي لك��رة 
القدم، أن القارة اآلسيوية تعيش 
لحظ��ات تاريخية بعد تأهل ثالثة 
منتخبات من القارة ألول مرة إلى 
دور الس��تة عشر بمونديال كأس 

العالم 2022 بقطر.

وأوضح يف ترصي�ح ملوقع االتحاد القاري 
عىل االنرتن�ت، بعد فوز كوري�ا الجنوبية 
عىل الربتغ�ال 2 /1، أمس الجمعة: »إنها 
لحظ�ة تاريخي�ة بالنس�بة لك�رة الق�دم 
اآلس�يوية، حيث إن القارة س�وف تتمثل 
بثالث�ة منتخب�ات يف دور ال��16، وذلك 
للم�رة األوىل يف تاريخ البطولة، وكان ذلك 
بفضل جه�ود جميع اتحاداتن�ا الوطنية 
الت�ي تعمل من أج�ل االرتقاء بمس�توى 

اللعبة يف قارة آس�يا«.
وق�ال الش�يخ س�لمان: »أظه�ر منتخب 
كوري�ا الجنوبية روحاً عالي�ة من البداية 
وحت�ى النهاية، واس�تحق تمام�اً مقعده 
يف دور ال��16، وباس�م أرسة كرة القدم 
اآلس�يوية أتقدم بالتهنئة العميقة للفريق 
عىل مس�اهمته يف صناع�ة التاريخ لقارة 

آس�يا«.
وأض�اف: »أود أيض�اً اإلش�ادة باالتحاد 

الك�وري الجنوبي لكرة الق�دم الذي قام 
ببناء األساس�ات ع�ىل مر الس�نني، وهذا 
التأه�ل ه�و مكاف�أة لجه�ود الجميع يف 
املايض والحارض، والذين عملوا دون كلل 
أو مل�ل خلف األض�واء من أج�ل ضمان 

نج�اح ك�رة الق�دم يف الب�الد«.
وتاب�ع: »نح�ن نق�ف متوحدي�ن كأرسة 
واحدة، ليس فق�ط يف االحتفال والنجاح، 
بل كذل�ك يف اإلعراب عن أملن�ا بمواصلة 

منتخباتنا االرتقاء بمس�توى وترية األداء 
قبل خوض املباريات الحاس�مة التالية«.

وبه�ذا التأه�ل حققت قارة آس�يا إنجازاً 
تاريخي�اً جديداً م�ن خالل نج�اح ثالثة 
منتخبات آس�يوية، وهي منتخبات كوريا 
الجنوبية وأسرتاليا واليابان، يف التأهل إىل 
دور ال��16 للم�رة األوىل، علماً بأن الرقم 
الس�ابق كان تأه�ل منتخبني يف نس�ختي 

عام�ي 2002 و2010.

{ سلمان بن ابراهيم

Al_Derbass@
Tariq@Al-Derbass.com

خالد الحمر:

منطقة المشجعين تضاهي حضور المباريات

الفعاليات  إدارة  مدير  الحمر،  خالد  أكد 
يف  واألرث  للمشاريع  العليا  باللجنة 
أن  الريايض،  الوطن  ل�  خاص  ترصيح 
من  واحدة  للمشجعني  »هيا«  منطقة 
بمونديال  الخاصة  الفعاليات  أماكن  أهم 
فئة  أكثر  تخدم  والتي   2022 قطر  فيفا 
من  غريها  عن  يميزها  ما  وهو  العائالت 
منطقة  ومنها  األخرى،  املشجعني  مناطق 
ومهرجان  الدوحة،  بكورنيش  املشجعني 
فيفا للمشجعني بحديقة البدع وغريها من 

املناطق األخرى. 
وأوضح الحمر، أن منطقة هيا للمشجعني 
واالحتفاالت  بالحياة  نابضة  وجهة  هي 
عالقة  لها  والتي  يومي  بشكل  الضخمة 
واملوجودة  املستديرة،  بالساحرة  مبارشة 
وجهة  وهي  الجنوبي،  لوسيل  ممىش  يف 
مع  االحتفالية  واألجواء  باملرح  مليئة 

االستمتاع بكرة القدم.
الجماهري  حضور  أوقات  عن  وبسؤاله 
هيا  منطقة  يف  الفعاليات  أن  الحمر،  أكد 
للمشجعني تبدأ من الساعة 12 ظهراً حتى 
الدخول  الزوار  الليل، ويستطيع  منتصف 
الفعاليات  بعض  أن  إال  باملجان  إليها 

تتطلب تذكرة دخول.

{ خالد الحمر

كتب- أدهم الشرقاوي

»فيفا« حول هدف اليابان المثير للجدل:

الكاميرات قد تعرض صورا مضللة!
أصدر االتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا« بيانا رسميا، 
شباك  يف  لليابان  فيه  املشكوك  الهدف  صحة  حول 
بختام  الخميس،  املنتخبني،  مواجهة  خالل  إسبانيا، 

دور املجموعات لنهائيات مونديال »قطر 2022«.
االستفهام؛  عالمات  من  الكثري  الثاني،  الهدف  وأثار 
تجاوزت  الكرة  أن  التليفزيونية  اإلعادة  تظهر  حيث 
لزميله  الياباني  املهاجم  يمررها  أن  قبل  املرمى  خط 

ليهز شباك الحارس أوناي سيمون.
ونرش الفيفا عرب حسابهم الرسمي عىل موقع التواصل 
االجتماعي »تويرت«: »تم فحص الهدف الثاني لليابان 
ضد إسبانيا عرب تقنية الفيديو املساعد، لتحديد ما إذا 

كانت الكرة خرجت من امللعب«.
صور  استخدموا  الفيديو  »حكام  البيان:  وأضاف 
كامريا خط املرمى للتحقق مما إذا كانت الكرة ال تزال 

عىل الخط جزئيا أم ال«.
واختتم البيان: »قد تعرض الكامريات األخرى صورا 
الكرة  تكن  لم  املتاحة،  لألدلة  وفقا  لكن  مضللة، 

بأكملها خارج امللعب«.

محمد الدعيع:

األخضر غادر
بسبب التفاصيل الصغيرة

خاص  ترصيح  يف  الدعيع  وأضاف 
»شاركت  »قنا«:  القطرية  األنباء  لوكالة 
نسخ  يف  العالم  لكأس  بطوالت  أربع  يف 
يف  ولكن   1994،1998،2002،2006
قطر الوضع مختلف فقد نجحت بالتفوق 
عىل دول عمالقة سبق لها تنظيم املونديال 

يف مناسبات سابقة، ولعل قرب املسافات 
بني املالعب هو الحلقة األقوى وليس من 
العالم  السهل أن تلعب مباريات يف كأس 
أعىل  املسافات ووفق  ُمتقاربة  عىل مالعب 

املعايري«.
مشاركة  نقيّم  أن  أردنا  »إذا  وتابع: 

الثالث  مبارياته  يف  السعودي  املنتخب 
الثانية  املواجهة  يف  تأثر  أنه  القول  يمكن 
أمام بولندا بسبب اإلصابات التي حدثت، 
الفرج،  سلمان  القائد  غياب  مع  خاصة 
ومن ثم أيضاً غياب يارس الشهراني الذي 
الالعبني  من  وهما  بالغة،  تعرّض إلصابة 

األساسيني املؤثرين، ورغم وجود العنارص 
بفلسفة  يلعب  مدرب  كل  لكن  البديلة، 
عىل  باالعتماد  الفنية  رؤيته  وله  خاصة 
عىل  قادرة  املباريات  خالل  معيّنة  أسماء 
بحذافريها،  تعليماته  وتنفيذ  أسلوبه  فهم 

وهو ما حدث يف مباراة األرجنتني«.

من  ال�22  النسخة  أن  السابق  السعودي  المنتخب  حارس  الدعيع«  »محمد  أكد  قنا-  الدوحة- 
صورة  قّدمت  قطر  أن  إلى  الفتًا  تنظيميًا،  األفضل  هي   2022 قطر   FIFA العالم  كأس  نهائيات 
في  أحقيتها  تؤكد  أن  واستطاعت  المستويات،  كافة  على  الرائع  التنظيم  خالل  من  مختلفة 
نيل شرف التنظيم وتوجه أنظار العالم، بقدرتها على التميز بتنظيم الحدث الكروي األكبر على 

مستوى كرة القدم.
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محمد بدر السادة.. مؤسس نادي الشمال يؤكد لـ $ الرياضي:

أحرجنا األلمان بالمعاملة الراقية

تحدثنا مع محمد بدر الس�ادة مؤسس نادي الشمال وأحد 
رؤساء النادي السابقني للنادي حول العديد من املوضوعات 
املهم�ة التي تخص املونديال.. خاص�ة وان املنتخب األملاني 
كان يقي�م بالش�مال وه�و ما جع�ل اهتمام أهل الش�مال 

باملاكينات األملانية...
 وتش�هد البطول�ة الت�ي تنظمها قط�ر والت�ي تعترب حدثا 
اس�تثنائيا كبريا، لم يس�بق ملنتخب قط�ر أن واجه منتخبي 
الس�نغال وهولندا من قبل، س�واء يف مواجهات رس�مية أو 
ودي�ة، فيما لع�ب »العنابي« أمام اإلك�وادور.... محمد بدر 
الس�ادة تح�دث للوطن يف ح�وار خاص كش�ف من خالله 
العديد من الجزئيات املهمة ب�كل تأكيد املعاملة املميزة من 
أهل الش�مال لألملان... وخرجنا يف حوارنا مع بدر الس�ادة 

باآلتي:

} يف البداي�ة كيف تنظر لبطول�ة كأس العالم بقطر 
2022؟

 - حل�م طال انتظاره…. متأكد أن كأس العالم قطر 2022 
ُمختلفة وس�تكون أفضل وُمذهلة بالفعل، فاألجواء املُحيطة 
بالبطولة رائعة للغاية، والكل هنا سعيد منذ لحظة انطالق 
البطول�ة، بالتايل أتوقع أن تك�ون كأس العالم قطر 2022 
أفض�ل نس�خ كأس العالم ع�ى اإلطالق وس�يعاني كل من 

يحلم باالستضافة يف املواسم املقبلة.

} ماه�و األث�ر اإليجاب�ي م�ن تنظيم بطول�ة كأس 
العالم؟

- بطول�ة كأس العال�م 2022 س�يكون له�ا أث�ر إيجابي 
كب�ري ليس فقط عى قط�ر، وإنما أيضاً ع�ى دول املنطقة، 
مقارن�ًة بالبطوالت الس�ابقة كونها أول نس�خة يش�هدها 
العالم العربي والرشق األوس�ط، ولهذا فهي لحظة تاريخية 
هام�ة لهذه املنطقة. ولفت إىل أن املاليني من مش�جعي كرة 
القدم يف املنطقة يتطلعون بش�غف لرؤية منتخباتهم وهي 
تتنافس للفوز بالبطولة، لقد رأينا مدى الشغف بكرة القدم 
خالل بطولة كأس العرب، وال ش�ك أن األجواء املونديالية يف 
قطر خالل البطولة س�تحظى بإعجاب املشجعني من أنحاء 

العالم.

} كيف ترى املنتخبات العربية يف املونديال؟

قلب�ي  كل  م�ن  أتمن�ى  أوال   -
لجمي�ع  ممي�زا  حض�ورا 

العربي�ة  املنتخب�ات 
املشاركة وأوفر الحظوظ 
له�ا يف ه�ذا املونديال، 
عى أس�اس أنه�ا أول 
نس�خة تق�ام يف بل�د 
أن  وأعتق�د  عرب�ي. 
الحظوظ  ال�ورق  عى 
ضعيفة بس�بب تباعد 
املستويات بني العربية 

وأم�ريكا  واألوروبي�ة 
لديهم  الذي�ن  الالتيني�ة، 

العب�ون ممي�زون يلعب�ون 
ألع�رق األندية العاملي�ة، أعتقد 

أن املنتخب املغرب�ي الوحيد الذي 
يمل�ك العبني يلعب�ون بأندي�ة أوروبية 

كب�رية ومعروفة أم�ا باقي املنتخب�ات العربية 
فلديهم العب�ون جيدون ولكن ينتمون ألندية عربية وأخرى 
أوروبية ولكن ليس�ت مشهورة أو معروفة.. وأسعدني أداء 

تونس والسعودية التي تفوقت عى االرجنتني.

} يف رأيك ماذا ينقص منتخباتنا العربية؟

- كم�ا قلت لك ف�ارق اإلمكانات لصال�ح املنتخبات األخرى 
وأتمن�ى من منتخباتنا العربية أن يكون لها كلمتها وتحقق 

املفاج�أة، الس�يما أن عام�ل الجمهور س�يكون يف 
صالحه�ا، ألن قطر يتواج�د فيها جاليات 

عربية كثرية ويمكن لهذه املنتخبات 
العربي�ة العمل عى االس�تفادة 

من الجمهور يف املونديال.

م�ن  رأي�ك  يف   {
األقرب للقب؟

- من الصعوبة التكهن 
ولكن  البط�ل،  بهوية 
أعتق�د أن منتخب�ات 

الربتغ�ال والربازيل وإس�بانيا 
تعترب أبرز املرشحني.. وعى 
أتمنى  الشخيص  الصعيد 
الفوز ملنتخب الربازيل.

} منتخ�ب أملاني�ا يف 
الشمال؟

كن�ت  أن�ا  أص�ال   -
املنتخ�ب  أش�جع 
بجان�ب  األملان�ي 
الش�مال  يف  وج�وده 
لذل�ك  لن�ا،  واختي�اره 
كان س�يجد منا كل الدعم 
واملس�اندة من أج�ل تحقيق 
أه�ل  وكل  باللق�ب…  الف�وز 
الش�مال س�يدعمون أملاني�ا.. إال ان 
تعاملهم الغريب جعلنا ال نتعاطف معهم 
وشخصيًا تمنيت خروجهم من الدور األول.. وبحمد 

الله خرجوا وأصبحوا يف خرب كان.
املنتخ�ب األملان�ي وج�د معاملة ممت�ازة من أهل الش�مال 
وجميعا »ال نخلط الرياضة بالسياس�ة« ونعاملهم بأخالقنا 
وتربيتن�ا حت�ى نحرجه�م ويعرف�وا كيف يتعام�ل العرب 
واملسلمون.. وهم كانوا يف أمان يف الشمال حتى مغادرتهم.

} كيف تنظر ملشاركة املنتخب العنابي يف البطولة؟

- العنابي لم يكن موفقا وقدم أداء سيئا وغري 
مقن�ع… بالتأكيد ان جمي�ع املباريات 
صعبة وكل الف�رق هدفها الفوز 
العناب�ي  وكان  والتأه�ل، 
مطالبا أوال بتقديم عروض 
قوي�ة ومرشف�ة للك�رة 
القطري�ة وه�و ق�ادر 
ع�ى ذلك وخس�ارتنا 
أم�ام  األوىل  املب�اراة 
كان�ت  اإلك�وادور 
ولم  التأه�ل  ضي�اع 

يستفد من عاميل األرض والجمهور.

} العنابي خاض فرتة إعداد طويلة للبطولة هل ترى 
أنها كافية؟

- مؤك�د أنها كافي�ة وتمت برؤي�ة فنية كب�رية… املنتخب 
اس�تفاد بالكثري من اإليجابيات وكن�ا نتأمل خرياً فيه خالل 
مش�اركته.. نحن ال نقول إنه كان يج�ب عليه الفوز بكأس 
العالم ولكنن�ا نريد من منتخبنا أن يظهر ش�خصيته التي 
عرف�ت عنه والتي ش�اهدناها خ�الل نهائيات كأس آس�يا 
ع�ام 2019 ويف كوبا أمريكا وال�كأس الذهبية والتصفيات 

األوروبية املؤهلة إىل كأس العالم 2022.

} أبرز الفوائد من تلك املباريات؟

- هناك الكثري من الفوائد للعنابي من املش�اركات الدولية.. 
أهمه�ا أن منتخبن�ا تخلص م�ن حالة الرهب�ة والخوف يف 
مواجه�ات املنتخب�ات الكب�رية، وكل ذلك بس�بب التجارب 
املتنوعة واملش�اركة يف بطوالت مختلفة.. س�بق ولعبنا أمام 
منتخبات كبرية عى غرار األرجنتني والربازيل وتشييل وكندا 
والربتغال، وبغض النظر عن النتيجة، والكرة اآلن يف ملعب 

اتحاد الكرة من أجل عودة املنتخب.

} هل ترى أن املنافسة ستكون قوية؟

- نعم … املنافسة قوية وكل املنتخبات لها خربتها املونديالية 
ولكن الكرة ال تعرتف باألس�ماء وال بالتاريخ وإنما بالعطاء 
يف امللع�ب وثقتنا بال حدود يف نجومنا وقدرتهم عى تحقيق 
الطموح�ات املرشوع�ة لجمهوره�م ال�ويف والذي س�يكون 

الالعب رقم 12 يف الفريق.

} ماذا تقول عن الحضور الجماهريي؟

- املؤك�د أن الحضور الجماهريي الكب�ري يف البطولة يعترب 
ه�و األبرز، خاصة بالنس�بة للمنتخب�ات العربية كان كبرياً 
خاص�ة بالنس�بة للس�عودية واملنتخب التون�ي واملغربي 
أيضاً، وش�اهدنا ذلك م�ن خالل الج�والت املاضية وأعطى 
هذا الحضور املنتخبات العربية دافعاً وحافزاً معنوياً كبرياً 
حتى تقدم املنتخبات األداء املقنع والذي يمكن به أن تس�عد 

جماهريهم.

ودع منتخب قطر »العنابي« منافسات كأس العالم بعد 
خسارته لمبارياته الثالث بداية من المباراة االفتتاحية 

للمسابقة أمام منتخب اإلكوادور في استاد »البيت«، 
ثم منتخب السنغال – بطل كأس األمم اإلفريقية 
2021 – باستاد »الثمامة«، قبل أن يخسر آخر مباراة 

في دور المجموعات أمام منتخب هولندا بملعب 
»البيت«. وتقام النسخة رقم 22 من بطولة كأس 

العالم ألول مرة في بلد عربي، لم يستفد 
منتخب قطر من عاملي األرض والجمهور 

ضمن المجموعة األولى للمسابقة، 
والتي تضم إلى جانبه منتخبات 

»هولندا والسنغال واإلكوادور«.. 
وخطفت هولندا والسنغال 

بطاقتي التأهل. محمد بدر السادة

حوار - عوض الكبايش

أهل الشمال أحسنوا التعامل معهم.. وسعدنا لـ» إقصائهم«

اللقب بين البرتغال والبرازيل.. 
وتمنيت خروج ألمانيا

نسخة قطر »استثنائية«.. 
منتخبنا لم يستطع إكمال ومن الصعوبة تكرارها

الجمال.. واألداء ليس مقنعا

أشفق على 
منظمي المونديال القادم

الكرة في ملعب اتحاد 
الكرة.. والمغرب 

األفضل عربيا
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أول كأس عالم في المنطقة يقرب الشعوب

ضيوف  تنتاب  الشديدة  السعادة  من  حالة 
لالستمتاع  قطر،  يف  تواجدهم  أثناء  املونديال، 
يف  تنتهي  والتي   ،2022 العالم  كأس  بأجواء 
الثامن عرش من شهر ديسمرب املقبل، ويحرص 
مئات اآلالف من املشجعني عىل التعرف عىل كل 
يقضونها  التي  الفرتة  تلك  يف  قطر  يخص  ما 
بني شوارعها الجميلة، بحثا عن السعادة التي 

يبحثون عنها يف عشق كرة القدم. 
كافة  القطري  الضيافة  كرم  أذهل  ولقد 
يف  باملرشوبات  االستقبال  بعد  الحضور، 
بعض  حرص  املشجعني،  لكل  املطارات 
ضيوف  من  العديد  دعوة  عىل  املواطنني 
املونديال إىل املجالس لتناول املأكوالت القطرية 
التي نالت إعجاب الجميع، والتي تصدر املشهد 
الوجبات  أبرز  أصبح  والذي  املجبوس،  فيها 
الشاي  إىل  باإلضافة  املونديال،  لنجوم  املفضلة 
الكرك الذي أصبح يتصدر املشهد يف الشوارع 

واملدرجات. 
تفوقت  القطرية  الرتاثية  املأكوالت  أصناف 
الفاعليات،  مناطق  يف  التقليدية  الوجبات  عىل 
وبشكل عام جذبت املأكوالت القطرية الجماهري 
واألوروبية  الغربية  الدول  كافة  من  العاملية 
واألمريكية، وحظي ذلك باإلشادة عرب منصات 

التواصل االجتماعي.

رصبي عاشق الكرك 

قال الرصبي نيكوالي وهو مشجع ملنتخب 
كأس  بداية  منذ  قطر  يف  يتواجد  بالده 

العالم، إنه أحب الشاي الكرك كثريا، 
التي يرشبها  أكثر املرشوبات  فهو 
محبا  وبات  الدوحة،  شوارع  يف 
يتناوله  أنه  لدرجة  للغاية،  له 
يوميا تقريبا عىل الرغم من أنه 
الساخنة  املرشوبات  يحب  ال 

كثريا. 
أنه  الرصبي،  املشجع  وأضاف 
القطري  باملطبخ  كثريا  معجب 

وأن  مميزة،  مأكوالت  يقدم  الذي 
أكثر ما أعجبه هو تلك األكلة التي 

جدا،  شهية  فهي  مجبوس،  تسمى 
ولكنه يف العموم ال يحب األكل الحراق، 

إعجابه  نال  القطري  املطبخ  أن  مشددا عىل 

بشكل 
وأصبح  كبري، 

محبا له جدا.

هولندي يحب 
املجبوس

مشجع  غوب 
هولندي اعتاد عىل 

الكرك  شاي  رشب 
وأكد  قطر،  يف  هنا 

إعجابه  ونال  تذوقه  أنه 
يشء  أول  فهو  كبري،  بشكل 

سأل عنه يف قطر، وكان حريصا عىل 
تذوقه وبالفعل نال إعجابه بشكل كبري، بفضل 
الساخنة  املرشوبات  باقي  عن  املختلف  مذاقه 

التي تذوقها يف وقت سابق. 
إن  قال  إعجابه،  نالت  التي  املأكوالت  وعن 
قطر،  يف  هنا  تذوقه  عندما  أدهشه  الربياني 
مختلف،  مذاق  لها  التي  املجبوس  أكلة  وأيضا 
وال  متفاوتة،  فرتات  عىل  تناوله  عىل  وأحرص 
زلت أحاول التعرف عىل أكالت املطبخ القطري. 

الكرك أهم املرشوبات 

يتواجد  الذي  األمريكي  املشجع  مايريس  يقول 
الكرك  الشاي  إن  قطر،  يف  هنا  أصدقائه  مع 
قطر،  يف  هنا  أحبها  التي  املرشوبات  أهم  هو 
فإن  الساخنة،  املرشوبات  باقي  عن  ويفضلها 
مكان ذهب  أي  يف  يتذوقه  ولم  طعمه مختلف 
وقت  يف  إليه 
سابق. 

د  شد و
املشجع األمريكي 
أيضا  أنه  عىل 
وقت  يف  تذوق 
أكلة  سابق 
أحبها جدا )قام 
وهي  بوصفها 
وأكد  املجبوس(، 
يزال  ال  أنه  عىل 
أسامي  عىل  يتعرف 
يف  ولكنه  هنا،  األكالت 
األكلة،  تلك  أحب  العموم 
قائمة  مشاهدة  خالل  من  ويعرفها 
الطعام التي يتم عرضها عليه يف املطاعم التي 

يدخلها لتناول الوجبات بداخلها. 

الشاي أذهل املكسيكي 

الكرك  أن  أكدت  مكسيكية  مشجعة  فرينادا 
الدوحة،  شوارع  يف  تذوقته  عندما  أذهلها 
من  النوعية  تلك  عمل  يجيد  معني  مكان  من 
تحرض  أن  قبل  عنه  سمعت  ولقد  املرشوبات، 
إىل قطر، وكانت حريصة عىل تذوقه يف الدوحة، 

وبالفعل أذهلها مذاقه.
املجبوس،  لوجبة  حبها  عىل  أيضا  وأكدت 
األكلة  لنا  لتوضح  املحمول  هاتفها  وأخرجت 
لها  التقطت  فهي  قطر،  يف  هنا  أحبتها  التي 
يف  األكلة  بتلك  أعجبت  ألنها  بهاتفها  صورة 

شوارع الدوحةاألرز والدجاج القطري مميز
يقول جان لوكا مشجع من دولة أورجواي، إنه 

حرض 

أعجب  ولكنه  روسيا،  يف   2018 العالم  كأس 
هنا بتنوع األكالت يف كافة املطاعم، مشددا عىل 
خاصة،  إعجابه  عىل  حاز  القطري  املطبخ  أن 
خاصة األرز والدجاج فهنا يف الدوحة له مذاق 
األرز  يتناول  أنه  عىل  وشدد  أحبه،  مختلف 
والدجاج يوميا ولكن كل يوم بطريقة مختلفة. 

تيف يبحث عن األكل 

منذ  قطر  إىل  تيف  اإلنجليزي  املشجع  وصل 
التعرف  الفرتة  تلك  يف  ويحاول  قصرية،  فرتة 
القطري  املطبخ  بها  يتميز  التي  األكالت  عىل 
مساعدته  منا  وطلب  القطرية،  واملطاعم 
وتوجيه نصيحة له باألكالت التي يتناولها هنا 
يف قطر، ألن حرض منذ أيام قصرية ولم يبحث 

عن األكالت املميزة بشكل جيد حتى اآلن. 
تيف أكد أنه سمع عن شاي الكرك، وأصحابه 
أكدوا له أنه مرشوب مميز يف قطر، وعليه تذوقه 
بالفعل  وهو  العالم،  كأس  يف  يتواجد  عندما 
سوف يفعل ذلك، وسوف يتذوق الشاي الكرك 
أنه  مؤكدا  بنفسه،  عليه  ليحكم  الليلة،  هذه  يف 
حريص عىل التعرف عىل كل ما يخص قطر يف 

كافة النواحي. 

الشعب القطري ودود

قال سيزار مشجع مكسيكي إنه سعيد للغاية 
عام،  بشكل  العربي  الشعب  مع  بالتعامل 
والشعب القطري بشكل خاص، مشددا عىل أنه 
شعب ودود واستقبل الجميع أفضل استقبال، 
مشريا إىل انطباعه عن قطر جاء جيدا جدا كما 
توقع، أن فكرته عن قطر لم تتغري بعد زيارته 
للمرة األوىل، فلقد كان متأكدا أنها دولة جميلة 

وسوف يستمتع بها. 
وعن األكالت التي أحبها هنا يف قطر، قال إنه 
واملجبوس،  والهريس  الثريد  مذاق  أحب 
من  قدر  أكرب  تناول  عىل  ويحرص 
بها  تشتهر  التي  القطرية  املأكوالت 

قطر يف تلك الفرتة.
برازييل،  مشجع  مينيزيس  ريكو 
مشريب  شارع  يف  به  التقينا 
آالف  بل  بمئات  يوميا  يكتظ  الذي 
العالم  يف  مكان  كل  من  املشجعني 
لالستمتاع باألجواء يف قطر، وقال إنه 
فهو  عام،  بشكل  العربي  األكل  يحب 
يحرص يوميا عىل تذوق األكالت العربية 
املختلفة، ونال إعجابه األكالت القطرية مثل 

املجبوس والثريد والهريس. 

{  الكرك أشهر المشروبات في المونديال{  المجبوس

المأكوالت القطرية تخطف األضواء

شاهدنا 48 مباراة يف ثمانية مالعب 
لم تخُل من املتعة واإلثارة والتشويق 

وأيضا االنبهار باملالعب حصيلة 
رائعة فعال يف كل يشء من نتائج 

غري متوقعة، وانتصارات تاريخية 
وفوز مستحق وإنجاز عظيم لصقور 

األخرض ووقف سلسلة انتصارات 
األرجنتني، وسجل التاريخ هذا اإلنجاز 
بغض النظر عن اإلخفاق السعودي يف 

التأهل إىل دور 16 ونفس األمر ملنتخب 
نسور قرطاج الذي حقق فوزا تاريخيا 

عىل الديوك الفرنسية حامل اللقب 
بهدف األثمان يف مشوار تونس من 

خالل مشاركته السابقة يف املونديال، 
واليشء غري املتوقع هو ظهور العنابي 

بصورة أقل من إمكانياته الحقيقية 
كبطل القارة اآلسيوية وأرى السبب 

الرئييس هو سوء التحضري لالعبي 
العنابي وإعدادهم النفيس والبدني 

والتكتيكي، ومن وجهة نظري يتحمل 
مسؤولية ذلك املدير الفني واإلداري 
ملنتخب القطري الذي كان عليه أن 
يقدم أفضل مما كان، وعندما أذكر 

أسود األطلس الذين تفوقوا عىل 
أنفسهم ونجحوا يف التحدي بعد إقالة 
خليلوفيتش وأعطي املسؤولية ملدرب 

وطني الراكركي هي شجاعة كبرية 
من رئيس االتحاد املغربي يف تعيينه 

واألسود فعال تسود املونديال.
 روعة أسود األطلس مع نتائجهم 

فرحة لكل مواطن عربي محب وعاشق 
للوطن العربي النجاح الذي سجله 

نجوم املغرب أسعدتنا جميعا، وتصدر 
مجموعته واآلن دخلنا يف مرحلة هي 

األصعب يف مواجهة املاتادور اإلسباني 
الذي سبق أن رفع كأس العالم يف 

جنوب أفريقيا 2010 وحذري منه 
يف املباراة املقبلة أمامه هو الذي 

ظاهر عليه يف مباراته األخرية أمام 
اليابان التي خرسها بهدفني لهدف، 

وكانت واضحة أن األسبان أراد 
رضب عصفورين بحجر واحد هو 

التأهل كثاٍن وتجاوز مواجهة العقدة 
التاريخية منتخب كرواتيا وصف 
البطل يف النسخة املاضية وأيضا 

إقصاء املنتخب األملاني الذي يتجرع 
من نفس الكأس وذلك عندما تآمر عىل 
محاربي الصحراء يف مونديال اسبانيا 

.82
الخالصة العلم أن الدهر يومان يوم لك 
ويوم عليك، كلمات إىل األملان ما فعلته 

يف مونديال 82 آنذاك مع منتخبنا 
العربي الجزائري يتكرر يف مونديال 
قطر واالسبان يبتعدوا عن مواجهة 

كرواتيا العقدة ويتخلصوا
من منافسهم املنتخب األملاني، خروج 
هو انتقام الزمن خروج غري مأسوف 

عليه 
ختاما أتمنى من كل قلبي التوفيق 

ألسود األطلس وأقول لهم يا أبطال 
قلوب كل العرب معكم، اعلموا جيدا أن 
تجاوز املاتادور اإلسباني يضعكم عىل 
أعتاب التاريخ مواصلة انتصارات هو 
أكمل اإلنجاز إىل جانب روعة التنظيم 

لكي تكتمل الصورة نحن العرب يد 
واحدة فوق تراب قطر الغالية.

حازم الكاديكي 
معلق ليبي 

كلنا مع
أسود األطلس

كتب - خالد عيل

المجـــبــوس 
أبرز الوجبات 

المفـضـلة 
لضـيـوف المونديال

كرم الضيافة 
يذهل الجميع 

و»الكرك« 
يخطف األضواء

{  جان لوكا - أوروجواي

{  ريكو - البرازيل

{  تيف - إنجلترا

{  مايريس - أميركا

{  غوب - هولندا

{  نيكوالي - صربيا

{  فيرنادا - المكسيك

{  سيزار - المكسيك
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وضعها إعالميون دوليون بعد خروج العنابي من المونديال

خريطة طريق للكرة القطرية !

عان�ى العب�و العناب�ي م�ن الضغوط 
الجماهريية واإلعالمية يف تلك البطولة، 
ألنها املش�اركة األوىل ملنتخبنا الوطني 
يف ه�ذه البطولة الكربى عىل مس�توى 
العال�م، ولم ينجح�وا يف التخلص من 
تل�ك الضغوط، ألن البطولة مقامة عىل 
أرض قط�ر وبني جماهرين�ا، وما زاد 
الطني بل�ة أن تكون املباراة االفتتاحية 
لالعبي العنابي يف تاريخ كأس العالم، 
وهي املباراة التي ينتظرها الجميع كل 
أربع س�نوات، فهي التي تعلن انطالق 
البطولة بعد غياب أربع سنوات كاملة.
ويض�م العناب�ي العب�ني مميزين بني 
صفوفه ولكنهم لم يظهروا بمستواهم 
املع�روف والذي أهلهم يف وقت س�ابق 
للفوز بكأس آسيا عىل أقوى منتخبات 
القارة، كما أن العبي املنتخب صغار يف 
الس�ن، وأمامهم فرصة كبرية للظهور 
يف املونديال النسخ املقبلة، ال سيما بعد 
زيادة عدد منتخب�ات كأس العالم من 
32 منتخب�ا إىل 48 فريقا، وهذا يؤكد 
أن الخط�ة املقبلة الصع�ود للمونديال 

وتكرار إنجاز الفوز بكأس آسيا.
خط�ة التطوير س�وف تكون ش�املة 
وعىل كافة األصعدة، بعد دراسة أسباب 
وتداعيات ظهور العنابي يف املونديال، 
والوقوف عىل نق�اط القوة والضعف، 
والتعامل مع الس�لبيات بش�كل حازم 
لضمان عدم تكراره�ا يف قادم املرات، 
اإليجابي�ات ومحاولة  والرتكي�ز ع�ىل 
تطويرها لتك�ون أفضل وأفضل، لكي 
يظه�ر العناب�ي يف البط�والت املقبل�ة 
بما يليق به وباس�مه وبإنجازاته التي 

تحققت عىل مدار السنوات املاضية.
وال شك أن املشاركة األوىل يف املونديال 

لم تكن عىل قدر األمل املعقود عىل 
الالعبني، وهو ما تسبب يف 

البحث عن كيفية حلول 
لتطوي�ر العنابي من 
يف  الظه�ور  أج�ل 
بشكل  العالم  كأس 
أفضل من النس�خة 
الحالي�ة، وه�ذا بال 

ش�ك س�وف يتطلب 
خطة عىل أسس علمية 

ومدروس�ة، لكي يتحقق 
الهدف املنشود..

 واس�تطلعت الوط�ن آراء اإلعالمي�ني 
املتواجدي�ن لتغطي�ة كأس العال�م يف 
آلي�ة الحلول لتطوي�ر العنابي والكرة 

القطرية.

إعالمي بولندي: االهتمام 
بالمدربين هو البداية

ميك�والي ك�روك إعالم�ي يف رادي�و 
بولندا، تحدث م�ع الوطن عن رأيه يف 
كيفية تطوير الكرة القطرية بما يعود 
بالنف�ع ع�ىل الالعب�ني، ويمكنهم من 
الظهور باملس�توى ال�ذي يليق بهم يف 
املحافل الدولية والقارية، وش�دد عىل 
أن�ه ال بد من وضع خط�ة مميزة بعد 
النجاح يف تنظي�م كأس العالم، والتي 
تتمثل يف االهتم�ام باملدربني وتطوير 
الناحي�ة الفنية والخططي�ة، والبداية 
تك�ون اس�تقدام مدرب�ني كب�ار من 
أوروب�ا لديهم القدرة ع�ىل تعليم كرة 

القدم لالعبني الصغار والكبار.
وأض�اف اإلعالمي البولندي: 
قط�ر تحت�اج إىل مزيد 

من الوقت، ال بد 

من خلق نظ�ام علمي، مدارس لتعليم 
ك�رة القدم، ه�ي نفس فك�رة وجود 
رجل أعمال ليش�رتي ن�اٍد يف أوروبا، 
ويري�د يف وقت رسيع أن يفوز بدوري 
أبط�ال أوروبا، األمر يحت�اج إىل عمل 
واجته�اد وخط�ة مدروس�ة، ال بد أن 
يتمتع الالعبون بعقلية احرتافية، وهذا 
سوف يتطلب تعليما عىل أعىل مستوى 
من املدربني. وأكمل ميكوالي كروك: ال 
بد أن يتعلم العبو قطر الكرة الحديثة، 
واللعب عىل املس�تويات الدولية، ومن 
أجل تنفيذ ذل�ك يجب أن يتم االعتماد 
عىل مدرب�ني كبار من أوروب�ا لتعليم 
الالعب�ني الصغ�ار، وكذل�ك يف األندية 
الكب�رية يف أوروب�ا، بالتأكيد س�وف 
يفيد ذلك الالعبني بشكل كبري ويطور 
من مستواهم، س�نة تلو األخرى حتى 

تكتمل الخطة املوضوعة.
وأنه�ى حديثه قائ�ال: »أيضا املدربني 
القطري�ني عليهم الذه�اب إىل أوروبا 
للحصول عىل دورات تدريبية وفرتات 

معايشة مع كبار 

املدربني ويف األندية الكبرية، الكتس�اب 
الخربات قبل الع�ودة إىل قطر وإفادة 
الكرة القطرية بالعلم الذي اكتس�بوه 
ويبدأ تطبيقه م�ع الفرق من مختلف 
األعم�ار، أعتق�د أن هذا األمر س�وف 

يكون مفيدا إىل أقىص درجة.

جرانت موريلو: فتح باب 
االحتراف أمام الالعبين

قال جرانت موريلو إعالمي برازييل، إن 
فتح باب االح�رتاف أمام العبي العنابي 
سيكون مهما جدا لهم يف الفرتة املقبلة، 
ال س�يما وأن هذه الخطوة س�وف تزيد 
من قوة احتكاك الالعبني عىل مستويات 
أعىل، وس�وف يس�اهم ذل�ك يف االرتقاء 
بمس�توى املنتخ�ب يف كاف�ة املحاف�ل 

الدولية والقارية.
وأش�ار موريل�و إىل أن االحت�كاك ع�ىل 
املس�توى األوروبي العايل س�وف يفيد 
الالعبني بش�كل كبري، من خالل اللعب 
يف  املختلف�ة  امل�دارس  م�ع 

كرة القدم، واملش�اركة يف دوريات قوية 
تض�م العبني كب�ارا عىل أعىل مس�توى 
ومن مختلف الجنسيات، حيث تحرص 
األندية عىل استقطاب الالعبني املميزين.

ويرى اإلعالم�ي الربازييل أنه يجب فتح 
باب االحرتاف أم�ام الالعبني القطريني 
خاص�ة صغار الس�ن منه�م، أصحاب 
العرشي�ن عاما أو أق�ل، يجب أن تكون 
هن�اك خط�ة لتطوي�ر مل�ف احرتاف 
الالعبني، من خالل اكتشاف مواهبهم يف 
سن مبكرة، وكذلك العمل عىل تطويرها 

وتأهيلهم لحياة االحرتاف يف أوروبا.

أوجز هان: االهتمام 
بالالعبين الشباب

 يق�ول أوج�ز هان، إعالم�ي تركي، إن 
االهتم�ام بالالعب�ني الش�باب أهم جدا 
للكرة القطرية يف تلك الفرتة، ألن النشء 
هو نواة الفريق األول وال بد من التعامل 
مع هذا امللف بكل احرتافية وموضوعية 

وعلم ودراس�ة واعية تستهدف تحقيق 
اله�دف املرج�و منها يف خ�الل خمس 
س�نوات أو ع�رش س�نوات. وأض�اف 
اإلعالم�ي الرتك�ي أن�ه يجب تش�جيع 
األطف�ال والش�باب عىل ممارس�ة كرة 
القدم عىل سبيل االحرتاف وليس املتعة، 
ويجب تحفيزهم للقيام بهذا األمر، وأن 
يتخذوا ك�رة الق�دم مهنة ملس�تقبلهم 
ومس�تقبل بالدهم. وع�اد ليقول: أرى 
أن الرتكي�ز ع�ىل الرباعم والش�باب من 
الوقت الحايل س�وف يساهم يف تطوير 
املنتخب وظهوره بشكل جيد يف النسخ 
القادم�ة م�ن كأس العالم، لق�د فازوا 
بكأس آس�يا وهذا أمر جيد يدل عىل أن 
النواة موجودة، ولك�ن عليهم التطوير 

للمنافسة يف مستوى أعىل.

كينجي كاواشيما: الحفاظ على 
سانشيز ضرورة وتقوية الدوري

إعالم�ي  كاواش�يما  كينج�ي  ي�رى 
يابان�ي، أن الحف�اظ ع�ىل اإلس�باني 
الفن�ي  املدي�ر  سانش�يز  فيليك�س 
الن�ادي  منتق�دا  رضورة،  للعناب�ي 
أو املنتخ�ب الذي يق�رر إقالة مدربه 
بش�كل رسيع، فهو ي�رى أن الحفاظ 

عىل املدرب رضورة يف تلك الفرتة.
وأك�د اإلعالمي اليابان�ي أن فيليكس 
سانشيز قدم مردودا قويا وقام بعمل 
عظيم يف الف�رتة املاضية مع العنابي، 
وبقاؤه س�يكون أفضل م�ع الحفاظ 
عىل القوام األس�ايس ومحاولة تقويته 
يف الس�نوات املقبل�ة، مش�ددا عىل أن 
بقاء املدرب سيس�اعد عىل االستقرار 
ألنه عمل فرتة طويلة يف الدوحة ويعلم 

كافة التفاصيل عن الكرة القطرية.
واستطرد قائال: البد من تقوية الدوري 
القط�ري من خالل اس�تقدام مدربني 
كبار يثقفون الالعب�ني داخل وخارج 
امللع�ب، وكذلك تحس�ني مس�تواهم، 
باإلضافة إىل اس�تقدام العبني مميزين 
يف ال�دوري القط�ري يزيدون من قوة 
املنافس�ة وه�ذا س�وف يفي�د جميع 
الالعب�ني، عندما يك�ون الدوري يف 
بلدك قوي�ا س�يكون منتخبك 
أيضا قويا، م�ع فتح آفاق 
الالعب�ني  لخ�روج 

لالحرتاف.

{ اوجز هان { جرانت موريلو{ ميكوالي كروك{ كينجي كاواشيما

كتب- خالد عيل

تباينت ردود األفعال بعد وداع 
العنابي بطولة كأس العالم 

فيفا قطر 2022، بعدما خسر 
مباراة الجولة األولى أمام 

منتخب اإلكوادور بهدفين دون 
رد، والمباراة الثانية كانت أمام 

السنغال، وفاز أسود األطلسي 
بثالثة أهداف مقابل هدف، وفي 

الجولة األخيرة أمام المنتخب 
الهولندي خسر بهدفين دون 

رد، بعد مشاركته األولى في 
المونديال.

فتح باب 
االحتراف أهم 

أسلحة التطوير

يجب تقوية 

الدوري وتثقيف 

المدربين 

االهتمام 
بملف الناشئين 

ضرورة
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ليلة إفريقية وآسيوية بامتياز

»األسود« األرقام تنتصر لـ

يف  تاريخية  مونديالية  نسخة  أفضل  يف  أننا  تعلمون  هل 
اليوم،  أمامها  وقفنا  التي  الحقائق  بعض  هناك  يشء،  كل 
ومليئة  ورائعة،  ممتعة  البطولة  هذه  أن  نصدق  جعلتنا 
باملفاجآت، هل كان يصدق أي شخص أن اليابان ستصعد 
أنها نجحت يف  أملانيا وإسبانيا، األجمل  أمام  أول املجموعة 
االنتصار عليهم والخسارة من كوستاريكا، هل هناك أروع 
»ما  نبيل شعيل  بأغنية  أستعني  دعوني  املونديال،  هذا  من 

إسبانيا  يومياً،  املونديال  يف  حالنا  عن  تعرب  التي  أروعك« 
كادت  كوستاريكا  اليابان،  أمام  األخرية  الجولة  يف  خرست 
باألربعة،  وانترصوا  انتفضوا  األملان  لكن  املفاجأة  تعلن  أن 
ولكن كل هذا لم يكن كافياً يف البطولة بالنسبة لهم فودعوا 
األول  املركز  يف  اليابان  املجموعة  ترتيل  لتكون  البطولة، 
4 نقاط، األملان  6 نقاط، اإلسبان يف املركز برصيد  برصيد 
األهداف  فارق  ولكن  نقاط   4 برصيد  الثالث  املركز  يف 
أتى منتخب كوستاريكا رابعا بثالث  لصالح اإلسبان، فيما 

نقاط والتي أتت من الفوز عىل اليابان يف الجولة الثانية.
ديما مغرب دائما فرح، هكذا كان حالنا كعرب بعد االنتصار 

وتأكيد الصعود ولكن يف املركز األول فأبناء الركراكي قدموا 
وليد  حتى  األزمنة،  مر  عىل  التاريخ  عنها  سيحكي  ملحمة 
العرب، وحكيم  املدربني  بني جميع  األفضل  كان  الركراكي 
فتعادل  اآلخر  الجانب  أما  عصوره،  أبهى  يعيش  زياش 
الكروات صعودهم  ليضمن  بلجيكا،  مع  الكرواتي  املنتخب 
الصدارة  يف  املغربي  املنتخب  ليكون  الثاني..  الدور  إىل 
برصيد  ثانياً  الكرواتي  املنتخب  أتى  فيما  نقاط،   7 برصيد 
5 نقاط، فيما حل بلجيكا يف املركز الثالث برصيد 4 نقاط، 
نجوم  املغربي  املنتخب  ليواجه  نقاط..  بدون  كندا  وأخريا 
املاتادور يف دور 16، فيما يواجه الساموراي الياباني فريق 

كرواتيا.
بالك  فما  العالم،  كأس  الرسمية يف  اللغة  األرقام هي  باتت 
هذا  عربي،  ملنتخب  والنتائج  األرقام  كل  تبتسم  عندما 
 16 الـ  دور  إىل  تأهلوا  الذي  األطلس  أسود  مع  حدث  ما 
 4 برصيد  السعودية  رقم  عادلوا  حيث  العالم،  كأس  من 
وإفريقي يحصد  منتخب عربي  أول  مونديالية،  انتصارات 
يف  تهديفا  منتخب  أكثر  العالم.  كأس  تاريخ  يف  نقاط   7
يتصدر  إفريقي  منتخب  ثاني  هدفاً،   18 برصيد  املونديال 
مجموعته بعد نيجرييا عام 1998. لريفع رؤوس كل العرب 

وإفريقيا، ديما مغرب.

كتب - أحمد رجب 

مباريات 
مارتينيز

عن  مارتينيز  روبريتو  اإلسباني  املدرب  رحل 
يف  املبكر  الخروج  بعد  بلجيكا  منتخب  تدريب 
قيادته  تحت  املنتخب  لعب  حيث  العالم،  كأس 
 10 خرس   ،13 تعادل   ،59 يف  فاز  مباراة،   79
واستقبلت  أهداف،   210 سجل  فيما  مباريات. 

شباكه 69 هدفاً.

{ مارتينيز

التي عشتها جميعها عىل أرض قطر، وتكون األغنية  ما أجمل أن تكون نجاحاتك 
املنتخب  وأسعدنا  أسعدتنا  وليد،  يا  مشوارك  تصف  التي  هي  للمونديال  الرسمية 
املغربي، حيث بات أول مدرب عربي يتأهل للدور الثاني يف املونديال، أكثر مدرب 
حقق املنتخب املغربي انتصارات تحت قيادته يف كأس العالم برصيد انتصارين، 
نقاط..   7 برصيد  املجموعات  دور  يف  للنقاط  جمعا  وإفريقي  عربي  مدرب  أكثر 

األرقام ال تكفي نجاحك يا وليد.

{ وليد الركراكي إنجاز الركراكي

الحمر،  للشياطني  جيداً  يكن  لم  أمس  أول  أن  يبدو 
فأضاع لوكاكو 4 فرص محققة للتسجيل خالل 

بطولة كأس العالم يف مباراة كرواتيا، والتي 
البطولة  البلجيكي  املنتخب  فيها  ودع 
وعادل  كرواتيا.  مع  سلبيا  التعادل  بعد 
الفرنيس مبابي الذي أضاع نفس الفرص 

عىل مدار البطولة.

{ لوكاكو 4
19

مباراة لكورتوافرص لوكاكو
لعب الحارس البلجيكي املخرضم ونجم ريال مدريد 

أمام  املنتخب  مع   100 رقم  مباراته  كورتوا 
فيها  ودع  التي  املباراة  الكرواتي، وهي  املنتخب 
السلبي  التعادل  بعد  البطولة  الحمر  الشياطني 

بدون أهداف.

100

1

4

2
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إياك والساموراي
إنه يوم األرقام القياسية، املنتخب الياباني وصل يف مرتني متتاليتني إىل 
مرحلة األدوار اإلقصائية من كأس العالم وذلك خالل نسختي 2018، 
2022. كما أن اليابان هم ثالث منتخب يفوز بمباراتني، بعدما كانوا 
متأخرين يف النتيجة خالل الشوط األول يف نفس النسخة، بعد الربازيل 
اليابان  تنهي  التي  األوىل  املرة  أنها  كما   .1970 عام  وأملانيا   ،1938

مجموعتها وهي يف الصدارة منذ مونديال 2002.

اليابان، ساهم يف أربعة أهداف  بعد تسجيل موراتا أمام منتخب 
هدفاً.  أهداف وصنع   3 العالم، حيث سجل  كأس  يف  إسبانيا  مع 
مبابي نفس الحال ساهم يف أربعة أهداف سجل 3 أهداف وصنع 
هدفاً. أما الربتغايل برونو فرينانديز فسجل هدفني وصنع آخرين 

خالل كأس العالم.

الثانية  للمرة  املجموعات  دور  األملاني  املنتخب  ودع 
أمام  انتصاره  رغم  البطولة  ودع  بعدما  التوايل،  عىل 

املنتخب  وتوج  لهدفني،  أهداف  بأربعة  كوستاريكا 
األملاني بكأس العالم 2014، ولكنهم خرجوا من دور 
 2018 عام  قبل   .2022  ،2018 عامي  املجموعات 

16 نسخة  النهائي يف  إىل ربع  األملاني  املنتخب  وصل 
مونديالية متتالية، ولم يتم إقصاؤه أبدا من دور املجموعات.

كالعادة دون ألفارو موراتا حضوره رقم املاتادور بفضل أهدافه 
الرائعة، حيث أصبح ثاني العب إسباني يسجل يف أول ثالث 
مباريات ثالث أهداف يف كأس العالم بعد تيلمو زارا 
والذي سجل نفس العدد من األهداف عام 1950. 
كما بات املهاجم اإلسباني أول العب يسجل من 
شباك  يف  سجل  الذي  بويول  منذ  رأس  رضبة 

األملان يف مونديال 2010 من رضبة رأس.

الصدارة األولى

مساهمات ألفارو

خروج األلمان مبكرا

إيجابي وسلبيتسجيل العبي تشيلسي

موراتا التاريخي

{ موراتا

3

نجوم تشيليس يتفوقون
سجل خمسة العبني مختلفني من صفوف تشيليس يف املونديال، حيث إنه من 

أكثر الفرق التي يشارك فيها العبون بجانب برشلونة.
اإلنجليزي  هافريتز،  األملاني  بولسيتش،  األمريكي  كوليبايل،  السنغايل  فسجل 

ستريلينج، املغربي حكيم زياش مع منتخبات بالدهم يف املونديال.

حقق املنتخب الكندي رقمني أحدهما سلبي واآلخر إيجابي 
يف املونديال، الرقم اإليجابي أنه سجل أرسع هدف يف كأس 
العالم وكان أمام املنتخب الكرواتي، أما الرقم السلبي فإنه 
املغربي  طريق  عن  البطولة  يف  هدف  أرسع  ثاني  استقبل 

حكيم زياش.

نوير.. الشمعة المضيئة
حقق الحارس األملاني املخرضم مانويل نوير إنجازا 
تاريخياً بعدما بات أكثر حارس يشارك يف مونديال 

كأس العالم عىل مر التاريخ حيث لعب 19 مباراة.
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خرج  بالدوحة،  العالم  كأس  انطالق  من  أيام  قبل 
إيتو  صامويل  السابق  الكامريوني  النجم 
كثريون  وصفها  بترصيحات 
رئيس  فيها  توقع  بالغريبة، 
لكرة  الكامريوني  االتحاد 
مواجهة  تكون  أن  القدم، 
بني  املونديايل  النهائي 
واملغرب،  الكامريون 
الكـامـيـرون  وأن 

ستفوز باللقب.
وقـــال نـجـم 
برشــلـونــة 
بــق  لسـا ا
 : وقتـهـا

لطاملا كانت إفريقيا تتمتع بإمكانية لتقديم كأس عالم 
ناجحة، لكننا لم نظهر أفضل ما لدينا حتى اآلن، وعىل 
مر السنني، اكتسبت الفرق اإلفريقية املزيد من الخربة، 
واآلن هي مستعدة ليس فقط للمشاركة يف كأس العالم 

ولكن أيضا للفوز به.
إىل  بالنظر  غريبة،  كانت  إيتو  ترصيحات  أن  ورغم 
مردود  أن  إال  مستحيلة،  كونها  وربما  املهمة  صعوبة 
الفتاً  تطوراً  يعكس  اآلن،  حتى  املونديال  يف  إفريقيا 
مع  متسامحة  فقط  تبدو  ال  التي  السمراء،  للقارة 

ماضيها، وإنما هي عازمة ربما عىل الثأر من التاريخ.
واستحق املنتخب السنغايل أن يكون أول املتأهلني، فهو 
األقوى يف القارة اإلفريقية، حيث فاز قبل شهور بكأس 
تشكيلة  ويمتلك  تاريخه،  يف  مرة  ألول  اإلفريقية  األمم 
العبني من العيار الثقيل، يف مقدمتهم حارس تشيليس 

ميندي وصخرة دفاعه كوليبايل وغريهم من النجوم. 
املنتخبات  أكثر  والتونيس  املغربي  املنتخبان  ويتصدر 
لكل  مشاركات   5( العالم  كأس  يف  مشاركة  اإلفريقية 
إىل  العبور  يف  املغاربة  األطليس  أسود  ونجح  منهما(، 
الدور الثاني مرة واحدة يف تاريخه، أما املنتخب التونيس 

فال يزال يعاني عقدة الدور األول.
مستواهما  يف  تراجعاً  فيشهدان  وغانا  الكامريون  أما 
بشكل الفت عن املايض، وما زالت الكامريون تقف عند 
إنجاز 1990 حني وصلت إىل ربع النهائي، وخرست من 

املنتخب اإلنجليزي بثالثة أهداف مقابل هدفني.
أما غانا، فلم تتجاوز لعنة 2010، حني كانت قريبة جدا 
من التأهل إىل نصف نهائي كأس العالم للمرة األوىل يف 
الوقت  اإلفريقية، حيث الزمها يف هذا  املنتخبات  تاريخ 
سوء الحظ أمام األوروجواي، ويبدو أنه لم يربحها بعد.

}

صامويل 

إيتو

}

 }

منتخب 

السنغال

}

بين مبالغة »إيتو« وواقع الحال

منتخبات إفريقيا تتطلع إلى الثأر من الماضي
»أيادي الكونغو المقطوعة« 

من أجل »شيكوالتة البلجيك«.. 

روى
ُ
قصة لم تعد ت

تونس تطوي صفحة فرنسا.. 

السنغال تهلل لألم.. 

»جزيرة الذهب« وغانا تباهي ب�

كـأس العــالــم شــالل يمـحـو تـاريـخـــًا مــــــــــــــــــــــــن المآسي والذكريات الحزينة والغضب

ق��ل���ب إف��ري�ق������ي���ا .. األب��ي����ض

كم هي رائعة الكرة.. كم هي قادرة عىل 
أن تضع »ستارة ثقيلة« عىل أحداث مع 
كان لها أن تتوارى خلف ذلك الستار.. 
من كان يصدق أن األمر قد يصل ببعض 
من  أبعد  هو  ما  إىل  يذهبوا  ألن  األعداء، 
عىل  الجلوس  أو  السالم  أو  املصافحة 
معاً..  يلعبوا  أن  التفاوض..  مائدة 
الدهشة  معادلة  من  جزءاً  يكونوا  أن 
كل  يبدو  فيما  حطمت  التي  املونديالية 

العقد التاريخية.
أن  تستحق  قصة  املتسامحة..  إفريقيا 
متسامحة  ليست  نفسها  أوروبا  تروى، 
فيما بينها بهذا القدر، ما زالت تطل من 
وحارضها  العجوز  القارة  مايض  ثنايا 
أيضاً  وتطل  املعاناة،  قصص  أيضاً، 
أزماتها  اإلطالق  عىل  تضاهى  ال  أزمات 
مع إفريقيا، لكنها رغم ذلك فيها ما هو 
ونزاع  فاروشا،  أزمة  الحل،  عىل  عيصُّ 
قربص، وحكايات األرمن، وملف جزيرة 
أيرلندا، والتوتر الكامن تحت الرماد بني 
الغواصات  أزمة  من  وبريطانيا،  فرنسا 
إىل »الربيسكت« وتاريخ حافل باألزمات 
حقبة  يف  تكرس  الذي  الفهم  وسوء 
حساسة من تاريخ البلدين، وهي فرتة ما 

بعد الحرب العاملية الثانية.
إفريقيا عىل خالف لونها املعتاد، »قلبها 
تلك  العالم، ال سيما  أبيض«، ويف كأس 
التي لونتها قطر بألوان املحبة والسالم، 
يف  يجرف  بشالل  أشبه  البطولة  تبدو 
والذكريات  املآيس  من  تاريخاً  طريقه 

الحزينة والغضب.
تاريخها  مع  متسامحة  السمراء  القارة 

ومن لونوا زوايا 
يض  ملا ا

فرق  يشاهد  ومن  والعبودية،  بالدم 
ما تقدم  الخمسة، وهي تقدم  املونديال 
األوروبية  الفرق  وتواجه  إبداعات،  من 
وغريها، يف أجواء من الود واملحبة، يرى 
التضاريس  تشكيل  تعيد  وهي  القارة 

والوجوه عىل »خريطة الكرة«. 
املقطوعة«  الكونغو  »أيادي  قصة  من 
والتي  البلجيك«..  »شيكوالتة  أجل  من 
تونس  إىل  ندر،  فيما  إال  ُتروى  تعد  لم 
فرنسا،  صفحة  زمن  منذ  طوت  التي 
والسنغال التي تهلل دوما لألم أفريقيا، 
وغانا الفخورة بانتصار جزيرة الذهب، 
»كانون  ليايل  تتناىس  التي  والكامريون 
يف  الليايل  تلك  تواكب  أنها  رغم  األول« 
تؤرقها  تعد  لم  التي  واملغرب  ديسمرب، 
ذكريات »الجزيرة الخرضاء« األندلسية.. 
إفريقيا، والذين يحملون  خلف خمايس 
القارة  أحالم  كل   2022 الدوحة  يف 
وذكرياتها، تبدو هنك قصة تستحق أن 

تروى. 
لم يعد  التي  القارة  أن هذه  من يصدق 
أنشأ  أوروبا،  مع  اللعب  حتى  يؤرقها 
نعم  للرقيق..  مزارع  األوروبيون  فيها 
مزارع للرقيق أنشأتها الربتغال بالذات 
منذ أواخر القرن الخامس عرش امليالدي 
وحتى القرن السابع عرش، كانت حجر 
األمر  يحتاج  األوروبية..  للثروة  الزاوية 
قطعاً إىل جهد كبري لتتسامح مع كل ما 
العالم أن  مىض.. ربما استطاعت كأس 
تفعل ذلك ألنها للناس.. للشعوب فقط، 
أنفسهم  نصبوا  الذين  ألولئك  وليس 

حكاماً حتى عىل املصري.
أفريز«  »فورين  مجلة  نرشته  تقرير  يف 
تايو،  أولوفيمي  الكاتب  أكد  األمريكية، 
الجغرايف  املفهوم  حيث  من  أفريقيا  أن 
ال تزال توصف بكونها منطقة محفوفة 
باملخاطر، وبالرغم من أن دول إفريقيا 

املوارد  حيث  من  الدول  أغنى  من  تعد 
االستعمار،  من  وتخلصت  الطبيعية، 
التبعية  من  حالة  تعيش  ظلت  أنها  إال 

واالرتهان للدول األوروبية. 
وتكفي اإلشارة إىل أنه من بني 53 دولة 
إفريقية، توجد 23 دولة منها تعترب وفق 
التقارير الدولية يف موضوع التنمية من 
 60 من  وأكثر  فقرا،  العالم  دول  أكثر 

إفريقي  مليون   800 بني  من  املائة  يف 
الفقر  يعيشون حالة أدنى من مستوى 

املعتمد عامليا من املؤسسات التنموية. 

ذكريات إفريقيا
املهم، دعونا نتجول يف ذكريات إفريقيا 
أكثر  ولعل  معها،  تسامحت  التي 
قصصها حزنا، كان العبيد الذين وصل 

األمر بأوروبا حد أن تنشئ لهم املزارع 
العجوز، ويف  للقارة  إنتاجها  التي تورد 
تعكس  قصة  مالمح  تشكلت  أوغندا 
العاملني اإلفريقي  الرهيب بني  التناقض 
واألوروبي، ففي الوقت الذي يروج فيه 
البلجيك كما غريهم من أوروبا للتحرض 
حسبما يرون، تعرض املتاجر يف بلجيكا 
والتي  املقطوعة«،  »األيادي  شيكوالتة 

التي كان  الكونغو  أيادي عمال  تحاكي 
من خالل  يقطعها  البلجيكي  املستعمر 
يف  أوغندا  لعمال  عقاباً  للمرتزقة،  فرق 
والعاج..  املطاط  إنتاج  ضعف  حالة 
البلجيكي  امللك  عهد  يف  ذلك  حدث 
حتى  املذابح  واستمرت  الثاني  ليوبولد 
عدد  إحصائيات  وقدرت   ..1908 العام 
 5 بني  الكونغو  يف  للمستعمر  الضحايا 

{ منتخب الكاميرون

13 مليونا.. يقدمون دروساً  إىل  ماليني 
يف التسامح وما زالوا ينتجون شيكوالتة 

األيدي املقطوعة.
نرويها  ال  املتسامحة  إفريقيا  قصص 
هناك  إن  لنقول  ولكن  اآلالم،  لنجدد 
أن  يمكن  ما  هناك  يستحق..  ما  دوماً 
أوروبا  ألجل  ونسوقها  بأجله،  تسامح 
األقوى  أنها  ظنها  خضم  يف  تنىس  التي 

ووسط ملفات حقوق اإلنسان والحريات 
املزعومة، ما كان منها.

المغرب وإرث األبطال
األول  أمس  كندا  عربت  التي  املغرب 
صدارة  وحازت  هدف،  مقابل  بهدفني 
ذكريات  تؤرقها  تعد  لم  مجموعتها، 
والتي  األندلسية  الخرضاء«  »الجزيرة 

وشهدت  إسبانيا،  جنوب  أقىص  يف  تقع 
الدولية  االستعمارية  القوى  اجتماع 
عام 1906 لالتفاق عىل طريقة تقاسم 
املصالح واالمتيازات والنفوذ يف املغرب، 
واستطاع املغرب األبّي البهّي، أن يرسم 
دافع  وكما  يريده  كما  املستقبل  مالمح 
عنه رغم محارصته من جميع الجهات، 
رشقاً بالجيش الفرنيس وشماال وجنوباً 

بمختلف  وغرباً  اإلسبانية  بالقوات 
التي  االستعمارية  القوى  تشكيالت 
كانت تبحث عن موضع قدم يف ساحل 
يحمي  أن  املغرب  واستطاع  األطليس، 
إرثه التاريخي الزاهي المرباطورية امتد 
سلطانها يف أوج قوتها من األندلس شماالً 
إىل عمق الصحراء اإلفريقية جنوباً.. إرث 
إىل  املونديال  يف  األطليس«  »أسود  حمل 

حيث يستحقون.. إرث يرافق األبطال.

السنغال وتونس
األخرى  هي  تأهلت  التي  السنغال  أما 
عن  تتوقف  فال  إفريقيا،  راية  رافعة 

الغناء إلفريقيا األم:
يا نسيج قلبي األخرض

يا أعز من إخوة، كتفاً لكتف
ايها السنغاليون، انهضوا

للسهول  والينابيع..  للبحر  انضموا 
والغابات

هللوا ألمنا إفريقيا
هكذا يغني السنغال كل صباح، وهكذا 
»أسود  مشاركة  يف  املونديال  يف  يغني 
التريانجا« الثالثة بنهائيات كأس العالم، 

ويف مواجهة األوروبيني، 
التي  ذكرياته  استعادة  عن  يتوقف  قد 
فيه  وترك  مبكراً،  االستعمار  شكلها 
اللغة  باتت  بعدما  تغيب،  ال  ذكرى 
ألبناء  الرسمية  اللغة  هي  الفرنسية 

السنغال.
أفريقيا  دول  أقرب  هي  والسنغال، 
قبل  من  غزوا  وأكثرها  األطليس  إىل 
السواحل  كانت  فقد  املستعمرين، 
كبرية  جذب  نقطة  للسنغال  األطلسية 
األوروبي  لالستعمار  األوىل  للطالئع 
نهري  مصب  منها  خاصة  ألفريقيا، 
الربتغاليون  فكان  وجامبيا،  السنغال 
السنغالية  السواحل  إىل  وصل  من  أول 
من أوروبا عام 1460 م، يف سياق بحث 
الذهب  مصادر  عن  األوروبية  القوى 
يتأخر  ولم  األفريقي،  والرقيق  والعاج 
اإلسبان يف اللحاق بجريانهم الربتغاليني، 
املنطقة من  فرشعوا يف استكشاف هذه 
الغرب األفريقي، وهو ما عرّض السنغال 
القوتني  وصول  أن  إال  مهول،  لنزيف 
األوروبيتني فرنسا وإنجلرتا أخرج باقي 

القوى األوروبية من رقعة التنافس حول 
الخريات السنغالية. 

وطوت تونس الصفحة الفرنسية تماماً 
ذكرى  تحيي  وحني  الغد،  إىل  متطلعة 
جالء آخر جندي فرنيس عنها، مستعيدة 
سنوات االستعمار الفرنيس التي خلفت 
ثروات  واستنزفت  القتىل  من  الكثري 
عام  الجالء  معركة  وذكريات  البالد، 
الصمود،  محطات  من  وغريها   ،1958
يبدو إرصارها عىل الغد، أكثر من تطلعها 

للمايض.

غانا والكاميرون
»جزيرة  بانتصارات  غانا،  وتباهي 
الذهب«، وهو اسمها القديم، حني كانت 
األوروبي  االستعمار  سيطرة  تحت 
ويساًرا، حيث  يمينًا  عليها  تناوب  الذي 
القوى  لعاب  الطبيعية  ثرواتها  أسالت 
وهولندا  )الربتغال  الثالثة  االستعمارية 
بها،  الظفر  ألجل  فتحاربوا  وبريطانيا( 
الجميع  عىل  انترصت  النهاية  يف  لكنها 
غرب  يف  مستقلة  دولة  أول  لتصبح 

إفريقيا. 
أما الكامريون، التي تتناىس ليايل »كانون 
مر  فقد  ديسمرب،  يف  أننا  رغم  األول« 
ستني  من  أكثر  استقاللها  حرب  عىل 
لعل  كثرية،  مؤملة  ذكريات  بعد  عاماً، 
أبرزها تلك املعارك الضارية بني الجيش 

الفرنيس ومقاتيل الكامريون القوميني.
بإمكان  هل  ُترى  ننتهي:  بدأنا  كما 
نعم  ؟..  التاريخ..  يحجب  أن  املونديال 
باإلمكان، لكن برشط أن يثبت الحارض 
عىل  إفريقيا  ترى  أن  مختلف..  أنه 
املغلفة  النظرة  تلك  ظلموها  من  وجوه 
يخفيها  املشاعر  من  وكثري  باالعتذار.. 
كانوا  من  عىل  االنتصار  االنتصار.. 

»كبارا«.

}

 وجه من 

إفريقيا

}

 }

تونس 

ودعت 

بشرف

}

نبيل فكري يكتب :

ُترى.. ما الذي يمكن أن تفعله الكرة؟
تفعل الكثير

ما يحدث في كأس العالم.. أية كأس للعالم، يشبه الشالل تمامًا، 
الذي يأخذ في طريقه الصخور والرمال، واألشجار، وربما تاريخًا من 

المآسي والذكريات الحزينة والغضب.
تلك الصورة في المدرجات، لم يكن باإلمكان أن تراها كما هي 
إال هنا.. السنغالي بجوار البلجيكي، والمغربي والتونسي 

والكاميروني والغاني مع الفرنسي والهولندي 
واإلنجليزي، وفي األرجاء لفيف من األفارقة أو 

األوروبيين.. كل ما مضى من ذكريات االستعمار 
والعبيد والنضال واأليدي المقطوعة وأنهار الدم 

والحروب ونهب الثروات، التي ال زالت لآلن في بعض 
زوايا القارة السمراء.. كل ذلك يسقط أمام هدف 

أو تأهل أو انتصار.. تبدو إفريقيا متسامحة مع 
تاريخها ومع من عبروا من زوايا هذا التاريخ فلونوه 

بالدم والعبودية.

{ منتخب المغرب حقق إنجازا تاريخيا

ال�����م�����غ�����رب ل�������م ت�����ع�����د ت�����ؤرق�����ه�����ا »ال�������ج�������زي�������رة ال�����خ�����ض�����راء« دي���س���م���ب���ر«  األول-  »ك������ان������ون  ل���ي���ال���ي  ت���ت���ن���اس���ى  ال����ك����ام����ي����رون 

أزم������ة 
األسود واألبيض

تبدو أزمة إفريقيا مع أوروبا والغرب عميقة رغم كل املحاوالت، 
وربما رغم املونديال، فبعد أن يعود الجمهور من حيث أتى، 

يطل اللون من جديد، وهي األزمة التي عرب عنها ذات يوم، 
كتب:  حني  السابق،  الزيمبابوي  الرئيس  موجابي  روبرت 
تصنع  املتقدمة  الدول  مازالت  طاملا  العنرصية  تذهب  لن 
تزول  لن  سوداء..  عجالت  لها  وتضع  بيضاء  سيارات 
أسماء  تضع  املتقدمة  الدول  مازالت  طاملا  العنرصية 
تزول  لن  السوداء..  القائمة  وتسميها  قائمة  يف  املجرمني 
أما  السالم  عىل  يدل  األبيض  اللون  مازال  طاملا  العنرصية 
األسود، فيدل عىل الحرب، لكن بالرغم من هذا فأنا فخور 

لكوني أسود.
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إعداد - هشام حامد

صحافة المغرب تحتفي بتأهل أسود األطس إلى دور الـ »16«.. بيان اليوم:

العـــــز والنصــــر

وقالت الصحيفة الرياضية املغربية: يف إنجاز 
نجح   86 مكسيكو  بملحمة  ذكر  تاريخي 
بهديف  كندا  عىل  الفوز  يف  املغربي  الفريق 
الثاني  الدور  إىل  ليتأهل  والنصريي،  زياش 
أسود  أن  مضيفة  املوت..  مجموعة  متصدرا 
األطلس حققوا ألول مرة يف تاريخ مشاركاته 
يف  نقاط  وسبع  مباراتني  يف  الفوز  املونديال 
ثالث مباريات حصيلة تؤهل األسود ليكونوا 

الحصان األسود للدور ثمن النهائي.
أما صحيفة بيان اليوم فقد خصصت غالف 
الصحيفة الرئييس بالكامل لالحتفال بإنجاز 
األسود وعنونت قائلة: العز والنرص.. بعد 36 
سنة من االنتظار الفريق الوطني يعود للتألق 
إىل  ولفتت  الثاني،  للدور  ويعرب  باملونديال 
أن جيل حكيم زياش يربط الحارض بمايض 

منتخب 86.
الثمامة  ملعب  أرضية  عىل  قائلة:  وأضافت 
الفريق  تألق  تواصل  القطرية،  بالدوحة 
له  مشاركة  سادس  يف  املغربى،  الوطني 
باهرة  نتائج  موقعا  القدم،  كرة  بمونديال 

سمحت له بالعبور بتفوق نحو الدور الثاني.. 
ومبارشة بعد كسب التعادل أمام كرواتيا، يف 
الحلم  ليكرب  أمل  إرشاقة  ظهرت  جولة،  أول 
بعد ذلك يف ثاني الجوالت، بتحقيق تفوق باهر 
بلجيكا،  عىل حساب منتخب تسبقه سمعته، 
روسيا  بمونديال  الثالثة  املرتبة  صاحب 
سايس  غانم  العميد  أصدقاء  ليختم   ،2018
عىل  السيطرة  بتكريس  األول،  الدور  مسار 
تقول  املسبقة  املعطيات  كل  كانت  مجموعة 
بأنها بالغة الصعوبة.. وقد تحقق الحلم إذن، 
للدور  التأهل  زياش  حكيم  جيل  واستطاع 
لريبطوا  االنتظار،  من  سنة   36 بعد  الثاني، 
معه،  ومن  التميمومي  جيل  بمايض  الحارض 
للدور  صعد  مغربي  منتخب  أول  كان  الذي 

الثاني.
برافو  بقولها:  تقريرها  الصحيفة  واختتمت 
ساند  الذي  الوطني  الجمهور  برافو  األسود، 
دائما  االنذارات  نشوة  وعىل  وبسالة؛  بقوة 

نلتقي.
فيما عنونت صحيفة املساء املغربية عىل صدر 

تأهلهم  بعد  قائلة:  األوىل  صفحتها 
إىل ثمن نهائي كأس العالم.. األسود يصنعون 

التاريخ.
وكتبت صحيفة »االتحاد االشرتاكي«: »األسود 
األطلس  أسود  لكم،  شكرا  أسودا..  تبقى 
يكسب  الركراكي  الدوحة،  أرض  يف  يزأرون 

الرهان«.
املنتخب  إن  »الصباح«  جريدة  قالت  فيما 
استثنائيا،  عربيا  إنجازا  حقق  املغربي 
عرفتها  التي  االحتفاالت  الضوء عىل  وسلطت 

الشوراع املغربية.
»املغرب  فقالت:   »24 »الجريدة  صحيفة  أما 
بعد  النهائي  ثمن  يف  للعرب  وحيدا  ممثال 
إقصاء قطر وتونس والسعودية«.. وتابعت يف 
املغاربة مهتمون بقوة بكأس  أن  استطالعها 

األسود  يتوقعون وصول   % 20 وأن  العالم، 
للنهائي.

وتناولت جريدة »العلم« تألق املغرب وكتبت 
1986، كما أشادت  إنجاز مونديال  أنه كرر 
للشوارع  خرجت  التي  املغربية  بالجماهري 
 »24 »املغرب  صحيفة  وأشادت  لالحتفال.  
بالالعب حكيم زياش ولقبته بالفنان، وأكدت 
أن املنتخب املغربي حقق أرقاما قياسية بعد 

التأهل لدور الثمن. 
من جانبها كتبت جريدة »األيام«: »التاريح يا 
مغرب.. مكاسب تاريخية لكتيبة الركراكي«، 
قدمه  الذي  الجيد  باملستوى  أشادت  كما 
أصدقاء زياش.. وعنونت أيضا: »األسود تزأر 

يف قطر..آ.. الرضا«.

احتفلت الصحافة المغربية والعربية باإلنجاز الذي حققه أسود األطلس 
بعد انتظار دام 36 عاما بالتأهل للدور الثاني لنهائيات كأس العالم 
2022 المقامة في قطر.. وسلطت وسائل اإلعالم الضوء على هذا 

التأهل التاريخي، حيث عنونت صحيفة »المنتخب« على صدر غالفها 
الصادر أمس: زئير األبطال يمأل دوحة األبطال، وفخورون بأسود 

األطلس، كما عنونت أيضا: وتصدرنا مجموعة الموت، جيل من ذهب 
هو أمل العرب، و»أسود األطلس تعملقوا وحققوا إنجازا عمره 36 

عاما.. احتفاالت واسعة في مدن المملكة بعد اإلنجاز التاريخي«. 

المنتخب: زئير األبطال 
يمأل دوحة األبطال

تصدرنا مجموعة الموت.. 
وجيل الذهب أمل العرب

صحيفة عكاظ السعودية:

حان وقت 
االحتراف الخارجي

اهتمت صحيفة عكاظ السعودية باملشاركة 
املونديالية لألخرض يف كأس العالم قطر 
2022 وقالت: بعد املستوى املرّشف لـ 

»األخرض« يف »املونديال«.. حان وقت 
االحرتاف الخارجي.

ويف التفاصيل قالت الصحيفة: لم يتوقع 
أكثر املتفائلني أن يظهر املنتخب السعودي 
يف مونديال قطر 2022 بهذا املستوى رغم 

وجود ثالثة منتخبات عاملية األرجنتني 
)املرشح األول للقب(، وبولندا واملكسيك، إذ 

قدم »األخرض« مستويات عالية أشاد بها 
كل النقاد عىل مستوى العالم وخصوصاً 

بعد فوزه عىل املنتخب األرجنتيني يف أوىل 
مواجهات املجموعة الثالثة، بعد أن أحرج 
نجوم املنتخب السعودي، »مييس« املتوج 

بسبعة ألقاب للكرة الذهبية، وزمالءه، الذين 
ُتقّدر قيمتهم السوقية بأكثر من 633 مليون 

يورو مقارنة بالعبي »األخرض« التي ال 
تتجاوز الـ »28« مليون يورو، كما ظهرنا 

بمستويات جّداً مميزة أمام بولندا واملكسيك 
رغم الخسارة، إال أن مشاركة »األخرض« 

كانت مرّشفة بكل املقايسس وعكست التطور 
الكبري الذي تعيشه الرياضة السعودية عموماً 

ورياضة كرة القدم خصوصاً، ويفرتض 
أن تكون مشاركتنا املونديالية محطة من 

محطات الوصول إىل أفضل املراتب العاملية 
ومالمسة األلقاب واإلنجازات.

رغم الذكريات األليمة.. العربي الجديد:

مشجعو غزة... تنفيس عن الهموم
املهمة  الجوانب  بعض  عن  الجديد  العربي  تحدثت صحيفة 
يف حياة الفلسطينيني خالل منافسات كأس العالم الحالية.. 

وقالت الصحيفة إن مشجعي غزة.. تنفيس عن الهموم.
السيئة  املعيشية  الظروف  تمنع  ال  الصحيفة:  وأضافت 
مباريات  متابعة  من  غزة  قطاع  سكان  املتفاقمة  واألزمات 
الكهرباء  انقطاع  مشاكل  يتجاوزون  وهم   ،2022 مونديال 
بطاريات  وعرب  املناطق،  مولدات  يف  اشرتاكات  عرب  املزمنة، 
الشحن التي خصصوها لتشغيل التلفاز، أو من خالل التجمع 
يف املنازل للمشاهدة عرب قناة »أمواج« األرضية التي تعرض 
عن  للتخفيف  دعمها  يف  قطر  ساهمت  والتي  املباريات،  كل 

عشاق كرة القدم.
وتعد فرتة املونديال مصدر رزق مهمة للمقاهي، وللعاملني 
أكثر  من  يعترب  والذي  غزة،  بمدينة  النرص  حي  ففي  فيها، 
الدوريات  أبرز  مباريات  تعرض  مقاهي  تضم  التي  األحياء 
وحرصت  العالم،  كأس  شعارات  تنترش  والعربية،  العاملية 
بعض املقاهي عىل تحديد أسعار املرشوبات أثناء املباريات، 

يف ظل أزمة اقتصادية كبرية يعيشها القطاع منذ سنوات.
يملك  عبدالرحمن،  زكريا  »سهارى«،  مقهى  صاحب  كان 
2014، حينها  اإليطايل« يف عام  »املجمع  داخل  مقهى كبرياً 
استعداداً  تجديدها  أعادوا  قد  املقاهي  أصحاب  معظم  كان 

النطالق مونديال الربازيل، لكن املكان تعرّض لقصف دمر 
املجمع الذي كان يضم عدداً من أبرز املقاهي يف قطاع غزة، 
والتي كانت تجمع اآلالف خالل املباريات النهائية للبطوالت 
العاملية، مثل كأس العالم، وكانت تتيح شاشات عرض كبرية 

يف ساحة املجمع الخرضاء.
املونديال  »أجواء  الجديد«:  لـ»العربي  الرحمن  عبد  يقول 
املتابعة ضمن  يفضلون  فالغالبية  الجماعية،  اللقاءات  تزيد 
عرض  بعمل  قمت  املنازل.  يف  بمفردهم  وليس  مجموعات 
دوالر   0,8( شواقل   3 املباراة  أثناء  املرشوب  تكلفة  يجعل 
أمريكي( من أجل جذب الزبائن، والكثري من املقاهي فعلت 
اليشء نفسه، لكننا لألسف نعاني مثل كثري من القطاعات، 

من قلة اإلقبال بسبب تراجع القدرة املالية للناس«.
ملتابعة  الشجاعية  حي  من  يومياً  حجاج  أحمد  يحرض 
لتنايس  مهمة  الفرتة  هذه  أن  ويعترب  الصالة،  يف  املباريات 
إىل  اليومية  املعاناة  يتحول من  فالحديث  الروتينية،  الهموم 
»أنا  الجديد«:  لـ»العربي  حجاج  يقول  املونديال.  أحداث 
عن  عادة  نتحدث  اسرتاحة.  فرتة  وهذه  أبناء،  لسبعة  أب 
التفاصيل  الغالء، والبنزين، والكهرباء، والشتاء وغريها من 
اللقطات  عن  نتحدث  املونديال،  فرتة  خالل  لكن  املرهقة، 
وإصابات  والصدمات،  واملفاجآت،  والتوقعات،  الطريفة، 
الالعبني وغريها، ونشعر بنوع من الفرحة، يف غزة مشجعون 

متعصبون مثيل، وأبنائي ورثوا عني حب كرة القدم«.

الشروق التونسية:

أهدرنا فرصة تاريخية ونطالب بالمحاسبة
واصلت الصحافة التونسية إشادتها بمنتخب تونس رغم 
قطر،  يف   2022 العالم  لكأس  األول  الدور  من  خروجه 
ولم  تونس..  إىل  يعود  املنتخب  الصباح:  صحيفة  وقالت 
التونسية  الرشوق  أما صحيفة  الصغري.  الباب  نخرج من 
عقب  قرطاج  نسور  العبي  تفاعالت  عىل  ركزت  فقد 
غاضب  الخزري  وقالت:  املونديال  من  الحزين  الخروج 
فرصة  أهدرنا  والجمهور:  والفنيون  انتهى،  واملساكني 

تاريخية ونطالب باملحاسبة.
التونيس  املنتخب  ملدافع  الفتا  ترصيحا  الصحيفة  ونرشت 
بالل العيفة قال فيه: الله غالب.. الحظ أدار لنا ظهره يف 
مباراة اسرتاليا. وقالت صحيفة الرصيح إن وهبي الخزري 
يغادر نهائيا.. مضيفة: أن العب مونبيليه الفرنيس وهبي 
آخر  يف  النسور  مع  الدولية  مسريته  أنهى  قد  الخزري 

مباراة باملونديال أمام منتخب فرنسا.
الالعبني  أعلم  الخزري  وهبي  أن  إىل  الصحيفة  وأشارت 
أن  دون  له،  األخرية  ستكون  فرنسا  مواجهة  بأن  مسبقا 

يقدم  توضيحات أكثر حول أسباب القرار.
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»وصمــــة عــــــار«..!
وجهت سهام النقد للمدرب.. صحيفة بيلد:

وصفت الصحف األملانية خروج منتخب 
الدور  من   2022 قطر  العالم  كأس  من 
املدرب  حملت  حيث  بـ»العار«،  األول 
حدث  ما  مسؤولية  خاصة  فليك  هانزي 
كان  ان  بعد  املبكر،  وإقصائه  للفريق 
بعض  استثناء  مع  اللقب،  لنيل  مرشحا 
الالعبني مثل توماس مولر واملوهبة جمال 

موسياال.
مرات،  أربع  العالم  بطلة  أملانيا،  وكرّرت 
 2018 عام  لنسخة  الكارثي  السيناريو 
وخرجت من الدور األول يف مونديال قطر 
عىل  فوزها  رغم  القدم،  كرة  يف   2022
كوستاريكا 4-2، يف الجولة الثالثة األخرية 

من منافسات املجموعة الخامسة.
البطولة  هذه  يف  ألملانيا  األول  هو  والفوز 
اليابان 1-2 ثم  أمام  بعد خسارة مدوية 
يكن  لم  لكنه   ،1-1 اسبانيا  مع  تعادلها 

كافيا ألنه رفع رصيدها إىل 4 نقاط لتتفوق 
عليها إسبانيا بفارق األهداف رغم خسارة 
األخرية أمام اليابان يف هذه الجولة بشكل 
مفاجئ 1-2.. وتصدرت اليابان املجموعة 
برصيد 6 نقاط وستواجه كرواتيا يف ثمن 
النهائي، بينما حلت اسبانيا ثانية برصيد 

األخرية  هذه  املغرب،  وستالقي  نقاط   4
تأهلت يف الصدارة بعد تعادلها يف املباراة 
بلجيكا  الفوز عىل  ثم  أمام كرواتيا  األوىل 
يف  كندا  عىل  والتفوق  نظيفني،  بهدفني 
وخرجت   ..1 /2 بنتيجة  األخرية  الجولة 
أشهر  من  واحدة  وهي  »بيلد«،  صحيفة 

الصحف األملانية، بعنوان قالت فيه »نحن 
خارج املونديال«.

إقصاء  أن  للمباراة  وصفها  يف  أضافت 
يعترب  األول  الدور  من  أملانيا  منتخب 
بنتيجة  الفوز  رغم  كبرية«،  عار  »وصمة 
الجولة  يف   2-4 كوستاريكا  عىل  عريضة 

األخرية، مع تحميل االتحاد األملاني واملدير 
الفني والالعبني مسؤولية فشل العبور من 
دور املجموعات.. أما مجلة »كيكر« فقالت 
من  لإلقصاء  تعرض  األملاني  املنتخب  إن 
دور املجموعات لكأس العالم للمرة الثانية 
يكن  لم  التأهل  أن  مضيفة  التوايل،  عىل 
بيديه، رغم تحويل تأخره بهدفني مقابل 
بنيتجة  فوز  إىل  كوستاريكا  أمام  هدف 
أن  الصحيفة  وتابعت  النهاية..  يف   2-4
كتيبة املدير الفني هانز فليك كانت بحاجة 
اليابان  فوز  10-2 بسبب  بنتيجة  للفوز 
عىل إسبانيا، ويف هذه الحالة كانت ستتأهل 
متفوقًة  الـ16  دور  إىل  األملانية  املاكينات 

بفارق األهداف عىل املاتادور اإلسباني.
»املنتخب  أن  إىل  »كيكر«  مجلة  وأشارت 
حسب  البطولة،  يف  قزًما«  ظهر  األملاني 
وصفها، مشددة عىل أنه لم يكن هناك أي 

بوادر تحسن.
وأكملت »املنتخب عانى عىل كل املستويات، 

ال يجب أال يستمر األمر عىل هذا النحو«.

وأشارت صحيفة »دي فيلت« إىل أنه عند 
الساعة  عند  املباراة  نهاية  إطالق صافرة 
11:50 بالتوقيت املحيل يف قطر عىل ملعب 
من  أملانيا  خروج  عن  اإلعالن  تم  البيت، 
كأس العالم 2022 بعد الدور التمهيدي، 
إىل  رحلته  مرات،  أربع  العالم  بطل  ليبدأ 
ترصيحات  الصحيفة  ونقلت  املنزل.. 
لبعض العبي املنتخب األملاني، حيث لوح 
توماس مولر باعتزاله اللعب الدويل، فيما 
ذكر جوشوا كيميتش أنه عاش أصعب يوم 
يف حياته طوال مسريته الكروية، مضيفا 
أنه خائف قليالً من الوقوع يف حفرة، عىل 
شبكة  عنونت  جانبها،  من  وصفه..  حد 

»سبورت 1« تقريرها بـ»نهاية مخجلة«.
وكتبت الشبكة عرب موقعها »بعد 2018، 
مرحلة  يف  أخرى  مرة  أملانيا  فشلت 
الفوز عىل كوستاريكا..  املجموعات، رغم 
مدى  عىل  أنفسهم  خدعوا  أملانيا  منتخب 
فرتات طويلة«.. وكتبت صحيفة »ذا صن« 

الربيطانية: »أملانيا الرضبة القاضية«.

{ فيلت

كيكر: الماكينات ظهرت قزمًا في البطولة

شــــبكة »ســـبورت 1«: نهــايــــة مخجلـــة..!

{ صحيفة كيكر

إعداد - وحيد بوسيوف

فاران.. مطالب بالتحسنانتهاء رحلة الجيل الذهبي

صحيفة  عنونت  هكذا  الذهبي«..  الجيل  رحلة  »انتهاء 
يف  البلجيكي  املنتخب  إقصاء  عىل  البلجيكية  »سبورت« 
به  انتهت  الذي  التعادل  بعد   ،2022 قطر  العالم  كأس 

مباراته أمام كرواتيا يف ختام مرحلة املجموعات.
وأضاف الصحيفة: الجيل الذهبي للكرة البلجيكية انتهى 
بتحقيق  اكتفى  أن  بعد  العالم،  كأس  لقب  تحقيق  دون 
املركز الثالث يف نسخة روسيا 2018، فيما فشل يف بلوغ 
العالم  كأس  الحالية  النسخة  من  عرش  السادس  الدور 
املدرب  ترصيحات  الصحيفة  نقلت  كما   ،2022 قطر 
املنتخب  عن  رحيله  فيها  أعلن  التي  مارتينيز  روبرتو 

البلجيكي بعد هذا الفشل.

اهتمت »صحيفة ليكيب« برافائيل فاران مدافع املنتخب 
الفرنيس وكتبت: »فاران يجب أن يتصاعد مستواه بقوة«.
املنتخب  أظهر  تونس  مباراة  يف  الصحيفة:  وأضافت 
الفرنيس أخطاء كثرية عىل مستوى الدفاع خاصة، بقيادة 
بولندا  مواجهة  قبل  مستواه  بتحسني  املطالب  فاران 
مهاجم  بقيادة  هجومهم  فيها  سيواجه  التي  الصعبة، 

برشلونة روبرت ليفاندوفسكي.

»موندو  صحيفة  شكرت 
ملا  األملاني  املنتخب  ديبورتيفو« 
قدمه للمنتخب اإلسباني، بالتأهل 
للدور السادس عرش، حيث رغم 
اسبانيا  تلقتها  التي  الهزيمة 
واستفادت   1  /2 اليابان  أمام 
كوستاريكا  عىل  أملانيا  فوز  من 
األملانية:  باللغة  وعنونت    2  /4
»شكرا  بمعنى   »DANKE«

أملانيا«.

صحيفة ليكيب:سبورت البلجيكية:

DANKE :آس
بعد السيناريو الذي عاشته إسبانيا..سبورت:

»إحراج«..! تأهلنا بـ

يا له من خوف..!

ركزت الصحيفة عىل هزيمة إسبانيا أمام اليابان 2/ 1 وتأهله 
بفارق   2022 قطر  العالم  كأس  نهائيات  من  الـ16  لدور 
األهداف عن أملانيا ومواجهة املغرب وكتبت: »تأهلنا بإحراج«، 

وضد املغرب يف دور 16 لقد حذرنا.
الشوط  رفقاء جايف يف  قدمه  الذي  املستوى  الصحيفة:  وقالت 
الثاني أمام اليابان، يجعلهم مطالبني بالحذر أكثر أمام املغرب 

حتى ال يتكرر ذلك السيناريو.
الصحيفة اهتمت بتعادل كرواتيا وبلجيكا سلبيا وتأهلها لدور 

16 وكتبت: كرواتيا مودريتش ضد اليابان يف دور الـ16.

أمام  إسبانيا  منتخب  هزيمة  عىل  »سبورت«  صحيفة  ركزت 
اليابان 2/  1 وتأهله بصعوبة لدور الـ16 من نهائيات كأس 
العالم قطر 2022 ملواجهة املنتخب املغربي وكتبت: »يا له من 
البطولة كنت  أننا خارج  علمت  إذا  إنريكي:  خوف« و»لويس 

سأصاب بنوبة قلبية«.
اإلسباني،  عاشته جماهري  الصحيفة: سيناريو مخيف  وقالت 
بعد أن تقدم اليابان عليه، وكذلك تفوق كوستاريكا عىل أملانيا 
لكن  البطولة،  خارج  ستكون  اسبانيا  أن  يعني  كان  ما  وهو 

عودة أملانيا أعاد بطاقة التأهل من جديد لالروخا.

ماركا:



عودة التانجو 
»بقوة«

يرى خليل املهندي أن االرجنتينيني 
األدوار  يف  بقوة  سيعودون 
املنتخب  أن  مؤكدا  اإلقصائية، 
ويضم  ومميز  قوي  األرجنتيني 

مجموعة من الالعبني الرائعني. 
يف  إسبانيا  أن  املهندي  وأوضح 
االفتتاحية،  املباراة  خرست   2010
الفوز  يف  نجحت  ذلك  بعد  ولكنها 
هولندا،  حساب  عىل  باللقب 
قادرة  مييس  بقيادة  واألرجنتني 

عىل تكرار السيناريو أيضا.

املبكر  الخروج  ترى  كيف  البداية  يف   {
ملنتخبنا الوطني من دور املجموعات لكأس 

العالم 2022..؟ 

نكن  ولم  قوة،  بكل  فشلنا  املنتخب  برصاحة   -
آسيا  لقب  أن حقق  بعد  اليشء  ننتظر منه هذا 
ورفع سقف طموحاتنا، واإلعداد الكبري والعمل 
الذي تم عمله لهم، وبرصاحة الشارع الريايض 
بالكامل يف قطر مصدوم من هذا األداء الخروج 

املبكر من البطولة. 
من  املخيب  املردود  هذا  يف  السبب  ما   {

وجهة نظرك..؟ 
بشعابها،  أدرى  مكة  وأهل  كثرية،  األسباب   -
األوىل  املباراة  يف  الالعبني  أن  القول  يمكن  لكن 
 5 ولو  حتى  العب  أي  يقدم  ولم  أشباحا  كانوا 
املرمى  حارس  من  بداية  مستواه  من  فقط   %

وحتى الهجوم. 
} هل هناك أحد يتحمل املسؤولية...؟ 

 12 منذ  نعرف  فنحن  مشرتكة،  املسؤولية   -
سنة كاملة أننا سنستضيف بطولة كأس العالم، 
عاملي،  فريق  صناعة  خاللها  باإلمكان  وكان 
مثلما فعلت الكثري من املنتخبات اآلسيوية التي 
والتسعينيات  الثمانينيات  يف  فاليابان  سبقتنا، 
باألربعة  الخليجية  الدول  من  يخرس  كان 
يف  هنا  آسيا  بطولة  نظمنا  وعندما  والخمسة، 
قطر كان الجميع يريد أن يواجه اليابان لضمان 
الفوز عليها، أما اآلن فهم وكوريا أصبحوا فرقا 
عامليا وعملوا طفرة كبرية يف كرة القدم ويجب 

أن نتعلم منهم الكثري. 

املنتخب  } وهل كان أحد ينتظر من 
أن يفوز بلقب كأس العالم مثال..؟ 

بكأس  سنفوز  أننا  نقول  ال   -
العالم، ولكن كنا نتوقع أن 
الدور  إىل  نصل 

الثاني، أو عىل أقل تقدير نقدم مستويات طيبة، 
لكن أن يدخل يف مرمانا 7 أهداف بـ3 مباريات 
وال نسجل هدفا واحدا، ونكون أول فريق يخرج 
استثناء،  للجميع بال  البطولة فهذه صدمة  من 
هناك  يكون  أن  يجب  البطولة  بعد  أنه  وأعتقد 

حساب ودراسة. 
} وماذا يمكن أن نفعل يف الفرتة القادمة 

برأيك..؟ 
- بعد البطولة يجب عىل اتحاد الكرة، أن يتحمل 
تقييم  ويجب  الواجهة،  يف  ألنه  مسؤولياته 
طويلة  سنوات  منذ  الفريق  مع  فهو  سانشيز 
ربما  لكن  صغارا،  كانوا  أن  منذ  الالعبني  ومع 
اآلسيوية، لكن قد  البطولة  الفريق يف  نجح مع 
ال يصلح لبطولة بحجم كأس عالم فهو بطولة 

مختلفة جدا. 
لكن بشكل عام هذا ليس وقت الكالم والحساب، 
ويجب أن يحدث هذا بعد نهاية البطولة، وعلينا 
التفكري من اآلن يف بطولة العالم القادمة 2026 
املرة  هذه  تكون  وال  وكندا،  وأمريكا  باملكسيك 

األوىل واألخرية. 

الالعبني  بعض  هناك  أن  تعتقد  هل   {
ظلموا بعدم االنضمام للمنتخب..؟ 

بعض  أن  نظري  وجهة  ولكن  فنيني،  لسنا   -
التواجد  يستحقون  كانوا  العبون  فيها  املراكز 
مع الفريق بالفعل، والبعض اآلخر دوره انتهى 
ويجب أن يتم االكتفاء بهذه املرحلة، واملنتخب 
بحاجة إىل ثورة، فحتى بعض الالعبني تجاوزوا 
اللعب  الـ33 سنة، فالتاريخ سجل لهم  حاجز 
يف كأس العالم، ولكن يجب ان يكون هناك جيل 

جديد والعبون يحصلون عىل الفرصة. 
عن  بغيابه  فاجأك  الذي  الالعب  *من   

مستواه يف هذه البطولة..؟ 
يف  العب  أفضل  فهو  عفيف،  أكرم  برصاحة   -
آسيا، وأفضل العب يف قطر لكن يف هذه البطولة 

اإلطالق  عىل  بصمة  أو  حضور  أي  له  يكن  لم 
بشكل غريب جدا. 

لعب  الذي  الجيل  لهذا  } وما هي رسالتك 
كأس العالم ألول مرة..؟ 

األجيال  من  الكثري  هناك  كان  لهم  أقول   -
يحلمون بلعب كأس العالم، وكان يجب عليكم 
الحشيش«  و»تاكلون  الجهد  كل  تبذلوا  أن 

لتصنعوا التاريخ ملنتخب بالدكم. 

} وهل تتهم بالتقصري..؟ 

- بعض الالعبني تراهم يقومون بامليش يف امللعب 
حتى عندما تنقطع الكرة، بينما الفرق األخرى 
امللعب،  وإيابا بطول  ذهابا  10 العبني يجرون 
ورصبيا  الربازيل  مباراة  حرضت  وشخصيا 

وشاهدت الالعبني ال يتوقفون عن الجري. 
البدنية عىل  اللياقة  أثر عامل  لكن ربما   {

الفريق..؟ 
- الفريق يف معسكرات ملدة 6 أشهر، واملفرتض 

أنهم يف أفضل جاهزية لكأس العالم. 
النفيس  العامل  موضوع  عن  وماذا   {

ورهبة االفتتاح..؟ 
مهم  بالتأكيد  والذهني  النفيس  الجانب   -
لالعبي كرة القدم، فمثال بعد مباراة األرجنتني 
والسعودية، الحارس األرجنتيني قام باالتصال 
مهم  األمر  هذا  أن  نجد  وبالتايل  نفيس  بطبيب 
هذا  عىل  والرتكيز  النفسيني  ووجود  للغاية، 
الجانب يف غاية املهمة وأي فريق كبري يهتم به 

ويجهز الالعبني. 
السبب،  هو  هذا  بأن  القول  عدم  يجب  لكن 
املباريات  عدد  متوسط  وصل  املنتخب  فالعبو 
مباراة   120 من  أكثر  لعبوها  التي  الدولية 
أن  املفرتض  ومن  حجة  ليست  فهذه  دولية، 

هذه  لكل  للتعامل  مهيئني  الالعبون  يكون 
األمور. 

} لم تحرض مباريات 
فهل  طويلة...  لسنوات 

تواجدت يف هذا املونديال.؟ 
- وظيفتي كانت تتطلب مني يف السابق حضور 
وقد  الرياضية،  للربامج  كرئيس  املباريات 
العديد  وسافرت  املباريات  من  الكثري  حرضت 
2000 لم أدخل  من البطوالت، لكن ومنذ سنة 
أي ملعب كرة القدم، لكن يف كأس العالم قررت 
وحرضت  املالعب  من  الكثري  ودخلت  العودة 

أكثر من مباراة. 
} وكيف كانت التجربة..؟ 

األجواء  برصاحة   -

ئعة  ا ر
مختلفة  و
أن  وأعتقد  جدا، 
يريد  اختصاصه  يف  الكل  اآلن  قطر  يف  الجميع 
أن يرجع ويعمل يف كأس عالم سواء الالعب أو 
املعلق والحكم واإلعالمي ومخرج املباراة ليعود 
العالية  اإلمكانيات  هذه  ليجد  ويرجع  الزمن 

ويخدم بالده. 

} وما هي أبرز املباريات التي تتذكرها يف 
السابق كمخرج..؟ 

أواخر  يف  للشباب  العالم  بطولة  أخرجت   -
وكنت  الثمانينات، 

املباراة  مخرج  وكنت  والختام،  االفتتاح  مخرج 
الخليج  كأس  يف  والكويت  قطر  بني  التاريخية 
أنا  كنت   1-4 العنابي  فيها  فاز  التي   1992
مخرجها أيضا وكنا نعمل بـ4 كامريات فقط، 
كامريا..   30 إىل   25 من  العدد  فيصل  اآلن  أما 
الزمن مختلف تماما، وأعتقد أن الجيل املوجود 
يف  املوجودة  اإلمكانيات  بهذه  جدا  محظوظ 
كأس  أن  واعتقد  بقطر،  انبهر  والكل  قطر، 
مدينة  من  الدوحة  تغيري  أسباب  أحد  العالم 

ملدينة أخرى تماما. 
} ما هي الظواهر اإليجابية التي شاهدتها 

يف البطولة بالتحديد..؟ 
وهذا  بالجماهري،  املالعب  امتالء  برصاحة   -
عىل  أحد  يتوقعه  يكن  لم  الرائع  الحضور 
والكل  لقطر  جدا  كبري  نجاح  وهذا  اإلطالق، 

مستمتع ونشاهد كل يوم أرقام قياسية. 
 * وماذا يمثل ذلك يف رأيك...؟ 

كأس  ستنظم  التي  الدول  لكل  كبري  تحد   -
من  عىل  نخىش  اآلن  ونحن  قطر،  بعد  العالم 

أنه  وأعتقد  قطر،  بعد  العالم  كأس  سينظم 
اإلبداع  بهذا  بطولة  الفيفا  تاريخ  يف  يحدث  لن 
للمالعب  يذهب  البعض  أن  ويكفي  والتميز، 
ويحرض 4 مباريات يف اليوم واحد، بينما يف دول 
تطري  أن  إىل  تحتاج  وأخرى  مباراة  بني  أخرى 

ملدة 4 ساعات. 

} كيف تابعت حمالت التشكيك والهجمات 
الرشسة عىل مونديال 2022..؟ 

هذه  من  حصانة  لديهم  القطريني،  أكثر   -
الحمالت، واعتدنا عليها الكل يف مجاله، وسابقا 
يف  حتى  إىل هجمات  يتعرض  الكل  اآلن  وحتى 

السياسة والثقافة 

القيادات  لكن  واإلعالمي،  والرياضة 
الرد  أن  سياسة  ينتهجون  دائما  واملسؤولني 

مثلما يقول الرياضيون يف امللعب وامليدان. 
هذه  ألصحاب  رسالتك  هي  وما   {

الحمالت..؟ 
تجاه  قوية،  مناعة  عندنا  أصبح  لهم  أقول   -
هذه األمور، وأنا شخصيا يف منصبي تعرضت 
لرئاسة  أصل  حتى  لها،  حرص  ال  لعنرصية 
االتحاد الدويل يف لعبة كرة الطاولة، فقد منعت 
وتم  املايض  العام  نهاية  يف  أمريكا  دخول  من 
تأشريتي  إلغاء 

الدويل  االتحاد  انتخابات  ال أحرض  لتي حتى  ا
فزت بها بعد ذلك وحافظت عىل منصبي كنائب 
أول لرئيس االتحاد الدويل يف لعبة كرة الطاولة. 

} وما السبب يف ذلك..؟ 
مسلما  عربيا  يشاهدوا  أن  يريدون  ال  هم   -
الرئييس  السبب  الحمالت  هذه  وبالتايل  ناجحا، 
وراءها هو »العنرصية«، ولكن أتساءل كم دولة 
كله  العالم  لكن   ،10 أو   5 بالسلب  عنا  تتكلم 
يعرف ماذا يحدث، ففي زمن السوشيال ميديا 
ال يمكن إخفاء يشء والناس تشاهد يف كل مكان 

كل يشء عىل أرض الواقع. 
عىل  تخىش  كنت  هل   {
ضياع الحلم 

وعدم الوصول لهذا اليوم..؟ 
- ال أبدا لم أشك عىل االطالق، وكنت واثقا أن 
تغيري  مع  حتى  موعدها  يف  ستصري  البطولة 
موعدها لتقام يف اليشء لكن برصاحة انبهرت 
الشكل  بهذا  األمر  يكون  أن  أبدا  أتوقع  ولم 

الرائع. 
من  اآلن  حتى  البطولة  يف  رأيك  وما   {

الناحية التنظيمية..؟ 
البطوالت،  أنجح  من   ،2022 العالم  بطولة   -
واليشء الذي تم عمله يف دولة قطر وأنا عارصت 
يف   1982 نسخة  منذ  البطوالت  من  الكثري 
هنا  عمله  تم  وما  النسخة  هذه  أن  إال  إسبانيا، 
يجب أن نرفع »الغرتة والعقال« للجنة املنظمة 
وللمسؤولني يف الدولة فهذه مفخرة لكل قطري 

وعربي. 
} وما أكثر ما كنت تخشاه قبل البطولة..؟ 
من  البطولة  قبل  نخىش  كنا  الجميع  مثل   -
نخرج  أن  نستطيع  وأال  والسيارات،  الزحام، 
وتسري  جدا  سهلة  كلها  األمور  بالعكس  ولكن 
عىل  أزمة  بأي  نشعر  وال  يرام،  ما  خري  عىل 
السليم  التخطيط  بفضل  لله  والحمد  اإلطالق 
املنظمة  واللجنة  املسؤولني  من  الكبري  والجهد 

الذين يستحقوا كل التحية واإلشادة. 
الوالد  األمري  سمو  فرحة  رأيت  كيف   {

وسمو األمري ولقطة االفتتاح الجميلة..؟ 
الرياضة  أسس  من  هو  الوالد  األمري  سمو   -
أو  قطر  يف  الرياضة  يعرف  ال  ومن  قطر،  يف 
يسمع عنها، وعارصها يجب أن يشاهد بطولة 
إذا  ينزل  كان  وكيف  قطر  يف  الرابعة  الخليج 
منذ  وكان  بل  والالعبني،  للفريق  بمباراة  فزنا 

1976 بقلبه مع جميع الرياضيني. 
وبال شك فسمو األمري الوالد كتب تاريخا جديدا 
وكبريا للعرب بالكامل، واآلن أيضا سمو الشيخ 
ريايض،  وابن  الفريد  الطراز  من  ريايض  تميم 

اللجنة األوملبية وهو رجل ريايض  وكان رئيس 
وسيايس مميز يف املنطقة والعالم اآلن، وقد قدم 
دروسا يف بطولة العالم الحالية، تدرس للجميع، 
الكويت  يف  الشهداء  ملدرسة  دعوته  وشاهدنا 

ليؤكد أنه شخص فريد جدا. 
توحيد  يف  القدم  كرة  دور  ترى  كيف   {

الشعوب..؟ 
جاء  فقد  األوروبية،  العنرصية  عن  بعيدا   -
مايف  كأجمل  العربية  الدول  من  الكبري  الدعم 
هذه البطولة بالنسبة لقطر وللمونديال العربي 
أيضا، ومنذ فرتة طويلة لم نحصد هذا التكاتف 
العربي ودعم كل الدول لبلد ينظم بطولة كأس 

العالم. 
 } وماهو شعورك بعد هذا الدعم الرائع..؟ 
العربي  الوطن  يف  تنظم  البطولة  أن  أشعر   -
بالكامل وليس يف قطر فقط، وسمو األمري الوالد 
أكد هذه الرسالة منذ ان فزنا يف 2010 بأن هذه 
يف  أيضا  األمري  سمو  وكالم  العرب،  كل  بطولة 
أمر يشعر به  2018 يف روسيا، وهذا  مونديال 

الجميع بالفخر ألن فعال البطولة لكل العرب. 
من  املستفادة  الدروس  هي  وما   {

املونديال..؟ 
- هذه البطولة سيتعلم منها الكثري من األجيال، 
كما  القدم،  كرة  عالم  يف  األخالق  رسخت  ألنها 
لدى  العرب  عن  النمطية  الصورة  غريت  أنها 

الخارج والنظرة ستتغري عنا. 

} كلمة أخرية..؟ 

والقطري  العربي  والجمهور  قطر  أشكر   -
الذي أثبت أنه شعب مسلم ومضياف وكل 

اإلشادة التي نسمعها من املتواجدين يف 
أننا  نفتخر  تجعلنا  قطر وخارجها 

قطريون.

ـلنـا« .. ويجــــــــــــب المحاسبة بعد المونديال
ّ

المنتخــب »فش
: خليـل المهنـدي.. رئيــس االتحــادين اآلســــيـــــوي والعـربــــــــــــــــــــــــي للطـــاولة يفتح النار.. ويؤكد عبر 
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الالعبون كانوا »أشباح« ولم يقدموا »5 %« من مستواهم

الحديث مع خليل بن أحمد المهندي رئيس االتحاد 
القطري والعربي واآلسيوي، النائب األول 
لرئيس االتحاد الدولي لكرة الطاولة، 

دائما ما يكون مميزا، فهو واحد 
من أبرز الكفاءات اإلدارية في قطر 

ويعد أقدم رئيس اتحاد في اللجنة 
األولمبية. 

وعند الحديث عن المونديال، واألزمات 
التي واجهها وحمالت التشكيك التي 

تعرضت لها قطر، فهو من أفضل من يتحدثوا عن 
ذلك ألنه في منصبه الدولي تعرض للكثير من الحروب 

والهجمات، إلبعاده من منصبه لكنه صمد حتى بات 
هو قائد دفة اللعبة عالميا، وأحد أهم وأبرز األسماء 

في الرياضة العالمية بشكل عام وكرة الطاولة بشكل 
خاص. . ومع التنظيم المميز للحدث العالمي الكبير، 

والخروج المخيب لآلمال للعنابي مبكرا من الدور األول 
لكأس العالم 2022، خص المهندي $ الرياضي 

بلقاء ذي شجون تحدث فيه من القلب بكل االتجاهات، 
وفتح قلبه بعد غياب ليتحدث بصراحة ودون 

دبلوماسية في لقاء مطول نرصد تفاصيله 
عبر السطور التالية: 

عانينا من »العنصرية«.. لكن ردنا دائما في الملعب فقط 

حوار– محمد الجزار 

سمو األمير الوالد كتب تاريخا جديدا للكرة القطرية والعربية

منعوني من دخول أميركا 
لحرماني من »االنتخابات«

أكرم عفيف اختفى 
في الـ »3« مباريات 

{ خليل المهندي

أصبح لدينا 
»مناعة« ضد 

الهجمات الشرسة 

ال يمكن إخفاء 
شيء في زمن 

»السوشيال ميديا« 

يغضبون من مشاهدة 
نجاح أي عربي مسلم 

{ المهندي يطالع ملحق $ الرياضي

{ نيمار

غياب نيمار 
»مؤثر«

منتخب  قوة  عىل  تأكيده  رغم 
للمنافسة  وترشيحه  الربازيل، 
عىل لقب البطولة، إال أن املهندي 
يرى بأن السيلساو افتقد نيمار 
بشكل واضح يف مباراة سويرسا 
مباراة  عن  أيضا  وسيغيب 

الكامريون. 
العب  نيمار  بأن  املهندي  وقال 
هجومية  حلول  ولديه  موهوب 
دائما  الفارق  ويستطيع صناعة 
بعد  وعودته  الربازييل،  للفريق 
ستكون  اإلصابة  من  شفائه 
الفريق  لتشكيلة  قوة  مصدر 

الربازييل.

اللقب 
بين »الرباعي«

لقب  أن  عىل  املهندي  خليل  راهن 
بطولة كأس العالم 2022 لن يخرج 
بني 4 فرق هي األوفر حظا للتتويج 

باللقب. 
البطولة  أن  أتوقع  املهندي:  وقال 
فرنسا  الرباعي  بني  من  تخرج  لن 

والربازيل واألرجنتني وإسبانيا. 
هذه  يف  املنافسة  قوة  إىل  مشريا 
املباريات  كل  بأن  وقال  البطولة، 
للغاية،  متقاربة  املستويات  قوية، 
وكل املباريات نشاهد فيها منافسة 

قوية وأداء جميال من كل الفرق.

{  المهندي يتحدث للزميل محمد الجزار 

لم أشك في نجاح 

البطولة .. وقطر أبهرت العالم
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سفيان بوفال )الصورة الرئيسية(

الفوز على إسبانيا ليس مستحيال.. سفيان بوفال لـ »               «:

أنجيه  فريق  نجم  بوفال  أضاف 
العبي  يحفز  ما  أكثر  أن  الفرنيس، 
أسود األطليس عىل مواصلة مشوارهم 
أمام  واللعب  العالم،  كأس  يف  القوي 
وعدم  عليه،  والفوز  منافس  أي 
الفريق قدم ما  القبول والتسليم بأن 
إىل  ببلوغه يف صدارة مجموعته  عليه 
الجمهور  فرحة  هو  الثاني،  الدور 
املغربي الذي يأتي إىل هنا يف الدوحة 
وكذلك  املنتخب،  لدعم  باآلالف 
جميع  يف  الشعب  من  املاليني  خروج 
باالنتصارات  لالحتفال  اململكة  مدن 
بالدموع والبكاء، موضحا أن الفريق 
املذهلة  املشاهد  بهذه  بشدة  متأثر 
ولديهم حافز بأن تستمر االنتصارات 

والقتال حتى اللحظة األخرية.
لـ»الوطن  األسود  نجم  وقال 
مجموعة  أفضل  »نمتلك  الريايض«: 
والتي  املراكز  جميع  يف  الالعبني  من 
تمتلك خربات اللعب يف أفضل األندية 
والعربية،  األوروبية  والدوريات 
عىل  وقدرتنا  بأنفسنا  كثريا  ونعتز 
عن  نقل  ال  ألننا  منافس  أي  مواجهة 
يشء،  يف  األخرى  املنتخبات  جميع 
يف  نستمر  أن  عىل  كبري  وإرصارنا 
املسرية بمنتهى القوة وأال يرهبنا أي 
لبداية  األوىل  اللحظة  ومنذ  منافس، 
معسكرنا استعدادا للبطولة، تحدثنا 
مع أنفسنا كالعبني وأكدنا قدرتنا عىل 
املجموعة  وصدارة  الفوز 

والوصول ألبعد نقطة يف كأس العالم، 
ألننا بهذه املجموعة أفضل بكثري فنيا 
وال  آخر،  منتخب  أي  من  وخططيا 
من  بأي حال  العالم  أبطال  عن  نقل 

األحوال«.

احتفل  الفريق  أن  بوفال  وأوضح 
وصدارة  بالتأهل  كندا  مباراة  بعد 
بمجرد  قررنا  ولكننا  املجموعة، 
عائدين  الثمامة  ملعب  من  الخروج 
ننىس  أن  تعاهدنا  اإلقامة،  مقر  إىل 
فرحة التأهل وأن يكون تركيزنا فقط 

عرش  الستة  دور  مباراة  عىل  منصبا 
ألنها ليست كمثل لقاءات املجموعات، 
مباراة  ولكنها  فيها  التعويض  يمكن 
واحدة فقط، ويكتب املنتخب املغربي 
تاريخا جديدا لكرة القدم العربية يف 
بطوالت كأس العالم، والبد من القتال 
املواجهة  لتلك  الجيد  والتحضري 
التأهل  مع  وأنه  خاصة  الصعبة 
والصعود تصبح األمور أكثر صعوبة 
يف ظل قوة جميع املنافسني املتأهلني 

للدور الثاني.
املغرب  منتخب  أن  عىل  شدد  بوفال 
يهاب  وال  مجموعته  متصدر  هو 

اإلسباني  املنتخب 
الذي يالقيه يف الدور املقبل من كأس 
العبيه  وقدرات  قوته  رغم  العالم، 
أنفسنا  يف  ثقة  كلنا  ولكن  الكبرية، 
اإلسبان  وإخراج  الفوز  عىل  وقدرتنا 
خالل  بالفعل  ونحن  البطولة،  من 
مشوارنا يف البطولة، كانت مجموعتنا 
تضم كرواتيا وصيف النسخة األخرية 
 ،2018 روسيا  يف  العالم  كأس  من 
برونزية  صاحب  بلجيكا  وكذلك 
املونديال األخري، باإلضافة إىل املنتخب 
القوي، ورغم ذلك نجحنا يف  الكندي 
تصدر قمة املجموعة برصيد 7 نقاط، 

وأمامنا 
ن  آل ا

اإلطاحة  وهي  صعوبة  أكثر  مهمة 
الكأس،  خارج   2010 العالم  ببطل 

ومواصلة املشوار لنكتب التاريخ.
وما  واألداء  الروح  يف  الفارق  وعن 
املدرب  قيادة  تحت  املنتخب  يقدمه 
قال  السابق،  عن  الركراكي  وليد 
تعليق  أي  تماما  يرفض  إنه  بوفال 
املدربني،  أداء  عىل  مقارنة  أو 
من  كل  يحرتم  أنه  موضحا 
مدربني،  من  معهم  عمل 
املنتخب  يف  الالعبني  وكل 
مع  يتعاملون  ال  كذلك 
الفريق  داخل  أشخاص 
وفق  يعملون  وإنما 
متكاملة  منظومة 
املنتخب  اسمها 
يف  هدفها  املغربي، 
الشعب  إسعاد  النهاية 
تخرج  التي  والجماهري 
الشوارع  يف  باملاليني 
لالحتفال باالنتصارات التي 

يحققها الفريق.
أن  جيدا  »نعلم  بوفال:  قال 
يكن  لم  اإلعالم  وكذلك  الجماهري 
يف  املغربي  املنتخب  ينجح  أن  يتوقع 
صدارة مجموعته أو حتى التأهل من 
خاللها يف ظل وجود منتخبي كرواتيا 
وثالث  وصيف  كونهما  وبلجيكا 
العالم،  كأس  من  األخرية  النسخة 
أنفسنا  يف  كبرية  ثقتنا  كانت  ولكن 
كالعبني وتعاهدنا منذ اللحظة األوىل 
الصدارة  يف  نكون  أن  عىل  لتجمعنا 
وهو ما تحقق بالفعل، ولنا الحق يف 
اإلنجاز  أن تكون فرحتنا كبرية بهذا 
منذ  األطليس  أسود  عن  غاب  الذي 
املنتخب  تأهل  حينما   1986 عام 
ذلك  يف  كذلك  مجموعته  صدارة  يف 

من  خرج  ولكنه  الوقت، 

اآلن  أملانيا، وهدفنا  أمام  التايل  الدور 
أسماءنا  ونكتب  األمر  ذلك  ننهي  أن 
ربع  الدور  يف  التاريخ  يف  مرة  ألول 

النهائي لبطولة كأس العالم«.
 رس انتصاراتنا

الجماهري  أن  إىل  املغرب،  نجم  أشار 
يف  الفريق  دعمت  التي  الرائعة 
هذه  يف  األكرب  الدور  لها  كان  قطر 
االنتصارات التي تحققت والفوز عىل 
بلجيكا وكندا ومن قبلهما التعادل مع 
وقدم  الصدارة،  يف  والتأهل  كرواتيا 
منذ  للمنتخب  دعم  أفضل  جمهورنا 
بداية البطولة، حيث يتواجد بعرشات 
اآلالف يف كل مكان، ونشعر ونحن يف 
يف  سواء  أرضنا  عىل  نلعب  أننا  قطر 
الدار البيضاء أو كازبالنكا أو غريهما 
من املدن املغربية، ما كان له أكرب األثر 
يف تقديم الفريق ألفضل مبارياته عىل 
منقطع  الحماس  ظل  يف  اإلطالق، 
النظري والتشجيع املثايل من الجمهور 

املغربي يف كل لحظة.
يف  هنا  »نحن  قائال:  أضاف  بوفال 
ممكنة  صورة  أفضل  لنقدم  قطر، 
الكرة  وكذلك  العربية،  القدم  لكرة 
العاملية،  املنتخبات  وسط  اإلفريقية 
مليارات  يتابعها  التي  البطولة  ويف 
البرش حول العالم، وأعتقد أننا حتى 
اآلن نقدم صورة ممتازة لكرة العرب 
السنغايل  املنتخب  وكذلك  وإفريقيا 
الذي تأهل هو اآلخر إىل الدور الثاني 
نكمل  أن  ونتمنى  مجموعته،  من 
املرحلة  يف  والسنغال  نحن  مشوارنا 
يف  نقطة  أبعد  إىل  نصل  وأن  املقبلة، 
محاولة  ال  ولم  العالم،  كأس  بطولة 
إفريقي  أو  عربي  منتخب  يكون  أي 
فيفا  مونديال،  بنسخة  املتوج  هو 
قطر 2022، وعلينا أال نشغل أنفسنا 
األهم حاليا هو  بأمور مستقبلية ألن 
االنتصار عىل إسبانيا وبعدها نفكر يف 
األمر خطوة خطوة والبد من أن يكون 
املاتدور  الرتكيز منصبا عىل مواجهة 

دون غريها يف هذا الوقت«.

العب  بوفال  سفيان  المغربي،  الدولي  النجم  أكد 
لديهم  األطلسي  أسود  أن  المغربي،  المنتخب 
تتخطى  العالم،  كأس  بطولة  في  كبيرة  طموحات 
المنتخب  تاريخ  في  الثانية  للمرة  التأهل  حلم  بكثير 
أن  إلى  مشيرا  البطولة،  من  عشر  الستة  دور  إلى 

الالعبين لديهم تصميم كبير على مواصلة المشوار 
بكل قوة والقتال للوصول إلى أبعد مدى في الكأس 
الذهبية، والجهاز الفني بقيادة وليد الركراكي، يحفز 
تاريخ  في  نتيجة  أفضل  تحقيق  أجل  من  الالعبين 
ال  ولم  العالم،  كأس  ببطوالت  العربية  المشاركات 
التاريخ  وكتابة  النهائية  المباراة  إلى  الوصول  محاولة 

من جديد.

حوار- عاطف شادي

ثقتنا كبيرة في أنفسنا..
وقادرون على تحقيق إنجاز 

نمتلك أفضل محترفين..
ونطمح لكتابة تاريخ جديد

 }

سفيان بوفال

}

ال نخشى »الماتادور«

نحمل آمال العرب.. 

وهدفنا تقديم 

صورة مميزة

الجمهور لم يتوقع الصدارة.. وتعاهدنا على التألق



     كتب-  خالد عيل 
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خامس أكبر 
حضور جماهيري

سجلت مباراة الربازيل والكامريون خامس أكرب 
حضور جماهريي يف مونديال قطر 2022 حتى 
عىل  أقيمت  التي  املباراة  تلك  حرض  حيث  اآلن، 
ملعب استاد لوسيل، 85 ألفا و986 مشجعا، ولم 
أعىل  جماهريي  حضور  معدل  مباراة  أي  تحقق 
التي  واملكسيك  األرجنتني  مباريات  إال  ذلك  من 
الربتغال  ثم  مشجعا،  و966  ألفا   88 حرضها 
و668  ألفا   88 حرضها  التي  وأوروجواي 
سجلت  والتي  ورصبيا  الربازيل  ثم  مشجعا، 
وكذلك  مشجعني،  و103  ألفا   88 بلغ  حضورا 
ألفا   88 حرضها  التي  واألرجنتني،  السعودية 

و12 مشجعا.
وتحرص الجماهري املتواجدة يف قطر عىل حضور 
مباريات الربازيل يف بطولة كأس العالم ملا تضمه 
من نجوم كبار يلعبون يف أكرب الدوريات، وتعترب 
السامبا الربازيلية مرشحة بقوة للفوز بمونديال 
وحسمت  ثابتة،  بخطى  اآلن  حتى  وتسري  قطر، 
عرش،  الستة  دور  إىل  رسمي  بشكل  التأهل 
لترضب موعدا مع كوريا الجنوبية يف دور الستة 

عرش من البطولة.

ودعت المونديال رغم االنتصار على البرازيل

الكاميرون تخرج بفوز تاريخي
منتخب  حساب  عىل  تاريخيا  فوزا  الكامريون  منتخب  حقق 
الربازيل بهدف دون رد، يف املباراة التي أقيمت عىل ملعب استاد 
لوسيل، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور املجموعات ببطولة 
كأس العالم فيفا قطر 2022، وعىل الرغم من الفوز التاريخي 
إال أن األسود الكامريونية ودعت املونديال بعدما رفعت رصيدها 
إىل أربع نقاط، فيما تجمد رصيد الربازيل عند 6 نقاط، ليتأهل 

بصحبة سويرسا بنفس الرصيد من النقاط.
بدأ منتخب الربازيل املباراة بالتشكيلة االحتياطية، بعدما ضمن 
اللقاء، حيث اختار تيتي تشكيل مكون من  التأهل رسميا قبل 
وميليتاو  ألفيس  داني  الدفاع  املرمى، ويف  إيدرسون يف حراسة 
فابينيو  الثالثي  الوسط  خط  ويف  يتليس،  وأليكس  وبريمر 
وفريد ومارتينييل، أمامهم الثالثي الهجومي أنتوني ورودريجو 

وجابريل جيسوس.
يف  وضم  تشيكيل  أفضل  عىل  الكامريون  منتخب  اعتمد  فيما 
حراسة املرمى ديفيس إبايس، ورباعي دفاعي هم كولني زفاي 
رباعي  أمامهم  تولو،  ونوهو  مالونج  وكوندي  إبويس  وإينزو 
خلف  وكريستوفر،  مبومو  وبراين  وأنجويسا  نجامالو  الوسط 

الثنائي الهجومي تشوبو موتينج وفينسينت أبو بكر.
تنويع  الذي حاول  الربازيل،  جانب  من  البداية هجومية  جاءت 
الذي بدى منظما  الكامريون  الهجمات إليجاد ثغرة يف دفاعات 
بشكل كبري يف الدفاعي، وأغلق املساحات أمام منتخب السليساو، 
املباراة،  أجزاء  الدخول يف  وبدأوا  املطلوبة،  الثقة  اكتسبوا  حتى 
وسط  يف  والتحكم  األمور،  مجريات  عىل  السيطرة  وحاولوا 
يف  القلق  يف  التوتر  أو  الترسع  وعدم  بهدوء  اللعب  بعد  امليدان، 
اللقاء، فقد وضح عىل الالعبني أنهم يفكرون يف األداء الجيد بعيدا 

عن النتيجة.
دفاع  خط  يف  املساحات  الربازيل  استغلت  الشوط  منتصف  يف 
بالشكل  تنجح  لم  ولكنها  فيها،  اللعب  حاولت  الكامريون 
املطلوب، ولم تظهر أي مالمح الخطورة عىل املرمى الكامريوني، 
إال يف الوقت املحتسب بدل من الضائع، بدأت الخطورة تتضح 
اخرتق  الذي  مارتنييل  طريق  عن  األوىل  محاولتني  خالل  من 
لتتحول  إبايس،  الحارس  أنقذها  قوية  الكرة  وسدد  الدفاعات 
رودريجو  من  خطرية  أخرى  تسديدة  وبعدها  ركنية،  ركلة  إىل 

ولكنها مرت بجوار القائمة األيرس.
النهاية بقليل، من جانب  وأهم فرص الشوط األول جاءت قبل 
عرضية  كرة  موتينج  تشوبو  أرسل  عندما  الكامريون،  العبي 
من الجانب األيرس، عىل رأس براين مبومو الذي حاول إيداعها 
بكل  لها  تصدى  إيدرسون  الربازييل  الحارس  ولكن  الشباك، 

نجاح.
بدأ الشوط الثاني مختلفا عن الشوط األول، حيث ضغط منتخب 
السليساو، وظهرت  املرمى  لتسجيل هدف يف  الكامريون مبكرا 
مالمح الخطورة مبكرا يف الدقيقة 50، عن طريق تسديدة قوية 

بأقدام فينسينت أبو بكر مرت بسالم إىل جوار الجانب األيمن.
بعدها شعر تيتي بالخطورة، فبدأ يف إرشاك العنارص األساسية، 
وأجرى ثالث تغيريات متتالية يف الدقيقة 55، بنزول ماركينيوس 
وريبريو وجيماريتش بدل من تاليس ورودريجو وفريد، لتظهر 
إىل  وصلت  رسيعة  مرتدة  كرة  من  الربازيل  خطورة  مالمح 
مارتنييل الذي سددها قوية تصدى لها الحارس، وبعدها بدقيقة 
واحدة، يواصل إبايس تفوقه ويتصدى لكرة مباغتة أخرى وينقذ 

مرماه من هدف.
تألق  ولكن  هدف  لتسجيل  الضغط  الربازيل  منتخب  واصل 
الثالثة  الدقيقة  ذلك، حتى جاءت  الكامريون حال دون  حارس 
بكر  أبو  فينسينت  ليسجل  الضائع،  بدل  الوقت  من  املحتسبة 
هدف املباراة الوحيدة، بعدما استقبل عرضية متقنة من الجانب 
تاريخيا  فوزا  الشباك محققا  يف  برأسه  بكر  أبو  األيمن، حولها 

عىل الربازيل.

االنتصار الثاني

االنتصار التاريخي الذي حققته األسود الكامريونية عىل الربازيل ليس األول 
عرب التاريخ، بل كان هناك انتصار تاريخي سابق يف عام 2003، عندما قاد 
صامويل إيتو منتخب بالده للفوز عىل السليساو بهدف يف بطولة القارات، 

ويتم إقصاء الربازيل من هذه البطولة العاملية.
الربازيل،  عىل  للكامريون  التاريخي  الثاني  الفوز  السابعة  املباراة  شهدت 
فشهدت املباراة األوىل فوز الربازيل بثالثية نظيفة يف كأس العالم 1994، 
وشهد عام 1996 مباراة ودية بني الطرفني انترص فيها السليساو بهدفني 
بنفس  فوزها  الربازيل  كررت   2001 للقارات  العالم  كأس  ويف  رد،  دون 

النتيجة، ثم كأس القارات 2003 انترصت الكامريون بهدف إيتو.
كأس العالم 2014 شهد مواجهة جديدة بني الربازيل والكامريون ويومها 
انترص السليساو بأربعة أهداف مقابل هدف، ويف مباراة ودية دولية يف عام 

2018 فازت الربازيل بهدف دون رد.

طرد مجاني..!

مباراة  يف  األحمر  الكارت  الكامريون  منتخب  مهاجم  بكر  أبو  فينسينت  نال 
الربازيل، بعدما خلع قميصه عقب إحراز هدف الفوز يف الوقت املحتسب بدل 
من الضائع، ويبدو أن املهاجم املغربي قد نيس أنه يمتلك بطاقة صفراء حصل 

عليها يف الدقيقة الحادية والثمانني من زمن اللقاء.
ظهر  أنه  إال  األحمر  الكارت  عىل  الكامريوني  املهاجم  حصول  من  الرغم  وعىل 
الفوز  بتسجيل هدف  امللعب  من  أثناء خروجه  الجماهري  مع  واحتفل  سعيدا، 

التاريخي عىل منتخب الربازيل، ليدخل الالعب التاريخ من أوسع أبوابه.
وكان أبو بكر قد حقق رقما قياسيا يف تاريخ مشاركات إفريقيا بكأس العالم، 
وذلك عندما أصبح أول بديل يسجل ويمرر تمريرة حاسمة بمباراة واحدة يف 
التعادل  هدف  وصنع  الفارق  قلص  بعدما  إفريقيا،  من  ملنتخب  العالم  كأس 
لزميله إيريك مكسيم تشوبو موتينج خالل مباراة رصبيا التي أقيمت يف الجولة 

الثانية وانتهت بالتعادل اإليجابي 3-3.
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رغم فوز األلباسيلستي بهدفين نظيفين

أوروجواي وغانا تودعان

كرة  مسددا  الركلة،  أيو  أندريه  ونفذ 
يف  روشيت  يسار  عىل  ضعيفة  أرضية 
الدقيقة 21، تألق الحارس يف التصدي 

لها.
وكادت أوروجواي أن تفتتح التسجيل 
مع  نونيز  بانفراد   ،23 الدقيقة  يف 
ساقطة  كرة  مسددا  زيج،  الحارس 

أبعدها ساليسو من عىل خط املرمى.
يف  ألوروجواي  األول  الهدف  وجاء 
سواريز  تالعب  بعدما   ،26 الدقيقة 

كرة  مسددا  املنطقة،  داخل  بسيدو 
دي  يتابعها  أن  قبل  زيج  لها  تصدى 

أراسكايتا بتسديدة سكنت الشباك.
الثاني  الهدف  أوروجواي  وأضافت 
من  أراسكايتا  دي  32 عرب  الدقيقة  يف 
سواريز  من  بينية  تابع  بعدما  جديد، 
عىل  قوية  كرة  مسددا  املنطقة،  داخل 

الطائر سكنت الشباك.
وارتقى خيمينيز لعرضية من مخالفة 
بدل  الوقت  من  الخامسة  الدقيقة  يف 

أعىل  ذهبت  رأسية  مسددا  الضائع، 
العارضة، لينتهي الشوط األول بتقدم 

أوروجواي )0-2(.
بقوة،  الثاني  الشوط  غانا  وبدأت 
الجانب  من  بوكاري  من  بتسديدة 
 ،47 الدقيقة  يف  الجزاء  ملنطقة  األيمن 

مرت إىل جوار القائم.
عىل  بالحصول  أوروجواي  وطالبت 
ركلة جزاء يف الدقيقة 58، بعد تعرض 
وبعد  أمارتي،  قبل  من  لإلعاقة  نونيز 

عودة الحكم إىل تقنية الفار، قرر عدم 
احتساب يشء.

الهدف  إضافة  أوروجواي  وحاوت 
تلقى  بعدما   ،65 الدقيقة  يف  الثالث 
املنطقة،  داخل  تمريرة  بيليسرتي 
ليسدد كرة مرت بقليل إىل جوار القائم.

 ،70 الدقيقة  يف  فالفريدي  وظهر 
من  الطائر  عىل  صاروخية  بتسديدة 
يف  زيج  تألق  الجزاء،  منطقة  خارج 

التصدي لها.

املهارات  عىل  االعتماد  قدوس  وحاول 
من  العبني  بثالثة  بالتالعب  الفردية، 
ذهبت  كرة  يسدد  أن  قبل  أوروجواي، 

أعىل العارضة يف الدقيقة 71.
وأهدر سيمنيو فرصة محققة لتقليص 
من  أرضية  بتسديدة  لغانا،  الفارق 
مرت   ،79 الدقيقة  يف  املنطقة  داخل 

بقليل إىل جوار القائم.
عىل  من  قوية  بتسديدة  قدوس  وتبعه 
تألق   ،81 الدقيقة  يف  املنطقة  حدود 

روشيت يف إبعادها إىل ركلة ركنية.
من  قوية  أرضية  كرة  جوميز  وسدد 
خارج املنطقة يف الدقيقة الخامسة من 

الوقت بدل الضائع، تصدى لها زيج.
الوقت  من  السابعة  الدقيقة  ويف 
الكرة  كافاني  مهد  الضائع،  بدل 
ليسدد  املنطقة،  داخل  كواتيس  إىل 
القائم.  جوار  إىل  مرت  مبارشة  كرة 
أوروجواي  بفوز  اللقاء  لينتهي 

بهدفني دون رد.

{ أوروجواي

تغلبت أوروجواي على غانا 
بهدفين دون رد، مساء 

أمس الجمعة، في المباراة 
التي أقيمت على ملعب 

الجنوب، بختام المجموعة 
الثامنة بمونديال قطر 

2022، ليودع المنتخبان 
البطولة من الدور األول.

وسجل ثنائية أوروجواي 
جيورجيان دي أراسكايتا 
في الدقيقتين )26 و32(.

وودع المنتخبان المونديال 
بتلك النتيجة، بعدما رفعت 

أوروجواي رصيدها إلى 4 
نقاط في المركز الثالث 

بفارق األهداف خلف كوريا 
الجنوبية، بينما تجمد رصيد 

غانا عند 3 نقاط في قاع 
الترتيب، فيما احتل البرتغال 

الصدارة )6(.
أتت المحاولة األولى 

في المباراة لصالح غانا 
بالدقيقة 15، بتسديدة 

أرضية قوية من جوردان أيو 
من على حدود المنطقة، 

تصدى لها روشيت، وتابعها 
قدوس إال أنه تعرض 

لإلعاقة من قبل حارس 
أوروجواي، ليحتسب حكم 

اللقاء ركلة جزاء بعد 
الرجوع إلى تقنية الفار.

منتخب  مهاجم  سواريز  لويس  بني  مشادة  نشبت 
التي  املباراة  أيو العب غانا، يف  أوروجواي، وجوردان 
الجنوب  ملعب  عىل  الجمعة،  أمس  بينهما  أقيمت 
واألخرية  الثالثة  الجولة  منافسات  ضمن 
لبطولة  املجموعات  بدور  الثامنة  للمجموعة 

.2022 كأس العالم قطر 
بني سواريز  الخالف  لتهدئة  الحكم  وتدخل 
وسط  مشرتكة،  كرة  بسبب  غانا،  والعب 
نجم  ضد  غانية  استهجان  صافرات 

األوروجواي.
ويحارص سيناريو أسامواه جيان قائد منتخب 
غانا، أندريه أيو بعدما أهدر األخري رضبة جزاء، 
عن  هدفني  اإلفريقي  املنتخب  بعدها  واستقبل 

طريق جورجيان دي اراسكياتا.

غادر رودريجو بنتانكور العب وسط منتخب أوروجواي 
مباراة غانا مساء أمس الجمعة عىل ملعب الجنوب، 

ضمن الجولة الثالثة واألخرية للمجموعة الثامنة 
بكأس العالم قطر 2022.

أدت  قوية  إصابة  من  بنتانكور  واشتكى 
ملغادرته امللعب، بعد مرور 34 دقيقة من 

عمر لقاء املنتخبني.
وسط  العب  فيتشنهو  ماتياس  وحل 
سوف  الذي  لبنتانكور،  بديال  أوروجواي 
مدى  لتحديد  طبي  لفحص  يخضع 

إصابته.
بثنائية  أوروجواي  بفوز  املباراة  وانتهت 

يف  أراسكايتا  دي  جيورجيان  توقيع  حملت 
الدقيقتني 26 و32.

األهداف: دي أراسكايتا هدفين

 )26، 32( لألوروجواي

الطرد: ال يوجد

الحكم: يان سيديل

من جيان إلى آيودييجو ألونسو ينتقد الحكم

عقدة »الجزاء« تالحق غانا مدرب  ألونسو،  دييجو  علق 
فريقه  فوز  عىل  األوروجواي، 
من  فريقه  خروج  وعىل  غانا  أمام 
كوريا  تأهل  بعد  قطر  مونديال 
األهداف  بفارق  مكانه  الجنوبية 

الربتغال. بعدما فاز عىل 
بعد  له  ترصيحات  يف  ألونسو  وقال 
واضح،  امللعب  يف  حدث  ما  املباراة: 
لست بحاجة لإلدالء برأيي، لقد ظلمنا، 

قمنا بكل يشء من أجل التأهل.
بتلك  املونديال  املنتخبان  وودع 
أوروجواي  رفعت  بعدما  النتيجة، 
الثالث  املركز  يف  نقاط   4 إىل  رصيدها 
الجنوبية،  كوريا  األهداف خلف  بفارق 
نقاط   3 عند  غانا  رصيد  تجمد  بينما 
الربتغال  احتل  فيما  الرتتيب،  قاع  يف 

الصدارة )6(.

عقدة  أوروغواي  كرست 
خالل  الجزاء  ركالت  مع  غانا 

مباريات كأس العالم
جزاء  ركلة  عىل  غانا  وتحصلت 
تعرض  بعد   ،19 الدقيقة  يف 
قبل  من  لإلعاقة  قدوس  محمد 
روشيت،  سريجيو  الحارس 
واحتسبها حكم اللقاء بعد العودة 

.)VAR( لتقنية الفيديو
ركلة  أيو  أندريه  القائد  ونفذ 
لكنه   ،21 الدقيقة  يف  الجزاء 
أرضية  كرة  تسديده  بعد  أهدرها 
نجح  روشيت،  يسار  عىل  ضعيفة 
لها  التصدي  يف  أوروجواي  حارس 

بسهولة.
{ دييجو ألونسو

بنتانكور يغادر مصابًامشادة بين سواريز وجوردان أراسكايتا.. رجل المباراة
مباراة  رجل  جائزة  أراسكايتا  دي  جيورجان  حصد 
أوروجواي وغانا لحساب الجولة الثالثة من املجموعة 

الثامنة لـ كأس العالم قطر 2022.
ثنائية  ولم تكف 
ألعاب  صانع 
ي  ا جو و ر و أ
هل  لتأ
لبيسيسلتي  أل ا
نهائي  لثمن 
العالم  كأس 
سيناريو  بسبب 
أهل  مجنون 
الجنوبية  كوريا 
األهداف  بفارق 

املسجلة.

غانا األوروجواي
20
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كوريا »تعصر« البرتغال !

الجنوبي  الكوري  املنتخب  تأهل  قنا-  الدوحة- 
إىل ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022، 
بعد فوزه املفاجئ عىل نظريه الربتغايل بهدفني 
من  األخرية  الجولة  يف  واحد،  هدف  مقابل 
املدينة  استاد  عىل  الثامنة  املجموعة  منافسات 

التعليمية.
من  كل  الجنوبي  الكوري  للمنتخب  سجل   
تشان  هي  وهوانغ  )د.27(  وون  يونغ  كيم 
)د.90+1(، فيما سجل هدف املنتخب الربتغايل 
الخامسة.  الدقيقة  يف  هورتا  ريكاردو  الوحيد 
الدور  إىل  معاً  املنتخبان  تأهل  النتيجة  وبهذه 
املركز  يف  وكوريا  الصدارة  يف  الربتغال  املقبل 

الثاني.
جانب  من  كبري  بحماس  األول  الشوط  بدأ   
تحقيق  يف  ترغب  أنها  ظهر  التي  الربتغال، 
ولم  املونديال،  يف  التوايل  عىل  الثالث  االنتصار 
بإحراز  يمر وقت طويل حتى حققت مبتغاها 
الهدف األول عن طريق الالعب ريكاردو هورتا 

يف الدقيقة الخامسة من عمر الشوط األول.
الجنوبية  كوريا  منتخب  حاول  الهدف  وعقب   
فرصته  استغالل  أجل  من  جديد  من  التماسك 
النتيجة يف  املونديال، وكاد أن يعّدل  األخرية يف 
الدقيقة 18 بعدما ارتدت رأسية من يد الحارس 
يونغ  كيم  كوريا  العب  وضعها  كوستا  ديوجو 

بداعي  الهدف  ألغى  الحكم  أن  إال  الشباك  يف 
التسلل.

 وتوالت الهجمات الكورية، حتى تمكن املهاجم 
يف  التعادل  هدف  إحراز  من  وون  يونغ  كيم 
من  الهجمات  بعدها  لتتواىل   ،27 الدقيقة 
الجانبني، حيث أهدر كريستيانو رونالدو فرصة 
هدف محقق من انفراد تام يف الدقيقة 29، قبل 
أن يعود من جديد وُيهدر فرصة تسجيل هدف 
إثر تسديدة قوية ارتدت من حارس كوريا كيم 
الهجمات  لتتواىل   41 الدقيقة  يف  غيو  سيونغ 
الربتغالية حتى أعلن حكم املباراة فاكوندو تيلو 

الشوط  نهاية  ل عن  و أل ا

بالتعادل بني الفريقني.
يف  اللعب  انحرص  الثاني،  الشوط  بداية  ومع   
وسط امللعب من دون خطوة تذكر عىل مرميي 
الفريقني رغم سيطرة جزئية للمنتخب الربتغايل 
عىل مجرى األمور واعتماد املنتخب الكوري عىل 
الهجمات املُرتدة التي كادت أن تشّكل خطورة 

عىل مرمى الحارس الربتغايل.
 وأجرى املنتخب الربتغايل ثالثة تغيريات دفعة 
واحدة عند الدقيقة 65 من اللقاء بخروج كابتن 
رونالدو  كريستيانو  األول  ونجمه  املنتخب 
أندريه  ودخول  نونيز  وماتيوس  نيفيز  وروبن 
سيلفا ورافائيل لياو وجواو بالينها، يف مسعى 

إلراحة العنارص األساسية بعد ضمان التأهل إىل 
الدور الثاني.

املنتخب  أداء  هبط  التغيريات  هذه  وبعد   
الربتغايل نسبياً إىل أن استغل هوانغ هي تشان 
هجمة مرتدة ليحرز هدف التقدم لصالح كوريا 

يف الدقيقة )90 + 1( من املباراة. 
ورغم الخسارة احتلت الربتغال صدارة املجموعة 
برصيد 6 نقاط تلتها كوريا الجنوبية برصيد 4 
نقاط يف املركز الثاني، وتأهل املنتخبان معاً إىل 
الدور الثاني، فيما جاءت األوروغواي يف املركز 
يف  غانا  وجاءت  أيضاً  نقاط   4 برصيد  الثالث 

املركز األخري برصيد 3 نقاط.

غ�������ض�������ب »ال���������������������دون«
انفعل كريستيانو رونالدو مهاجم منتخب الربتغال، بعد نهاية الشوط األول أمام كوريا الجنوبية أمس، 

ضمن الجولة األخرية من دور املجموعات بكأس العالم )قطر 2022(.
املنتخبني  بني  اإليجابي  بالتعادل  األول  الشوط  انتهى  بعدما  الغضب عىل رونالدو،  وظهر 

بنتيجة 1-1.
وكان عدد من الجماهري الكورية قد أطلقوا صافرات االستهجان ضد كريستيانو أثناء 

املباراة، كما رددوا هتافات لليونيل مييس، نجم األرجنتني.
وخطف املنتخب الكوري الجنوبي فوزا قاتال من الربتغال بنتيجة )2-1(، صعد به 

إىل ثمن النهائي، كثاني املجموعة التي تصدرها رفقاء رونالدو.
لكوريا  وان  يونغ  كيم  وتعادل  الخامسة،  الدقيقة  يف  للربتغال  هورتا  وتقدم 
بدل  الوقت  يف  الفوز  تشان  هي  هوانج  يسجل  أن  قبل   ،27 بالدقيقة  الجنوبية 

الضائع )1+90(.

تأهلت لدور الـ»16« كثالث فرسان آسيا

{  رونالدو

كد  مدرب أ سانتوس،  فريناندو 
كوريا  أمام  الخسارة  أن  الربتغال، 
الجنوبية أعطته إنذارا من أجل تحسن 

خالل  أوروبا  برازيل  أداء 
األدوار املقبلة.

منتخب  وحقق 
الجنوبية  كوريا 

عىل  مثريا  فوزا 
الربتغال  حساب 
يف   )1-2(
التي جرت  املباراة 
استاد  ملعب  عىل 
التعليمية  املدينة 

الجولة  منافسات  ضمن 
الثالثة من دور املجموعات 

قطر  العالم  كأس  لبطولة 
.2022

الصحفي  املؤتمر  خالل  سانتوس،  وقال 
عقب نهاية املباراة: »رونالدو كان غاضبا من أحد 

العبي كوريا أثناء خروجه من امللعب، بسبب أن الالعب 
اعتدى عليه شفهيا وبكلمات قاسية«.

وأفاد بأن: »العب كوريا تحدث بعدائية لفظية بمواجهة 
كريستيانو رونالدو، الالعب كان يهينه، ويقول 
امللعب..  خارج  ويرحل  يذهب  أن  له 

كريستيانو كان حظه سيئا«.
»حاولنا  الربتغال:  مدرب  وأشار 
إسرتاتيجيات  عدة  استكشاف 
املرمى  عىل  الضغط  أجل  من 
فرص  عدة  خلقنا  الكوري، 
للتسجيل، األداء خالل الشوط 
أن  وأردنا  أفضل،  كان  األول 
الشوط  خالل  األخطاء  نصحح 
الثاني، حاولنا أن نعكس طريقة 
لعبنا لتحسني النتيجة، وفيما بعد 

خرسنا تركيزنا«.
من  »العديد  قائال:  ترصيحاته  واختتم 
وعدم  املباراة،  بخسارة  السبب  كانت  العنارص 

تقديم الربتغال األداء املثايل«.

المثالي األداء  نقدم  لم 

س

تو
سان

و 
ناند

{  فر

ع���ش���ن���ا أوق�������ات�������ا ع��ص��ي��ب��ة
قال هو شان هوانج، الحاصل عىل جائزة أفضل العب يف 

للغاية  فخور  إنه  والربتغال،  الجنوبية  كوريا  مباراة 
بتحقيق الفوز.

منتخب  لتمثيله  وفخره  سعادته  هوانج  وأكد 
أنه  معتربا  املميز،  االنتصار  وتحقيق  بالده 

مرسور لهذه النتيجة، وأن أوقات انتظار 
نتيجة األورجواي وغانا كانت عصيبة.

{  شان هوانج

نختلف عن منتخب »2002«
كوريا  ملنتخب  املساعد  املدرب  كوستا،  سريجيو  أعرب 
الجنوبية، عن سعادته بالتأهل إىل ثمن نهائي كأس العالم 

)قطر 2022(.
الربتغال  حساب  عىل  مثريا  فوزا  الكوري  املنتخب  وحقق 
دور  من  األخرية  الجولة  منافسات  ضمن   ،1-2 بنتيجة 

املجموعات، ليقتنص وصافة املجموعة بفارق األهداف 
أمام أوروجواي.

وقال كوستا، يف مؤتمر صحفي عقب 
الفني  املدير  بينتو  »باولو  املباراة: 
هو من يستحق الجلوس عىل طاولة 
ويحرتم  يقدر  لكنه  املؤتمرات، 

قرارات الفيفا )بإيقافه(«.
بني  املقارنة  يجب  »ال  وتابع: 
)صاحب   2002 كوريا  منتخب 
نهائي  لنصف  التأهل  إنجاز 
الحايل،  واملنتخب  املونديال( 
قد  األمور  من  العديد  إن  حيث 

تغريت«.

األهداف : ريكاردو هورتا ) د 5( كوريا

كيم يونج غون )د 27 ( البرتغال
 

هوانج هي تشان )د 90 ( البرتغال
 

الطرد    ال يوجد 

الحكم    فاكوندو تيلو

البرتغال

كوريا الجنوبية
1

2

هوانج:

سانتوس:مدرب كوريا:
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»سومير«.. غاب عن اللقاء
ش�هدت مباراة أمس غياب الحارس األسايس 
للمنتخ�ب الس�ويرسي يان س�ومري، بس�بب 
معانات�ه م�ن نزل�ة، حي�ث لع�ب جريجور 
كوبيل العب بوروس�يا دورتموند. وكان قد 
غاب أيضا أول أمس عن املؤتمر الصحفي 
الخ�اص ملنتخب س�ويرسا وح�ل محله 

املدافع مانويل أكانجي.
ق�د ش�ارك يف  أن س�ومري  يذك�ر 
الدقائق خ�ال لقاءي  جمي�ع 
املاضيني  س�ويرسا  منتخب 
الكامريون  أمام  باملونديال 
والربازيل، وكان س�ومري 
قد ظهر بمس�توى رائع 
خ�ال مب�اراة الربازيل، 
الت�ي أنقذ فيه�ا املنتخب 
أه�داف  م�ن  الس�ويرسي 
محققة، حيث نال أعىل تنقيط 
يف صفوف املنتخب السويرسي 
رغ�م الهزيم�ة الت�ي من�ي به 

فريقه بهدف نظيف.

{ يان سومير

األهداف: متروفيتش د26، فالهوفيتش د35 )صربيا(
شاكيري د20، ايمبولو د44، ريمو فرولر د48 )صربيا(

الطرد: ال يوجد
الحكم: فيرناندو راباليني 

سويسرا صربيا
23

شاكيري.. يحقق رقما فريدا
افتتح املخرضم شريدان شاكريي، 
الع�ب ش�يكاجو فاي�ر األمريكي، 
يف  س�ويرسا  ملنتخ�ب  التس�جيل 
مباراته أمام نظريه الرصبي مساء 
أمس الجمعة، يف ختام منافس�ات 
املجموعة الس�ابعة ببطولة كأس 

العالم قطر 2022.
وسجل شاكريي هدفه يف الدقيقة 
)20( من عمر املب�اراة، علًما بأن 
املب�اراة انته�ت لصال�ح املنتخب 
 ،2/3 بنتيج�ة  الس�ويرسي 
خ�ال املب�اراة الت�ي اقيمت عىل 
اس�تاد 974. ووفق�ا مل�ا ذكرت�ه 
ش�بكة إحصائيات »أوبتا«، صار 
ش�اكريي ثالث العب يهز الشباك 
يف آخر 3 نس�خ م�ن بطولة كأس 
العال�م، حيث س�بقه إىل ذلك كل 
من الربتغايل كريستيانو رونالدو، 

واألرجنتيني ليونيل مييس.

{ شاكيري

هزمت صربيا وتأهلت لمواجهة البرتغال بالدور الثاني

ســـويســـــرا مـــع الكـبـــار

سجل أهداف سويرسا كل من شريدان 
ش�اكريي )20( وبري�ل إيمبولو )44( 
وريم�و فراول�ر )48(، فيم�ا أح�رز 
ألكس�ندر مرتوفيتش )26( ودوس�ان 

فاهوفيتش )35( هديف رصبيا.
وبهذه النتيجة، احتلت سويرسا املركز 
الثان�ي باملجموع�ة برصي�د 6 نق�اط 
لت�رضب موعدا م�ع الربتغ�ال يف دور 
ال�16، فيما ج�اء املنتخب الرصبي يف 
املركز األخري برصيد نقطتني، وبفارق 
نقطت�ني وراء الكام�ريون التي فجرت 
مفاج�أة بتغلبها ع�ىل الربازيل بهدف 
نظي�ف أح�رزه فنس�نت أب�و بكر يف 

الوقت بدل الضائع. 
واعتمد مدرب س�ويرسا م�راد ياكني، 
ع�ىل طريقة اللع�ب 4-2-3-1، حيث 
لعب فايبيان ش�ار إىل جان�ب مانويل 
أكانجي يف عمق الخط الخلفي، بإسناد 
م�ن الظهريي�ن ري�كاردو رودريجيز 
ريم�و  وتمرك�ز  ويدم�ر،  وس�يلفان 
فراولر مع جرانيت تش�اكا يف منتصف 
امللعب، وتحرك الثاثي روبن فارجاس 
ودجربي�ل س�و وش�ريدان ش�اكريي، 

خلف املهاجم الرصيح بريل إيمبولو.
وكادت س�ويرسا تفتتح التس�جيل يف 
الدقيق�ة األوىل، عندم�ا تابع ش�اكريي 

كرة مرس�لة م�ن الجن�اح األيمن، قبل 
أن يتألق الحارس فانيا ميلينكوفيتش 
س�افيتش إلبع�اد متابعت�ي إيمبول�و 

وتشاكا.
وردت رصبي�ا يف الدقيق�ة الخامس�ة، 
عندما تابع العب الوسط ميلينكوفيتش 
س�افيتش برأس�ه، ركلة ركنية بجانب 

املرمى.
وأه�درت رصبي�ا فرص�ة خط�رية يف 
الدقيقة 11، عندما اخرتق زيفكوفيتش 
م�ن الجن�اح األي�رس، قب�ل أن يطل�ق 
تس�ديدة منخفضة، ارتدت من القائم 
البعيد، دون أن يتمكن فاهوفيتش من 

متابعة الكرة يف الشباك. 
وتمكنت سويرسا من افتتاح التسجيل 
يف الدقيقة 20، عندما مرر س�و الكرة 
إىل شاكريي الذي سدد يف الشباك نحو 

القائم القريب.
لك�ن  التس�ديد  مرتوفيت�ش  وح�اول 
الدفاع الس�ويرسي أغلق املساحة أمام 
يف الدقيقة 71، وهدأ اإليقاع قليا، قبل 
أن ينفذ أكانجي ركلة سويرسية حرة، 
هزت الش�باك الجانبية من الخارج يف 
الدقيق�ة 83، ث�م مرت رأس�ية البديل 
الرصبي يوفيت�ش فوق املرمى بالوقت 

بدل الضائع.
{ منتخب سويسرا

كتب- وحيد بوسيوف

حسم المنتخب السويسري، البطاقة الثانية للمجموعة 
السابعة للدور السادس عشر، بعد فوز على المنتخب الصربي 

بنتيجة 3-2 مساء أمس الجمعة على ملعب »974«، بختام 
منافسات الدور األول من بطولة كأس العالم قطر 2022.

ميتروفيتش.. يعزز رصيده 
عزز ألكسندر ميرتوفيتش رصيده من األهداف التي 
س�جلها خال كأس العالم، حي�ث يمتلك 8 أهداف 

يف آخ�ر 7 مباريات خاضه�ا مع رصبيا 
يف جميع املس�ابقات، ليصبح أول 

الع�ب يس�جل أكثر م�ن هدف 
لرصبيا يف املونديال.

وكان�ت رصبيا ق�د دخلت 
التاريخ يف النسخة الحالية 
للموندي�ال خ�ال مباراة 
الكامريون املاضية بالجولة 
الثاني�ة، بع�د أن أصبحت 
رصبي�ا أول منتخب ينجح 
يف تسجيل هدفني يف الوقت 

ب�دل الضائ�ع من الش�وط 
األول بمباراة بكأس العالم.

وكان ميرتوفيت�ش ق�د افتتح 
األه�داف خ�ال  ع�داده م�ن 
الت�ي  الكام�ريون  مواجه�ة 

سجل فيها هدفا من األهداف 
س�جلتها  الت�ي  الثاث�ة 
س�ويرسا، ليضي�ف أمس 
الهدف الثاني يف النس�خة 

الحالية م�ن مونديال قطر 
.2022

{ ميتروفيتش

بعد تسجيله الهدف الثاني

فالهوفيتش.. يرد على اإلشاعات
االنتق�ادات  ع�ىل  فاهوفيت�ش  دوس�ان  رد 
واالش�اعات الت�ي طالته من�ذ انطاقة 
بطولة كأس العالم قطر 2022، 
وذلك من خال تسجيله لهدف 
يف مرمى املنتخب السويرسي 

خال الدقيقة 35.
وظهر فاهوفيتش بمستوى 
جيد خال اللقاء، حيث كان 
بمثابة الس�م القاتل يف دفاع 
املنتخ�ب الس�ويرسي رفق�ة 

الثنائي ميرتوفيتش وتاديتش.
وغ�اب خال مواجه�ة الربازيل يف افتت�اح مباريات 
املجموع�ة الثامن�ة، وهو م�ا جعل بع�ض التقارير 
الصحفي�ة عن وجود خاف مع زميل�ه يف املنتخب، 

ليدخل يف مباراة الكامريون كاحتياطي.
ويعت�رب فاهوفيت�ش من أب�رز مواهب ك�رة القدم 
الرصبي�ة، حي�ث ب�رز قب�ل موس�مني م�ع فري�ق 
فيورنتين�ا، وه�و ما جعله ع�ىل رادار أك�رب األندية 
األوروبي�ة، ليخطف�ه يوفنت�وس خ�ال املريكات�و 

الشتوي املايض بقيمة 75 مليون يورو.

{ فالهوفيتش 

إيمبولو ُيضيف ثاني أهدافه
تمكن برييل ايمبولو من تس�جيل هدفه الثاني أمس 
يف كأس العال�م قط�ر 2022 يف الدقيق�ة 44، بع�د 

تمريرة تلقاها من زميله سيلفان ويدمري.
وكان ايمبول�و ق�د س�جل أول أهداف�ه يف البطولة 
خ�ال مواجه�ة س�ويرسا أم�ام الكام�ريون، يف 
افتتاح مش�اركاته بموندي�ال قطر، حيث قاد فيها 
املنتخب السويرسي لتحقيق الفوز عىل األسود غري 

{ ايمبولواملروضة.
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لتفادي الخروج أمام أستراليا

األرجنتين تتسلح بالحذر

األرجنتيني  املنتخب  يلتقي   - قنا  الدوحة- 
اليوم  األسرتايل  نظريه  مع  القدم  لكرة 
-السبت- عىل استاد أحمد بن عيل يف الدور 
الـ16 من نهائيات كأس العالم FIFA قطر 
2022 بحثا عن مقعد يف الدور ربع النهائي. 
 ومن املنتظر أن تكون املواجهة واعدة بني 
الطيبة  املستويات  عىل  عطفا  املنتخبني، 
واستحقا  املجموعات،  دور  يف  قدماها  التي 
إثرها العبور إىل الدور الثاني من البطولة. 
حدا  وضع  قد  األرجنتيني  املنتخب  وكان   
املجموعة  منافسات  ضمن  مخيبة  النطالقة 
الثالثة عندما سقط أمام املنتخب السعودي 
بعدها  الثنني،  بهدف  املشوار  مستهل  يف 
املواليتني،  املباراتني  يف  كبرية  عودة  سجل 
وبولندا  املكسيك  عىل  انتصارين  محققا 

جامعاً  رد،  دون  وبهدفني  النتيجة  بذات 
بطال  التأهل  بطاقة  منحته  نقاط  ست 
عن  نقطتني  بفارق  متقدما  للمجموعة، 

املنتخب البولندي الذي تأهل ثانياً. 
الدرب  املنتخب األسرتايل عىل  باملقابل سار   
تدارك  حيث  الرابعة،  املجموعة  يف  ذاته 
الفرنيس حامل  املنتخب  أمام  خسارة كبرية 
لقب النسخة املاضية من املونديال يف روسيا 
عىل  الفوز  ليحقق  ألربعة،  بهدف   2018
املنتخب التونيس يف الجولة الثانية، ثم تجاوز 
املنتخب الدنماركي بهدف يف الجولة األخرية 
الثاني  املركز  ومحتال  نقاط  ست  جامعاً 

خلف املنتخب الفرنيس بفارق األهداف. 
نجمه  عىل  األرجنتيني  املنتخب  ويعول   
مرات  سبع  العالم  يف  العب  وأفضل  األول 

مجموعة  جانب  إىل  مييس  ليونيل  قبل،  من 
الدوريات  كربى  يف  تلعب  التي  النجوم  من 
األوروبية عىل غرار الوتارو مارتنيز وأنخيل 
والبقية،  بول  دي  ورودريغو  ماريا  دي 
مطالبا  سكالوني  ليونيل  املدرب  وسيكون 
النهائي  ربع  الدور  إىل  والعبور  بالفوز 
املنتخب  تؤهل  ال  التي  للرتشيحات  وفقا 
وإنما  فقط،  أسرتاليا  لتجاوز  األرجنتيني 

للفوز باللقب أيضا. 
 باملقابل يعتمد املنتخب األسرتايل الذي بلغ 
حساب  عىل  العاملي  امللحق  عرب  املونديال 
عىل  الخربة  العبي  من  مجموعة  عىل  بريو 
الوسط  والعب  ريان،  ماثيو  الحارس  غرار 
واملهاجم  ليكي،  وماثيو  موي،  ارون 
تبقى  النجومية  أن  بيد  دوك،  ميتشيل 

جراهام  املدرب  ينتهج  حيث  للمجموعة، 
عىل  باالعتماد  جماعيا  أسلوبا  أرنولد 
االنطالق  ثم  ومن  محكمة  دفاعية  منظومة 

العكسية الرسيعة.  بالهجمات 
 وتواجه املنتخبان من قبل سبع مرات، دون 
لكنهما  العالم،  كأس  نهائيات  يف  يلتقيا  أن 
التقيا يف امللحق املؤدي إىل النهائيات مرتني 
السبع  املواجهات  مجمل  ويف  وايابا،  ذهابا 
فاز املنتخب األرجنتيني يف خمس مناسبات 

وفازت أسرتاليا مرة وتعادال مرة. 
 املواجهة األوىل بني املنتخبني كانت يف عام 
أقيم يف مدينة سيدني  لقاء ودي  1988 يف 
بأربعة  األرض  أصحاب  وفاز  األسرتالية، 
األرجنتني  تحقق  أن  قبل  لهدف،  أهداف 
دون  بهدفني  أسرتاليا  عىل  األول  فوزها 

عام  األرجنتني  يف  أيضا  ودي  لقاء  يف  رد 
املؤهل  امللحق  يف  املنتخبان  والتقى   ،1992
إىل نهائيات كأس العالم 1994 يف الواليات 
الذهاب  لقاء  أقيم  حيث  األمريكية،  املتحدة 
1993، وانتهى  31 أكتوبر  يف سيدني يوم 
بنتيجة التعادل 1-1، فيما أقيم لقاء اإلياب 
1993، وفاز  17 نوفمرب  األرجنتني يوم  يف 
وبلغوا  رد  دون  بهدف  األرض  أصحاب 

النهائيات. 
أسرتاليا  منتخب  األرجنتني  واستضافت   
 ،1995 أقيمت عام  يف مباراة ودية جديدة 
أما  رد،  دون  بهدف  األرض  أصحاب  وفاز 
كأس  يف  فكان  املنتخبني،  جمع  لقاء  آخر 
وفازت  أملانيا  يف   2005 عام  القارات 

األرجنتني بأربعة أهداف الثنني.

{ منتخب أستراليا{ منتخب األرجنتين

أكد رودريجو دي بول العب وسط منتخب األرجنتني، أن مباراة أسرتاليا يف ثمن 
نهائي كأس العالم ستكون شبيهة بمباراة بولندا.

اليوم   ،2022 قطر  بمونديال   16 الـ  دور  يف  األرجنتني  منتخب  ويلعب 
السبت.

بدنيا  قوي  منافس  أسرتاليا  إن  الصحفي،  املؤتمر  يف  بول،  دي  وقال 
ويملك رسعات عىل مستوى األجنحة، موضحا أن األرجنتني ستعتمد 
فالجميع  أسرتاليا،  أمام  أعذار  »ال  األداء:  عىل  وعلق  االستحواذ،  عىل 
يستطيع التعامل مع ضغط املباريات وعدم الحصول عىل راحة كافية 
بعد لقاء بولندا«، وأشار إىل أن املنتخب األرجنتيني لم يخرس منذ فرتة 
أمرا  السعودية  أمام  الهزيمة  ما جعل  العالم، وهو  قبل كأس  طويلة 

غريبا بالنسبة له ولزمالئه.
واختتم ترصيحاته قائال: »املنتخب األرجنتيني أثبت قوة شخصيته بعد 

العالم  16.. كأس  الـ  إىل دور  للبطولة وصعد  بقوة  املباراة، وعاد  هذه 
بجانب  مبكرا  وأملانيا  بلجيكا  خروج  بدليل  سهلة  بطولة  ليس 

معاناة إسبانيا يف التأهل«.

األرجنتني  مواجهة  أن  أسرتاليا،  ملنتخب  الفني  املدير  أرنولد،  جراهام  أكد 
أن  موضحا  قوية،  ستكون   2022 العالم  بكأس   16 الـ  دور  ىف  اليوم 

املنتخب األسرتايل يسعى إلسعاد جماهريه مجددا.
لها  واملقرر  املباراة  الذي يسبق  الصحفي  املؤتمر  أرنولد، ىف   وقال 
أن نجعل شعبنا  للمباراة، ونريد  »نحن متحمسون  السبت،  اليوم 
11، ستكون  11 العباً ضد  مباراة  اليوم ستكون  مجدداً،  فخوراً 
معركة، ستكون حربا، نتمنى أن نكون يف أفضل حاالتنا وسنلعب 

بكل ما نملك«.
وأضاف، »اليوم سنلعب لالنتصار، نعترب مالعب قطر هي موطننا 
الثاني، لعبنا 7 مباريات وانترصنا ىف 6 مباريات منها لذلك نحن 

معتادون عىل األجواء هنا«.
وتابع: »سرتون أفضل ما لدى العبينا اليوم أمام األرجنتني، شاهدنا 

السعودية  العبو  قام  عندما  واألرجنتني،  السعودية  مباراة 
لذلك  املتاعب  لهم  سببوا  األرجنتني  عىل  بالضغط 

سنحاول القيام بهذا األمر«.

دي بول: أرنولد:

ال أعذار اليوم سنلعب لالنتصار

{ دي بول
{ جراهام أرنولد

هاري سوتار

هاري سوتار:

ميسي ورونالدو.. 
مقياس للكرة

هاري  تحدث 
العب  سوتار 

اسرتاليا  منتخب 
مييس  مسرية  عن 

وتحقيق  ورونالدو 
البطوالت  لجميع  الثنائي 

واألرقام  واألوروبية  املحلية 
القياسية.

الخاص  الصحفي  املؤتمر  وقال هاري يف 
العبني  شاهدت  جييل  يف  األرجنتني:  أمام  ملباراتهم 

كرة  مقياس  انهم  مثيل،  لهم  ليس  ورونالدو  مييس  مثل 
القدم وسنبقى فرتة طويلة لنرى العبني مثلهم، هما قدوة 

األجيال. لجميع 

سكالوني:

مباراة صعبة
أعلن ليونيل سكالوني مدرب املنتخب األرجنتيني 
يف املؤتمر الصحفي ملباراة أسرتاليا عن إصابة دي 
ماريا خالل املواجهة األخرية للتانجو أمام بولندا.. 

يف  حالته  وسنقيم  مصاب،  ماريا  دي  قال:  حيث 
الفرتة املقبلة.

الفخذ،  مستوى  عىل  ماريا  دي  أصيب 
استكمال  اإلصابة  إثر  عىل  يستطع  ولم 
لقاء بولندا، الذي انتهى بفوز األرجنتني 
بهدفني دون رد، ليغادر أرض امللعب يف 

الدقيقة 54.
تأهله  األرجنتيني  املنتخب  وحسم 
لبطولة   16 الـ  دور  ملنافسات 
عقب   ،2022 العالم  كأس 
املجموعة  صدارة  احتالله 
 6 برصيد  الثالثة 

نقاط.

تحديد موقف 
»دي ماريا«

منتخب  مدرب  سكالوني  ليونيل  تحدث 
األرجنتني عن مواجهة منتخب أسرتاليا، 
ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة 
كأس العالم قطر 2022، والتي ستقام 

اليوم وسط ترقب جماهريي كبري.
وقال سكالوني خالل املؤتمر الصحفي قبل 
املباراة: كانت األجواء يف املباراة األخرية رائعة 
جًدا، شعرنا وكأننا نلعب يف األرجنتني، ونشكر 

الجماهري.
مباراة  ستكون  ترصيحاته:  يف  سكالوني  وأضاف 
ألنهم  بل  آسيوي  منتخب  ألنهم  وليس  صعبة،  أسرتاليا 

منتخب صعب، واصل: هناك العبون حسنوا شكل فريقنا، 
ولكن  لعبها  طريقة  من  جزءا  تغري  قد  الوطنية  املنتخبات 
هذه  نطبق  ونحن  إيجابيًا  هذا  يكون  وقد   100  % ليس 
تكون  املدرجات  من   %   70 و  ُكثر  األرجنتني  ومشجعو  الفلسفة، 

مثلما  أسرتاليا  ضد  يتواجدوا  أن  ونتمنى  ذلك  نقدر  ونحن  أرجنتينية 
ترصيحاته:  األرجنتني  منتخب  مدرب  واختتم  بولندا..  مع  حدث 

ولكن  للمنافسة  للملعب  سننزل  نحن  للشعب،  رسالتي 
البطولة صعبة، ورأينا ما حدث أول أمس.. وبالنسبة يل 

{ سكالونيهذه ليست مفاجأة.

 }

دي ماريا

}



هولندا تخشى مفاجآت أميركا

مواجهة محفوفة بالمخاطر !
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الدويل،  خليفة  استاد  سيكون   - قنا  الدوحة- 
النهائي  ثمن  الدور  مواجهات  ألوىل  مرسحا 
من نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، 
املنتخب  يلتقي  السبت/ وذلك عندما  اليوم / 
األمريكية  املتحدة  الواليات  بمنتخب  الهولندي 
يف مواجهة هي األوىل بني املنتخبني يف بطوالت 

كأس العالم.
الهولندي  احتل  أن  بعد  املنتخبان  ويلتقي   
نقاط،  بسبع  األوىل  املجموعة  يف  األول  املركز 
الثاني للمجموعة  فيما تأهل األمريكي باملركز 
وستكون  نقاط،  خمس  برصيد  الثانية 
رسمي  بشكل  للمنتخبني  األوىل  هي  املواجهة 
يف  إال  قبل  من  يلتقيا  لم  حيث  املونديال،  يف 
الكفة  فيها  كانت  مرات،  مباريات ودية، ست 

مرات  خمس  يف  فاز  الذي  الهولندي  لصالح 
مقابل فوز واحد للمنتخب األمريكي.

ليست  الودية  املباريات  أن  من  الرغم  وعىل   
مقياسا يف معرفة من املرتشح، إال أنها ترجح 
كفة املنتخب الهولندي الذي يعترب األفضل من 
أن  بعد  املونديال  يف  املشاركات  تاريخ  واقع 
بلغ النهائي يف ثالث مناسبات، أعوام »1974، 
1978، 2010« وهو إنجاز يجعل من إمكانية 

تكراره أمرا واردا يف نسخة قطر 2022.
 ويلعب املنتخبان مباراة الغد بطموحات كبرية 
من أجل بلوغ الدور ربع النهائي والبحث عن 
كأس  بطوالت  من  استثنائية  نسخة  يف  إنجاز 
العالم يمنحها التوقيت قوة إضافية عىل قيمتها 
يف  املنتخبات  العبي  جميع  إن  إذ  التنافسية، 

من  الفرتة  هذه  يف  لهم  بدني  مردود  أفضل 
يف  حظوظهما  يعزز  مما  الريايض،  املوسم 

تقديم أعىل مستوى بدني وفني يف املباريات.
املدرب  بقيادة  الهولندي  املنتخب  ويسعى   
التفوق  لتحقيق  خال  فان  لويس  الخبري 
ومواصلة البحث عن اللقب األول لهولندا فيما 
يف  التقدم  لتحقيق  األمريكي  املنتخب  يتطلع 
وعىل  الالعبني  من  املعروفة  بكوكبته  البطولة 

رأسهم كريستيان بوليستش.
 وتمثل املباراة قيمة تنافسية كبرية يبحث من 
مشاهد  تكرار  عن  الهولندي  املنتخب  خاللها 
بعدم  تاريخه  يف  عليها  درج  التي  املحاوالت 
والثاني،  األول  الدورين  من  املنافسة  مغادرة 
حيث ظل دائم التواجد يف املنافسة عىل اللقب 

يقدم  أن  ويتوقع  للنهائيات،  يتأهل  عندما 
مباراة مميزة يف املستوى بكوكبته املعروفة من 
الالعبني وأبرزهم ممفيس ديباي وفرينكي دي 

يونغ وفريجل فان دايك.
الجماعي  باألداء  الهولندي  املنتخب  ويتميز   
ويضم  امللعب،  يف  العايل  التكتيكي  وااللتزام 
كوكبة من الالعبني الذين يمثلون جيال جديدا 
عالية  بدنية  بقدرات  يتميز  الهولندية  للكرة 
يف  ذلك  ظهر  وقد  متطور،  تكتيكي  وفهم 
مبارياته بالدور األول التي فاز يف اثنتني منها 

وتعادل يف واحدة ولم يتلق الخسارة.
لتقديم  األمريكي  املنتخب  يتطلع  وباملقابل   
الحالية  النسخة  أفضل مردود بدني وفني يف 
للدور  وتأهل  املنافسات  أجواء  دخل  أن  بعد 

خسارة،  أي  يتلق  ولم  وتعادلني  بفوز  التايل 
عالية  ومهارية  تكتيكية  قدرات  أظهر  وقد 
بقيادة املدرب غريغ برهالرت الذي غري مفهوم 
لتفجري  بهم  ودفع  لالعبني  التكتيكي  األداء 
قدراتهم الفردية والجماعية لصالح املجموعة 
كواحد من املدربني األكثر انضباطا تكتيكيا يف 
البطولة، وقد أظهر ذلك أمام منتخب إنجلرتا 

وأمام ويلز وإيران.
الجيل  عىل  كثريا  األمريكي  املنتخب  ويعول   
عنارص  بعض  مع  الشباب  من  الجديد 
تايلور  وآدمز  ديست  أمثال سريجينو  الخربة 
إىل  باإلضافة  ترينر،  مات  املرمى  وحارس 
بوليستش الذي يعترب شعلة النشاط واملهارة 

يف املنتخب.

{ منتخب هولندا{ منتخب الواليات المتحدة األميركية

بليند مدافع منتخب هولندا، عىل سؤال حول صالبة دفاع  رد دايل 
أمريكا، ومدى الصعوبة التي يشكلها ذلك عىل هجوم هولندا قبل 

مواجهة الفريقني، اليوم السبت.
وقال بليند، يف املؤتمر الصحفي: »أظن أنه يجب علينا أال نفكر 
كنا  إذا  نرى  ذلك  وبعد  املباراة،  عىل  ونركز  األمور،  هذه  بكل 

نحتاج للجوء لرضبات الجزاء حال التعادل«.
وأضاف: »لديهم العبون ممتازون يتمتعون بمهارات رائعة، 
ونجهز أنفسنا قدر اإلمكان«، معلقا عىل تأهل املغرب: »من 
الرائع أن نرى زمالء سابقني يؤدون أداء رائعا جدا، وهذا 
ما فعله أسود األطلس.. مستواهم كان مميزا، وأشعر 
املطاف  نهاية  ويف  املغرب،  لتأهل  بسعادة 
علينا الرتكيز يف مستوانا نحن، املباراة 

املقبلة صعبة«.

كشف تايلر آدمز العب منتخب أمريكا، عن طبيعة شخصية 
سريجينو ديست زميله بالفريق صاحب األصول الهولندية.

أتى  »عندما  الصحفي:  باملؤتمر  ترصيحات  يف  آدمز،  قال 
منطوي،  ألنه  أحد،  معه  يتحدث  لم  الفريق  إىل  سريجينيو 
كلنا  رائع، ونعرف  إنسان  هو شخصيته مرحة جًدا، وهو 
مهاراته عىل أرض امللعب، والقيمة التي يعطيها للمنتخب، 
لقد منحنا الكثري من الطاقة، وهو يمازحنا قبل املباريات، 

وهو قيمة إضافية لنا«.
أمر  وهو  أفضل  أداء  عىل  يشجعنا  الجمهور  »دعم  أضاف: 

يتابعون  كانوا  )التالميذ  إن  يل  وقال  مدرس  والدي  رائع، 
املباريات من شاشات داخل الفصل( كان رائًعا أن أرى بطولة 

تغيري وجهة نظر الناس عن كرة القدم، وكلما تقدمنا يف املونديال 
ازداد الدعم واالهتمام، وتنتظرنا أجيال تحب اللعبة، ونسعى ملواصلة 

املشوار للحصول عىل الدعم باستمرار«.

تايلور أدامز:بليند:

دعم الجمهور يحفزناسنواجه منتخبا مميزا

{ بليند

{ تايلور أدامز

فان جال:

منافسنا تطور كثيرًا
بيرهالتر يحدد 

موقف »بوليسيتش«
عىل  هولندا،  ملنتخب  الفني  املدير  جال  فان  لويس  أثنى 

مستوى منتخب أمريكا.
وقال فان جال يف املؤتمر الصحفي: »أمريكا منتخب حمايس 
أي  عىل  صعب  أمر  وهذا  جدا  أقوياء  العبني  يمتلك  جدا، 
وسنبذل  يواجههم،  خصم 

قصارى جهدنا لكي نفوز«.
املنتخبات  بعض  تنازل  وعن 
عن الصدارة لضمان مواجهة 
قال:  الـ16،  دور  يف  سهلة 
تصدر  يريد  منتخب  »أي 
أن  أعتقد  وال  املجموعة، 
أي  أو  أملانيا  أو  إسبانيا 
أن يكون  منتخب آخر يود 
ال  أن  أو  الثانية  املرتبة  يف 

يتأهل«.
الفني  املدير  وأكمل 
أمريكا  »منتخب  لهولندا: 
تقدم بشكل ملفت، يضع هدفاً أمامه ويتقدم نحوه، 
ولديه العبون يف أفضل أندية العالم، وكان طبيعياً أن 
يحقق هذه النتائج، استفاد من الفرص ولم أتفاجأ 

من تأهله«.
قد  مميزا،  فريقا  لديها  أن  أثبتت  »أمريكا  وأضاف: 
يكون من أفضل الفرق املوجودة حاليا، لن أتحدث 

بالسوء عن أمريكا هم مثال للفريق الجيد«.

للمنتخب األمريكي، عىل  الفني  املدير  شدد جريج بريهالرت، 
أهمية مواجهة هولندا.

يكون  أن  الجميل  »من  الصحفي:  املؤتمر  يف  بريهالرت  وقال 
لدينا روابط مع الفريق الذي نواجهه لكن نحن نتقابل اليوم 

ونتنافس ونتمنى الفوز يف كرة القدم«.
وعن موقف كريستيان بوليسيتش، قال املدير الفني للمنتخب 
يحدد  األمس ومستواه  تدريب  »بوليسيتش خاض  األمريكي: 

مشاركته من عدمها«.
وواصل بريهالرت: »شاهدنا كل مباريات هولندا الفرتة 
املاضية، ودور الـ16 يمثل بطولة لنا، وحللنا 

مستواهم وسنلعب بالطريقة املناسبة«.
كنت  عندما  كثريا  »تعلمت  وأضاف: 
بعد  رائعة،  خربة  وكانت  هولندا  يف 
عن  نتحدث  ومباراة  تدريب  كل 
لديه  الكل  كثرياً  نتحدث  التفاصيل، 

رأي ويعرب عنه«.
بعد  هولندا  إىل  »ذهبت  وأوضح: 
التخرج من الجامعة، ولو لم أتواجد 
حققته  ما  حققت  ملا  هولندا  يف 
كان  فينورد  مدرب  أن  وأتذكر  اليوم، 
يصطحبني معه للتدريب يف سيارته ألنني 

لم أمتلك رخصة قيادة«.

{ فان جال

إمكانية تدريب بلجيكا
تدريب  من  موقفه  عن  جال  فان  لويس  كشف 

وشعبه  جدا  جميل  بلد  »بلجيكا  قائال:  بلجيكا، 

هو  ال؟  لَم  بلجيكا  تدريب  يف  فكرت  لقد  طيب، 

وهدفنا  هولندا  مع  أركز  لكني  ندرسه  موضوع 

العروض  سنرى  ووقتها  العالم  بكأس  الفوز 

املقدمة«.

وواصل: »يف هولندا قلت إننا إذا أصبحنا أبطال 

ألننا  كثرية  عروضا  سأتلقى  أني  أعرف  العالم 

ليست  القدم  كرة  العالم..  هذا  يف  انتهازيون 

مليئة  فهي  والتكتيكات،  التقنيات  حول  فقط 

بالحظوظ ويلعب الحكام دورا كذلك«.

إفريقيا،  يف  التجربة  خوضه  إمكانية  وعن 

قال فان جال: »ال أظن أني سأخوض تجربة 

تكون  أن  يجب  لكن  إفريقيا،  يف  التدريب 

الخيارات أمامنا مفتوحة، ويجب علينا الرتكيز 

يف املباراة املقبلة«.

وأتم: »أرسلت رسالة إىل فينجر قبل كأس العالم 

حول طريقة لعب كرة القدم، وكيف أن هذا قد 

يؤدي إىل اإلفراط يف التدريب«.
{ بيرهالتر



كأحد  نفسه  كالسني  دايف  الهولندية  الطواحني  نجم  قدم 
تألق خالل  2022، فقد  البارزين يف مونديال قطر  الالعبني 
املباريات التي خاضها مع املنتخب الهولندي خاصة مباراتهم 
بدور  واألخرية  الثالثة  الجولة  يف  العنابي  منتخبنا  أمام 
املجموعات، والتي حققوا الفوز فيها بهدفني نظيفني، ليضمنوا 
بذلك صدارة املجموعة األوىل ويحسموا تأهلهم بجدارة للدور 
اليوم  أمريكا  منتخب  سيواجه  الهولندي  املنتخب  الثاني. 
أنها  والشك  النهائي،  ثمن  الدور  مواجهات  أوىل  يف  السبت 

املباراة تحمل تحديا 
أمام  حقيقيا 

مرة  ألول  باللقب  للفوز  تتطلع  التي  الهولندية  الطواحني 
مدى  عن  كالسن  ديف  الالعب  مع  تحدثنا  وقد  تاريخهم،  يف 
يف  هنا  املونديايل  اللقب  حصد  عىل  الهولندي  املنتخب  قدرة 
قطر، وكيف ستكون املنافسة يف األدوار اإلقصائية، ومن هي 
املنتخبات البارزة املرشحة للبطولة، بجانب حديث خاص عن 
الخاص بعد فوزه بجائزة  العنابي وشعوره  أمام  مباراتهم 
النواحي  من  العديد  بجانب  املباراة،  تلك  يف  العب  أفضل 
األخرى التي تم التطرق لها خالل اللقاء وعىل رأسها تقييمه 

لتنظيم قطر لكأس العالم ومدى رؤيته لنجاح البطولة.

لكأس  القطري  التنظيم  ترى  كيف  بداية،   {
األوسط  الرشق  يف  األوىل  للمرة  يقام  الذي  العالم 

واملنطقة؟

أن  وأرى  يرام،  ما  عىل  األمور  وكل  جداً  جيد  التنظيم   -
يبذل  كبري  عمل  وهناك  كبري  بشكل  ناجحة  البطولة 
من أجل تحقيق النجاح، وأنا أرى أن كل ما يقدم 
التي  العالم  كأس  نجاح  يعزز  للغاية  مميز  أمر 
األوسط  والرشق  قطر  يف  األوىل  للمرة  تقام 
ونأمل استمرار ذلك النجاح التنظيمي املميز، 
مميزة  األجواء  أن  خاصة 
املستويات  للغاية عىل جميع 
بما فيها الجانب الجماهريي 
أجواء  الذي ساهم يف إضفاء 
النسخة  استثنائية خالل هذه 

املميزة.

املنتخب  أن  تعتقد  هل   {
هذه  خالل  قادر  الهولندي 
باللقب  الفوز  عىل  النسخة 

املونديايل؟

ومن  إليه،  نتطلع  الذي  الهدف  هو  هذا   -
ناحية قدرتنا فأعتقد أننا قادرون بالفعل 
عىل أن نفوز بالبطولة فلدينا فريق جيد 
تحقيق  يف  يأمل  والكل  مميزة  وعنارص 
بهذه  ليس  األمر  لكن  بالتأكيد  ذلك 
السهولة، فكل املنتخبات التي تشارك يف 

كأس العالم يكون هدفها الفوز بالبطولة 
ألن  املهمة  صعوبة  تبدو  هنا  ومن  أيضا، 

الفوز باللقب املونديايل أمر كبري جداً، واعتقد 
من  تعزز  النسخة  هذه  خالل  املنتخبات  قوة  أن 

صعوبة املنافسة لكننا نأمل أن نكون يف املوعد ونحول حلمنا 
إىل حقيقة.

أخرى  منتخبات  ترشح  أنك  كالمك  معنى   {
بالبطولة  الفوز  أجل  من  بقوة  هولندا  لتنافس 
وهذا األمر يزيد مهمتك صعوبة خاصة أن املنتخب 

الهولندي لم يسبق له الفوز بالبطولة؟

القدرة عىل  املنتخبات حارضة ولديها  الكثري من  - بالتأكيد 
تقديمها  تم  التي  املستويات  شاهد  والكل  بالبطولة،  الفوز 
حتى اآلن وأعتقد أن املنافسة ستكون أكثر قوة يف املباريات 

القادمة.

هي  ما  النهائي،  ثمن  الدور  إىل  التأهل  بعد   {
األدوار  نحو  املشوار  مواصلة  يف  هولندا  حظوظ 

النهائية؟

بدور  مبارياتنا  آخر  يف  القطري  املنتخب  عىل  الفوز  بعد   -
حاسمة  ألنها  القادمة  املباراة  يف  تركيزنا  أصبح  املجموعات 
وفاصلة ويجب أن نستعد لها بالصورة املطلوبة، ويجب أن 
نقدم أفضل ما لدينا من أجل االستمرار يف التقدم نحو األدوار 

يف  االستمرار  هو  هدفنا  ألن  النهائية 
البطولة واملنافسة عىل اللقب، ونعلم 
مدى صعوبة ذلك لكننا سنكون يف 
أتم جاهزية لهذه املواجهة املرتقبة.

أمام  مواجهتكم  عن  حدثنا   {
أن  تتوقعون  كنتم  هل  العنابي، 

تكون بتلك الصورة؟

ووجدنا  صعبة  تكون  أن  توقعنا  نعم   -
عىل  السيطرة  من  تمكنا  لكننا  قويا  أداء 
خالل  األمور  مختلف  يف  والتحكم  اللقاء  مجريات 
اللقاء خاصة بعد التسجيل، وكان هدفنا األسايس هو الفوز 
من أجل حسم التأهل للدور الثاني وقد نجحنا يف ذلك بالرغم 
مع  التعامل  أحسنا  لكنا  الجانبني  من  القوية  البداية  من 
اللقاء منذ البداية، وشعرنا بسعادة كبرية بعد تحقيق الفوز 
خاصة أنه جاء أمام الفريق املستضيف وأمام الجماهري التي 
حرضت بشكل كبري، وزاد من سعادتنا عبورنا للدور الثاني 

يف الصدارة وهذا هو الهدف األهم بالنسبة لنا.

} ماذا عن حصولك عىل جائزة رجل املباراة، ماذا 
يمثل لك ذلك عىل املستوى الشخيص بأن تحصل 
كأس  مباريات  أحد  يف  العب  أفضل  جائزة  عىل 

العالم؟

تلك  أحصد  أن  يل  بالنسبة  غامرة  وسعادة  رائع  شعور   -
فريقي،  أساعد  أن  دائما  وأتمنى  بذلك  فخور  وأنا  الجائزة، 
وكل ما يهمني يف الحقيقة هو أن نحقق الفوز عىل املستوى 
السعي نحو تحقيق طموحنا وهو  الجماعي وأن نستمر يف 
وستكون  اللقب،  عىل  املنافسة  أجل  من  املونديال  يف  التقدم 

السعادة األكرب بالنسبة يل أن نتوج بالبطولة.
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جائـزة األفضل أسـعدتني.. لكن األهـم هو االنتصار والتأهل

الفــــوز عـلى العـنـابـي كــان ضــروريـًا.. وتـحـكـمــنـا فـي »إيـقـــاع« المــبــاراة 

تألق نجوم هولندا ومن بينهم 
دايف كالسني، مكنهم من حسم 

صدارة املجموعة األوىل دون أي 
خسارة، حيث فاز يف مباراتني 
وتعادل يف واحدة، ليحصد 7 

نقاط عرب بها إىل الدور الثاني 
وسيواجه املنتخب األمريكي 

اليوم، عىل استاد خليفة الدويل، 
وستكون مواجهة صعبة 

بالتأكيد ألن املنتخب األمريكي 
قدم مستوى قويا يف دور 

املجموعات، لكن الطواحني تحت 
قيادة نجومهم مثل كالسني 

وفان دايك وديباي ودي يونغ، 
وغريهم سيكون بمقدورهم 

مواصلة املشوار نحو املنافسة 
عىل اللقب.

صـدارة 
دون خـســارة

كالسني  دايف  تألق 
دور  مباريات  خالل  كبرية  بصورة 
منتخب  فيه  قاد  الذي  املجموعات، 
األرقام  من  الكثري  لتحقيق  هولندا 
مبارياته  أفضل  وكانت  اإليجابية، 
الهدف  صنع  حيث  العنابي  أمام 
كودي  زميله  سجله  الذي  األول 

جاكبو، واستحق دايف جائزة أفضل 
مطالب  لكنه  اللقاء،  ذلك  يف  العب 
املنتخب  أمام  قوة  أكثر  بظهور 
عىل  الطواحني  ملساعدة  األمريكي 

العبور للدور ربع النهائي.

صناعة هدف أمام العنابي

األقوى هجوميا ودفاعيًا

تحقيق  يف  كالسـني  دايف  سـاهـم 
مع  الخاصة  األرقام  من  العديد 
األقوى  يعد  الذي  هولندا  منتخب 
املجموعة  يف  ودفاعياً  هجوميا 
كأكثر  أهداف   5 سجل  حيث  األوىل 
منتـخـب تهديـفاً يف هذه املجموعة 
السـنغـايل  املنتـخـب  جـانب  إىل 
يتفوق  لكن  الرصيد،  نفس  صاحب 

الجانب  يف  الهولندي  املنتخب 
الدفاعي بعد أن استقبل هدفا وحيدا 
أمام  ذلك  وكان  الثالث  املباريات  يف 
املباراة  خالل  اإلكوادور،  منتخب 
اإليجابي  بالتعادل  انتهت  التي 
بـهـدف ملثـله، يف حني حقق الفوز 
بهدفني  والعنـابي  السـنغال  عىل 

نظيفني.

قادرون على حصد اللقب

{ منتخب هولندا

 }

دافي 

كالسين

}

حوار- عادل النجار

»ثمـن النهــائي« صـعـب .. ويجـب أن نكـون فـي المـوعـد

المونديال 

فـــي قـــطــــر 

رائع جدا

: الهولندي كالسين يؤكد لـ 

{ كالسين رجل 

مباراة العنابي
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العبوا

ترقب صربي

األسطورة حاضر
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»خبيب« يستكشف »الصقور« أوزيل.. سعيد
نرش النج�م األملاني من أص�ول تركية 
مسعود أوزيل صورة له خالل تواجده 
يف قطر لحضور منافسات بطولة كأس 
العال�م 2022 عرب حس�ابه الرس�مي 

باإلنستجرام.
وكت�ب أوزي�ل:  م�ن الرائ�ع أن أكون 
متواج�دا يف قطر.. ش�كراً عىل حس�ن 
الضياف�ة والتنظيم املثايل لكأس العالم 

.2022
يذكر أن الجماه�ر القطرية والعربية 
كانت قد رفعت صورة أوزيل يف مباراة 
أملاني�ا وكوس�تاريكا وهو م�ا أغضب 

الجماهر األملانية.

ق�ام الرحال�ة الجزائ�ري 
الش�هر  املحتوى  وصانع 
»خبي�ب« بجول�ة ممي�زة 
الصق�ر«  »س�وق  يف 
العالم  ه�ذا  الستكش�اف 
يحظ�ى  وال�ذي  الرائ�ع 

بشعبية كبرة يف قطر.
العدي�د من  وزار خبي�ب 
بعض  وأج�رى  املح�الت 

اللقاءات للتعرف عىل األسعار ومدى االهتمام بالصقور 
يف قطر.

ويتواج�د خبي�ب اآلن بالدوح�ة لحض�ور منافس�ات 
املونديال ويقوم بالرتويج ألبرز وأهم األماكن السياحية 

يف قطر.

»القاسم«.. في ليالي المونديال
ح�ل الفنان الس�وري مجد 
القاس�م ضيفا عىل اإلعالمي 
ع�ي نج�م يف حلق�ة األمس 
املونديال  لي�ايل  من برنامج 
عىل شاش�ة تليفزيون قطر، 
والذي يواك�ب بطولة كأس 
العال�م باس�تضافة ممي�زة 
للنج�وم م�ن كاف�ة أنح�اء 

الوطن العربي والعالم.
وق�دم القاس�م العدي�د من 
خ�الل  املمي�زة  الفق�رات 
الحلق�ة الت�ي ح�ازت ع�ىل 
الجماه�ر  إعج�اب جمي�ع 

واملتابعني.

الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس األولمبي اآلسيوي يؤكد :

نفتخر كخليجيين بنجاح »2022«

وأش�اد الفهد بامل�ردود الرائع ألس�ود األطل�س الذين 
رشف�وا كل الع�رب، متمنيا له�م التوفي�ق يف مباراتهم 
القادم�ة بالدور ثم�ن النهائي أمام املنتخب اإلس�باني 

القوي أحد املرشحني للفوز باللقب. 

سعادة كبيرة 

وأبدى الفهد س�عادته الكب�رة بالتنظيم املميز للحدث 
املونديايل، وس�ر األمور عىل ما يرام من كافة النواحي، 
قائال يف ترصيحات مع اإلعالمي جمال الحس�ني: الذي 
وعدوا به قط�ر، أوفوا فيه، ويقدمون نس�خة تاريخية 

بالفعل من بطولة كأس العالم. 
وقال الفهد: البطولة متميزة داخل املس�تطيل األخرض 
بنتائجه�ا وبمفاجآتها، وبجمال ك�رة القدم التي يقدم 
الالعبون داخل املستطيل األخرض، حيث شاهدنا العديد 
م�ن النتائ�ج الغريبة جدا حت�ى اآلن، فبولن�دا تأهلت 

بهدف يف األوقات األخرة، وأملانيا وبلجيكا ودعتا مبكرا 
بش�كل لم يتوقعه أحد عىل اإلط�الق.. وأعتقد أن الفرق 
اآلس�يوية تفوقت، فالسعودية رغم خروجها نجحت يف 

الفوز عىل األرجنتني بقيادة مييس. 

مفاجآت بالجملة 

مشددا عىل أن مفاجآت كرة القدم وكأس العالم إضافة 
إىل التنظي�م تجع�ل ه�ذه البطول�ة تحظ�ى باملتابعة 

الكبرة، ويستمتع الجميع يف كل مباراة بال استثناء. 
وأض�اف: »ما هو مقام عىل هام�ش البطولة تقاس به 
نجاحات البطوالت، فالحض�ور الجماهري كان مميزا 
للغاي�ة، عىل الرغم من تش�كيك البعض.. حيث ش�اهد 
العال�م حضور أع�داد كبرة وإحصائي�ات تعد جديدة 

عىل دولة خليجية وعىل بطولة كأس العالم بالكامل. 
كم�ا أن هناك أيضا أنش�طة ثقافي�ة وترفيهية ال تخلو 

من اإلثارة، واملش�اركة الجماهرية، والجمهور استمتع 
بشكل مبارش وغر مبارش بكأس العالم. 

فخر للكل 

وتاب�ع الفهد قائ�ال: نفتخر كخليجي�ني جميعا بنجاح 
البطول�ة وما وصلت إلي�ه يف قطر، ولم يك�ن لدينا أي 
ش�ك ولكن كنا ننتظر فقط النجاح أن يظهر عىل أرض 
الواق�ع، لنثبت أن التحدي الذي تحملنا مس�ؤوليته مع 
إخوانن�ا القطريني س�تظهر نتيجته عىل مرأى الس�مع 
واألبص�ار لكل الحض�ور. واختتم الفه�د حديثه بالرد 
عىل الحمالت الرشس�ة ضد موندي�ال العرب قائال: من 
البداي�ة يقولون ويقولون، لك�ن اآلن هناك إحصائيات 
وأرق�ام هي أبل�غ رد وأفض�ل دليل للتأكي�د عىل مدى 
نج�اح البطولة وردنا كان بش�عار »امليدان ياحميدان« 

يف تنظيم واستضافة بطولة كأس العالم.

كتب – محمد الجزار

حرص سعادة الشيخ أحمد الفهد الصباح 
رئيس المجلس األولمبي اآلسيوي، على 

متابعة مباراة المغرب مع كندا في استاد 
الثمامة المونديالي لمؤازرة أسود األطلس 

الذين نجحوا في تحقيق الفوز وحصد بطاقة 
العبور إلى دور الـ 16 عن جدارة واستحقاق في 

صدارة المجموعة. 

الركراكي.. يصنع الحدث
تص�در املغربي وليد الركراكي مدرب أس�ود األطل�س »الرتند« عىل 
كل مواق�ع التواصل االجتماع�ي، بعد قيادته الفري�ق لتكرار إنجاز 

 ،1986 املكس�يك 
والتأهل لدور ال�16 يف 

املونديال.
املواق�ع  وتفنن�ت 
يف  اإلع�الم  ووس�ائل 
بالركراك�ي  اإلش�ادة 
حت�ى أن قن�اة الرشق 
وصفت�ه  الس�عودية 
بمس�رت أم�ركا، البطل 
ال�ذي يس�تطيع القيام 
األم�ور  م�ن  بالكث�ر 
أن  معلق�ا  الصعب�ة 
الركراكي صنع الحدث 
رغ�م أن�ه ت�وىل املهمة 
بعد  كم�درب ط�وارئ 

اإلطاحة بخليلوزيتش.

»كاردوزو«.. تشيد بالتنظيم

عربت الصحفية الربتغالية كاترينا كاردوزو التي تعمل يف تليفزيون 
cnn ع�ن إعجابها الش�ديد بالتنظيم القطري لبطول�ة كأس العالم 

.2022
وحلت كاردوزو ضيفة عىل شاش�ة برنامج أهال بالعالم عىل شاش�ة 
تليفزيون قطر، وأكدت س�عادتها الكبرة بحفاوة االس�تقبال وكرم 

الضيافة من الجميع يف قطر.
وأضافت: هذه األجواء ننتظرها كإعالميني كل 4 سنوات، وهي رائعة 

جدا.

»الدليل«  واإلح��ص��ائ��ي��ات  ب���ه..  وع���دوا  بما  »أوفوا«  قطر  أه��ل 

لم نشك في خروج البطولة بأفضل صورة.. وانتظرنا الرد العملي

النجاح 
الجماهيري.. 
مقياس تميز 
هذه النسخة 

Facebook
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: هيثم عسيري مهاجم األخضر لـ 

خرجنــا مرفــوعـي الــرؤوس
قال هيثم عسريي، مهاجم األخرض السعودي يف 
بطولة  »قدمنا  الريايض  للوطن  خاص  ترصيح 
القدم  وكرة  واألداء  الروح  مستوى  عىل  مثالية 
الذين  الالعبون  زمالئي  قدمها  التي  الحقيقية 
لم يبخلوا بنقطة عرق واحدة من أجل جماهري 
مفاجآت  أكرب  وحققنا  مكان،  كل  يف  األخرض 
األرجنتيني  املنتخب  عىل  تفوقنا  عندما  البطولة 
بكل نجومه الكبار بداية من مييس ومارتينيز ود 
ماريا ودي بول والبقية، وكلهم عالمات مضيئة 
يف سماء اللعبة عاملياً وأحد أهم املرشحني للفوز 
قدمنا  كما  الحالية،  نسخته  يف  العاملي  باللقب 
عاميل  لكن  البولندي  املنتخب  أمام  رائعا  أداء 
الرئيسية  األسباب  من  كانا  والتوفيق  الحظ 
نستحق  وكنا  الشكل،  بهذا  النتيجة  خروج  يف 
الحصول عىل نتيجة إيجابية يف هذا اللقاء كانت 
ستحسم بشكل كبري صعودنا للدور الثاني من 

املونديال الحايل«. 
لقاء  يف  بديالً  شارك  الذي  عسريي  وأكمل 
األرجنتني االفتتاحي »يف مباراة املكسيك تعرضنا 
لغيابات مؤثرة عىل مستوى نصف الفريق، فلك 

قائد  الفرج  سلمان  من  كل  غياب  تتخيل  أن 
أن  له  أتمنى  الذي  الشهراني  يارس  األخرض، 
يكتمل شفاؤه بإذن الله تعاىل وعودته الرسيعة 
للمباريات، ونواف العابد ومحمد الربيك إضافة 
خروج  املباراة  وأثناء  املالكي،  عبداإلله  إليقاف 
املدافع عيل البليهي من الشوط األول، فكل هذه 
أمام  األداء  عىل  كبري  تأثري  لها  كان  الغيابات 

املكسيك«.
قدمه  الذي  الجيد  األداء  أن  عسريي،  وأكد 
أسبابه  أهم  من  كان  املونديال  يف  األخرض 
كلمات سمو ويل العهد األمري محمد بن سلمان، 
أزال  بعدما  الدوحة  إىل  مبارشة  السفر  قبل  لنا 
نلعب  الالعبني وجعلنا  كاهل  من  الضغوط  كل 
يف  جلياً  ظهر  ما  وهو  املواجهات  يف  ونستمتع 
املباريات، وكذلك الدعم الكبري من جانب األمري 
الرياضة  وزير  الفيصل،  تركي  بن  عبدالعزيز 
يارس  برئاسة  القدم  لكرة  السعودي  واالتحاد 
التسهيالت  كافة  لنا  قدموا  الذين  املسحل، 
بالشكل  األخرض  لظهور  املناسبة  واألجواء 
والعربية،  السعودية  الكرة  وترشيف  الالئق 
مشدداً عىل أن املنتخب قدم أداء مبهرا بشهادة 
وخرجنا  واملتخصصني  واملحللني  النقاد  جميع 

مرفوعي الرؤوس يف الحدث الكروي الكبري.

المستشار األلماني يأسف 
لخروج منتخب بالده

برلني- قنا- أعرب املستشار األملاني أوالف شولتس 
املبكر من نهائيات  عن أسفه لخروج منتخب بالده 

كأس العالم FIFA قطر 2022.
باسم  املتحدث  نائب  بوشنر  فولفجانج  وقال   
الحكومة أمس: »املستشار مثل جميع مشجعي كرة 
األملاني  املنتخب  أملانيا، محبط وحزين ألن  يف  القدم 
لم يصعد«. وذكر بوشنر أن شولتس بعث بـ»رسالة 
قصرية ودية« إىل مدرب املنتخب هانيس فليك مساء 

الخميس وأرسل »تحياته الحارة« لالعبني األملان.
االتحاد  رئيس  نيوندورف  بريند  أبدى  جانبه  من   
األملاني لكرة القدم، أسفه إلقصاء املنتخب املبكر من 
نهائيات كأس العالم، واصفا هذا الخروج بأنه »مؤلم 
للغاية«. وقال نويندورف يف ترصيحات قبيل مغادرة 
أن  »يمكنكم  أمس:  الدوحة،  األملاني  املنتخب  بعثة 
أمل  خيبة  يمثل  السابق  اليوم  مسار  أن  تتخيلوا 

مريرة لنا. الخروج من البطولة يؤلم كثريا«.
 وأضاف: »رغم ذلك، يتعني علينا أن نتطلع لألمام، 
كيفية  بشأن  منظم  إجراء  يف  نرشع  سوف  وبالتايل 

التعامل مع هذا الوضع«.
 وكان منتخب أملانيا قد فاز عىل نظريه الكوستاريكي 
)األخرية(  الثالثة  الجولة  يف  الخميس،   ،2  /  4
كافيا  يكن  لم  الفوز  أن  إال  الخامسة،  للمجموعة 
اليابان عىل إسبانيا  للتأهل إىل دور الـ16 بعد فوز 
2 / 1، لتتأهال سويا إىل الدور املقبل ويودع املنتخب 
الثانية  للمرة  املجموعات  دور  من  املونديال  األملاني 

عىل التوايل.

»الوقت بدل الضائع« يزيد اإلثارة

منذ انطلقت صافرة املونديال انطلقت معها املتعة واإلثارة 
الكروية وزاد من حدة تلك اإلثارة تعديالت الفيفا يف طريقة 

الضائع  بدل  الوقت  احتساب 
متعة  عىل  ذلك  انعكس  بدقة 
األمل  شعار  وأصبح  املباريات 
يف الفوز أو التعادل يرتسم عىل 
مع  واملشجعني  الالعبني  وجوه 
رفع الحكم الرابع الفتة الوقت 
الكرة  جعل  بما  الضائع  بدل 
بشكل  امللعب  داخل  تتحرك 
عىل  الالعبني  حرص  مع  أكرب 
ال  حتى  الوقت  إضاعة  عدم 
املباراة  مدة  عليهم  تزداد 
وأصبح من الطبيعي واملعتاد 
كوقت  كبرية  أرقاما  نرى  أن 

بدل ضائع.
انطالق  قبل  الفيفا  وأعلن 

الحتساب  جديدة  تقنية  تطبيق  عن  قطر2022  مونديال 
احتساب  عىل  والعمل  املباريات  يف  الضائع  بدل  الوقت 
الوقت الفعيل للمباريات من أجل إضفاء متعة أكرب عىل كرة 

القدم خاصة أن هذا األمر بالفعل هو أحد امللفات الهامة 
عىل طاولة الفيفا وتلك الخطوات ما هي إال تمهيد لنظرية 
الدويل  االتحاد  به  يستعني  أن  يمكن  الذي  الفعيل  الوقت 
عندما  الوقت  توقف  يتم  بحيث  القادمة  السنوات  خالل 
تكون الكرة خارج اللعب وهي الفكرة املشابهة ملا يحدث 
كافة  منح  أجل  من  للصاالت  القدم  وكرة  السلة  كرة  يف 
املنتخبات حقها أثناء املباريات 
إلكرتونيا  حسابها  يتم  أن  عىل 
ويعد  الساحة.  حكم  ملساعدة 
الخناق  تضييق  منها  الهدف 
والسماح  الوقت  إضاعة  عىل 
من  أطول  لفرتة  باللعب  للكرة 

الوقت.
لقد رأينا جميعا خالل املباريات 
اإلثارة  كانت  كيف  السابقة 
بدل  الوقت  احتساب  عند  واملتعة 
التي  الفرق  منح  مما  الضائع 
زاد  بما  للمباراة  العودة  تريد 
وجعل  األداء  وروعة  سخونة  من 
بشكل  للضغط  مواتية  الفرصة 
النهاية  صافرة  حتى  واللعب  أكرب 
مباريات  كافة  يف  جميعا  شاهدنا  كما  العودة  أمل  عىل 

الجولة األخرية من الدور األول.

كتب- أدهم الرشقاوي

تمهيدا لتطبيق نظرية الوقت الفعلي

كتب- رشيف سعيد

{ هيثم عسيري


