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أصعب ال���ق���ادم  وال��ت��ح��دي  ك��ب��ي��را  ش��وط��ا  قطعنا 

: جاسم الجاسم.. رئيس العمليات ببطولة كأس العالم لـ

الخـطـأ غيــر مقـبـول

وبالطبع وعىل مدى 12 عاما ومنذ أن حصلت 
العالم،  كأس  بطولة  تنظيم  رشف  عىل  قطر 
التجهيزات،  تلك  إلتمام  قوة  بكل  عملت 
االستثنائية  النسخة  لتخرج  ورتبت كل يشء 
أهم  من  واحدة  ولتكون  استثنائي،  بشكل 

وأفضل البطوالت يف تاريخ كأس العالم.
الجاسم  جاسم  مع  التقى  الريايض   $
فيفا  العالم،  كأس  ببطولة  العمليات  رئيس 
قطر 2022، وأجاب عن العديد من التساؤالت 
حول األمور التنظيمية مع اقرتاب البطولة من 
الوصول ملبارياتها النهائية، يف الحوار التايل:

الحضور  شكل  ترى  كيف   {

الجماهريي يف النسخة الحالية؟

ورقم  مسبوق،  غري  جماهريي  -حضور 
املاضية  النسخ  العديد من  يتفوق بكثري عىل 
نهاية  مع  والعدد  العالم،  كأس  لبطوالت 
إقامة  شهد  والذي  املجموعات  دور  لقاءات 
48 مباراة يف 8 مجموعات، بلغ عدد الحضور 
فيها إىل ما يقرب من مليونني ونصف املليون 
مشجع، وهو رقم كبري ونسبة حضور عالية 
للمباراة  مشجع  ألف   51 من  أكثر  تتجاوز 
استمرار  مع  بأنه  توقعات  ولدينا  الواحدة، 
لقاءات  من  تبقى  ما  وخوض  املباريات 
البطولة وصوال إىل النهائي يوم 18 ديسمرب 
ضخم  رقم  إىل  سيصل  العدد  بأن  الجاري، 
من حيث حضور الجماهري وستكون البطولة 

بالفعل استثنائية يف كل يشء.

أصبحت  املنظمة  اللجنة   {

دور  بعد  راحة  أكثر  بشكل  تعمل 
املجموعات؟

من  الكثري  أقيمت  بالفعل  تأكيد،  بكل  -ال 
أقل  عدد  ويتبقى  الدور،  هذا  يف  املباريات 
أهميتها  إىل  بالنظر  ولكن  املواجهات،  من 
لقاءات  جميع  بثقل  ذلك  رغم  فإنها  وقوتها 
خاصة  أهمية،  أكثر  وربما  املجموعات  دور 
والفائز  املغلوب،  خروج  مواجهات  وأنها 
من  األبعد  للمرحلة  ويتأهل  مشواره  يواصل 
البطولة ويقرتب من النهائيات، بينما يغادر 
حماس  وبالتايل  لبالده،  عائدا  قطر  الخارس 
جميع املنتخبات يرتفع ونفس األمر بالنسبة 
ونحن  والشوارع،  املالعب  يف  للمشجعني 
كلجنة منظمة سنعمل عىل أن نرفع حماسنا 
بنفس القدر، والرتكيز مستمر يف نفس القوة 
حتى يوم 18 ديسمرب وعندما تكتمل البطولة 

عىل خري وبدون مشاكل.

} كيف هو انطباع اللجنة املنظمة 

عىل البطولة حتى اآلن؟

الرضا عما قدمناه من شكل  تمام  -راضون 
تنظيمي مبهر، ولكننا لن نقيم أي يشء اآلن، 
خاصة وأن أمامنا الكثري من املباريات املهمة 
يف أدوار خروج املغلوب وحتى النهائي وعلينا 
أن نكون يف قمة تركيزنا وأال نركن ملا انتهينا 
منه، والخطأ غري مقبول يف املرحلة األهم من 
بطولة كأس العالم، وحتى نتم العملية بشكل 
لكأس  التخطيط  أن  التأكيد عىل  كامل، وأود 
ومتواصال  سنوات  منذ  مستمرا  كان  العالم 

تجهيزها  تم  التحتية  والبنية  اآلن،  حتى 
عامال  تكون  وحتى  ممكنة،  صورة  بأفضل 
إىل  القادمة  الجماهري  استمتاع  يف  مساعدا 
قطر بالبطولة، ونرى أن األصداء ورد الفعل 
يشيد  والكل  إيجابي،  والبطولة  التنظيم  عىل 
بما وضعته قطر من ترتيبات غاية يف الدقة 
لتكون البطولة األفضل عىل اإلطالق، وهي يف 
طريقها إىل هذا الهدف بفضل الجهد والعمل 

املتواصل واملستمر.

بوسائل  تحديدا  منبهر  الكل   {

املواصالت التي سهلت املونديال عىل 
الجمهور؟

منذ  الرتتيبات  كانت  -بالطبع، 
سنوات ألن تخرج األمور الخاصة 
والوصول  والتنظيم  بالحركة 
وأماكن  والفنادق  للمالعب 
بسهولة  وغريها  التدريب 
عليها  العمل  واستمر  ويرس، 
أولويات  من  وكانت  كثريا، 
العالم،  لكأس  املنظمة  اللجنة 
وبالطبع نحن نتحدث هنا عن 
تمتلكها  ممتازة  تحتية  بنية 
وسائل  يف  وتحديدا  قطر 
سخرت  والدولة  املواصالت، 
والبنية  الوسائل  تلك  كل 
البطولة،  لخدمة  التحتية 
والحافالت  املرتو  فيها  بما 
وسائل  من  وغريها  والرتام 
وفرت  التي  الذكية  النقل 
عىل  الجهد  من  الكثري 
إىل  للوصول  املشجعني 
املالعب بسهولة، وهذا لم 
وكان  وليلة  يوم  يف  يتم 
وعمل  لتخطيط  نتاجا 
لسنوات  ومستمر  شاق 

ما  أن  بالسعادة  كثريا  ونشعر  وأشهر، 
خططنا له طوال الفرتة املاضية هو ما جرى 
عىل أرض الواقع والكل أشاد، سواء جماهري 
الدويل  االتحاد  وكذلك  ومنتخبات،  إعالم  أو 
لكرة القدم، فيفا، بما قدمته قطر من تنظيم 
وتحديدا يف نقطة االنتقال ووسائل املواصالت 
والتي كانت إحدى أهم أسباب نجاح البطولة 
حتى اآلن، ولكن ما يزال الوقت مبكرا لنؤكد 
أننا انتهينا فما يزال لدينا الكثري لنقدمه حتى 

النهائي.

نهائي  إىل  وصوله  تتوقع  ومن   {

املونديال؟

ليست  العالم،  لكأس  منظمة  كجهة  -نحن 
توقعات  لدينا 

أو أمنيات بوصول فريق أو منتخب معني إىل 
النهائي، أو آخر يفوز بالبطولة، ألن هدفنا يف 
األساس هو التنظيم وإخراج البطولة بأفضل 
نحن  تماما  العكس  وعىل  ممكنة،  صورة 
واملنتخبات،  الفرق  لجميع  التوفيق  نتمنى 
إىل  سيصل  من  أن  عىل  ثقة  بكل  ونؤكد 
الستقباله  استعداد  أتم  عىل  نحن  النهائي 
واستقبال جماهريه وتنظيم دخولهم املالعب 
أفضل  وتقديم  بالكأس  االحتفاالت  وكذلك 
الدوحة  يغادروا  حتى  لهم،  ممكنة  خدمة 

ساملني عائدين إىل بالدهم.

} وكيف تنظر إىل ما يقدمه منتخب 

املغرب؟

الخرايف  للمستوى  الشديد  بالفخر  -نشعر 
املنتخب  به  يظهر  الذي 
العالم،  كأس  يف  املغربي 
وتصدره ملجموعته الصعبة 
وبلجيكا  كرواتيا  وجود  يف 
ونتمنى  رائع  أمر  وكندا 
املنتخب  لهذا  التوفيق 
عبور  يف  الشقيق  العربي 
يف  اإلسباني  الفريق  عقبة 
دور الستة عرش، وأن يواصل 
ال  ولم  القوة  بذات  مشواره 
يف  نقطة  أبعد  إىل  الوصول 
البطولة، وكنا نتمنى أن يكون 
للمنتخبات  حليفا  التوفيق 
العربية األخرى يف البطولة سواء 
ووطننا  تونس  أو  السعودية 
تستفيد  أن  عليها  ولكن  قطر، 
يف  واملشاركة  التجربة  تلك  من 
بالطبع  ونتمنى  العالم،  كأس 
العربية  منتخباتنا  لكل  التوفيق 
فيما هو قادم وأن يكون ظهورهم 

مستقبال أفضل بكثري.

انتصف المونديال

بعد مرور قرابة أسبوعني من بداية 
الحلم العربي وهو افتتاح مونديال 

قطر 2022
ها هو املونديال يقرتب من االنتصاف 

بعد انتهاء دور املجموعات والتي 
تضم 32 منتخباً والوصول إىل دور 

الـ16 خرجت نصف املنتخبات 
وبقي النصف اآلخر، ولم نشاهد 

إال تنظيما رائعا ومباريات جميلة 
ومفاجآت استثنائية وأحداث مميزة 
وغريبة ولقطات تاريخية وحضور 

شخصيات رياضية وفنية وسياسية 
ومؤثرة من كافة أنحاء العالم.

نعم قطعنا نصف املشوار وبقي 
النصف اآلخر، كان نصفا رائعا 

ومشوقا، حرضت فيها منتخباتنا 
العربية

وقدم بعضها مباريات للتاريخ 
مثل مباراة السعودية مع األرجنتني 

والتي هزم فيها الصقور الخرض 
مييس ورفاقه وكانت أيقونة فرحا 

للجماهري العربية، ومباراة تونس مع 
فرنسا والتي حسمها نسور قرطاج 
لصالحهم بعد هدف الالعب الكبري 

وهبي الخزري، وكذلك ثنائية املغرب 
مع بلجيكا.

نعم سوق واقف ومشريب ودرب 
لوسيل كان شاهدا عىل التنافس 

الجماهريي واملشادات الجميلة بني 
الجماهري مثل جملة مييس وينه، 

والتي تناقلتها الجماهري عرب العالم، 
نعم ذهب النصف بحلوه فقط ألن لم 

نجد فيه مرا
وبقي النصف اآلخر والذي سيكون 

أكثر إثارة وجدية.
فقط سنفقد الحضور العربي 

باستثناء أسود األطلس والذي أتمنى 
لهم التوفيق والوصول إىل أبعد نقطة 
مع أن املنافس إسبانيا منتخب قوي 

ومرشح لنيل البطولة.

عيسى المسمار

جاهزون الستقبال جماهير النهائي.. والمغرب فخر العرب

نتوقع حضورا ضخما في األدوار القادمة

حوار- عاطف شادي

من حفل االفتتاح

صحفي رياضي سعودي

}

 جاسم الجاسم 

}

تواصل دولة قطر إبهار العالم بما تقدمه من تنظيم خرافي 
لنسخة كأس العالم، فيفا قطر 2022، والتي تستمر مبارياتها 
على أرض الدوحة حتى يوم 18 ديسمبر الجاري، وهي النسخة 
االستثنائية والفريدة التي تقام على أرض عربية وفي منطقة 

الشرق األوسط،  وكذلك النسخة الوحيدة التي تقام جميع 
بينها،  بعيد  مكاني  فارق  ال  واحدة  نقطة  في  مبارياتها 

ليكون بإمكان المشجع وألول مرة تاريخيا أن يتمكن 
من مشاهدة أكثر من مباراة في يوم واحد وبدون 

في  للمالعب،  والوصول  التنقل  في  صعوبات  أي 
قطر  أعدتها  التي  الهائلة  التحتية  البنية  ظل 

أيام  مدى  على  والبشر  الزوار  ماليين  الستقبال 
المونديال.

{ الجاسم يتحدث 

لـ $ الرياضي
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رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك:

أهنئ قطر على المونديال الرائع
كتب- عادل النجار

قدم رئيس الوزراء الربيطاني رييش سوناك التهنئة 
لقطر عىل النجاح الهائل لتنظيم كأس العالم 2022 
واملنطقة  األوسط  الرشق  تاريخ  يف  األوىل  للمرة 
املونديال  يحظى  حيث  اإلسالمي،  والعالم  العربية 
من  سواء  املستويات،  جميع  عىل  واسعة  بإشادة 
والجماهري  الفنية  األجهزة  أو  املشاركني  الالعبني 

وكذلك املسؤولني يف مختلف املواقع القيادية.
حسابه  عىل  الربيطاني  الوزراء  رئيس  وكتب 
الرسمي يف تويرت أمس »نهنئ قطر عىل استضافتها 
كأس العالم الرائع حتى اآلن« يف إشارة إىل إعجابه 

بالرائع  ووصفه  للمونديال  الكبري  بالتميز  الشديد 
شنت  قد  كانت  الربيطانية  الصحف  أن  بالرغم 
من  جاء  الرد  لكن  سابق  وقت  يف  ممنهجة  حمالت 
العالم  أشاد بكأس  الذي  الربيطاني  الوزراء  رئيس 
الصحف  موقف  تحول  الذي  الوقت  يف  قطر،  يف 
العاملية لإلعجاب الكبري بما تقدمه قطر من تنظيم 
العالم ووجدوا  مبهر وغري مسبوق عىل مدار كأس 
صورة مختلفة من الواقع بعيداً عن األكاذيب التي 
لكن  الرياضة  عن  بعيداً  أخرى  أغراض  لها  كانت 
عىل  بالعمل  وردت  املحاوالت  كل  أدحضت  قطر 

أرض الواقع فنالت احرتام الجميع.
تذكر  »سيتم  تغريدته  يف  أضاف  سوناك  رييش 
املنافسات  أعظم  من  كواحدة  املجموعات  مراحل 

جداً  الكبري  التميز  إىل  إشارة  يف  العصور«  كل  عرب 
اإلبداع  تواكب  فقد  املجموعات،  دور  مستوى  عىل 
التنظيمي مع نتائج مبهرة ومفاجآت غري مسبوقة 
خالل  النجاح  درجات  أقىص  تحقيق  يف  ساهمت 
كبريا  عامليا  تفاعال  ذلك  والقى  قطر،  مونديال 
تاريخ  مدار  عىل  فريدة  مكانة   2022 نسخة  منح 

البطولة.
الجدير بالذكر أن املنتخب اإلنجليزي كان قد نجح 
وتعادل  بفوزين  األوىل  املجموعة  صدارة  انتزاع  يف 
املجموعة  يف  األول  املركز  منحته  نقاط   7 بإجمايل 
الثاني  املركز  احتلت  التي  أمريكا  فوق  الثانية 
إيران  من  وكٍل  هولندا  أمام  بخسارتها  وودعت 

وويلز اللذين ودعا من دور املجموعات.

عقوبات قاسية تنتظر أوروجواي
أوروجواي،  منتخب  العب  خيمنيز  خوسيه  يواجه 
لكرة  الدويل  االتحاد  من  مغلظة  بعقوبة  تهديًدا 
القدم. يأتي ذلك ملا بدر منه تجاه حكم ومسؤويل 
من  الثالثة  الجولة  يف  غانا  مع  منتخبه  مباراة 

مونديال قطر 2022.
وقال موقع »talksport« يف تقرير له، إن خيمنيز 

مهدد باإليقاف ملدة 15 مباراة، بعد أن وصف حكام 
تلك املباراة باللصوص. كما أظهر مقطع مصور، الالعب 

وهو يعتدي عىل أحد مسؤويل فيفا.
دور  من  قطر  مونديال  أوروجواي  منتخب  وودع 
املجموعات، رغم فوزه عىل غانا يف مباراة الجولة األخرية 
تأخره  الجنوبية  كوريا  قلبت  أن  بعد  ذلك  يأتي   .)0-2(
املنتخب  ليصعد   ،1-2 الفوز  إىل  بهدف  الربتغال  أمام 

الكوري بفارق األهداف.
هو  سيكون  أوروجواي،  العب  كافاني  إدينسون  أن  كما 

اآلخر مهددا بعقوبة كبرية، بعد أن أظهرت الكامريات قيام 
الالعب باإلطاحة بشاشة تقنية الفار بملعب املباراة.

واحتج العبو أوروجواي عىل الحكم بعنف عقب نهاية املباراة، 
اعتقادا منهم أنه حرمهم من ركلتي جزاء.

ليفاندوفسكي 
يتفوق على بيليه

سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هدف حفظ ماء الوجه 
ملنتخب بالده، أمام فرنسا، خالل مونديال قطر. وودعت 
بعد   ،16 الـ  دور  من  العالم،  كأس  بطولة  بولندا 
الخسارة أمام فرنسا، بنتيجة 1-3، أمس األحد، 

يف ثالث مباريات هذا الدور.
مبابي  وكيليان  جريو  أوليفييه  وسجل 
بينما  44 و74 و91،  الدقائق  »ثنائية« يف 
سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف بولندا 

الوحيد من ركلة جزاء يف الدقيقة 99.
لإلحصائيات،  »سكواكا«  شبكة  وبحسب 
 78 رقم  هدفه  سجل  ليفاندوفسكي  فإن 

خالل مسريته الدولية مع منتخب بولندا.
وأضافت الشبكة، أن مهاجم برشلونة تفوق 
هدفا(   77( بيليه  الربازيلية  األسطورة  عىل 
املركز  يف  يحل  كما  الدولية،  األهداف  عدد  يف 
العارش ضمن قائمة األكثر تهديفا عىل الصعيد 
كريستيانو  الربتغايل  يتصدرها  التي  الدويل، 

رونالدو برصيد 118 هدفا.
{ ليفاندوفسكي

جافي:

المغـرب فـريـق رائـع
شدد جايف، نجم املنتخب اإلسباني، عىل صعوبة مواجهة 

املغرب غدا الثالثاء. وقال جايف، خالل ترصيحات 
األمر  يكن  »لم  اإلسبانية:  »ماركا«  لصحيفة 

أن  أردنا  اليابان..  ضد  البداية  يف  سهال 
نفوز ونتصدر املجموعة، وحذرنا املدرب 

علينا،  مباراة  أنها ستكون أصعب  من 
»أنا  وأضاف:  واضحا«.  ذلك  وكان 
فقط ألعب كرة القدم، وأبذل قصارى 
من  خائفا  ولست  امللعب،  يف  جهدي 
أي يشء.. أريد أن أستمتع، وال أفكر 
مواجهة  وعن  آخر«.  يشء  أي  يف 
املغرب، أجاب نجم برشلونة: »أتوقع 
مباراة صعبة للغاية، فنحن يف مراحل 

»املغرب  وأردف:  املغلوب«.  خروج 
كان أفضل من كرواتيا وبلجيكا يف دور 

املجموعات، وهما فريقان عىل أعىل مستوى، 
رأينا  لقد  ذلك؟  من  أكثر  قوله  يمكن  الذي  ما 

فريقا رائعا، جماعيا وفرديا«.

{ جافي

بعد الخروج المبكر من المونديال

»1000« تربك األلمان المباراة الـ
املبكر  الخروج  تسبب  قنا-  برلني- 
ملنتخب أملانيا من نهائيات كأس العالم 
FIFA قطر 2022 يف إرباك حسابات 
بشأن  القدم  لكرة  األملاني  االتحاد 
رقم  باملباراة  االحتفال  وموعد  مكان 

1000 للمنتخب عىل مدار تاريخه.
ا   وذكرت وكالة األنباء األملانية د. ب. 
يف تقرير لها أمس أن املنتخب األملاني 
بعيدا  بالذهاب  النفس  يمني  كان 
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  يف 
مخططا  كان  وأنه  خصوصا   ،2022
باحتفالية كبرية وتاريخية  أن يحظى 
من   1000 رقم  الدولية  بمباراته 
اإلخفاق  جاء  ولكن  املونديال،  خالل 
ليضع  املجموعات  دور  من  والخروج 

هذه االحتفالية يف مأزق حقيقي.
اآلن  حتى  األملاني  املنتخب  وخاض   
املتوقع  من  وكان  دولية،  مباراة   997
أن تكون مباراته رقم 1000 يف الدور 
الفريق  النهائي للمونديال، ولكن  قبل 
لتصبح  األول  الدور  من  البطولة  ودع 
هي  االحتفالية  لهذه  املرجحة  املباراة 
إحدى املباريات الودية يف منتصف عام 
2023 ما قد يفقد االحتفالية كثريا من 

بريقها.
 ولم يتحدد حتى اآلن موعد أو مكان 
التي  للمباراة،  الثاني  الطرف  أو 
سيحتفل فيها املنتخب األملاني بمباراة 
املنتظر أن تقام يف  األلفية، ولكنه من 

يونيو املقبل.

فازت على صربيا في النهائي

بولندا بطال لكأس المشجعين

اختتمت منافسات كأس املشجعني، 
جماهري  من  فريقاً   32 بمشاركة 
يف  منتخباتها  تتنافس  التي  الدول 
كأس العالم FIFA قطر 2022™، 
بفوز فريق بولندا باللقب، بعد تغلبه 
عىل فريق رصبيا يف نهائي أوروبي 
العليا  اللجنة  التي نظمتها  للبطولة 
أنشطتها  ضمن  واإلرث،  للمشاريع 
خالل  املشجعني،  مع  للتفاعل 
كرة  مونديال  من  األوىل  النسخة 

القدم يف العالم العربي.
البطولة  منافسات  واستضاف 
يف  للمشجعني  الفيفا  مهرجان 
وتواصلت  بالدوحة،  البدع  حديقة 
من  أيام  أربعة  مدى  عىل  املباريات 
بنظام  ديسمرب،   2 إىل  نوفمرب   29
كرة القدم الخماسية، وضمت الفرق 
مواطني الدول التي تمثلها، وجرى 

ثماني  عىل  املشاركة  الفرق  توزيع 
الدول  ذات  تشّكلت من  مجموعات، 

املتنافسة منتخباتها يف املونديال.
عىل  البطولة  منافسات  وجرت 
العالم،  غرار مراحل مباريات كأس 
األدوار  ثم  املجموعات،  بدور  بداية 
اإلقصائية، حتى تتويج البطل عقب 
قطر  فريق  ونجح  النهائية،  املباراة 
يف الوصول إىل ربع النهائي، قبل أن 
يقصيه منتخب بولندا الفائز بكأس 
من  بولندا  فريق  وتمّكن  البطولة. 
حسم اللقب لصالحه بعد فوزه عىل 
رصبيا بأربعة أهداف نظيفة، ليشهد 
الفيفا  ملهرجان  الرئييس  املرسح 
بالكأس  بولندا  تتويج  للمشجعني 
القدم،  كرة  أسطورتي  بحضور 
كافو  الربازييل  قطر،  إرث  وسفريي 

والهولندي رونالد دي بور.



وقال إن أكثر يشء تسبب يف حالة حزن لدى 
الالعبني هو شعورهم باألسف تجاه الجماهري 
لكن  الدعم،  وقدمت  وساندت  حرضت  التي 
النتائج لم تكن عىل املستوى املنشود، مطالباً 
الجماهري القطرية بمواصلة الدعم واملساندة 
األوىل  املونديالية  املشاركة  ألن  املستقبل  يف 
إيجابياً  ستنعكس  عديدة  فوائد  لها  سيكون 
ملواصلة  وستحفزهم  الالعبني  مستقبل  عىل 
يف  املونديايل  الظهور  تكرار  أجل  من  السعي 
بالفعل قادر عىل ذلك،  العنابي  املستقبل ألن 
ليس  مونديالية  مشاركة  أول  يف  حدث  وما 
هناك  كانت  بل  للمستوى،  الحقيقي  املقياس 
النتائج،  عىل  واضحة  بصورة  أثرت  عوامل 
هذه  خالل  عليها  الضوء  تسليط  يمكن 

السطور.

العنابي  ملشاركة  تقييمك  ما  بداية،   {
يف كأس العالم بعد خروج منتخبنا من 

الدور األول؟

يف  مرة  ألول  العالم  كأس  يف  شاركنا  لقد   -
تكون  األوىل  املشاركة  وبالتأكيد  تاريخنا 
نطمح  كنا  فنحن  عليها،  تؤثر  أمور  هناك 
لكن  يمكن،  ما  كل  وتقديم  مرشف  لظهور 
البد أن يعلم الجميع أن مباريات كأس العالم 
النهاية  ويف  أخرى،  بطولة  أي  عن  تختلف 
تلك  من  االستفادة  وعلينا  نوفق  ولم  حاولنا 

التجربة.

} ماذا يمثل لك كالعب ولباقي زمالئك 
كأس  يف  الظهور  العنابي  املنتخب  يف 

العالم للمرة األوىل تاريخياً؟

يتمنى  فالكل  للجميع،  الكثري  يعني  األمر   -
اللعب يف كأس العالم، واملشاركة يف مباريات 
الحلم  لله  والحمد  العب،  ألي  حلم  املونديال 
باستضافة  قطر  حققته  حقيقة  أصبح 
ورفع  للمشاركة  الفرصة  ومنحنا  البطولة 

مستوى الطموحات لدرجة كبرية.

}  لكن األداء لم يرق للمستوى املنشود 
وخرس املنتخب الوطني مبارياته الثالث 

يف دور املجموعات؟

املطلوبة  بالصورة  نظهر  لم  صحيح،  هذا   -
لكن  اإلكوادور  أمام  األوىل  املباراة  يف  خاصة 
وحدثت  األوضاع  تعديل  حاولنا  بعد  فيما 
بعض األخطاء يف مباراة السنغال ثم تحسن 
تقديم  حاول  والكل  هولندا  أمام  قليال  األمر 
كل ما عنده.. لكن لم يحالفنا التوفيق، وهذا 

يحدث يف كرة القدم خاصة يف كأس العالم.

تحققت  التي  املكاسب  أبرز  ماهي    {

من خالل الظهور يف كأس العالم؟

إضافية  وخربات  بالتأكيد  عديدة  مكاسب   -
بمثابة  النتائج  عامة  وبصورة  الالعبني،  لكل 
وأؤكد  املستقبل،  يف  منه  سنتعلم  درس 

للجميع أن القادم أفضل.

السبب  البعض يتحدث عن  } ما يزال 
الثالث  باملباريات  الخسارة  يف  الرئييس 
املجموعات  بدور  منتخبنا  التي خاضها 

عىل الرغم أنه بطل القارة اآلسيوية؟

التوتر  من  نوع  هناك  كان  البداية  يف   -
والضغط وهذا األمر كان له تأثري يف مباراتنا 
التأثري  هذا  ولألسف  اإلكوادور  أمام  األوىل 
يقدم  أن  دون  وحال  املباريات،  لباقي  امتد 
لكن  آسيا،  كبطل  املعروف  مستواه  العنابي 
بطولة  أول  من  نتعلم  بأننا  قلته  ما  أكرر 
يف  لألفضل  ونتطلع  فيها  نشارك  عالم  كأس 

املستقبل.

حرضت  التي  للجماهري  تقول  ماذا   {

الدعم  تقديم  عن  تتأخر  ولم  وساندت 
هولندا  مباراة  يف  حتى  للعنابي  الكامل 
حاصل  تحصيل  كانت  التي  األخرية 
املنافسة  من  العنابي  خروج  تأكد  بعد 
حرضت  ذلك  ورغم  التأهل،  بطاقة  عىل 
البيت وساهمت  ومألت مدرجات استاد 
يف رسم صورة جميلة للعنابي متجاوزة 

بجمال حضورها سوء النتائج؟

- نقدر الدعم واملساندة الجماهريية، وأعتقد 
بطولة  أن  تماما  ويعلم  واٍع  جمهورنا  أن 
البطوالت  باقي  عن  تختلف  العالم  كأس 
الخليج  كأس  أو  آسيا  كأس  سواء  األخرى 

فنحن  فيها،  نشارك  أخرى  بطولة  أي  أو 
لم  لكن  عندنا  ما  كل  تقديم  حاولنا  كالعبني 
نوفق يف املباريات الثالث عىل الرغم أننا بقينا 
باألمر  ليس  وهذا  أهلنا،  عن  بعيدا  شهور   6
طيب،  مستوى  تقديم  الهدف  وكان  السهل، 
املرشف،  باملستوى  نظهر  لم  لألسف  لكن 
ولم تعكس النتائج حجم الجهد الذي بذلناه 
وأقول لجماهرينا أن يسامحونا عىل القصور 

ونعدهم بأن القادم أفضل.

املعسكر  عىل  باللوم  يلقي  البعض    {

وحال  العنابي  خاضه  الذي  الطويل 
مباريات  يف  الالعبني  مشاركة  دون 
الدوري، هل تعتقد أن هذا األمر صحيح 

وكان له تأثري عىل األداء؟

- لست أنا من يحدد أو يتحدث عن مثل هذه 
األمور، لكن هناك جهاز فني لديه القدرة عىل 
الالعبني  نحن  أما  األمور،  هذه  مثل  توضيح 

فال نتدخل يف ذلك.

سيكون  العنابي  أن  تعتقد  هل   {
بمقدوره تكرار الظهور يف كأس العالم 

خاصة بعد زيادة عدد مقاعد قارة آسيا 
يف  املشاركة  املنتخبات  عدد  زيادة  بعد 

البطولة؟

األوىل  أن مشاركتنا  أعتقد ذلك، وأرى  - نعم 
 ،2022 قطر  نسخة  خالل  العالم  كأس  يف 
القطري  للمنتخب  خري  بداية  ستكون 
مستمر  بشكل  التواجد  هدفنا  وسيكون 
فالفرصة  القادمة،  املونديالية  النسخ  يف 
آسيا،  مقاعد  عدد  زيادة  بعد  أكرب  أصبحت 
خالل  من  جديدة  خربات  عىل  تعرفنا  وقد 
واكتسبنا  مرة  ألول  العالم  كأس  يف  املشاركة 
القطري  املنتخب  أن  وأؤكد  جيدة،  خربات 
املونديالية  التصفيات  يف  بصمة  له  سيكون 

القادمة.

كأس  يف  املشاركة  لك  تمثل  ماذا   {
العالم عىل املستوى الشخيص؟

أن  يحب  العب  فأي  بالتأكيد،  كبري  فخر   -
يشارك يف البطوالت الكبرية، فما بالك بكأس 
بالنسبة  األهم  ولكن  البطوالت،  أكرب  العالم 
تطوير  أجل  من  دائما  يسعى  أن  لالعب 
عىل  يحصل  أن  أجل  من  يجتهد  وأن  قدراته 
عندي  ما  كل  أقدم  أن  دائما  وأتمنى  فرصة، 
املنتخب  فيها سواء مع  أشارك  مباراة  يف كل 

الوطني أو النادي.

للبطولة من  تنظيم قطر  } كيف ترى 
ما  خالل  ومن  كالعب  مشاركتك  واقع 
ملسته من تعليقات من زمالئك الالعبني 

يف العنابي وباقي املنتخبات؟

كبري  بفخر  ونشعر  للغاية  رائع  التنظيم   -
يقام  املونديال  أن  بالرغم  قطر  نسخة  لتميز 
ولكن  واملنطقة،  األوسط  الرشق  يف  مرة  ألول 
العالم  نجوم  حتى  بالتنظيم  يشيد  الكل 
عىل  بأنه  ووصفوه  التنظيم  عن  تحدثوا 

كنت  الحقيقة  ويف  ممكن،  مستوى  أعىل 
 2006 نسخة  منذ  العالم  كأس  أتابع 

وأستطيع القول إن نسخة قطر 
2022 هي األفضل.
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كنا نتطلع لألفضل.. 
ولكن دفعنا ثمن 

البداية السيئة

تابعت كل نسخ 
المونديال منذ »2006«.. 

ونسخة قطر األفضل

{ من لقاء 

العنابي وهولندا

سامحونا..!
مصعب خضر العب منتخبنا للجماهير:

لم نظهر بالمستوى المطلوب.. وتأثرنا بالتوتر واألخطاء

العنابي سيكون له بصمة في التصفيات القادمة للعودة للمونديال

فالتاريخ  معدودة،  لدقائق  مشاركة  كانت  لو  حتى 
ال��م��ون��دي��ال  ف��ي  ال��ح��ض��ور  ع��ل��ى  ش��اه��دا  سيبقى 

إل��ى وت���ح���ول ال��ح��ل��م 
ح��ق��ي��ق��ة، ه��ك��ذا 
العب  ك��ل  يحلم 
ب���ال���ت���واج���د ف��ي 
ك����أس ال��ع��ال��م، 
وم����ا ح����دث مع 
م��ص��ع��ب خ��ض��ر، 
قبل  ش���ارك  أن���ه 
ان��ت��ه��اء ال��وق��ت 
األص���ل���ي أم���ام 
بخمس  هولندا 
لكنها  دق��ائ��ق، 

رسميًا  شارك  ألنه  له  بالنسبة  تاريخية  دقائق  ستبقى 
في إحدى مباريات المونديال.

العنابي  لمنتخبنا  األي��م��ن  الظهير  خضر  مصعب 
$ الرياضي عن الخروج المبكر من دور  تحدث مع 
أفضل  ظهورا  كان  الهدف  أن  مؤكدًا  المجموعات، 
في  تقام   2022 العالم  ك��أس  أن  خاصة 
األولى  للمرة  قطر 
وكان  التاريخ،  في 
ي���ج���ب اس��ت��غ��ال 
لكن  الفرصة  تلك 
ل����م ت���ج���ر األم�����ور 
المنتظرة  بالصورة 
في  العنابي  وخسر 
أمام  الثاث  مبارياته 
والسنغال  اإلك��وادور 
وهولندا على التوالي.

حوار- عادل النجار
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الدوح�ة -قنا- مثلت مباراة 
األرجنتني وأس�راليا مساء السبت يف 
دور ال� 16 م�ن نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، 
حفلة وداع مونديالية الس�تاد أحمد بن عيل، باعتبارها آخر 
مباراة يستضيفها االستاد ) األيقونة(  من منافسات البطولة، 
بع�د أن اس�تضاف قبله�ا 6 مباري�ات يف دور املجموعات، 
نس�جت كلها قصصا من التألق والذكريات س�تبقى خالدة 

يف التاريخ.
 ويتس�ع اس�تاد أحمد بن ع�يل ألكثر من 45 ألف مش�جع 
ويقع يف منطقة أم األفاعي، عىل بعد 20 كيلومرا إىل الغرب 
من وس�ط الدوحة، وافتتح أبوابه الحتض�ان أوىل مباريات 
املوندي�ال باللق�اء ال�ذي جمع منتخب�ي الوالي�ات املتحدة 
األمريكي�ة وويلز، ضمن منافس�ات املجموع�ة الثانية، يوم 
21 نوفم�ر امل�ايض وانتهت بنتيج�ة بالتع�ادل )1 /  1(، 
وبلغ الحض�ور الجماهريي فيها 41 ألفا و418 مش�جعا، 
ويف يوم 23 نوفمر املايض اس�تضاف مباراة بلجيكا وكندا 
ضم�ن منافس�ات املجموع�ة السادس�ة، ويف ي�وم 25 من 
ذات الش�هر أقيم ع�ىل أرضيته لقاء ويلز وإيران لحس�اب 
املجموع�ة الثانية، ثم يف 27 من الش�هر املايض أقيمت عليه 
مب�اراة اليابان وكوس�تاريكا ضمن املجموع�ة الثانية، ويف 
29 من نفس الشهر استضاف االستاد لقاء ويلز وإنجلرا، 
ويف األول من ش�هر ديس�مر الحايل استضاف لقاء كرواتيا 
وبلجي�كا ضمن املجموعة السادس�ة، ثم مب�اراة األرجنتني 

وأسراليا يوم  السبت  ضمن دور ال� 16.
 وق�د افُتتح اس�تاد أحمد بن عيل يوم 18 ديس�مر 2020 

عندما استضاف نهائي كأس األمري بني السد والعربي.
 وتتمث�ل أه�م س�مات االس�تاد يف واجهة خارجي�ة مذهلة 
تتجمل بعنارص تعرض جوانب الثقافة القطرية مثل القيم 
العائلي�ة وجمال الصح�راء والحي�اة النباتي�ة والحيوانية 
إىل جان�ب التج�ارة املحلي�ة والدولي�ة، وتتجم�ع كل هذه 
العنارص يف تصميم عىل شكل درع يرمز إىل القوة والوحدة 

املرتبطتني ارتباطاً خاصاً بمدينة الريان. 
 وتضم منطقة االس�تاد مجموعة من املرافق الرياضية، بما 
يف ذلك مالع�ب الكريكيت وك�رة القدم ومنطق�ة لألطفال 
ومرافق رياضية خارجية ومرك�زا لأللعاب املائية ومالعب 

تنس وحديقة تزلج ومضمار أللعاب القوى.
 واس�تاد أحمد بن عيل من املالعب التي أعلنت اللجنة العليا 
للمش�اريع واإلرث أنها س�تدخل ضمن )اإلرث واالستدامة( 
حي�ث س�يصبح بع�د كأس العال�م FIFA قط�ر 2022 
مق�راً لنادي الري�ان الريايض، ومن املق�رر خفض الطاقة 
االستيعابية لالستاد إىل النصف بعد تفكيك الطبقة العلوية 

م�ن مقاع�ده عقب إس�دال 
الس�تار 

عىل منافسات املونديال.
 وُبن�ي اس�تاد أحم�د بن ع�يل يف موقع امللع�ب القديم 

لن�ادي الريان، وتتزين واجهت�ه الخارجية املتموجة برموز 
تمث�ل الثقافة القطرية بكل روعة. وتعكس املرافق املحيطة 
باالس�تاد طبيع�ة قطر، يف دالل�ة عىل الطاب�ع الصحراوي 

الجميل املمتد غربي البالد.
 وتم اس�تخدام أكثر من 80 % من مواد البناء من االس�تاد 
األصيل الذي كان يش�غل املوقع سابقاً، يف حني تم االحتفاظ 
باألش�جار املحيطة باالس�تاد القديم بعناية، كما سيتمّكن 
املش�جعون عند زيارتهم هذا االس�تاد من التنّقل عر نظام 
م�رو الدوحة الجدي�د الصدي�ق للبيئة اس�تكماالً لتجربة 

مستدامة حقاً. 
 باإلضاف�ة إىل ذل�ك، تم�ت االس�تعانة بإج�راءات كف�اءة 
استهالك الطاقة واملياه لتقليل البصمة الكربونية لالستاد، 
يف حني سيساهم مرو الدوحة باالنتقال السلس من االستاد 
وإليه. ويضم محيط االس�تاد مس�احة خ�راء تبلغ 125 
ألف مر مربع إىل جانب عدد كبري من النباتات املحلية ذات 

االستهالك املنخفض للمياه ليستمتع بها املجتمع.
 وحصل االس�تاد عىل ثالث ش�هادات مرموقة من املنظومة 
العاملية لتقييم االستدامة »جي ساس« التي تمنحها املنظمة 
الخليجية للبحث والتطوير »جورد«، يف اس�تدامة التصميم 
والبن�اء من فئ�ة األربع نج�وم، وإدارة التش�ييد من الفئة 

األوىل، ونسبة كفاءة الطاقة املوسمية.
 ويستخدم االس�تاد تقنية تريد 

صديق�ة للبيئ�ة )DC( عر 
محطة مركزية بس�عة 

تريد تبلغ 16000 
وتق�وم  ط�ن، 

ملحط����ة  ا

ي�د  و بتز
باملياه  املردة من خ�الل محطة االستاد 

تولي�د الكهرباء ومن هناك لعدد كب�ري من وحدات معالجة 
اله�واء املنترشة يف املوق�ع لتوفري درجة الح�رارة املطلوبة 
ملنطق�ة املدرجات وامللع�ب. يف الوقت نفس�ه، يكون املبنى 
أكثر كفاءة يف اس�تخدام الطاقة بنسبة 20 مقارنة باملباني 
األخرى من هذا النوع، كما أنه يس�تخدم مياًها أقل بنس�بة 

.20

الظهور األخير
ويف آخر ظهور الستاد أحمد بن عيل يف بطولة كأس العالم، 
س�يطرت الجماهري األرجنتينية عىل املش�هد، بعد أن غطى 
اللون األزرق امللعب يف مواجهة األرجنتني وأسراليا يف الدور 

ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022.
ص�ور ملهم الك�رة األرجنتيني�ة دييغو أرمان�دو مارادونا 
كان�ت حارضة يف املقصورة الرشقي�ة من امللعب، إىل جانب 
صور مييس وزمالئه واألعالم األرجنتينية وعبارات التشجيع 
الت�ي اعتاد الجمه�ور األرجنتيني عرضه�ا يف املالعب التي 

تستضيف مباريات منتخب بالده.
الجمه�ور األرجنتين�ي كان يؤم�ن بق�درات منتخب 
ب�الده عىل إنج�از املهمة وبل�وغ الدور 
املقب�ل، ومواصل�ة الرحل�ة نحو 
الظفر بالنجم�ة الثالثة بعد 
أن استطاع تحقيق اللقب 
من قبل يف مناس�بتني 
 1978 عامي 

و1986.
ورضب الجمه�ور األرجنتين�ي 

بقوة يف النس�خة ال�22 من املونديال خالل مباراة منتخب 
ب�الده أم�ام املنتخ�ب املكس�يكي يف دور املجموعات حني 
اس�تضاف اس�تاد لوس�يل الع�دد األكر م�ن الجماهري يف 
تاريخ البطولة منذ نس�خة 1994، وقد وصل هذا العدد إىل 

88966 مشجعاً.
وأش�عل الهدف الذي س�جله القائد ليونيل مييس يف شباك 
الحارس األس�رايل ماثيو ريان املدرج�ات األرجنتينية حني 
نجح بالتوقيع عىل هدفه التاس�ع يف خمس نس�خ من كأس 
العالم من�ذ 2006 من بينها 3 أهداف يف النس�خة الحالية 

من املونديال.
وقال خافيري وهو مش�جع أرجنتيني ح�ر من العاصمة 
بوينس آيرس إىل الدوحة منذ اليوم األول يف املونديال مؤكدا 
أنه سيس�تمر إىل يوم 18 ديس�مر موعد املب�اراة النهائية 
يف إش�ارة منه إىل أن املنتخب األرجنتيني س�يكون طرفا يف 

النهائي عىل استاد لوسيل.
وأضاف: »لقد تمكن املنتخب من تس�جيل حضوره يف دور 
ال�16 ثماني مرات ويف النس�خة املاضية ودع أمام منتخب 
فرنسا الذي توج باللقب الحقا، واليوم األمل كبري أن يواصل 

املنتخب ويتقدم خطوات من أجل تحقيق الحلم«.
ونوه املش�جع األرجنتين�ي بجمالية املالع�ب املونديالية يف 
قطر والتي كانت محل إعجاب وتقدير الكثريين، مش�ريا إىل 
أن قطر نجحت يف تقديم يشء مختلف يف هذه النس�خة من 
املونديال، وال�كل كان ينتظر اللحظة من أجل التعرف عىل 

كل هذه التفاصيل واالقراب أكثر من الثقافة العربية.
باملقابل، حرت الجماهري األس�رالية يف مدرجات اس�تاد 
احمد بن عيل وتزينت املقصورة الجنوبية باألعالم الصفراء 

والخراء وشعار »الكنغارو«.
وحاولت الجماهري االسرالية أن تدعم منتخب بالدها خالل 
مجري�ات املباراة، وح�رص الجميع عىل ارت�داء القمصان 
الصف�راء املوح�دة من أج�ل توجي�ه رس�الة تحفيزية إىل 

الالعبني.
وقد أكد بعض الجماهري األسرالية أن األجواء يف قطر رائعة 
وقد حرصوا عىل تكبد عناء الس�فر الطويل من س�يدني إىل 
الدوحة من أجل الوقوف بجان�ب املنتخب، وكذلك للتعرف 

عن قرب عىل االجواء املونديالية يف قطر.
وكش�ف هؤالء املش�جعون عن أنهم خطط�وا لزيارة قطر 
منذ بضعة أش�هر وقاموا باختيار االماكن التي سيزورونها 
خ�الل الرحلة، وذل�ك يف األيام التي ال يلع�ب فيها املنتخب 
االس�رايل، وأبدوا إعجابهم الكبري بكل ما شاهدوه يف مواقع 

البطول�ة والفعالي�ات الجماهريي�ة املصاحب�ة س�واء يف 
كورنيش الدوحة أو الح�ي الثقايف كتارا وكذلك يف 

بعض املناطق املتاخمة للدوحة.

قصص مبارياته ستبقى خالدة في التاريخ

»األيقـونـة« يودع المونديال
اس��ت��ض��اف »6« م���ب���اري���ات.. وش���اه���د ع��ل��ى ت��أه��ل ال��ت��ان��ج��و ل��رب��ع ال��ن��ه��ائ��ي

الواجهة الخارجية مذهلة
 تعرض جوانب الثقافة القطرية 
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كتب- خالد الطوالبة

سفراء في الدوحة يعبرون عن إعجابهم بسير المونديال:

قطر وعدت.. وأوفت

 ما يميز هذه البطولة هو الضيافة التي وجدها زوار قطر خالل كأس العالم، بما 
يف ذلك وسائل النقل املميزة، واألحداث املتعددة، واملرافق املفتوحة للرتفيه يف مناطق 
املشجعني،  إقامة  وأماكن  البعض  بعضها  من  املالعب  وقرب  قطر،  من  مختلفة 
ووجود عدد كبري من املتطوعني يف كل مكان لتوجيه الضيوف وتقديم املساعدة لهم.
باإلنجازات  الوطن  إىل  حديثهم  خالل  قطر  دولة  يف  السفراء  من  مجموعة  أشاد   
والنجاحات الكبرية التي حققتها دولة قطر خالل تقديم نسخة خاصة من كأس 

العالم كما وعدت.
  تتميز هذه النسخة باألمن واألمان وروح املحبة والسالم واألخوة والتجمع الكبري 
من جميع أنحاء العالم ومليئة بالفعاليات الثقافية التي تسلط الضوء عىل الثقافة 

العربية والخليجية والرتاث اإلسالمي.
أول دولة يف  أن تكون  بأن دولة قطر استطاعت  السفراء عن سعادتهم    وأعرب 
إليها  العالم، وقد عملت بجد لضمان تمتع كل من يأتي  املنطقة تستضيف كأس 

بالرياضة، وكذلك التمتع بكرم الضيافة من شعبها.
القدم هنا  الدويل قادما لالستمتاع بكرة  املجتمع  أهمية رؤية  السفراء عىل    وأكد 
يف قطر، مؤكدين عىل إظهار روح رياضية خالية من أي أفعال سيئة، وأن يحرتم 
الالعبون واملشجعون بعضهم البعض، معتربين أن ما يحدث اآلن يف قطر »أفضل 

ما يمكن أن يكون عليه العالم اليوم«.
 وأشار السفراء إىل أن الرياضة لها قواعد، ويجب عىل الجميع االلتزام بهذه القواعد، 
ولكن  وكرم ضيافتها،  الغنية  ثقافتها  ورؤية  قطر  لزيارة  العالم  داعني مشجعي 

يجب احرتام القوانني املعمول بها يف البالد واحرتام ثقافة املضيف.

مع تواصل منافسات كأس العالم في قطر 2022، 
زادت وفرة األحداث الرياضية وبدأ خروج فرق من دور 

المجموعات، حققت دولة قطر العديد من النجاحات 
من خالل استضافة النسخة األولى على المستويين 
العربي واإلقليمي. وعدت قطر العالم كله بتنظيم 

نسخة فريدة ومتميزة من كأس العالم ووفت 
بوعدها، ويمكن للجميع أن يشهدوا على ذلك.

نهرو العربي.. القائم باألعمال التونسي:

فرصة للتعرف على ثقافتنا
القائم  العربي،  نهرو  سعادة   أشاد 
بالتنظيم  قطر  يف  التونيس  باألعمال 
الفعاليات  وسري  العالم  لكأس  الرائع 

املقدمة للحضور
، مؤكًدا أن قطر قامت بعمل استثنائي 
للعالم  وأظهرت  لإلعجاب،  وُمثري 
القدم  كرة  أحداث  إقامة  عىل  قدرَتها 
الدولية الُكربى بنجاح. وقال سعادُته 
لـ الوطن الريايض: إن قطر استثمرت 
الظروف  أفضل  لضمان  الكثري 
كأس  بطولة  يف  املنتخبات  ملشاركة 

العالم. 
 وأشاَر إىل أن قطر استخدمت تقنيات 

صديقة للبيئة ومستدامة.
الضيافة  بكرم  سعادته  عن   وأعرَب 
التونيس  املُنتخب  بها  يحظى  التي 

املُشارك يف قطر
القدم  كرة  أن عشاق  مؤكًدا   ،  2022
داخل  املرح  من  بالكثري  يتمتعون 
قطر  تضم  حيث  وخارجها،  املالعب 
العديد من املعالم الثقافية والسياحية.

 وقال سعادته »إن استضافة أحد أكرب 
لها معنى كبري يف  الرياضية  األحداث 

التعريف بثقافة
قطر وتاريخها يف جميع أنحاء العالم. 
عالم  كأس  بطولة  أول  هذه  وبأن 
ُتقام يف الرشق األوسط، وُتمثل العالم 
القدم  كرة  لعشاق  وُيمكن  العربي. 
الذين يزورون قطر من جميع أنحاء 

فرصة  عىل  الحصول  العالم 
الثقافة  عىل  للتعرف 

اإلسالمية،  العربية 
أن  املؤكد  ومن 

الحدث  هذا 
ن  سيكو

الجماهري  من  لكل  ُتنىس  ال  تجربًة 
الوافدة إىل قطر وُتعزز الوحدة بينهم 

أثناء تشجيعهم يف كأس العالم«.
القائم  العربي  نهرو  سعادة  وأشاد 
بالتنظيم  قطر  يف  التونيس  باألعمال 
الذي  والتقدم  العالم  لكأس  الرائع 
عىل  عرضت  التي  األحداث  أحرزته 

الحضور. 
وأضاف: »يف الواقع، مع وجود ثمانية 
مالعب مذهلة وجميع األنشطة الفنية 
املشجعون  اكتشف  البطولة،  خالل 
العالم  أنحاء  جميع  من  القادمون 

الكبرية  الجهود 
لتي  ا

تبذلها قطر لتحقيق ذلك«. 
بعمل  قامت  قطر  دولة  أن  وأكد 
وأظهرت  لإلعجاب  ومثري  استثنائي 
للعالم قدرتها عىل إقامة بطوالت كرة 
وقال  بنجاح.  الكربى  الدولية  القدم 
لضمان  الكثري  استثمرت  قطر  إن 
يف  واللعب  املشاركة  الفرق  تدريب 

بيئة مريحة.
حققه  الذي  الكبري  النجاح  وقال:»إن 
مناسبا  ردا  كان  االفتتاح  حفل 
والحمالت  للشكوك  واضحا  ودحضا 
التي أطلقت ضد قدرات قطر والعرب 
عىل  عام  بشكل 

تنظيم هذا الحدث العاملي«. 
تقنيات  قدمت  قطر  أن  إىل  وأشار 
مؤكدا  ومستدامة،  للبيئة  صديقة 
انطالق  نقطة  ستكون  البطولة  أن 

لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
ضيافة  بكرم  اعجابه  عن  وأعرب 
يف  املشارك  التونيس  الوطني  املنتخب 

قطر 
2022، مؤكدا أن مشجعي كرة القدم 
لديهم الكثري من املرح داخل وخارج 
العديد  قطر  يف  يوجد  حيث  املالعب، 

من املعالم الثقافية والسياحية.
وأوضح أن استضافة واحدة من أكرب 
لها معنى كبري يف  الرياضية  األحداث 
حول  الفرد  وتاريخ  بثقافة  التعريف 
العالم. هذه هي أول كأس عالم تقام 
العالم  وتمثل  األوسط،  الرشق  يف 
القدم  كرة  لعشاق  يمكن  العربي. 
الذين يزورون قطر من جميع أنحاء 
لتجربة  فرصة  عىل  الحصول  العالم 

الثقافة اإلسالمية. 
مشجعينا  »إن  بالقول:  واختتم 
بحضور  حقا  سعداء  التونسيني 
مع  سعادتهم  ومشاركة  املباريات 
الجاليات  وجميع  القطريني  إخواننا 
املقبلة  األيام  املزيد من  العربية. لدينا 

لالستمتاع بهذه التجربة«.
إن نجاح قطر يف تنظيم نسخة فريدة 
غريبا  شيئا  ليس  العالم  كأس  من 
قطر،  مثل  لدولة  مستبعدا  أو 
لديها  تراكمت  التي 
يف  طويلة  خربة 
األحداث  تنظيم 
ت  ليا لفعا ا و

العاملية.

زيد اللوزي.. سفير األردن:

فيصل علي.. سفير إثيوبيا:

إنجاز غير مسبوق

النسخة األكثر تميزا

أكد سـعادة زيـد مفلح 
سـفري  اللـوزي، 

األردنية  اململكة 
شـمية  لها ا
دولـة  لـدى 
أن  قطـر، 
حققت  قطر 
غري  إنجـازا 

يف  مسـبوق 
بطوالت  تاريخ 

كـرة القـدم مـن 
خـالل تزويـد العالم 

بالرتتيبـات واملعـدات خالل 
اسـتضافتها الحالية لـكأس العالم 

قطر 2022.
وأضـاف معاليـه أن قطـر أضافت 
بصمتهـا املميـزة، مما سـيرتك إرثا 
ثقافيـا وإنسـانيا للعـرب والعالم، 
وسيسـتفيد منه الجميع سـواء من 
حيـث معـدات البنيـة التحتيـة أو 
وتسـهيل  التنظيميـة،  الرتتيبـات 
وتحركاتهـم،  املشـجعني  حضـور 
وإطالق املشاريع واملراكز السياحية 
والثقافيـة التـي ستشـكل مناطـق 

جذب سياحي يف املستقبل.

  وأكـد السـفري األردني 
التـي  املواقـع  أن 

تسـتضيف 
ت  ليـا لفعا ا
حبـة  ملصا ا
تقدم  للبطولة 
ثقافيـا  دورا 
ال يقـل أهمية 
الـدور  عـن 
الريـايض الـذي 
املالعـب،  يف  يقـام 
حيـث أصبحـت هـذه 
الجـذب  مناطـق  املناطـق 
الرئيسـية ملشـجعي كـرة القدم يف 
كأس العالـم 2022، وتلعـب دورا 
الفعاليـات  اسـتضافة  محوريـا يف 
الرياضيـة والثقافية الكـربى، ومن 
خاللهـا نتابـع العـروض الرتفيهية 
واملسـريات  الشـوارع  يف  اليوميـة 
الساحرة التي ستيضء هذه املناطق 
وتجعلها تنبض بالحياة ليال ونهارا، 
بمشـاركة أملـع نجوم العالـم، ومن 
بوليفـارد،  لوسـيل  املناطـق  هـذه 
والتي سـوف تصبح وجهة سياحية 

للمستقبل.

سـفري  سـعادة  أكـد 
إثيوبيا  جمهوريـة 

يـة  د تحا ال ا
لديمقراطيـة  ا
قطـر  لـدى 
عـي  فيصـل 
أن  إبراهيـم 
النسـخة  هذه 

كأس  مـن 
العالم هي األكثر 

تميزا عـىل اإلطالق 
مجموعة  خـالل  ومـن 

الرائعة  األنشـطة والفعاليـات 
والضيافة التي تقدمها قطر، يمكننا 
الوثوق بجمال وتميز هذه النسخة. 

»لقد  السـفري:  وقـال 
قطـر  أثبتـت 
يف  كفاءتهـا 
إعـداد أفضل 
س  كأ
عـىل  عالـم 

اإلطالق«.
كـد  أ و
أن  السـفري 
الكبري  اإلقبـال 
تشـهده  الـذي 
السـياحية  املناطـق 
والرتفيهية ومناطق املشجعني 
الشـعبية يؤكـد تجربة  والفعاليات 

استثنائية.

{ زيد اللوزي 
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يقدمها  التي  املميزة  باملستويات  سعادته  خلفان،  وأبدى 
األطليس  أسود  مرشحاً  العالم،  كأس  يف  املغربي  املنتخب 
املنتخب  عىل  واالنتصار   16 الـ  دور  بعد  ما  إىل  للوصول 

اإلسباني.
السعودي هرييف  الفرنيس لألخرض  باملدرب  وأشاد خلفان، 
رينارد، وقدرته عىل امليض قدماً مع األخرض يف االستحقاقات 

القادمة. 

اإلسباني  منتخبنا  مدرب  عىل  اإلبقاء  تؤيد  هل   {
سانشيز أم تفضل رحيله؟ 

-   أعتقد أنه قد آن األوان لرحيل اإلسباني فيليكس سانشيز، 
أجل  من  الوطني،  ملنتخبنا  التدريبية  املدرسة  وتغيري 
استعداد أفضل للمرحلة املقبلة والتي سيكون فيها عدد من 
الخليج،  وبطولة  القادمة  آسيا  كأس  أهمها  من  البطوالت 
املكسيك،  كندا،  يف   2026 العالم  كأس  تصفيات  وكذلك 
يعد  لم  اإلسباني  فاملدرب  األمريكية،  املتحدة  والواليات 
لديه ما يقدمه رفقة العنابي وقدم كل يشء يف كأس آسيا 
الذهبية  والكأس  أمريكا  وكوبا  العربية  والبطولة  املاضية 

والتصفيات األوروبية لكأس العالم. 

العنابي بشكل غري متوقع  أسباب ظهور  } ما هي 
خالل املونديال؟ 

اإلعداد  فرتة  طول  هو  ذلك  يف  الرئييس  السبب  أن  أرى     -
التي بدأت يف يونيو املايض، والتي أثرت بشكل سلبي عىل 
نجوم األدعم، وعدم مشاركة نجوم املنتخب األساسيني يف 
لقاءات الدوري خالل جوالته األوىل مما كان له بالغ األثر 
يف ابتعادهم عن املنافسة الحقيقة يف املباريات التنافسية 
إضافة إىل انخفاض النواحي البدنية والفنية عند الالعبني 
مختلفة  التحضريية  فاملباريات  مشاركتهم،  لعدم  نتيجة 

تماماً عن املواجهات الرسمية. 

اعتماد  السلبية  النتائج  أسباب  من  ترى  هل   {
سانشيز عىل عدد محدود من الالعبني؟ 

عىل  اعتمد  سانشيز  بالفعل     -
عة  مجمو

محدودة جداً من الالعبني فقط )11( العبا هم قوام منتخبنا 
تأثري سلبي عىل  له  كان  أيضاً  أمر  املاضية وهذا  الفرتة  يف 
الحدود،  أبسط  يف  تكون  أن  البد  التغيريات  وحتى  الفريق 
وهذا يحسب عليه، وكان من املفرتض إعداد العبني آخرين 
وإيجاد املنافسة بني املجموعة األساسية واالحتياطية لخلق 
حافز لدى الالعبني وهو ما لم يحدث مثل الفرق واملنتخبات 
اآلخرى، ونحن اآلن يف حالة انحدار يف املستوى بعد أن كنا 

يف حالة تصاعد كبري يف كل مشاركات العنابي. 

}ماذا يحتاج منتخبنا يف القادم؟

-   البد من بداية عملية اإلحالل والتجديد يف صفوف العنابي 
خالل الفرتة الحالية، بانضمام مجموعة من نجوم املنتخب 
املنتخب  للتواجد مع  والحافز  الرغبة  لديهم  الذين  األوملبي 
والجديدة  القديمة  املجموعة  بني  تنافسية  وخلق  األول 
عملية  ونبدأ  االستحقاقات،  قادم  يف  العنابي  منها  يستفيد 
التصحيح والرتتيب من جديد وإعداد منتخب وطني قوي 
واالستفادة من األخطاء وتكوين فريق قادر عىل امليض قدماً 

نحو األلقاب والبطوالت. 

} كيف ترى تنظيم قطر للنسخة الحالية من كأس 
العالم؟ 

بالحديث  ال  والعمل  بالفعل  تعاملت  قطر  الحمد  ولله     -
والقول فقط وهو ما جعلنا نشاهد النسخة األجمل واألمتع 
التي  الشاذة  الغربية  ولألصوات  بلدنا،  يف  املونديال  من 
درس  قطر  قدمته  ما  إن  لهم  أقول  املونديال  عن  تتحدث 
املقبلة  واملنافسات  البطوالت  يف  منه  ويستفاد  للجميع 
اإلمكانيات  كافة  وفروا  واملسؤولون  املستويات،  كافة  عىل 
من  كل  واآلن  الكبري،  الكروي  العرس  إلنجاح  والقدرات 
إن كان منصفاً،  رأيه  أن يغري  عليه  يتكلم بسوء عن قطر 
وقطر انترصت منذ الوهلة األوىل لهذا املونديال واآلن تسجل 
نجاحات يف كل االتجاهات حتى موعد اللقاء النهائي يف 18 

ديسمرب املقبل. 

} كيف ترى مستوى األخرض السعودي يف املونديال؟

عىل  السعودي  املنتخب  بانتصار  فخورون  كعرب  كلنا     -
للعديد  مهدت  والتي  األوىل  املباراة  يف  األرجنتني  حساب 
من املفاجآت يف هذه البطولة، لكني ألقي بعض اللوم عىل 
املدرب هرييف رينارد يف عملية تغيري مراكز بعض الالعبني 
وهذا أمر حساس جداً يف عالم كرة القدم، وهي مؤثرة جداً 
يف كأس العالم، والسعودية تملك عنارص جيدة يف مختلف 
مراكز اللعب، تستطيع تمثل السعودية يف قادم املنافسات، 

وعانوا من غيابات مؤثرة خاصة أمام املكسيك. 

السعودي  املنتخب  مع  رينارد  بقاء  مع  أنت  هل   {
خالل الفرتة املقبلة؟

-   أجاب مازحاً: لو ما يحتاجه األخرض نحن نحتاجه، ورغم 
يف  العنف  بعض  لوجود  اللوم  أحياناً  له  يقدم  البعض  أن 
الحماس  من  نوعا  أعتربه  ذلك  أن  إال  الالعبني  مع  حديثه 
ويتطلب  املالبس  غرف  يف  الالعبني  مع  واملطلوب  الحميد 
األمر ذلك أحياناً حتى تكون هناك ردة فعل جيدة لالعبني 
من  ملزيد  استمراره  وأتمنى  األخرض،  املستطيل  داخل 

النجاحات مع املنتخب السعودي خالل مشاركاته املقبلة. 

} كيف ترى اإلنجاز املغربي حتى اآلن؟

ما بعد مواجهة  إىل  الوصول  قادر عىل  املغربي  املنتخب     -
يستطيع  والقتالية  الرتكيز  من  بمزيد  اإلسباني  املنتخب 
أسود األطليس الوصول إىل مزيد من األدوار االقصائية، وأنا 
رشحت املنتخب املغربي منذ بداية البطولة لتمثيل العرب 
خري تمثيل يف املونديال، وهو املنتخب الذي استطاع التعادل 
مع كرواتيا وصيف بطل العالم، والفوز الكبري عىل بلجيكا 

القوي وكذلك كندا مؤخراً.

} وما هي أسباب التفوق املغربي برأيك؟ 

دوريات  أكرب  يف  املحرتفني  من  مميزة  مجموعة  وجود     -
ألشبيلية  األمني  الحارس  بونو  ياسني  من  بداية  العالم 
وأرشف حكيمي نجم باريس سان جريمان، مرابط، بوفال، 
زياش، والنصريي وغريهم من األسماء املميزة كان لها دور 
يف قوة ومكانة أسود األطليس، حيث إنهم كسبوا العديد من 
الدوريات  يف  وجودهم  خالل  الكبرية  والتنافسية  الخربات 
املواعيد  يف  املطلوب  الفني  الثقل  يحملون  وهم  األوروبية 

الكربى. 

} رأيك يف املستوى الفني للبطولة؟ 

قبل  التوقعات  وفاق  جداً  عال  للبطولة  الفني  املستوى     -
البطولة وزاد من إثارته وحماسه املفاجآت التي تتواىل عىل 

البطولة، شاهدنا اليابان تتصدر مجموعة قوامها أملانيا 
الربازيل، وتونس  وإسبانيا، والكامريون تفوز عىل 

الفرنيس،  املنتخب  السابق  العالم  بطل  تقهر 
والرغبة  والحماس  القوة  إىل  إضافة 

الكبرية يف االنتصار.

: إبراهيم خلفان نجم منتخبنا السابق يؤكد لـ 

التغيير أصبح ضرورة !

{ سانشيز 

مدرب العنابي

اإلحالل والتجديد للعنابي البد أن يبدأ من اآلن 

أرشح المغرب إلى ما أبعد من لقاء إسبانيا

قطر قدمت درسا للغرب في المونديال األكثر جمااًل 

أكد إبراهيم خلفان، نجم منتخبنا األسبق والمحلل الرياضي 
الحالي في حوار خاص مع $ الرياضي »ضرورة إنهاء 

العالقة بين االتحاد القطري لكرة القدم ومدرب 
األدعم اإلسباني فيليكس سانشيز خالل المرحلة 

المقبلة، مع بدء فوري لعملية اإلحالل والتجديد 
بصفوف العنابي للظهور بالشكل الالئق في 

المنافسات الهامة القادمة«.
وشدد أحد أساطير النادي العربي واألدعم 
التاريخيين، أن عدم مشاركة نجوم منتخبنا 

في مباريات الدوري كان له تأثير واضح على غياب 
التنافسية والنواحي الذهنية والبدنية والتي أثرت 
على النواحي الفنية خالل لقاءات العنابي الثالثة 

في المونديال.

حوار- أدهم الرشقاوي

{ إبراهيم خلفان
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بعد ختام المجموعات واقتراب الدور الثاني من نهايته

المونديال يهدد المدربين ..!
اعترب الكثري من محبي وعشاق كرة القدم أن مونديال 

قطر 2022، هو مونديال استثنائي، حيث دخلت 
دولة قطر تاريخ كرة القدم والرياضة العاملية من 

بابه الواسع، مع انطالق النسخة االستثنائية من كأس 
العالم قطر 2022 لتدوين فصل جديد من فصول 

استضافة املونديال، كأول دولة عربية رشق أوسطية 
تحتضن الحدث الكبري.

 وألنه مونديال استثنائي فكان طبيعيا أن يتواصل 
االختالف، وحاليا وبعد الوصول إىل دور الستة عرش 

من البطولة، تشهد املنافسة املحافظة عىل املدربني، 
بدون »إقاالت«، واملعروف ان املونديال بمثابة نقطة 

تحول كبري بالنسبة للمدربني، ويهدد استمرراهم 
مع املنتخبات.. تأتي البطولة ثمرة لجهود مضنية 

بذلتها كل مؤسسات الدولة عىل مدار 12 سنة، 
ويفتح األبواب أمام االستدامة ألجيال قادمة ستتغنى 

باملنجزات التي تحققت عرب النهوض بكل مناحي 
الحياة، ومن خالل حدث سيبقى عالقاً يف األذهان 

كمرّسع لرؤية أبرصها املسؤولون ونفذوها بكل 
وطنية وحب لهذه البالد.

 وبالفعل جاء املونديال استثنائيا يف كل ماهو 
جديد، بداية من الجمهور الكبري، وقطر قامت بعمل 

استثنائي وُمثري لإلعجاب يف تنظيم كأس العالم... 
وضخت استثمارات كبرية لتطوير البنية التحتية 

مثل النقل العام واملالعب وأماكن اإلقامة. كما قدمت 
تقنيات صديقة للبيئة وُمستدامة، وستكون بطولة 

كأس العالم 2022 نقطة انطالق لتحقيق رؤية 
قطر الوطنية 2030، وهي ُمحرك حقيقي لالقتصاد 

والبيئة والتميز.  وشهدت بطوالت سابقة العديد 
من مسلسل االقاالت واإلعفاءت، إال أن هذا املونديال 
لم يشهد حتى اآلن اعفاء أو إقالة ألي مدرب ليكون 

األكثر تميزا واختالفا.. إال أن هذا املونديال االستثنائي 
شهد الكثري من األحداث للمرة األوىل.

كتب - عوض الكبايش

كــوبـر وسـامباولي
أبــــــــرز الضـــحـــايــــا

في مونديال روسيا

شهد مونديال روسيا 2018 العديد من الضحايا بني صفوف 
املدربني الذين تمت إقالتهم أو عىل وشك اإلقالة بسبب نتائجهم 

املخيبة لآلمال ىف املباريات.  أصبح هيكتور كوبراملدرب 
األرجنتيني أول الضحايا بعد الخسارة يف املباريات الثالث 

مع املنتخب الوطني وتقديم أداء متواضع للغاية لم ينل رضا 
وطموحات الشعب املرصي، بعد الهزيمة أمام أوروجواي -1 0 

وأمام روسيا 3-1 والسعودية 2-1 لتخرج مرص من الدور 
األول، ويرحل كوبر بعد انتهاء عقده.

 سامباويل املدرب األرجنتيني ملنتخب بالده قدم أداء متواضعا 
للغاية ىف أول مباراتني للتانجو أمام آيسلندا وكرواتيا ىف املونديال 

وأصبح عىل وشك اإلقالة بعد تذمر عدد كبري من الالعبني ضده، 
فضال عن تأهل األرجنتني الذى جاء بشق األنفس ىف التصفيات. 

{  خورخي سامباولي{  كوبر

استقالة مدرب المكسيك
أعلن املدرب األرجنتيني خرياردو مارتينو، انتهاء مشواره 

مع منتخب املكسيك بمفعول فوري، رغم فوزه األربعاء 
عىل السعودية 2-1 يف نهاية دور املجموعات ملونديال 

“قطر 2022”.. وأنهت املكسيك دور املجموعات يف املركز 
الثالث بمجموعتها الثالثة بفارق هدف عن بولندا املتأهلة، 
فأخفقت يف بلوغ الدور ثمن النهائي ألول مرة منذ 1990.

  وقال مارتينو عقب مباراة السعودية األربعاء »أنا 
املسؤول الرئيس عن اإلحباط والخيبة. هذا مصدر حزن 

لكنني أتحمل كل مسؤولية هذا الفشل. ينتهي عقدي مع 
الصافرة النهائية، وال يمكن فعل أي يشء آخر«.

وداع كـيـــــــروش

كارلوس كريوش عىل حسابه  الربتغايل  كتب 
ومرة  بكم  فخور  »أنا  )إنستجرام(:  يف 
أخرى كنتم رائعني داخل وخارج امللعب«... 
أن  وامتيازا  رشفا  »كان  كريوش:  وأضاف 
أكون جزءا من عائلة كرة القدم هذه، أعتقد 

أنكم تستحقون االحرتام الكامل«.
 وأكد االتحاد اإليراني لكرة القدم أن كريوش 
مع  األجل  قصري  عقد  انتهاء  بعد  سيغادر 
الفريق تم توقيعه يف سبتمرب املايض... وأرسل 
رسالة  كريوش،  كارلوس  الربتغايل  املدرب 
وداع ملنتخب إيران لكرة القدم، أشاد خاللها 
كأس  يف  الفريق  العبو  بذله  الذي  بالجهد 
منتخب  وودع   ..2022 قطر   FIFA العالم 
املجموعات،  دور  من  مبكرا  املونديال  إيران 

املنتخب  أمام   1   / صفر  خسارته  عقب 
األمريكي، يف الجولة الثالثة واألخرية ملباريات 
رسالة  يف  كريوش  وذكر  الثانية.   املجموعة 
أنستغرام  موقع  عىل  الشخيص  حسابه  عىل 
انتهى  قد  إيران  مع  قضاه  الذي  الوقت  أن 
بعد أن أرسل رسالة وداع عاطفية للفريق... 
وتم التعاقد مع املدرب الربتغايل )69 عاماً(، 
وقالت   ...2022 العالم  كأس  نهاية  حتى 
هناك  كانت  أنه  الربيطانية  ذا صن  صحيفة 
لبعض  التمديد  بشأن  محادثات غري رسمية 
الوقت.  واستهل املنتخب اإليراني مسريته يف 
املجموعة بخسارة كبرية أمام منتخب إنجلرتا 
2 /  6، قبل أن يحقق فوزا مستحقا عىل ويلز 

2 /  صفر يف الجولة الثانية.

{  كيروش

إقاالت روسيا »2018«

الكوستاريكي  للمنتخب  الفنى  املدير 
منتخب  مع  قدم  الذي  رامرييز  أوسكار 
رسميا  وخرج  سلبيتني  مباراتني  بالده 
رصبيا  أمام  بالخسارة  املونديال  من 
أثار  ما  وهو   ،2  -  0 والربازيل   1  -  0
غضبا عارما يف صفوف بعض املشجعني 

تجاهه وصلت حد التهديدات بالقتل.
الفنى  املدير  جوميز  داريو  هرينان   
خسارتني  القى  الذي  بنما  ملنتخب 
 1 0 - 3 وإنجلرتا  ثقيلتني أمام بلجيكا 
- 6 باملجموعة السابعة وأصبح منتخب 
بالده رسميا خارج املونديال، إىل جانب 
اللقطة املثرية التي كان بطلها يف مباراة 
انجلرتا عندما ذهب ملدرب األخري جاريث 

األول  الشوط  نهاية  عقب  ساوثجيت 
ليتحدث معه.

للمنتخب  الفنى  املدير  نافوكا  آدم 
يف  للغاية  متواضعا  أداء  قدم  البولندي 
بعد  رسميا  وخرج  الثامنة  املجموعة 
 2  -  1 السنغال  أمام  خسارتني  أول 
وأمام كولومبيا 0 - 3 عىل التواىل، ليودع 
مرشحا  كان  أن  بعد  مبكرا  البطولة 

للتأهل لدور الـ16 باملجموعة الثامنة.
مع  مشواره  مارفيك  فان  أنهى  كما   
املنتخب األسرتايل بعد وداع كأس العالم، 
دون  بهدفني  بريو  أمام  الخسارة  عقب 
رد، محتال ذيل املجموعة بنقطة وحيدة 

حصدها من تعادل وحيد وخسارتني.

{  راميريز

{  إيران ودع المونديال ومدربه رحل عنه



وتحدث زومو يف لقاء اس�تثنائي كش�ف 
خالل�ه عن الكث�ر من األم�ور برصاحة 
كبرة وبدون دبلوماسية.. يف لقاء نرصد 

تفاصيله عرب السطور التالية: 

لك  يعني  م��اذا  البداية  يف   {
وحضور  قطر  يف  هنا  التواجد 
منافسات كأس العالم 2022..؟ 

� أن�ا اآلن يف غاي�ة الس�عادة، ألنن�ي أق�وم 
بالتخطيط لهذه الرحلة منذ 4 سنوات كاملة، 
وقم�ت بتألي�ف أغنية »مرحب�ا بكم يف كأس 
العالم« وإنتاجها وتوزيعها بمجهود شخيص 

مني وعىل حسابي الشخيص. 

هذه  إنتاج  من  هدفك  وما   {
األغنية..؟ 

� أري�د من خالله�ا الرتحيب ب�كل العالم يف 
منطقة الرشق األوسط، ودولة قطر، وأساهم 
يف جعل كأس العالم أفضل وأفضل كرس�الة 
محبة وس�الم لكل الش�عوب وجماهري كافة 

املنتخبات والدول املشاركة يف البطولة. 

األغنية  بعرض  قمت  هل   {
نطاق  عىل  لتنترش  الفيفا  عىل 

أوسع..؟ 

� لقد قمت بإرس�ال األغني�ة بالفعل لبعض 
املنتجني لتحصل عىل الدعم املادي املناس�ب، 
لكن لألسف لم يهتم أحد وحتى الفيفا أيضا 
لم يوج�ه الدعوة يل لحض�ور البطولة ونرش 
األغني�ة للجماهري، فقمت بدف�ع التذكرة عىل 
حسابي وتحملت كل التكاليف التي تصل إىل 
8 آالف دوالر دفع�ة واح�دة حتى أتمكن من 

التواجد هنا يف قطر. 

} وملاذا كل هذا..؟ 

� ألنن�ي أؤم�ن بأنن�ي األفض�ل، وأحب كرة 
الق�دم وحرضت م�ن قبل 3 بط�والت كأس 
العالم بداية من كأس العالم 2010 يف جنوب 
إفريقيا ثم الربازيل 2014، وروس�يا 2018 
وأخ�ريا قط�ر 2022 وهي البطول�ة الرابعة 

بالنسبة يل. 

} كيف ترى قطر..؟ 

� بل�د جميل ورائ�ع، وواحد من أجمل 
الب�الد الت�ي زرته�ا يف العال�م، ولكن 
لألس�ف بع�ض ال�دول الغربية مثل 
إنجل�رتا وفرنس�ا ال يحبونه�ا ألنه�ا 

جميلة. 

} ملاذا يف رأيك..؟ 

� كم�ا ت�رى، امل�رتو يف قط�ر يس�ري 
بنفسه بدون قائد، وهذا حتى يف أوروبا 

غري موجود حت�ى اآلن، والتكنولوجيا هنا 
فري�دة من نوعه�ا يف كل م�كان حتى يف 
املالع�ب والش�وارع، وأنا لم أش�اهد هذه 
التكنولوجي�ا يف أي م�كان آخ�ر بالعال�م 
حت�ى روس�يا الت�ي أعي�ش فيه�ا منذ 4 
سنوات حيث إن زوجتي روسية، لكن هذه 

التكنولوجيا غري عادية. 

يف  إذا  رائع  بعمل  تقوم  قطر   {
رأيك..؟ 

� نعم بالتأكيد وبش�هادة كل الجماهري التي 
ح�رضت إىل هن�ا إىل قط�ر، الكل مس�تمتع 
ويش�عر بس�عادة كبرية جدا ملا يش�اهدونه 

م�ن تنظي�م عىل اعىل مس�توى 
اس�تقبال  وحف�اوة 

ضيافة.  وكرم 

وه�ذا املوندي�ال ه�و األفض�ل، وقط�ر هي 
األفض�ل يف رأي�ي وتنظم نس�خة كأس عالم 

استثنائية وغري مسبوقة. 

} هل تعتقد أن كرة القدم قادرة 
عىل أن توحد العالم..؟ 

� نعم بالتأكيد، وهذا ما نش�اهده هنا يف 
قط�ر خ�الل بطول�ة كأس العالم، حيث 
نش�اهد اندم�اج الجمي�ع وتفاعلهم مع 
بعضه�م البعض دون النظ�ر إىل األلوان 
أو الجنسيات، والكل سعيد ويحتفل عىل 

الرغم أيضا من اختالف الثقافات 

والع�ادات والتقالي�د يف أول بطولة كأس 
عالم بالوط�ن العربي والرشق األوس�ط 

أيضا. 

يف  شككت  الدول  بعض  لكن   {
تنظيمها  بعدم  وطالبت  قطر.. 

لكأس العالم..؟ 

 � ه�ذا س�ببه الوحي�د ألنهم ل�م يصدقوا أن 
دولة عربية أو من الرشق األوس�ط قد تتفوق 
عليهم، وتنظ�م بطول�ة كأس العالم بأفضل 
صورة ممكنة ومما قاموا به هم يف الس�ابق، 
وال يصدق�ون أن النج�اح به�ذه الصورة قد 
يأتي من هنا وبهذا الش�كل غري املس�بوق يف 

تاريخ بطولة كأس العالم. 

} هل تتفق مع من طالبوا بدعم 

بكل  قطر  وعارضتهم  املثليني 
قوة..؟ 

ف�رض  يري�دون  األوروبي�ون  لألس�ف   �
تقاليده�م ومعتقداته�م ع�ىل الجمي�ع دون 
احرتام لثقافاتهم األخرى التي تختلف معهم 
تماما، مثلما فعلوا يف السابق مع إفريقيا فهم 
هدفهم دائما يريدون رسقة ثرواتنا وأفكارنا 
وحتى البرتول والغاز لدينا، وانظر إىل سوريا 
وإفريقيا وكل مكان ماذا 

يفعلون هناك. 

} هل األفارقة يدعمون قطر..؟ 

� بالتأكيد الجميع يدعمون قطر، ويقفون 
خلفها بنس�بة 99 % ويساندونها يف هذه 
البطول�ة لتنج�ح وتخ�رج بأفضل صورة 
ممكن�ة م�ن الناحي�ة التنظيمي�ة والفنية 

أيضا. 

يف  هنا  للناس  رسالتك  ماهي   {
قطر..؟ 

� أق�ول لهم اح�ذروا من الغ�رب، ألنهم غري 
س�عداء بنجاحك�م وبما تقدمون�ه يف بطولة 
كأس العالم، الغرب بالنس�بة يل مثل الثعبان 
يري�د ب�ث س�مومه، وأوروب�ا كالش�يطان 
يري�دون فرض رغباتهم ويروجون للش�ذوذ 
وغريه، لكن أنتم استمروا كما أنتم وال تغريوا 
معتقداتكم وأفكارك�م مهما أرادوا وضغطوا 

عليكم بقوة. 

} كيف ترى مشاركة الكامرون 
يف البطولة..؟ 

� مباراة الكام�ريون والربازيل كانت بمثابة 
املباراة النهائية بالنسبة لنا والفوز بها يعني 
وكأنن�ا فزنا باللقب حتى ولم نتأهل إىل دور 
ال�� 16، فق�د كانت مب�اراة صعب�ة للغاية 
وأمام فريق مرش�ح للقب وكن�ا قريبني من 
الوصول للدور املقبل لوال فوز س�ويرسا عىل 

رصبيا. 

ترصيحات  شاهدت  وكيف   {
إيتو وترشيحه للكامرون للفوز 

باللقب..؟ 

� إيت�و يب�ذل جه�دا كبي�ار ويح�اول عمل 
لخدم�ة  لدي�ه  م�ا  كل  وتقدي�م  األفض�ل، 
الكامريون والكرة اإلفريقية، لكن لألس�ف يف 
إفريقيا من يعمل ويجتهد يحاربونه وهذا لن 

يتغري عىل اإلطالق. 

} كلمة أخرة..؟ 

أش�كركم عىل ه�ذا اللقاء وش�كرا لقطر عىل 
التنظيم الرائع لبطولة كأس العالم التاريخية 

واالستثنائية.
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أقول للقطريين 
»اثبتوا على موقفكم« 

مهما كانت
 الضغوط

الكاميروني »زومو« يؤكد في حوار غير عادي لـ                 :

»الغــرب« يحاول .. ولكــن !

{ زومو مع الزميل محمد الجزار 

 }

تقاليع

 الجمهور الكاميروني

}

{ تنظيم قطري مثالي

{ زومو 

حوار – محمد الجزار

الشخصيات  أهم  من  واحد  »زومو«  بـ  المعروف  وايومبي  ريجوبريت 
المعروفة في الكاميرون والقارة السمراء.. دائما ما تراه حاضرا 

القارة السمراء، وفي كأس  المدرجات في كل بطوالت  في 
بألوانه  األضــواء  خطف   2018 بروسيا  األخيرة  العالم 

الزاهية وتشجيعه الذي ال ينقطع، وإضافة إلى شهرته 
الكثير  وله  كبير  وفنان  مطرب  فهو  المدرجات  في 
وبات  األغنيات،  من  بالعديد  المميزة  األغاني  من 
كذلك في السنوات األخيرة واحدا من أهم مشاهير 
الكاميرون،  في  المحتوى  وصناع  ميديا  السوشيال 

والقارة اإلفريقية. 
قبل مباراة تونس وفرنسا في ملعب المدينة التعليمية شاهد 
الجماهير،  حوله  تلتف  المشجعين  أحــد  الرياضي   $
بعنوان  اإلنجليزية  باللغة  أغنية  نغمات  على  ويتراقصون 
»welcome to the world cup«.. وباألقتراب منه وجدناه زومو، الذي 

فيها  التواجد  على  وحرصه  لقطر،  الكبيرة  محبته  عن  كشف 
األوسط،  والشرق  العربي  بالوطن  مونديال  أول  ودعم  لحضور 

وقال إن أغنيته التي ألفها وأنتجها بنفسه ونشرها على اإلنترنت بـ 
3 لغات هي اإلنجليزية والفرنسية والروسية كذلك، هدية بسيطة 

لقطر ودعمها في إنجاح البطولة األكبر في كرة القدم. 

يحاولون فرض أفكارهم 
على الجميع 

{ ايتو وسونج

»إيتو« يحاول 
خدمة الكرة اإلفريقية 
ولذلك »يحاربونه« 

كل إفريقيا 
تدعمكم.. 

ومونديالكم األفضل 
في التاريخ
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يلقي الضوء على أسباب تألقه

أشــــــــــــــرف
»حكيم« المغرب

حكيمي  أرشف  يزداد  يوم  بعد  يوما 
باريس  ونجم  املغرب،  منتخب  العب 
وتوهجا  تألقا  الفرنيس  جريمان  سان 
ملحوظ  بشكل  تألقه  وزاد  املالعب،  يف 
قطر  فيفا  العالم  كأس  مونديال  يف 
عرش  الثامن  يف  ينتهي  الذي   ،2022
أبدع  من شهر ديسمرب الجاري، حيث 
مع  بالده  منتخب  قيادة  يف  وأجاد 
إىل  للتأهل  املميزين،  الالعبني  مجموعة 

دور الستة عرش من البطولة العاملية. 
وقدم منتخب املغرب أداء راقيا يف كأس 

العالم، حيث تعادل يف املباراة األوىل مع 
يضم  والذي  القوي،  كرواتيا  منتخب 
عىل  العاملية  النجوم  أبرز  من  كوكبة 
اإلسباني،  مدريد  ريال  العب  رأسهم 
لوكا مودريتش، وفرض أسود األطلس 
الكرواتي،  املنتخب  عىل  التعادل 
غاليا  فوزا  حقق  الثانية  املباراة  ويف 
بلجيكا  منتخب  عىل  ومستحقا 
الثالثة  املباراة  ويف  رد،  دون  بهدفني 
املنتخب  أمام  قويا  أداء  املغاربة  قدم 
الكندي، وانترصوا عليه بهدفني مقابل 
أكرب  من  واحدة  املغرب  لتفجر  هدف، 

مفاجآت البطولة وتتصدر املجموعة.
يف  املغرب  مع  حكيمي  أرشف  وتألق 

أنه العب عاملي،  مونديال قطر، وأثبت 
عىل  قادرة  قوية  بشخصية  يتمتع 
مع  الفريق  وقيادة  املسؤولية،  تحمل 
نجوم األطلس نحو بر اإلنجازات، فلقد 
البطولة،  يف  مرشف  بمظهر  ظهروا 
ونالوا إشادة العالم أجمع بعدما تفوقوا 
يتوقع  كان  أوروبيتني  مدرستني  عىل 
مدى  أبعد  إىل  يصلوا  أن  الجميع  لهما 
العالم، وهما كرواتيا وصيف  يف كأس 
املاضية،  النسخة  يف  العالم  بطل 
من  مميزا  جيال  يضم  الذي  وبلجيكا 
ودي  لوكاكو  روميل  أبرزهم  الالعبني 
بروين وإيدين هازارد والحارس تيبو 

كورتوا.

رفض دعوات التجنيس 
من أجل أسود األطلس 

»الدعوات« سر توهجه..
والجانب اإلنساني أهم أولوياته

كتب - خالد عيل

رفض لعب الجودو

يعشق الكرة منذ الصغر
كان أرشف حكيمي عاشقا لكرة القدم منذ نعومة 
الكرة يف كل مكان  بلعب  لقد كان شغوفا  أظافره، 
تأثري سلبي  له  كان  ذلك  أن  لدرجة  زمان،  أي  ويف 
الالعب  والد  أكده  ما  وهو  إسبانيا،  يف  دراسته  عىل 
خالل  شدد  حيث  سابق،  صحفي  حوار  يف  بنفسه 
تلك املقابلة عىل أن أرشف كان يتحصل عىل درجات 
سيئة يف عدة مواد دراسية بسبب انشغاله بالساحرة 

املستديرة.

رسب  يوم  يف   : حكيمي  والد  وواصل 
وطلب  الدراسية  املواد  إحدى  يف  نجيل 

فقام  رسوبه  درجة  عىل  توقيعي  املعلم 
رد  من  خوًفا  وتقليده  توقيعي  بتزوير 

ضغوط  بعض  حكيمي  أرشف  فعيل..رفض 
والدته التي كانت تميل إىل أن يمارس نجلها لعبة 

عىل  أرشف  أرص  حيث  السباحة،  أو  الجودو 
ممارسة الكرة 

ال ينسى دوره المجتمعي

عالقته باألسرة.. 
سر التوهج

تجاه  املجتمعي  دوره  حكيمي  أرشف  ينىس  ال 
بجوارهم يف  يساندهم ويقف  ما  ودائما  بلده،  أهل 
األزمات قبل أوقات الرخاء، فلقد سبق له وأن تربع 
حادثة  ضحايا  لصالح  سنتيم،  مليون   500 بمبلغ 

سري خريبكة، بعدما انقلبت حافلة للمسافرين يف حادث 
سري مروع، يف طريق الدار البيضاء، وكانت حادثة سري 

خطرية بأحد املنعرجات.
حكيمي تربع لضحايا تلك الحادثة .

»ال  سابق:  يف ترصيح  وقال  جدا،  قوية  بوالديه  عالقة حكيمي 
كان  والدي  أرستي،  مايض  عن  الحديث  يف  يخجلني  ما  يوجد 
بائعاً متجوالً، والدتي كانت خادمة بيوت، لقد تعذبا من أجيل 
وكانا يضحيان كي أتدرب وألعب كرة القدم، هما مصدر طاقة 

وحماس بالنسبة يل«. 

رفض تمثيل بلد آخر

نجم المغرب.. 
حدد هدفه

إغراءات  طالته  ساعده  يشتد  بدأ  عندما 
تجنيسه  أجل  من  األوروبية  الدول 
اختار  ولكنه  بالدها،  منتخب  وتمثيل 
يحمل  التي  بالده  ملنتخب  يلعب  أن 
ملنتخبات  لعب  وبالفعل  جنسيتها، 
الناشئني والشباب يف منتخب املغرب 
حتى وصل إىل املنتخب األول، وبات 
رموزه  وأحد  الكبار،  نجومه  أحد 
وعطائه  الكبري  مجهوده  بفضل 

ملنتخب بلده. 
عروضا  تلقيه  من  الرغم  عىل 
أوروبية،  منتخبات  لتمثيل 
منذ  واضحا  كان  قراره  أن  إال 
ملنتخب  اللعب  وهو  البداية 
املغرب، وعندما كان العبا يف ريال 

األطلس، مدريد  أسود  يلعب يف صفوف  كان 
ضاربا بعرض الحائط كل العروض واإلغراءات التي 
تلقاها عندما كان ال يزال فقريا يحتاج إىل املال من 

أجل مساعدة والديه عىل ظروف الحياة. 
وبالفعل لعب حكيمي ملنتخب املغرب، وتألق معه 
بشدة، وعىل الرغم من أنه لم يحصل عىل أي بطولة 
عىل  إنجازا  حقق  أنه  إال  اآلن،  حتى  األسود  مع 
من  عرش  الستة  دور  إىل  بالوصول  قطر  أرض 

بطولة كأس العالم، للمرة الثانية يف تاريخهم.

يحرص على االحتفال معها

تأثيـــر الــوالــــدة 
يف  والدته  مع  األضواء  حكيمي  أرشف  خطف 

الثانية،  املباراة  بعد  وذلك  قطر،  مونديال 
أسود  حققه  الذي  التاريخي  والفوز 

بلجيكا  منتخب  حساب  عىل  األطلس 
الالعب  صعد  عندما  رد،  دون  بهدفني 
يف  كانت  التي  والدته  إىل  املغربي 
بهذا  معها  لالحتفال  املدرجات 
نجم  ينس  فلم  التاريخي،  االنتصار 
باريس سان جريمان والدته يف أسعد 

الظروف والضغوط. 
حاول نجم املغرب خلع قميصه الذي 
واجه  ولكنه  املباراة،  به  يلعب  كان 
صعوبة يف ذلك، وحرصت والدته عىل 
وتناول  القميص،  خلع  يف  مساعدته 
تلك  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد 
العالقة  بسبب  وغرام  بحب  اللقطة 
مع  حكيمي  أرشف  يعيشها  التي 
ما  دائما  وأنه  سيما  ال  والدته، 
يصطحب والدته يف أي حدث عاملي 

سواء تكريم أو مباريات مهمة. 
عىل  اهتماما  نال  ذلك  بعد  حدث  ما 
أرشف  وضع  فلقد  نقاط،  أوسع 
حكيمي قبلة عىل جبني والدته، اعرتافا 

بذلته معه من أجل  الذي  باملجهود  منه 
تربيته ومعاونته لكي يصل إىل ما وصل 

إليه، ويصبح نجما يشار إليه بالبنان.
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: المدرب الوطني نبيل أنور يؤكد لـ   

المغربي قادر على إسبانيا

الركراكي مشروع مدرب  
    عربي وعالمي

ابتعاد العنابي عن المباريات 
الرسمية سبب االهتزاز  الرئيسية  األسباب  أن  أنور  وأكد 

التي  الضعيفة  الفنية  للمستويات 
الحالية  النسخة  يف  العنابي  قدمها 
من كأس العالم تعود إىل فرتة اإلعداد 
األساسيني  الالعبني  وابتعاد  الطويلة، 
يونيو  منذ  أنديتهم  مع  املشاركة  عن 
سعادته  أنور  نبيل  وأبدى  املايض.. 
واألداء  الكبرية  الفنية  باملستويات 
األطلس،  أسود  يقدمه  الذي  املثايل 
إقصاء  عىل  قادرون  أنهم  مؤكداً 
املنتخب األسباني يف املواجهة املقبلة. 

مستوى  في  رأيك  ما   }
في  العربية  المنتخبات 

المونديال؟ 

ظهرت  العربية  املنتخبات  أن  أعتقد 
بصورة مرشفة خالل النسخة الحالية 
من كأس العالم، فاملنتخب التونيس نجح 
وكان  الفرنيس،  املنتخب  عىل  الفوز  يف 
ينقصه بعض التفاصيل البسيطة منها 
املنتخب  أمام  إيجابية  نتيجة  تحقيق 
فقد  السعودي  األخرض  أما  االسرتايل، 
املفاجأة الكربى  أداء جيدا وحقق  قدم 
األرجنتيني،  املنتخب  عىل  باالنتصار 
يف  املؤثرة  الغيابات  من  عانى  لكنه 
الجولتني األخريتني، وهو ما جعله يفقد 
فرصة التأهل للدور الثاني، لكن يبقى 

أفضل العرب املنتخب املغربي الذي قدم 
أداء ونتائج مبهرة حتى اآلن.

أسود  ظهور  أسباب  ما   }
في  رائع  بشكل  األطلس 

المونديال؟ 

االحرتافية  هي  باختصار  اإلجابة   
منتخب  نجوم  يمتلكها  التي  الكبرية 
ياسني  الحارس  من  بداية  املغرب 
بونو حارس أشبيلية األسباني مروراً 
ياريس  أيمن  بأرشف حكيمي، ظهري 
سان جريمان الفرنيس، وحكيم زياش 
نجم تشليس، وغريهم، فاالحرتاف كان 
يف مشوارهم؛  وحاسماً  رئيسياً  عامالً 
األول  املستوى  يلعبون يف  نجومه  ألن 
يزيد  ما  وهو  الكربى،  األندية  يف 
قوة  عىل  واالعتياد  االحرتافية  فرص 
واللعب  الضغوط  وتحمل  املنافسات 

يف أكرب املسابقات. 

الحالي،  المدرب  باعتبارك   }
كيف شاهدت تجربة المدرب 

العربي وليد الركراكي؟ 

فهو  جيداً  الركراكي  وليد  أعرف 
شخص رائع حيث حصلنا سوياً عىل 
عامني،  نحو  منذ  "برو"  الرخصة 
فرتته  منذ  طموح  لديه  مدرب  وهو 

يحتاج  وكان  الدحيل،  نادي  مع 
منحها  تم  ما  وهي  والثقة  للفرصة 
لكرة  املغربية  الجامعة  قبل  من  له 
فريقا  وكون  إمكاناته،  وأثبت  القدم، 
وأرشحه  العرب،  كل  متجانسا رشف 
إسبانيا  عىل  لالنتصار  املغرب  لقيادة 

والوصول لألدوار النهائية. 

مبكرًا  ودع  منتخبنا   }
المونديال فما هي األسباب؟ 

نجوم  ابتعاد  هو  الرئيس  السبب 
الرسمية  املباريات  عن  العنابي 
مباراة  آخر  فكانت  جداً  طويلة  فرتة 

املنتخب  لعنارص 
شهر  يف  أنديتهم  مع 
وهي  املايض  يونيو 
للغاية  بعيدة  فرتة 
أجواء  الالعبني  فدخل 
متأخراً،  املونديال 
املواجهات  كانت  فمهما 
تختلف  فهي  التحضريية 
الرسمية  املواجهات  عن 
والقوة  الدافع  حيث  من 
يف  ولنا  والرشاسة، 
ميىس  الكبرية  األسماء 
مع  لعبوا  الذين  ورونالدو  ونيمار 
بدء  من  واحد  أسبوع  قبل  أنديتهم 

منافسات املونديال.

روشته  ضمن  من  هل   }
النجاح للفترة القادمة، رحيل 

سانشيز؟ 

سانشيز،  فيليكس  نظلم  أال  يجب 
الرجل قدم 

أداء رائعا من قبل مع نفس املجموعة 

وُتوج بكأس آسيا  كما نجح يف الظهور 
بصورة مرشفة يف كأس العرب وكوبا 
تتمثل يف  النجاح  لكن روشته  أمريكا، 
عنارص  بمنح  جديدة  بوجوه  الدفع 
املنتخب األوملبي الفرصة وكذلك وضع 
للنجاح،  األمد  طويلة  اسرتاتيجية 
واألهم من التفكري يف املدرسة التدريبية 

هو العمل الذي سيقدمه املدرب.

قطر  تنظيم  ترى  كيف   }
للمونديال؟

املهمة  صعبت  قطر  الحبيبة  بلدنا 
عىل أي دولة تقوم بتنظيم املونديال 
الله  فنقول  املقبلة،  السنوات  يف 
قطر  فعلته  ما  ألن  بلد  أي  يعني 
النسخة  نشاهد  جعلنا  ومسؤوليها 
املونديال،  تاريخ  يف  واألكمل  األجمل 
يشء  كل  يف  قياسية  أرقاما  حققنا 
كل  من  رائع  الحايل  فاملونديال 
يف  املفاجآت  إىل  إضافة  الوجوه 
إثارة  من  زادت  والتي  النتائج 

العالم.  الحالية من كأس  النسخة 

هذه  كل  أسباب  هي  وما   }
المفاجآت المونديالية؟

العالية  والروح  والقتالية  الرغبة 
فوارق  أي  تعوض  الجماعي  واللعب 
فنية وهذا ما حدث مع اليابان وكوريا 
املغرب  العربية  واملنتخبات  الجنوبية 

وتونس والسعودية. 

{ كلمة لجماهير العنابي؟ 

بطولة  الحبيبة  لجماهرينا  أقول   
بطولة  أي  عن  مختلفة  العالم  كأس 
وهذه  األدعم،  فيها  شارك  أخرى 
املونديال،  يف  لنا  األوىل  املشاركة  هي 
والعبونا استفادوا من درس املونديال 
من  املقبلة  النسخة  يف  وننتظرهم 
كأس آسيا وبطولة الخليج، وأدعوهم 
لالستمتاع بكأس العالم يف املالعب يف 

األدوار االقصائية.

{ من ترشح للقب؟

أتمنى األرجنتني.

{ وليد الركراكي يطمح لقيادة األسود إلنجاز كبير

{ نبيل أنور

{ العنابي خرج مبكرا

قطر صعبت تنظيم المونديال في األعوام القادمة

ال تقسوا على سانشيز.. 
وكأس العالم بطولة مختلفة

نظريه  املغربي  املنتخب  يواجه 
تقبل  ال  مواجهة  يف  األسباني 
عندما  اثنني  عىل  القسمة 
استاد  عىل  غدا  معاً  يتواجهان 
الـ  دور  ضمن  التعليمية،  املدينة 
لقاء  يف   ، العالم  كأس  من   16
القدم  كرة  متابعي  جميع  ينتظره 
الفنية  املستويات  نظري  العالم  يف 
األطليس  أسود  قدمها  التي  املميزة 
العوامل  من  العديد  وهناك   ..
املغرب  تمنح  أن  املمكن  من  التي 
النهائي  ربع  إىل  العبور  بطاقة 

التايل: التقرير  يف  نستعرضها 

)1( دفاع حديدي 

يف  املغربي  املنتخب  يمتلك 
الحارس األمني  تشكيلته األساسية 
أشبيلية  حارس  بونو  ياسني 
مرماه  يدخل  لم  والذي  األسباني 
دور  خالل  واحد  هدف  سوى 
منري  بديله  حتى  املجموعات، 
أداء  قدم  الوحدة  حارس  املحمدي 
شباكه  نظافة  عىل  وحافظ  مميزا 
قلبي  إىل  إضافة  بلجيكا،  أمام 
أكرد،  الدفاع غانم سايس، ونايف 
دور  يف  مبهرا  أداء  قدما  اللذين 
عاتقهما  عىل  وسيكون  املجموعات 
ألفارو  الهجومي  الثالثي  إيقاف 
وداني  ويليامز،  نيكو  موراتا، 
أوملو، مع أهمية التغطية العكسية 

ونصري  حكيمي،  أرشف  للظهريين 
مزراوي. 

)2( تركيبة ثالثي الوسط 

يعترب خط وسط املنتخب األسباني 
برشلونة  ثالثي  يقوده  والذي 
هو  وبيدري،  بوسكيتش،  جايف، 
املاتادور األسباني،  أخطر خطوط 
األسباني  الفريق  يميز  ما  وهو 
لذلك  املاضية،  مواجهاته  كل  يف 
ألسود  امللعب  وسط  لثالثي  فإن 
األطليس عز الدين أوناهي، سفيان 
صابريي،  وعبدالحميد  مرابط، 
عىل  االستحواذ  يف  كبرية  أدوراً 
امللعب وكسب معركة وسط  وسط 

املاتادور. أمام  امليدان 

)3( استغالل أنصاف الفرص 

دور  الفرص  أنصاف  الستغالل 
كبري يف تحديد الفائز يف املواجهات 
اإلقصائية، ولذلك يقع عىل مهاجم 
دور  النصريي   يوسف  أشبيلية 
املغربي،  الهجوم  خط  ترجمة  يف 
من  الهجومية  العددية  والزيادة 
وسفيان  زياش،  حكيم  الثنائي 
البطء  واستغالل  من  بوفال، 
رباعي  عند  االرتداد  يف  الشديد 

األسباني. الدفاع 

البطل شخصية   )4(

يف  البطل  شخصية  إظهار 
للدفاع،  الرتاجع  وعدم  املواجهة 
حملت  البطولة  هذه  وأن  السيما 
عندما  املفاجآت  من  العديد  لنا 
والرغبة  االنتصار  روح  ظهرت 
الفروقات  أضاعت  والتي  الشديدة 
ومنها  املنتخبات  بني  الفنية 
األرجنتني  عىل  السعودي  االنتصار 
وأملانيا  أسبانيا  عىل  والياباني 
وتونس  الربازيل  عىل  والكامريون 
إظهار  ولذلك البد من  فرنسا،  عىل 
امللعب  يف  املغربية  الشخصية  قوة 
الفريق  عىل  الهجومية  واملبادرة 

البداية. منذ  األسباني 

الحضور  )5( استغالل 
الجماهيري 

املنتخب  مواجهة  تذاكر  نفاد  بعد 
املغربي أمام نظريه األسباني، بعد 
معدودة،  بدقائق  للبيع  عرضها 
التعليمية  املدينة  ملعب  سيكون 
وعىل  للمباراة،  مرسحاً  املونديايل 
الحضور  استغالل  األطلس  أسود 
الجماهريي الكبري املتوقع حضوره 
والعربية  املغربية  الجماهري  من 
عىل  سيلعبون  امللعب  فنجوم  ا، 
البيضاء  الدار  يف  املباراة  اعتبار 
أو الرباط أو مراكش أو غريها من 

املغربية. املدن 

أمام الماتادور في ثمن النهائي.. غدا

عوامل تمنح أسود 
األطلس بطاقة العبور 5

الوطني  المدرب  أنور  نبيل  الكابتن  أشاد 
سابقًا  العنابي  والعب  الحالي 
 $ مع  الخاص  حواره  في 
العالم  الرياضي، بتنظيم كأس 
المهمة  أن  مؤكدًا  قطر  في 
أصبحت صعبة على أي دولة 
بتنظيم  ستقوم  أخرى 
المونديال السيما وأن قطر 
استثنائيا  موندياال  نظمت 

على كافة المستويات.

حوار- أدهم الرشقاوي
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المـــــونــديــــــــال غّيــــــــر الصـــــــور النمطيــــــــــــــــــــــــــــة وأظهر هويتنا وثقافتنا

قــطــــــر انتصــــــــرت للعرب

العالم  نجاح كبري تحققه قطر خالل كأس 
التنظيمي  املستوى  عىل  فقط  ليس   ،2022
إبراز  مستوى  عىل  بل  للبطولة،  الفني  أو 
يف  بها  والتمسك  العربية  والثقافة  الهوية 
غري  شاذة  بأفكار  غربي  زحف  مواجهة 
خاص  بشكل  الخليجي  مجتمعنا  يف  مقبولة 

عامة. بصورة  العربية  واملجتمعات 
الحمالت  لكل  كبرية  بشجاعة  قطر  تصدت  لقد 
البطولة قبل  التي حاولت تعكري صفو  املمنهجة 
انطالقها، لكن تم التصدي بحزم لتلك املحاوالت 
وكان الرد من الواقع بنجاح مبهر أصبح يحظى 
يوم  بعد  يوماً  التأكد  بعد  العاملي،  باإلعجاب 
أكاذيب  مجرد  كانت  املغرضة  املحاوالت  كل  أن 

تروج ألغراض أخرى بعيدة عن الرياضة.
العديد  مع  تحدث  الريايض  الوطن 

حرضوا  الذين  اإلعالميني  من 
العالم  أرجاء  مختلف  من 

كأس  نهائيات  لتغطية 
هناك  وكان  العالم، 
قطر  أن  عىل  إجماع 
الدفاع  يف  بجدارة  نجحت 
العربية،  الهوية  عن 

يغري  العالم  جعلت  بل 
العرب  عن  النمطية  الصورة 

اإلمكانيات  مشاهدة  خالل  من 
يف  فقط  ليس  لقطر،  الهائلة 

يف  لها  مثيل  اليوجد  التي  املبهرة  املالعب 
مالعب  امتلكت  أن  دولة  ألي  يسبق  فلم  العالم، 
كما  التربيد،  بتكنولوجيا  املدعمة  الجودة  بهذه 

مونديالية  مالعب  املالعب  يف  اليوجد  أنه 
يف  املوجودة  مثل  املسافات  متقاربة 
التدريب  مالعب  حتى  أو  قطر، 
ال  التي  العالية  الجودة  ذات 
الرسمية  املالعب  عن  تقل 

للمنافسات.
البنية  كذلك عىل مستوى 
أظهرت  فقد  التحتية 
الهائلة  قدراتها  قطر 
من  عمالقة  شبكة  عرب 
سواء  الحديثة  املواصالت 
عىل مستوى املرتو أو الباصات 
الكهربائية  بالطاقة  تتحرك  التي 
الكبرية  القدرات  من  غريها  أو  املطارات  أو 
املعايري  تتجاوز  بجودة  وفوقية  تحتية  بنية  عىل 

العاملية.

أيضا املدن الحديثة التي تم إنشاؤها وخاصة مدينة 
الجماهري  وجعلت  الجميع  أذهلت  لوسيل 

الغربية تبدي إعجابها الشديد بالنهضة 
شاهدتها  التي  الهائلة  العمرانية 

نجد  هذا  كل  بجانب  قطر،  يف 
لإلعالميني  عادي  غري  تسهيال 
بأعىل  إعالمية  مراكز  توفري  عرب 
مستوى ممكن تم توفريها للفيفا 
وتخصيص مركز إعالمي بقدرات 

لم  ملن  مشريب  يف  مسبوقة  غري 
الدويل  االعتماد  بطاقة  له  تصدر 

وذلك لتسهيل عملية النقل اإلعالمي يف 
أي نسخة  لم يسبق أن حرضت يف  مشاهد 

مونديالية سابقة.
البطولة  بداية  يف  كاذبة  لحمالت  تعرضت  التي  قطر 
التقليل  حاولوا  الذين  هؤالء  كل  عىل  عميل  بشكل  ردت 

والعمل  الصرب  ذلك  ثمار  جني  وبدأت  نجاحها  من 
قبل  من  اآلن  تخرج  باشادات  واملثابرة 
الجماهري  حرضت  أن  بعد  أوروبا 
يف  لقطر  املبهر  النجاح  وشاهدت 
يف  مونديالية  نسخة  أول  تنظيم 
الرشق األوسط واملنطقة العربية 

والخليجية والعالم اإلسالمي.
نجاح قطر التنظيمي واكب نجاح 
واألخالق  الهوية  عن  الدفاع  يف 
والثقافة والدين، يف وقت يجتاح 
إلزالة  ممنهجة  حمالت  العالم 
لكن قطر تصدت  املبادئ،  هذه  كل 
يف  ونجحت  األمور،  هذه  ملثل  بنجاح 

توحيد العرب خلفها ومن املؤكد أن كل هذا النجاح 
القطري الرائع سيكون مرجعا يف املستقبل ملن يرغب يف 

تنظيم بطولة بتلك الجودة والتميز واإلبداع.

التنظيم المبهر أكبر رد على الحمالت الممنهجةرفض األفكار الغربية موقف شجاع سيبقى في الذاكرة 

كتب- عادل النجار

تفوق الحداثة
 العمرانية 
والمواصالت
 الذكية 

اإلشادة خرجت
 من أوروبا 
بعدما عرفوا
الحقيقة 

عبدالغني عوض:

الدوحة نجحت بامتياز

التركي طه بشارا:

»تصاميم فريدة« مالعب عمالقة بـ

الصحفي  عوض  عبدالغني  وصف 
بجريدة الرياضية السعودية 

مونديال  نجاح 
فخر  بأنه  قطر 

يف  ترش و
وصل  ألنه 

ب  لعر با
العالم،  إىل 
جعل  و
يشيد  الكل 
ت  ا ر لقد با
بية  لعر ا

وقت  يف  التنظيمية 
حمالت  هناك  كانت 

والتقليل  للتشكيك 
عاملي  عام  رأي  وصناعة 

جاء  الرد  لكن  البطولة،  ضد 
بتنظيم مذهل فاق كل التصورات.

التنظيم  هذا  لقطر  »نبارك  وقال 
فقد  العالم،  لكأس  االستثنائي 

جميع  عىل  مسبوقة  غري  نسخة  شاهدنا 
املستويات، ونعتز بذلك ألن مونديال قطر هو 
بمثابة  البطولة  وكانت  العرب،  كل  مونديال 
العربية  الصورة  لتقديم  مثالية  فرصة 

الحقيقية بعيدا عن الصورة النمطية التي رسمها 
العالم الغربي عىل مدار سنوات طويلة، 
منابرهم  خالل  من  فقط  ليس 
عرب  أيضا  لكن  اإلعالمية 
السينمائية  الشاشات 
إىل  حرض  من  لكن 
وجد  قطر  مونديال 
مختلفة  صورة 
كل  تماما  تنايف 
واألكاذيب،  املزاعم 
الهوية  وتظهر 
الحقيقية  العربية 
إسالمية  لدولة 
فرض  عىل  قادرة 
عىل  التنظيمي  تفوقها 
الغرب  وليس  كله  العالم 
التي  باإلشادة  ونفخر  فقط، 
جميع  من  يومي  بشكل  نسمعها 
نجحت  قطر  أن  وتؤكد  األنحاء 
مونديالية  نسخة  تنظيم  يف  بامتياز 
هي األفضل، متفوقة بذلك عىل الغرب الذي حاول 
يف البداية التقليل من القدرات القطرية لكنه اآلن 
تنظيم  من  األكرب  النجاح  هو  وهذا  بهما،  يشيد 

املونديال«.

ديجيتال  يف  يعمل  الذي  بشارا،  طه  الرتكي  اإلعالمي  قال 
أن  يتوقع  لم  قطر  إىل  حرض  عندما  إنه  الرتكية  بالتورمس 
املالعب  يف  فقط  ليس  يشء،  كل  يف  الكبري  التقدم  هذا  يشاهد 
بل  املذهلة  التحتية  البنى  أو  الفريدة  التصاميم  ذات  العمالقة 
يف  يل  األوىل  املرة  »هذه  وقال  اإلعالميني،  عمل  تسهيل  يف  كذلك 
قطر وأعترب نفيس محظوظاً بالتعرف عىل الهوية العربية وتغيري 
الصورة النمطية التي كانت تصدر لنا من الغرب، لكن يف الواقع 
ويحرص  جداً  ودود  القطري  الشعب  ألن  مختلف،  األمر 
أمامهم،  بالضيوف وتسهيل كل يشء  الرتحيب  عىل  دائماً 
وهو  املونديال،  لضيوف  يشء  كل  وفرت  قطر  أن  كما 
األمر الذي يجعلني أؤكد أن هذه النسخة املونديالية هي 

األفضل عىل اإلطالق«.
وعن االنتقادات الغربية التي خرجت قبل البطولة ومدى 
قناعته بذلك بعد تواجده يف قطر لتغطية املونديال 
الجميع  وتأكد  صحيحة،  غري  األمور  هذه  »كل 
استضافة كأس  قادرة عىل  أن قطر دولة مميزة 
التواجد  بأفضل صورة، وأنا حرصت عىل  العالم 
لكي  املشاركة؛  عن  الرتكي  املنتخب  غياب  رغم 
الكبري  العاملي  للحدث  وجاهزيتها  قطر  عىل  أتعرف 
لكن ما وجدته هنا كان مفاجئا ومبهرا بالنسبة يل وأهنئ 

قطر عىل ذلك«.

عبدالغني عوض

 }

طه بشارا

}

الكاميروني إيمانويل مابوبا:

تنظيم مبهر.. وأجواء رائعة

وصف الصحفي الكامريوني إيمانويل مابوبا 
كان  حيث  املفاجئ،  باألمر  قطر  يف  وجده  ما 
الغرب قد رسم صورة مختلفة يف أذهان الجميع 
جاهزية  بعدم  تتعلق  ألمور  الرتويج  خالل  من 
قطر للمونديال، لكن عندما حرض للدوحة وجد 
يتداوله  كان  ما  كل  عن  تماما  مختلفة  صورة 
وصلت  عندما  مذهلة،  دولة  »قطر  وقال  الغرب، 
ومزدهرة  رائعة  عرصية  دولة  وجدت  الدوحة  إىل 
تحتوي عىل كل يشء من شأنه إخراج كأس العالم 
يف أفضل صورة، فقد حرضت الكثري من البطوالت 
العاملية والقارية، لكن ما وجدته يف قطر غري مسبوق 
بعملنا  نقوم  كصحفيني  نحن  فحتى  اإلطالق،  عىل 
يف  وجدناها  أن  يسبق  لم  رائعة  أجواء  يف  اإلعالمي 

عىل  واضح  دليل  ذاته  حد  يف  وهذا  أخرى،  بطولة  أي 
احرتام قطر لكل الجوانب ومن بينها الجانب اإلعالمي 

عىل عكس ما كان الغرب يتحدث ويروج«.
وجعلتنا  كله  العالم  أذهلت  اآلن  حتى  »قطر  وأضاف 
هنا،  نشاهده  بما  ننبهر  مرة  ألول  نحرض  كضيوف 
هذا  عىل  القطري  وللشعب  قطر  لدولة  التهنئة  وأقدم 
عىل  نتعرف  جعلنا  عىل  أشكرهم  كما  الرائع،  النجاح 
العربية من خالل بطولة يتميز كل يشء فيها  الثقافة 
عىل  البيت  استاد  مثل  املالعب  حتى  العربية  بالهوية 
محطات  يف  نراه  ما  كل  بجانب  شعر،  خيمة  هيئة 
املرتو ويف كل مكان من زخارف عربية جعلتنا نعجب 
ما  خالل  من  العربية  والثقافة  بالهوية  كبرية  بصورة 

نراه يف قطر«.

{ إيمانويل مابوبا

أحمد طه:

 ردت على الحمالت 
»األفعـــــال« بـ

أعرب اإلعالمي املوريتاني أحمد طه الذي يعمل يف التليفزيون 
املوريتاني ويغطي منافسات كأس العالم يف قطر، عن سعادته 
الكبرية باإلشادة املتواصلة بالتنظيم القطري الرائع 
العربية  املنطقة  يف  عالم  كأس  ألول 

األوسط،  والرشق  اإلسالمي  والعالم 
غربية  حمالت  وجدنا  »لقد  وقال 

بداية  قبل  قطر  ضد  جدا  قوية 
الجمهور  تأثر  وقد  البطولة، 

بذلك،  والعالم  بل  األوروبي 
أكاذيب  مجملها  يف  أنها  رغم 

غري صحيحة، وكان أبزر ما لفت 
نظري هو رفض قطر الرد بالكالم 
عىل  حرصت  حيث  باألفعال،  لكن 
مذهلة  لنسخة  نفسها  تحضري 
العالم  وجعلت  املستويات،  كل  عىل 
خاص  بشكل  الغربية  والدول  كله 
وشاهدت  حرضت  أن  بعد  موقفها  تغري 
املالعب  سواء  يشء،  كل  يف  الكبري  التميز 
واملنشآت  الطرق  أو  املنافسات  استضافت  التي 
التنظيمية  الجوانب  مختلف  أو  املواصالت،  ووسائل 
التي جعلت نسخة قطر هي األفضل بكل تأكيد، وبدأنا اآلن 
نشاهد حضورا جماهرييا أوروبيا كبريا يتوافد عىل الدوحة 
بعد انطالق البطولة ألنهم تأكدوا أن كل ما كان يدار ويتم تداوله مجرد 

الهوية  تقديم  يف  قطر  نجاح  وعن  الصحة«..  من  لها  أساس  ال  أكاذيب 
عىل  وتعرف  العربية  الهوية  العالم  شاهد  »بالتأكيد  قال  للعالم،  العربية 
الثقافة العربية من خالل قطر، وقد بدا ذلك واضحا حتى يف حفل االفتتاح 
الذي تم توجيه العديد من الرسائل خالله، ونحن جميعا نفخر بما حققته 

قطر من مكاسب للوطن العربي من خالل استضافة املونديال«.

{ أحمد طه

هبة الصباحي:

رســالة إلى العالــم
إن  الصباحي  هبة  األردنية  اإلعالمية  قالت 
بثتها  العالم  إىل  رسالة  بمثابة  قطر  مونديال 

حفل  خالل  ومن  البطولة  أيام  مدار  عىل  قطر 
جميعا  يشعرنا  قطر  تقدمه  »ما  وقالت  االفتتاح، 
واضح  تفوق  بمثابة  ألنه  واالعتزاز  بالفخر  كعرب 
عىل التنظيم الغربي الذي حاول التقليل من قدرات 
قطر لكن جاء الرد بتنظيم رائع ومميز يف كل يشء«.

عىل  تأكيدا  قطر  نجاح  شكل  »لقد  وأضافت: 
القدرات العربية، ومدى جاهزيتنا لتنظيم األحداث 
املونديالية بأفضل صورة، فقد تميز مونديال قطر 

تنظيمياً، وجعل العالم كله يبدي إعجابه الشديد 
بما يشاهده وهذا سيشكل إرثا للرياضة العربية 

ويعزز مكانة قطر التنظيمية الرائدة«.
وتابعت: »حرص قطر عىل إظهار هويتنا العربية يف مواجهة حمالت غربية 
ممنهجة يعترب أمرا مميزا يدعو لإلعجاب، فمنذ اللحظة األوىل وتحديدا منذ 

وتمسكنا  هويتنا  تعكس  للعالم  قطر  من  رسائل  وجدنا  االفتتاح  حفل 
بتلك الهوية، ولم يجد العالم أمام ذلك سوى الوقوف احرتاما وتقديرا 
النجاح  بجانب  واملبادئ  بالقيم  والتمسك  القطرية  الجهود  بفضل 

التنظيمي غري املسبوق«.

{ هبة الصباحي

اليوتيوبر محمود إبراهيم:

فرصة للتعرف 
على الثقافة العربية

يف  وجده  ما  إبراهيم  محمود  املرصي  اليوتيوبر  وصف 
بتصوير  قمت  قطر  إىل  جئت  »عندما  وقال  باملذهل،  قطر 
املتابعني،  لدى  واسعا  تفاعال  القى  خاص  فيديو 
بالذهول  شعوري  هو  مضمونه  كان 
العرصية  املباني  شاهدت  عندما 

والبنى  العمالقة  واملنشآت 
التحتية الهائلة هنا يف قطر، 
مفاجئا  األمر  كان  لقد 
وكذلك  يل  بالنسبة 
الذي  الجمهور  أسعد 
الكبري  أعجابه  أبدى 
وحداثتها  قطر  بروعة 
التي  الشاملة  والنهضة 

تشهدها«.
بالنسبة  سهال  يكن  »لم  وقال 

كأس  تنظم  أن  عربية  لدولة 
البطولة  أنها  يعلم  فالكل  العالم، 
الكروية األكرب عىل اإلطالق، وكان هناك 
تشكيك من الغرب يف قدرة دولة عربية عىل 

املنافسات  انطلقت  عندما  لكن  البطولة،  تنظيم 
وبدأت  الغرب،  من  واإلعالميون  الجمهور  وحرض 

املتابعات عرب الشاشات ومنصات التواصل واملواقع، وجد 
الجميع صورة غري معتادة ربما كانت مفاجئة للبعض ألن 

ما تقدمه قطر أمر مذهل وغري مسبوق تفوقت من خالله عىل نفسها ومن 
هنا كان الذهول حارضاً ومميزاً للغاية«.

{  محمود إبراهيم

مراد متوكل عضو االتحاد الدولي للصحافة:

»التميز الهــــــــــــــــائل« نشعر بالفخر.. لـ

املعروف،  املغربي  اإلعالمي  متوكل  مراد  أكد 
الرياضية  للصحافة  الدويل  االتحاد  عضو 
تنظيمي  نجاح  من  قطر  يف  شاهده  ما  أن 
املمنهجة  الحمالت  ضد  رسالة  أهم  كان 
القطري،  النجاح  من  التقليل  حاولت  التي 
مواجهة  يف  العربية  للهوية  انتصار  ورسالة 
لكن  البطولة،  قبل  خرجت  التي  الحمالت 

وقال  املستويات،  جميع  عىل  مبهر  بنجاح  جاء  الرد 
ووجدت   2014 الربازيل  مونديال  إىل  ذهبت  »لقد 
والبنى  املنشآت  جاهزية  لعدم  كبرية  انتقادات 
التحتية حتى وقت انطالق البطولة، وأيضا يف روسيا 
الغربية  االنتقادات  وشاهدت  حارضا  كنت   2018
2022 كانت أشعر  ضد ذلك املونديال، لكن يف قطر 
قطر  ضد  املوجهة  الحمالت  تضاعف  من  بالدهشة 

ألنها لم تكن صحيحة، وأعتقد أن الرد عىل ذلك جاء 
األفضل،  تنظيم نسخة هي  نجاح قطر يف  من خالل 
العربية،  لهويتنا  انتصارا  ذلك  نعترب  كعرب  ونحن 
بشكل  البطولة  تنظيم  يف  بامتياز  قطر  نجحت  فقد 
فيها  تقام  التي  األوىل  املرة  انها  رغم  رائع  من  أكثر 
تميزت  قطر  لكن  عربية،  دولة  يف  العاملية  النهائيات 
توفري  تم  اإلعالميني  يف كل يشء، فحتى عىل مستوى 

تقدم  جهود  بأعىل  إعالمي  مركز 
وهذا  مجاناً،  الخدمات  كل  خاللها 
يعزز  أمر  وهذا  قبل،  من  يحدث  لم 
من شعورنا بالتميز الهائل للبطولة 
ونشعر  املستويات،  جميع  عىل 
هذه  خالل  قطر  حققته  ملا  بالفخر 

البطولة تحت أنظار العالم«.

{ مراد متوكل 

محمد حسيبا:

على الغرب أن يصمت!
باعتماد  األردنية  اململكة  قناة  يعمل يف  الذي  األردني محمد حسيبا  اإلعالمي  طالب 
تقدمه قطر من  ما  القادمة ألن  العالم  لكل بطوالت  2022 كمرجع  مونديال قطر 

تميز لم يسبق أن وجده يف أي بطولة أخرى، حيث قال »لقد سبق وحرضت العديد من 
أي يشء  لم نجد  العاملية، ولكن يف مونديال قطر  البطوالت 
سوى النجاح يف كل يشء، فحتى الجانب اإلعالمي تم توفري 
كل عوامل النجاح فيه ولم يبق أمامنا يشء سوى الرتكيز 

يف العمل فقط، فحتى املواصالت باملجان«.
قطر  تستهدف  ممنهجة  حمالت  شاهدنا  »لقد  وقال 
ذلك  يعود  وربما  البطوالت  قبل  واضحة  بصورة 

تجاه  الغرب  لدى  اللذين وضحا  والكراهية  للحقد 
العرب، وكان الرد رائعا من قطر عرب تنظيم مبهر 
الغرب كله يصمت ويكتفي  التصورات وجعل  فاق 
باالستمتاع واملشاهدة وعليه اآلن أن يشيد 

من  الكبري  النجاح  هذا  ويقدر 
كل  غريت  عربية  دولة 

العالم  وجعلت  املعايري 
التي  صورته  يغري 
عن  ورسمها  سبق 

حان  لكن  العرب، 
وإبراز  تغيريها  وقت 

الحقيقية  الصورة 
العربي  للعالم 

من  يضمه  بما 
قادرة  شعوب 
فرض  عىل 
تفوقها بفضل 
ت  ا ر لقد ا

الكبرية«.

}

محمد 

حسيبا

}



ما أروع املش�اهد التي نراها يومياً 
قط�ر،  موندي�ال  مدرج�ات  يف 
ع�ر  تنق�ل  الت�ي  فالص�ورة 
الشاش�ات قد ال تعر بش�كل 
كام�ل ع�ن الص�ورة األروع 
الت�ي نش�اهدها يف الواق�ع، 
والش�وارع  املالع�ب  فف�ي 
ويف  الفعالي�ات  ومناط�ق 
ومراك�ز  امل�رو  محط�ات 
الباصات ويف مختلف األرجاء 
جماهريي�ا  تفاع�ال  نش�اهد 

أنن�ا أم�ام  اس�تثنائيا يؤك�د 
نسخة مونديالية استثنائية.

ومالبس�ه  الجمه�ور  تقالي�ع 
واستعراضاته وحرصه عىل التميز 

ولفت األنظار س�اهم يف رسم صورة 
بديعة ملدرج�ات املوندي�ال، وزاد من 
الس�عادة التي ب�دت واضحة عىل كل 
من ح�ر لقطر من أجل االس�تمتاع 
ب�كأس العالم، فاملتع�ة ال تتوقف عند 
حدود املس�تطيل األخر بل تتجاوزه 
إىل املدرجات ومناط�ق الفعاليات ويف 
املراكز املخصص�ة لالحتفاالت وحتى 

يف الشوارع واملحطات.
اإلبداع الجماهريي فاق كل التصورات 
قط�ر  نس�خة  أن  وب�دا  والتوقع�ات 
ارت�دت ثوبا من التمي�ز والجمال، بل 
يمكن الق�ول إن ملونديال قطر 2022 
طابعا خاصا رسمه الجمهور باأللوان 
يف مالبس�ه الت�ي غل�ب عليه�ا الثوب 
القطري التقليدي والغرة والعقال مع 
إضافة ملس�ات خاصة م�ن الجماهري 
أل�وان  إىل  املالب�س  أل�وان  فتحول�ت 
املنتخبات يف مشاهد ستبقى خالدة يف 
أذهان الجماه�ري، ألن الغرة والعقال 

أصبحا ميزة خاصة بهذا املونديال.
من كواليس كأس العالم نسلط الضوء 
عىل الطقوس الجماهريية املميزة التي 
لفت�ت األنظار يف املرحل�ة املاضية من 
البطول�ة، فعىل س�بيل املث�ال وجدنا 
ملس�ة وفاء رائعة وتاريخية من جانب 
جماهرينا القطرية، التي حرصت عىل 
مس�اندة منتخبنا العنابي بالرغم من 
خروجه من املنافسة عىل بطاقة التأهل 
للدور الثاني، فأمام منتخب هولندا يف 
اس�تاد البيت حر الجمهور القطري 
بكثاف�ة ودعم العنابي وس�انده حتى 
الدقيق�ة األخرية يف مش�هد اس�تحق 
احرام العال�م، وتقدي�ره عىل ذلك 
باملس�ؤولية  والش�عور  الحرص 
تج�اه املوندي�ال وأيضا تجاه 
يف  الوطن�ي  املنتخ�ب 

مهمت�ه 
امل�ون�دي��الي�ة، 

فالجمه�ور كان يعلم مدى صعوبة 
املنافس�ة بكأس العالم 2022 خاصة 
أنه�ا املش�اركة األوىل للعناب�ي ورغم 
ذلك ل�م تتوقف هتاف�ات الجماهري يف 
املدرج�ات، وارتدى الل�ون العنابي يف 
كل املباريات وساهم يف تميز املشاركة 
بالرغم من النتائج غ�ري املرضية لكن 
الجماه�ري القطرية تس�تحق أن يرفع 
لها العقال تقديرا لدعمها ومساندتها 

الكبرية للعنابي.
الجمهور السعودي كذلك نال إعجاب 
العال�م بس�بب خف�ة ال�دم والقي�ام 
مناط�ق  يف  يومي�ة  ش�به  بمس�ريات 
البي�ت  إنش�اء  وكذل�ك  الفعالي�ات 
الس�عودي وغريه�ا م�ن األم�ور التي 

ه�مت  س�ا
يف نق�ل صورة 
لج�م�ه�ور  م�م�ي�زة 
األخ�ر، لك�ن األكثر تميزا بالنس�بة 
للجماهري الس�عودية يف هذه النس�خة 
ه�و خفة الدم التي تميز بها الجمهور 
خاص�ة بع�د الفوز ع�ىل األرجنتني يف 
الجول�ة األوىل، حي�ث انت�رت عبارة 
»وين مي�ي« يف كل م�كان، حتى أن 
الجمه�ور األرجنتين�ي تفاع�ل معها 
وحاول الرد بعبارة »وين س�الم« بعد 
الخسارة أمام بولندا يف الجولة الثانية.
وتش�كل خس�ارة األخر ومغادرته 
للمنافس�ة بعد خسارته أمام املكسيك 
املونديالي�ة ألن  للمدرج�ات  خس�ارة 
الجمه�ور الس�عودي ح�ر للدوحة 
بكثافة، وكان يمني النفس باالستمرار 
لف�رة أفضل لك�ن لم يوف�ق األخر 

يف مش�واره 
كث�رة  بس�بب 

أثرت  الت�ي  اإلصاب�ات 
عىل نتائجه بدور املجموعات.

الجمه�ور املغربي كان أكثر الجماهري 
العربية سعادة بعد فوز أسود األطلس 
ع�ىل بلجي�كا ومن ث�م حس�م التأهل 
للدور الثاني بعد مباراة كندا يف الجولة 
الثالثة، ليكون بذل�ك املنتخب العربي 
الوحيد الذي نجح يف التأهل، وهو األمر 
ال�ذي جعل عش�اق املنتخ�ب املغربي 
يخرج�ون يف كل مكان لالحتفال بهذا 
اإلنجاز وس�ط تطلعات بنجاح اكر يف 
األدوار اإلقصائية ألن املنتخب املغربي 
يمتل�ك بالفعل عنارص ممي�زة قادرة 
عىل حمل طموحات الجماهري العربية 
ككل وليس عشاق أسود األطلس فقط.
حريص�ا  كان  املغرب�ي  الجمه�ور 

األيام  ط�وال 
املاضية عىل ارتداء 
مالب�س تراثية تعكس هوي�ة املغرب 
كم�ا أن األهازي�ج املغربي�ة لها طابع 
خاص فرض نفس�ه بصورة رائعة يف 
مبارياتهم بالبطولة وس�تتواصل تلك 
الصورة الرائع�ة يف املباريات القادمة 
بع�د اس�تمرار املنتخ�ب املغرب�ي يف 
البطولة وتقدمهم للدور ثمن النهائي.

عش�اق نس�ور قرط�اج م�ن جانبهم 
رسموا صورة جميلة للدعم واملساندة 
وكان�ت فرحتهم بالف�وز عىل منتخب 
فرنس�ا حام�ل لق�ب كأس العال�م يف 
الجولة الثالثة واألخ�رية، فرحة كبرية 
ج�داً، فع�ىل الرغ�م م�ن ع�دم تأهل 
املنتخ�ب التوني لل�دور الثاني لكنه 
خرج مرفوع الرأس واستحق جمهوره 

االحتفال بعد املب�اراة وصناعة أجواء 
مميزة تؤكد أن املش�اركة يف املونديال 
متعة بح�د ذاتها وأم�ر يدعو للفخر 
بعي�دا ع�ن النتائ�ج، فالحض�ور 
يصنع س�عادة تكمله�ا النتائج 
بالتأكي�د لكنه�ا ال تزيله�ا وال 

تقلل منها.
أكث�ر الجماه�ري العاملية لفتاً 
النس�خة  لألنظ�ار يف ه�ذه 
املونديالي�ة ه�م الجماه�ري 
الالتينية خاص�ة من جانب 
األرجنتني، فعش�اق التانجو 
كل  يف  األنظ�ار  خطف�وا 
األرجاء، وبدا أن هناك تالحما 
كب�ريا أم�ال يف تتوي�ج ميي 
بلقبه األغىل يف نهاية مش�واره 
األس�طوري، فظه�رت ص�ورة 
الرغ�وث يف كل م�كان ووضح أن 
التانغو قادم بكل قوة للمنافسة عىل 
اللقب الغائب منذ األسطورة العظيمة 
مي�ي  ص�ورة  مارادون�ا.  دييغ�و 
املنت�رة يف كل م�كان تقابلها صورة 
الدون رونال�دو الذي يتمنى عش�اقه 
أن ينهي مس�ريته بلقب جديد يضاف 
إىل س�جله االس�تثنائي م�ع الرتغال، 
وأصبح اسم رونالدو منترا وقميصه 
ح�ارضا وصورته موجودة يف مختلف 
املدرج�ات ومناطق الفعالي�ات، وبدا 
أن هن�اك رصاع�ا موندياليا جماهرييا 
م�ن نوع خ�اص ب�ني عش�اق ميي 

ورونالدو.
عش�اق الس�امبا الرازيلية ب�دوا أكثر 
ثق�ة يف قدرة زمالء نيمار عىل مواصلة 
الربع عىل عرش املونديال، وقد خطف 
الجمهور الرازييل األضواء بالرقصات 
واالنغ�ام الت�ي ال تتوق�ف يف مختلف 
األرج�اء، ففي محطات املرو تش�اهد 
أعدادا كب�رية تتحرك يوميا يف مختلف 
األرجاء مرتدين األصفر واألخر وعىل 
وجوههم علم الرازيل، يف مشاهد تبدو 

استثنائية يف هذه النسخة املونديالية.
الجماه�ري األوروبية ل�م تتوقف كذلك 
ع�ىل الظه�ور بتقاليعه�ا الخاصة يف 
األزي�اء واأللوان وبدا عش�قهم للغرة 
والعق�ال يف ح�ني غاب�ت قليال ملس�ة 
جماهري رشق آسيا ولم نشاهدها ترز 
بصورة كبرية وبدا أنهم أكثر واقعية يف 
االكتفاء بمشاهدة املباريات املونديالية، 
عىل عك�س الجماه�ري اإلفريقية التي 
حرت بطقوس�ها الخاصة وألوانها 
الزاهي�ة املتداخل�ة وطبوله�ا الت�ي ال 
تتوقف ط�وال املباري�ات ورقصاتهم 
الخاص�ة التي تجعله�م دائما من أهم 
كأس  يف  املدرج�ات  مظاه�ر 

العالم.

أنغام السامبا 
تخطف 
األنظار 

في »المترو« 
ومناطق 
الفعاليات

جمهور أسود 
األطلس آخر »مزاج« 

وما أروع عشاق 
نسور قرطاج

كتب - عادل النجار
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تغنت الصحف األجنبية باملستوى الرائع الذي قدمه ليونيل 
مييس خالل مواجهة األرجنتني ضد أسرتاليا يف دور الـ16، 
ومواجهة  النهائي  ربع  للدور  التانجو  خالله  من  قاد  الذي 

املنتخب الهولندي.
قطر  العالم  كأس  يف  مبارياته  أفضل  إحدى  مييس  وقّدم 
وتحقيقه  باملباراة،  األفضل  الالعب  فيها  وكان   ،2022
 1000 ليلة احتفل فيها بمباراته رقم  العديد من األرقام يف 

يف مشواره الكروي.
البداية مع صحيفة »أوليه« األرجنتينية التي عنونت »هدف 

واحد يفصل عىل تحطيم رقم باتيستوتا«.
مييس،  ليونيل  برشلونة،  أسطورة  يحتاج  الصحيفة:  وقال 

القادمة من بطولة كأس  املباريات  لتسجيل هدف وحيد يف 
للمنتخب  التاريخي  الهداف  ُيصبح  كي   2022 العالم 
الرقم  حامل  مع  مناصفة  البطولة،  تاريخ  يف  األرجنتيني 
 3 خالل  أهدافه  سجل  الذي  باتيستوتا،  جابرييل  القيايس، 

نسخ فقط من كأس العالم أعوام 1994 و1998 و2002.
ورفع مييس رصيد أهدافه مع منتخب األرجنتني لـ 9 يف 5 
2006 و2010 و2014 و2018  نسخ لكأس العالم أعوام 
و2022، ليتجاوز عدد أهداف مارادونا يف املونديال بفارق 
 10 صاحب  باتيستوتا  من  هدف  ُبعد  عىل  ويصبح  هدف، 

أهداف.
افتتاح  يف  السعودية  أمام  ركلة جزاء  وكان مييس سجل من 
أمام  البطولة  الثاني يف  2022، وعاد ليسجل هدفه  مونديال 
هز  ثم  املجموعات،  دور  من  الثانية  الجولة  خالل  املكسيك 
شباك أسرتاليا يف ثمن النهائي مساء السبت 3 ديسمرب، علًما 

الثالثة من دور  بأنه أضاع ركلة جزاء أمام بولندا يف الجولة 
املجموعات.

العاملية  الصحف  كل  حديث  جعله  للربغوث  الرائع  األداء 
بمختلف لغاتها، ففي اسبانيا كتبت صحيفة سبورت »مييس 
يطري لربع النهائي«، بعد قيادته التانجو للتفوق عىل املنتخب 

األسرتاليا يف دور الـ16.
الصحيفة تحدثت عن تأهل منتخب هولندا لربع النهائي بعد 
الفوز عىل الواليات املتحدة األمريكية 3 1-، وكتبت: »هولندا 

رفقة املتألق ممفيس ديباي ستكون منافس األرجنتني«.
كما اهتمت بمنتخب إسبانيا قبل مواجهة نظريه املغربي يف 

دور الـ16، وكتبت: »ثقة كاملة يف لويس إنريكي«.
وتطرقت للحالة الصحية لألسطورة الربازييل بيليه، وكتبت: 

»حالة بيليه خطرية«.
أما موندو ديبورتيفو فقد كتبت عن تأهل األرجنتني وهولندا 

 2 أسرتاليا  الفوز عىل  بعد   2022 العالم  كأس  نهائي  لربع 
1- والواليات املتحدة األمريكية 3 1-، يف دور الـ16، وكتبت: 

»مييس مرة أخرى«.
فيما عنونت صحيفة »آس« عىل فوز األرجنتني عىل أسرتاليا 
»الدم  وكتبت:  العالم،  كأس  نهائي  ربع  دور  وبلوغ   -1  2

والعرق ومييس«.
الصحيفة تحدثت عن فوز هولندا 3 1- عىل الواليات املتحدة 
األمريكية وتأهلها لربع النهائي، وكتبت: »هذه هولندا تذهب 

كماكينة«.
لبيليه،  الصحية  الحالة  بتطورات  الصحيفة  اهتمت  كما 

وكتبت: »قلق بشأن الحالة الصحية لبيليه«.
الصحيفة اهتمت بإمكانية معاقبة خيمينيز، مدافع أتلتيكو 
مدريد، عىل خلفية كلماته للحكم خالل مباراة األوروجواي 

وغانا.

تغنت بما قدمه أمام استراليا وقيادته التانجو للتأهل.. سبورت:

ميسي يطير لربع النهائي

إعداد- وحيد بوسيوف
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{ ميسي { صحيفة أوليه{ سبورت

{ آس

{ موندو ديبورتيفو

أوليه األرجنتينية: ليو يقترب 
من »الهداف التاريخي« للتانجو

موندو 
ديبورتيفو: 
البرغوث مرة 

أخرى 

جافي لصحيفة »ماركا«:

ثقـــوا بنـــا
املنتخب  نجم  جايف،  مع  حوارها  »ماركا«عىل  صحيفة  ركزت 

اإلسباني، وعنونت عىل غالفها: »جايف: ثقوا بنا«.
وقال جايف خالل الحوار: مباراة اليابان يجب أن تكون درسا ملا 
هو قادم، اآلن علينا الرتكيز عىل هدفنا وهو الفوز بكأس العالم، 
ال يجب أن نفقد اإليمان، سنرتك حياتنا عىل أرض امللعب يف كل 

مباراة.
وأضاف: ال أعتقد ذلك، أنا أخرج للعب كرة القدم وتقديم كل 
يشء يف امللعب. صحيح أني ال أخاف من يشء يف امللعب عىل 
الرغم من سني، لكن أنا أخرج لالستمتاع وتقديم كل ما لدي، 

ال أفكر بـكرة القدم بطريقة أخرى.
وعن منافسهم املنتخب املغربي، قال جايف: عىل أرض امللعب، 
فريقان  وهما  وكرواتيا  بلجيكا  من  أفضل  كانوا  املغرب 
قويان، ما الذي يمكن قوله أكثر من ذلك؟ املغرب فريق رائع 

فردياً وجماعياً.

{  ماركا

ديلي إكسبريس:

رونالدو هادئ للغاية..!
مواجهة  عن  اإلنجليزية  إكسربيس«  »دييل  صحيفة  تحدثت 
وعنونت   ،16 الـ  دور  يف  اإلثنني  غدا  سويرسا  أمام  الربتغال 

الصحيفة »رونالدو هادئ للغاية«.
وذلك يف إشارة من الصحيفة ملا حدث يف مباراة الربتغال أمام 

كوريا الجنوبية خالل الجولة األخرية من مرحلة املجموعات.
وكان النجم الربتغايل قد أثار، الجدل بعد استبداله يف املباراة التي 
خرسها منتخب بالده ضد كوريا الجنوبية )2 – 1(، واحتضنها 
استاد املدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة 

املجموعات يف بطولة كأس العالم 2022.
فريق  نجم  تغيري  سانتوس،  فريناندو  الربتغال،  منتخب  مدرب  وقّرر 
65، ولكن رونالدو بدا  مانشسرت يونايتد اإلنجليزي السابق يف الدقيقة 
غاضباً أثناء مغادرته أرضية امليدان، قبل دخوله يف مشادة كالمية مع أحد 

العبي منتخب كوريا الجنوبية.

عن صدام األرجنتين وهولندا.. ليكيب الفرنسية:

ربع نهائي أسطوري
األول  النهائي  بالربع  »ليكيب«  صحيفة  اهتمت 

2022، حيث كتبت:  العالم قطر  يف بطولة كأس 
»األرجنتني ضد هولندا أول ربع نهائي أسطوري«.

نهائي  لربع  املتأهلني  أول  الهولندي  املنتخب  وكان 
املونديال، بعدما فاز عىل منتخب أمريكا بثالثة أهداف 

مقابل هدف، ضمن دور الـ16 من البطولة.
املقابل، تخطى منتخب األرجنتني نظريه االسرتايل  ويف 
بعد الفوز عليه بهدفني مقابل هدف، ليرضب موعداً مع 

هولندا يف ربع النهائي.
وقبل هذه املوقعة، التقى املنتخبان يف 9 مناسبات بجميع 
مباريات   4 يف  هولندا  منتخب  خاللها  فاز  املسابقات، 

مقابل 3 لألرجنتني، وحل التعادل يف مباراتني.
أما يف منافسات كأس العالم، فسبق وأن التقى املنتخبان 

5 مرات، فاز كل منهما يف مباراتني، وتعادال مباراة.
{ ليكيب

يغيب عن باقي مشوار السيليساو .. ديلي ستار:

 

الرضبة  عن  ستار«  »دييل  صحيفة  كتبت 
بغياب  الربازييل  املنتخب  تلقاها  التي  القوية 
مشواره  باقي  عن  جيسوس  جابرييل  نجمه 
وكتبت   ،2022 قطر  مونديال  يف  السيليساو 
تنهي  الركبة  يف  قاضية  »رضبة  الصحيفة 

حملة جيسوس نحو املجد«.
وكان فابريزيو رومانو، خبري انتقاالت 
قال  أوروبا،  يف  واملدربني  الالعبني 

عىل حساباته بمواقع التواصل االجتماعي: »أكدت 
الربازيل  ومنتخب  الالعب  من  مقربة  مصادر 
كأس  بقية  عن  سيغيب  جيسوس  جابرييل  أن 

العالم«.
وأضاف رومانو: »يعاني جيسوس من ألم يف 

ركبته، ولن يتمكن من العودة للمباريات 
رفقة  املقبل  ثاني  كانون     / يناير  قبل 

فريقه اإلنجليزي، آرسنال«.

جيسوس.. ضربة قاضية



بعدما  ذهب،  من  بأحرف  اسمه  ألفاريز  األرجنتيني  دون 
سجل للمرة الثانية عىل التوايل يف بطولة كأس العالم، بعد 
هدفه األول أمام بولندا املباراة املاضية يف دور املجموعات، 
كما سجل يف دور 16 أمام أسرتاليا بعد خطأ كبري من 
العب  سادس  ألفاريز  ليكون  ريان،  ماثيو  الحارس 
يف  له  متتاليتني  مباراتني  أول  يف  يسجل  أرجنتيني 
كأس العالم، وأول العب يفعل ذلك األمر منذ هرينان 

كريسبو عام 2006.

2 ألفاريز ُيسجل 
للمرة الثانية
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الثمانية،  دور  إىل  وصعدوا  العزف  الطواحني  واصلت 

طيلة  رائعة  بطريقة  خال  فان  أدارها  كبرية  مباراة  يف 

عىل  أهداف  ثالثة  تسجيل  يف  العبوه  فنجح  الشوطني، 

الشوط  األول وهدف يف  الشوط  ثنائية يف  الشوطني،  مدار 

الثاني. ديباي واصل تألقه وإبداعه وقدم واحدة من أجمل 

املباريات التي ستبقى عالقة يف ذهن مشجعي هولندا. يف 

دومفريس وحقق  تألق  كما  يونج،  ودي  ديباي  تألق  ظل 

رقما موندياليا ليكون ثالث العب يف تاريخ هولندا يحقق 

هذا الرقم خالل كأس العالم بفضل مساهمته يف األهداف، 

الجانب  عىل  الثمانية،  دور  إىل  الهولندي  املنتخب  ليصعد 

مع  مشواره  طوال   1000 رقم  مباراته  مييس  لعب  اآلخر 

هدف  تسجيل  يف  نجح  مباراة  يف  املستديرة.  الساحرة 

نجح  كما  أسرتاليا،  عىل  مهم  انتصار  يف  وساهم  وتألق 

اإلقصائية،  األدوار  األول خالل  هدفه  تسجيل  يف  الربغوث 

وواصل ألفاريز التهديف يف املونديال كعادته للمرة الثانية 

أجمل  من  واحًدا  جودوين  كريج  سجل  فيما  التوايل،  عىل 

أهداف البطولة، ليحقق التانجو االنتصار ويرضبوا موعًدا 

العالم..  كأس  من  الثمانية  دور  يف  الهولندي  املنتخب  مع 

كانت  من  وتأهل  نفسه  املنطقة  فقد فرض  األرقام  وبلغة 

يف  نارية  موقعة  لننتظر  صالحه،  يف  تصب  الرتشحيات 

الدور ربع النهائي بني الطواحني والتانجو.

األرجنتين وهولندا يضربان موعدًا في ربع النهائي.. األرقام تؤكد:

المنطق يفرض نفسه
كتب - أحمد رجب 

مباريات ميسي

{ ميسي

يكتبه  لوحده  التاريخ  هو  هذا  يظل 
مييس بمباراته أمام املنتخب األسرتايل، 
خالل  مباراة   1000 لعب  قد  يكون 
املستديرة،  بالساحرة  مسريته 
مع  مباراة   778 لعب  حيث 
برشلونة، 53 مباراة مع باريس 
مع  مباراة   169 جريمان،  سان 
هذه  خالل  األرجنتيني.  املنتخب 

كما  هدفا،   789 سجل  املباريات 
 338 الحاسمة  بلغت تمريراته 

تمريرة.

1000
ولكنه  امللعب  أرضية  عىل  للغاية  مميزا  أداًء  أمس  أول  قدم  دومفريس 
دخل قلوب املشجعني بفضل إبداعه وتميزه الشديد، فساهم يف األهداف 
منتخب  االنتصار عىل  منتخب هولندا يف تحقيق  بها  التي نجح  الثالثة 
أمريكا يف دور 16 خالل مونديال كأس العالم 2022 حيث صنع الهدف 
األول لديباي، كما صنع الهدف الثاني لالعب بليند، كما نجح يف تسجيل 
الهدف الثالث، ليكون أول العب يف مونديال قطر يساهم بثالثة أهداف 

يف مباراة واحدة.
ويأتي يف املركز الثالث يف تاريخ مشاركات هولندا يف كأس العالم حيث 
ساهم روب رينسنربينك بالتسجيل والصناعة يف مونديال 1978. وحدث 

ذلك مرتني يف البطولة وقبله كان يوهان كرويف يف مونديال 1974.

دخل تشايف سيمونز التاريخ بعد مشاركته للمرة األوىل مع املنتخب 
مع  يشارك  العب  أصغر  أصبح  حيث  العالم،  كأس  يف  الهولندي 
الطواحني يف تاريخ نسخ كأس العالم يف األدوار اإلقصائية، يف عمر 

19 عاماً و226 يوما.

بعد تسجيل داني بليند لهدفه يف شباك املنتخب األمريكي، بات ثاني 
النسخ،  العالم عىل مدار جميع  تاريخ كأس  أكرب هولندي يسجل يف 
حيث لدى الظهري الهولندي 32 عاماً و269 يوما. بينما يعد جيوفاني 
املنتخب  مشاركات  تاريخ  يف  سجل  العب  أكرب  برونكهورست  فان 
يف   2010 مونديال  خالل  أوروجواي  شباك  يف  هدفه  بعد  الهولندي 
نصف نهائي كأس العالم. يف عمر 35 عاماً و151 يوما. كما أصبح 
داني بليند خامس العب يف تاريخ كأس العالم يشارك يف 10 مباريات 
أو أكثر بدون خسارة، حيث شارك يف 11 مباراة. فاز يف 8 مباريات 

وتعادل يف ثالث.

الجنوبية  أمريكا  منتخبات  أمام  التوايل  عىل  الرابعة  للمرة  األسرتايل  املنتخب  خرس 
2006، وأمام  العالم  الربازييل يف كأس  املنتخب  أمام  العالم، حيث خرسوا  يف كأس 
املنتخب التشييل يف مونديال 2014، وأمام املنتخب البريويف يف كأس العالم 2018 

وأخريًا أمام املنتخب األرجنتيني يف كأس العالم 2022.

أصبح األسرتايل جارانج كول ثاني أصغر العب يشارك يف مباريات األدوار اإلقصائية 
يف تاريخ كأس العالم، بعد مشاركته يف مباراة منتخب بالده أمام األرجنتني حيث يبلغ 

عمره 18 عاًما و79 يوًما، يأتي يف املركز األول النجم الربازييل املخرضم بيليه الذي 
شارك يف األدوار اإلقصائية من كأس العالم يف عمر 17 عاًما و249 يوًما.

4
19

األسترالي ال ينتصر

األصغر 
مشاركة

112 ثاني أكبر  سيمونز األصغردومفريس القياسي
المسجلين

ليونيل يتخطى 
مارادونا

بهدفه يف شباك املنتخب االسرتايل، يكون مييس قد سجل للمرة 
األوىل يف األدوار اإلقصائية من كأس العالم يف تاريخ كل النسخ 

يف  نجح  كما  اإلقصائية،  املراحل  يف   9 رقم  مباراته  وذلك خالل 
بينما  البطولة،  يف  أهداف   8 سجل  الذي  مارادونا  رقم  تجاوز 

وصل ليونيل مييس إىل 9 أهداف وعىل بعد هدف من معادلة الهداف 
األرجنتيني الكبري يف بطوالت كأس العالم وهو باتيستوتا الذي سجل 

10 أهداف.  كما عادل مييس رقم مارادونا يف صناعة الفرص. 

اقرتب ممفيس ديباي من رقم الهداف الهولندي املخرضم 
فان برييس، بعد هدفه يف شباك املنتخب األمريكي الذي 
43 هدفاً  إىل  املباراة، حيث وصل  الهدف األول يف  كان 
العب  أكثر  ثاني  وأصبح  الهولندي  املنتخب  بقميص 

 7 بفارق  الهولندي،  املنتخب  مع  لألهداف  تسجيالً 
أهداف عن الهداف املخرضم فان برييس.

أهداف 
ديباي الدولية

43
9



17

السنة )28( - اإلثنين  11 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 5 ديسمبر 2022م العدد )9954(

جمهور المونديال يختار البطل:

اللقب بين السامبا والتانجو

قطر الييوم أصبحيت قبلة أنظيار العالم واملاليين.. تتجه 
األنظيار صوب كل ميا تقدميه الدوحة من خدميات وكافة 
سيبل الراحة لكل املشجعن لالستمتاع بهذا الحدث العاملي، 
واألهم أن قطر نجحت يف الجمع بن ثقافات العالم لنشياهد 
مدى االنسجام بن الجماهري يف املالعب وأماكن الرتفيه، ومع 
انتهياء مباريات الجولة الثالثة من دور املجموعات وحسيم 

الفيرق تأهلها إىل اليدور ثمن النهائيي.. $ الريايض 
اسيتطلع آراء بعض ضييوف كأس العاليم قطر2022 عن 
وجهة نظرهم عن طريف املباراة النهائية ومن سييفوز بها.. 
ورأيهم يف أجواء وتنظيم البطولة؟ لتسبق أماني وطموحات 
الجماهيري األدوار القادمية ويعرب كل منهم عين طموحات 

وآمال فريقه املفضل.
يف البدايية تحيدث كارلو مين األرجنتين وقيال: أعتقد ان 
االرجنتين سيوف تصيل إىل النهائي هيذه امليرة وبالتأكيد 
املنتخيب  ان  اللقيب، خاصية  االرجنتين سيوف تحصيد 

االرجنتينيي هذه املرة لديه مجموعة مميزة جدا من الالعبن 
ذوي الخربة، وستكون جائزة أفضل العب بن مبابي ومييس 
فهميا األفضل حتى اآلن، وأتمنيى ان يحصل مييس عىل تلك 

الجائزة باإلضافة إىل حمله كأس البطولة يف نهاية األمر.
لقيد أحببت قطر جدا والتنظييم يف منتهى الروعة والجمال. 
حيرت أغليب الفعالييات الخاصية بالجماهيري.. بالفعل 

استطيع ان أقول ان كل يشء مثايل.
فيما توقع عماد الدين من الجزائر وصول اسبانيا والربازيل 
إىل النهائيي وفقا ملعطيات الجولة األوىل.. فالفريقان لديهما 

كل مقوميات الفوز بالبطولة ويف النهايية أتمنى ان تحصد 
الربازيل السادسية.. ورشيح الالعيب فينيسيوس جونيور 
ليكون األفضيل يف البطولة، خاصة أنه لدييه الكثري ليقدمه 

ملنتخب بالده.
وأضياف أن تنظييم قطر ليكأس العالم مبهر.. ليم أر مثله 
من قبيل.. كل الرتتيبيات والتحضريات ممييزة للغاية وكل 
الفعاليات واألماكن منظمة للغاية وبشكل احرتايف.. أستطيع 
أن أقيول بمنتهى الصيدق إن قطر تسيتحق 11 من 10 يف 

التنظيم.

{ منتخب األرجنتين { البرازيلي يطمح للقب

كتب- رشيف سعيد

جي وان سا:

حفل االفتتاح كان مذهال
توقع جي وان سيا مين كورييا الجنوبية وصول منتخبيي إنجلرتا 
والربازيل إىل النهائي وتمنى فوز الربازيل من كل قلبه.. مضيفا: 
منيذ أن أدركنا معنى كيرة القدم الحقيقية تكيون الربازيل 
املرشيح األول األكثر حظوظا لتلك البطولية فهم يملكون 
دائميا مجموعة مميزة مين الالعبن عىل رأسيهم نيمار 

وفينيسوس.
ووضح: أعتقد ان مييس يسعى بقوة خالل هذه البطولة 
لحصوله عىل اللقب وحينها سيكون األفضل بكل تأكيد 
فلدييه مين الحافز القيوي لتقديم أداء ممييز يختتم به 

حياته املونديالية.
قطر خيالل األعوام السيابقة أثبتيت يف كل البطوالت 
التي نظمتهيا من قبل أنها دائما عىل قيدر الحدث رأينا 
جميعا كيف جهزت شبكة مواصالت عمالقة وأهمها بالطبع 
مرتو الدوحة، الذي ربط كافة مالعب البطولة بعضها البعض 
واألكثير تميزا كان حفيل االفتتاح الذي قيدم الثقافة العربية 

{ جي وان ساهالقطرية بشكل مذهل.

مصطفى محمود:

أتمنى تتويج الديوك
قيال مصطفي محمود بكيري من مرص: أعتقد أن فرنسيا 
وأسيبانيا سييكونان طريف نهائيي هذه البطولية.. فريقان 

مليئيان بالنجيوم وأهيم ميا يميزهميا اللعيب 
الجماعيي، وأتطليع لفوز فرنسيا باللقب، 

وبالطبيع سييكون مبابيي هيو هداف 
البطولة وأفضل العب فيها.

وأضياف: الدوحة أوفت بيكل ما وعدت 
بيه خيالل تقديمهيا مليف التنظيم يف 
2010 وبذليت قصيارى جهدها إلقامة 
بطولة عىل مسيتوى عال من االحرتافية 

وليم تتخل عن مبادئها األخالقية.. وقطر 
عكسيت صورة جميلية لإلنسيان العربي 

التيي كان  املمييزات  املسيلم املضيياف، كل 
الجمييع يتمنيى مشياهدتها ومعايشيتها خالل 
املونديال، أماكن مشيجعن رائعة وكافة وسيائل 

النقيل املريحة بن املالعب متاحة، تسيتطيع متابعية أكثر من 
مباراة يف نفس اليوم بمنتهى البساطة.

{ مصطفى محمود

البرازيلي فرناندو:

مبابي األفضل 
أكد املشجع الربازييل فرناندو أنه يرشح فرنسا والربازيل 

للوصول إىل النهائي، وسيوف تحصيد الربازيل البطولة.. 
موضحا أن منتخب السامبا لديه مجموعة قوية من الالعبن 

األقوياء الذين يشيتاقون لحصد لقيب تلك البطولة. وأضاف: 
من وجهة نظري مبابي هو أفضل العب يف البطولة ويسيتحق 

ذليك بالفعيل مسيتواه يتطور بشيكل مذهيل.. مشيريا إىل أن 
التجهييزات التي اتخذتها قطير إلنجاح البطولة يشء مبهر وأمر 
يدعو إىل التقديير واإلعجاب وأكثر 
ميا لفت نظيري هو الحيرص عىل 
األمين والسيالمة للجمييع وكذلك 
توفري كافة السبل لجميع الزائرين 
لقضياء وقيت ممتع واالسيتمتاع 

إيجابيية  أجيواء  يف  بالبطولية 
رائعة، موضحا أن سيوق واقف 

ومشيريب هي أفضيل األماكن 
املحببة بالنسبة له.

{ فرناندو 

التركية فينسال:

أعيش تجربة مميزة

أكيدت املشيجعة الرتكية فينسيال أن الربازييل واألرجنتن 
األقرب إىل النهائي وستكون مباراة ممتعة وبالطبع الربازيل 
سوف تفوز بالبطولة، فمنتخب الربازيل لديه قصص كبرية 
ميع كأس العالم ويف ظل وجود هذه البطولة يف قطر أتمني 

ان تحصدها الربازيل.
وأضافيت: مبابي حتى هيذه اللحظة هيو أفضل العب عىل 
اإلطيالق وأتمنى ان يعيود نيمار رسيعا مين اإلصابة حتى 

يحصد تلك الجائزة منه.
دعنيا نتكلم برصاحية عن تنظيم قطر لتليك البطولة حيث 
جياء التنظيم رائعيا للغاية كان لدي بعيض املخاوف قبل 

القدوم إىل قطر، ولكن اآلن أستطيع أن أقول بمنتهى 
الشجاعة انها تجربة مميزة.

واختتميت كالمها: لقد حيرت كأس العالم يف 
الربازيل 2014 وذهبت إىل روسيا 2018 كان 
األمير مكلفا للغاية لكن هنا يف قطر األسيعار 
مناسيبة جدا، هذا بخالف األمن واألمان الذي 
نعيشيه وتتميز بيه الدوحة واليذي يجب أن 
نتحيدث عنه كثريا ال ميكان للجريمة، ال مكان 

للتحرش أرتدي ما أريد وأخرج وقتما أشاء فهم 
منفتحون جدا أكثر مما كنا نعتقد.

{ فينسال

البرازيلي األوفر حظاعلي عمر:
قال املشيجع الليبي عيل عمر: أتوقع وصول 
الربازيل وفرنسيا وسييكون اللقب برازيليا 
مائية باملائة وأتوقيع أن يكون كاسييمريو 
هيو أفضل العيب يف هذه البطولية ملا يقدمه 
حتيى اآلن مين مسيتوى متمييز، فالربازييل 
تلعيب بحرية اكثر من الفرق األخرى ليس لديها 

الضغوط يف الحصول عىل اللقب، كما هو الحال مع فرنسيا حاملة 
اللقب أو األرجنتن التي ترغب يف تكريم مييس وحمله لتلك الكأس، 

الربازيل لديها فريقان احتياطي وأسايس عىل نفس املستوى.
وأضياف: حن نتحدث عين التنظيم فهو مين أروع ما رأيت عىل 
االطيالق، لقيد حرت كأس العاليم يف الربازييل 2014 ولكن ما 

تقدمه قطر من مستويات تنظيمية فاق الجميع.

{ علي عمر

أحمد نادر:

خبرات البرازيل تكسب
قال أحمد نادر من مرص: أتطلع أن يكون طرفا املباراة 
النهائية انجليرتا والربازيل، وبالطبع سييكون الفائز 
الربازيل فأنا مشيجع برازييل متعصب، ونعلم جميعا 
خربات الفريق الربازييل يف النهائيات وما يمتلكون من 
ثقة بالنفس مع قوة نسيج الفريق املكون من الالعبن 

أصحاب خربات يف البطوالت 
القاريية ميع الالعبين 

أصحياب  الشيباب 
بالدوريات  الخربات 
العامليية والبطوالت 

األندية القارية.
أرى  وأضياف: 
ان االسيباني جيايف 

األفضيل  سييكون 
ويسيتحق ذليك بالفعل 

يقدم مستويات جيدة.
{ أحمد نادر

محمد طه:

التنظيم رائع
قال املرصي محمد طيه: أتوقع وصول الربازيل وانجلرتا 
للنهائي، وفقا لطريقية لعبهما وكرتهم املنظمة تكتيكيا 
وأعتقيد أن الفريقن لديهما الحافيز القوي للوصول ايل 
النهائيي مع غيابهما لفرتة طويلة عن منصات التتويج.. 
وأتمنيي أن تحصيد الربازيل اللقب، حييث تمتلك فريقا 
يضم عنيارص ممييزة سيسيعون بجهد لحصيد اللقب 

لصناعية تاريخ كبيري.. أما أفضل 
فهيو  املوندييال  لهيذا  العيب 

بالطبيع نيميار بميا يقدمه 
رغم إصابته والتي نتمني 

ان يعود منها رسيعا.
قيال  التنظييم  وحيول 
التنظيم  املرصي:  املشجع 
غايية يف الروعية عيل كافة 

أبهرتنيا  لقيد  املسيتويات 
قطر كميا عودتنا يف البطوالت 

السابقة.
{ محمد طه
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لقبه،  عن  الدفاع  يف  رحلته  الفرنيس  املنتخب  واصل 
3 /  1، وتأهله  البولندي بنتيجة  بتخطيه أمس املنتخب 
للدور ربع النهائي، خالل املباراة التي أقيمت عىل استاد 
جانب  من  خاصة  كبري  جماهريي  بحضور  الثمامة، 

مشجعي الديوك.
وسجل أهداف املنتخب الفرنيس كل من أوليفيه جريو يف 
الدقيقة 44، وهدفني سجلهما كيليان مبابي يف الدقيقتني 
الهدف  ليفاندوفسكي  روبرت  سجل  فيما  و91،   74
الوحيد للمنتخب البولندي من ركلة جزاء خالل الدقيقة 

.9+90
الفرنيس،  املنتخب  جانب  من  قوية  كانت  املباراة  بداية 
الذي دفع فيه مدربه ديديه ديشامب بتشكيلة هجومية 
بقيادة كيليان مبابي وجريزمان وديمبيل وأوليفيه جريو.
وفرض الديوك ضغطا رهيبا عىل دفاع املنتخب البولندي 
الذي  تشيزني  الحارس  فيها  تألق  األوىل،  الدقائق  خالل 
بينما  وجريو،  مبابي  محاوالت  أمام  منيعا  سدا  كان 
منها  كبرية  أنطوان جريزمان خطورة  شكلت عرضيات 
جريو  أوليفيه  وأضاع  العارضة..  فوق  لفاران  رأسية 
تلقيه  بعد   ،29 الدقيقة  خالل  للتسجيل  محققة  فرصة 
تشيزني  تدخل  لكن  ديمبيل  زميله  من  عرضية  لتمريرة 
أن  البولندي  املنتخب  وحاول  املناسب..  الوقت  يف  كان 
قادها  التي  الهجمات  املحاوالت، من خالل  تلك  يرد عىل 
ليفاندوفسكي نجم برشلونة، أبرزها يف الدقيقة 33 بعد 
تمريرة لزميله زيلينسكي، هذا األخري أطلق تسديدة قوية 
للمهاجم  الهجمة  نفس  ارتدت  لوريس..  هوجو  أنقذها 
البولندي كامينيسكي ليسدد كرة أبعدها الدفاع الفرنيس 
من عىل خط املرمى، بخالف محاولة أخرى لنفس الالعب 

يف الشباك من الخارج.
لتأتي الدقيقة 44، التي تمكن فيها املنتخب الفرنيس من 
تسجيل أول أهداف املباراة، بواسطة أوليفيه جريو الذي 
تلقى تمريرة يف العمق بطريقة رائعة من كيليان مبابي، 
وهو الهدف الذي كتب من خالل جريو اسمه بأحرف من 

ذهب كهداف تاريخي للديوك.
لينتهي الشوط مبارشة بعد هدف جريو.

وحاول املنتخب الفرنيس تعزيز تفوقه بهدف ثان مبكر 
من  بأكثر  بولندا  مرمى  إىل  ووصل  الثاني،  الشوط  يف 

محاولة خطرية لجريزمان وجريو وكيليان مبابي.
ليدخل بعدها املنتخب البولندي يف أجواء املباراة، 

الفرنيس  املنتخب  عىل  يضغط  أن  وحاول 
لتسجيل هدف التعادل، خاصة بعد التغيريات 

التي قام بها املدرب بادخال كل من ميليك 
كريشوفياك  مكان  وبيليك  وزاليسكي 

وسزيمانسكي وكامينسكي.
هجوميا،  ليفاندوفسكي  رفاق  اندفع 
وتركوا املساحات واسعة يف الهجمات 
املرتدة، لينطلق عثمان ديمبيل بالكرة 
األخري  ليسدد  مبابي،  إىل  ويمررها 
محرزا  تشيزني،  شباك  يف  بقوة 

الهدف الثاني.
والتأهل،  للفوز  ديشامب  اطمأن 
بتبديلني  الصفوف  تنشيط  يف  وبدأ 
كينجسيل  شارك  حيث  واحدة  دفعة 
كومان وماركوس تورام مكان ديمبيل 
فوفانا  يوسف  شارك  وقبلها  وجريو، 

مكان تشواميني.
البولنديني يف تسجيل هدف  وأمام فشل 

التقليص، تمكن مبابي من إضافة الهدف 
الالعب  تمريرة  بعد  رائعة  بتسديدة  الثالثة 

البديل ماركوس تورام. 
احتسب  بل  الحد،  هذا  عند  اإلثارة  تتوقف  لم 

الحكم ركلة جزاء لبولندا بعد اللجوء لتقنية الفيديو 
أوباميكانو، ليسددها  أثبتت وجود ملسة يد ضد  التي 

يعيدها  أن  قبل  لوريس  لها  ويتصدى  ليفاندوفسكي 
لبولندا  رشفيا  هدفا  برشلونة  مهاجم  ليسجل  الحكم، 
ماكرون  الرئيس  نبوءة  وتتحقق  النهاية،  صافرة  قبل 

بحذافريها.

الديوك إلى ربع النهائي
بعد تفوقهم على بولندا بنتيجة »3 / 1«

حصد كيليان مبابي جائزة »رجل املباراة«، 
بعد أن لعب دورا كبريا يف فوز الديوك أمس 
ربع  للدور  والتأهل   ،1 /3 بنتيجة  بولندا  عىل 

النهائي.
باريس سان جريمان هدفني خالل  وسجل نجم 
الذي  األول  الهدف  تمريرة  وكما  أمس،  مباراة 

سجله أوليفيه جريو.
وإجماال سجل مبابي 9 أهداف ليصبح ثاني أكثر 
خلف  املونديال  يف  لألهداف  إحرازا  فرنيس  العب 

جوست فونتني )13( هدفا.
كيليان  بي تجاوز  مبا

ه  نظري
نو  يستيا كر

و  لد رونا

برصيد 9 أهداف يف 11 مباراة بكأس العالم، 
بينما سجل الدون 8 أهداف يف 20 مباراة بـ 

أول العب  5 نسخ مختلفة.. كما أصبح مبابي 
فرنيس يف التاريخ يسجل 4 أهداف عىل األقل يف 

لكأس  متتاليتني  نسختني 
العالم.

املهاجم  وأصبح 
العب  أكثر  الفرنيس 
األهداف  يف  مساهمة 
 2022 مونديال  خالل 
أهداف   5 بتسجيله 
تمريرتني  إىل  إضافة 

حاسمتني.

جيرو.. الهداف 
التاريخي 
أصبح أوليفيه جريو مهاجم 
الهداف  الفرنيس  املنتخب 
بعد  للديوك،  التاريخي 
رقم  هدفه  أمس  سجل  أن 
عىل  بذلك  متفوفا   ،52
هنري  تيريي  األسطورة 

صاحب الـ51 هدفا
يف  جريو  هدف  وجاء 
الدقيقة 44 من زمن الشوط 

األول.
»أوبتا«  شبكة  وبحسب 
لإلحصائيات، فقد حقق جريو 
أن  بعد  جديدا،  تاريخيا  رقما 
يف  يسجل  سنا  أكرب العب  أصبح 
بمونديال  املغلوب  خروج  مرحلة 
قطر عن عمر )36 عاما و65 يوما(، 

منذ روجيه ميال يف مونديال 1990.
الكامريوني  أن  الشبكة،  وأضافت 
سجل  العب  أكرب  هو  ميال،  روجيه 
عاما   38( املغلوب  مرحلة خروج  يف 

و34 يوما(.

مبابي..
نجم المباراة

ديشامب:

واجهنا منافسا منظما
لوريس يعادل رقم تورام

تعترب مباراة أمس أمام بولندا يف ثمن 
 ،2022 قطر  العالم  بكأس  النهائي 
املنتخب  مرمى  لحارس   142 رقم 
الفرنيس هوجو لوريس دوليا، ليعادل 
بذلك رقم ليليان تورام.. وقام أوليفيه 
الفرنيس  املنتخب  مهاجم  جريو، 
بتهنئة زميله، عىل الرقم القيايس الذي 

وصل اليه عىل مستوى الدويل.
لشبكة  ترصيح  يف  جريو،  وقال 

هامش  عىل  الفرنسية  »تيليفوت« 
واالحرتايف  الجاد  »العمل  املباراة: 
الذي يقوم به لوريس قاده إىل ما هو 
وعليه  ذلك،  يستحق  إنه  أمس..  عليه 
أن  وآمل  اللحظات  بهذه  يستمتع  أن 
لوريس  أن  يذكر  املزيد«..  يحقق 
 19 فرنسا  مع  األوىل  مباراته  خاض 
املدرب  قيادة  تحت   ،2008 نوفمرب 

ريموند دومينيك.

األهداف: جيرو د44، مبابي هدفين 
)74، 90+1( )فرنسا(

ليفاندوفسكي د90+9 )بولندا(
الطرد: ال يوجد

الحكم: جيسوس فالينزويال

بولندافرنسا
31

كتب - وحيد بوسيوف

املنتخب  مدرب  ديشامب،  ديديه  أعرب 
الذي  بالفوز  سعادته  عن  الفرنيس 
ربع  للدور  والتأهل  بولندا،  عىل  حققوه 

النهائي.
بعد  له  صحفية  ترصيحات  يف  وقال 
للغاية  منظمة  كانت  بولندا  املباراة: 
ولعبوا عىل املرتدات، تسببوا لنا بالعديد 
من  تمكنا  النهاية  يف  ولكن  املشاكل  من 
منافسنا  يف  نفكر  لن  وأضاف:  الفوز.. 
أوال  سنفرح  ألنه  املقبل،  الدور  خالل 
بالتأهل وبعدها سنفتح ملف منافسنا يف 

الدور ربع النهائي.
وواصل منتخب فرنسا حملة الدفاع عن 
بولندا  عىل  بالفوز  العالم،  كأس  لقب 
لدور  الديوك  ليتأهل   ، لهدف،  بثالثية 

الثمانية.
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كيـــــن.. يتـــرك بصمتــه
سجل هاري كني مهاجم منتخب إنجلرتا، أول أهدافه بكأس 
مساء  السنغال،  شباك  هز  بعدما   ،»2022 »قطر  العالم 
أمس األحد، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم قطر 

.2022
ونجح كني يف هز الشباك السنغالية بعدما سدد بقوة 
يف مرمى إدوارد ميندي بالدقيقة 45 من عمر الشوط 
األول.  وصنع كني 3 أهداف يف مونديال قطر )هدفني 
أول  يسجل  أن  قبل  ويلز(،  ضد  وهدف  إيران  أمام 
أهدافه أمام السنغال. وكان كني قد سجل »هدفني يف 
تونس وهاتريك أمام بنما وهدفا يف اإلكوادور« بدور 

الـ16 يف 2018. 

{ هاري كين

{ بوكايو ساكا

قاد السنغال رغم الوعكة الصحية

سيسيه.. يتحدى المرض
املنتخب  أمس  سيسيه  أليو  قاد 
الصحفية  التقارير  رغم  السنغايل، 
احتمال  عن  تحدثت  كانت  التي 
التريانجا  أسود  ويقود   ، غيابه 
بوجاريت.  ريجيس  مساعده 
املؤتمر  عن  غاب  سيسيه  وكان 
حينها  املباراة،  قبل  الصحفي 
بوجاريت  ريجيس  كشف 
ألليو  الصحية  الحالة  تطورات 
للمنتخب،  الفني  املدير  سيسيه 
من  يعاني  »سيسيه  قائال: 

األول  املران  وخضنا  صحية،  وعكة 
بتعليماته، متأكدون من وجوده أمس 

يف املباراة«.
 وواصل: »أؤكد أن مدربنا يعاني من 
الحرارة ونراقب حالته،  بعض ارتفاع 
هو يف تحسن، بعض الالعبني املصابني 
برسعة  للمشاركة  العودة  يريدون 
وأثبت  عليهم«.  الصرب  نفضل  لكننا 
املدربني  أفضل  أحد  أنه  سيسيه،  أليو 
أسود  قاد  أن  بعد  اإلفريقية  القارة  يف 

التريانجا للفوز بلقب أمم افريقيا. 

»اإلنجليزي« يفسر غياب »سترلينج«
أصدر االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم بيانا، قبل وقت قليل من مباراة 
منتخب إنجلرتا أمام السنغال، أعلن من خالله غياب رحيم سرتلينج 
عن اللقاء. والتقى منتخب إنجلرتا مع نظريه السنغايل، مساء أمس 

األحد، ضمن دور الـ 16 من كأس العالم 2022.
وقال االتحاد اإلنجليزي يف بيان مقتضب، عرب حسابه الرسمي 
أمام  الليلة  ملباراة  متاحا  يكون  لن  سرتلينج  إن  »تويرت«،  عىل 

السنغال، بسبب ظروف عائلية.

هندرسون يكسر نحسه !
سجل هندرسون، العب 

وسط منتخب إنجلرتا، أمس 
األحد، أول أهدافه يف تاريخ 

مشاركاته بكأس العالم.
وذلك عندما نجح يف تحويل 

عرضية زميله جود بيلينجهام 
من الجهة اليرسى، إىل داخل 

شباك السنغال يف الدقيقة 39 
من املباراة املقامة عىل ملعب 
البيت، ضمن دور الـ16 من 

بطولة كأس العالم 2022. 
وشارك هندرسون، العب 

وسط ليفربول، مع إنجلرتا 
يف مونديايل 2014 و2018، 
دون أن يسجل أو يصنع أي 

هدف. وصعدت إنجلرتا لثمن 
النهائي متصدرة املجموعة 

الثانية، برصيد 7 نقاط، 
بينما احتلت السنغال وصافة 

املجموعة األوىل، برصيد 6 
نقاط.

{ هندرسون

ساكا..
يسجل هدفه الثالث

قطر  العالم  كأس  بطولة  يف  الثالث  هدفه  ساكا  بوكايو  أضاف 
2022، بعد تسجيله أمس هدفا يف مباراة املنتخب اإلنجليزي ضد 
السنغال. وجاء هدف ساكا يف الدقيقة 58 بعد تلقيه تمريرة من 
زميله فيل فودن، الذي شارك أساسيا أمس وأثبت من جديد 

أحقيته يف التواجد يف التشكيلة األساسية لألسود الثالثة.
وأكد بوكايو ساكا، خالل مباراة أمس العروض القوية 
التي يقدمها هذا املوسم مع فريق أرسنال، الذي 
اإلنجليزي،  الدوري  ترتيب  جدول  يتصدر 
 6 منها  أهداف   4 فيه  سجل  الذي 
تمريرات حاسمة خالل 14 مباراة 

شارك فيها مع الجينريز.

األهداف: هندرسون د39، هاري 
كين د 45+3، ساكا د58 )إنجلترا(

الطرد: ال يوجد
الحكم: ايفان بارتون

السنغالإنجلترا

30

تفوقت على السنغال بثالثية نظيفة

إنجلترا تصعد لمواجهة فرنسا
ربع  الدور  اإلنجليزي  املنتخب  بلغ 
العالم،  كأس  بطولة  من  النهائي 
بثالثية  السنغايل  نظريه  عىل  بفوزه 
البيت، مساء األحد،  نظيفة عىل استاد 

ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.
 )38( هندرسون  جوردان  وأحرز 
ساكا  وبوكايو   )3+45( كني  وهاري 

)57( أهداف إنجلرتا.
يوم  النهائي  ربع  يف  إنجلرتا  وستلعب 
الفرنيس،  املنتخب  أمام  املقبل،  السبت 
البولندي  الذي تغلب أمس عىل نظريه 

.-1 3
النصف  الفريقني يف  أداء  الحذر  شاب 
تشهد  ولم  األول،  الشوط  من  األول 
الدقائق األوىل فرصا خطرية، باستثناء 
بواليي  السنغال  مهاجم  وجدها  ثغرة 
ديا، الذي راوغ هاري ماجواير وجون 
منه  ليقطع  عاد  األول  لكن  ستونز، 

الكرة يف الدقيقة الرابعة. 
اعتمادها  بعد  األخطر  السنغال  كانت 
تثمر،  لم  التي  املرتدة  الهجمات  عىل 
ركلة  فودين  فيل  اإلنجليزي  ونفذ 
ستونز  جون  زميله  تابعها  ركنية، 
الدقيقة  يف  املرمى  عن  بعيدا  رأسية 

.20
يف  التسجيل  تفتتح  السنغال  وكادت 
ديا  بواليي  فشل  عندما   ،23 الدقيقة 
الكرة  لكن  دياتا،  استثمار عرضية  يف 
الذي  سار  إسماعيال  أمام  استقرت 
فوق  عاليا  قريبة  مسافة  من  تابعها 

املرمى.
حيث  خطورتها،  السنغال  وواصلت 
الذي  ديا  عند  سار  تمريرة  استقرت 
لكن  اليرسى،  الجهة  من  سددها 

الحارس جوردان بيكفورد أبعد الكرة 
بقبضة يده يف الدقيقة 31.

يف  ثغرات  إيجاد  من  إنجلرتا  وتمكنت 
الدفاع السنغايل، حيث عاد هاري كني 
العب  إىل  بينية  كرة  ليمرر  الوراء،  إىل 
شق  الذي  بيلينجهام،  جود  الوسط 
أن  قبل  اليرسى،  الناحية  يف  طريقه 

الكرة  تابع  الذي  هندرسون  إىل  يمرر 
بحنكة يف املرمى، مفتتحا التسجيل يف 

.38 اللقاء بالدقيقة 
وبذل الجناح األيمن اإلنجليزي بوكايو 
ساكا، جهدا كبريا يف منطقته، قبل أن 
من  سدد  الذي  كني  إىل  الكرة  يهيئ 
املرمى  فوق  الجزاء  منطقة  مشارف 

.41 بالدقيقة 
الجهة  يف  كرة  بيلينجهام  ومرر 
شاو،  لوك  الظهري  بها  لحق  اليرسى، 
من  ارتدت  القصرية  عرضيته  لكن 
إدوارد  السنغايل  الحارس  جسد 

ميندي يف الدقيقة 43.
واستطاع املنتخب اإلنجليزي مضاعفة 

الوقت  من  الثالثة  الدقيقة  يف  تقدمه 
بدل الضائع، عندما انطلق بيلينجهام 
بهجمة مرتدة، ليمرر إىل فودين، الذي 
بدوره أرسل الكرة بكرم شديد ناحية 
يف  وسدد  بالحارس  انفرد  الذي  كني، 

الشباك.
ثقة  أكثر  اإلنجليزي  املنتخب  وبدا 

الثاني،  الشوط  بداية  مع  بقدراته 
املدى،  بعيدة  تسديدة  كني  وأطلق 
دفعتني  عىل  ميندي  عليها  سيطر 

.56 بالدقيقة 
ساكا  سجل  واحدة،  بدقيقة  بعدها 
تابع  عندما  الثالث،  إنجلرتا  هدف 
بهدوء يحسد عليه، عرضية منخفضة 

أرسلها فودين من الناحية اليرسى.
راشفورد  ماركوس  من  كل  ودخل 
انجلرتا،  تشكيلة  إىل  جريليش  وجاك 
وقت  يف  وفودين،  ساكا  عن  عوضا 
حاولت فيه السنغال فرض سيطرتها، 
لكن دون أن تتمكن من تهديد مرمى 

الحارس بيكفورد.
مبارشة  حرة  ركلة  الحكم  واحتسب   
سار  بابي  البديل  نفذها  للسنغال، 
قبل   ،73 الدقيقة  يف  القائم  بجانب 
داير  أن يدخل ماسون مونت وإيريك 
بيلينجهام  مكان  إنجلرتا  تشكيلة  إىل 

وستونز.
وجد  املبكر،  السنغال  استسالم  ومع 
للتحرك  فارغة  مساحات  اإلنجليز 
الناحية  من  راشفورد  فانطلق  فيها، 
اليمنى، قبل أن يوجه عرضية رسيعة 
يف  كني  فشل  املرمى،  أمام  زاحفة 
يف  املناسب  بالوقت  إليها  الوصول 

.80 الدقيقة 
املتبقية،  األخرية  الدقائق  تشهد  ولم 
رأسية  باستثناء  خطرية،  هجمات  أي 
ابتعدت  ديدهيو،  السنغايل  البديل  من 
كثريا عن املرمى اإلنجليزي يف الدقيقة 
84، فيما هز راشفورد شباك السنغال 
بدل  الوقت  يف  الخارج،  من  الجانبية 

الضائع.
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أمام كوريا الجنوبية في دور الـ »16«

اإلصابات تطارد البرازيل

الدوح�ة - د.ب.أ- رغ�م مط�اردة 
اإلصاب�ات لع�دد كبري م�ن نجومه، 
يس�عى منتخ�ب الربازي�ل ملواصلة 
حلم�ه نح�و اس�تعادة لق�ب كأس 
العال�م الغائب ع�ن خزائنه منذ 20 
عام�ا، حينما يواج�ه منتخب كوريا 
الي�وم االثن�ن، يف دور  الجنوبي�ة، 

ال�16 ملونديال قطر لكرة القدم.
وقبل املواجه�ة املرتقبة التي تجرى 
عىل ملعب 974 تعرض 5 من نجوم 
منتخ�ب )الس�امبا( لإلصابة خالل 
البطولة، حيث كانت البداية مع أبرز 
نجومه نيمار، ال�ذي تعرض اللتواء 
يف كاح�ل الق�دم يف بداي�ة لق�اءات 
الربازي�ل بالبطول�ة أم�ام منتخ�ب 
رصبي�ا، مم�ا تس�بب يف غياب�ه عن 
مبارات�ي الفريق األخري�ن بمرحلة 

املجموعات.
كما يعاني دانييلو وأليكس ساندرو 
من إصابة حرمتهما من اللعب أمام 
الكامريون يف آخر مباريات الربازيل 
ب�دور املجموع�ات، والتي ش�هدت 
إصابت�ن بالغتن يف الركبة لكل من 
جابرييل جيسوس وأليكس تيليس، 

ليضطرا لعدم استكمال اللقاء.
وبينما يس�ابق نيم�ار الزمن للحاق 
بمواجه�ة كوري�ا الجنوبية، خاصة 
بعد مش�اركته يف تدريب�ات الفريق 
مؤخرا، فإن الش�كوك مازالت تحوم 
بش�أن إمكانية مش�اركة س�اندرو 
ودانييل�و يف اللقاء، بينما تأكد غياب 
جيسوس وتيليس عن باقي مباريات 

الربازيل يف املونديال.
وأظه�رت الفحوص�ات الطبية التي 
أجراها جيس�وس حاجت�ه لالبتعاد 
ع�ن املالعب ملدة ش�هر تقريب�ا، أما 
لجراح�ة  يخض�ع  فربم�ا  تيلي�س 
عاجلة، بع�د اصطدام�ه القوي مع 

أحد العبي الكامريون.

وشارك نيمار يف تدريبات الكرة ألول 
مرة مساء أول أمس.

ورغ�م تص�دره ترتي�ب املجموع�ة 
الس�ابعة برصي�د 6 نق�اط، إال أن 
يك�ن  ل�م  الربازي�ي  املنتخ�ب  أداء 
مقنعا بما فيه الكفاية خالل مرحلة 
املجموع�ات، حي�ث افتتح مش�واره 

يف البطول�ة بالف�وز 2 / صف�ر عىل 
رصبيا، قبل أن يتغلب 1 / صفر عىل 
س�ويرسا بصعوبة بالغ�ة يف الجولة 

التالية.
وعقب ضمانه التأهل ملرحلة خروج 
املغل�وب بالبطولة يف الجولة الثانية، 
تلقى منتخب الربازيل هزيمة مباغتة 

صفر / 1 أم�ام منتخب الكامريون 
يف خت�ام لقاءاته بالدور األول، لينال 
الخس�ارة األوىل يف تاريخه أمام أحد 

املنتخبات اإلفريقية بكأس العالم.
 واقتنص منتخ�ب كوريا الجنوبية، 
ال�ذي يش�ارك يف املوندي�ال للم�رة 
ال��11 يف تاريخ�ه والع�ارشة ع�ىل 

التوايل، بطاقة الرتشح لدور ال�16، 
بعدما خطف املرك�ز الثاني برتتيب 

املجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط.
وتع�ادل املنتخ�ب الك�وري ب�دون 
أه�داف م�ع أوروجواي يف مس�تهل 
لقاءات�ه باملونديال، قب�ل أن يخرس 
2 / 3 أم�ام غان�ا يف الجولة الثانية، 
لكنه حقق مفاج�أة مدوية يف ختام 
لقاءاته بمرحل�ة املجموعات بالفوز 
2 / 1 ع�ىل الربتغ�ال يف اللحظ�ات 
الرتش�ح  ورق�ة  لينت�زع  األخ�رية، 
ل�أدوار اإلقصائية للم�رة الثالثة يف 
تاريخ�ه، م�ن منتخ�ب أوروجواي 
الذي كان قاب قوس�ن أو أدنى من 

االستمرار يف املسابقة.
وتف�وق منتخ�ب كوري�ا الجنوبي�ة 
بفارق األهداف املسجلة عىل منتخب 
أوروج�واي، صاحب املرك�ز الثالث 
برتتيب املجموعة املتس�اوي معه يف 
نفس الرصي�د، حيث أحرز املنتخب 
اآلس�يوي 4 أهداف واستقبل مثلها، 
فيما س�جل املنتخب الالتيني هدفن 

وتلقى مثلهما.
وتضع جماهري كوريا الجنوبية آماال 
كبرية عىل كاهل سون، هداف بطولة 
املمتاز املوس�م  ال�دوري اإلنجليزي 
امل�ايض، من أج�ل تحقي�ق املفاجأة 
ل�دور  للصع�ود  الفري�ق  وقي�ادة 
الثماني�ة باملوندي�ال للم�رة الثانية 
يف تاريخ�ه واألوىل منذ نس�خة عام 
2002، حينما اش�رتكت ب�الده مع 

اليابان يف استضافة البطولة.

{ كوريا الجنوبية { منتخب البرازيل

تيتي:

نواجه خصما مرهقا
أكد تيتي، املدير الفني ملنتخب الربازيل، جاهزية السيليساو ملواجهة كوريا 

الجنوبية، مساء اليوم اإلثنن، يف ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.
وق�ال تيتي خ�الل مؤتمر صحف�ي: »ال أفكر حاليا س�وى به�ذه املباراة، 
وأعرف أن الخص�م مرهق«. وأضاف: »نيمار تدرب أمس، وهذه الجلس�ة 
س�تكون حاس�مة بش�أن إمكانية مش�اركته اليوم من عدمه�ا، وال توجد 

معلومات بشأن التشكيلة األساسية«. 
وزاد: »أليك�س س�اندرو يعاني صحيا ولن يلع�ب، وال يمكن أن نضع أي 
الع�ب تحت أخطار صحية من أجل الفوز«.  وتابع: »ما قدمناه خالل دور 
املجموع�ات م�ن أداء وأهداف، هو نت�اج التدريبات عىل 

بناء الهجمة، وكيفية الوصول إىل املرمى«.
وتط�رق بالحديث عن أس�طورة الربازيل 
ال�ذي يعان�ي م�ن مش�كالت  بيلي�ه، 
صحي�ة، قائ�ال: »كان يج�ب أن أبدأ 
املؤتم�ر الصحفي عن�ه، بيليه هو 
الش�خص الوحيد ال�ذي ارتجفت 

عند مصافحته«.
وخت�م: »بيليه يمث�ل كل معاني 

كرة القدم بالنسبة لنا«.
{ تيتي

تياجو سيلفا:

مهمتنا لن تكون سهلة
أكد تياجو سيلفا، قائد منتخب الربازيل، أن »االستمرار يف كأس العالم ليس 

مضمونا بنسبة 100 %«، وذلك قبل مواجهة كوريا الجنوبية.
وقال س�يلفا، يف مؤتمر صحفي أمس: »نجهز ملواجهة كوريا بجدية كبرية، 

ولدينا مستوى لياقة جيد جدا، لكن املباراة لن تكون سهلة«.
وأضاف: »كوريا تأهلت من مجموعة صعبة )الربتغال وأوروجواي وغانا(، 
واس�تطاعت التواج�د ب�ن منتخبات ثم�ن النهائ�ي«. وزاد: »نعرف أنهم 

يلعبون الكرات الرسيعة، كما أن سون ويل يمتازان باملهارة والرسعة«.
وتابع: »قبل جلسة التدريب كان من الصعب عىل الالعبن أن يروا زمالءهم 

مصاب�ن، لك�ن علين�ا االس�تمرار يف محاول�ة تحقيق 
أهدافن�ا«. وأردف: »نس�عى لخ�وض مب�اراة 

ممتازة اليوم، وأتمنى الشفاء العاجل لكل 
املصابن، وم�ن الجميل أن نرى دانيلو 

قد تع�اىف وأليكس س�اندرو يقرتب 
من الجاهزي�ة«. وواصل: »الجهاز 
الفني اختار تشكيلة مغايرة أمام 
الكامريون )آخ�ر مواجهات دور 
املجموع�ات(، م�ن أج�ل إراح�ة 

بعض الالعبن بدنيا«.
{ تياجو سيلفا

كيم جين سو:

معنوياتنا مرتفعة
ق�ال كيم جن س�و العب املنتخ�ب الك�وري يف املؤتمر 
الصحفي: »مباراة اليوم مهمة وصعبة جدا حيث نقابل 
فيه�ا خصما مرش�حا للق�ب ويضم أفض�ل العبي كرة 
القدم يف العال�م«، منوها بأن ال�روح القتالية والعزيمة 

واإلرصار وروح النضال هي مفاتيح الفوز اليوم.
وأوض�ح س�ون: »نح�ن أعددنا أنفس�نا من�ذ أكثر من 
8 س�نوات لخ�وض كأس العال�م FIFA قط�ر 2022، 
وال�روح املعنوية لدى العبي املنتخ�ب مرتفعة جدا وهم 
متعطش�ون للفوز اليوم من أج�ل التأهل إىل ربع نهائي 

البطولة«.

{ كيم جين سو

بينتو:

سنلعب بحذر
انتق�د باولو بينتو، املدير الفني ملنتخب كوريا الجنوبية، 
»الوقت القصري الذي حصل عليه فريقه«؛ من أجل الراحة 
قبل مواجهة الربازي�ل اليوم اإلثنن، يف ثمن نهائي كأس 
العال�م قطر. وق�ال بينتو، خالل مؤتم�ر صحفي أمس: 
»حللن�ا املنتخب الربازيي يف مختل�ف املباريات، ونعرف 
مكام�ن القوة يف صفوفه، واليوم س�ننتهج اس�رتاتيجية 
حذرة«.  وأضاف: »الالعب�ون يعرفون ما املطلوب منهم 
أمام السيليس�او، لكن الفارق الزمني بن املباراة األخرية 
يف دور املجموعات ومواجهة ثمن النهائي )72 س�اعة(، 
وأرى ذلك غري منصف، لكن علينا تقبل قرارات الفيفا«. 

{ بينتو

تافاريل:

أليـســــون جــــاهـــــز
تحدث تافاري�ل مدرب حراس املرمى عن أليس�ون 
قائال »أعلم أن حارس املرمى يش�عر بامللل يف بعض 

األحيان، ويريد املشاركة، لكنه جاهز«.
وأضاف »رأيته ش�ديد الرتكيز، منتبًه�ا جًدا للعبة، 
إنها ش�كل آخر من أشكال املش�اركة يف اللعبة، من 
خالل التواص�ل، من خالل مرافقة الحركة بنس�بة 

مائة يف املائة«.
وي�درك ح�ارس ليفرب�ول اإلنجليزي، ال�ذي اختري 
أفض�ل ح�ارس يف العالم م�ن قبل فيف�ا يف 2019، 
أنه س�يكون لديه املزيد م�ن العمل مع بداية مرحلة 
خروج املغلوب، حيث يكتس�ب حراس املرمى أهمية 
متزايدة ال سيما يف حال الوصول إىل ركالت الرتجيح.
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تتسلح بالخبرة أمام الكمبيوتر اليوم

كرواتيا تصطدم بالطموح الياباني

الدوحة - د. ب. أ - يلتقي منتخب كرواتيا مع 
الـ16  االثنني، يف دور  اليوم  الياباني،  نظريه 
واألمل   ،2022 قطر  العالم  كأس  لنهائيات 

يحدوهما يف مواصلة مشوارهما باملونديال.
استاد  عىل  تجرى  التي  املباراة  وستكون 
املنتخب  خربة  بني  مواجهة  بمثابة  الجنوب 
الكرواتي وطموحات منتخب اليابان، من أجل 

الصعود لدور الثمانية.
يف  يشارك  الذي  كرواتيا،  منتخب  وصعد 
كأس العالم للمرة السادسة يف تاريخه، لدور 
الـ16، بعدما احتل املركز الثاني يف مجموعته 
برصيد 5 نقاط، عقب تحقيقه انتصارا وحيدا 

وتعادله يف لقاءين.
بطل  وصيف  الكرواتي،  املنتخب  وافتتح 

قبل  روسيا  يف  للمونديال  املاضية  النسخة 
السادسة  املجموعة  يف  مشواره  أعوام،   4
بالبطولة الحالية، بالتعادل بدون أهداف مع 
منتخب املغرب، قبل أن يقدم أقوى عروضه 
 1   /  4 فوزه  التي شهدت  الثانية  الجولة  يف 

عىل منتخب كندا.
واختتم فريق املدرب زالتكو داليتش لقاءاته 
بطعم  سلبي  بتعادل  املجموعات،  دور  يف 
لألدوار  ليصعد  بلجيكا،  منتخب  مع  الفوز 
اإلقصائية للمرة الثالثة يف تاريخه باملونديال 
أحد  الحمر(،  )الشياطني  بمنتخب  ويطيح 
املرشحني للفوز باللقب، من املسابقة مبكرا.
بدور  التواجد  يف  كرواتيا  منتخب  ويأمل 
الثمانية للمرة الثالثة يف تاريخه، بعد ظهوره 

امتالكه  ظل  يف  و2018،   1998 نسختي  يف 
عددا من النجوم املخرضمني.

ومازال املنتخب الكرواتي محتفظا بمجموعة 
كبرية من العبيه الذين قادوا الفريق لتحقيق 
بالصعود  العالم  كأس  يف  إنجازاته  أفضل 
ويف  فرنسا،  أمام  للبطولة  النهائية  للمباراة 
ريال  وسط  العب  مودريتش،  لوكا  مقدمتهم 

مدريد اإلسباني.
املونديال  نجوم  من  أيضا  الفريق  يضم  كما 
املايض، كال من ماتيو كوفاسيتش ومارسيلو 
وديان  برييسيتش  وإيفان  بروزوفيتش 

لوفرين وأندريه كراماريتش.
مجموعته  قمة  عىل  اليابان  منتخب  وتربع 
من  اثنني  عىل  تغلبه  عقب  نقاط،   6 برصيد 

أملانيا  منتخبا  هما  السابقني،  العالم  أبطال 
 1   / صفر  تأخره  قلب  حيث  وإسبانيا، 
  /  2 انتصار  إىل  األول  الشوط  يف  أمامهما 
األوىل  الجولتني  خالل  الثاني  الشوط  يف   1
أمام منتخب   1 والثالثة، فيما خرس صفر /  

الثانية. بالجولة  كوستاريكا 
يف  يشارك  الذي  اليابان،  منتخب  ويطمح 
التوايل،  عىل  السابعة  للنسخة  املونديال 
يف  األوىل  للمرة  الثمانية  دور  يف  للتواجد 
تاريخه، بعدما أخفق يف تحقيق هذا اإلنجاز 

خالل محاوالته الثالث السابقة.
دور  يف  تركيا  أمام  اليابان  منتخب  وخرس 
يف  اشرتك  التي   ،2002 بنسخة  الـ16 
أن  قبل  الجنوبية،  كوريا  مع  استضافها 

نسختي  يف  وبلجيكا  باراجواي  أمام  يسقط 
2010 و2018 عىل الرتتيب.

ويطمع منتخب اليابان يف مواصلة تفوقه عىل 
الحالية  النسخة  خالل  األوروبية  املنتخبات 
هاجيمي  مدربه  تعهد  حيث  للمونديال، 
يف  األداء  يف  التحسن  باستمرار  موريياسو 
دور الـ16، غري أن الفريق يعاني من بعض 

الغيابات املؤثرة يف صفوفه.
مدافعه  خدمات  الياباني  املنتخب  ويفتقد 
عىل  لحصوله  اإليقاف،  بسبب  إيتاكورا  كو 
تحوم  فيما  إسبانيا،  أمام  الثاني  اإلنذار 
تاكيهريو  مشاركة  بشأن  أيضا  الشكوك 
يعانيان  اللذين  ساكاي،  وهريوكي  تومياسو 

من اإلصابة.

{ كرواتيا{ اليابان

ال  اليابان  العبي  أن  كرواتيا،  منتخب  العب  جفارديول،  جوسكو  أكد 
تحقيق  أجل  من  عالية  قتالية  بروح  ويلعبون  االستسالم  يعرفون 

االنتصارات.
دور  إىل  التأهل  وهدفنا  صعبة  مواجهة  »سنخوض  وأضاف: 

الثمانية وعلينا الرتكيز لتحقيق هذا الهدف«.
بمواقع  أنشغل  »ال  جفارديول:  وتابع 
يقال  وما  االجتماعي  التواصل 
أو  باإلشادة  حويل، سواء 
تركيزي  كل  النقد، 
مع  ينصب 

عىل  زمالئي 
ت  يا ر مبا

س  كأ
العالم«.

يتسلح يوتو ناجاتومو، مدافع منتخب اليابان، بروح محاربي الساموراي، 
الستكمال مغامرته املونديالية يف كأس العالم الحالية.

عن  دائما  الحديث  »أحب  صحفي:  مؤتمر  يف  ناجاتومو،  وقال 
نقاتل  أن  ونتطلع  اليابانية،  الثقافة  من  جزء  وهذا  الساموراي، 
قبل  أسلحته  يشحذ  الساموراي  »محارب  أن  إىل  وأشار  مثلهم«.. 

املعركة، لكن األهم من ذلك أنه يمتلك قلبا ال يعرف الخوف«.
كأس  يخوض  أنه  عاما   36 الـ  صاحب  وأضاف 

أن  الرابعة يف مسريته، موضحا  للمرة  العالم 
والصعود  التاريخ  »كتابة  هو  الهدف 

ألول مرة إىل ربع النهائي«.
وأوضح أنه لم ينس مباراة بلجيكا 

 ،2018 نسخة  نهائي  ثمن  يف 
وكتابة  للتعويض  ويتطلع 

التاريخ يف قطر.

جفارديول: ناجاتومو:

ال أنشغل بمواقع التواصل هدفنا كتابة التاريخ

{ جفارديول
{ ناجاتومو

 بعد الفوز على ألمانيا وإسبانيا.. هاجيمي:

نسعى لمواصلة المغامرة
صعوبة  اليابان،  ملنتخب  الفني  املدير  مورياسو،  هاجيمي  أكد 

مواجهة كرواتيا اليوم.
وقال مدرب اليابان، يف مؤتمر صحفي: املواجهة لن تكون سهلة عىل 

اإلطالق، وتتطلب أداء جماعيا بروح 
لزم  إذا  دقيقة   120 ملدة  الفريق 

األمر.
وأضاف: سنحاول السيطرة قدر 

اإلنجاز،  اإلمكان، من أجل تحقيق 
وعىل الالعبني ترجمة هذه الرغبة عىل 

أرض امللعب، والتحيل بالشجاعة، بجانب 
االنشغال  وعدم  والرتكيز  الهدوء  عىل  الحفاظ 

بأي أمور أخرى تساهم يف توترهم.
وزاد: »نجحنا يف تحقيق هذه املعادلة الصعبة أمام إسبانيا 
نفس  نكرر  أن  وعلينا  اآلن،  ثماره  نجني  ما  وهو  وأملانيا، 

األمر يف لقاء كرواتيا«.
وتحدث مدرب اليابان عن منتخب كرواتيا، قائال: »سنواجه 
وصيف  وكان  تشكيلته،  يف  النجوم  من  العديد  يملك  منافسا 
النسخة املاضية باملونديال، ونحرتمه كثريا، لكننا سنلعب للفوز 

بال شك«.

داليتش:

منافسنا قوي

تومياسو.. 
جاهز للمشاركة

الكرواتي،  املنتخب  مدرب  داليتش  زالتكو  قال 
كبرية،  إنجازات  »حققنا  الصحفي:  املؤتمر  خالل 

تعدادها  أمة  ألننا 
 4 السكاني 

نسمة  ماليني 
فقط«.

كل  »نكن  وأضاف 
للمنتخب  االحرتام 
عىل  فاز  الذي  الياباني 

املنافس  وإسبانيا،  أملانيا 
الساموراي  محاربي  بفلسفة  سيلعب 

وبروح قتالية عالية«.
املنتخب  قدرات  جيدا  »نعلم  كرواتيا  مدرب  وتابع 

التفاصيل عن منافسنا وجاهزون  الياباني، فهو منتخب قوي، لهذا حللنا كافة 
لكافة السيناريوهات بما فيها اللجوء لرضبات الرتجيح«.

أن  إال  للهجوم،  الدفاع  من  التحول  يجيد  الياباني  املنتخب  أن  إىل  وأشار 
الثابتة  الكرات  يف  خصوصا  الحدود  ألبعد  الرتكيز  له  بالنسبة  األهم 

والهجمات املرتدة.
وأوضح أن برونا سوسا العب منتخب كرواتيا، سيخضع 

الختبار طبي لتحديد موقفه من خوض لقاء اليابان.
{ زالتكو داليتش { هاجيمي مورياسو

للمشاركة  جاهزا  القدم،  لكرة  اإلنجليزي  أرسنال  فريق  مدافع  تومياسو،  تاكيهريو  الياباني  أصبح 
كأسايس للمرة األوىل يف بطولة كأس العالم املقامة حاليا يف قطر بعد شفائه من اإلصابة.

وقال تومياسو يف معسكر املنتخب الياباني قبل مواجهة املنتخب الكرواتي اليوم االثنني يف دور 
لدور  الوصول  عىل  منصب  تركيزنا  ولكن  املجموعات،  دور  لعبورنا  للغاية  »سعيد  الـ16: 

الثمانية، لهذا نحتاج لتحقيق فوز جديد«.
وشفي تومياسو من إصابة يف الفخذ، ومن املمكن أن يشارك يف املباراة بدال من كو 

إيتاكورا يف التشكيل األسايس للمنتخب الياباني.
بسبب  اللقاء  عن  مونشنجالدباخ،  بوروسيا  مدافع  إيكاتورا،  وسيغيب 

حصوله عىل إنذارين يف دور املجموعات.
سيبذل  بالفريق  العب  كل  أن  »أعتقد  إيكاتورا:  وقال 

أقىص ما عنده. سأدعم الفريق وسأشجع 
من الخارج«.

{ تومياسو
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تقاليع إفريقية
من غيره ينقذنا ؟

مساندة 
ابتسامة النصرفلسطينية

»الديك« ينتصر

مرارة الوداع

وقت مستقطع !

»القبعة الشاملة«

أسود التيرانجا

} تصوير/ محمود حفناوي

لن أتركك
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تصفية حسابات حلم »الستينيات«
أحد املشجعني 

اإلنجليز لقطته 
عدسات الكامريا 

قبل مباراة 
السنغال وهو يرفع 
شعار أبطال العالم 

 .1966
وبالتأكيد حلم 
اللقب ال يزال 

يداعب اإلنجليز 
منذ الستينيات 

ويأملون يف التتويج 
به بنسخة 2022 

بقطر.

دافع حساب »يوسن 
أح�د  وه�و  ن�وت« 
يف  الحسابات  أشهر 
ميدي�ا  السوش�يال 
بأخب�ار  املختص�ة 
العراقي�ة  الك�رة 
ع�ن  واآلس�يوية، 
يون�س  الس�فاح 
بع�د  محم�ود 
ال�ذي  الهج�وم 

تعرض ل�ه عقب حلق�ة برنامج 
املجل�س عىل قن�اة ال�كأس أول 
أمس. وقال الحس�اب يف منشور 
ع�ىل اإلنس�تغرام: يونس محمود 
يبقى رمزا محرتما، ومن املعيب أن 

يتم 
تصفي�ة  به�دف  مهاجمت�ه 
الحس�ابات فق�ط وم�ن بع�ض 
ع�ن  الباحث�ني  أو  املنتفع�ني 

الشهرة.

طفل يخطف الميكروفون
الجزيرة مبارش  تعرض مراسل قناة 
ملوقع طريف خالل تواجده يف سوق 
الجماهري  مع  لقاءات  إلجراء  واقف 
عىل هامش تغطية منافسات مونديال 

.2022
بخطف  قام  الصغار  األطفال  فأحد 
ميكروفون الجزيرة مبارش ليقوم هو 
من  للجماهري  ويتحدث  املذيع  بدور 
خلف الكامريا وكأنه مراسل أو مذيع 
مخرضم ومتمرس يف املهنة. الفيديو 
القى تفاعال كبريا من الجماهري التي 
الصغري  الطفل  جرأة  عن  تحدثت 
وشجاعته وتوقعوا له مستقبال كبريا 

وربما يكون إعالميا يف املستقبل.

مصطفى علوان.. أصغر معلق في تاريخ كأس العالم لـ$ الرياضي:

»أمي« سبب حبي للتعليق

وأرادت الكأس أن تكرس الرقم القيايس الذي 
سجلته أيضا يف دور املجموعات باسم املعلق 
ال�24  بعمر  األزهري  منترص  اآلخر  الشاب 
عاش  الذي  للعلوان،  الفرصة  فمنحت  سنة، 
فرحة ال تنىس باألمس تحدث عنها ل�$ 
الريايض بعد أن تم إبالغه بالظهور التاريخي 
وحكاية  اللقاء  تفاصيل  العالم.  كأس  يف 
عرب  تفاصيلها  نرصد  التعليق  مع  العلوان 

السطور التالية، فإليكم التفاصيل: 

شعورك  لنا  صف  البداية..  يف   {
يف  مباراة  عىل  للتعليق  اختيارك  بعد 

املونديال..؟

برصاحة من الصعب جدا أن أصف شعوري 
اإلطالق،  عىل  اللحظة  هذه  يف  وأحاسييس 
معلق  أصغر  تصبح  وأن  مختلطة  فاملشاعر 
القنوات  لكل  العالم  تاريخ بطوالت كأس  يف 

املالكة للحقوق هذا إنجاز أفتخر به جدا.

وكيف  بالخرب..  أبلغك  من  أول  }من 

كانت ردة فعلك..؟

محمد  الفاضل  األخ  هو  كلمني  من  أول   -
املرزوقي مدير قسم املعلقني يف قناة الكأس، 
يف  واستمررت  الظهرية  وسط  يف  ذلك  وكان 
أعيش يف حلم  زلت  وال  لفرتة طويلة  صدمة 

وال أصدق حتى اآلن.

} وماذا تقول للمرزوقي وإدارة القناة 

عىل هذه الثقة الكبرية..؟

- أشكر كل إدارة القناة برئاسة السيد عيىس 
من  أيضا  شكرا  وأقول  الهتمي،  عبدالله  بن 
عىل  معريف  الله  وعبد  محمد  لإلخوة  القلب 

ثقتهم الكبرية يف شخيص طوال 5 سنوات.

} ماذا تمثل لك الكأس..؟

- الكأس تبنت مصطفى العلوان وعمره 19 
اآلن  سنة كأصغر معلق عربي، حتى أصبح 
أصغر معلق يف تاريخ كأس العالم 23 سنة، 
الثقة  وهذه  حدث،  أن  يسبق  لم  أمر  وهذا 
واجتهدت  عملت  مهما  بيشء  ردها  يمكن  ال 
الله  بعد  فضل  أصحاب  فهم  وسويت.. 

سبحانه وتعاىل.

} هذا االختيار ماذا يعني ويمثل لك يف 

مسريتك..؟

ليست  فاملباراة  جدا،  كبرية  مسؤولية   -
أكرب  من  ال�16  دور  بل يف  تحصيل حاصل 
بطولة لكرة القدم يف العالم، وبرصاحة رغم 
أن مهنتي هي الوصف.. لكن ال أعرف كيف 
أصف وأعرب بالكلمات عن هذا االختيار، لكن 

باختصار الكأس تصنع »النجوم«.

} كيف..؟

الفرتة  يف  ظهروا  الذين  املعلقني  معظم   -
وعبدالرحمن  االزهري،  منترص  مثل  األخرية 
صنع  من  األرجنتني  عىل  علق  الذي  عبدالله 
مرشوع..  لديها  دائما  فالكأس  القناة، 
بدأ  الذي  املباراة«  صوت  »املعلق  ومرشوع 
أول  2017 حقق نجاحا كبريا، ففي  يف عام 
والنسخة  عيل،  آيت  الدين  نور  ظهر  نسخة 
الثالثة  والنسخة  العلوان،  مصطفى  الثانية 
يف  علق  سنة   24 ومنترص  األزهري،  منترص 
أنا  لكن  معلق  أصغر  كان  املجموعات،  دور 

كرست رقمه القيايس.

العربي  التعليق  ترى مستقبل  كيف   {

ووضعه الحايل..؟

- التعليق العربي بخري مع األسماء الجديدة 
الخذيري  عامر  مثل  ان  بي  ويف  لدينا  التي 
واحمد البلويش، وحسن العيدروس، ومنترص 

االزهري موهبة.

} ما رس حبك ملهنة التعليق..؟

- من حببني يف التعليق هي أمي، سنة 2008 
تقوم  كانت  فقد  سنوات   9 عمري  وكان 
برنامج  إعادة  ألشاهد  النوم  من  بإيقاظي 
مرشوع معلق عىل قناة الجزيرة الذي خرج 

منه سوار الذهب وعادل خلو.
وكنت أستيقظ يف الثامنة صباحا ألنني كنت 
أحب التعليق، وهي الوحيدة التي كانت تعلم 
وأصبحت  املوضوع،  تطور  ثم  ذلك،  بالبيت 
مراسل  واكتشفني  الشعبية،  بالفرق  معلقا 
الذي  وهو  رشاد  أمني  بغداد  يف  الكأس  قناة 
الصفر  من  وتبناني  اإلعالم  عالم  أدخلني 

يف  للقناة  انضممت  حتى  بجواري  ووقف 
األول من بني  املركز  احتللت  أن  بعد   2018

1087 معلقا شاركوا يف مسابقة القناة.

} وماهي املدرسة التي تفضلها..؟

- مدرستي هي املدرسة العربية، التي تحب 
يميز  ما  وهذا  الكبري  والحماس  التفاعل 

شخصيتي يف التعليق.

} ماهي طموحاتك يف املستقبل..؟

كل  عىل  أعلق  وأن  حدود،  بال  طموحاتي   -
يكون  واسمي  النهائيات،  وكل  البطوالت 
النهائية،  املباريات  يف  خاصة  دائما  حارضا 
يف  األفضل  املعلقني  اسم  ذكر  يتم  وعندما 

الوطن العربي يكون اسمي من بينهم.
} خريا.. رأيك يف تنظيم قطر للبطولة..؟

- لم ولن يأتي أحد مثل قطر يف تنظيم بطولة 
كأس العالم.

حوار – محمد الجزار

»Knockout Ticket«..باقة

 Knockout« باقة جديدة تدعى TOD طرحت منصة البث املبارش
كأس  من  التالية  باملرحلة  باالستمتاع  للمشرتكني  تسمح   »Ticket
الباقة املشاهدين  49 دوالرا أمريكيا، ستمكن  2022، بسعر  العالم 
النهائي، والنصف  16، وربع  ال�  من بث جميع مباريات مجموعة 

نهائي والنهائي.
 :TOD قال جون بول مكرييل، نائب الرئيس للتسويق واملبيعات يف
»نشهد اشرتاكات غري مسبوقة لعروضنا من جميع أنحاء املنطقة. 
ويف محاولة لتوسيع تجربة كأس العالم للجميع، أطلقنا هذه الباقة«.

كافو.. والفلكلور العماني
أحد  انترش 
ت  ها يو لفيد ا
ة  ر سطو لأل
ييل  ز ا لرب ا
سفري  كافو، 
إرث  برنامج 
وهو  قطر 
مع  يتفاعل 
الفرق  أحد 
ية  ر لفلكلو ا
نية  لعما ا
م  يقو و
بالرقص معها 
خالل الفقرات 
فيهية  لرت ا

والجماهريية عىل كورنيش الدوحة.
كافو يتمتع بروح كبرية من خفة الدم، وهو من معشوقي الجماهري 

بسبب إنجازاته وتاريخه الكبري مع السيليساو الربازييل.

»المرزوقي« صدمني باختياري للتعليق على مباراة اليابان وكرواتيا

طموحاتي بال حدود.. والتعليق العربـي بخـيــر

Facebook

TV

{ مصطفى العلوان

23 سنة.. وتعلق على مباراة في كأس العالم لكرة القدم، أي إنجاز 
حققت، وأي حلم كنت تحلم..؟

هي حكاية المعلق العراقي الشاب مصطفى ناظم العلوان، الذي 
منحته إدارة قناة الكأس برئاسة السيد عيسى بن عبداهلل 

الهتمي فرصة العمر بإسناد مهمة التعليق على مباراة 
كرواتيا واليابان اليوم في دور الـ16 له، ليكتب بالتالي 

اسمه في سجالت التاريخ كأصغر معلق لقناة مالكة 
للحقوق في تاريخ المونديال منذ انطالقه عام 1930.
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أسطورتا كرة القدم دوسايي وتوريه:

»2022« األفضل على اإلطالق

موسياال: إنها خيبة أمل
برلني- قنا- أعرب جمال موسياال العب منتخب أملانيا، عن 
خيبة أمله الكبرية لخروج منتخب بالده املبكر من نهائيات 
دور  من  غادرها  والتي   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

املجموعات.
االجتماعي  التواصل  بموقع  حسابه  عرب  موسياال  وقال   
)تويرت(: »أواجه صعوبة يف العثور عىل الكلمات املناسبة 

بالوقت الحايل«.
أن  يجب  »كان  ميونيخ:  بايرن  وأضاف العب 
خططنا  لقد  العالم..  كأس  يف  املزيد  نحقق 
إنها  أكثر من ذلك بكثري..  ملا هو  بالتأكيد 

خيبة أمل كبرية«.
دور  من  األملاني  املنتخب  وخرج 
املجموعات بعد أن احتل املركز الثالث 
يف املجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، 
املتصدر  الياباني  املنتخب  خلف 
إسبانيا  ومنتخب  نقاط،   6 برصيد 
نقاط،   4 برصيد  ثانيا  حل  الذي 
وكوستاريكا  األهداف،  بأفضلية 

الرابعة بـ 3 نقاط.

كورتوا: اآلن سأشجع األسبان
حارس  كورتوا،  تيبو  البلجيكي  كشف 
الذي  املنتخب  عن  مدريد،  ريال  مرمى 
سيشجعه يف مونديال 2022 بعد توديع 

من  للبطولة  الحمر«  »الشياطني 
دور املجموعات.

واحتلت بلجيكا املركز 
 4 برصيد  الثالث 

نقاط يف املجموعة 
 ، سة د لسا ا
تأهل  التي 
املغرب  عنها 

وكرواتيا.
كورتوا،  وقال 

األحد،  أمس 
ترصيحات  خالل 

»موندو  صحيفة  نقلتها 
»يف  الكتالونية:  ديبورتيفو« 

نكن  لم  واليورو  هذه  العالم  كأس 
أنفسنا، وهو أمر محرج بعض اليشء.. 
وسنرى ما سيحدث، من سيبقى ومن لن 

يستمر«.
وتابع: »كرة القدم تسري برسعة، ولدينا 
مباريات تأهيلية لليورو يف مارس املقبل.. 
وأتمنى  إسبانيا،  سأدعم  اآلن 
لزمالئي  أيًضا  النجاح 
مع  مدريد  ريال  يف 
منتخبات بالدهم«.

»من  وأردف: 
أن  الصعب 
لقب  نطلق 
)الجيل الذهبي( 
املجموعة  عىل 
لبلجيكا،  الحالية 
نفوز  ال  فعندما 
فنحن  يشء  بأي 
بل  ذهبيا،  جيال  لسنا 
جيل يتمتع بالكثري من املواهب 
 2018 روسيا  ويف  الرائعني..  والالعبني 
القدم  كرة  تلعب  بلجيكا  أن  أظهرنا 

بشكل جيد«.

الدوحة-                               - أشاد 
الفرنسية  القدم  كرة  أسطورتا 
دوسايي  مارسيل  واإليفوارية 
كأس  ببطولة  توريه  ويحيى 
 ™2022 قطر   FIFA العالم 
حيث  االستادات،  وخارج  داخل 
باإلثارة  إعجابهما  النجمان  أبدى 
التي تشهدها مباريات املونديال، 
للبطولة  املبهر  وبالتنظيم 
تناسب  التي  املثالية  وأجوائها 
الرتفيهية  واألنشطة  العائالت، 
بها  تستمتع  التي  املتنوعة 

الجماهري يف كل مكان.
دوسايي،  الفرنيس  النجم  وأشار 
 ،1998 فرنسا  بمونديال  الفائز 
Qatar2022.( ملوقع  حوار  يف 
qa(، إىل ميزة تقارب املسافات بني 
املعالم  جميع  ووجود  االستادات 
بعضها  من  مقربة  عىل  املهمة 
اآلخر، موضحاً أن هذه امليزة وفرت 
نت املشجعني  الراحة لالعبني، ومكَّ
يف  مباراة  من  أكثر  حضور  من 
األوىل  املراحل  الواحد خالل  اليوم 
من منافسات البطولة، وزادت من 
املونديالية  باألجواء  استمتاعهم 

املثرية يف أماكن متعددة.
الذي  الدويل،  الفرنيس  ووصف 
شارك يف 116 مباراة مع منتخب 
بالرائعة،  التجربة  هذه  بالده، 
بما  للغاية  سعيد  »أنا  وقال: 
مباريات  من  اآلن  حتى  شاهدته 
رائع،  من  أكثر  وتنظيم  مثرية 

النسخة  هذه  أن  عندي  شك  ال 
تاريخ  يف  اإلطالق  عىل  األفضل 

كأس العالم.«
بمهرجان  دوسايي  وأشاد 
حديقة  يف  للمشجعني  الفيفا 
يستوعب  والذي  بالدوحة،  البدع 
من  شخص  ألف   40 من  أكثر 
الجماهري التي تتوافد عليه يومياً، 
املهرجان  افتتاح  وقال: »حرضت 
والسعادة  املرح  أجواء  وشاهدت 
مجهز  املهرجان  املشجعني.  بني 
تنرش  رائعة  وتجهيزات  بمرافق 
تفعل  مثلما  واملتعة  البهجة  روح 

كرة القدم تماماً«.
يحيى  النجم  سلَّط  جانبه،  من 
ثالث  يف  شارك  الذي  توريه، 
منتخب  مع  مونديالية  نسخ 
عىل  الضوء  ديفوار،  كوت  بالده 
عىل  السعودي  املنتخب  انتصار 
هذا  واصفاً  األرجنتيني،  نظريه 
املونديال  مفاجآت  بكربى  الفوز 
حتى اآلن، وقال: »كانت مباراة ال 
رينارد،  هرييف  نجح  لقد  تصدق، 
كنت  عندما  ىل  مدرباً  كان  الذي 
منتخب  صفوف  ضمن  ألعب 
انتصار  تحقيق  يف  بالدي، 
ما  دائماً  للسعودية،  تاريخي 
نشهد يف كل مونديال، منتخباً من 
الفرق متوسطة املستوى يعرب عن 
نفسه بقوة ويرتك بصمة ال تنىس، 
السعودية؛  حققته  بما  سعيد  أنا 

ألنها منتخب عربي«.


