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فخورون بـ »كوادرنا 
الشبابية«.. والتميز 

التنظيمي ارتبط بقطر

»الحمالت« منحتنا قوة.. 
واإلشادات العالمية 

»تكفينا«

وال��ب��رازي��ل األرج��ن��ت��ي��ن  بين  اللقب 

مليارات قطر

انترشت االخبار عن إنفاق قطر نحو 
220 مليار دوالر الستضافة كأس 

العالم 2022 يف الدوحة.
وقامت تلك األخبار بمقارنة تلك 

األرقام، مع ما تم رصفه استعداداً 
ملونديال الربازيل وهو 15 مليار 

دوالر، ومونديال روسيا 11 مليار 
دوالر.

اال ان األرقام واملقارنة جاءت مجحفة، 
واستكماالً للحملة املسعورة والهجمة 
االعالمية، للتشكيك بالجهود القطرية 

املبذولة لنجاح املونديال، وسنوضح 
يف هذا املقال حقيقة تلك األرقام.
ان األرقام املذكورة عن مونديال 

الربازيل وروسيا هي تلك املبالغ التي 
انفقت عىل املنشآت الرياضية فقط، 
ولكنهم لم يذكروا بأن األرقام التي 

انفقت عىل املنشآت الرياضية يف قطر 
8 مليارات دوالر لبناء 7 استادات 

رياضية وتجديد ملعب واحد وذلك 
بحسب ترصيح الرئيس التنفيذي 

لبطولة كأس العالم نارص الخاطر، 
كما انها مالعب تضاهي املالعب 

العاملية »بل أفضل منها«.
أما املبالغ األخرى التي تم انفاقها فقد 

انفقت عىل مشاريع البنية التحتية 
واملهمة، التي ميّزت قطر عىل مستوى 
العالم، ولم تكن محصورة أو خاصة 
ببطولة كأس العالم، والتي اخترصت 

تحقيق رؤية 2030 يف سنة 2022 
ونذكر منها مجموعة من املشاريع 

وتكلفتها وذلك من خالل تقرير 
.Bloomberg

مثالً كلّف مرشوع مطار حمد الدويل 
ما يقارب الـ 15.5 مليار دوالر، 

والذي يسع لـ 53 مليون مسافر، 
وهناك مرشوع لتوسعة املطار ليصل 

إىل 60 مليون مسافر سنوياً، علماً 
بأن مطار حمد الدويل حاز عىل جائزة 

أفضل مطار عىل مستوى العالم ملدة 
عامني متتاليني.

أما القيمة اإلجمالية ملرشوع مرتو 
قطر فقد بلغت 36 مليار دوالر، ملرتو 

يبلغ طوله 76 كيلو مرتا ويضم 3 
خطوط رئيسية و37 محطة.

ومرشوع املدينة الذكية »لوسيل« 
والتي تقع عىل مساحة 35 كلم مربعا 
والتي تسع لـ 200 ألف شخص وما 
تحتويه من ترام وغريه من الخدمات 
النموذجية فكانت تكلفتها 45 مليار 

دوالر.
أما ميناء حمد والذي انشئ بطاقة 

استيعابية تصل إىل 7.5 مليون 
حاوية سنوياً فقد كانت تكلفته 7.4 

مليار دوالر، اما مرشوع مشريب قلب 
الدوحة فبلغ 5.5 مليار دوالر.

ومشاريع الطرق فقد شيّدت قطر 
خالل 9 أعوام 1791 كيلو مرتا من 

الطرق باالضافة إىل 207 جسور 
و143 نفقا، باإلضافة إىل مشاريع 

خاصة يف السياحة والتعليم والصحة 
وغريها من مشاريع البنية التحتية.

الجدير واملهم ذكره هو ان ما تم 
انفاقه والذي يقدر بـ 220 مليار 

َفت عىل مدى اكثر من 12  ِ دوالر رصرُ
سنة، أي بمتوسط 18.3 مليار دوالر 

سنوياً، انفقت عىل البنية التحتية لبناء 
دولة كاملة بها جميع املقوّمات التي 

تجعلها يف مصاف الدول العاملية.
وهذا يرجع بنا يف التاريخ إىل 

ستينيات القرن املايض حيث كانت 
بداية التنمية يف الكويت، والتي 

استثمرت فيها الكويت يف البنية 
التحتية حينها، والتي ال تزال قائمة 

حتى يومنا هذا.
ان ما استثمرته قطر يف بنيتها 

التحتية هو لبناء مشاريع تخدمها 
ملدة 30 - 50 سنة قادمة.

ختاًما، ال يسعنا إال أن نقول هنيئاً 
لـ »قطر« هذا اإلنجاز الرائع والذي 

يفتخر به كل خليجي وعربي.

Tariq@Al-Derbass.com
@Al_Derbass

م. طارق جمال الدرباس

الشيخ تميم بن محمد.. نائب رئيس »أم صالل« يؤكد لـ »$ الرياضي«:

المفاجآت »واردة«..!

تحدثنا مع سـعادة الشـيخ تميم بن محمد آل 
ثانـي نائب رئيس نادي أم صـالل حول عدد 
من املوضوعـات املهمة التي تخـص البطولة، 
ويأتـي اهمها بـكل تأكيـد االنطالقـة القوية 
للبطولـة، بجانـب مـا وجدته مـن اهتمــام 
كبـري، والعنــابي ومـا قدمه مـن أداء وعدد 
من املوضوعات التي نتعـرف عليها يف الحوار 

الخاص مع $ الريايض:

} بدايـة كيـف تعلق عىل اسـتضافة 
قطر لكأس العالم 2022؟

 - سـعادتي ال توصـف.. فخور جـدا.. قطر 
الغالية تستضيف منافسات كأس العالم التي 
تقام ألول مرة يف الدول العربية بعد أن كسبت 
قطر الغالية التحـدي العاملي يف مواجهة دول 
عديدة ومـن بينها الواليات املتحـدة األمريكية 
العالـم..  كأس  تنظيـم  رشف  قطـر  لتنـال 
وعـىل مـدار 12 عاما مـن التخطيط السـليم 
والعمـل االحرتايف تمكنت قطـر من إنهاء كافة 
التحضـريات قبـل انطـالق املنافسـات بفرتة 
كبـرية ولهذا حظيـت قطر بإشـادات عاملية.. 

وفخورون بكوادرنا الشابة.

} نسـخة قطـر تعتـرب مختلفـة عن 
غريها؟

- نعم قطر ستقدم نسـخة مونديالية متميزة 
وفريدة مـن نوعها مـن كافـة النواحي حيث 
مالعـب عاملية متقاربـة لم نر مثلهـا من قبل 
وفنـادق عـىل أعـىل مسـتوى وهو مـا يمكن 
الجمهور القـادم من مختلف أنحاء العالم من 
حضور أكثر من مباراة يف اليوم بدون أي عناء 
أو تكاليف مالية تذكر وهو أمر غري مسبوق.. 
ونرحـب بعشـاق الكرة املسـتديرة مـن كافة 
أنحـاء العالم لالسـتمتاع بنسـخة مونديالية 
مبهـرة مـع فعاليـات متنوعة يف أجـواء آمنة 
تماما والتعرف عن قرب عىل املعالم السياحية 

واألثرية وعادات وتقاليد أبناء املنطقة.

} يف رأيك مـا يميز مونديال قطر عن 
النسخ السابقة؟

- هنـاك الكثـري الـذي يميـز مونديـال قطر 
2022.... من املؤكد أن هناك مزايا عديدة تميز 
مونديال قطر عن النسخ السابقة والتي جعلت 
العالـم يف حالة انبهار شـديد من التحضريات 
القطريـة من قبل انطالق املنافسـات ولعل يف 
مقدمـة هذه املزايا املالعـب الفريدة من نوعها 
والقريبة مـن بعضها والقريبة يف نفس الوقت 

مـن إقامة الوفود والجمهور وهو ما سـيمكن 
الجمهـور ألول مـرة مـن مشـاهدة مباراتني 
يف يـوم واحد كما أن الفرق لـن تكون بحاجة 
لرتك مكان إقامتها مع كل مرحلة.. سيقام عىل 
هامش املونديال فعاليات عديدة وممتعة تعرب 
عن حضـارة وتـراث وعادات وتقاليـد أبناء 

املنطقـة العربيـة.. خاصـة وان املونديال 
سـيقام ألول مرة يف بلد عربي يف نوفمرب 
بـدال مـن يونيـو ويف مالعـب مكيفـة 
سـيكون آخـر مونديال يقـام من 32 
فريقـا ويقام يف بلد واحد بعد أن قرر 
الفيفـا زيادة عـدد املنتخبات إىل 48 
منتخبا وبالطبع سـتقام يف أكثر من 

دولة.

} ماهـو تعليقـك االنطالقة 
القوية للبطولة؟

 - عـىل الرغم مـن الخسـارة وخروج 
العنابي اال ان افتتاح بطولة كأس العالم 

يف استاد البيت املونديايل كاَن مبهرًا، وهذا 
درُ النجـاَح للمونديـال، والتصحيح ألي  يؤكِّ

مفاهيـم خاطئة حـول كأس العالم.. الجميع 
مبهورون من اسـتضافة األحـداث الرياضيّة 
ـربى، وحفلرُ االفتتـاح كان رائًعـا، كما أنَّ  الكرُ
التنظيَم مميٌّز، ال سـيما أن قطر لديها خربات 
رتاكمة وكوادر قطرية شابَّة عىل أعىل مستوى  مرُ
ترُضـاف إىل عنـارص الخـربة الكبـرية، كما أنَّ 
إقامة البطولة تحت مظلـة الفيفا كانت مهمة 

للغاية.. والحمالت املغرضة منتحتنا قوة.

} كيف تنظر إىل الحضور الجماهريي 
يف املباريات املقبلة؟

- جمهور املونديال ال يحتاج لفزعة، فالجمهور 
مسـتعد قبل بدء البطولة، وها هو اآلن يسجل 
أرقاما كبرية يف البطولة، وسـيكون عند املوعد، 
بـإذن اللـه، وأطالبهم بالتواجـد يف املدرجات 

لتحفيز الالعبني وبث الحماس فيهم.

} كيف ترى مشـاركة العنابي يف 
املنافسات املونديالية ؟

البطولـة  - ظهـور منتخبنـا يف 
مـن  وخرجنـا  »صدمـة«.. 

املنافسـة بعد ان كنـا نتوقع 
ان يذهـب بعيـدا.. العنابي 
خضع لربنامج إعداد قوي 
جـدا ومثـايل جـدا يحلـم 
بـه أي منتخـب فالعنابي 

شارك 
يف العديد 

املنافسات  من 
كوبـا  مثـل  العامليـة 

– أمـريكا والكونـكاكاف والتصفيـات 
األوروبيـة وواجه منتخبـات قوية من مدارس 
تدريبيـة مختلفة واسـاليب تكتيكيـة متنوعة 
وتحت ضغوط قوية وجدية بعكس املنتخبات 
األخـرى التي تتجمع لفرتات محدودة وخاصة 
أن أغلب نجومها يكونـون محرتفني بالخارج 
وهـو مـا يجعلنـا متفائلـني بقـدرة العنابي 
عـىل تقديم العـروض القويـة واملرشفة للكرة 
القطريـة.. اال 
ننـا  ا

انصدمنا 
ء  ا د ال بـا
قدمـه  الـذي 
العنابي وخروجه من 

البطولة.

} من األفضل عربيا يف املونديال؟

 - أرى أن املغرب هو من أفضل الفرق العربية 
فنيا وقادر عىل التأهل ومواصلة املشـوار فهو 
يضـم مجموعـة مـن الالعبـني املميزيـن ويف 
أفضل حاالتهم الفنية.. وكنت أتمنى أن يظهر 
املنتخب السـعودي بشـكل قوي بعد ان تغلب 
عىل األرجنتني وهو قادر عـىل التأهل وخاصة 
أنـه اكتسـب الكثري مـن الخـربات املونديالية 
ويدربه مدرب كبري وهو الفرنيس هرييف رينار 
وهـو صاحـب خـربة موندياليـة وقـادر عىل 
قيـادة األخرض للتأهل رغـم صعوبة املواجهة 
األوىل أمـام األرجنتيني.. أما املنتخب التونيس 
فهـو يف مجموعـة حديدية ومهمتـه بالغة 
الصعوبـة.. وبدايته لم تكـن موفقة ولم 
يسـتفد من فوزه عىل فرنسـا للتأهل.. 
جميع املنتخبات العربية كانت تستحق 
التأهل ولكـن.. واللقب بني األرجنتني 
يف  »واردة«  واملفاجـآت  والربازيـل.. 

مونديال قطر.

{ الشيخ تميم بن محمد

{ العنابي لم يقدم 

األداء المطلوب

{ البرازيل من أقوى المرشحين للقب

خروج منتخبنا لن يؤثر على البطولة.. واإلبهار متواصل

أجواء مثالية تعيشها الدوحة العاصمة 
القطرية، ونحن نشهد بطولة مميزة في 

كل شيء بمكان اقامتها ألول مرة في دولة 
عربية وفي منطقة الشرق األوسط وفي 

منطقتنا الخليجية، وفي توقيت جديد هو 
فصل الشتاء لم نكن معتادين عليه في 

بطوالت كأس العالم السابقة باإلضافة إلى 

تقارب المسافات.. كل هذه األشياء منحت 
مونديال قطر 2022 طعمًا مختلفًا 

يعطينا مؤشرات بأنها نسخة استثنائية 
ومختلفة. الجميع كان في حالة ترقب 
من أجل االنطالقة وبداية البطولة في 

العشرين من نوفمبر وتشهد زخمًا اعالميًا 
وجماهيريًا كبيرًا جدا وهو ما سينعكس 

على مستوى المباريات التي ارتفع مردودها 
الفني مع وجود الجماهير بشكل مكثف 

في المدرجات.

حوار - عوض الكبايش

{ منتخبنا ودع مبكرا



وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
يف ترصيح نرشه املوقع الرسمي لالتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم، إن بلوغ منتخبات 
إىل  وأسرتاليا  واليابان  الجنوبية  كوريا 
قطر  يف  العالم  كأس  من  الثاني  الدور 
كرة  مستوى  يف  املتنامي  التطور  يؤكد 
عىل  منتخباتها  وقدرة  اآلسيوية  القدم 
املنتخبات  أقوى  أمام  بصالبة  الوقوف 

املرشحة للفوز بالبطولة.
متابعة  عىل  سلمان  الشيخ  حرص 
مباريات املنتخبات اآلسيوية املشاركة يف 
نهائيات كأس العالم؛ انطالقا من دعمه 
املستمر ملمثيل القارة الصفراء يف املحفل 

الكبري. العاملي 
خالص  عن  سلمان  الشيخ  وأعرب 
باستمرار  تمنياته 
والتألق  النجاح 

وكوريا  واليابان  أسرتاليا  ملنتخبات 
تاريخياً  إنجازاً  حققت  والتي  الجنوبية، 
آسيوية  منتخبات  ثالثة  تأهل  خالل  من 
تاريخ  يف  األوىل  للمرة  الـ16  دور  إىل 

كأس العالم.
لكرة  اآلسيوي  االتحاد  رئيس  وقال 
القدم: أود أن أعرب عن خالص األمنيات 
اليابان،  اسرتاليا،  ملنتخبات  بالنجاح 
إنجازاً  صنعت  التي  الجنوبية  وكوريا 
القدم  كرة  أرسة  إن  حيث  تاريخياً، 
عىل  خلفهم  واحداً  صفاً  تقف  اآلسيوية 
عروض  أفضل  تقديم  يواصلوا  أن  أمل 
يف   2002 العالم  كأس  منذ  آسيا  قارة 

كوريا الجنوبية واليابان.
لكرة  اآلسيوي  االتحاد  رئيس  وحرص 
املميزة  باملستويات  االشادة  عىل  القدم 
اآلسيوية  املنتخبات  جميع  قدمتها  التي 

ضمنها  ومن  املجموعات،  دور  يف  الست 
املنتخبات التي ودعت املنافسة من الدور 
تستحق  عروضاً  قدمت  أن  بعد  األول 
يف  املنتخبات  أفضل  بعض  أمام  الفخر 

العالم.
للنظر  فقط  نحتاج  حديثه:  وتابع 
السعودية  قدمتها  التي  العروض  إىل 
كل  أمام  االفتتاحية  الجولة  يف  واليابان 
كال  التوايل،  عىل  وأملانيا  األرجنتني  من 
ونجحا  قوية  شخصية  أظهر  الفريقني 
منح  لينجحا يف  بهدف  تأخرهما  قلب  يف 
العالم  أرجاء  بكافة  القدم  كرة  جماهري 
يف  األبرز  ضمن  من  تعترب  قوية  عودة 

التاريخ الحديث لكأس العالم.
اليابان  منتخب  شاهدنا  كذلك  وأضاف: 
أمام  املباراة  يف  األمر  ذات  بإعادة  يقوم 
للمرة  التأهل  بطاقة  ليحجز  إسبانيا، 

حققت  كما  الـ16،  دور  إىل  الرابعة 
أسرتاليا انتصارها الثاني للمرة األوىل يف 

تاريخ مشاركتها بكأس العالم.
الجنوبية  تمكن منتخب كوريا  وأضاف: 
أمام  االنتصار  ليحقق  تأخره  قلب  من 
الربتغال يف الجولة الثالثة، ليصنع إنجازا 
منتخبات  ثالثة  تواجد  بتأكيد  تاريخيا 
األوىل،  للمرة  الـ16  دور  يف  آسيوية 
الجنوبي  الكوري  االتحاد  ويستحق 
بها  يقوم  التي  الجهود  عىل  التقدير  كل 

لتطوير اللعبة عىل كافة املستويات.
يف  قطر  نجحت  الوقت،  ذات  يف  وتابع: 
ظهورها  خالل  طيب  حضور  تسجيل 
وكذلك  العالم،  كأس  نهائيات  يف  األول 
مميزة  شخصية  اإليراني  املنتخب  أظهر 
ويلز  أمام  الفوز  بتحقيق  العودة  عرب 

خالل الجولة الثانية.

الشيخ سلمان بن إبراهيم يؤكد:

آسيا صنعت التاريخ في قطر
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مونديال المفاجآت

لم يعد مونديال قطر 2022 مبهرا فقط بأجوائه 
ومالعبه، بل أصبحت املفاجآت عىل مستوى النتائج 

نقطة أخرى تضفي جمالية أكرب عىل كأس عاملية 
للتاريخ. ودعت منتخبات عمالقة كأملانيا وبلجيكا من 

الدور األول ولم تفلت منتخبات إسبانيا واألرجنتني 
والربازيل والربتغال من مرارة الهزيمة غري املتوقعة رغم 

العبور للدور ثمن النهائي. 
معظم الحسابات التي ُوضعت سلفا من قبل املراقبني 

ذهبت أدراج الرياح يف لقاءات مختلفة ومعظم 
التحليالت السابقة تحولت يف نهاية املطاف إىل قراءات 

غري صائبة.
التطور امللحوظ لكرة القدم يف األعوام املاضية تجسد 

بشكل جيل وواضح يف دور املجموعات الذي فتح أخريا 
أبواب األحالم ملنتخباٍت جاءت مبدئيا لكي تستمتع 

برشف املشاركة قبل أن تجد نفسها بعد ذلك ُمناِفسًة 
عىل أعىل املستويات من خالل مزيج بني الثقة يف النفس 

والقتالية عىل أرضية امليدان. 
من كان يعترب الطريق مفروشا بالورود أصبح اآلن 

يحسب ألف حساب لكل مواجهة يف هذا الحدث العاملي 
ومن كان يعترب االنتصار شبه مستحيل أضحى يفضل 
لغة العزيمة واإلرصار مهما كانت الفوارق كبرية للغاية 

عىل املستطيل األخرض. 
يف مونديال العرب نجح العرب تحديدا يف الخروج 

بمكاسب مختلفة حتى وإن توقف املسار مبكرا 
لألغلبية، فاملنتخب القطري بصم عىل أول مشاركة رغم 
النتائج املسجلة، بينما أوصلت السعودية رسالة محددة 

ملييس ورفاقه مفادها أن النقاط الثالث تمنح فقط 
ملن يقاتل من أجلها، أما املنتخب التونيس فلقد أبطل 

مفعول حامل اللقب رغم كل الرتشيحات التي صبت يف 
مصلحة الديوك، ولم يتبق سوى األمل املغربي املتمثل 

يف أسوٍد تصدروا مجموعة تضم كرواتيا وبلجيكا وكندا. 
يف الوقت الحايل كل الدعم الجماهريي موجه للمجموعة 

املغربية بقيادة الركراكي الذي كان يكرر دائما جملة 
شهرية »لم نحقق أي يشء لحد اآلن«. يف يومنا هذا ويف 

ظل ما تحقق أشك أن يكرر هذا الترصيح.

أشرف بن عياد

}

سلمان 

بن إبراهيم

}

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفة رئيس االتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم أن االتحاد القطري 
لكرة القدم واللجنة العليا لإلرث 

والمشاريع والسلطات القطرية، 
إلى جانب االتحاد الدولي 

لكرة القدم، قاموا بعمل 
استثنائي لغاية اآلن، 

ونحن واثقون أنهم 
تنظيم  سيواصلون 

احتفالية رائعة مع استمرار سير البطولة.
كما أشاد رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة 

القدم بالسلطات القطرية واالتحاد الدولي 
لكرة القدم على الختام الناجح لمنافسات 

دور المجموعات، معربًا عن ثقته في أن 
البطولة ستواصل تحقيق عالمة واضحة 

في كرة القدم العالمية.. وأشار رئيس 
االتحاد اآلسيوي إلى اإلنجاز التاريخي الكبير 

لكرة القدم اآلسيوية، والمتمثل بتأهل 
ثالثة منتخبات آسيوية لألدوار اإلقصائية 

في نسخة واحدة من نهائيات كأس 
العالم.

كتب - عوض الكبايش



القوى الكروية 
العظمى تتهاوى 

على األراضي القطرية

الفجوة تتقلص 
بين العمالقة

     والمنتخبات األخرى
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بين المنطق والمفاجآت 

من  كبريا  عددا  بالتأكيد  يضع  النظام  هذا 
من  مأمن  يف  القوية  العاملية  املنتخبات 
مواجهة منتخبات يف نفس مستواها، وهذا 
كثرية  مفاجآت  حدوث  احتمالية  من  يقلل 
اال ان لعبة كرة القدم تأتي دائما باملفاجآت 
من  أكثر  مفاجآت  تشهد  التي  اللعبة  وهي 
جميع األلعاب األخرى خالفا ملنافسات كرة 
اليد وكرة السلة عىل سبيل املثال التي تتغلب 
بيد  واألفضل.  األقوى  املنتخبات  عادة  فيها 
نتائج  أنه عندما نستعرض عددا كبريا من 
مباريات الدور األول يف مونديال قطر فإننا 
املتوقعة  »غري  النتائج  من  كبريا  عددا  نجد 
اعتدنا  كما  املنطقية«  وغري  املنتظرة  وغري 
عتيدة  منتخبات  سقطت  حيث  وصفها 
آسيا  قارتي  من  أخرى  منتخبات  أمام 
وافريقيا وغريهما، ولكن عندما تتكرر هذه 
النتائج، فانه لزام علينا أن ننزع عنها صفة 
والعادلة  باملنطقية  نصفها  وأن  »املفاجأة« 

خاصة عندما تكون انتصارات مستحقة. 
 

الشرارة األولى واألكبر 
من عرب المونديال 

الرشارة األوىل أطلقها منتخب تونس املدعوم 
من جمهور تونيس وعربي استثنائي عندما 
تطاول عىل منتخب الدنمارك املصنف عارشا 
عامليا واكتفى بالتعادل يف مباراة كانت فيها 
جاء  ذلك  بعد  ثم  قائمة،  املنتخبني  حظوظ 
عىل  الطاولة  لقلب  السعودي  املنتخب  دور 
 1-2 بنتيجة  واألرجنتني  مييس  منتخب 
وأطاح به يف مباراة دراماتيكية، وتمشيا مع 
هذا التوجه العربي الرائع جاء دور املنتخب 
مجموعته  يف  وجال  صال  الذي  املغربي 
التي تصدرها بجدارة واستحقاق يف نهاية 
مع  سلبيا  وتعادل  األول،  الدور  منافسات 
ثاني مونديال  منتخب مودريتش وكرواتيا 
بمنتخب  يطيح  أن  قبل   2018 روسيا 
بلجيكا ودي بروين املصنف باملركز الثاني 
الزمن  من  عقد  عن  يزيد  ما  منذ  عامليا 
الجميل  مشواره  لينهي  نظيفني  بهدفني 
بفوز جديد عىل منتخب كندا ويرتك بصمة 
عربية فريدة من نوعها ليس بالتأهل للدور 
منتخبات  بتصدر  وإنما  فحسب  الثاني 

مجموعته. 

تونس والمغرب وقهر أكبر 
منتخبات الكرة األرضية 

جانب  إىل  كله  ذلك  يف  الكربى  البصمة 
تونس  منتخب  من  املغربية جاءت  البصمة 
أمام  الخسارة  خيبة  بعد  بقوة  عاد  الذي 

البطل  بحامل  ليطيح  اسرتاليا 
منتخب  الحايل  العالم  وبطل 

عىل  يجلس  الذي  فرنسا 
مقدمة  مقاعد  من  مقعد 

العاملي،  التصنيف 
ويهزمه بهدف نظيف 
الكبري  نجمه  أحرزه 
الذي  الخزري  وهبي 
بالدوري  يلعب 
والذي  الفرنيس 
الجنسية  أيضا  يحمل 
يجدر  ما  الفرنسية. 

اإلشارة اليه ان منتخب 
تونس أطاح ببطل العالم 

املونديال،  غادر  ولكنه 
ملا  لعب  فرنسا  منتخب  وأن 

الثاني  بالصف  شوط  من  يزيد 
 7 لعبوا  7 العبني  وهو صف يضم 

كان  املنتخب  هذا  وان  دولية،  مباريات 
بيد  املباراة،  بداية  قبل  التأهل  ضمن  قد 
انه عندما نجد ان املدرب ديشامب ضم يف 
يف  العالم  نجوم  أكرب  من   5 الثاني  الشوط 
التشكيلة من بينها أفضل مهاجم يف العالم 
باملونديال  العب  أفضل  وجريزمان  امبابي 
الفرنسيني  ان  نفهم  فاننا  األول،  الدور  يف 
املباراة  ليقبلوا بالخسارة يف تلك  لم يكونوا 
ألسباب يطول ذكرها يف هذا املقام الجميل. 
يرسق  لم  التونيس  املنتخب  فان  األخري  ويف 
فوزه عىل بطل العالم وامبابي وأن املنتخب 
منتخب  عىل  فوزه  يخطف  لم  السعودي 
مييس وأن املنتخب املغربي لم يرسق فوزه 
مع  تعادله  يخطف  ولم  بروين  دي  عىل 
مودريتش، وكل هذه االنتصارات لها وزنها 
إرثا  وستكون  الكروي  وثقلها  التاريخي 
ثمينا من األرايض القطرية لألجيال العربية 

القادمة. 
 

األفارقة واآلسيويون 
على الخط الساخن 

التي  واملنطقية  املدوية  النتائج  تأت  لم 
عرب  من  باملفاجئة  نصفها  ان  يمكن  ال 
من  جاءت  ولكنها  فحسب  املونديال 
حيث  وآسيوية،  افريقية  أخرى  منتخبات 
عىل  للكامريون  تاريخيا  فوزا  رصدنا 
الربازيل بهدف قاتل يف الوقت القاتل ويبدو 
افريقية  رسالة  توجيه  أراد  الكامريون  ان 
وعاملية ملن يهمه األمر بأنه استحق التواجد 
من  الرغم  عىل  انه  اال  املونديايل  العرس  يف 
ذلك اإلنجاز التاريخي ودع املونديال تماما 

التونيس  املنتخب  مثل  مثله 
أطاح  الذي 

ببطل العالم ومثل املنتخب السعودي الذي 
نال  أيضا  وافريقيا  مييس،  بمنتخب  أطاح 
العاملي  التألق  السنغال نصيبه من  منتخب 

بتعادله مع منتخب هولندا. 
اليابان  منتخب  حقق  آخر  صعيد  وعىل 
بطل  اسبانيا  منتخب  عىل  تاريخيا  فوزا 
من  أكثر  أوروبا  أمم  وبطل   2010 العالم 
عامليا  سابع  واملصنف   2010 بنتيجة  مرة 
متصدرا  األول  الدور  منافسات  لينهي 
اسبانيا  حساب  عىل  مجموعته  ملنتخبات 
منتخب  حساب  وعىل  خلفه  تأهلت  التي 
أملانيا وكوستاريكا اللذين ودعا البطولة غري 

مأسوف عليهما. 
واملنطقية  املعتادة  غري  النتائج  وتواصلت 
إيران  منتخب  هزم  عندما  نفسه  الوقت  يف 
وان  األوروبي  بيل  وجاريث  ويلز  اآلسيوي 
عاملي  تصنيف  يف  يتواجدان  املنتخبان  كان 
ملنتخب  و20  ويلز  ملنتخب  و19  متساو 
الجنوبية  كوريا  منتخب  فاز  فيما  إيران، 
كرستيانو  منتخب  عىل   28 املركز  صاحب 

بنتيجة  تاسعا  املصنف  رونالدو 
2-1 يف مباراة استحق فيها 

والتأهل  والنقاط  الفوز 
تلك  كل  الثاني.  للدور 

واالنتصارات  النتائج 
كانت  والنقاط 
ومنصفة  مستحقة 
تكن  ولم  ألصحابها 
الصدف  قبيل  من 

أصبحت  وبالتايل  واملفاجآت، 
ترسم توجها جديدا لكرة القدم 
الحديثة يف املونديال القادم. 

توجه جديد لكرة 
القدم الحديثة 

النتائج  تكن  لم 
سبق  التي  واإلنجازات 
األسطر  يف  ذكرها 
لو  لتحدث  السابقة 
العربية  املنتخبات  أن 
واالفريقية  واآلسيوية 
دفاعي  أداء  أسلوب  اتبعت 
هدام مغلق مبني عىل أساس 
واستخدام  املنافس  انتظار 
جاءت  بل  املرتد،  الهجوم  سالح 
اسرتاتيجية  بفضل  متسقة  كلها 
املناورة  عىل  املبني  املفتوح  اللعب 
تتطلبه  ملا  وفقا  والدفاعية  الهجومية 
فان  وعليه  وتقلباتها،  املواجهة  تطورات 
األسلوب العقيم الذي اتبعه منتخب فرنسا 
اللعب  يصنع  لم  عندم  روسيا  مونديال  يف 
املنافس يف  انتظار  واعتمد يف مبارياته عىل 
الرسيع  للهجوم  والتقدم  ملعبه  منتصف 
جريزمان  مهارات  باستغالل  واملرتفع 
انهاء  يف  امبابي  ورسعة  والفنية  التكتيكية 
وبما  وفاعلية.  صورة  بأفضل  الهجمات 
الفرنسيني  مكن  الذي  األسلوب  هذا  أن 
بالكرة  دفع  قد  العاملية  الكرة  تسيد  من 
4 سنوات، فقد كان  العاملية إىل الوراء ملدة 
من الطبيعي ان يتخىل عنه منتخب فرنسا 
لكرة  العودة  تتم  وأن  املنتخبات  وبقية 
املفتوح  األداء  عىل  املبنية  الهجومية  القدم 
أساسية  كأرضية  التكتيكية  واملناورة 
النتيجة  وتحقيق  األداء  جوهر  لتنمية 
به  أخذت  الذي  التوجه  هو  وهذا  املطلوبة، 
مع  املباريات  جميع  يف  املنتخبات  جميع 
كرويا،  البعض  بعضها  باحرتام  التزامها 
إمكانيات  األقل  املنتخبات  شاهدنا  حيث 
واألقل قيمة من حيث القيمة السوقية 
بدون  وتلعب  للهجوم  تتقدم 
ذلك  كان  وان  عقد، 
التوجه قد شابه التهور 
عندما  التقدير  وسوء 
أمام  إيران  خرست 
بنصف  االنجليز 
وكوستاريكا  درزن 
أمام اإلسبان بسبعة 
مرمى  يف  أهداف 

نافاس.

 يقلب في أوراق دور المجموعات

»2022« يزلزل أركان اللعبة

{ ألمانيا خرجت من الدور األول

{ تونس تفوقت على فرنسا حامل اللقب { السعودية دشنت مفاجآت المونديال

{ اليابان تخطت إسبانيا وألمانيا في الدور األول

الكرة 

تنصف المجتهدين 

وتفضح التعالي 

والكبرياء 

كتب - د.العرويس العرتوس

تشهد منافسات بطولة كأس 
العالم فيفا قطر 2022 تطورات 

فنية خطيرة وتاريخية لم 
تشهدها أي نسخة من جميع 

نسخ بطوالت كأس العالم منذ 
انطالقها، وتأتي هذه التطورات 

على مستوى النتائج غير المنتظرة 
من الشارع الرياضي العالمي 

الذي اعتاد في النسخ السابقة 
توقع وتحديد عدد كبير من 

نتائج المباريات في الدور األول 
خاصة والذي يجمع بين منتخبات 

من مستويات متفاوتة في كل 
مجموعة مما يعني ان كل 

منتخب يواجه منافسين من 3 
مستويات مختلفة عن المستوى 

الذي ينتمي اليه. هذه التطورات 
التي قدمتها لنا النسخة القطرية 

من المونديال هي التي ستصبح 
أهم مرتكزات الكرة العالمية في 

السنوات األربع القادمة. 

{ الكاميرون 

هزمت البرازيل
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في »5« مباريات بكأس العالم 

انتصارات بال قيمة !
شهدت بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، دراما كروية كبرية 
خاص�ة يف دور املجموعات، فلقد كان حس�م املتأهلني يف معظم 
املجموعات صعبا وغري مضمون حتى الجولة األخرية، باس�تثناء 
الربتغال وفرنس�ا والربازيل، الذين حققوا الفوز يف أول جولتني، 
لريفعوا رصيدهم إىل 6 نقاط، ويضمنوا الوصول إىل دور الس�تة 
ع�ر، بينما باقي الفرق كان معظمه�ا لديها أمل التأهل يف كل 

املجموعات لذلك كانت هناك دراما كبرية.
دخل�ت املنتخبات الجولة األخرية م�ن دور املجموعات، عىل أمل 
تحقي�ق الفوز والتأهل إىل ال�دور التايل، وهناك م�ن نال املراد، 
وهن�اك من فش�ل يف الف�وز، ومنهم م�ن حقق االنتص�ار الذي 
أعقبه انكس�ار، فهؤالء فرحوا داخل املستطيل األخرض بتسجيل 
األه�داف، ولكن لم يتأهلوا يف النهاية 
ألن نتائ�ج املنافس�ني يف نفس 
املجموع�ة والذي�ن لعبوا يف 
نفس التوقيت، لم تكن يف 

صالحهم.
 2022 تتس�م نس�خة 
من كأس العالم يف قطر 
شهدت  فقد  باملفاجآت 
تل�ك البطول�ة العدي�د 
الت�ي  املباري�ات  م�ن 
جاءت نتائجها عىل عكس 
التوقع�ات تمام�ا، وحقق�ت 
انتص�ارات  املنتخب�ات  بع�ض 
تاريخية، مثل ذلك الذي حققه املنتخب الس�عودي عىل املنتخب 
األرجنتين�ي يف افتت�اح مباري�ات املجموعة الثالث�ة، وكانت تلك 
املب�اراة حديث العالم ألنها كانت أول املفاج�آت والثانية تمثلت 
يف فوز اليابان عىل أملانيا يف افتتاح مباريات املجموعة الخامسة.

دخ�ل العديد من النجوم يف نوبات بكاء كبرية بعد فش�ل حس�م 
تذكرة التأهل ملنتخب بالده، ولقد كانت لحظات درامية عصيبة، 
وفجأة يتحول االنتصار إىل انكسار يف مشهد النهاية، فاالنتصار 
وحده لم يكن كافيا لخطف تذكرة العبور إىل دور الس�تة عر، 

فعنوان تلك املباريات "إبداع ووداع".

كتب- خالد عيل

نسخة »2022« 
»مفاجآت« حفلت بـ

على عكس 
التوقعات 

كانت مباراة أوروجواي وغانا يف الجولة 
األخرية للمجموع�ة الثامنة درامية ولها 
أحداث غريب�ة، فاملنتخب الغاني حصل 
عىل ركلة جزاء يف الش�وط األول، ولكنه 
أهدره�ا بش�كل غري�ب، ليك�رر نفس 
س�يناريو املب�اراة الت�ي جمعتهم�ا يف 
ال�دور ربع النهائ�ي م�ن بطولة كأس 
أس�امواه  وأهدره�ا   ،2010 العال�م 
جي�ان يف الدقيق�ة 120، لتذهب املباراة 
إىل ركالت الرتجي�ح وينت�ر املنتخ�ب 
األوروجويان�ي يف واح�دة م�ن عجائب 

مباريات املونديال.
م�ا ح�دث يف اس�تاد الجنوب س�يناريو 

مشابه ملا دار يف بطولة 2010، فلقد أهدر 
الغانيون ركلة ج�زاء يف الدقيقة الحادية 
والعري�ن، ل�ريد منتخ�ب أوروج�واي 
بهدفني يف الدقيقتني السادسة والعرين 

والثانية والثالثني.
ولكن الف�ارق أن ه�ذا االنتصار صاحبه 
دموع وانكس�ار، فلقد ودعت أوروجواي 
البطول�ة بفارق األه�داف، ألنه يف املباراة 
األخ�رى، كان منتخ�ب كوري�ا الجنوبية 
يقات�ل حت�ى حق�ق ف�وزا غالي�ا ع�ىل 
الربتغ�ال، ليتأهال س�ويا إىل دور الس�تة 
عر، وانخرط العبو أوروجواي يف البكاء 

والدموع عىل ضياع حلم التأهل.

أوروجواي .. بكاء على ضياع الحلم

وداع تاريخي لـ »الكاميرون«
لم يص�دق الكامريونيون أنفس�هم عندما فازوا ع�ىل الربازيل 
يف خت�ام مباري�ات املجموعة الثالثة ب�دور املجموعات، بهدف 
فينس�ينت أبو بكر، ليصب�ح أول منتخب إفريق�ي يف التاريخ 

يحقق االنتصار عىل السامبا يف كأس العالم. 
فرح�ة أبو بكر كان�ت جنونية وخل�ع القميص، ون�ال اإلنذار 
الثاني ثم الكارت األحمر ليتم طرده من امللعب، ورغم كل ذلك 

إال أنه كان سعيدا بهدفه التاريخي يف مرمى السليساو.
ورغ�م اإلنجاز التاريخي والذي يعت�رب إبداعا وانتصارا تحول 
يف النهاية إىل وداع وانكس�ار، فلقد ودعت األس�ود الكامريونية 
البطول�ة العاملية، ولكن من الب�اب الكبري برف االنتصار عىل 
منتخ�ب الربازيل أحد املرش�حني للف�وز بالبطول�ة والتتويج 

باللقب.

{ أبوبكر سجل وُطرد

النسور.. حققوا نصف المعجزة

كادت تك�ون ليلة تاريخية من ليايل ألف 
ليلة وليلة بتاريخ تونس، ولكن االنتصار 
ع�ىل أبطال العالم لم يك�ن كافيا ليتأهل 
نس�ور قرطاج إىل الدور التايل من بطولة 
كأس العالم، فما فعله التونسيون يف تلك 
الليلة س�يتباهى به املش�جعون ولكنه يف 
النهاي�ة انتص�ار صاحبته دم�وع عدم 
التأهل إىل دور الس�تة عر من املونديال 

العاملي.
دخل�ت تونس مب�اراة فرنس�ا يف الجولة 
األخرية م�ن مباريات املجموع�ة الرابعة 
وتضع نصب أعينها عدة س�يناريوهات، 
تمن�ت منها بالقطع الس�يناريو األفضل 

وه�و الفوز ع�ىل الديوك الفرنس�ية، مع 
لتحقي�ق  وفرنس�ا،  الدنم�ارك  تع�ادل 

املعادلة األصعب يف البطولة.
أك�د البعض أن تونس تحتاج إىل معجزة 
يف الجول�ة األخ�رية لكي تتأه�ل إىل دور 
الس�تة عر، ولكن املعج�زة تحقق منها 
النصف، ول�م يس�اعدها النصف اآلخر، 
فلقد فازت أسرتاليا عىل الدنمارك لتتأهل 
كثان�ي املجموع�ة برصي�د 6 نق�اط مع 
فرنس�ا، ويودع نس�ور قرطاج املونديال 
مع الدنم�ارك، ولكنهم ودع�وا بانتصار 
تاريخ�ي لو صاحب�ه تع�ادل دنماركي 

اسرتايل لتضاعفت األفراح يف كل مكان.

المكسيك.. انتصار شرفي
املجموعة الثالثة كانت ش�اهدة ع�ىل االنتصارات التي ال 

قيمة لها، وذلك عندما انتر منتخب املكسيك عىل نظريه 

الس�عودي، بهدفني مقابل ه�دف يف لقاء الجولة األخرية 

م�ن دور املجموعات، حي�ث كان املنتخب املكسيس�كي 

متقدم�ا بهدف�ني دون رد، وكان يحت�اج إىل هدف ثالث 

للتأه�ل إىل الدور التايل، ولكنه يف النهاية اس�تقبل هدفا 

وفش�ل يف التس�جيل من جديد ليودع املونديال بصحبة 

املنتخ�ب الس�عودي، ويتأهل من تل�ك املجموعة كل من 

بولندا واألرجنتني.

حقق املكس�يك انتص�ارا وحي�دا يف ه�ذا املونديال كان 

عىل املنتخب الس�عودي، ولكنه لم يس�اعده يف التأهل إىل 

ال�دور التايل، بع�د أن خطفت األرجنت�ني بطاقة التأهل 

عق�ب الفوز عىل بولن�دا يف اللقاء األخ�ري، ليصعد كأول 

املجموعة، بينما حسم البولنديون التأهل بفارق األهداف 

ع�ن املنتخ�ب املكس�يكي، فف�ي الجولة األخ�رية صعد 

الخارس وودع الفائز.

السعودية التي حققت انتصارا تاريخيا عىل األرجنتني يف انتص�ار رشيف يف املوندي�ال حقق�ه املكس�يكيون ع�ىل 

الجولة األوىل من املونديال، ولكنها خرست أخر مباراتني 

لتودع البطولة برصيد ثالث نقاط فقط.

واح�دة من أفض�ل اللحظ�ات الدرامي�ة يف كأس العالم، 

كان يف الجول�ة األخرية من مباريات املجموعة الخامس�ة، 

والتي تضم أملانيا وإسبانيا واليابان وكوستاريكا، وكانت 

يف كل دقيقة يتغري أس�ماء املتأهلني بس�بب تغري النتائج 

يف مباراتي الجولة، عندما التقى اليابانيون مع اإلس�بان، 

فيما واجه املنتخب األملاني نظريه الكوستاريكي.

يف استاد خليفة الدويل كانت األمور تسري بالشكل املتوقع 

له�ا، كانت إس�بانيا متقدم�ة عىل اليابان به�دف وكانت 

أملاني�ا متقدم�ة عىل كوس�تاريكا بهدف هناك يف اس�تاد 

البي�ت، ولكن يف الش�وط الثان�ي تغريت األوض�اع وعاد 

املنتخب الياباني بريمونتادا تاريخية، وس�جل هدفني يف 

مرمى اإلس�بان، بينما تقدمت كوستاريكا بنفس النتيجة 

عىل األملان.

ويف النهاية تأهل املنتخب الياباني كأول املجموعة برصيد 

6 نقاط بعد الفوز عىل إس�بانيا الذي توقف رصيده عند 

4 نقاط، ويتأهل معه املاتادور كثاني املجموعة ويرضب 

البطولة رغم الفوز عىل كوستاريكا بأربعة أهداف مقابل موعدا مع املغرب يف دور الس�تة ع�ر، بينما ودع األملان 

هدف�ني، لكنه أيض�ا كان انتصارا بال قيمة، ولم يس�اعد 

املاكينات عىل التأهل لدور الستة عر.

»رباعية« لم تساعد األلمان
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حقائق مونديالية      عن دور المجموعات

في الدور األول هدفـــا     

كتب - أحمد رجب

من  األوىل  الجولة  حكام  احتسب 
كأس العالم 2022، 9 رضبات جزاء 
لإلكوادوري  األوىل  الرضبة  وكانت   ،
إينر فالنسيا حيث وضعها بالشباك 
مباراة  ويف  األهداف.  أول  ليكون 
جزاء  ركلة  احتسب  وإيران،  إنجلرتا 
طارمي،  مهدي  سجلها  اليران 
املتحدة  والواليات  ويلز  مباراة  ويف 
جزاء  ركلة  احتسب  األمريكية. 
مباراة  يف  بيل.و  جاريث  سجلها 
احتسب  والسعودية  األرجنتني 
الحكم ركلة جزاء سجلها مييس، يف 
احتسب  وبولندا،  املكسيك  مباراة 
ولكن  لبولندا،  جزاء  ركلة  الحكم 
مباراة  يف  ليفاندوفيسكي،  أضاعها 
جوندوجان  سجل  واليابان،  أملانيا 
املنتخب  مع  الدولية  أهدافه  أول 
كان  اإلسباني  املاتادور   ، األملاني 

الغلة عن طريق  له نصيب من هذه 
الذي سجل من ركلة  فريان توريس 
مباراة  يف  كوستاريكا.  أمام  جزاء 
بلجيكا وكندا أضاع ألفونسو ديفيز 
جزاء،  ركلة  الكندي  املنتخب  العب 
من  كان  جزاء  ركلة  من  هدف  آخر 

رونالدو يف شباك غانا. 
الثانية  الجولة  حكام  احتسب  فيما 
من كأس العالم رضبتي جزاء، األوىل 
كانت لسالم الدورسي وأضاعها أمام 
املنتخب البولندي، والثانية الربتغايل 
أوروجواي  أمام  فرينانديز  برونو 

وسجلها.
فاحتسبت  الثالثة  الجولة  عن  أما 
سجلها  األوىل   ، جزاء  رضبات  ثالث 
إسماعيال سار يف اإلكوادور، والثانية 
أضاعها مييس أمام بولندا فيما أضاع 

الغاني أندريه أيو أمام اوروجواي.

العب  أكرب  ألفيش  داني  الربازييل  أصبح 
أمام  مشاركته  بعد  باملونديال،  يشارك 
املنتخب الكامريوني يف الجولة الثالثة يف كأس 
برازييل  العب  أكرب  أيًضا  بات  حيث  العالم، 

يلعب املونديال يف عمر 39 عاًما و210 أيام.

ركلة14
جزاء 

ألفيش 
الكبير

تشيزني  البولندي 
لركلتي  تصدى 
املونديال  يف  جزاء 
أمام  كانت  األوىل 
سالم  السعودي 
والثانية  الدورسي، 
كانت من قدم مييس، 
أوتشو  نجح  كما 
املكسيكي  الحارس 
لركلة  التصدي  يف 
البولندي  من  جزاء 
فسكي  و ند ليفا
مباراة  خالل 
كما  املنتخبني، 
البلجيكي  تصدى 
جزاء  لركلة  كورتوا 
من الكندي ألفونسو 
مباراة  خالل  ديفيز 

املنتخبني.

تصديات 4
»الجزاء« لـ

قطر  مالعب  شهدت  يوما،   13 مدى  عىل 
والتي  مباراة   48 الثمانية،  املونديالية 
فيما  القياسية  األرقام  من  العديد  شهدت 
يخص حضور الجمهور ، والذي وصل إىل 
وتحديدا  فيفا،  عنها  أعلن  ضخمة،  نسبة 
حيث  املجموعات  دور  من  األوىل  بالجولة 
التذاكر  94 % من عدد  إىل نسبة  وصلت 

املطروحة .ش
 وكانت مباراة األرجنتني أمام املكسيك هي 
األكرب يف عدد الحضور الجماهريي ووصل 
عدد الجماهري فيها قرابة 89 ألف مشجع 

وهي السعة الكاملة الستاد لوسيل. 
يف  جاءت  رصبيا  أمام  الربازيل  مباراة 
ألفا   88 إىل  يصل  بعدد  الثاني  الرتتيب 

مباراة  جاءت  حني  يف  مشجعني،  و103 
نظريه  أمام  السعودي  العربي  املنتخب 
باملجموعة  األوىل  الجولة  يف  األرجنتيني 
حيث  من  الثالث  الرتتيب  يف  الثالثة 
ألفا   88 بلغ  بعدد  الجماهريي  الحضور 

و12 مشجعا.

»الثالثة« في الصدارة

فيها  تواجد  والتي  الثالثة  املجموعة 
األرجنتني  جانب  إىل  السعودي،  املنتخب 
الصدارة  يف  جاءت  واملكسيك  وبولندا 
حرضت  التي  الجماهري  عدد  إجمايل  يف 
بلغ  إجمايل  بعدد  املجموعة  تلك  مباريات 
األرقام  أكرب  وهو  مشجعا،   389,680
واحدة  مجموعة  مباريات  حققتها  التي 
أقرب  عن  كبري  وبفارق  البطولة،  يف 

املجموعات األخرى.
ضمت  والتي  السابعة  املجموعة  وجاءت 

وسويرسا  والكامريون  الربازيل  منتخبات 
حيث  من  الثاني  الرتتيب  يف  ورصبيا، 
إىل  وصل  بعدد  الحضور  عدد  إجمايل 
337,994 مشجعا، فيما جاءت املجموعة 
العنابي  املنتخب  ضمت  والتي  األوىل 
والسنغال  هولندا  جانب  إىل  القطري، 
واإلكوادور يف املركز الثالث من حيث عدد 
 307,076 بلغ  والذي  اإلجمايل  الحضور 
مشجعا، بفضل الحضور الكبري لجماهري 

العنابي
شهدت  والتي  البطولة  مجموعات  أقل 
الحضور اإلجمايل األضعف ، هي املجموعة 
الرابعة والتي ضمت املنتخب التونيس إىل 
حيث  وأسرتاليا،  وفرنسا  الدنمارك  جانب 
 253,342 الحضور  عدد  إجمايل  بلغ 

مشجعا.

إجمالي ضخم 

الحضور  عدد  إجمايل  عىل  رسيعة  بنظرة 

مواجهة   48 خالل  فإنه   ، الجماهريي 
شهدها دور املجموعات، عىل 8 مجموعات، 
فإن  لقاءات،   6 خاضت  مجموعة  كل 
اآلن  حتى  وصل  للحضور  الكيل  اإلجمايل 

إىل 2,457,059 مشجعا.
اإلجمايل  الحضور  لعدد  بسيط  وبحساب 
التي  املباريات  إىل  نسبة  املجموعات  يف 
مباراة   48 وعددها  الدور  هذا  يف  أقيمت 
الجماهريي  الحضور  عدد  متوسط  فإن 
الواحدة  للمباراة  مشجعا   ،51,188 بلغ 
يف املجموعات، وهو الرقم الذي إذا استمر 
كأس  من  املقبلة  اللقاءات  يف  القوة  بذات 
العالم وحتى النهائي فإن إجمايل الحضور 
يف  األخرية  العالم  كأس  بطولة  سيتخطى 
عدد  إجمايل  وصل  والتي   ،2018 روسيا 
وحتى  مبارياتها  حرضت  التي  الجماهري 
بمتوسط  مشجعا،   3.031.768 النهائي 
إجمايل بلغ 47.371 مشجعا لكل مباراة 

فقط.
{ األرجنتينيون األكثر عددا{ حضور جماهيري غفير

بعد »48« مباراة25 مليون مشجع        يزينــون المــالعــــب.
كتبب- عاطف شادي

حقق املنتخب السعودي، رقًما سلبيًا 
أكثر منتخب حصل عىل  بعدما بات 
بطاقات صفراء يف املونديال برصيد 
املنتخب  يأتي  بينما  بطاقة،   14
برصيد  الثاني  املركز  يف  الرصبي 
12 بطاقة يليه 3 منتخبات املنتخب 

برصيد  كندا  األورجواي،  الغاني، 
املجموعات،  دور  يف  بطاقات   8
قطر،  إيران،  املكسيك،  حصل  كما 
سبع  عىل  الكامريون  سويرسا، 
األول  الدور  أحداث  خالل  بطاقات 

من كأس العالم.

بطاقة 14

صفراء 
لألخضر

املنتخب  العب  مبابي  كيليان  يعد 
املنتخب  والعب  الفرنيس، 
فالنسيا،  إينر  اإلكوادوري 
اإلسباني  راشفورد،  اإلنجليزي 
هدايف  جاكبو  الهولندي  موراتا، 

كأس العالم برصيد 3 أهداف.
كأس  يف  العبًا   15 أحرز  فيما 
اإلسباني  بينهم،  هدفني  العالم، 
مهدي  اإليراني  توريس،  فريان 
طارمي، اإلنجليزي ساكا، الربازييل 
الكامريوني  ريتشارليسون، 
األرجنتيني  بكر،  أبو  فينسيت 
الكرواتي  جريو،  الفرنيس  مييس، 
سالم  السعودي  كراماريتش، 
قدوس،  محمد  الغاني  الدورسي، 
الكوري تشو كيو سيونج، الربتغايل 
األوروجوياني  فرينانديز،  برونو 
اراسكايتا،  دي  جيورجيان 
نيكالس  األملاني  هافريتز،  األملاني 

فولكروج.

عدد 4
الهدافين

األكثر  املنتخبات  صدارة  يف  واإلنجليزي  اإلسباني  املنتخب  من  كل  يأتي 
تسجيالً، حيث سجل كل منتخب 9 أهداف، فيما سجلت ثالثة منتخبات طوال 
الدور األول ستة أهداف، وهي: الربتغال، فرنسا، أملانيا. فيما يأتي رفاق مييس 
العالم سجلوا يف هذه  أهداف.. جميع منتخبات كأس   5 رابًعا حيث سجلوا 

النسخة.  

األعلى 
تسجيال

رصاع  بعد  املجموعات  دور  منافسات  انتهت 
يف  املشاركة  املنتخبات  مختلف  بني  ومرير  مثري 
الذي بدأ خرافيًا  املونديال، ومر دور املجموعات 
املواطنني  تاريخ  يف  ينىس  لن  افتتاحي  بحفل 
للتاريخ  انتصار  بني  العربية.  واألمة  العرب، 

السعودي أمام األرجنتني، ومزيان مغربي بقيادة 
شمشون  وقوة  الركراكي،  وليد  األوركسرتا  قائد 
كاسيمريو  وهدف  االستسالم،  يعرف  ال  كوري 
عرفت  املاكينات  الربازيل،  محبي  أسعد  الذي 
آخر  يف  األمل  خيبة  رغم  واملاتادور  االستسالم، 
واالنتصار  اليابان  قوة  ثم  صعد.  ولكنه  مباراة 
كل  املونديال،  نفس  خالل  وأملانيا  إسبانيا  عىل 
هذه املالمح رسمت كأس عالم تاريخيا يف قطر. 

األرجنتني بقيادة مييس أعادوا البهجة بانتصارين 
أول  اللذين منحاه  بقفازيه  وتشيزني كان بطال 
مونديال  خالل  جزاء  لركلتي  يتصدى  حارس 
قطر، ليفا أيضاً سجل هدفه األول خالل بطوالت 
كأس العالم هنا، كل يشء كان جميال من أبوبكر 
كأس  يف  أليقونة  تحول  الذي  املرتو  رجل  عباس 
مالعب  العادة،  فوق  نجماً  وكان  بقطر،  العالم 
امتألت بالجماهري وحضور قيايس وتاريخ فخم 

يف أرض قطر. ريمونتادا تاريخية الكامريون هنا 
يف املونديال، أبوبكر سجل هدفاً سيبقى الذاكرة، 
سجل  أن  املونديال  يف  األفضل  هو  التغيري  هذا 
قرطاج  بنسور  عرب  يا  افخروا  هدفاً،  وصنع 
بطل  أمام  العرب  لكل  انتصارا  حققوا  الذين 
العالم فرنسا بهدف نظيف، خيبة أمل بلجيكية 
سيطرت عىل كل يشء، املستضيف منتخب قطر 
واألداء املخيب لآلمال والخسارة يف كل املباريات، 

أضاعت مجهود جيل تاريخي توسم فيه الجميع 
خريا بعد تتويج آسيا ولكن..

وانتصار  اإلنجليز  أمام  فبعد خسارة  إيران  أما   
وراشفورد  ويلز، خرجوا،  عىل  األخرية  اللحظات 
أثبت تميزه يف املونديال بأهدافه الكبرية والرائعة. 
كبرية  مفاجأة  الكامريوني  املنتخب  حقق  كما 
الذي  أبوبكر  سجله  بهدف  الربازيل  عىل  بالفوز 
كأس  يف  التوايل  عىل  الثانية  للمرة  إبداعه  واصل 

العالم، وفازت سويرسا عىل رصبيا بثالثة أهداف 
لهدفني.

والذي  العالم  كأس  من  املجموعات  دور  وشهد 
خالل  هدفا   120 تسجيل  مباراة،   48 فيه  لعب 
فالنسيا  إينر  اإلكوادوري  بدأها  الدور،  هذا 
األهداف  واختتم  القطري،  املنتخب  شباك  يف 
الكامريوني أبوبكر يف شباك الربازيل يف مفاجأة 

كبرية.

{ األخضر حقق أكبر المفاجآت { أسود األطلس شرفوا العرب

120

املنتخب  تأهل  بعدما   ،2022 قطر  العالم  كأس  يف  التاريخ  اإلفريقية  املنتخبات  كتبت 
آسيوية  تأهلت ثالثة منتخبات  بينما  العالم،  الـ16 من كأس  إىل دور  السنغايل واملغربي 
للمرة األوىل إىل دور 16 من كأس العالم، بعدما تأهل املنتخب الياباني، الكوري، االسرتايل 

إىل الدور التايل.

6 العبني كأكثر الالعبني صناعة يف  اإلنجليزي هاري كني صنع 3 أهداف، فيما يأتي 
كأس العالم برصيد هدفني، يتقدمهم الربتغايل برونو فرينانديز، الفرنيس هرينانديز، 
أندريا  الرصبي  كالسني،  دايف  الهولندي  برييسيتش،  الكرواتي  ألبا،  اإلسباني 

زيفكوفيتش.

53 يكتبون
التاريخ

كين األكثر 
صناعة

شهدت مباريات كأس العالم تسجيل41 هدًفا خالل مجريات 
يف  هدًفا   12 األوىل،  الجولة  يف  هدًفا   15 بواقع  األول،  الشوط 
يف  أتت  جميعها  الثالثة،  الجولة  يف  هدًفا   14 الثانية،  الجولة 

الشوط األول من دور املجموعات.

الويلزي واين  تم إشهار بطاقتني حمراوين األوىل من نصيب 
كانت  فيما  أبوبكر،  الكامريوني  نصيب  من  والثانية  هينييس، 

البطاقات الصفراء 167 بطاقة.

الجولة  يف  هدًفا   28 األوىل،  الجولة  يف  هدًفا   26 سجل  حيث 
العالم. جميعها  الثالثة من كأس  الجولة  25 هدًفا يف  الثانية، 

أتت يف الشوط الثاني من املباراة.

استقبل  الذي  الكوستاركي  املنتخب  كان  املنتخبات  أكثر 
كانت  لألهداف  استقباالً  املنتخبات  أقل  بينما  هدًفا،   11
املغرب،  كرواتيا،  هولندا،  )الربازيل،  وهي:  منتخبات   6

تونس، أمريكا(.

هدفا في 
الشوط األول

البطاقات 
الصفراء

هدفا
في »الثاني«

األكثر استقبالاً 
لألهداف

47
71
161
91
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الهولندي رونالد دي بور.. سفير برنامج إرث قطر يؤكد:

مونديال قطر.. األفضل فنيا

وأض�اف دي ب�ور أن تنظي�م قط�ر لكأس 
العالم غاية يف الدقة، وهنا كل يشء مدروس 
من كاف�ة النواحي، وتم العم�ل عىل تفادي 
كافة األزمات واملشاكل، والدليل أنه لم يظهر 
أي خطأ تنظيمي حت�ى اآلن، األصدقاء هنا 
يف قطر ال يتفارقون، ويستطيعون الوصول 
سويا إىل االستادات أو أماكن الفعاليات، ألن 
املواص�ات متوفرة لكل الن�اس وهذا عمل 
عظي�م، كل يشء مت�اح وال توجد أي أزمات 

تحدث عنها أحد.
وعاد سفري برنامج إرث قطر ليقول: »هنا يف 
قطر نقطة مهمة جدا لفتت انتباهي، عندما 
قابلت مجموعة كبرية من الناس تتحدث عن 
فك�رة حضور أكثر من مباراة يف يوم واحد، 
وهذه هي أول نس�خة توجد بها تلك امليزة، 
البع�ض يحرض مباراتني ب�ل وثاثا يف يوم 
واحد، وهذه ميزة يف غاية األهمية بالنس�بة 
للمشجعني، اللعب يف مساحة ضيقة منحت 
الجميع فرص�ة تقارب واندم�اج الثقافات 
مع بعضه�ا البعض، ففي م�كان واحد قد 
تش�اهد املكس�يكي يجلس بج�وار العربي 
ومعهما األوروبي، وكذلك اإلفريقي، الجميع 
يتحدث مع بعضه البعض يف مشهد اندماج 
للثقافات ال يتكرر كثريا يف كأس العالم، وال 

بد من دعم تلك الفكرة«.
وش�دد عىل أن قطر تش�هد كرنفاالً حقيقياً 
وأجواًء مدهشة مع املش�جعني من مختلف 
دول العالم، الذي�ن يحتفلون يف أبرز معالم 
املدين�ة، وينتقلون بس�هولة م�ن مكان إىل 
آخ�ر، مش�ريا إىل أن�ه ش�اهد الجماهري من 
جميع الجنس�يات يحتفلون معاً وينرشون 
البهجة من حوله�م، والحضور الجماهريي 
يف االس�تادات املونديالي�ة يف�وق الوصف، 
مع أج�واء ال�ود والرتحاب التي ملس�ها من 

الجميع.
وأش�ار إىل أن فك�رة اندم�اج الثقاف�ات يف 
مونديال قطر، انعكس�ت ع�ىل الجماهري يف 
املدرجات خال املباريات، أجواء التش�جيع 
مثالي�ة، ويوج�د الت�زام تام ولي�س هناك 
خ�روج عىل النص من الجماه�ري املتواجدة 
يف املدرجات، ألن ال�كل يحرتم ثقافة اآلخر، 
فنجد مش�جعا إفريقيا يجل�س بجوار آخر 
كوري، ومش�جعا عربيا يف مدرج واحد مع 
مش�جع برازييل، كل ه�ذه املظاهر الجميلة 
الاعب�ني  أداء  ع�ىل  انعكس�ت  والرائع�ة، 
يف امللع�ب وش�خصيتهم يف التعام�ل م�ع 

املنافسني.
وانتق�ل دي بور للحديث ع�ن املاعب التي 

البطولة  تقام عليه�ا 
هنا  »املاعب  وق�ال: 
عظيمة جدا ورائعة، 
الثمانية  االس�تادات 
مواصف�ات  به�ا 
والجمي�ل  عاملي�ة، 
ل�ه  ملع�ب  كل  أن 

تصميم وشكل مختلف عن الباقي، أعجبني 
ج�دا ملعب الثمامة والبي�ت و974، وكذلك 
ملعب لوس�يل فهو رائع جدا ويتسع ل� 89 
أل�ف متفرج، التجربة كله�ا يف قطر رائعة، 
وهناك أش�ياء عظيمة ومميزة يتم تقديمها 
يف طريق�ة دخ�ول الجماه�ري وخروجه�ا 
م�ن االس�تادات، وال يوج�د أي تزاحم عىل 

الدخ�ول يف  االس�تادات، وتت�م عملي�ة 
سهولة وساسة ويرس«.

كأس  لع�ب  تجرب�ة  وع�ن 
العال�م يف الش�تاء قال 

برنام�ج  س�فري 
قط�ر:  إرث 

»كنت دائم�ا أقول إنه ال يمك�ن الحكم عىل 
التجرب�ة قب�ل معاينتها ع�ىل أرض الواقع، 
قب�ل الحكم عىل أيهما أفض�ل لكأس العالم 
إقامت�ه يف الصيف أو يف الش�تاء، كان يجب 
خوض التجربة نفسها، وهل هذا مفيد لكرة 

أم  وكان الق�دم  ال، 

علين�ا مش�اهدة تلك 
التجرب�ة بأعيننا قبل 
الحك�م ع�ىل أفضيلة 
الش�تاء،  أو  الصي�ف 
وحت�ى اآلن ال يمك�ن 
التجربة  الحك�م ع�ىل 
بشكل كامل ألنه توجد 
ستقام  كثرية  مباريات 
يف وق�ت الح�ق، وبع�د 
نهاية كأس العالم س�يمكننا 
الحكم ع�ىل التجرب�ة كلها بعد أن نش�اهد 
كافة الس�لبيات واإليجابيات، وسنجيب عن 
بعض األس�ئلة منها هل الجمهور أحب ذلك 
أم ال، هل الاعبون أنفسهم شعروا باإلرهاق 
أو ترضروا أم ال، هل كانوا يف حالة بدنية 
أفضل من إقامة املونديال ش�تاًء، 
وأن�ا بالنس�بة يل البطول�ة 
أداء  وبه�ا  عظيم�ة 

رائع«.
نج�م  وزاد 

الك�رة الهولندي�ة الس�ابق: »كأس العال�م 
قط�ر 2022، بطول�ة قوية ج�دا من حيث 
املس�تويات الفني�ة للمنتخب�ات، الاعب�ون 
يف أفض�ل مس�توياتهم والجميع مس�تمتع 
باملباري�ات وكذل�ك األج�واء املونديالي�ة يف 
الشوارع وأماكن الفعاليات، الجمهور فائز 
يف تل�ك البطول�ة باالس�تمتاع، ونلمس ذلك 
بش�كل ق�وي يف أماك�ن تجم�ع الجماهري، 
فاملوندي�ال الح�ايل بطول�ة فيها ك�رة قدم 

جميلة ورائعة«.
وانتق�ل للحدي�ث ع�ن الجوان�ب الفنية يف 
البطولة وقال: »شاهدنا الكثري من املباريات 
كل  اآلن،  حت�ى  العال�م  كأس  يف  املمي�زة 
املباري�ات تقريبا ممي�زة وش�يقة، طبيعة 
املنافس�ة يف حد ذاتها رائعة، تابعنا جميعا 
جنون الجولة األخ�رية من دور املجموعات، 
والنتائ�ج الت�ي تحققت فيه�ا، واملنتخبات 
الت�ي ودع�ت البطول�ة مبك�را يف مفاجآت 
كب�رية، أنا أعتق�د أن الجماهري يف كل مكان 
وكاف�ة  بالبطول�ة  ومس�تمتعون  س�عداء 

أحداثها وتفاصيلها«.
وانتق�ل للحدي�ث ع�ن الظه�ور العربي يف 
البطول�ة وقال: »هن�اك منتخب�ات ظهرت 
بش�كل جي�د يف البطول�ة، وع�ىل رأس�هم 
املنتخب املغربي، أنا معجب جدا بما قدموه 
واملس�توى ال�ذي ظه�روا به رائع ج�دا، لم 
يتوقع الكثري أن تتأه�ل املغرب يف مجموعة 
تضم كرواتي�ا وبلجيكا، ولكنه�ا فعلتها يف 
النهاي�ة، بل وتص�درت املجموعة وصعدت 
يف املرك�ز األول عىل حس�اب كرواتيا ووداع 
بلجيكا، هو منتخب يلعب بتوازن كامل بني 
الدف�اع والهج�وم، وقدموا مباري�ات جيدة 
يف املوندي�ال ب�دءا من التعادل م�ع كرواتيا 
مرورا بالفوز عىل بلجيكا وكندا، لقد حققوا 
مفاج�أة كب�رية بتأهل غري متوق�ع إىل دور 

الستة عرش«.
واس�تطرد قائا: »املنتخ�ب التونيس أيضا 
قدم مس�توى جي�دا يف البطول�ة، خاصة يف 
املباراة األخرية ب�دور املجموعات نجحوا يف 
الفوز عىل فرنس�ا أبط�ال العال�م، ولكنهم 
املنتخ�ب  أيض�ا  النهاي�ة،  يف  يتأهل�وا  ل�م 
الس�عودي قدم مباريات جيدة، وفوزه عىل 
منتخ�ب األرجنتني يعترب إنجازا كبريا للكرة 
العربي�ة، أعتق�د أن الن�اس س�وف تتذكر 
كثريا فوز الس�عوديني عىل التانجو ولكنهم 
لم يس�تكملوا البطولة بنفس املستوى الذي 
بدأوا به، ولكن مج�رد الفوز عىل األرجنتني 

يعترب إنجازا كبريا«.

يمكننا تقييم »تجربة الشتاء« بعد نهاية البطولة 

حوار- خالد عيل

أشاد نجم الكرة الهولندية 
السابق، وسفير برنامج إرث قطر، 

رونالد دي بور، بتنظيم بطولة كأس 
العالم فيفا قطر 2022، والتي تنتهي 

في الثامن عشر من شهر ديسمبر 
الجاري، حيث شدد على أن بطولة 

كأس العالم في نسختها الحالية مميزة 
من الناحية التنظيمية، والشعب القطري 

والمنظمون للبطولة ودودون للغاية، وهو 
ما يساهم في زيادة نسبة النجاح يوما 

عن اآلخر.

التنظيم مميز.. 
ومالعب كأس 

العالم رائعة

قطر منحت الجميع 
فرصة ذهبية 

الندماج الثقافات

المنتخب المغربي ظهر 

بشكل رائع.. وحقق المفاجأة
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العويس في »كيرال«العمادي.. والصحفية األلمانية
حرص محمد العويس حارس مرمى 
املنتخب السعودي األول لكرة القدم 
عىل توجيه رسالة خاصة للجماهري 
والتي  »كريال«  مدينة  يف  الهندية 
السعودي،  املنتخب  بدعم  قامت 
ومساندة العبيه خالل بطولة كأس 
العالم 2022.  وقام العويس بنرش 
قال  اليوتيوب  تداوله عىل  تم  فيديو 
كريال  يف  املحبني  لكل  شكرا  خالله: 
عىل الدعم الكبري.  يذكر أن العويس 
كأس  بطولة  يف  واضح  بشكل  تألق 
العنارص  من  وكان   2022 العالم 
السعودي  املنتخب  من  تميزت  التي 

خالل البطولة.

أحرج الشاب القطري محمد فهد العمادي 
إشارة  عن  تسأله  كانت  أملانية  صحفية 
منتخب أملانيا السياسية، وذلك خالل لقاء 

معه بـ»سوق واقف«. 
الفيديو  بحسب   - العمادي  الشاب  وقال 
قام  »ملاذا  واسع:  نطاق  عىل  املتداول 
أفهم  لم  الحركة؟  بهذه  األملاني  املنتخب 
رجاء ارشحي يل ما معنى هذه الحركة؟«. 

الفيفا  منع  عن  التعبري  أرادوا  »ألنهم  األملانية:  الصحفية  فردت 
بإمكاننا  أنه  تعتقد  »أال  السيايس«.  وأضافت:  الشعار  ذات  للشارات 
أن ندعم الجميع؟«.  فرد عليها العمادي بذكاء: »لكن ملاذا ال تدعمون 
فلسطني؟« وحاولت الصحفية التهرب من اإلجابة عىل العمادي، وقالت 
له: إننا نتحدث عن يشء آخر، لكن الشاب القطري ورطها قائال: ملاذا 

ال ندعم فلسطني؟ هذا هو السؤال الحقيقي؟.

طبيب نفسي إلسبانيا
مدرب  إنريكي  لويس  طلب 
عالم  حضور  إسبانيا 
اإلسباني  النفس  وطبيب 
فالديس،  خواكني  الشهري 
استعادة  عىل  ملساعدته 

الروح املعنوية للفريق. 
وحسب »أس«، فإن خواكني 
يف  دائما  يظهر  فالديس 
إىل  الصحفية  املؤتمرات 
الذي  وهو  إنريكي،  جانب 
ويعطي  األسئلة  يف  يدقق 

اإلجابة للمدرب اإلسباني. 

رسائل دعم جميلة لألشقاء في كل المالعب والمدرجات

»فلسطين« رقم »33« بالمونديال
كتب – محمد الجزار

مبابي يساند »بيليه«

عرب  الجماهري  الديوك  العب  مبابي  كيليان  الفرنيس  النجم  طالب 
حسابه يف تويرت الجماهري، وكل عشاق كرة القدم بالدعاء بالشفاء 

العاجل لألسطورة بيليه. 
ودخل أسطورة كرة القدم الربازييل بيليه إىل املستشفى مرة جديدة 
العام املايض،  القولون  »إلعادة تقييم« عالجه بعد إصابته بورم يف 

حسب ما أفاد أطباء األيقونة البالغة 82 عاماً. 
وقال الفريق الطبي لالعب الدويل السابق إن بيليه ُنقل إىل مستشفى 
يف ساو باولو »إلعادة تقييم عالجه الكيميائي لورم القولون الذي تم 

تشخيصه يف سبتمرب 2021«.

األكثــــــر.. أمانــــــا

إييل  الربيطانية  الناشطة  عن  الربيطانية  التايمز  صحيفة  نقلت 
مولسون قولها: لقد ساعد منع الكحول يف مالعب قطر عىل استمتاع 

النساء بالحدث دون تحرش ومضايقات. 
بيئة  لجعل   HerGameToo حملة  تدير  التي  الناشطة  وأكدت 
فإن  قطر  الدولية ضد  االنتقادات  ورغم  بأنه  للنساء،  آمنة  املالعب 

مالعبها أكثر أماًنا ومالءمة للنساء من بريطانيا. 
يذكر أن اللجنة املنظمة والفيفا قد أعلنوا عدم بيع الكحول يف مناطق 

املالعب واالستادات، يف قرار تاريخي قبل انطالق البطولة.

أجواء مميزة.. وروح 
جميلة بين الجميع 

في »2022« 

مشجع فلسطيني: 
أشعر بالفخر.. 

وشكرا لكل العرب 

Facebook
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$ الريايض رصد العديد من اللقطات الجميلة 
بعثت  التي  العربية  للجماهري  الكبري،  والتفاعل 

برسالة حب لألشقاء يف كل املالعب واملدرجات. 

سعادة كبيرة 
الجالية  أبناء  من  الفلسطينيون  املشجعون  وعرب 
املباريات  ملشاهدة  تواجدوا  والذين  الفلسطينية 
والتفاعل  الحب  بحالة  الكبرية  سعادتهم  عن 
املشجعني  أحد  العرب.  األشقاء  كل  من  الكبري 
 974 استاد  أمام  التقيناه  الرحمن  عبد  ويدعى 
انتهت  التي  وسويرسا  الربازيل  مباراة  بداية  قبل 
لـ  قال  لكاسيمريو،  نظيف  بهدف  السيلساو  بفوز 

$ الريايض: أشعر بالفخر الشديد وأنا أحمل 
به،  وألوح  عاملي  محفل  أكرب  يف  الفلسطيني  العلم 
العرب وحتى  األشقاء  الكبري من كل  التفاعل  وأجد 

الجماهري األخرى. 

»33« منتخبا 
 2022 بطولة  يف  املشاركة  املنتخبات  وأضاف: 
نشعر  النسخة  هذه  يف  ولكن  منتخبا،   32 عددهم 
33 هو منتخب فلسطني يف ظل  وكأن املنتخب رقم 
حالة الحب واملودة التي نشاهدها هنا يف قطر وسط 

األشقاء العرب. 
مستوى،  أعىل  وعىل  رائع  هنا  التنظيم  قائال:  وتابع 

العرب  تقوم بجهد كبري بمساعدة ودعم كل  وقطر 
إلخراج البطولة وإنجاحها لتكون بأفضل صورة. 

مقيمة  وهي  كمال  وجدان  الفلسطينية  قالت  فيما 
الجميع،  توحد  القدم  وكرة  الرياضة  أن  قطر،  يف 
بالتواجد  الثقافات  لكل  رائعة  العالم فرصة  وكأس 

معا يف هذه األجواء الرائعة. 
وأضافت: أشجع كل الدول العربية، وأتمنى التوفيق 
للفرق العربية، والظهور بأفضل مستوى وإن شاء 

الله التأهل للدور املقبل. 
أسود  كبري مشجعي  الكرخي  مهدي  العراقي  وقال 
يف  عام  بشكل  العربية  والروح  األجواء  أن  األطلس، 
الفلسطينية  األعالم  ووجود  رائعة،  من  أكثر  قطر 

بيننا يشء يسعدنا جدا. 

{ حضور فلسطيني  { فلسطين حاضرة بقوة في المونديال

حضر العلم الفلسطيني بقوة في بطولة كأس العالم 2022، 
على الرغم من غياب المنتخب الفلسطيني عن المشاركة لعدم 

تأهله من التصفيات اآلسيوية. 
وال تكاد تمر مباراة واحدة في المونديال، إال وتجد الشارة 

الفلسطينية تزين أذرع الجماهير العربية من كل الدول، 
والعلم يرفرف في سماء الدوحة حتى تشعر وكأن المنتخب 

الفلسطيني هو المنتخب رقم 33 في مونديال العرب. 



     إعداد - هشام حامد كتب - عادل النجار

الصحافة السعودية تسلط الضوء على مشاركة األخضر.. الشرق األوسط:

هل يتحمل رينارد المسؤولية ؟
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يف التفاصيل قالت الصحيفة السعودية: بني انطالقة نارية 
أدتا إىل خروج  العالم، وخسارتني متعاقبتني  أنظار  جذبت 
ما  حول  الكثريين  آراء  تباينت  املجموعات،  دور  من  مرير 
قطر،  يف   2022 العالم  كأس  يف  السعودي  املنتخب  قدمه 
بسبب عاصفة  األخرض خرج قرساً  أن  البعض  يرى  فبينما 
املدرب  آخر  قسم  يتهم  جهوده،  كل  أحبطت  اإلصابات  من 
املنتخب عىل األخص يف  الفرنيس رينارد بالعبث يف تشكيلة 
مباراة املكسيك األخرية؛ ما أدى إىل نهاية غري متوقعة بعد 
أن كان األخرض قاب قوسني من بلوغ منافسات دور الـ16 

للمرة الثانية يف تاريخه.
املشاركة  عىل  أكد  السعودي  املدرب  الخالد،  العزيز  عبد   
املرشفة لألخرض يف أول نسخة من كأس العالم تقام يف الوطن 
انطالقة  قبل  املتفائلني  أغلب  سألنا  »لو  موضحاً:  العربي، 
املونديال فسيكون ردهم عدم الخسارة بنتائج كبرية.. واليوم 
نتحدث عن الفوز عىل األرجنتني والخسارة أمام بولندا بخطأ 
مباراة  وعن  تعاد،  أن  يفرتض  كان  جزاء  ورضبة  تحكيمي 
من  كبري  عدد  خدمات  خاللها  األخرض  افتقد  التي  املكسيك 

أبرز العبيه«.
التي  اإلصابات  تذكر  أن  يجب  التي  األشياء  »من  وأضاف: 
املجموعة بشكل  رضبت قائمة األخرض وألقت بظاللها عىل 
فقط  شاركوا  أساسيني  العبني  فقدان  مع  خصوصاً  كامل، 
يف مباراة األرجنتني، وبالتايل النتائج منطقية يف تصوري«.

أمام  للخسارتني  السعودي  املنتخب  مدرب  تحمل  وعن 
دوره  كان  األرجنتني  »أمام  الخالد:  قال  واملكسيك،  بولندا 
يخرس  وهو  وحتى  كبري،  بشكل  وإيجابياً  واضحاً  كمدرب 
أمام  وأجده  مميزاً...  وتنظيمياً  فنياً  عمالً  قدم  بولندا  أمام 
املكسيك يتحمل جزءاً كبرياً من الخسارة بدءاً من التشكيلة 
أن  ويبدو  التغيري،  يف  الرتدد  عن  ناهيك  عليها،  اعتمد  التي 
الغيابات لخبطت أوراقه... ولم يحسن التعامل مع الوضع 

كما يجب«.
مواطنه  إليه  ذهب  ما  مع  الجعيثن  بندر  املدرب  اتفق  بينما 
عبد العزيز الخالد باملشاركة اإليجابية للمنتخب السعودي يف 
املحفل العاملي، مشرياً إىل أن املستوى الذي ظهر به األخرض 
العاملية  املنتخبات  مسؤويل  ودفع  إليه،  العالم  أنظار  لفت 

التي  واملستويات  األخرض  تحضريات  متابعة  إىل  املشاركة 
يقدمها.

يشء،  كل  عىل  املدرب  نلوم  أال  »يجب  الجعيثن:  وشدد 
ومشاركتنا كانت مرشفة، وجميع الجماهري الرياضية يف كافة 
أنحاء العالم احرتمت ما قدمه األخرض الذي فرض هيبته يف 

مجموعته.
من جانبه، قال أحمد جميل، قائد املنتخب السعودي السابق، 
أمام  مثالية  مباراة  قدم  األخرض  إن  األوسط«:  لـ»الرشق 
األرجنتني، وأخرى جيدة أمام بولندا، يف الوقت الذي قام فيه 

بتسليم زمام األمور لالعبي املكسيك يف املباراة األخرية.
املنتخبات  من  أفضل  ليس  املكسيك  »منتخب  وأضاف: 
فنياً  قدموا جهداً  والالعبون  أخطأ،  التي واجهناها، واملدرب 
بالضغط  املباراة  تدخل  أن  يفرتض  وكان  عليه،  يشكرون 
عىل حامل الكرة، وتضييق املساحات، ولعب الكرات البينية، 
وعدم ترك فرصة لالعبي املنافس للتحرك بأريحية«، مشرياً 
أمام األرجنتني مميزاً،  املباراة األوىل  أن »األخرض كان يف  إىل 
وكذلك الحال أمام بولندا، ولم يحالفنا التوفيق يف التسجيل، 

وظهر  مناسبة،  التكتيكية  املنهجية  تكن  لم  املكسيك  وأمام 
التأثر واضحاً من اإلصابات التي لحقت بعدد من الالعبني«.

السابق  الدويل  الالعب  العويران  سعيد  قال  جانبه،  من 
إن  بلجيكا،  94 يف شباك  أشهر هدف يف مونديال  وصاحب 
الجهد  من  أبداً  يقلل  ال  املجموعات  دور  األخرض من  خروج 
أن  مبيناً  الثالث،  املباريات  يف  الالعبون  بذله  الذي  الكبري 
الفني  الجهاز  يتحملها  واملكسيك  بولندا  أمام  الخسارة 

والالعبون.
عىل الجانب اآلخر تحدث محمد العويس حارس األخرض يف 
حوار مطول أجرته معه صحيفة الرياضية السعودية تحدث 
خالله عن األسباب التي أدت إىل خروج األخرض مبكرا وقال: 
زمالئي أبطال ومقاتلون.. والغيابات أثرت فينا، الفتا إىل أن 

الظروف هزمتنا أمام املكسيك، واملستحيل ليس سعوديا. 
يف  املشاركة  قبل  استعداداته  عن  العويس  تحدث  كما 
بانضمام  تنادي  أصوات  هناك  كانت  أنه  خاصة  املونديال، 
قمة  يف  وكان  ذهنيا  نفسه  إنه جهز  وقال  املعيوف  الله  عبد 

تركيزه لتحقيق مشاركة إيجابية.

بعد فترة قليلة من 
الهدوء بدأت الصحافة 

السعودية في مناقشة 
أسباب وداع األخضر 

لمونديال قطر 2022 على 
الرغم من البداية القوية 

للدور التمهيدي والفوز 
على األرجنتين أحد 

أبرز المرشحين إلحراز 
اللقب.. صحيفة الشرق 
األوسط سلطت الضوء 

على مشاركة األخضر 
المونديالية بعيون 

مدربين ونجوم 
معتزلين.. وطرحت 

تساؤال مهما: بين 
البداية النارية 

والخروج المبكر.. 
هل يتحمل رينارد 

المسؤولية؟

مدربون ونجوم سابقون: 
عاصفة اإلصابات أحبطت 

كل الجهود 

المشاركة إيجابية 
واألخضر فرض هيبته 

وسط الكبار 

العويران: الخروج من 
دور المجموعات 

ال يقلل من الجهد الكبير 
{ الشرق األوسط{ الرياضية

»العائلة« الوصفة السحرية.. فلسطين اليوم:

المغرب يعيد كتابة التاريخ بيد واحدة
اليوم  فلسطني  صحيفة  تناولت 
يف  األطلس  أسود  تألق  أسباب 
كانت  وقالت:  قطر  مونديال 
لعودة  السحرية  الوصفة  »العائلة« 
العالم  إىل ثمن نهائي كأس  املغرب 
يف كرة القدم بعد انتظار طويل دام 
معنوية  »روح  رافقتها  عاماً،   36
فقد  »املوت«..  مجموعة  يف  قوّية« 
لكرة  الذهبي  الجيل  إنجاز  ظل 
القدم املغربية يف الثمانينيات عندما 
منتخب  أول  األطلس«  »أسود  بات 
عربي وإفريقي يبلغ الدور الثاني يف 
يف  خالدا   ،1986 املكسيك  مونديال 
األذهان وكان ملهماً لجميع األجيال 
التي تلته حتى نجح رفاق »العائد« 
يف  زياش  حكيم  األسود  عرين  إىل 

تكراره.
وأضافت الصحيفة الفلسطينية: يد 
حكيمي،  أّكدها  واحد  وقلب  واحدة 

كندا  ضد  املباراة  يف  العب  أفضل 
فعله  ما  بتحقيق  »حلمت   )1-2(
املغربي  للمنتخب  الذهبي  الجيل 
عائلتي  تذكرت  حني  بكيت  ولذلك 
والجماهري وكل ما فعلناه من أجل 
هذه اللحظة«.. مضيفا »نحن لسنا 
ولدينا  عائلة  نحن  فقط،  فريقا 
أو  يلعب  من  سواء  جيدة  مجموعة 

من ال يلعب لدينا عقلية جيدة«. 
قائلة:  تقريرها  الصحيفة  وواصلت 
يف  التوقعات  األطلس  أسود  خالف 
مجموعة رشح فيها الجميع كرواتيا 
األخرية  النسخة  بطلة  وصيفة 
البطاقتني  لحسم  ثالثها  وبلجيكا 
كّرر  الثاني.  الدور  إىل  املؤهلتني 
الجيل الحايل ما فعله سلفه بقيادة 
التيمومي  ومحمد  بودربالة  عزيز 
الزاكي  وبادو  الظلمي  وعبداملجيد 
السادسة  املجموعة  تصّدر  عندما 

إنجلرتا  العمالقة  أمام  بالذات 
برصيد  ولكن  والربتغال  وبولندا 
يخرج  أن  قبل  نقاط،  خمس 
الغربية  أملانيا  أمام  بخسارة قاسية 
ركلة  من   89 الدقيقة  يف   1 صفر- 

حرة مبارشة. 

 تكسير الحواجز 

فلسطني ترصيحات  نقلت صحيفة 
ملدرب أسود األطلس أّكد خاللها أن 
رائع  الالعبني  وبني  بينه  التواصل 
جدا واستشهد بلقطة نهاية املباراة 
عندما جمع الالعبني للحديث إليهم 
عىل  بالرضب  انهالوا  نهايتها  ويف 
يتفاءلون  »الالعبون  قال  صلعته. 
تجلب  وربما  صلعتي  بلمس  خريا 
يستمتعوا  أن  لهم  قلت  الحظ.  لهم 
ال  كانوا  إذا  عما  وسألتهم  بالتأهل 
يزالون متعطشني إىل االنتصارات«. 
الصفر  من  نبدأ  أن  »يجب  تابع 
اعتبارا من الغد ونميض قدما وبعد 
ستكون  سيحدث.  ما  سنرى  ذلك 
التالية  األدوار  يف  معقدة  األمور 
رائع  أمر  العالم  كأس  يف  فاللعب 
بالنسبة لالعبني«. وأبرز »كنت العبا 
يف صفوف املنتخب ولم ألعب أبدا يف 
كأس العالم، فشلنا مرتني يف الجولة 
أننا  وبما  التصفيات،  من  األخرية 
إنه  قلت  وقدره،  الله  بقضاء  نؤمن 
وأدخل  كمدرب  بها  سأحظى  ربما 
رائع  هذا  الفريق،  هذا  مع  التاريخ 
الكرة  يف  شخص  أسعد  اليوم  وأنا 

األرضية«.
{ فلسطين

االتحاد المغربية:

الخلطة السحرية.. كررت إنجاز »1986«
االتحاد االشرتاكي  تحدثت صحيفة 
األطلس  أسود  تكرار  عن  املغربية 
عام  املكسيك  مونديال  إلنجاز 
قطر  مونديال  خالل   1986
صنع  الصحيفة:  وقالت   ..2022
واستطاع  الحدث  املغربي  املنتخب 
كأس  من  الثاني  الدور  إىل  التأهل 
إنجاز نسخة  لُيكرر   ،2022 العالم 
1986، وذلك بعد فوزه عىل نظريه 
هدف  مقابل  بهدفني  الكندي 
واحد، مما رفع رصيده من النقاط 
املجموعة  صدارة  يف  سبع  إىل 

السادسة. 
ظهور  أسباب  عىل  الرتكيز  وتم 
واملستوى  األداء  بهذا  املغرب 
األسباب  أهم  كانت  حيث  املميز.. 
املغربي  االتحاد  قرار  للتقرير  وفقا 
برئاسة فوزي لقجع بالتخلص من 
خليلوزيتش  وحيد  السابق  املدرب 

ملنافسات  التأهل  يف  نجاحه  رغم 
انطالق  قبل  وذلك   ،2022 قطر 
تقريبا،  أشهر  بثالثة  النهائيات 
وليد  الوطني  املدرب  مع  تعاقد  ثم 
نجاحات  حقق  الذي  الركراكي، 
األندية..  صعيد  عىل  ملفتة 
بأنه  القرار  الصحيفة  ووصفت 

املناسب. الوقت  املناسب يف  القرار 
التي  الروح  أن  إىل  وأشارت 
يف  املغربي  املنتخب  عليها  ظهر 
املدرب  بني  التقارب  ومدى  قطر 
والالعبني، والبصمة املهمة للعائدين 
خاصة زياش ومزراوي، أكد بما ال 
لقجع  قرار  أن  للشك  مجااًل  يدع 
كان سليًما تماًما، وأن الحفاظ عىل 
من  كثريًا  أهم  املالبس  غرفة  وحدة 

الفنية والتكتيكية. الجوانب 
أن  تقريرها  يف  الصحيفة  أضافت 
يكون  أن  يستحق  الركراكي  وليد 

يف  الرائعة  املغرب  حكاية  بطل 
طريقة  أوجد  ألنه  ليس  قطر، 
املطلوب  والتوازن  املناسبة  اللعب 
وحد  ألنه  لكن  الفريق،  أداء  يف 
املالبس،  غرفة  وضبط  الجميع 
فيها  موجوًدا  كان  صدع  أي  ورمم 

قدومه. قبل 
الالعبني  دور  الصحيفة  تنس  ولم 
جودة  الالعبون..  ذلك:  عن  وقالت 
مضيفة:  وشخصية،  وخربة 
لن  إنك  القدم  كرة  يف  دوًما  ُيقال 
أن  دون  يشء  أي  فعل  تستطيع 
الجودة،  أصحاب  الالعبني  تمتلك 
األفكار  تنفيذ  عىل  القادرين 
امللعب  خارج  العمل  كل  وترجمة 
داخله..  ونتائج  وفعالية  أداء  إىل 
املغربي  املنتخب  من  الجيل  وهذا 
بدأ بناؤه قبل عدة سنوات، وقد عرب 
 ،2018 روسيا  يف  جيًدا  نفسه  عن 
التوفيق،  ُيحالفه  أن  دون  لكن 
األساسية  النواة  نرى  واليوم 
أو   5 من  تتكون  الحايل  للمنتخب 
العالم  كأس  يف  تواجدوا  العبني   6
بونو  ياسني  رأسهم  وعىل  املاضية، 
حكيمي  وأرشف  زياش  وحكيم 
وسفيان  النصريي،  ويوسف 
أمرابط الذي كان بدياًل يف روسيا.

يف  ساهمت  التي  العوامل  آخر 
حيث  الجماهريي  الحضور  التألق 
رقم  الالعب  هو  الجمهور  إن  ُيقال 
الجمهور  لكن  القدم،  كرة  يف   12
يف  باآلالف  تواجد  الذي  املغربي 
مرعبًا  كان  وزئريه  املدرجات 

للخصوم.
{ االتحاد المغربية
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الصحف اإلسبانية تحذر من مواجهة األسود.. موندو ديبورتيفو:

إنريـــــكي غاضـــــب..!

الصعبة  املباراة  اإلسبانية عىل  الصحف  ركزت 
املنتخب  أمام  الثالثاء  يوم  لالروخا  املنتظرة 
املغربي يف الدور ثمن النهائي من بطولة كأس 

العالم قطر 2022.
كبري  تركيز  وجود  عن  الصحف  كشفت  حيث 
من  خروجهم  سيناريو  لتفادي  الالعبني،  من 
أمام  تلقوها  التي  الهزيمة  بعد  الدور،  هذا 
اليابان يف ختام دور املجموعات، وهو ما دفع 
توجه  ألن  املباراة  تلك  بعد  الصحف  بعض 
واملدرب  الالعبني  بعض  أداء  عىل  النقد  سهام 
اسبانيا  يكلف  أن  كاد  الذي  انريكي،  لويس 
عىل  كوستاريكا  فازت  لو  الدور  من  الخروج 

املنتخب األملاني.
املجموعة  يف  الثاني  املركز  إسبانيا  واحتلت 
الخامسة بأربع نقاط، متفوقة بفارق األهداف 
فيما  مبكرا،  البطولة  ودعت  التي  أملانيا  عىل 
تصدرت اليابان بست نقاط يف مفاجأة مدوية 

يف مونديال قطر.
يف  املغرب  ملواجهة  إسبانيا  الرتتيب  هذا  ودفع 

دور الستة عرش، ويف حال فوزها ستلتقي مع 
الربتغال أو سويرسا، ولن تواجه بذلك الربازيل 
إال يف النهائي إذا استمر املنتخبان يف البطولة.

إىل  إسبانيا  ستنقل  كانت  الصدارة  لكن 
واألرجنتني  الربازيل  يضم  الذي  القرعة  جانب 

وكرواتيا.
لهذا حاول انريكي بعد ختام دور املجموعات 
عىل تجهيز الالعبني ملباراة املغرب، هذا األخري 
بالبطولة  اآلن  لحد  استثنائية  مستويات  قّدم 

بعد أن تصدر مجموعته.

عىل  ركزت  التي  ماركا،  صحيفة  مع  البداية 
املجموعات  دور  يف  ونتائجه  إسبانيا  منتخب 
يف نهائيات كأس العالم قطر 2022 والهزيمة 

أمام اليابان وكتبت: »الدرس املستفاد«.
الـ16  دور  مباريات  ببداية  اهتمت  الصحيفة 
»يبدأ  وكتبت:  قطر  العالم  كأس  نهائيات  يف 

الجيد«.
رونالد  الهولندي  بترصيحات  اهتمت  كما 
وكتبت:  لربشلونة  السابق  املدرب  كومان 

»كومان: إسبانيا ما زالت مرشحة«.

اقرتاب  عن  »سبورت«  صحيفة  كتبت  فيما 
مواجهة أسود األطلس التي تأتي بعد الهزيمة 
وقبل  املجموعات  دور  ختام  يف  اليابان  أمام 
مواجهة املغرب يف مباراة دور الـ 16 وعنونت: 

»ضغط عال«.
األرجنتني  بني  أمس  بمباراة  اهتمت  الصحيفة 
وأسرتاليا يف دور الـ16 بنهائيات كأس العالم 
ربع  عن  يبحث  »مييس  وكتبت:   2022 قطر 

النهائي«.
إسبانيا  منتخب  عىل  ديبورتيفو  وموندو 

املغربي  املنتخب  أمام   16 الـ  دور  ومباراة 
و»تحليل  يغضب«  إنريكي  »لويس  وكتبت: 

منتخب املغرب«.
األرجنتني  أمس  بمباراة  اهتمت  الصحيفة 
كأس  نهائيات  من  الـ16  دور  يف  وأسرتاليا 
املزيد  2022 وكتبت: »ال يريدون  العالم قطر 

من املخاوف«.
»مبابي  وكتبت:  برشلونة  بأخبار  اهتمت  كما 
سان  لباريس  ليفاندوفسكي  يأخذ  أن  أراد 

جريمان«.
أما »آس« فقد كتبت عن مواجهة الروخا وأسود 
اإلسباني  املنتخب  واستعدادات  األطلس، 

للمواجهة بعنوان: »إسبانيا عىل األريكة«.
أمام  الربازيل  بخسارة  اهتمت  الصحيفة 
رغم  األوروجواي  وإقصاء   1 /0 الكامريون 
»الربازيل  وكتبت:   0 /2 غانا  عىل  الفوز 
عىل  يموت  و»أوروغواي  أيضا«  مثاليا  ليس 

الشاطئ«.
الـ16  دور  بمباراتي  الصحيفة  اهتمت  كما 
الواليات  األرجنتني ضد أسرتاليا، وهولندا ضد 
مييس«  تناشد  »األرجنتني  وكتبت:  املتحدة 

و»الواليات املتحدة األمريكية تؤمن بالتأهل«.

إعداد - وحيد بوسيوف

سبورت: ضغط عال

ماركا: الدرس المستفاد

نحــن هنـــا لنبـقى
ركزت صحيفة »مريور« عىل مباراة إنجلرتا والسنغال يف 
وكتبت:   2022 قطر  العالم  كأس  بنهائيات  الـ16  دور 

»نحن هنا لنبقى«. 
دور  يف  السنغال  مواجهة  اإلنجليزي  املنتخب  يخوض 
اليوم بسجل دون  القدم  العالم لكرة  الستة عرش بكأس 
بني  يجمع  لقاء  أول  يف  اإلفريقية  املنتخبات  أمام  هزائم 
منتخبات  اإلنجليزي مواجهة  للمنتخب  الفريقني. وسبق 
إفريقية يف 20 مناسبة كان آخرها يف مارس املايض عندما 
فاز منتخب البلد األوروبي بسهولة 3 - صفر عىل ساحل 
العاج يف ويمبيل. لكن املباراة التي تعلق باألذهان بني هذه 
 1990 العالم  بكأس  الثمانية  دور  يف  أقيمت  املواجهات 
2- عىل   3 لتفوز   2-1 إنجلرتا تأخرها  والتي قلبت فيها 

الكامريون بعد وقت إضايف. 
إقصاء  بعد  سواريز  لويس  بدموع  اهتمت  الصحيفة 

منتخب أوروغواي وكتبت: »دموع سواريز«.
السنغال:  العب  ميندي  إدواردو  بترصيحات  اهتمت  كما 

»كلكم كتبتم عنا بشكل خاطئ لكننا نرغب يف الخداع«.

ميرور:

ليكيب الفرنسية:

القلـــب الفاعـــــل
تنتظره  الذي  الفرنيس  باملنتخب  »ليكيب«  صحيفة  اهتمت 
مواجهة قوية اليوم أمام املنتخب البولندي، يف حملته للدفاع 
العالم  للدور األول يف نهائيات كأس  عن لقبه بعد اجتيازه 
مرفوقا  الفاعل«،  »القلب  الصحيفة  وعنونت   ،2022 قطر 

بصورة مبابي والعبني من املنتخب الفرنيس.
أمام  سهلة  تكون  لن  التي  املهمة  عن  تحدثت  الصحيفة 
املنتخب البولندي، خاصة بعد الخسارة التي تلقاها الديوك 
مرحلة  من  األخرية  الجولة  خالل  التونيس  املنتخب  أمام 

املجموعات.
لالعبني  ديشامب  ديديه  إرشاك  تونس  مباراة  وشهدت 
رغم  الراحة،  من  الالعبني  باقي  استفاد  فيما  االحتياطيني، 

إدخاله خالل الشوط الثاني لنجمه كيليان مبابي. 

التايمز:

خروج قاس 
لألوروجواي

غانا  بمباراة  »التايمز«  صحيفة  اهتمت 
األخرية  هذه  بفوز  انتهت  التي  واألوروجواي 
بهدفني نظيفني، يف مباراة كانت تحتاج للهدف 
عرش،  السادس  للدور  تأهلها  لتضمن  الثالث 
الجنوبي  الكوري  للمنتخب  البطاقة  لتهدي 
الربتغال  عىل  الوقت  نفس  يف  فائزا  كان  الذي 
بهدفني لهدف. وكتبت الصحيفة »القدر.. 12 
عاًما بعد ملسته لليد التي حرمت غانا من مقعد 
يف نصف النهائي.. سواريز يعاني من خروج 

قاس رغم الفوز عىل نفس الخصم«.

الجازيتا ديلو سبورت:

المونديال ُيغير 
مصير »لوكاكو«

ركزت صحيفة »الجازيتا ديلو سبورت« عىل مستقبل 
بعد  ميالنو  إنرت  مهاجم  لوكاكو  روميلو  البلجيكي 
»كأس  وكتبت:  العالم  كأس  نهائيات  من  خروجه 

العالم يغري مصري روميلو لوكاكو«.
فشله  بعد  مبكرا  املونديال  البلجيكي  املنتخب  وغادر 
أمام  املجموعات  دور  ختام  خالل  الفوز  تحقيق  يف 
محققة  فرصا  لوكاكو  فيها  أضاع  التي  كرواتيا، 
الذهبي  بلجيكا  جيل  عىل  الستار  ليسدل  للتسجيل، 
دون تحقيق أي لقب كأس العالم، بعد أن كان مرشحا 
للمنافسة بقوة عىل اللقب بعد أن احتل املركز الثالث 

خالل النسخة املاضية التي أقيمت يف روسيا 2018.
وعالقته  يوفنتوس  بأزمة  اهتمت  الصحيفة 
وكتبت:  السابق  نجمه  رونالدو  كريستيانو  مع 
البطاقات  لعبة  رونالدو:  كريستيانو  »يوفنتوس- 

الثالث«.
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مونديال   الخـيــال

عن  الكثري  كتب  درويش 
عاملية  »حرب  لديه:  فهي  الكرة، 
دوره  الشعوب  خيال  فيها  يمارس 
الغائب أو الحارض«، ومن بني النصوص التي 
الذي  نصه  القدم  كرة  يف  درويش  محمود  كتبها 
يف   1982 عام  مونديال  أثناء  املالجئ  أحد  يف  كتبه 
الحصار  تحت  وقتها  ودرويش  بريوت  كانت  إسبانيا.. 
اإلرسائييل، يومها كتب درويش: »ونحن أيضا نحب كرة 
القدم، ونحن أيضا يحق لنا أن نحب كرة القدم، ويحق 
لنا أن نرى املباراة، لم ال؟ لم ال نخرج قليال من روتني 

املوت؟«.
وبعدما تمكن درويش ورفاقه من مشاهدة مباراة 
وسط ظروف قاسية، تساءل مرة أخرى عن 
الساحر،  الجنون  هذا  »ما  القدم  كرة 
أجل  من  هدنة  إعالن  عىل  القادر 
الجنون  هذا  ما  الربيئة؟  املتعة 
القادر عىل تخفيف بطش 
وتحويل  الحرب 
إىل  الصواريخ 
ب  با ذ

ونصف  ساعة  الخوف  يعطل  الذي  الجنون  هذا  وما  مزعج! 
الساعة، ويرسي يف الجسد والنفس كما ال ترسي حماسة الشعر 

والنبيذ واللقاء األول مع امرأة مجهولة؟«.

كعب مارادونا 

درويش كتب أيضا عن البطولة التالية 1986 عن األرجنتيني 
ميثولوجي  كعب  مع  مارادونا،  قدم  أن  اعترب  حيث  مارادونا، 
األسطورة،  تاريخ  يف  قدمني  أشهر  هما  أخيل..  كعب  هو  آخر 
املساء؟  هذا  نذهب  أين  إىل  بطيل  يا  »مارادونا،  درويش  يقول 
مارادونا، ساعد أبويك، ساعدنا عىل تحمل هذه الحياة، وساعد 
إىل  الحنني  يف  والدخول  السأم  من  الخروج  عىل  العرص  هذا 
البطولة الفردية. مارادونا، متى تحمل اسمك عن شفاهنا لنعود 

إىل قراءة هيجل ونيتشه؟«..
سطر  الكرة،  أجل  فمن  بيورو،  »خوان  املكسيكي  الكاتب  أما 
حاز  املستديرة«،  »جنون  بعنوان  عنها،  الكتب  أشهر  أحد 
 .2006 عام  مونتالبان«  »باثكيث  للصحافة  الوطنية  الجائزة 
وفيه يتناول »خوان بيورو« إىل أي مدى يصل جنون الساحرة 
املستديرة من خالل مواقف ونماذج وأهداف تاريخية، بعضها 
عاشها شخصيًا بنفسه وبعضها يرويها بشكل عام، كما يحلل 
يف بعض الفصول تأثري كرة القدم عىل حياة الكثريين من خالل 
األدبية،  والقصص  الحياتية  املواقف  من  بالعديد  مقارنتها 
القدم،  لكرة  تحلياًل رياضيًا  تقرأ  أنك ال  األوىل  للمرة  فتشعر 
بل تقرأ رواية أدبية ترسد جنونها وتأثريها عىل العالم 

عىل مدار التاريخ.

بين الشمس والظل

الرياضيون  النقاد  يكن  لم 
من  أفضل  وحدهم، 
كتب عن الكرة، 
غم  ر و

األجمل  أن  إال  ويكتبون،  كتبوا  ما  وكثرة  تخصصهم 
كان ما سطره األدباء عن الساحرة املستديرة.. قطعاً 

األجمل أن تكتب عنها شعراً أو نثراً، أو رواية.
به  وصل  جاليانو،  إدواردو  الراحل  أورجواي  روائي 
»كرة  عنوان  حمل  الكرة،  عن  كتباً  كتب  أن  حد  األمر 
القدم بني الشمس والظل«، وهو الكتاب الذي ترجمه 
كتابه  جاليانو  أهدى  وقد  علماني،  صالح  العربية  إىل 
الكرة.  يلعبون  الذين  األطفال  إىل  صفحاته  صدر  يف 
فكتب: »هذه الصفحات مهداة إىل أولئك األطفال الذين 
التقيت بهم ذات مرة، قبل سنوات عديدة، فـي كاليّا 
وهم  القدم  كرة  لعب  من  عائدين  كانوا  الكوستا،  دي 

يغنون:
ربحنا أم خرسنا، لن تتبدل متعتنا،

متعتنا تبقى كما هي
سواء أخرسنا أم ربحنا.

جاليانو يعرتف يف كتابه بأنه كان يحلم أن يكون العب 
يف  أما  فقط،  نومه  أثناء  كان  ذلك  أن  غري  قدم،  كرة 
النهار فقد كانت قدمه أسوأ قدم متخشبة يف املالعب، 
طرأت  التي  التغريات  عن  كتابه  يف  جاليانو  ويتحدث 
عىل كرة القدم بني املايض والحارض، ويرى أن تاريخ 
كرة القدم رحلة حزينة، حيث يقول إنه كلما تحولت 
الجمال  استبعاد  يجري  كان  صناعة،  إىل  الرياضة 
كان  اللعب، وكأنه  اللعب ملجرد  متعة  يتولد من  الذي 
يسترشف آفاق االحرتاف الذي أصاب الكرة فقىض عىل 
وجنوناً  بقيت هوساً  وإن  من وهجها وجمالها  الكثري 

يستحوذ عىل قلوب الشعوب.
بلغة  اللعبة  مصطلحات  بعض  كتابة  جاليانو  ويعيد 
كرة  فـي  املتعة  ذروة  »هو  لديه  فـ»الجول«  األدباء، 
القدم، مبدياً تعجبه من انتهاء مباريات بالتعادل دون 
أهداف، وكيف أن األحد عرش العبا اليوم، قد يقضون 
فـي  منهمكني  بالعارضة،  متشبثني  كله  املباراة  وقت 
لتسجيل  الوقت  لهم  يتاح  أن  دون  من  األهداف  منع 

هدف«.
كرة  من  املثقفني  موقف  من  كذلك  يتعجب  جاليانو 
إىل  مستندين  القدم  لكرة  منهم  كثري  واحتقار  القدم، 
»التاريخ  أن  ويؤكد  الشعوب«،  »أفيون  بأنها  اليقني 

الرسمي يتجاهل كرة القدم«.
القدم،  كرة  عن  كتباً  ألف  الذي  وحده  جاليانو  ليس 
فاألديب  آخر،  أو  بشكل  كثريون  نهجه  عىل  سار  فقد 
والكاتب النمساوي بيرت هاندكه عندما أراد كتابة رواية 
عن الخوف من خالل طرح كثري من األسئلة الوجودية، 
اختار لحظة فارقة يف مباريات كرة القدم وهي ركلة 
املرمى  عنوان »خوف حارس  لروايته  فاختار  الجزاء، 
كرة  عن  ليست  روايته  أن  رغم  الجزاء«  رضبة  عند 

القدم.
كامو  ألبري  الجزائري  الفرنيس-  والفيلسوف  األديب 
لم يكن من عشاق كرة القدم فقط، وإنما كان يف عام 

الجامعة  يف  القدم  كرة  فريق  مرمى  يحرس   1930
يواصل  أن  وبني  بينه  األدب  حال  وربما  الجزائرية، 
مسريته مع الكرة، التي يقول عن تأثريها عليه: »كل ما 

أعرف يف حياتي أنا مدين به لكرة القدم«.
املضيف  البلد  األرجنتني  كانت   ،1978 مونديال  يف 
الوطني  للمنتخب  مباراة  كّل  وكانت  العالم،  لبطولة 
لكن  املستديرة،  بالساحرة  احتفال  بمثابة  البطولة  يف 
له  كان  بورخيس،  خورخي  األشهر،  األرجنتني  كاتب 
موعد  تحديد  آنذاك  بورخيس  تعّمد  فقد  آخر،  رأي 
إحدى محارضاته لتتزامن مع مباراة األرجنتني األوىل 
يف البطولة، األمر الذي وجد فيه كثري من األرجنتينيني 
كرة  يف  تجد  التي  الشعبية  للثقافة  واحتقاراً  تعالياً 
باألمل  يومياً  واحتفاالً  الفرح،  أسباب  من  سبباً  القدم 

والحياة.
أفدح جرائم  القدم  أن كرة  يومها كان رأي بورخيس 
صارت  اإلنجليزية  األرستقراطية  فاللعبة  اإلنجليز، 
إليهم  نقلها  النائية،  األحياء  تلك  يف  الالتينيني  شغف 

البحارة اإلنجليز، فوضعوا فيها سحرهم.
كان من الصعب أن تقنع شعباً شبَّ عىل عشق الكرة 
فكيف  بورخيس،  بمنطق  الشعبية،  األحياء  زوايا  يف 
ملن كانت كرته املرّقعة متعة حياته الوحيدة، أن يهتم 
وكيف  الكروي،  التعصب  حول  بورخيس  لنظريات 
يتفّهم األرجنتينيون أسباب بورخيس وقد خرج جميع 
تيش  أرنيستو  الثائر  حتى  املالعب،  تلك  من  أبطالهم 
جيفارا، الذي أنجبته األرجنتني وأهدته إىل العالم، أحّب 

كرة القدم. 
ويف أمريكا الالتينية، اعتاد املثّقفون واألدباء والساسة 
بني  واملونديال،  الكرة  حول  الجدال  هذا  والرياضيون 
الفقرية  الشعوب  القدم وسيلًة إللهاء  من يجد يف كرة 
والرضا،  باملتعة  الخادع  اإلحساس  تعطيهم  ألّنها 
حبة  يف  يجد  الذي  الكالم  ذلك  من  يسخر  من  وهناك 
ميزان  واختالل  الّشعوب  الستكانة  سبباً  الطماطم 

العدالة االجتماعية.
بورخيس  بني  الخالف  هذا  هو  لذلك،  نموذج  أروع 
لم  اللذان  الكاتبان  وهما  ساباتو،  إرنستو  ومواطنه 
ينجحا يف أن يتفقا عىل يشء تقريباً، فاختلفا عىل كرة 
تأثريات  تقييم  يف  ُيبالغ  بورخيس  كان  أيضاً.  القدم 
كرة القدم املجتمعية، وكان ساباتو يسخر من أحكام 
تلمسها  ولم  يحبّها  »كيف  ويردد:  املسبقة  بورخيس 

قدماه يوماً؟«. 
ولكرة القدم يف أمريكا الالتينية، أدب خاص، يسمونه 
»أدب كرة القدم«، وهو أمر طبيعي يف قارة تتنّفس كرة 
القدم، تعيشها، واألديب األسطوري جابرييل جارسيا 
يصري  أن  قبل  قدم  كرة  العب  يكون  أن  أراد  ماركيز 
الكاتب الكبري الذي أصبح عليه، وكتب مثل كثريين 
إدواردو  بيندينتي،  ماريو  فعل  مثلما  الكرة،  عن 
سكارميتا،  أنطونيو  سوريانو،  أوسفالدو  جاليانو، 

وكثريين غريهم.

األدب العربي

درب  عىل  العرب  األدباء  سار  العربي،  املستوى  وعىل 
الشغف بالساحرة املستديرة، حتى أن الشاعر العراقي 
يف  القدم  كرة  رصاع  جسد  الرصايف  معروف  الراحل 

أبيات شعرية، قال فيها:
قصدوا الرياضة العبني وبينهم

كرة تراض بلعبها األجسام
وقفوا لها متشّمرين فأُلقيت

فتعاورتها منهم األقدام
يرتاكضون وراءها يف ساحة

للسوق معرتك بها وصدام
وبرفس أرجلهم ُتساق ورضبها

بالكّف عند الالعبني حراُم
عاشقا  محفوظ  نجيب  الراحل  نوبل  أديب  وكان 
لوال  إنه  نفسه  عن  وقال  القدم،  كرة  للعبة  وممارسا 
يف  وكتب  البارزين،  الكرة  نجوم  أحد  ألصبح  األدب 
روايته »املرايا«: يف ذلك اليوم شاهدت مباراة كرة قدم 
ألول مرة يف حياتي، وعرفت العبني لم يمح أثرهم من 
نفيس حتى اليوم ورسرت وسعدت وبدأت أعشق هواية 

جديدة.
فكان  الحكيم  توفيق  الراحل  األديب  أما 

الذين تنبهوا  من أوائل األدباء العرب 
بعصورها  وتنبأ  القدم  كرة  ألهمية 
ناد  دفع  أيامه،  آخر  ويف  القادمة، 
أجل  من  جنيه  مليون  من  أكثر 
العب، فقال توفيق الحكيم يومها: 
عرص  وبدأ  القلم  عرص  »انتهى 

القدم«.

حين تصبح الكــرة فصـاًل فــــــــــــــــــــــــي روايــة أو بيتـًا في قصيدة

ما الرابط بين الكرة واألدب.. بين المونديال والخيال.. بين أن تلعب 
أو أن تكتب، الكرة والقصيدة أو الرواية؟.. هناك دائمًا رابط 

طالما أنها الحياة.. تدور رحى المونديال في المدرجات.. 
معتاد أن يكتب الجميع عن المباريات.. عن األهداف 
والفرص والنقاط.. غير معتاد أن نقف هنا، في 

تلك الناصية المدهشة الحافلة باأللوان 
والروائح واألحبار واألبيات والفواصل.. 

رائع أن ترى الكرة أو كأس العالم 
بعين الكتاب واألدباء.. ترتقي 

الكرة كثيرآً حين يتحدث 
عنها الشعراء.

شخصيًا، أعشق الشاعر 
الفلسطيني الراحل 
محمود درويش، أن 

أقرأ له أو أن أسمعه، 
هو مبتدى اإللهام لدّي 

إن أردت أن أكتب.. أن 
يحب الكرة، فذلك سبب 
كاٍف لتختال الكرة، إن كانت 

تستطيع.

{ صراع وجنون كرة القدم

{ الكاتب النمساوي بيتر هاندكه

{  إدواردو جاليانو

{ مارادونا 

{ معروف الرصافي

{ ألبير كامو

{ بورخيس

 }

الكاتب المكسيكي 

خوان بيورو

}

النمساوي هاندكه 

يطرح كل األسئلة بعنوان 

»خوف حارس المرمى عند ضربة الجزاء« 

العراقي معروف 

الرصافي 

يجسد صراع كرة القدم 

في أبيات شعرية

جاليانو يخلد الساحرة في 

»كرة القدم بين الشمس 

والظل« ويهديه لألطفال 

العائدين من الملعب

ماكليش: 

الشعر والكرة 
ال يجتمعان

عىل خالف كثري من األدباء، يرى الشاعر األمريكي ارشيبالد 
ماكليش، أن الشعر وكرة القدم ال يجتمعان، أما الروائي بول 

أوسرت فيعنيه أكثر رمزية الرصاع يف كرة القدم وأنها بشكل أو 
بآخر، ما تبقى من حروب املايض ووريثتها، ويقول: البلدان تخوض 

القصري،  الرسوال  يرتدون  بجنود  القدم  كرة  مالعب  يف  اليوم  حروبها 
وإذ يفرتض أنها لعبة وأن التسلية هدفها، غري أن الذاكرة الخفية لتناحرات 

املايض تخيم عىل كل مباراة، وكلما ُسجل هدف ترددت أصداء االنتصارات والهزائم 
القديمة.

أغبياء..  أولئك الذين ال يحبون الكرة

أجمل ما قالوا عن الكرة

الروائي اإليطايل الربتو أيكو، يرى كرة القدم ظاهرة اجتماعية مؤثرة، تستقطب 
والروائي  وواسعة،  عديدة  وثقافية  اجتماعية  بنشاطات  وتحاط  الكثريين 
القدم«،  كرة  يحبون  ال  الذين  أولئك  »أغبياء  يقول:  أمادو  جورجي  الربازييل 
والروائي اإلسباني خافري مارياس يرى أنه »ال حاجة لكرة القدم إىل كتاب ألن 

لكتابة  األوىل  محاوالته  عن  تحدث  وحني  تكفي«..  شعبيتها 
الشعر، أشار األديب الفلسطيني الكبري عز الدين املنارصة يف كتابه 

»هجرة النص الشعري« إنه يف البدايات كتب قصيدة يف مديح فريق كرة 
القدم يف مدرسته، مدرسة بني نعيم االبتدائية.

صالح جاهين 
والجويطي

كتب الشاعر املرصي صالح جاهني رباعية عن كرة القدم، 
وشبه القلب بها، وقال: 

أنا قلبي كورة والفراودة أكم 
ياما اتنطح وانشاط وياما اتعكم

وكان الروائي عبدالكريم الجويطي قياديا يف فريق مغربي، 
ومحبا لكرة القدم منذ صغره، ويعتربها التجسيد األسمى 

لدراما الحياة، وخصص فصالً عنها يف روايته »زغاريد 
املوت«.

{ صالح جاهين

األديب األشهر، جان بول سارتر، يقول عن كرة القدم: »يف لعبة 
مباراة كرة القدم، كل يشء يصبح معقدا عندما يقابل فريقان 
بعضهما يف ساحة اللعب«، أما أوسكار وايلد فيقول: إذا كانت 

لعبة - الرجبي مخصصة للربابرة، يلعبها شباب أنيق.. فإن كرة 
القدم لعبة للشباب األنيق يلعبها الربابرة.

ويف كتابه »كآبة زيدان«، يقطع املؤلف جان فيليب توسان، 
مسرية يف داخل أعماق زيزو، الالعب الجزائري الفرنيس زين 
الدين زيدان، ويف إحدى فقراته، يقول: كان زيدان يحدق يف 
سماء برلني دون أن يفكر يف أي يشء، سماء بيضاء تشوبها 

سحابات رمادية مزرقة، واحدة من تلك السماوات الهائلة 
واملتغرية للوحة فنية أخاذة، حدق زيدان يف سماء برلني فوق 

-االستاد األوملبي- مساء يوم 9 يوليو 2006 يف نهائيات كأس 
العالم لكرة القدم. أما جابرييل جارسيا ماركيز، فكان يلعب 

حارس مرمى يف قريته أراكاتاكا، ثم انتقل إىل األدب منها بعد 
إصابة كادت تقيض عليه.

وكان الشاعر الرويس يفجيني يفتوشينكو مولعا بكرة القدم 
كحارس مرمى.

{ جان بول سارتر

بين سارتر ووايلد.. 
»كآبة زيدان«

السينما.. على درب األدب
عىل درب األدب، سارت السينما، التي احتفت بالكرة 

بأفالم عديدة، سواء يف السينما العاملية، أو العربية، ال 
سيما املرصية، التي قدمت أفالماً، كانت الكرة حارضة 

فيها، مثل أفالم: »الشياطني والكورة« و»غريب يف بيتي« 
و»الحريف« و»رجل فقد عقله« و»العاملي«، وغريها من 

األفالم. كما أن هناك العديد من نجوم السينما الذين مارسوا 
كرة القدم، مثل نور الرشيف، كما قدم بعض الالعبني 

أدوار البطولة أو أدواراً ثانوية يف السينما، وعىل 
رأسهم صالح سليم وحارس مرمى األهيل األسبق 

إكرامي.
حول أسباب الحظوة التي نالتها كرة 

القدم يف الدراما العاملية والعربية، يرى 
الكاتب املغربي عبدالكريم الجويطي 

أن: »هذه الرتاجيديات التي نجدها يف 
بعض املقابالت، وأبطال اللعبة حني 
يتحولون إىل ال يشء بعد أن كانوا 

يصولون ويجولون يف مالعب 
كرة القدم، والعالقة مع الزمن، 

والعنف، ورصاع اإلرادات، كل هذه 
األشياء تجعل لكرة القدم توابل 
الرتاجيديا اليونانية«. ويضيف: 
»كرة القدم يف نهاية املطاف هي 

الحياة«.

{ فيلم غريب في بيتي

البداية  من  أقوم  حتى  املعادة،  القدم  كرة  مباريات  أحب 
بتشجيع الفريق الذي سيفوز.

أحمد خالد توفيق
السبب الذي يمنع معظم النساء عن ممارسة لعبة كرة القدم 

أنك لن تجد إحدى عرشة منهن يقبلن ارتداء قميص واحد.
فيليس ديلر
اإليطالية  الفرق  بتشجيع  فعليك  القدم  كرة  استهوتك  إذا 
أوالدهم،  عن  يدافعون  وكأنهم  يلعبون  الطليان  واإلسبانية.. 

واإلسبان يلعبون وكأنهم يراقصون حبيباتهم. 
محمد الرطيان
قلة  فيه  استعراض،  مجرد  إىل  القدم  كرة  لعبة  تحولت  لقد 
للنظر، وتحول  لعبة  إنها  املشاهدين،  األبطال وكثرة من  من 

هذا االستعراض إىل واحد من أكثر األعمال التجارية ربحاً يف 
منع  أجل  من  وإنما  اللعب،  أجل  من  تنظيمه  يتم  ال  العالم، 

اللعب.
إدواردو جاليانو
كرة القدم فسحة تنفس تتيح للوطن املتفتت أن يلتئم حول 

مشرتك ما.
محمود درويش
عدم  هو  القدم  كرة  خطأ  أن  اليساريني  من  الكثري  يعتقد 
تفكري الناس، يف حني أن معظم اليمينيني مقتنعون بأن كرة 

القدم دليل عىل أن الناس يفكرون بأقدامهم.
إدواردو جاليانو
هناك خطة واحدة فقط يف كرة القدم: الفوز باملباراة القادمة.

جوني جايلز
العظماء،  املستكشفني  من  العديد  بريطانيا  أنجبت  لقد 

مقارنة  تذكر،  تغطية  عىل  يحصلوا  لم  أنهم  يبدو  لكن 
بالعبي كرة القدم.

لويس بوج
إذا  األساس:  يف  وهي  للغاية،  بسيطة  القدم  كرة  قواعد 

تحركت، اركلها. إذا لم يتحرك، اركله حتى يتحرك.
فيل ابراهام

إذا كنت ال تعتقد أنه يمكنك الفوز، فال فائدة 
من النهوض من الرسير يف بداية اليوم.

هانت

نبيـل فكـري.. يكتـب:
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نجاح المغرب والسنغال.. وخروج مشرف لتونس والكاميرون 

كتب – رشيف سعيد

أداء متميز لمنتخبات القارة السمراء بالدور األول

»إفريقيا« حاضرة في المونديال

واملغرب  )تونس  الخمس  للمنتخبات  وكان 
عالمة  املشاركة  والكامريون(  وغانا  والسنغال 
منها  وحصدت  مجموعته،  يف  كال  فارقة 
ثمن  لدور  التأهل  بطاقة  والسنغال(  )املغرب 
النهائي مع تقديم أداء كبري متميز، وأداء أميز 
ونتائج تاريخية للفرق التي لم يحالفها الحظ 
عىل  فريق  كل  مشوار  نستعرض  التأهل،  يف 

حدة وما قدمه خالل مبارياته يف البطولة.

منتخب السنغال
السنغال  وخسارة  املتوقعة  غري  البداية  رغم 
من هولندا يف افتتاح مباريات املجموعة االويل، 
والتي تضم كال من )هولندا – السنغال – قطر 
للبطولة  التريانجا  أسور  عاد  االكوادور(،   –
الدور  مباريات  اختتم  ثم  قطر  عىل  بالفوز 
وصيفا  ليصعد  اإلكوادور،  عىل  بالفوز  األول 

ليقابل  النهائي،  ثمن  دور  إىل  هولندا  ملنتخب 
كبري  إنجاز  تحقيق  أمل  عىل  انجلرتا  منتخب 
كأس  يف  السنغال  ملنتخب  الثانية  املشاركة  يف 

العالم.

منتخب المغرب
وفرض  متميزا  أداء  املغرب  منتخب  قدم 
أسلوبه يف كافة املباريات التي لعبها مهما كان 
لتفجر  املجموعة  يف  املغرب  وتواجد  خصمه، 
إىل  بصعودها  املونديال  مفاجآت  كربى  أحد 
تضم  التي  ملجموعته  بطال  النهائي  ثمن  دور 

كال من )بليجكا – كرواتيا – كندا(.
املجموعة  مباريات  املغربي  املنتخب  افتتح 
ويف  كرواتيا،  مع  السلبي  بالتعادل  السادسة 
األطليس  أسود  انتفاضة  كانت  الثانية  الجولة 
الجولة  ويف  بلجيكا،  منتخب  بثنائية عىل  بفوز 

األخرية حسمت كتيبة الركراكي التأهل بالفوز 
املنتخب  لتقابل  مجموعتها  لتتصدر  كندا  عىل 
دور  يف  الخامسة  املجموعة  وصيف  االسباني 

الـ 16.

منتخب تونس
من  التونيس  املنتخب  خروج  من  الرغم  عىل 
يف  قرطاج  نسور  قدمه  ما  لكن  األول،  الدور 
خاصة  التاريخ  سيتذكره  البطولة  مباريات 
العالم  بطل  فرنسا  عىل  الثمني  فوزه  بعد 
استهل  مبارياته،  كل  يف  مبهرا  أداء  وتقديمه 
منتخب تونس نتائج املجموعة الرابعة بتعادل 
اسرتاليا  أمام  وخرست  الدنمارك،  مع  ثمني 
الجولة  ويف  للتعادل،  األقرب  كانت  مباراة  يف 
انتصار  تحقيق  من  تونس  تمكنت  االخرية، 
ليقبع  نظيف،  بهدف  فرنسا  عىل  تاريخي 

 4 برصيد  الثالث  املركز  يف  تونس  منتخب 
وخسارة،  وتعادل  انتصار  من  حققها  نقاط، 
وسجل هجومه هدفاً واحداً، واستقلبت شباكه 

هدفاً واحداً.

منتخب غانا
كأس  يف  مشواره  السوداء  النجوم  منتخب  بدأ 
أمام  رائع  وأداء  العالم بخسارة غري مستحقة 
غانا  وعادت   ،-2  3 بنتيجة  الربتغال  منتخب 
قطر2022  العالم  كأس  بطولة  الجواء  رسيعاً 
بنتيجة  الجنوبية  كوريا  عىل  الفوز  بعد  بقوة 
مونديال  إنجاز  لتكرار  باالمل  مليئة   2-3
2010 عندما كان قاب قوسني من بلوغ نصف 
النهائي، ويف الجولة األخرية تمكنت االوراجوي 
يف  محله  وحلت  الغاني،  املنتخب  هزيمة  من 
شهدت  مباراة  يف  النهائي  ثمن  لدور  التأهل 

أضاع  الذي  الثاني  الشوط  خاصة  كبرية  ندية 
فيه منتخب غانا فرصة التعادل.

الكاميرون منتخب 
كأس  مباريات  الكامريون  منتخب  استهل 
أمام  متوقعة  غري  بخسارة  قطر2022  العالم 
سويرسا، وتعادل يف الجولة الثانية مع منتخب 
الكامريوني  وحقق   ،3-3 العنيد  رصبيا 
بفوزه  اآلن  حتى  البطولة  يف  األكرب  املفاجأة 
الثالثة  الجولة  نهاية  يف  الربازيل  منتخب  عىل 

واألخرية وودع البطولة برصيد 4 نقاط
وبهذه النتائج واألرقام املميزة للفرق االفريقية 
واملغرب(  )السنغال  من  كل  تأهل  الخمسة 
إنجاز  لتحقيق  ساعني  النهائي  ثمن  لدور 
كروي جديد، يضاف إىل قائمة إنجازات القارة 

السمراء يف كأس العالم.

{ المنتخب السنغالي حقق المطلوب في الدور األول

{ الكاميرون هزمت البرازيل وخرجت بشرف

يمثل افريقيا في كأس العالم 
قطر 2022 منتخبات مميزة من كبار 

منتخبات إفريقيا لها صوالت وجوالت 
داخل القارة السمراء أو في المحافل 
الدولية وخارجها، وقدمت من األداء 

المتميز ما أثبت تطور مستويات 
الكرة اإلفريقية المذهل، وقدموا 

كرة هجومية جميلة، وبأداء تحسن 
تدريجيًا، خصوصًا بعد أن تخلوا عن 

حذر البدايات الذي كان واضحا على 
األداء في مباريات الجولة األولى.

يتأهل  ال   1994 منذ  مرة  ألول 
كامل  برصيد  الثاني  للدور  منتخب 
االنتصارات  عن  ناهيك  النقاط  من 
منتخبات  حققتها  التي  التاريخية 
وتونس  األرجنتني،  عىل  السعودية 
السابقة  النسخة  يف  العالم  بطلة  عىل 
منتخب  حساب  عىل  واملغرب  فرنسا، 
يف  األول  املركز  يف  ظل  الذي  بلجيكا 
طويلة،  فرتات  العاملي  التصنيف 
قام  الذي  الياباني  الكمبيوتر  وكذلك 
واملاتادور  األملانية  املاكينات  بتهكري 
اإلسباني بنجاح ساحق وتأهل كأول 
الكوري  والشامشون  املجموعة، 
انتصاره  نظري  تأهل  الذي  الجنوبي 
كان  والتي  الربتغال،  عىل  التاريخي 
آخر هذه املفاجآت انتصار الكامريون 
عىل الربازيل بهدف أبو بكر فينسنت، 
وهو أول انتصار إفريقي عىل الربازيل 

يف تاريخ كؤوس العالم.
الريايض، مجموعة من  الوطن  وسأل 
البقاء  التي فضلت  العربية  الجماهري 
يف الدوحة عن العودة إىل بالدها رغم 

خروج منتخبها.
بسيبس،  عبدالله  السعودي  يقول 
املنتخب  ملساندة  الدوحة  إىل  »جئت 
من  الحالية  النسخة  يف  السعودي 
األخرض  خروج  ورغم  املونديال، 

فضلت البقاء يف الدوحة عن العودة إىل 
السعودية من جديد، وذلك لالستمتاع 
وذهبت  االقصائية  األدوار  بمباريات 
ميعاد  بتغيري  وقمت  الطريان  لرشكة 

العودة إىل ما بعد املونديال.
العرياني  عيل  السعودي  يقول 
فعاليات  خالل  الدوحة  يف  »الوجود 
املونديال الحايل فرصة لن تتكرر عىل 
كافة املستويات، أوالً وجود املونديال 
يف الغالية قطر يمثل لنا إحساساً بأن 
إضافة  السعودية،  يف  لدينا  املونديال 

املونديال  مشاهدة  فرصة  أن  إىل 
واملباريات يف املالعب املونديالية حدث 
تاريخي يظل عالقاً يف األذهان فرتات 
طويلة كجماهري السيما وأن البطولة 
كندا  وهي  دول   3 يف  ستكون  املقبلة 
واملكسيك والواليات املتحدة األمريكية 
الصعوبة  ومن  منتخباً   48 وبتواجد 
 4 بعد  املقبل  املونديال  متابعة  جداً 
مباريات  متابعة  أو  اآلن  من  أعوام 
االستمرار  قررت  لذلك  فقط،  محددة 
يف قطر إىل نهاية األدوار اإلقصائية«.

مصباحي  صابرين  التونسية  وتقول 
والتي تعمل يف اإلمارات والتي جاءت 
املنتخب  مساندة  أجل  من  الدوحة 
التونيس يف املونديال الحايل لـ الوطن 
هنا  إىل  باألساس  »حرضت  الريايض 
يف  قرطاج  نسور  مساندة  أجل  من 
وحرضت  الكبري،  العاملي  املحفل 
مباراة تونس التاريخية أمام فرنسا، 
وبعد خروج النسور قررت االستمرار 
يف قطر رغم أن الخطة التي وضعتها 
املنتخب  مباريات  بمشاهدة  تقتيض 

الوطني التونيس فقط ومساندته«. 
أحد  حسن،  عبدالله  اليمني  ويقول 
السعودية  العربية  اململكة  مواليد 
»جئت إىل الدوحة من أجل االستمتاع 
إىل  ذهبت  وأن  سبق  الذي  باملونديال 
 2018 يف  املاضية  النسخة  يف  روسيا 
عن  تماماً  مختلفة  النسخة  هذه  لكن 
من  إليها،  ذهبت  أخرى  نسخة  أي 

حيث األجواء«. 
»يوتيوبر«  حجازي  محمود  ويقول 
إىل  »حرضت  الجنسية  مرصي 

الرباعي  مساندة  أجل  من  الدوحة 
األخرض  القطري،  العنابي  العربي 
املنتخب  قرطاج  نسور  السعودي، 
الغربي،  األطليس  وأسود  التونيس، 
حيث  عنهم  إعالمية  مواد  وتجهيز 
عرب  العربية  الجماهري  استهدف 
أسود  تألق  أن  إال  املختلفة،  املنصات 
استثنائية  نسخة  وتقديمهم  األطليس 
يف املونديال كان أحد األسباب لبقائي 
القدرة  هو  الرئييس  السبب  أن  إال 
يوم  مباراة يف  أكثر من  عىل مشاهدة 
واحد، وهذا ما لم يتوفر يف أي نسخة 
اليمني عبدالله عبيد  يقول  سابقة«.  
»ال يمكن ترك كأس العالم الحايل بأي 
شكل من األشكال، فاألساس بالنسبة 
يف  العربي  الرباعي  مساندة  هو  يل 
ثالثة  خروج  بعد  ولكن  املونديال، 
خاصة  الدوحة  يف  استمررت  منهم، 
ألن كرة القدم أساساً أكثر من مجرد 
الفنية  النواحي  أعشق  أنا  لعبة، 
رائع،  أمر  امللعب  املباريات يف  ورؤية 
يف  استثنائية  نسخة  لنا  وفرت  قطر 
أكثر من توقعي  كل يشء وما قدمته 
مبدع  يشء  اآلن  يحدث  ما  الشخيص، 
عىل كل املستويات هي رشفتنا كعرب 
من  ممتعة  نسخة  نشاهد  وجعلتنا 

البطولة األهم يف العالم«. { جماهير تونس  { الجمهور السعودي صنع أجواء مميزة 

{ الجماهير السعودية لم تقصر في دعم منتخبها

بالرغم من خروج منتخبي السعودية وتونس من دور المجموعات من كأس 
العالم »فيفا« قطر 2022 إال أن عددا كبيرا من جماهير المنتخبين رفض مغادرة 

الدوحة، مفضاًل البقاء بها لالستمتاع بمباريات النسخة الحالية من كأس العالم 
التي تقام ألول مرة في أرض عربية، ومشاهدة مواجهات دور الـ 16 السيما مع 

المفاجآت الكبيرة التي حملتها لنا النسخة الحالية من العرس الكروي الكبير 
سواًء على مستوى األداء الفني لبعض المنتخبات أو مستوى التنافسية العالية.

رغم خروج منتخبي السعودية وتونس

الجماهير العربية .. باقية
كتب - أدهم الرشقاوي



نصير مزراوي.. نجم أسود األطلس يؤكد لـ                  :

.. ولماذا  ال نتوج
بـ »المونديال« ؟!

العال�م العرب�ي ينتظر مش�اهدة أس�ود 
األطليس يف مواجهة املاتادور اإلسباني يف 
دور الس�تة عرش، وكلهم يحدوهم األمل 
أن يواص�ل ممثل الع�رب املتبقي الوحيد 
يف البطول�ة، مش�واره وأن يك�ر حظه 
بتخطي عقبة هذا ال�دور، بعدما نجح يف 
بلوغه بنس�خة ع�ام 1986، حيث تصدر 
قمة مجموعت�ه حينها ولكنه خر أمام 
أملانيا ليكتفي بتلك املرحلة، واآلن يأمل يف 
كتابة تاريخ جديد للعرب، وأن يكون أول 
منتخب عربي يصل إىل الدور ربع النهائي 

من كأس العالم.
النج�م »نص�ر م�زراوي« الع�ب أس�ود 
األطل�يس، ونج�م بايرن ميون�خ األملاني، 
ع�ن  الري�ايض«  ل��»$  تح�دث 
طموحات املغ�رب يف املونديال بعد تصدر 
قم�ة املجموعة، وهل يخش�ون مواجهة 

اإلسبان يف الحوار التايل:

قمة  بتصدر  شعوركم  هو  ما   {

مجموعة صعبة؟

سعداء للغاية بأن نكون يف قمة مجموعتنا مع 
وجود منتخبات قوية ومرشحة لكأس العالم، 
وس�عداء كث�را بتك�رار إنجاز التأه�ل لدور 
الستة عرش بعد 36 عاما، وأكثر من يسعدني 
أنا وزمالئ�ي يف املنتخب، هو الفرحة الغامرة 
للش�عب املغربي الغ�ايل س�واء يف اململكة أو 
باق�ي العالم، ونود أن نش�كرهم ع�ى الدعم 
الكبر الذي يقدمونه لالعبني، والجمهور الذي 

يح�ر املباري�ات هنا يف قط�ر ال يصمت 
دقيقة واحدة، ويظل يش�جع وهو ما 

كان عام�ال مس�اعدا لالعب�ني يف 
إخ�راج أفضل م�ا لديهم من 

إمكاني�ات وب�ذل أق�ى 
جه�د لتحقي�ق الفوز 

 ، ت ا ر نتص�ا ال ا و
أمان�ة  وب�كل 

أنن�ا  ش�عرنا 

نلع�ب يف مبارياتنا الث�الث األوىل ب�12 العبا 
ولي�س 11 فق�ط، بفضل الجمه�ور املغربي 

الرائع يف املدرجات.

} هل كنتم تتوقعون أن تفوز املغرب 
ب�7 نقاط والصدارة؟

ب�كل أمانة نع�م، وبالفع�ل قلت قب�ل بداية 
مش�وارنا يف البطول�ة، أنن�ا س�نكون أبطال 
العالم، ألننا نمتلك املجموع�ة األفضل وثقتنا 
يف أنفس�نا وزمالئنا بال ح�دود، وإذا لم تكن 
لدين�ا تلك الثق�ة فلن نص�ل إىل يشء، وعلينا 
أن نحل�م بأكرب يشء يمك�ن تحقيقه يف كأس 
العالم، ونك�ون عى قدر ه�ذا الحلم ونثق يف 
قدرتن�ا عى تحويل الحل�م إىل حقيقة، ولم ال 
أؤك�د بكل ثق�ة أننا كالعب�ني ملنتخب املغرب 
نحلم ب�أن نحمل لقب كأس العالم عى أرض 
قط�ر، خاصة أن كل يشء متوفر، حيث نلعب 
عى أرضنا ووس�ط جماهرن�ا الكبرة ولدينا 
فريق قوي وإمكانيات رائعة، ونقاتل عى أن 

نكون أبطاال للعالم.

بعد  تضاعف  املنتخب  حلم  هل   {
صدارة املجموعة؟

بكل أمانة، كانت أحالمنا من البداية كبرة، 
والفري�ق بالكام�ل ال يتوقف 

ب�أن  الحل�م  ع�ن 
يس�تمر 

ر  ملش�وا ا
يف كأس العال�م حت�ى أبع�د نقط�ة، ونحن 

نجهز للمش�اركة يف مونديال قط�ر منذ عام 
ونص�ف، وت�م تجهي�ز املنتخ�ب بالص�ورة 
األفضل ونجحن�ا يف إدارة املرحلة األوىل بدور 
املجموع�ات، ولدين�ا الحاف�ز اآلن ألن يك�ون 
مجهودن�ا أك�رب، حت�ى نفرح نحن وش�عبنا 

العربي واملغربي بما نحققه من إنجاز.

} هل كنتم تفضلون تجنب مواجهة 
إسبانيا؟

يف ه�ذا ال�دور من بطول�ة كب�رة مثل كأس 
العال�م، كل املنتخبات املتأهلة قوية وال يمكن 
تفضيل فريق عى اآلخ�ر، وحتى الفرق التي 
تواج�دت يف دور املجموعات لم تكن س�يئة، 
وال يمك�ن النظر إىل هذه النقطة وأننا نفضل 
مواجهة منتخب عى اآلخر، والرتكيز يجب أن 

ع�ى  ينص�ب 
أنفسنا  تحس�ني 
والتجهي�ز ل�كل 
املنافسني، وعلينا 
أن نبذل مجهودا 
يف  مضاعف�ا 
اإلسبان،  مواجهة 
ونث�ق كث�را يف أنفس�نا كالعب�ني ومنتخ�ب 
مغرب�ي، بعدم�ا فزن�ا ع�ى بلجي�كا وكن�دا 
وتعادلنا م�ع كرواتيا، وه�ي منتخبات قوية 
وصاحبة إمكانيات كبرة، وال يشء مس�تحيل 
يف كرة القدم، وعلينا أن نؤمن فقط بأنفس�نا 

وقدرتنا عى تخطي أي منافس.

} هل كنت تفضل مواجهة أملانيا؟

منتخ�ب أملانيا غادر البطول�ة مبكرا، وكانت 
هن�اك فرص�ة ملواجهته يف دور الس�تة عرش، 
وأعتقد أنه�ا كانت مواجهة ممتعة بالنس�بة 
يل، ألن الكث�ر من العب�ي املنتخب األملاني هم 
زمالئي يف صفوف بايرن ميونخ، ومواجهتهم 
كان�ت أمرا جي�دا بالنس�بة يل وتحديا جديدا 
ولك�ن هم غ�ادروا اآلن، وعلين�ا الرتكيز أكثر 
يف مب�اراة إس�بانيا ألنه�ا هي الواق�ع الحايل 
والب�د من الفوز فيها واالنتصار ومواصلة 
للمغرب  التاريخية  املس�رة 
يف النسخة الحالية 
م�ن كأس 

العالم.

} كيف كان شكل غرفة املالبس بعد 

التأهل؟

أم�ر عظي�م أن يحتفل الالعب�ون بالفوز عى 
كندا والتأهل يف ص�دارة مجموعة قوية تضم 
أفض�ل الفرق، والجمي�ع احتفل بقوة خاصة 
مع رؤيتنا لالحتفاالت الضخمة التي شهدتها 
ش�وارع اململكة املغربية، والكل كان س�عيدا 
ألننا رسمنا البس�مة عى وجوه شعبنا، ولكن 
نح�ن فريق مح�رتف، بمج�رد االنته�اء من 
االحتفاالت، توقفنا ع�ى الفور وقررنا العودة 
إىل تركيزنا األول والذي بدأنا به مش�وارنا يف 
املوندي�ال، ألن أمامن�ا اآلن تحدي�ا أكرب أمام 
منتخ�ب كبر مثل إس�بانيا يمتل�ك مجموعة 
هائلة من نجوم العالم، وس�بق لهذا املنتخب 
التتوي�ج ب�كأس العال�م 2010، ومواجهته 
تتطلب تركي�زا أكرب ومجه�ودا مضاعفا من 

جميع الالعبني.

} ما رسالتك لجمهور املغرب؟

أنتم الس�بب فيم�ا نبذله من جه�د مضاعف 
يف امللعب، ودعمكم يقوي الالعبني، وس�عادة 
ش�عبنا هي اله�دف، ونود أن نش�كر كل من 
يس�اندنا ونعدهم ب�أال نخذله�م مطلقا وأن 
نظهر أفضل ما لدينا فيما تبقى من مشوارنا 
يف كأس العالم، ونأمل أن نحقق حلمنا األكرب 
وأن نكون أول منتخب عربي ورشق أوسطي 
يف�وز بالكأس الذهبية، ويج�ب أال ننىس أبدا 
أن الجمهور املغرب�ي ال يدعمنا بمفرده يف 
املدرج�ات، ألننا نش�اهد أعالم جميع 
دول الوط�ن العربي يف املدرجات 
الجمي�ع  بفرح�ة  ونش�عر 
ونش�عر  بانتصاراتن�ا 
وكأنن�ا هن�ا يف قط�ر 
يف  نلع�ب  وكأنن�ا 
أرضنا باملغرب.

حوار- عاطف شادي 

رفع المنتخب المغربي من سقف 
طموحات الجماهير العربية 

والمغربية، وبات الجميع ينتظر 
مباراته المقبلة في دور الستة 
عشر من مونديال، فيفا قطر 

2022 أمام نظيره اإلسباني، 
ليواصل مسيرته في كأس 

العالم، ولم ال حتى النهائي 
والمنافسة على الكأس 

الذهبية، بعدما نجح في تصدر 
قمة مجموعته برصيد 7 نقاط والتي 

ضمت إلى جانبه منتخبات: كرواتيا 
وصيف بطل العالم في روسيا، 

وبلجيكا صاحب المركز الثالث 2018، 
باإلضافة إلى منتخب كندا.

»الماتادور«
 يحتاج التركيز

 لتحقيق
 الصعود

لم نفكر 
في منتخب معين.. 

وجاهزون
»إسبانيا«  لـ
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{ المغرب حقق نتائج مميزة

{ فرحة كبيرة بصدارة المجموعة

أحالمنا كبيرة.. وخططنا لصدارة المجموعة الصعبة

نشعر بأننا في أرضنا بالدوحة.. 

وكل العرب خلفنا
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كريستيانو  الربتغايل  حقق 
يف  قياسيًا،  إنجاًزا  رونالدو، 
 ”974“ ملعب  عىل   ،2022 قطر  مونديال 
عندما أصبح أول العب يف التاريخ يسجل يف خمس 
بالجولة  غانا  شباك  يف  هدفه  بعد  وذلك  مونديالية،  نسخ 

األوىل.
التاريخ الذي كتبه رونالدو يف عالم كرة القدم سيبقى محفوراً يف 
وجدان الساحرة املستديرة، فهو أحد أساطري اللعبة عرب التاريخ، 
ولم تخل قصة نجاحه من معاناة شديدة من الفقر والحرمان يف بداية 

مسريته.
ولِد رونالدو يف عام 1985 يف مدينة فونشال بجزيرة ماديرا الربتغالية، كان 

األصغر بني أشقائه حيث وُلد ألم تعمل كطاهية وأب يعمل كمزارع.
عانت عائلة رونالدو من الفقر حتى أن والدته أرادت إجهاضه وقالت للطبيب وقتها إنها 
تعمل خادمة يف فرنسا للحصول عىل بعض األموال، وال يمكنها أن تكمل الحمل وتأتي بهذا 
الطفل إىل العالم، فلديها ثالثة أطفال ال تستطيع تلبية طلباتهم وهم فقراء، لكن الطبيب لم 

يمنحها اإلذن باإلجهاض.
الصعبة،  الظروف  الفقر، وساعده والده رغم  بارزة رغم  الكروية كانت  موهبة كريستيانو 
الصعوبات،  الكروي رغم  الربتغايل، وبدأ مشواره  أندورينيا  بفريق  7 سنوات  فالتحق وعمره 
ويتذكر بنفسه تلك الفرتة ويقول »كنت يف الـ 12 من العمر وكنت مفلًسا، كانت معيشتي صعبة 
جًدا ولم أملك أي أموال، كنت أشعر بالجوع وكان هناك مطعم برجر شهري قريب منا، كنت 

أذهب ألكل بواقي الربجر«.
يقول كريسيتانو رونالدو »لم يكن والدي السبب يف أنني ولدت فقريا، ولكن بالتأكيد هو 

السبب يف أنني سأموت غنيا«.

{ رونالدو

رونالدو.. 
كاد أن 
يموت!

بسبب 
الفقر

موهبته غلبت فقره

كتب املهاجم الدويل اإلكوادوري، إينري فالنسيا تاريخا خاصا يف كأس 
العالم، وذلك عقب نجاحه يف تسجيل ثنائية ملنتخب بالده يف املباراة 
االفتتاحية ملونديال قطر، كما أضاف هدفا ثالثا يف شباك هولندا، حيث 
بات فالنسيا صاحب الـ33 عاًما أكرب العب سنًا يسجل أول هدف يف 
كأس العالم. الوصول لهذا املجد سبقه قصة من املعاناة 
بدأت منذ صغره، حيث عانى منذ نعومة أظافره من 
الفقر الشديد، فقد ولد يف أرسة فقرية ويف مرحلة 
الطفولة حاول إعالة أرسته ومساعدة والده عىل 
جدا  طويلة  ساعات  قضاء  بعد  الحليب،  بيع 
يف أحياء سان لورينزو اإلكوادورية الفقرية 
مثله  فالنسيا  كان  العيش.  لقمة  عن  بحثا 
قدم  باقتناء كرة  يحلم  األطفال  مثل سائر 
خاصة به، ولكن لم يكن يف مقدور والده 
واحدة من  له  كرة، فصنع  له  أن يشرتي 
قطعة قطع قماشة، ورغم ذلك لم يحل 
الفقر بينه وبني تطوير موهبته الكروية، 
جونيور  كاريبي  لفريق  انضم  فقد 
تحت 20 عاًما، ومن هنا بدأت رحلته 
مع  التاريخ  وكتابة  املجد  نحو 
تاريخ  صاحب  اآلن  ليصبح  بلده، 
يف  الهدافني  وأبرز  املونديال  يف 

مونديال قطر 2022.

{ إينير فالنسيا

فالنسيا بائع الحليب
عانى نقصا في هرمون النمو

ال يملـك ثمــن الـدواء
 ليونيل مييس سيبقى أسطورة خالدة يف عالم كرة القدم، ونجاحه ال يغطي أبدا عىل معاناة 
عانى  فقد   ، تاريخية  مسريته  نحو  الطريق  ومهدت  حياته  مالمح  رسمت  التي  البداية 
مع  القدم  كرة  يلعبون  منه  االكرب  أشقاءه  يرى  وكان   ، والفقر  املرض  من  طفولته  يف 
لنادي  وينضم  اللعبة،  بهذه  ليعجب  األحيان،  بعض  يف  اللعب  ويشاركهم  أصدقائهم 
اكتشف  لكن  ثماني سنوات،  العمر  يبلغ من  األرجنتيني حني كان  بويز  أولد  نيولز 
أحد األطباء أن ليونيل يعاني من نقص يف هرمون النمو، األمر الذي جعله يظهر 
بحجم أصغر من بقية األطفال، لتبدأ قصة املعاناة، فقد قرر والده أن يخضعا 
ابنهما لعالج عرب حقنه بهرمون النمو كل ليلة، لكنهما اكتشفا بعد ذلك أن األمر 
سيكون باهظ التكلفة ولن يستطيعا توفري املال لالستمرار بالقيام به، فقد كان 
ثمن اإلبرة الواحدة يصل إىل 1500 دوالر أمريكي، فتخلت عنه األندية األرجنتينة 
ورفضت دفع هذا املبلغ لفتى صغري يف بداية مسريته الكروية، لكن جاءت فرصة 
لعرضة عىل أكاديمية »الماسيا« يف برشلونة، وبالفعل سافر إىل إسبانيا ومن هنا بدأ 

التاريخ ألحد أهم وأفضل العبي كرة القدم عرب كل العصور.

{ ليونيل ميسي

ميـسـي

طريقه لم يكن مفروشا بالورود

ساكا.. الهجرة هربًا من الفقر
خطف نجم املنتخب اإلنجليزي، بوكايو ساكا، األضواء يف مونديال قطر 2022

ساكا الذي عانى الفقر يف الصغر والعنرصية يف الكرب، لم يكن طريقه نحو النجاح مفروشاً بالورود، بل 
كان شاقاً وصعباً للغاية.

ولد ساكا عام 2001 ألبوين نيجرييني هاجرا، كمعظم أبناء وطنهم إىل بريطانيا، 
فراراً من الفقر وبحثاً عن حياة أفضل ألبنائهما، لكن ملحا شغف ابنهم 

القدم، وقررا مساعدته عىل ممارستها وضحيا كثرياً من أجل  بكرة 
وصوله إىل طريق االحرتاف، خاصة أن أكاديمية أرسنال تبنت 

موهبته وهو يف سن 7 سنوات.
2020 تعرض ساكا للعنرصية بشكل كبري  يف نهائي يورو 

وعانى بصورة واضحة والتزال آثار تلك الواقعة تؤثر عليه 
بني الحني واآلخر.

معاناة ساكا من الفقر يف الصغر دفعته للقيام بالكثري من 
األعمال الخريية تجاه الفقراء.

{ بوكايو ساكا

كاد يفقد حياته مبكرا

ريتشارليسون يغسل السيارات
يف  رصبيا،  عىل  للفوز  الربازييل  املنتخب  ريتشارليسون  املهاجم  قاد 
أوىل مباريات السامبا بكأس العالم 2022، حيث سجل الالعب هديف 

الربازيل وكتب تاريخا جديدا له مع منتخب بالده.
نشأ ريتشارليسون يف فقر تام، حيث كان والده نحاتا عىل الحجارة، 
بينما والدته كانت تنظف املنازل وتبيع الحلوى املثلجة، وكان هو األخ 

األكرب لخمسة أشقاء.
ترعرع يف مدينة تدعى نوڤاڤينيسيا، املدينة التي تعرف بإنتاج الحديد 
والبرتول وليس العبي كرة القدم، ورغم ذلك لم يتخل الطفل الصغري 
عن حلمه، وحول ظروفه الصعبة إىل تحدٍّ شق من خالله طريقه نحو 
أصدقائي  »غالبية  الصعبة  طفولته  عن  ريتشارليسون  يقول  املجد. 
ذهبوا ليبيعوا املخدرات يف الشارع لقد رأوا يف ذلك طريقا سهال لكسب 
الكثري من املال، لكن أنا كنت أعلم أن ذلك الطريق خاطئ، لذلك ذهبت 
أجل  من  أيضاً  السيارات  لغسل  وذهبت  املال،  لكسب  الحلوى  أبيع 

مساعدة أمي«.

يف سن الرابعة عرشة من عمره كاد يفقد ريتشارليسون حياته 
املواد املخدرة عندما وجه ذلك الرجل سالحه  عىل يد أحد تجار 

تجاه الطفل الصغري، معتقداً أنه من رسق املخدرات ويستعمل 
الكرة ليغطي عىل ذلك فقط.

تلك  من  سنتني  بعد 
تغريت  املفزعة  الحادثة 

سن  ففي  الالعب،  حياة 
السادسة عرشة شاهده رجل 

ريناتوفيالسكو  يدعى  أعمال 
نوروسيتى  ريال  نادي  يف 

وكيل  أصبح  والذي  الصغرية،  بمدينته 
حياة  صناعة  يف  وساهم  بعد،  فيما  أعماله 
لصناعة  يتطلع  أنه  يبدو  لالعب  أفضل 

التاريخ مع السامبا.

{ ريتشارليسون

هدافو المونديال..    من الفقر إلى المجد
تبقى كرة القدم دائما أحد مصادر اإللهام يف هذا 

العالم، فأمام أعيننا نرى قصص النجاح لنجوم 
عانوا من الفقر والحرمان والشقاء، لكنهم لم يتوقفوا 
أبدا عن السعي خلف أحالمهم مهما كان األمر صعباً، 

ويف األخري نجحوا وأصبحوا عظماء يكتبون التاريخ 
ويلهمون اآلخرين ويؤكدون دائما أن لكل مجتهد نصيبا.

قصص اإللهام يف مونديال قطر تبقى صفحة من صفحات 
التاريخ يف مونديال هو نفسه ملهم، فقد نجحت قطر يف كتابة 
تاريخ غري مسبوق باستضافتها كأس العالم، ذلك الحلم الذي 

كان يصفه البعض بأنه مستحيل تحول إىل حقيقة يعيشها 
العالم كله بعني الواقع يف هذه األيام الجميلة والتي ستبقى خالدة 

يف وجدان األمة.
التاريخ الذي تكتبه قطر يحوي بني سطوره تاريخا يدون ألبطال 

يصنعون املجد داخل قطر، نجوم تتألأل فوق املالعب املبهر ويف 
أحضان الجماهري الرائعة.

نجوم بدأت حياتها يف أحضان الفقر واملعاناة، واآلن يصنعون املجد 
ويحطمون األرقام ويقدمون الفرحة والسعادة لبالدهم بتسجيلهم 

األهداف وتحقيق االنتصارات والسعي نحو إنجازات لن تنىس يف كأس 
العالم.

$ الريايض يسلط الضوء يف تقرير خاص عن عدد من النجوم 
الذين يتنافسون عىل لقب الهداف يف مونديال قطر، فربما يغيب عن الكثري 

من املشاهدين أن النجوم الذين يبدعون يف مونديال قطر اآلن لم يتخيلوا 
مطلقاً أن يصلوا ملا وصلوا إليه من شهرة واسعة وثراء كبري، فعندما نقلب 

يف صفحات حياتهم التي بدأت يف ظروف صعبة وتحولت من الفقر املدقع، إىل 
الثراء الكبري الذي ينعمون فيه حالياً بفضل جهدهم واجتهادهم واستمرارهم يف 

العمل والكفاح من أجل تحقيق النجاح.

قصص ملهمة تتوارى                   خلف معاناة عاشوها

كتب - عادل النجار

{ ميسي صغيرا

} رونالدو في الصغر

إيمبـولـــو..
مهاجر عاقب بالده

} إيمبولو

يف واقعة غريبة ال تتكرر كثرياً يف عالم كرة القدم، سجل بريل 
يف  ملنتخبه  الفوز  هدف  سويرسا،  منتخب  مهاجم  إيمبولو، 
مرمى الكامريون، يف أوىل مباريات املنتخب السويرسي بدور 
من  جاء  أنه  الهدف  يف  الغريب  قطر،  بمونديال  املجموعات 
الكامريوني بريل إيمبولو، الذي فضل تمثيل منتخب سويرسا 
السويرسية،  الجنسية  عىل  حصل  أن  بعد  العالم،  كأس  يف 

رافًضا تمثيل منتخب بالده يف املحافل العاملية والقارية.
ويعود القرار الذي اتخذه الالعب ألسباب عديدة، منها هجرته 
إىل  التي عاشها، فرحلته  الصعبة  الحياة  الكامريون بعد  من 
صعبة  محطات  شهدت  املهاجرين  األفارقة  كأغلب  أوروبا 
عديدة، البداية كانت يف ياوندي عاصمة الكامريون البلد التي 
أكثرها  كان  عديدة،  صعبة  ظروف  خالل  وعاشها  بها  ولد 
لتقرر  انفصال والده ووالدته وهو طفل صغري  صعوبة هو 

األم اصطحابه والسفر لفرنسا.
 يف فرنسا التقت بزوجها املستقبيل والذي كان يحمل الجنسية 
مع  رحلته  ليبدأ  ابنها  ومعها  لسويرس،ا  لتنتقل  السويرسية 
كرة القدم، حيث لعب لبازل ثم شق طريقه إىل البوندزليجا 
عرب بوابتي شالكة وبروسيا مونشنجالدباخ قبل أن ينتقل إىل 
موناكو ويتألق معه، ثم ينضم للمنتخب السويرسي ويسجل 
لم  ألنه  االحتفال  رفض  لكنه  قطر،  مونديال  يف  أهدافه  أول 
ينَس طفولته يف ياوندي وال دماءه الكامريونية، لكنه مع ذلك 
كان سببا يف هزيمة األسود للمرة الثامنة 

عىل التوايل يف نهائيات كأس العالم.

فضل تمثيل سويسرا على الكاميرون لمساعدة والدته

ستـرلينـــــج 
ينظف المراحيض

يعترب رحيم سرتلينج أحد أبرز نجوم إنجلرتا يف البطولة، ورغم 
النجاح الذي يحققه لكنه كان قد عانى كثرياً يف بداية حياته.

مرت سنوات عديدة والطفل اليتيم سرتلينج يعيش مع جدته يف 
مدينة كينجستون عاصمة جامايكا، ومعالم مستقبله تبدو غري 

واضحة.
الوحدة كانت تقتل سرتلينج رغم معيشته مع جدته، حيث كان 
يشاهد األطفال يلعبون مع أمهاتهم وهو يف حالة غرية شديدة 

بغياب والدته.
يف سن الخامسة ذهب للعيش مع والدته يف مدينة لندن 

اإلنجليزية، ليصطدم بالواقع األليم ويبدأ يفهم املزيد عن صعوبة 
الحياة.

كانت والدته تعمل بوظيفة جانبية بجانب الدراسة التي كانت 
تكملها من أجل حياة أفضل، حيث كانت تقوم بتنظيف املراحيض 

يف الفنادق من أجل كسب املال وكان يساعدها يف عملها.
تلك الحياة الصعبة كانت الدافع ليتحول رحيم إىل كرة القدم 
التي كان يعشقها، ويتميز باملهارة الشديدة يف ممارستها لذا 

بدأ مسرية ناجحة ورائعة يجني ثمارها اآلن بتميزه يف الدوري 
اإلنجليزي ومع املنتخب يف املونديال.

{ سترلينج

مبــــــــــابي 
بين البكاء وفقر بوندي

لم يكن كليان مبابي نجم منتخب فرنسا الحايل ومتصدر 
ترتيب الهدافني للديوك يف كأس العالم 2022، بتسجيله 
3 أهداف، يتخيل أن يعانق املجد كما يفعل اآلن، فقد عاش 

طفولة صعبة وقاسية يف حي بوندي الفقري بباريس.
كامريوني  فاألب  األعراق،  أحضان أرسة مختلطة  ولد بني 

يدعى ويلفريد، واألم جزائرية واسمها فايزة، لكن الظروف 
العائلية لم تقف حائال بني رغبته يف تحقيق حلمه بمعانقة 

ملعب  من  فيه  يسكن  الذي  الحي  قرب  وربما  الكروي،  املجد 
وربما  الكروي،  بحلمه  تمسكه  يف  سبباً  كان  فرانس  دو  ستاد 

يكون رونالدو الذي اتخذه قدوة سبباً يف تمسكه بأن 
يكون العب كرة قدم.

بالورود  مفروشاً  طريقه  يكن  لم 
بدايته، حتى  يف  كثرياً  عانى  بل 

ويقول:  يحكي  والده  أن 
لم  موناكو  مع  بدايته  يف 
كالعب  مقعد  عىل  يحصل 
كيليان  فكان  أسايس 

والجزء  يوم،  كل  يبكي 
عدم  هو  األصعب 

وجود تفسري لذلك
الفقر  يكون  ربما 
ساهما  قد  والبكاء، 
تركيبة  صناعة  يف 
خاصة لالعب يتوقع 
يكون  أن  الجميع  له 

أحد أساطري كرة القدم. 

عاش طفولة صعبة
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فازت بثالثية وتأهلت لدور الثمانية

هولندا تحبط المخطط األميركي

كاد  حيث  الجانبني،  من  قوية  كانت  املباراة  بداية 
بوليسيتش أن يباغت املنتخب الهولندي بهدف مبكر يف 
الدقيقة الثالثة، حينما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، 
الحارس  تصدى  بعدما  بغرابة  الفرصة  أهدر  لكنه 

نوبريت لتسديدته برباعة.
وهو التهديد الذي جعل املنتخب الهولندي يستلم بعدها 
مبارشة زمام األمور، لريد بهجمة منظمة انتهت بتمريرة 
عرضية من دومفريس إىل ديباي داخل منطقة الجزاء، 
ليقابلها بلمسة خاطفة، استقرت داخل الشباك، لتتقدم 

الطواحني بهدف مبكر.
واصل  بل  الهدف،  بذلك  الهولندي  املنتخب  يكتف  ولم 
أن  ديباي  كاد  أخرى، حيث  أهداف  بحثا عن  محاوالته 
يضيف الهدف من خالل تسديدة قوية مرت بقليل عىل 

مرمى املنتخب األمريكي.
يف  نوبريت  الهولندي  املنتخب  مرمى  حارس  وتألق 

الدقيقة 32 وصد محاولة املهاجم تيموثي ويا.
الثواني  يف  الثاني  الهدف  الهولندي  املنتخب  وأضاف 
األخرية من عمر الشوط األول، هذه املرة عن طريق دايل 
صاحب  ديباي  ممفيس  طريقة  عىل  سجل  الذي  بليند 
الهدف األول، بعد ان تلقى هو اآلخر تمريرة من الالعب 

املتألق يف املواجهة دينزل دومفريس يف الدقيقة 1+45.

أفضل،  بشكل  الثاني  الشوط  األمريكي  املنتخب  ودخل 
محاوالً تقليص الفارق، وأضاع تيم ريم فرصة تسجيل 
الهدف بطريقة غريبة، لكن ترسعه حال دون تمكنه من 

تحقيق ذلك.
يضيف  ان  املحاولة  تلك  بعد  الهولندي  املنتخب  وكاد 
أحد  بقدم  ارتطمت  عرضية  كرة  بعد  الثالث،  الهدف 
يقظة  لكن  املرمى،  نحو  بالخطأ  لتتحول  املدافعني، 

الحارس مات ترينر حالت دون وصولها للشباك.
تلتها محاولة من ماكيني العب يوفنتوس الذي توغل يف 
منطقة العمليات لكن ترسعه هو اآلخر حال دون تمكنه 

من تسجيل أول أهداف منتخب بالده.
من  ديباي  لتسديدة  برباعة  األمريكي  الحارس  وتصدى 
إىل  أصابعه  بأطراف  ليحولها  الجزاء،  منطقة  خارج 

ركنية.
الفارق  البديل حاجي رايت من تقليص  الالعب  وتمكن 
يف الدقيقة 76، بعد عرضية المست قدمه، وقفزت الكرة 
إىل داخل الشباك، لكن دومفريس بدد األحالم األمريكية 
للهولنديني  الثالث  الهدف  أضاف  بعدما  دقائق   5 بعد 
بمقابلته لعرضية من الجهة اليرسى بلمسة إىل الشباك.

لينتهي اللقاء بفوز املنتخب الهولندي والتأهل للدور ربع 
{  فرحة هولنديةالنهائي.

أحبط المنتخب الهولندي مفاجأة الواليات المتحدة األميركية، وتغلب عليه بنتيجة 
3 / 1، ليتأهل للدور ربع النهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، خالل المواجهة التي 
أقيمت أمس على استاد خليفة الدولي. وسجل أهداف الطواحين كل من ممفيس 
في  امستردام  اياكس  ظهير  بليند  ودالي   ،10 الدقيقة  في  برشلونة  نجم  ديباي 

الدقيقة 45+1، ودينزل دومفريس العب اإلنتر في الدقيقة 80.
فيما سجل حاجي رايت الهدف الوحيد للمنتخب األميركي في الدقيقة 76.

كتب - وحيد بوسيوف

فان جال.. يكتب التاريخ
حقق لويس فان جال، مدرب املنتخب الهولندي، 
خالل  بالده،  منتخب  مع  تاريخيًا،  رقًما 

مشاركاته يف بطولة كأس العالم.
للدور  الهولندية  الطواحني  جال  فان  وقاد 
ثمن النهائي بعد الفوز عىل املنتخب األمريكي 
بنتيجة 3 /1، خالل املباراة التي أقيمت أمس 

عىل استاد خليفة الدويل.
لم  جال  فان  لويس  أصبح  االنتصار،  وبهذا 
هولندا  مع  هزيمة  ألي  يتعرض 
إجمايل  من  العالم  كأس  يف 
حقق  حيث  مباراة،   11
وتعادل  مرات   8 الفوز 
وخرس  مناسبات،   3 يف 
أمام  الجزاء  برضبات 

األرجنتني يف 2014.
ألي  يتعرض  لم  أنه  كما 
يف  عودته  منذ  هزيمة 

2021 )19 مباراة(.

األهداف: ممفيس ديباي د10، دالي 
بليند د45 + 1، دومفريس د80 )هولندا(
حاجي رايت د76 )الواليات المتحدة(

الطرد: ال يوجد
الحكم: ويلتون بيريرا

الواليات المتحدة هولندا

31

{  لويس فان جال

دومفريس..نجم المباراة
حصد الظهري األيمن للمنتخب الهولندي، دينزل 
دومفريس عىل جائزة »رجل املباراة«، يف مباراة 

منتخب بالده أمام الواليات املتحدة، يف افتتاح 
مباريات الدور السادس عرش من بطولة كأس 

العالم قطر 2022.
وجاء حصول الالعب عىل الجائزة، بعد املستوى 

الرائع الذي قدمه نجم فريق اإلنرت اإليطايل يف 
املباراة، بعد ان قّدم تمريرتني حاسمتني وسجل 

هدفا يف اللقاء.
وسجل دومفريس الهدف الثالث للطواحني 
الهولندية يف الدقيقة 80، فيما قّدم تمريرة 

الهدف األول الذي سجله ممفيس ديباي، 
والهدف الثاني الذي سجله دايل بليند بنفس 

الطريقة خالل الدقيقة 1+45.
وتأهل املنتخب الهولندي لدور الثمانية من 

بطولة كأس العالم، وذلك عقب فوزه عىل 
نظريه األمريكي )3-1(، أمس السبت، ضمن 
منافسات دور الـ 16 بالنسخة الحالية من 

{  دومفريسمونديال قطر 2022.

ديباي يهدد »فان بيرسي«
هولندا،  منتخب  نجم  ديباي،  ممفيس  الهولندي  افتتح 

التسجيل ملنتخب بالده يف شباك أمريكا، يف ثمن نهائي 
كأس العالم »قطر 2022«.

وأحرز ممفيس ديباي هدف التقدم يف الدقيقة 10
فض  فقد  لإلحصائيات،  »أوبتا«  شبكة  وبحسب 
هونتيالر،  يان  كالس  مواطنه  مع  النزاع  ديباي 
بعدما  التاريخ،  عرب  هولندا  هدايف  وصافة  عىل 

رفع رصيده إىل 43 هدفا.
الهدافني  قائمة  برييس  فان  روبن  ويتصدر 

التاريخيني لهولندا، برصيد 50 هدفا.

{  ديباي

فان دايك:

ظهرنا بمستوى جيد
سعادته  عن  الهولندي،  املنتخب  نجم  دايك،  فان  فريجيل  أعرب 
بالفوزعىل الواليات املتحدة والتأهل للدور الـ 16، واألداء الرائع 

الذي ظهروا به يف املباراة.
حققنا  اللقاء:  بعد  له  ترصيحات  يف  ليفربول  نجم  وقال 
نرصا مستحقا عىل منتخب جيد، ويمكننا تقديم مستوانا يف 
البطولة من خالل مباراة أمس، فقد تحسن مستوانا بشكل 
عىل  واالستحواذ  نصنعها  التي  الفرص  خالل  من  كبري، 
أفضل  مستوى  تقديم  بإمكاننا  واليزال  والتسجيل،  الكرة 

بكثري خالل املباراة املقبلة.

{  فان دايك

بليند.. يترك بصمة

سجل دايل بليند مدافع منتخب هولندا، ثالث أهدافه مع الطواحني الهولندية خالل مسريته الدولية.
وأحرز داني بليند الهدف الثاني لهولندا ضد أمريكا يف املباراة التي جمعت الفريقني أمس السبت عىل استاد 

خليفة الدويل يف دور الـ 16 من كأس العالم »قطر 2022«.
وسجل بليند الهدف يف الدقيقة 45 من عمر الشوط األول، بنفس الطريقة التي أحرز بها ممفيس ديباي 

الهدف األول، عرب عرضية من الجهة اليمنى حولها بقدمه يف الشباك.
الهدف هو األول لبليند يف النسخة الحالية من كأس العالم والثالث يف مسرية الالعب الدولية.
بليند يملك يف رصيده هدفا أمام املكسيك يف مباراة ودية عام 2014، بخالف هدف آخر 

يف لقاء هولندا والربازيل لتحديد صاحب املركز الثالث يف كأس العالم 2014.
يذكر أن بليند شارك مع هولندا يف 97 مباراة دولية مختلفة ما بني 

ودية ورسمية.

{  بليند

}  تصوير ـ محمود حفناوي



بعد  بصعوبة،  النهائي  ربع  لدور  األرجنتيني  املنتخب  تأهل 
فوزه أمس عىل املنتخب األسرتايل بنتيجة 2 /1 يف الدور الـ16 
التي  املواجهة  خالل   ،2022 قطر  العالم  كأس  بطولة  من 

أقيمت عىل ملعب أحمد بن عيل.
 )35( الدقيقة  يف  مييس  ليونيل  األرجنتني  أهداف  وسجل 
وجوليان ألفاريز يف الدقيقة )57(، بينما سجل هدف أسرتاليا 

الوحيد إنزو فرينانديز بالخطأ يف مرماه يف الدقيقة )77(.
وترضب األرجنتني بالتايل موعدا يف ربع النهائي أمام هولندا، 

والتي تفوقت يف وقت سابق عىل الواليات املتحدة.
أتت املحاولة األوىل يف املباراة لصالح األرجنتني، بتسديدة من 
جوميز من عىل حدود املنطقة يف الدقيقة 17، ذهبت بعيدا عن 

املرمى.
وتقدمت  الثقة  اكتساب  يف  أسرتاليا  بدأت  الوقت،  مرور  ومع 
للشق الهجومي، وظهرت للمرة األوىل بارتقاء لسوتار لعرضية 
من ركلة ركنية يف الدقيقة 29، مسددا رأسية اصطدمت بأقدام 

رومريو.
مهد  بعدما   ،35 الدقيقة  يف  التسجيل  األرجنتني  وافتتحت 
كرة  األخري  ليسدد  املنطقة،  داخل  ملييس  الكرة  أوتاميندي 

أرضية مقوسة سكنت الشباك.
الثقة  يمنحها  لم  ذلك  أن  إال  األرجنتني،  تقدم  الرغم من  وعىل 
للتقدم بصورة أكرب للهجوم، ولم يحرر أيضا أسرتاليا للتقدم 
بتقدم  األول  الشوط  لينتهي  النتيجة،  تعديل  أجل  من  لألمام 

األرجنتني )-1 0(.
وبدأت األرجنتني الشوط الثاني بقوة، بتسديدة من مييس من 

عىل حدود املنطقة يف الدقيقة 50، أمسك بها رايان.

خطأ  بعد   ،57 الدقيقة  يف  الثاني  الهدف  األرجنتني  وأضافت 
فادح من الحارس رايان، الذي حاول مراوغة الثنائي دي بول 

وألفاريز، ليفتكها األخري ويسجل بسهولة يف الشباك.

بتسديدة  لألرجنتني،  الهجمات  كافة  قيادة  يف  مييس  واستمر 
67، ذهبت بعيدا  الدقيقة  الجزاء يف  أخرى من خارج منطقة 

عن املرمى.
وعادت األرجنتني لتشكيل الخطورة يف الدقيقة 75، بتسديدة 
ملنطقة  األيرس  الجانب  من  تاجليافيكو  البديل  من  أرضية 

الجزاء، مرت إىل جوار القائم.
77، بتسديدة  ونجحت أسرتاليا يف تقليص الفارق يف الدقيقة 
من جودوين من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بفرينانديز 

وغريت اتجاهها مخادعة الحارس وسكنت الشباك.
بتالعب   ،80 الدقيقة  يف  النتيجة  تعدل  أن  أسرتاليا  وكادت 
بيهيش بأربعة العبني من األرجنتني، قبل تسديد كرة من داخل 
املنطقة، اصطدمت بقدم ليساندرو مارتينيز وخرجت إىل ركلة 

ركنية.
عىل  من  مقوسة  بتسديدة   ،81 الدقيقة  يف  هروستيك  وتبعه 

حدود منطقة الجزاء ذهبت أعىل العارضة.
وتلقى الوتارو بينية داخل املنطقة يف الدقيقة 88، ليسدد كرة 

أرضية ضعيفة ذهبت بعيدا عن املرمى.
يف  الثالث  الهدف  إلضافة  محققة  فرصة  األرجنتني  وأهدرت 
داخل  لالوتارو  سحرية  كرة  مييس  مرر  بعدما   ،89 الدقيقة 

املنطقة لينفرد برايان، ويسدد بغرابة أعىل العارضة.
الثالثة من الوقت بدل الضائع،  الدقيقة  ويف لقطة مشابهة يف 
برايان،  انفرد  الذي  بينية سحرية أخرى لالوتارو  مرر مييس 

ليسدد كرة تصدى لها حارس أسرتاليا.
وسدد بعدها مييس كرة مقوسة من داخل املنطقة، مرت بقليل 

إىل جوار القائم.
وكادت أسرتاليا أن تصعق األرجنتني بانفراد لكول مسددا كرة 
اللقاء بفوز األرجنتني  لينتهي  لها،  التصدي  تألق مارتينيز يف 

.)1-2(

تغلبت على أستراليا بصعوبة

»الطواحين« األرجنتين تتأهل لـ

كتب- وحيد بوسيوف
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{ األرجنتين

بهدف مونديالي

عن مواجهة هولندا

ليو يحتفي 
بمباراته الـ »1000«

أكونيا ومونتيل 
يتفاديان الغياب

ميسي.. يحظى 
بدعم عائلته

مشواره  يف  الـ1000  بمباراته  ليونيل  احتفى 
املنتخب  مرمى  يف  هدفا  بتسجيله  الكروي، 
يف  ملييس  األول  هو  الهدف  هذا  األسرتايل.ويعد 
األدوار اإلقصائية، عىل مدار تاريخ مشاركاته يف 
كأس العالم.وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، 
كأس  يف  أهداف   8 سجل  وأن  سبق  مييس  فإن 

العالم، جاءت جميعها يف مرحلة املجموعات.
وتحمل مباراة أمس، رقم 1000 ملييس يف مسريته 

مع كرة القدم، ويحمل هذا الهدف الرقم 789.
أن  أيضا،  لإلحصائيات  »أوبتا«  شبكة  وذكرت 
للمباراة  سيصل  أسرتاليا،  أمام  بمشاركته  مييس 
أنه  وأضافت  الكروي.  بمشواره  له   1000 رقم 
خالل 999 مباراة لعبها الربغوث األرجنتيني سواء 
 788 تسجيل  من  تمكن  املنتخب،  أو  األندية  مع 

هدفا، بينما قدم 338 تمريرة حاسمة.

وجونزالو  أكونيا  ماركوس  الثنائي  تفادى 
يف  هولندا  مواجهة  عن  الغياب  خطر  مونتيل، 
لو  الالعبان يف خطر  النهائي.. وكان  الدور ربع 

تلقيا بطاقة صفراء أمام أسرتاليا.
األساسية  التشكيلة  يف  أكونيا  ماركوس  وبدأ 
ضد  أمس  ليلة  مباراة  يف  األرجنتني  ملنتخب 
ليونيل  الفني  املدير  احتفظ  بينما  أسرتاليا، 
البدالء  مقاعد  عىل  مونتيل  بجونزالو  سكالوني 

ودخل يف الدقيقة 80 مكان مولينا.
تخطي  بعد  النهائي،  لربع  تأهلت  هولندا  وكان 

املنتخب األمريكي، بنتيجة 3 - 1.

{ ميسي

{ عائلة ميسي

{ أكونيا

الفتات ليو ومارادونا تزين الملعب
مقارنة  واضحة،  بكثافة  األرجنتينية  الجماهري  وتواجدت 
بمشجعي أسرتاليا، وأطلقوا الهتافات قبل اللقاء بأكثر من 

ساعتني.
يحمل كأس  األرجنتني الفتات ملييس وهو  وعلق مشجعو 
وهو  مارادونا،  دييجو  لألسطورة  صورة  ومعه  العالم، 

يحمل كأس العالم عام 1986.
املدرجات  مارادونا يف  أيضا الفتات لألسطورة  وتواجدت 

األرجنتينية.
وتأهل منتخب األرجنتني متصدرا ترتيب املجموعة الثالثة 
برصيد 6 نقاط بعد الخسارة أمام السعودية والفوز عىل 

بولندا واملكسيك.
يف  الثاني  املركز  احتل  بعدما  أسرتاليا  منتخب  وصعد 
والدنمارك  تونس  عىل  الفوز  بعد  الرابعة،  املجموعة 

والخسارة أمام فرنسا.

حرضت عائلة النجم األرجنتيني ليونيل مييس، يف 
ملعب أحمد بن عيل، لحضور مباراة أسرتاليا، يف 

ثمن نهائي كأس العالم )قطر 2022(.
من  وفد  حضور  بجانب  مييس  والدة  وتواجدت 
عائلته، ملساندة النجم األرجنتيني يف مواجهة ليلة 

أمس.
اللقاء حضورا جماهرييا كبريا من جانب  وشهد 
املدرجات  أشعلوا  الذين  األرجنتني،  مشجعي 

مبكرا بهتافاتهم لدعم الالعبني.
الثالثة  املجموعة  صدارة  بعد  األرجنتني  وتأهلت 
األسرتايل  املنتخب  جاء  بينما  نقاط،   6 برصيد 

وصيفا للمجموعة الرابعة، خلف فرنسا.

ألفاريز يضيف 
ثاني أهدافه

إضافة  من  األرجنتينية  للكرة  الشابة  املوهبة  تمكن 
الهدف الثاني له يف بطولة كأس العالم قطر 2022، 
بعد أن سجل أمس الهدف الثاني يف مرمى املنتخب 
مرمى  يف  سجله  الذي  األول  الهدف  بعد  األسرتايل، 

املنتخب البولندي.
ونجح العب مانشسرت سيتي يف تسجيل الهدف الثاني 
من   57 الـ  الدقيقة  يف  األرجنتيني  املنتخب  لصالح 

عمر اللقاء.
خطأ  ألفاريز  جوليان  استغل  بعدما  الهدف  جاء 
القدم ووضع  لكرة  األسرتايل  املنتخب  مرمى  حارس 

الشباك بنجاح.الكرة داخل 

{ جوليان ألفاريز
{ جماهير التانجو

 األهداف: ليونيل ميسي د35، جوليان ألفاريز 
د57 )األرجنتين(

جريج جودين د77 )أستراليا(
الطرد: ال يوجد

الحكم: سزيمون مارسينياك 

أستراليااألرجنتين
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حرصت الجماهير 
األرجنتينية على تعليق 

الفتات لدعم القائد 
ليونيل ميسي في 

مواجهة أستراليا مساء 
أمس السبت، على 

ملعب أحمد بن علي 
المونديالي، في ثمن 
نهائي كأس العالم 

)قطر 2022(.
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فرنســــا تتطلــــع للثــــــأر

ال مجــــال لألخطــــاء
أكد ديديه ديشامب، مدرب منتخب 
الديوك  عنارص  جميع  أن  فرنسا، 
املواجهة  أجل  من  جاهزة 
املرتقبة مع بولندا، اليوم األحد، 
ضمن  الثمامة  ملعب  عىل 
الـ16  دور  منافسات 
قطر  العالم  لكأس 

.2022
ل  قا و
 ، مب يشا د
ن  إ

منتخب 

وهو  دفاعية،  بطريقة  يلعب  بولندا 
يعشق هذه الطريقة.

طريقتهم  »لديهم  وأضاف: 
أسلحة  ويمتلكون  أيضا،  الهجومية 
أظهروا  مفعمون  وشباب  قوية، 
نحرتم  أن  علينا  مقبولة،  مستويات 
فال مجال  لنا  وبالنسبة  قدموه«  ما 

لألخطاء.

تشيسالف:

لسنا مرشحين ولكن..!
إن  بولندا،  ملنتخب  الفني  املدير  ميشنيفيتش  تشيسالف  قال 
دور  تخطي  أجل  من  لفريقه  كبرية  أهمية  تشكل  فرنسا  مواجهة 
املؤتمر  2022.. وأكد تشيسالف، خالل  العالم قطر  الـ16 بكأس 
يف  والضوء  الفوز  عن  يبحث  أنه  املواجهة،  يسبق  الذي  الصحفي 

الظلمة، وأنه ال يركز عىل اإلحصائيات والتاريخ أبدا.
وأضاف: »عرضت عىل الالعبني مجموعة من لقطات الفيديو ملباراة 
للمواجهة  تحضريهم  أجل  من  أسرتاليا،  وضد  والدنمارك،  فرنسا 
املقبلة«.. وأمىض قائال: »لسنا مرشحني للفوز لكننا نرغب بتقديم 
من  نخاف  وال  إقصائية،  مباراة  هذه  ذلك..  أجل  من  عندنا  ما  كل 
ما  يهمنا  وال  فرنسا،  منتخب  نحرتم  نحن  نخشاه،  وال  خصمنا 

يقولونه عنا«.

ميليك يكشف
طريقة إيقاف كيليان
تحدث أركاديوش ميليك، نجم منتخب بولندا، عن املواجهة 
: »إيقاف كيليان مبابي؟ نحتاج  املرتقبة أمام فرنسا، قائالاً
نارية  دراجات  إىل 
أفضل  أحد  إنه  إليقافه، 
الوقت  يف  الالعبني 

الحايل«.
يمتلك  »مبابي  وأكد: 
يف  كبرية  رسعة 
ستكون  امللعب، 
فعالة  طريقة  هذه 

إليقافه«.
أن  وأضاف: »يجب 
نبذل مجهودا كبريا 
للفوز  وجماعيا 
املباراة  بهذه 
لذلك  العالم،  أبطال  »سنواجه  وتابع:  الصعبة«.. 
التحدي ونسعد الجماهري  نأمل أن نكون عىل قدر 

بتحقيق حلم التأهل«.

لوريس:

علينا أن نكون هادئين
تحدث هوجو لوريس حارس منتخب فرنسا، عن مواجهة 

الديوك مع بولندا.
يسبق  الذي  الصحفي  املؤتمر  خالل  لوريس،  وأوضح 
الفوز عىل  املنتخبني: »نركز بشكل كبري عىل  املواجهة بني 

بولندا، ستكون معركة رضوسا«.
ودافع عن صديقه الحارس ستيف مانداندا، قائالاً: »هدف 
صعب  الخزري  وهبي  سجله  الذي  تونس 
يتحمل  ال  إنه  دقيقة..  بطريقة  وسددها 

املسؤولية«.
 141( لوريس  هوجو  معادلة  وعن 
مباراة( لرقم ليليان تورام )142 
»أمر  لوريس:  قال  مباراة(، 
ننظر  ال  اآلن  لكن  للغاية،  مثري 
لألرقام، لكن نهتم أكثر بالرتكيز 

عىل املنافسة يف املونديال«.
نكون هادئني،  أن  »علينا  وتابع: 
الرتكيز،  مستويات  أعىل  ويف 
شعورنا  وهذا  الوضع  أرى  وهكذا 

يف الوقت الحايل«.

صراع مثير بين نجمين

مرماهم  بحارس  بولندا،  مدرب  تشيسالف  أشاد 

أنه  عىل  تشيزني  برهن  »لقد  عنه:  وقال  تشيزني، 

حارس كبري، لعب مع نواٍد مرموقة، وقد أكد قدراته، 

نحن سعداء من أجله وسوف يبيل بالء حسن«.

قائال:  مورينيو،  بجوزيه  مقارنته  عن  تحدث  كما 

األهم،  الفوز والنجاح هو  الزمن،  املقارنة عفى عليها 

صعبا،  رقما  تكون  بأن  وعي  عىل  املنتخبات  كل 

سنواجه فرنسا بما لدينا من عنارص، وما لدينا من 

أهداف لتحقيقها.

عىل  أشكره  قال:  مورينيو،  يف  رأيه  وعن 

كل  مع  تحدثت  لزيلنسكي،  تدريبه 

املدربني الذين يدربون العبي فريقي. 

الفرنيس،  املنتخب  مدرب  ديشامب،  ديديه  تحدث 

وليفاندوفسكي  مبابي  بني  املرتقبة  املواجهة  عن 

مهاجمان  فهما  لالهتمام،  مثرية  ستكون  إنها  وقال 

لإلعالم  تاركا  العالم،  يف  النخبة  بني  ومن  مختلفان، 

أمر املقارنة بينهما.

أال  ويجب  فعال،  العب  ليفاندوفسكي  أن  إىل  ولفت 

تقليل  يتم  وأن  الفرص،  عىل  يحصل 

يحسن  أنه  مؤكدا  الكرة،  عىل  استحواذه 

أفضل  يستغل  أن  يستطيع  وهو  تمركزه، 

الفرص.

اإلشادة بـ »تشيزني«

من خسارة عمرها »40« عاما أمام بولندا

عاما   40 مرور  بعد  أ  ب.  د.  الدوحة- 
كأس  بنهائيات  الوحيد  لقائهما  عىل 
العالم لكرة القدم، يعود منتخب فرنسا 
ملواجهة نظريه البولندي يف املونديال من 

جديد يف لقاء أوروبي خالص.
وستكون حملة املنتخب الفرنيس للدفاع 
عن لقبه الذي حققه يف املونديال املايض 
حينما  املحك،  عىل   2018 عام  بروسيا 
يالقي بولندا عىل استاد الثمامة اليوم، يف 

دور الـ16 بكأس العالم قطر 2022.
قبل  محبيه  قلق  فرنسا  منتخب  وأثار 
مونديال  يف  اإلقصائية  األدوار  خوض 

قطر، رغم صدارته ترتيب مجموعته يف 
الدور األول، يف ظل األداء املتذبذب الذي 

قدمه خالل دور املجموعات.
وصعد املنتخب الفرنيس ملرحلة خروج 
املغلوب يف املونديال، بعدما تواجد عىل 
قمة املجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، 
عقب تحقيقه انتصارين وتلقيه خسارة 
العام  األهداف  بفارق  متفوقا  وحيدة، 
أسرتاليا،  منتخب  مالحقيه  أقرب  عىل 
الذي  الرصيد،  نفس  يف  معه  املتساوي 
تلك  عن  املغلوب  خروج  ملرحلة  رافقه 
املجموعة.. ورغم البداية القوية ملنتخب 

)الديوك( يف البطولة بفوزه الساحق 4 
/  1 عىل أسرتاليا يف الجولة االفتتاحية 
منتخب  عقبة  اجتاز  فقد  للمجموعة، 
تغلب  بعدما  األنفس،  بشق  الدنمارك 
عليه 2 /  1 يف الدقائق األخرية بالجولة 
الثانية، قبل أن يخرس صفر /  1 أمام 

املنتخب التونيس يف ختام لقاءاته.
أمام  الفرنيس  املنتخب  سقوط  وأنهى 
ضمانه  عقب  جاء  والذي  تونس، 
التأهل مبكرا للدور املقبل، سلسلة عدم 
الخسارة يف املونديال، التي حققها فريق 
لقاءاته  خالل  ديشان  ديدييه  املدرب 

العالم، حيث  كأس  يف  املاضية  التسعة 
كانت هذه هي الهزيمة األوىل للفريق يف 
أمام   1   / منذ خسارته صفر  البطولة 
أملانيا يف دور الثمانية بنسخة املسابقة 

عام 2014 بالربازيل.
بدون  البطولة  فرنسا  منتخب  ودخل 
بسبب  البارزين  نجومه  من  العديد 
ونجولو  بنزيمة  كريم  مثل:  اإلصابة 
كانتي وبول بوجبا، كما أصيب لوكاس 
يف  بقطع  البطولة  خالل  هرينانديز 
الرباط الصليبي للركبة، مما تسبب يف 
مغادرته معسكر الفريق وعودته لبالده 

من أجل الخضوع لجراحة.
ودفع ذلك ديشان لالستعانة بمجموعة 
من العنارص البديلة يف القائمة األساسية 
للفريق التي خاضت لقاء تونس، خشية 

تعرض املزيد من النجوم لإلصابة.
الصحفي  املؤتمر  يف  ديشان  وقال 
عقب املباراة »كان يتعني عيل أن أمنح 
خاصة  الراحة،  من  قسطا  الالعبني 
وأن املباراة املقبلة ستكون الرابعة لهم 

خالل 12 يوما«.
التي  الرابحة  األوراق  جميع  وتبدو 
جاهزة  حاليا  فرنسا  منتخب  يمتلكها 

مبابي  كيليان  بقيادة  بولندا،  ملواجهة 
كومان  وكينجسيل  ديمبيل  وعثمان 
هدفا  أحرز  الذي  جريزمان،  وأنطوان 
يف مرمى )نسور قرطاج( يف اللحظات 
األخرية قبل أن يتم إلغائه بداعي وقوعه 

يف مصيدة التسلل.
بولندا،  منتخب  مواجهة  تكون  ولن 
الذي يعود للظهور يف األدوار اإلقصائية 
نسخة  منذ  األوىل  للمرة  للمونديال 
املكسيك،  يف   1986 عام  املسابقة 
الفرنيس،  املنتخب  عىل  سهلة  مواجهة 

بطل العالم عامي 1998 و2018.

{ منتخب فرنسا

{ منتخب بولندا

ديشامب:



ب.  د.  الدوحة- 
منتخب  يطمح  أ- 
لرد  السنغال 
لكرة  االعتبار 
اإلفريقية  القدم 
منتخب  أمام 
حينما  إنجلرتا، 
اليوم  معه  يلتقي 

يف استاد البيت بدور 
كأس  لنهائيات  الـ16 

العالم قطر 2022.
القارة  جماهري  ومازالت 

منتخب  فوز  تتذكر  السمراء 
منتخب  عىل   2   /  3 إنجلرتا 

اإلضايف-  للوقت  اللجوء  بعد  الكامريون- 
 ،1990 عام  إيطاليا  مونديال  نسخة  يف  الثمانية  بدور 
ليحرم منتخب )األسود غري املروضة( من أن يصبح أول 
منتخب إفريقي يصعد للدور قبل النهائي يف كأس العالم 

عرب التاريخ.
اإلنجليزي  نظريه  يذيق  أن  يف  السنغايل  املنتخب  ويأمل 
الكامريون،  منتخب  منها  تجرع  التي  الكأس،  نفس  من 
وأن يطيح به من البطولة رغم تصدره قائمة الرتشيحات 

للتتويج باللقب يف تلك النسخة.
ولن يكون األمر سهال لفريق املدرب املحيل أليو سيسيه 
منتخب  قدمه  الذي  املبهر  األداء  ظل  يف  الحال،  بطبيعة 
إنجلرتا خالل مشواره بدور املجموعات يف مونديال قطر.

العالم  بكأس  للفوز  الساعي  إنجلرتا،  منتخب  وتأهل 
املسابقة  استضاف  عندما  بها  توج  بعدما  الثانية  للمرة 
عىل مالعبه عام 1966، لألدوار اإلقصائية عقب تصدره 
ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، حيث حقق انتصارين 
وتعادال وحيدا، ليصبح صاحب الرصيد األعىل من النقاط 
واملغرب،  هولندا  منتخبي  مع  باالشرتاك  األول  الدور  يف 
إجمايل  من  مجموعتيهما،  يف  ذاته  الرصيد  حققا  اللذين 

32 منتخبا شارك يف 
مرحلة املجموعات.

منتخب  واستهل 
إنجلرتا مشواره يف 
الثانية  املجموعة 
 6 بانتصار كاسح 
منتخب  عىل   2   /
الجولة  يف  إيران 
األوىل، قبل أن يكتفي 
بالتعادل بدون أهداف 
الواليات  منتخب  مع 
الثانية،  بالجولة  املتحدة 
أنيابه من جديد  لكنه كرش عن 
منتخب  جاره  عىل  صفر    /  3 وفاز 

ويلز يف ختام لقاءاته باملجموعة.
ويمتلك املنتخب اإلنجليزي أقوى خط هجوم يف البطولة 
حاليا باالشرتاك مع منتخب إسبانيا، حيث كان املنتخبان 

األكثر تسجيال يف الدور األول برصيد 9 أهداف.
ويعاني جاريث ساوثجيت، املدير الفني ملنتخب إنجلرتا، 
الذي قاده لحصد املركز الرابع يف نسخة املسابقة املاضية 
بروسيا عام 2018، من حرية الختيار تشكيلته األساسية 
للمباراة، يف ظل وفرة الجاهزين، خاصة يف خط الهجوم.

هجوم  قيادة  يف  فودين  وفيل  راشفورد  ماركوس  وتألق 
اكتفى  أمام ويلز، حيث أحرز األول هدفني فيما  الفريق 
الثاني بتسجيل هدف وحيد، علما بأنهما كانا بديلني يف 

بداية البطولة للثنائي بوكايو ساكا ورحيم ستريلينج.
يف املقابل، صعد منتخب السنغال، الذي خاض البطولة 
بايرن  فريق  جناح  ماني،  ساديو  املصاب  نجمه  بدون 
ميونخ األملاني، لدور الـ16 للمرة الثانية يف تاريخه بكأس 
املجموعات،  بدور  مجموعته  وصافة  نال  بعدما  العالم، 
6 نقاط من انتصارين وخسارة وحيدة، ليمحو  برصيد 
الصورة الباهتة التي بدا عليها يف املونديال املايض، الذي 

شهد خروجه من مرحلة املجموعات قبل 4 أعوام.

{ منتخب السنغال
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سيسيه يتعرض لوعكة صحية

 

كشف ريجيس بوجاريت تطورات الحالة الصحية ألليو سيسيه املدير 
وخضنا  صحية،  وعكة  من  يعاني  »سيسيه  قائال:  للمنتخب،  الفني 
الفوز  املباراة،  مران األمس بتعليماته، متأكدون من وجوده غدا يف 
أن نقول  إنجلرتا سيكون لحظة رائعة وإنجازا رائعا، يمكن  عىل 
إن األمر متساو مع إنجاز 2002، الفوز عىل فريق بهذا املستوى 
أمر رائع«. وواصل: »أؤكد أن مدربنا يعاني من بعض ارتفاع 
الحرارة ونراقب حالته، هو يف تحسن، بعض الالعبني املصابني 
يريدون العودة للمشاركة برسعة لكننا نفضل الصرب عليهم«.

واستطرد: »مشجعو السنغال نعلم أهمية دورهم، عندما يكون 
هناك مشجعون خارج السنغال فإننا نقدر دعمهم لنا، ونحث 

مشجعينا عىل التواجد سواء كانوا سنغاليني أو أفارقة«.

هدفنا الصعود مباراة صعبة

شدد ريجيس بوجاريت املدرب املساعد ملنتخب 
السنغال، عىل أهمية مواجهة إنجلرتا. وقال بوجاريت، 

يف املؤتمر الصحفي: »هدفنا الصعود اليوم، ومتأكد أننا 
سنكون جاهزين ومستعدين، ستكون مواجهة صعبة 
لكن علينا أن نحافظ عىل الهدوء«. وأضاف: »ال يمكن 

القول إن العبي السنغال يفضلون اللعب يف الدوري 
اإلنجليزي عن الفرنيس أو العكس، الربيمريليج متميز 

وتجربة اللعب مع األندية فيه متميزة، لكن السنغال 
تمتلك العبني جيدين، هذا هو األهم بالنسبة لنا«.

وأكمل: »الكرات الثابتة ستلعب دورا اليوم، مهما كان 
الالعبون ومستواهم وشهرتهم.. نستطيع السيطرة 

وغزو امللعب ونجعل الكفة تميل إىل صالحنا«.
وتابع: »بعض املنتخبات سوف تخاطر يف األدوار 
املقبلة النتزاع النتائج وخلق الفارق، وهذا مرتبط 

بوترية املباريات، أهم يشء هو الرتكيز«.

أكد جاريث ساوثجيت مدرب املنتخب اإلنجليزي عن 
صعوبة مباراتهم أمام انجلرتا.

وقال ساوثجيت يف املؤتمر الصحفي: »املنتخبات 
االفريقية رائعة ولديهم العبون فرديون رائعون لذلك 

ستكون مباراة صعبة وسيسيه مدرب ممتاز«.
وأضاف: »بكل تأكيد سنواجه خصًما قوًيا وفريًقا 

يضم مجموعة مميزة للغاية من الالعبني«.
وأشار: »يف هذا املونديال رأينا الكثري من املفاجآت 

خاصًة من املنتخبات، إنهم يقومون بعمل رائع ولديهم 
مدربون عىل مستوى عاٍل«.

وأوضح: »لم أتفاجأ من مستوى اليابان وتأهلهم، 
وأيًضا األمر ذاته عىل منتخب السنغال، استحقوا 

التأهل«.
وأكمل: »كل الالعبني تدربوا بشكل طبيعي وجاهزون 

لالختيار ملواجهة السنغال«.

{ ريجيس بوجاريت  { جاريث ساوثجيت

 }

أليو سيسيه

}

بوجاريت:ساوثجيت:

}

فودين

}

فودين:

أشـــعــر بخيـبــة أمــــل
علق فيل فودين جناح منتخب إنجلرتا، عىل قلة مشاركته أساسيًا رفقة كتيبة جاريث ساوثجيت مدرب األسود 

الثالثة، يف كأس العالم قطر 2022. وقال فودين، يف ترصيحات ملوقع »بي بي يس«: »كانت هناك لحظات 
من الصعود والهبوط، أشعر بخيبة األمل لعدم املشاركة أساسيًا يف املزيد من املباريات، ولكن هذا 

جزء من البطولة، وأنا العب للفريق، وعندما أحصل عىل الفرص سأستغلها«.
املتزايد بشأن مشاركتي أساسيًا بصورة أكرب،  وأضاف: »تابعت اهتمام وسائل اإلعالم 

وكان من الصعب تجنب ذلك، هناك منافسة كبرية، بوكايو ساكا أبىل البالء الحسن 
أيًضا وقدم مستوى مميزا  األوىل، وماركوس راشفورد سجل  املباراة  وسجل يف 
سيعاني  وبالتايل  ليثبتها،  نقطة  لديه  والكل  يسجل  »الكل  وتابع:  ويلز«.  أمام 

جاريث ساوثجيت من الصداع الختيار التشكيل األسايس يف املباراة املقبلة«.

ألفريد جوميز:

علينا أن نكون إيجابيين
أن  للسنغال  االحتياطي  الحارس  ألفريد جوميز  يرى 
املنتخبات اإلفريقية عربت عن نفسها وهويتها جيدا 
يف مونديال قطر ببلوغ الدور ثمن النهائي. وقال 
وتونس  »الكامريون  صحفي:  مؤتمر  يف  جوميز 
كان لديهما فرصة التأهل، ويف املستقبل القريب 
مراحل  بلوغ  من  إفريقيا  منتخبات  ستتمكن 
متقدمة«. وأضاف: »علينا أن نركز عىل تأكيد 
البصمة اإلفريقية، وأن نكون إيجابيني بالتقدم 

{ ألفريد جوميزالذي أحرزناه. 

طريقا  راشفورد  ماركوس  إنجلرتا  منتخب  مهاجم  سلك 
طويلة، وصعبة يف بعض األحيان، الستعادة الثقة بنفسه والتي 
أضاعوا  العبني  ثالثة  أحد  كان  أن  بعد  سيما  ال  محّطمة،  بدت 
أوروبا  كأس  نهائي  إنجلرتا  بخسارة  تسببت  ترجيحية،  ركالت 

صيف عام 2021 ضد إيطاليا.
موسما  راشفورد  عاش  الرتجيحية،  ركلته  يف  إخفاقه  فبعد 

 13 خاض  حيث  يونايتد،  مانشسرت  صفوف  يف  صعبا 
 4 وسجل  املمتاز،  اإلنجليزي  الدوري  يف  مباراة 

يف  مستواه  يستعيد  أن  قبل  فقط،  أهداف 
األشهر األخرية.

راشفورد

يتطلع لمحو »2021« !

لرد اعتبار الكرة اإلفريقية

السنغال تتحدى إنجلترا

{  إنجلترا
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»الطواحين« تأهلوا

حماس »التانجو«

تشجيع 

احتفال النصرجنوني

ب
رق

ت

أرجنتينا في القلب

صورة للذكرى

مساندة العائلة

انتهى الحلم

زي موحد

عشق األسطورة



- لم تحظ بطوالت كأس العالم السابقة بمثل ما 
تحظى به بطولة كأس العالم يف قطر من اهتمام، 
ليس لكونها تقام ألول مرة يف الرشق األوسط بل 

لكونها خطفت كل األنظار بكل تفاصيلها..
- ونحن يف اليوم الثالث عرش من البطولة فمن املهم 
أن نشري إىل أننا نجحنا يف عكس الصورة الحقيقية 

ملجتمعنا القطري بشكل خاص والخليجي والعربي 
بشكل عام، وما نتميز به من تمسكنا بديننا 

وبعاداتنا وتقاليدنا وان تكون هذه البطولة فرصة 
لتثقيف تلك الشعوب بديننا وتعريفهم بها، وليس 

كما يدعيه ضعاف النفوس بأنها متاجرة بالدين 
واستطعنا أن نحول بطولة كأس العالم إىل بطولة 

آمنة للجميع وخالية من الشوائب وأن تكون بطولة 
رياضية بكل معانيها، فأصبح الجميع يشعر 

بالراحة واألمان واالطمئنان ويتجول الزائر بكل 
حرية وأينما يتجه يجد من يساعده ويوجهه إن 

تطلب األمر..
- عندما نشاهد اهتمام الجماهري بمالبسنا التقليدية 

فهذا أيضا لم يأت من فراغ، بل بسبب تمسكنا بها 
من الثوب والغرتة والعقال، ولهذا السبب شد ذلك 
من انتباه واهتمام الجماهري فأصبحوا يتهافتون 
القتنائها وارتدائها بل رشائها الرتدائها أيضا يف 

بلدانهم.
 أيضا الجوانب اإلنسانية ترتك أثرا إيجابيا لن 

تمحيه األيام، فإىل جانب ان التنظيم تتحدث عنه كل 
األلسنة بمختلف اللغات، واإلثارة التي انطلقت مع 
الدور األول وهذا ما لم نتعوده يف النسخ السابقة، 
ولكن من جديد الجوانب اإلنسانية كانت والتزال 

حارضة إىل اليوم.
يف هذه األسطر لن أتحدث عن املنافسة داخل 

املالعب الثمانية، بل عىل قصص من قلب املونديال..
سأبدأها باملدرب الربازييل تيتي الذي لم يسبق أن 
شاهدته يبكي فرحا أو حزنا للهزيمة، لكن ذرف 

الدموع متأثرا بموقف رجل عربي مع أرسته يف 
قطر، حينها قال »كرة القدم تمنحنا الكثري من 
األشياء الجميلة، خاصة فيما يتعلق بالصغار، 

تمنحهم الرياضة من الناحية الرتبوية«، فكرة القدم 
كما قال تيتي تتجاوز الفوز وألشياء أبعد من ذلك، 
وهي أن نكون متضامنني مع اآلخرين.. فالرياضة 

هي وسيلة لإلخوة واالحرتام يف العالم..
وبالفعل اإلخوة واالهتمام باإلنسان هو املبدأ الذي 

تعاملت به قطر يف ملف استضافة املونديال.
هذه القصص اإلنسانية نشاهدها يوميا يف 

البطولة، ففي شوارع الدوحة التي جمعت مختلف 
الثقافات يف العالم، ستجد صعوبة يف التمييز بني 
الجنسيات من خالل الزي الذي يرتدونه، فالكل 

يعرب عن انبهاره بأجواء البطولة من خالل ارتداء 

الزي الخليجي من الغرتة والعقال، ومن اللقطات 
الطريفة، ظهر مقطع فيديو لفرد من األمن يرشد 
أحد املشجعني لكيفية ارتداء »الغرتة« و»العقال«.

من الزي القطري والخليجي، انتقل معكم إىل كرم 
الضيافة القطرية العربية، التي تبدأ من خالل 

مجالسنا املفتوحة أمام كل الناس، التي أصبحت 
تتحدث أيضا كل اللغات، بل يتعدى األمر ذلك، 

فالكرم ستجده بني يف )فرجان قطر( ففي مباراة 
أسود األطلس أمام بلجيكا، بعد فوز املغرب باملباراة 

استقبلت العوائل القطرية الجمهور بالقهوة 
والتمور والحلويات أمام استاد الثمامة، يف منظر لن 

تشاهده إال وانت يف قطر.

وسأبقى معكم يف استاد الثمامة، هذه املرة مع 
موقف حدث لزميلنا مع صديقه مراسل لقناة 

فرانس 24، فبينما يهّم بالخروج من امللعب، أوقفه 
أحد شبابنا عند الساعة الواحدة ليالً عرض عليهما 

التوصيل ملكان إقامتهما، يف موقف لم يستغربه 
زميلنا، لكن مراسل القناة الفرنسية قال له: زرت 
الكثري من البلدان لكن مثل هذه املواقف لم تحدث 

معي إال يف قطر.
من كرم الضياقة إىل األمن واألمان، سأحدثكم 

عن بريد قطر، الذي يحتفظ بكل من ضاعت منه 
ممتلكات شخصية يف أحد املالعب الثمانية، هنا 

سأحكي قصة 3 مشجعني برازيليني يبحثون عن 
محفظة فقدوها يف مباراة بالدهم ضد رصبيا، وهي 

القصة التي تناولتها العديد من املواقع العاملية.
يقول فيه غابرييل القادم من ساو باولو ملؤازرة 

منتخب »السامبا«: قيل لنا إنه يمكن أن نجد 
املحفظة يف قسم »مفقودات كأس العالم« بربيد 

قطر، ولكن هذا أمر صعب ألن املحفظة تحوي عىل 
»200 دوالر أمريكي وبطاقتني بنكيتني«.

ويتابع بلغة إنجليزية ضعيفة »الحادثة حصلت قبل 
أسبوع تقريبا، فاحتمال )العثور عليها( ضعيف 

جدا«.
يومئ أليكس والد غابرييل -الذي ال يعلم أي كلمة 

إنجليزية- برأسه مؤكدا عىل ما قاله نجله ولكنه 

يأمل أن يجدها ألن ذلك »سيكون حلما بالنسبة 
له ألن هذه األموال ادخرها حتى ينفقها يف كأس 

العالم«.
غري أن دانييل صديق أليكس يتدخل يف الحوار، 
ويؤكد أن صديقه نيس ساعة ثمينة عندما كان 
يدخل إىل امللعب وجاء إىل »بريد قطر« ووجدها 

مطالبا الرجلني بـ »التفاؤل«.
نرافق غابرييل وأليكس ودانييل إىل القسم املعني 
بهذا املوضوع، فنجد أكثر من شخص يسأل عن 

حاجات شخصية فقدها، وللمفارقة أنهم كلهم 
وجدوها كما تركوها، وسلمت لهم خالل أقل من 

دقيقة يف عملية منظمة وسلسة.
نعود إىل الشباب الربازيليني، فيرشح غابرييل 

ملوظف »بريد قطر« شكل املحفظة ولونها 
ومحتوياتها وأنه فقدها يف مباراة الربازيل ورصبيا، 
وخالل ثوان معدودات ظهرت املحفظة عىل شاشة 

الحاسوب فلم يصدقوا أنفسهم عندما جلبتها 
املوظفة من الداخل، واملفاجأة أن كل محتوياتها 

النقدية والبطاقات ال تزال كما هي.
ردود فعل الثالثة كانت خرافية، إذ قفزوا من الفرح 

والسعادة، وقال غابرييل للجزيرة نت »لم نكن 
نتخيل أن نجدها وإن وجدنا فلن تكون محتوياتها 

كاملة«.
نذهب معهم إىل منطقة املشجعني ليحدثونا عن 

مدى شعورهم بالراحة واالستمتاع واألمن واألمان 
الذي يلمسانه من لحظة أن وطأت أقدامهم أرض 

قطر قبل 10 أيام.
ويقارن غابرييل بني تنظيم بالده ملونديال 2014 

وقطر 2022، ويقر »برصاحة يف بالدنا األمن 
ليس جيدا والرسقات كانت كثرية عام 2014 وإذا 

أضعت شيئا وخاصة أمواال أو بطاقات بنكية أو 
أي سلع ثمينة من املستحيل أن تجدها، وهذا هو 
الفارق الكبري، فاألمانة يف قطر واضحة والجميع 
يحاول تأمني راحة الجماهري والسهر عىل أنهم ال 

يتعرضون ألي مواقف سلبية«.
- إذا هذه مجموعة من املواقف اإلنسانية التي 

حدثت، وهناك أكثر منها بكثري ولذلك نقول لكل من 
يشاركنا الحدث ابتسم.. فأنت يف قطر.

وختاما.. حتما ان هؤالء سينقلون بل نقول 
معظمهم تجاربهم إىل دولهم وقد اكتشفوا زيف 

أخبار إعالمهم والصورة املشوهة التي حاولوا نقلها 
عن قطر قبل وأثناء البطولة، وهنا أعرج إىل لقاء 
قناة أملانية مع قائد مشجعي األملان عندما حاول 

املذيع استدراج املشجع النتقاد قطر يف حقوق 
اإلنسان، ولكن هذا املشجع أجاب بأن كل يشء يف 

قطر جميل، والكل يحاول أن يبدل قصارى جهده 
إلنجاح العمل.

ابتسم .. فأنت في قطر
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أيام المونديال

أكثر بطوالت العالم أمنا وأمانا واطمئنانا.. لذلك عزيزي المشجع..

فهد العمادي
مدير التحرير 

»فرجان قطر« تحولت إلى ساحات للكرم وحسن الضيافة بالقهوة والتمور 

بكاء تيتي وعودة المفقودات من بريد قطر نماذج للجوانب اإلنسانية في المونديال 

 البطولة 
ساهمت في 
نشر عاداتنا 
وتقاليدنا 
وتعريف 
الجمهور 

بديننا الحنيف 

تمسكنا 
بمالبسنا 
التقليدية 

دفع 
الجماهير 

لالهتمام بها 
واقتنائها 
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سعد المهندي

هولندا

فرنسا

الواليات المتحدة األميركية

بولندا

األرجنتين

إنجلترا

أستراليا

السنغال
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شهد إقباال كبيرا منذ افتتاحه

مليون زائر لمهرجان المشجعين

يف  للمشجعني،  الفيفا  مهرجان  استقبل  قنا-  الدوحة- 
افتتاحه  أكثر من مليون زائر منذ  بالدوحة،  البدع  حديقة 
يف 19 نوفمرب املايض، قبيل انطالق منافسات بطولة كأس 
العالم FIFA قطر 2022، التي تتواصل حتى 18 ديسمرب 

الجاري.
عىل  مرص،  من  مختار  هيثم  مليون،  رقم  املشّجع  وحصل 
لوسيل،  استاد  يف  العالم  كأس  نهائي  لحضور  تذكرتني 
للبطولة، تحمل توقيع عدد من  الرسمية  الكرة  إضافة إىل 

أساطري كرة القدم.
وعقب اإلعالن عن فوزه بالجائزة، قال هيثم الذي يقيم يف 

الزائر رقم مليون يف مهرجان  أنني  أكاد أصدق  قطر: »ال 
الفيفا للمشجعني. لقد جئت إىل موقع املهرجان لالستمتاع 
عىل  أقف  نفيس  وجدت  أن  لبثت  وما  الرتفيهية،  بفقراته 
املرسح أمام اآلالف من جمهور املهرجان، وأحمل كرة قدم 
موقعة من أساطري كرة القدم كافو ورونالد دي بور، ويف 
يدي األخرى تذكرتني للمباراة النهائية يف املونديال. هو بال 

شك أمر مذهل بالنسبة يل«.
ويتخذ مهرجان الفيفا للمشجعني موقعاً مميزاً عىل مقربة 
للجماهري  الرئيسية  الوجهة  ويمثل  الدوحة،  كورنيش  من 

لالحتفال بشغفهم باللعبة الجميلة.

عىل  العالم  كأس  مباريات  جميع  بث  املهرجان  ويشهد 
مجانية  ترفيهية  فعاليات  يقدم  كما  عمالقة،  شاشات 
أنحاء  من  املوسيقى  نجوم  أبرز  من  مجموعة  مع  للزوار 
حتى  مساًء   4 الساعة  من  يومياً  الزوار  ويستقبل  العالم. 
للمشجعني  الفيفا  الليل. ويضم مهرجان  منتصف  بعد   2
إىل  األذواق،  مختلف  تناسب  واملرشوبات  لألطعمة  منافذ 
كرة  بني  يجمع  الذي  الفريد  الرتفيهي  الربنامج  جانب 
القدم واألنشطة الرتفيهية املختلفة، ويقدم فنانني محليني 
وترينيداد  فتحي  ونورا  دانيال  وكيز  ديبلو  مثل  وعامليني 

كاردونا وكالفني هاريس.

الم: نتائج ألمانيا كارثية
املنتخب  قائد  الم  فيليب  أكد  قنا-  برلني- 
األملاني السابق شعوره بالقلق بشأن قدرة 
املنتخب الحايل عىل املنافسة يف بطولة أمم 
من  الخروج  بعد   )2024 )يورو  أوروبا 

كأس  بطولة  بنهائيات  املجموعات  دور 
العالم FIFA قطر 2022.

وقال الم يف ترصيحات له أمس: 
به  يوجد  ال  الفريق  أن  »يبدو 
عن  البحث  علينا  اآلن  قيادة. 
بالنظر  املناسبني،  األشخاص 
البالد  يف  ستقام  يورو  أن  إىل 
بعد 18 شهرا، حيث إن نتيجة 

كأس العالم كارثية«.
وجـه  علـى  الم  وانتـقد 

التحـديد العـمل 
عـي  فـا لد ا

خـــالل 

لديك  يكون  ما  »دائما  وقال:  املونديال، 
املنافس  التفوق عىل  بإمكانك  أن  الشعور 
للبنية  نفتقر  ولكننا  الفرص،  وصنع 
كابوسا  كان  واالستقرار..  الدفاعية 
بعض  يف  نوير  مانويل  للحارس 
األوقات، بالنظر إىل عدد املرات 
التي ظهر فيها العبو الفرق 
رقابة  بدون  املنافسة 

أمامه«.
بايرن  العب  واختتم 
»لدينا  السابق:  ميونيخ 
الالعبني  من  العديد 
عظيمة  مواهب  الجيدين، 
مثل جمال موسياال، ولريوي 
نابري،  ساني، وسريج 
هافريتز.  وكاي 
ولكن عليهم 
تحـمــل 
املسؤولية«.

 }

فيليب الم

 }

»الدحيل« يجهز أسود األطلس

خاض العبو املنتخب املغربي تدريباتهم 
السبت،  أمس  الدحيل،  ملعب  عىل 
تحضريا ملواجهة إسبانيا الثالثاء املقبل، 
بثمن  التعليمية،  املدينة  ملعب  عىل 

نهائي كأس العالم )قطر 2022(.
عقب  لألسود  األول  هو  املران  ويعد 
الفوز عىل كندا )2 /  1( مساء الخميس 
املجموعة  مباريات  ختام  يف  املايض، 

عىل  املغرب  تصدرها  التي  السادسة، 
وبلجيكا  )الوصيف(  كرواتيا  حساب 
قادها  التي  التدريبات  وشهدت  وكندا. 
حضور  الركراكي،  وليد  الفني  املدير 
حكيمي  أرشف  بينهم  الالعبني،  جميع 
)املصاب(، والذي أدى تدريبات خفيفة 
الدراجة  عىل  املجموعة،  عن  بعيدا 

الرياضية الطبية.


