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حني أصبح يف قلب املشهد، أشفق كثرياً 
عىل أولئك الذين اكتفوا- جرباً- بأن 

يروا الصورة فقط من الشاشة.. ليست 
املرة األوىل التي أزور فيها الدوحة، 

فقد عملت هنا يف القسم الريايض 
بـ$ من أواخر العام 2005، 

وحتى منتصف العام 2007، قبل أن 
أغادرها إىل »االتحاد« اإلماراتية، وما 

زلت أذكر مقولة األستاذ أحمد عيل 
املدير العام لـ $ وقتها، والتي 

كررها بصيغة أو أخرى، الرائع األستاذ 
محمد املري رئيس القسم الريايض يف 
ذلك الحني، ورئيس التحرير املسؤول 
اآلن: إنما تنتقل من غرفة إىل غرفة.. 
كما جئتنا منَّا.. كانت الدوحة وقتها 

ناهضة ماضية صوب الغد بقوة، وكانت 
دورة األلعاب اآلسيوية يف العام 2006، 
والتي سعدت بحضورها، استرشافاً ملا 

يمكن أن تقدمه العاصمة القطرية.. 
كانت دورة استثنائية يف كل يشء، وكان 
صعود فارسها الشيخ محمد بن حمد آل 

ثاني إىل أعىل نقطة عىل صهوة جواده، 
إلضاءة شعلة األلعاب األوملبية، رسالة 

بما تستطيعه قطر، التي لم تنظر يوماً 
إىل قيمة أو حجم أي تحٍد، بقدر ما كانت 

تنظر لنفسها وملا تستطيع.
الدوحة التي أزورها اليوم بالتزامن مع 

كأس العالم، ليست هي الدوحة التي 
جئتها يف العام 2005، وغادرتها يف 

العام 2007، وال الدوحة التي جئتها 
يف العام 2011 لتغطية كأس األمم 

اآلسيوية، وبعدها لحضور حفل أفضل 
ملحق آسيوي مع »االتحاد« اإلماراتية.. 

ليست هي وإن ظلت هي.. ال زالت 
يف دروبها ذات الروح التي صادفتها 
يف شارع النرص وشارع السد ودوار 

مدماك 
و»الدفنة« عند الكورنيش، والخور 

والوكرة وبن محمود وأم األفاعي يف 
الريان، ليلة فاز الرهيب بكأس األمري.. 

روح اإلرصار التي تصلح أن تكون 
درساً لكل من نال من عزيمته يشء، أي 
يشء، درس واقعي وحقيقي أن املعادلة 

دوماً ليست بأين ومتى، ولكنها دوماً 
بَمن.

قطعاً، كان إلمكانيات قطر دورها 
الكبري فيما تحقق، لكن حتى 

اإلمكانيات وحدها ليست كافية إذا لم 
تكن هناك رؤية حقيقية ومخلصة، 

تعرف ما تريد، وتعرف كيف تحقق 
ما تريد.

املشهد حول املونديال أجمل من 
املونديال ذاته.. املشهد حول 

املالعب ويف الخليج، ويف 
سوق واقف ومشريب 
ولوسيل وكتارا.. هذه 

الجموع التي جاءت من 
أرجاء العالم لتتعرف 
عىل العالم العربي من 

خالل دولة عربية، 
أزعم أنها كافحت 
وجاهدت، لتكون 

عنواناً الئقاً للعرب.. 
أعتقد أن ذلك كان 

التحدي األكرب، الذي 
خاضته وسط أمواج 

متالطمة من كل صوب 
وحدب، لكنها سارت 

باملونديال إىل حيث تريد 
وإىل حيث التقاليد العربية التي 

تحيط هنا باملونديال من كل جانب، 
رافق ذلك إبهار واستثناء، كان محل 

غصة ليست خافية لدى الغرب، الذي 
فوجئ بقطر وبالعرب، وفوجئ ببطولة 

لم يربع يف تنظيمها هكذا، فحاول أن 
يصوب إليها السهام، لكن ما تفعله 

قطر، أخرس األلسنة وكان أبلغ من كل 

الكالم.
ليست  الحالية يف قطر،  البطولة 

فقط، لكنها األروع  األروع تنظيماً 
أنها  كرة ومفاجآت وجماهري واألهم 

األروع ُمثالً وقيماً وهو ما لم يكن عىل 
أجندة أية بطولة أخرى، فألول مرة 

تصبح »األخالق« محل نظر وجدال.. 
أرادوها »حبالً عىل الغارب«، وأرادتها 

بمن  ترتقي  بطولة  قطر وجعلتها 
جاؤوا إليها من كل »املشارب«.. لن 
تصدق ذلك إال إن كنت هنا.. ال يشء 

يحدث هنا، كما كان يحدث يف بطوالت 
الكل يستمتع ويمارس  أخرى.. 

التي  املسؤولة  الحرية  لكنها  حريته، 
ال تنتقص من صاحبها وال تسطو 

عىل غريه.
ووسط محاوالت الغرب الذي 
صدمه النجاح االستثنائي 

للبطولة العاملية عىل 
أرض عربية، تواصلت 

الفنية  النجاحات 
فكانت  للبطولة، 
مرسحاً لألرقام 

القياسية واألحداث 
أولها  التاريخية، 

الجماهريي  الحضور 
الذي تخطى أرقام 

املاضية  النسخة 
 2 يف روسيا محققاً 

مليون و450 ألف 
مشجع، مقابل 2 مليون 
و170 ألفاً يف روسيا، كما 

استضاف استاد لوسيل أكرب 
عدد من الجماهري يف تاريخ 

البطولة منذ نسخة 1994 بعد أن 
حرض مباراة األرجنتني واملكسيك 88 

ألفاً و966 مشجعاً.
وللمرة األوىل، تتأهل إىل الدور الثاني 

منتخبات من جميع القارات، منها 
ثالثة منتخبات تابعة لالتحاد اآلسيوي، 

اسرتاليا واليابان وكوريا الشمالية، 
وهو رقم قيايس، بعدما وصل منتخبان 

فقط إىل نسختي 2002 و2010، 
وللمرة الثانية يتأهل لدور الستة 

عرش منتخبان من إفريقيا، السنغال 
واملغرب، بعد املرة األوىل عام 2014.

للمرة األوىل، يفوز منتخب إفريقي 
عىل الربازيل يف كأس العالم، وهي 

الكامريون رغم عدم تأهلها، وللمرة 
األوىل ال يحقق أي من املنتخبات 

املشاركة العالمة الكاملة »9 نقاط« يف 
دور املجموعات منذ مونديال 1994، 
كما حققت املنتخبات اإلفريقية سبعة 

انتصارات للمرة األوىل يف تاريخها.
للمرة لألوىل، تقام مباراة يف كأس 

العالم بطاقم »نسائي« كامل بقيادة 
الفرنسية ستيفاني فرابار، وسجل 
الربتغايل كريستيانو رونالدو رقماً 

قياساً يوم لعب أمام غانا بتسجيله يف 
خمس نسخ من بطولة العالم، وربما 
للمرة األوىل أصبح بإمكان الجمهور 

أن يشاهد أربع مباريات يف يوم واحد، 
بفعل شبكة املرتو، التي قدمت خالل 

12 يوماً أكثر من ثمانية ماليني رحلة 
لرواد املونديال، وحيث استقبلت أكثر 

من سبعمائة ألف راكب كل يوم.
كل ما رافق كأس العالم هنا، كان يدعو 

للدهشة.. ال يشء هنا يشبه ما حدث 
يف سواها، وكأن الكرة تحتفل هنا.. 

ربما لذلك وزعت عطاياها عىل الجميع 
وأسعدت الجميع.. ربما لذلك تقاسم 

الكل األمنيات، فصعدت جميع القارات.

الدوحة .. مونديال الدهشة
مقال

نبيل فكري.. يكتب:

قطر نجحت في التحدي األكبر.. بطولة عالمية بأخالق العرب

كأن الكرة تحتفل هنا.. تقاسم الجميع األمنيات وصعدت جميع القارات

 األرض 
العربية 

كانت مسرحًا 
لألرقام 
القياسية 
واألحداث 
التاريخية

اإلمكانيات وحدها ال تكفي.. إذا لم تكن هناك رؤية تعرف ما تريد 

أرادوها »حباًل على الغارب«.. فارتقت 

بمن جاؤوا إليها من كل »المشارب«

االستثنائي للبطولة العالميةالغرب صدمه النجاح 
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كريستيانو رونالدو:

كأس العالم في قطر رائعة
كريستيانو  الربتغايل  النجم  أعرب 
بتجربة  الشديد  إعجابه  عن  رونالدو 
كأس العالم FIFA قطر 2022، مؤكداً 

أن كل يشء مذهل يف البطولة الحالية.
صحفي  ترصيح  يف  رونالدو  وقال 
قطر  يف  العالم  كأس  »تجربة  أمس: 
ذلك  يف  بما  مذهل  يشء  وكل  رائعة 
واملرافق  واملالعب  والضيافة  املواصالت 

التحرك«. وسهولة 
بني  املسافات  بقرب  رونالدو  وأشاد 
مالعب املونديال، قائالً: »املالعب قريبة 
من بعضها حيث يمكنك مشاهدة أكثر 

من مباراة يف اليوم نفسه«.
الربتغال  كما أعرب نجم وقائد منتخب 
القطري  بالتنظيم  الشديد  إعجابه  عن 
املميز ملهرجانات املشجعني باملونديال، 
املشجعني  مهرجانات  أن  مضيفا 
منظمة بصورة مثالية، كما أن الطقس 

مناسب جداً.
أنها  حديثه  ختام  يف  رونالدو  وأكد 
إىل هنا  قِدم  تجربة رائعة وأي شخص 

سريحل وهو يف غاية السعادة.
لكريستيانو  األوىل  املشاركة  وكانت 
 ،2006 عام  العالم  كأس  يف  رونالدو 
وخالل هذه البطولة ظهر يف 6 مبارياٍت 
ويف  فقط،  واحداً  هدفاً  خاللها  سجل 
يف  الدون  ظهر   2010 أفريقيا  جنوب 
واحداً  هدفاً  خاللها  سجل  مبارياٍت   4
 3 2014 شارك يف  الربازيل  أيضاً، ويف 

مبارياٍت وسجل هدفاً واحداً كذلك.
روسيا  يف  ماديرا  صاروخ  توهج 

4 أهداف، لكن رسعان  2018، وسجل 
يف  وعاد  النهائي،  ثمن  من  خرج  ما 

2022 ليسجل يف أول لقاء ضد غانا.
الدون أول العب أوروبي يشارك  ويعد 
20 مباراة أو أكثر يف بطولتي كأس  يف 
بواقع  األوروبية،  األمم  وكأس  العالم 

20 يف املونديال و25 يف اليورو.
ومقارنة بني أرقام مييس ورونالدو عند 
الوصول للمباراة رقم 1000، بلغ عدد 
 725 رونالدو  سجلها  التي  األهداف 
حاسمة،  تمريرة   216 ومرر  هدًفا، 
وحصل عىل 31 بطولة، وخاض رونالدو 
سبورتينج  فرق  مع  املباريات  تلك 
يونايتد  ومانشسرت  الربتغايل،  لشبونة 
اإلنجليزي، ويوفنتوس اإليطايل، وريال 

مدريد اإلسباني، ومنتخب الربتغال.
وصوله  بعد  مييس  ليونيل  سجل  فيما 
 789 مسريته،  يف   »1000« املباراة  إىل 
حاسمة  تمريرة   338 ومنح  هدًفا 
جميعها  وجاءت  بطولة،   41 وحصد 
وباريس  اإلسباني،  برشلونة  نادي  مع 
واملنتخب  الفرنيس،  جريمان  سان 

األرجنتيني.
ملواجهة  الربتغال  منتخب  ويستعد 
استاد  عىل  اليوم  سويرسا  منتخب 
ثمن  الدور  مباريات  ضمن  لوسيل، 
النهائي من بطولة كأس العالم 2022، 
نظريه  األرجنتني  منتخب  فيما سيواجه 
9 ديسمرب  الجمعة  يوم  منتخب هولندا 
ربع  الدور  ضمن  لوسيل،  استاد  عىل 

{  رونالدوالنهائي من البطولة.

بشأن لقاء تونس

الفيفا يرفض طلب فرنسا
لكرة  الدويل  باالتحاد  االنضباط  لجنة  رفضت 
االحتجاج  اإلثنني،  أمس  رسميا،  »فيفا«  القدم 
الذي تقدمت به فرنسا بشأن إلغاء هدف أنطوان 
الثالثة  الجولة  يف  تونس،  شباك  يف  جريزمان، 

ملرحلة املجموعات بكأس العالم قطر 2022.
يف  لفرنسا،  هدفا  سجل  قد  جريزمان  وكان 
بعد  رفضه  تم  لكن  اللقاء،  من  األخرية  الدقائق 
بفوز  املباراة  لتنتهي  الفار،  لتقنية  الرجوع 
الدويل  االتحاد  وأصدر  رد.  دون  بهدف  تونس، 
لكرة القدم »فيفا« بيانا عرب حسابه عىل »تويرت«، 
جاء فيه: »لجنة االنضباط باالتحاد الدويل ترفض 

القدم،  لكرة  الفرنيس  االتحاد  من  احتجاجا 
التي  املباراة  يف  تونس،  منتخب  لقاء  بخصوص 
الثاني  ترشين  نوفمرب/   30 يوم  بينهما  أقيمت 
يف كأس العالم«. وأشار االتحاد الدويل يف بيانه، 
شكوى  رفض  أسباب  عن  يفصح  لن  أنه  إىل 
العالم  بكأس  تونس  مباراة  يف  فرنسا  منتخب 
الفرنيس طالب  املنتخب  أن  يذكر  بقطر.   2022
باحتساب الهدف بدعوى أن الحكم النيوزيلندي 
مجددا  املباراة  بالفعل  استأنف  كونجر،  ماتيو 
بركلة بداية من منتخب تونس، قبل العودة إللغاء 

الهدف.

ماجد الصاحب:

»البيت السعودي«.. تجربة ثقافية وترفيهية

األنباء  وكالة  مع  مقابلة  يف  الصاحب،  وقال   
يف  أقام  السعودي  االتحاد  إن  قنا:  القطرية 
للجماهري  تفاعلية  منطقة  القطرية  العاصمة 
تحمل اسم »البيت السعودي« يف قلب الدوحة 
كل  من  الجماهري  الستقبال  الكورنيش،  وعىل 
ودعم  الوطنية  للثقافة  والرتويج  الجنسيات 

الصقور الخرض.
»البيت  فعاليات  منطقة  إن  وأضاف: 
للمشجعني  متكاملة  تجربة  تقدم  السعودي« 
وسياحية  واجتماعية  ثقافية  أبعاد  ذات 
وترفيهية، خاصة أن تصاميم البيت السعودي 

ولكن  حياتنا،  وأسلوب  ثقافتنا  من  مستلهمة 
بلمسة رياضية.

السعودي  البيت  منطقة  إن  قائالً  وتابع 
نهاية  حتى  الدوحة  كورنيش  عىل  املستمرة 
العالم  كأس  لجماهري  تقدم  قطر،  مونديال 
تجارب تفاعلية ثقافية ذات عالقة باملأكوالت، 
والعادات  القيم  وكذلك  السعودية،  والقهوة 
عىل  مقامة  أنها  إىل  الفتاً  األصيلة،  العربية 
مساحة تبلغ نحو 18 ألف مرت مربع، وتتضّمن 

أكثر من 21 فعالية يف 10 أجنحة.
للشؤون  املساعد  العام  األمني  وأشار 

تواجد  إىل  السعودي  االتحاد  يف  االسرتاتيجية 
السعودي،  البيت  منطقة  يف  ضخم  مرسح 
مباريات  لبث  عمالقة  شاشات  يتضّمن 
لفنانني  غنائية  حفالت  جانب  إىل  املونديال، 
خالل  من  أنه  الصاحب  وأوضح  سعوديني.  
عىل  التعرف  يمكن  الخرض،  الصقور  متحف 
»دوري  السعودي  املحرتفني  دوري  بطولة 
روشن«، والتقاط الصور التذكارية مع الكأس 
من  تطوره  مراحل  عىل  والتعرف  األصلية، 
خالل شاشات مجهزة لذلك، حيث يعد الدوري 
السعودي من أبرز الدوريات العربية، ونجومه 

يف  املشجعني  ماليني  من  بمتابعة  يحظون 
اململكة واملنطقة.

وشدد عىل أن زوار البيت السعودي يستمتعون 
الالعبني  كبار  مع  القدم  كرة  لعب  بتجربة 
الواقع  تقنية  عرب  األحالم،  جناح  يف  افرتاضيا 
املعزز والواقع االفرتايض، باإلضافة إىل تجربة 
السعودي  املنتخب  تشكيلة  مع  التصوير 
أمامهم فرصة  الزوار  أن  افرتاضيا، مشريا إىل 
الذي  الخرض،  الصقور  متجر  من  التسوق 
باإلضافة  الرسمي،  املنتخب  زي  عىل  يحتوي 

إىل أعالم وشعارات املنتخب السعودي.

الدوحة- قنا- أكد »ماجد 
الصاحب« األمين العام 

المساعد للشؤون االستراتيجية 
في االتحاد السعودي لكرة 

القدم أن فعاليات »البيت 
السعودي« المقام على 

كورنيش الدوحة، تقدم تجربة 
ثقافية واجتماعية وسياحية 

وترفيهية لجماهير بطولة 
كأس العالم FIFA قطر 2022.

هل يتواصل الحلم؟

أرشف بن عياد

من حقنا أن نحلم دون تردد. من حقنا أن نحلم 
مع هذا املنتخب املغربي الذي كسب احرتام الجميع 

وقلب كل التوقعات بعد ثالثة اختبارات متطلبة 
يف مرحلة املجموعات. تلك التوقعات التي رافقت 

منتخبي كرواتيا وبلجيكا ملدة أشهر عديدة قبل هذا 
املونديال وتحديدا منذ قرعة كأس العالم يف بداية 

شهر أبريل املايض. 
املنتخب املغربي بقيادة املدرب وليد الركراكي ليس 

لديه ما يخرسه اليوم يف استاد املدينة التعليمية، 
فاملواجهة املعقدة أمام الجارة إسبانيا تمثل فرصة 

مثالية الخرتاق أبواب التاريخ وضمان مقعد بني 
أفضل ثمانية منتخبات يف العالم. مع مرور كل 

ساعة تكرب الطموحات إىل أقىص حد وتعلق اآلمال 
عىل مجموعة متماسكة جعلت منذ الوهلة األوىل 

روح التضامن داخل امليدان وخارجه كعنوان رئييس 
ملعسكر أسود األطلس يف العاصمة القطرية الدوحة. 
طيلة األيام املاضية لم تجد وسائل اإلعالم يف مدريد 
وبرشلونة طريقا آخر سوى إبراز كل أنواع االحرتام 

تجاه املنتخب املغربي الذي يضم بني صفوفه نجوما 
كثر لهم عالقة سابقة وحالية بمشهد كرة القدم يف 

إسبانيا. يوسف النصريي، ياسني بونو، عبد الصمد 
الزلزويل، جواد الياميق، أرشف حكيمي، سفيان 
بوفال هي أسماء صالت وجالت يف مالعب الليغا 

التي شهدت باستمرار حضور دوليني مغاربة وعرب 
منذ أعوام كثرية. بني فرحة بلوغ الدور ثمن النهائي 

للمرة الثانية وحلم التأهل ملحطة الربع ألول مرة، 
تتأهب العنارص املغربية بكل جوارحها ليوم تاريخي 

انتظرناه ملدة ست وثالثني سنة. ستة وثالثون عاما 
ونحن نحاول تغيري واقع املشاركة املرشفة ببطاقِة 

تأهٍل تحملك لحسابات دور خروج املغلوب واملغلوب 
لن يكون املنتخب املغربي يف أي حال من األحوال، 

فزئري األسود سمع بقوة كبرية يف كأس عاملية ستظل 
خالدة يف قلوبنا بفخامتها وتنظيمها وخصوصا 
بحماس مدرجاتها التي تحدثت لغة الضاد منذ 

العرشين من نوفمرب املايض يف استاد البيت.

ساكا:

أرفض المقارنة
مـــع مـبـــابــــــــي

رفض بوكايو ساكا، جناج إنجلرتا، املقارنة التي 
أجريت بينه وبني النجم الفرنيس كيليان مبابي، 

قبل مواجهة الفريقني املرتقبة يف ربع نهائي 
مونديال قطر 2022.

وعند سؤال ساكا عما إذا كان يشعر بأنه يحظى 
ببطولة مماثلة ملبابي، أجاب بحسب ما نقل 

موقع »سكاي سبورتس«: »شكرًا لكم عىل املدح، 
ولكن ال، ال يوجد سوى كيليان مبابي واحد، 

ويف نفس الوقت، هناك نسخة واحدة مني، أريد 
أن أكون نفيس وأساعد الفريق بأفضل طريقة 

ممكنة«.
وأضاف: »هناك العديد من الالعبني الشباب يف 

البطولة، يمكنني تسمية الكثري حتى يف فريقنا، 
هناك العب شاب يقدم مستوى ال يصدق وهو 

جود بيلينجهام«.

{  ساكا

{  جريزمان
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على مدار »5« بطوالت
هجوم اإلنجليز.. األكثر قوة وآخرها في قطر »2022«

نجح املنتخب اإلنجليزي يف عبور سهل من مرحلة الدور 
اكتساح  بعد   ،2022 العالم،  كأس  من  النهائي  ثمن 
مقابل،  دون  أهداف  بثالثة  السنغايل  املنتخب  نظريه 
ليسجل مواجهة صعبة وكبرية تجمعه بنظريه املنتخب 
الفرنيس حامل اللقب وبطل العالم، يوم السبت املقبل 

عىل استاد البيت.
إنجلرتا بقيادة ساوثجيت، سجل حتى اآلن يف مونديال 
وهو  اآلن  حتى  خاضها  مباريات   4 يف  هدفا   12 قطر 
منتخب  نظريه  يواجه  عندما  للزيادة  املرشح  العدد 
فرنسا يوم السبت يف الدور ربع النهائي، ليكتب بذلك 
يف  مشاركاته  لسجل  جديدا  تاريخا  اإلنجليزي  الفريق 

بطوالت كأس العالم عىل مدار التاريخ.
وسجل الفريق 12 هدفا يف 4 مباريات، منها 6 أهداف 
شباك  يف  ومثلها  ويلز  شباك  يف  و3  إيران،  شباك  يف 
األسود  ذلك  ليعادل  النهائي،  بثمن  السنغايل  املنتخب 
الثالثة، رقمهم التاريخي بتسجيل 12 هدفا يف النسخة 
والتي   ،2018 روسيا  العالم  كأس  بطولة  من  األخرية 
قبل  النهائي  نصف  الدور  إىل  الفريق  فيها  وصل 
وبعدها  هدف،  مقابل  بهدفني  كرواتيا  من  الخسارة 
الخسارة يف مباراة تحديد املركزين الثالث والرابع أمام 

بلجيكا بهدفني نظيفني.
كأس  ببطوالت  اإلنجليزي  املنتخب  أرقام  يف  األغرب 
العالم، وقوته الهجومية املرعبة التي تطورت منذ تويل 
مشاركتني  يف  املنتخب  أن  هي  املسؤولية،  ساوثجيب 
فقط ببطولتي كأس العالم 2018 يف روسيا، و2022 
يف قطر، وتحت قيادة املدرب اإلنجليزي، سجل الفريق 

معه إجماال 24 هدفا. 

24 هدفا يف 5 كؤوس عالم

نسختي  خالل  هدفا  لـ24  إنجلرتا  منتخب  تسجيل 
روسيا وقطر فقط، أمر ال يصدق، خاصة وأن الفريق 
نفسه وخالل مشاركته يف 5 بطوالت كأس عالم سابقة 
أقيمت  التي  النسخة  منذ  وتحديدا  املشاركتني  لهاتني 
الثالثة  األسود  منتخب  سجل   ،1998 عام  فرنسا  يف 
أي  فقط،  هدفا   24 الخمسة  البطوالت  تلك  يف  إجماال 
أن اإلنجليز تحت قيادة ساوثجيت سجلوا يف نسختني 
أخرى  بطوالت   5 مدى  عىل  بالدهم  منتخب  حققه  ما 
رقم  عن  يفصلهم  فرنسا  أمام  واحد  وهدف  سابقة، 

قيايس تاريخي.
أهداف   7 سجلوا   1998 فرنسا  نسخة  يف  اإلنجليز 
وحينها وصل املنتخب إىل دور الستة عرش قبل الخسارة 
أمام األرجنتني بركالت الرتجيح وتوديع املونديال، ويف 
الفريق  2002، سجل  الجنوبية واليابان  نسخة كوريا 

6 أهداف 
أهداف   6 اإلنجليز  سجل   2006 أملانيا  نسخة  ويف   
وتوديع  النهائي  ربع  إىل  الفريق  وصل  وحينها  فقط، 
نسخة  ويف  الرتجيح،  بركالت  الربتغال  أمام  املونديال 
أهداف   3 بتسجيل  اإلنجليزي  الفريق  اكتفى   2010
النهائي بالخسارة  فقط، وحينها خرج من الدور ثمن 
أمام املنتخب األملاني، وأخريا يف نسخة الربازيل 2014، 
النتائج بعدما غادروا البطولة من  حقق اإلنجليز أسوأ 

الدور األول. 

ورغم برنامج اإلعداد املكثف الذي خاضه 
عىل  الكبرية  الدولية  واملشاركات  العنابي 
مدى سنوات سواء يف كأس آسيا وبطوالت 
أمريكا الجنوبية والشمالية، والتحضريات 
الفريق لم يقدم املردود  املستمرة إال أن 
املنتظر، وخرس مبارياته الثالث يف دور 
أمام  العالم،  كأس  لبطولة  املجموعات 

هولندا،  وأخريا  والسنغال  اإلكوادور  منتخبات 
وحل أخريا يف ترتيب املجموعة األوىل بدون نقاط، 
ولم يسجل سوى هدف واحد، واستقبلت شباكه 
النتيجة  وهي  مباريات،   3 مدى  عىل  أهداف   7
األسوأ عىل اإلطالق ألي منتخب سبق ونظم كأس 

العالم عىل ملعبه.
للعنابي،  الفني  املدير  التقى  الريايض   $
عن  تحدث  الذي  سانشيز  فيليكس  اإلسباني 
العنابي  لها  تعرض  التي  الثالث  الخسارات 
والخروج بصورة سيئة من بطولة كأس العالم، 
الفريق  وتحضريات  املستقبل  عن  والحديث 
كأس  بطولة  أقربها  والتي  القادمة،  للمشاركات 
يف  ستقام  والتي   ،25 خليجي  العربي،  الخليج 

العراق خالل شهر يناير املقبل.

خرجنا بدروس كبرية

إن  الريايض،  الوطن  لـ  قال  سانشيز  فيليكس 
كان  العالم  كأس  يف  القطري  املنتخب  مشاركة 
بالخربات  خرج  الفريق  أن  فيها  يشء  أفضل 
بطولة  يف  التواجد  من  وافرة  وبخربة  املطلوبة، 
ضخمة، تضم أفضل منتخبات والعبي كرة القدم يف 
العالم، وكان أمرا جيدا أن يحتك بهم العبو العنابي 

ا  جو يخر و
أن  رغم  العالم،  كأس  يف  اللعب  بخربة 

النتائج املحققة لم تكن عىل املستوى املطلوب.
وأضاف سانشيز قائال: »املباراة األوىل االفتتاحية 
يف الكأس، والتي لعبناها أمام منتخب اإلكوادور 
وخرسناها بهدفني دون مقابل، لم نلعبها بشكل 
بالصورة  اللقاء  ندخل  ولم  اإلطالق،  عىل  جيد 
عىل  يلعب  لفريق  بالنسبة  املطلوبني  والشكل 
أرضه ووسط جماهريه ويلعب يف بطولة بحجم 
لم  وبالطبع  تاريخه،  يف  مرة  ألول  العالم  كأس 
نتوقع أن يخرج األداء بهذه الصورة غري الجيدة«.
وأشار املدير الفني اإلسباني إىل أن العنابي عدل 
األداء وظهر بصورة أفضل تحديدا يف  من شكل 
الثانية  الجولتني  يف  وهولندا  السنغال  مباراتي 
يف  األفضل  وكنا  املجموعات،  دور  من  والثالثة 
ولكن  الخسارة،  رغم  املباراتني  من  كثرية  أوقات 
لالعبني  القتالية  والروح  التنافسية  الناحية  من 
مما  بكثري  أفضل  األمور  كانت  امللعب  داخل 
أمام  األول  اللقاء  يف  العنابي  الفريق  عليه  ظهر 

اإلكوادور.
املشاركة  فإن  النهاية  يف  أنه  سانشيز  وأكد   
باستفادة  منها  الفريق  خرج  العالم،  كأس  يف 

هي  املكاسب  تلك  وأهم  والخروج  الخسارة  رغم 
الخربة، ألنه بالطبع لم يكن متوقعا من املنتخب 
أن يفوز يف جميع مبارياته باملونديال، ولكن كان 
يجب أن نكون أفضل وأقرب للتنافس وأن نظهر 
وعلينا  كان  حدث  ما  النهاية  ويف  جيد،  بشكل 

التفكري فيما هو قادم.

الخسارة  رغم  أنه  للعنابي  الفني  املدير  وأكد 
والخروج من الدور األول، إال أنها كانت املشاركة 
العالم،  التاريخية األوىل للفريق يف بطوالت كأس 
اإليجابي  جانبه  من  يشء  كل  نأخذ  أن  ويجب 
دروس  من  به  خرجنا  مما  االستفادة  ونحاول 
ليس  املونديال  يف  اللعب  أن  خاصة  وخربات، 

بالخربة  ويعود  السهل  باألمر 
الرضوري  ومن  الالعبني،  عىل 
يف  قوة  بكل  العمل  نحاول  أن 
هو  هدفنا  يكون  وأن  املرحلة 
يف  أنفسنا  وتطوير  التحسن 
من  قادم  هو  وفيما  املستقبل، 
سيخوضها  وبطوالت  مباريات 

املنتخب القطري يف املستقبل.

كأس الخليج واملستقبل

التي يجريها  التحضريات   وحول 
املرحلة  يف  العنابي  املنتخب 
كأس  بطولة  يف  للمشاركة  للتحضري  الحالية 
الخليج العربي، خليجي 25، والتي تقام يف مدينة 
قال  املقبل،  يناير   6 من  بداية  بالعراق  البرصة 
ترتيبات يجريها  أي  ال توجد حاليا  إنه  سانشيز 
املنتخب والجهاز الفني يف هذا التوقيت، ألنه علينا 
والتي  العالم  كأس  بطولة  بمباريات  االستمتاع 
تستضيفها قطر حاليا وتستمر حتى 18 ديسمرب 
من  العديد  حضور  عىل  حرصه  مؤكدا  الجاري، 
الرائعة  باألجواء  لالستمتاع  امللعب  من  املباريات 
يف  املستمرة  املنتخبات  بني  القوي  والتنافس 
تقدمه  الذي  الرائع  بالتنظيم  وكذلك  املونديال، 
العالم  كأس  نسخة  أن  لتؤكد  للعالم،  قطر  دولة 
كل  يف  استثنائية  بطولة  هي   ،2022 قطر  فيفا 
املنتخب  مع  مستقبله  عن  وبالحديث  يشء.  
ترتدد  التي  األخبار  من  الكثري  ظل  يف  العنابي، 
مؤخرا حول موقفه، قال سانشيز يف رد مقتضب 
قائال: »ال مجال حاليا للحديث عن أي يشء يخص 

املستقبل يف الوقت الحايل«.

سانشيز.. مدرب منتخبنا لـ                 :

ال حـديـث عـن المســتـقـبـل !
كتب - عاطف شادي

األداء  العنابي  منتخبنا  يقدم  لم 
في  منه  والمنتظر  المتوقع 
قطر  فيفا  العالم،  كأس  بطولة 
تماما  بعيدا  الفريق  وظهر   ،2022
بطل  كونه  المعهود  مستواه  عن 
كأس  بطولة  من  األخيرة  النسخة 
كأس  مباريات  يخوض  وكونه  آسيا، 
وعلى  تاريخه  في  مرة  ألول  العالم 
وبعد  جماهيره،  ووسط  أرضه 
وفرها  طويلة  إعداد  مرحلة 
يظهر  حتى  الكرة،  اتحاد 
الذي  بالشكل  المنتخب 
الجمهور  منه  يتوقعه 

في المونديال.

خرجنا بخبرات كبيرة.. 

ودعونا نستمتع 

بالمونديال
ظهرنا بشكل سيئ في 

االفتتاح.. واألداء تحسن 

أمام السنغال وهولندا
 ال توجد ترتيبات 

حاليا استعدادا 

لكأس الخليج !



نجوم المغرب كبار وسنتصافح معهم مهما حدث !

كتب – محمد الجزار

لمسنا حسن االستضافة والمعاملة الرائعة في قطر
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لويس روبياليس رئيس االتحاد اإلسباني يعلن التحدي:

سنهزم أسود األطلس..!

وعرب  للبطولة،  قطر  بتنظيم  روبياليس  وأشاد 
عن سعادته الكبرية بالتواجد يف الدوحة، متمنيا 
أن ينجح منتخب بالده يف الوصول ألبعد نقطة 
الالعبني  المتالكه  بالنظر  اللقب  عىل  واملنافسة 

املميزين ومدربا كبريا بحجم لويس إنريكي. 
مع  املجلس  برنامج  يف  ضيفا  روبياليس  وحل 
االتجاهات،  كل  يف  خالله  تحدث  جاسم  خالد 
أبرز ما جاء يف هذا  الريايض   $ ويرصد 

اللقاء املوسع عرب السطور التالية: 

} يف البداية كيف ترى األجواء هنا يف قطر 

خالل بطولة كأس العالم..؟ 

هنا  وجدناه  وما  جدا،  رائعة  األجواء  برصاحة 
هذه  أن  فعال  يؤكد  االسباني  املنتخب  كبعثة 
النسخة من كأس عالم ذات مستوى فني عال، 
والجمهور  هنا،  االستضافة  بحسن  ونشعر 

اإلسباني وجد معاملة رائعة هنا يف الدوحة. 

}وما رأيك يف نتائج املنتخب حتى اآلن يف 

البطولة..؟ 

يف الواقع كنا نتمنى أن نحتل صدارة املجموعة، 
لكن جئنا خلف اليابان، وهذه كانت واحدة من 
جمال  هو  وهذا   ،2022 العالم  كأس  مفاجآت 
فريق  أي  بمقدور  حيث  وميزتها،  القدم  كرة 
عىل  نعمل  أن  بالتايل  وعلينا  ويتأهل  يفوز  أن 
ونعمل  السلبيات  ونعالج  األخطاء،  تصحيح 

بشكل أكرب لنحقق طموحاتنا. 

لكن هل كان هناك خلل وراء خسارة   {

الفريق لصدارة املجموعة..؟ 

ال أعتقد ذلك، فأنا أعرف جيدا الفريق والطاقم 
املجموعة،  تصدر  أجل  من  قاتلنا  وقد  الفني، 
ولذلك  الـ16  دور  يف  كبريا  فريقا  وسنواجه 
فنحن الزلنا يف البطولة وعلينا أن ننىس املايض 

ونفكر يف املستقبل. 

} وكيف ترى مواجهة املغرب..؟ 

لنا،  بالنسبة  شقيق  وهو  كبري  بلد  املغرب 
أن  أتمنى  ولكن  البلدين،  بني  وطيدة  والعالقة 
أن  رغم  بالتأكيد،  اإلسباني  املنتخب  يتأهل 

املواجهة صعبة للغاية. 

} لكن كل الرتشيحات تصب يف مصلحة 

منتخب إسبانيا..؟ 

الرياضيات،  لعلم  القدم ال يوجد مجال  يف كرة 
مباراة  توجد  وال  املنافسني  كل  نحرتم  ونحن 
بتواضع  نلعب  أن  وعلينا  وأخرى صعبة  سهلة 

ونقدم أفضل ما لدينا لنحقق أهدافنا. 

} وماهي طموحاتكم يف هذه البطولة..؟ 

ونتعامل  مباراة خطوة بخطوة  كل  نحن نسري 
وهو  األكرب  للهدف  نصل  حتى  حدة  عىل  معها 
املنافسة عىل اللقب وهذا حق مرشوع لنا ولكل 

املنتخبات املشاركة يف البطولة. 

مناسبة  الحالية  اللعب  طريقة  هل   {

أمام  الخسارة  بعد  خاصة  للفريق 
اليابان..؟ 

نحن نحب االستحواذ عىل الكرة، وأحيانا يصل 
ذلك إىل 80 %، وبالنسبة ملا حدث أمام اليابان 

تعلمنا  لكن  أمل كبرية جدا،  كان خيبة  فهذا 

مرة  األخطاء  نكرر  أال  وسنحاول  جيدا  الدرس 
أخرى. 

بني  كبرية  الفنية  الفوارق  أن  أتعتقد   {

آسيا  ومنتخبات  األوروبية  املنتخبات 
وإفريقيا..؟ 

عىل  املنتخبات  مستويات  تصنيف  يمكن  ال 
أنها من آسيا أو إفريقيا وأوروبا، ونحن نظهر 
احرتاما وتواضعا لكل املنافسني الذين يواجهون 
ذهنية  بقوة  نلعب  أن  فقط  وعلينا  إسبانيا، 

وعقلية لنحقق االنتصارات. 

} ما أكثر ما تخشونه يف هذه البطولة..؟ 

ال يجب أن نخىش أي يشء، فكل املالعب قريبة 
من بعضها البعض، وهذا يساعدنا عىل حضور 
قطر،  جامعة  يف  نقيم  ونحن  مباراة  من  أكثر 
متاح  يشء  فكل  هنا،  بالتواجد  للغاية  وسعداء 
ولن نخىش أو نهاب أي يشء، بل سنستمتع بكل 
فريدة  فرصة  ألنها  العالم  كأس  يف  هنا  لحظة 

جديدة للتعرف عىل ثقافات أخرى مختلفة. 

إقامة  كمقر  قطر  اخرتتم جامعة  ملاذا   {

بالذات..؟ 

بالطبع نحن نحرتم آراء كل األشخاص، 
فيه  وبالتأكيد كنا نبحث عن مكان 

كل الرفاهية واالستمتاع وبدال من الفندق الذي 
فيه الرفاهية العالية، أردنا مكانا فيه مساحات 
شاسعة ومتنزهات، وهذا جعلنا نشعر بأريحية 
يشء  فكل  جميلة  أوقاتا  بالفعل  ونقيض  كبرية 
نهتم  التي  الجودة  بفضل  موجود  إليه  نحتاج 
وبركة  التدريب  مالعب  من  إليها  ونحتاج  بها 

السباحة وأيضا صاالت الجيمانزيوم. 

حتى  للبطولة  قطر  تنظيم  يف  رأيك   {

اآلن..؟ 

قبل  تحدثنا  وقد  كبري،  بعمل  قاموا  املنظمون 
وقنصل  إسبانيا  يف  قطر  سفري  مع  البطولة 
قطر يف برشلونة ولدينا عالقة كبرية مع نارص 
الخليفي وحسن الذوادي وعرفنا كل التفاصيل 
وكنا  املناسبات  من  الكثري  يف  هنا  إىل  وجئنا 

واثقني من هذا التميز يف التنظيم. 

وقلل  كبري  لهجوم  تعرضت  قطر   {

البعض من شأن استضافتها لكأس العالم 
فما رأيك..؟ 

بل  دبلوماسيا،  أو  سياسيا  شخصا  لست  أنا 
شخصا رياضيا يلعب كرة القدم واألهم بالنسبة 
لنا هو املنتخب اإلسباني، وأعتقد أن كرة القدم 
التحسن  نحو  األبواب  وتفتح  الجميع  توحد 
وإحداث  مختلفة،  جديدة  ثقافات  واكتشاف 

التضامن. 

} ما رأيك يف مالعب املونديال..؟ 

جدا،  رفيع  مستوى  ذات  قطر  استادات 
وبرصاحة لم أر مالعب يف أوروبا تجعل الالعبني 
بهذه  االنبهار  من  مفتوحة  أفواههم  يبقون 
خاصة  قطر،  يف  حدث  مثلما  الرائعة  املالعب 
ومذهال،  مبهرا  شاهدناه  الذي  البيت  ملعب 
وهو عودة للثقافة والرتاث القطري، ويجب أن 
رفيع  املالعب من طراز  ذلك، وكل  نهنئكم عىل 
ونتمنى اللعب يف لوسيل يوم 18 ديسمرب وهذا 

سيكون ملعبي املفضل وقتها.

{ روبياليس بقميص ليفانتي عندما كان العبا

{ منتخب إسبانيا

{ جمهور إسبانيا

{ لويس روبياليس

أشعل اإلسباني لويس 
روبياليس رئيس االتحاد 
اإلسباني لكرة القدم 

المواجهة مع منتخب 
المغرب قبل ساعات قليلة 

من اللقاء المرتقب بين 
الفريقين في دور الـ16، 

مؤكدا ثقته الكبيرة في 
تحقيق الماتادور لالنتصار وعبور 

الحاجز المغربي الصعب. 

نحترم المغرب بحكم القرب الثقافي والجغرافي

ن��ث��ق ف��ي الع��ب��ي��ن��ا وس��ن��ف��ع��ل ك��ل ش���يء للتأهل

ن��ق��ض��ي أوق����ات����ا رائ����ع����ة ف����ي »ج���ام���ع���ة ق��ط��ر«

»نسق 
تصاعدي«.. 

للمنتخب

خروج 
»الماكينات« 

صدمة

بسؤاله عما إذا كان املنتخب 

االسباني بتشكيلته الحالية قادرا 

عىل تحقيق اللقب برصاحة قال 

لويس روبياليس: بالتأكيد نحن 

نتطلع للذهاب بعيدا يف هذه 

البطولة، خاصة أن الفريق يضم 

مجموعة مميزة من الالعبني 

ويسريون بنسق تصاعدي. 

اعرتف اإلسباني لويس روبياليس 

من  األملاني  املنتخب  خروج  بأن 

منافسات الدور األول كان صدمة 

اإلطالق،  عىل  متوقعة  وغري  كبرية 

كونه كان أحد املرشحني للمنافسة 

عىل الفوز باللقب. 

وقال روبياليس إنه لن يتحدث عن 

منتخب خرج من البطولة وسريكز 

يف  وحظوظه  فريقه  عىل  أكثر 
املنافسة.

شعبية 
»إنريكي«.. 

كبيرة
قال لويس روبياليس 

رئيس االتحاد 
اإلسباني إنه يثق يف 
الفريق وقدرته عىل 
املنافسة عىل حصد 

لقب البطولة. 
وأكد قائال: أنا أراهن 
عىل املنتخب يف هذه 

البطولة، ونثق كثريا يف 
إنريكي الذي تمسكنا 
بعودته للمنتخب ألننا 
نعرف جيدا أنه قادر 

عىل تحقيق أهدافنا 
وتطلعاتنا يف هذه 
البطولة، فإنريكي 
قريب من الجميع، 

وهو يحظى بشعبية 
وجماهريية كبرية جدا.
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مع  قنا-  الدوحة- 
العالم  كأس  وصول 

األدوار  إىل   2022 قطر   FIFA
التي  املباريات  حافظت  اإلقصائية، 

صعيد  عىل  الهدوء  حالة  عىل  اآلن  حتى  ُلعبت 
خاللها،  املحتسبة  والصافرات  التحكيمية  القرارات 

لكن  نادرة  حاالت  يف  سوى  الجدل  عن  بعيدة  وبقيت 
رسعان ما تالشت يف ظل وجود التكنولوجيا التي وفرت مساعدة 

كبرية لحكام املونديال.
يف  مرة  ألول  اعُتمدت  التحكيمية  العدالة  تحقيق  عىل  وحرصاً 
دعم  أجل  من  اآللية«،  »شبه  التسلل  كشف  تقنية  املونديال 

الحكام وحكام الفيديو يف اتخاذ قرارات دقيقة.
الجوالت  خالل  مباريات  عدة  يف  التقنية  هذه  أهمية  وظهرت 
مباراة  يف  أبرزها  األهداف  من  العديد  ألغي  حيث  املاضية، 
أهداف  ثالثة  إلغاء  تم  حيث  والسعودية،  األرجنتني  منتخبي 
للمنتخب األرجنتيني يف الشوط األول بداعي التسلل بعد تدخل 

تقنية الفيديو.
الربتغايل كريستيانو رونالدو يف مباراة  ألغي هدف سجله  كما 
تقنية  أكدته  تسلل  لوجود  غانا  منتخب  أمام  بالده  منتخب 

الفيديو أيضاً.
 12 تثبيت  خالل  من  الجديدة  التسلل  كشف  تقنية  وتعمل 
تتبّع  بهدف  امللعب،  سقف  أسفل  ومتخصصة  متطورة  كامريا 
حركة الكرة، وهي قادرة عىل تتبّع ما يصل إىل 29 نقطة بيانات 
مختلفة عىل جسم كل العب، وهو متأّخر بنحو 0.5 ثانية فقط 
عن اللعب املبارش، ما يرسع من عملية اتخاذ القرارات، ويوّفر 
دقة أعىل يف تحديد حالة التسلل من عدمه، فضال عن أن الكرات 
بشاحن  موصولة  املونديال  من  الـ22  النسخة  يف  املستخدمة 

كهربائي، حيث تشحن قبل انطالق كل مباراة.
وسبب شحن تلك الكرات هو وجود حساسات إلكرتونية ترسل 
وغرفة  امللعب،  يف  املوجودة  للكامريات  الثانية  يف  إشارة   500
نصف  التسلل  كشف  بنظام  الرتباطها   )VAR( الفيديو  تقنية 

اآليل.
كأس  يف  فائدة  بال  الوقت  إضاعة  أصبحت  ذاته،  الصعيد  عىل 
العالم، وقد شددت لجنة الحكام عىل هذا األمر وقد كان السبب 
مزدوجة، حيث  أرقاماً  بلغ  الضائع  بدل  املحتسب  الوقت  أن  يف 

استمرت بعض املباريات ألكثر من 100 دقيقة.
بينما  دقيقة،   12 الحكم  أضاف  والسنغال  هولندا  مباراة  ففي 
من  بدالً  وقتاً  دقيقة   14 إضافة  وأمريكا  ويلز  مباراة  شهدت 

الضائع يف الشوطني.
يف  الضائع  بدل  املحتسب  الوقت  مجموع  بلغ  )فيفا(  وبحسب 

 65 قرابة  الحايل  املونديال  يف  األوىل  األربع  املباريات 
سلسلة  بسبب  دقيقة، 

من 

التوقفات 
 ، ملختلفة ا
قبل انخفاض هذا 
املباريات  خالل  املعدل 

األخرية.
رئيس  كولينا،  لويجي  بيري  اإليطايل 
لجنة الحكام يف االتحاد الدويل لكرة القدم، 
سبق  الذي  الصحفي  املؤتمر  خالل  أكد  قد  كان 
صافرة انطالق املونديال أن »اللوائح واآلليات الجديدة للحكام 

هي ملكافحة إضاعة الوقت يف املباريات«.
وشدد كولينا عىل أنه أصدر تعليمات ويتابعها بدقة من خالل 
هذه  ملعالجة  الحكام،  ومقيمي  مراقبي  من  منتقاة  مجموعة 

الظواهر.
وأضاف: »عندما نتحدث عن الوقت الضائع يف املباراة يجب أن 
الضائع  والوقت  املباراة  بسبب  الضائع  الوقت  بني  فرقاً  نحدث 
بسبب  الضائع  الوقت  هو  األكرب  الجزء  الالعبني،  قبل  من  عمداً 

املباراة«.
أو   7 أو  دقائق،   6 احتساب  من  التعجب  بعدم  كولينا  وطالب 
تم  قد  املواجهات  من  الكثري  يف  أنه  بيد  إضافياً،  وقتاً   8 حتى 
تجاوز هذا الوقت قبل عودته إىل املعدل الذي تحدث عنه كولينا 

خالل املباريات األخرية.
التي  املحددة  الحوادث  بعض  للحكام  حددنا  »لقد  وأوضح: 
لعالج  املخصص  الوقت  سيما  ال  بدقة،  مدتها  تقدير  ينبغي 
الالعبني بعد التعرض إلصابة. كان هذا األمر معموال به، ولكننا 
الحظنا أن ثمة إصابات يستلزم عالجها أكثر من دقيقة واحدة«.
ويف هذا الصدد، أكد بعض الحكام السابقني خالل ترصيحاتهم 
النسخة  يف  التحكيم  مستوى  أن  )قنا(  القطرية  األنباء  لوكالة 
الحالية من املونديال يعترب جيدا إىل حد ما، مشددين يف الوقت 
طواقم  أمام  حاسمة  ستكون  املقبلة  املباريات  أن  عىل  نفسه 

التحكيم وعندها يمكن الحكم عىل املستوى الحقيقي للحكام.
وأشاروا إىل ارتباط تقدير الوقت بدل الضائع مع عوامل أخرى 
التغيريات  أن أصبح عدد  الالعبني، بعد  سواء يف عمليات تغيري 
السابق،  يف   6 مقابل  تغيريات،   10 مباراة  كل  يف  بها  املسموح 
الفيديو  حكم  تقنية  غرفة  إىل  الرجوع  وعمليات  واإلصابات 
االحتفال  عند  الضائع  الوقت  عن  ناهيك   ،)VAR( املساعد 
باألهداف، حيث ينبغي عىل الحكام أخذ هذه الحوادث كلها يف 
الحسبان عند تمديد مدة اللعب الفعيل وتعويض الوقت الضائع 

فيها.
ال تحتمل  العالم  بكأس  التسلل  بأن حاالت  الحكام  ونوه هؤالء 
الذكاء االصطناعي وال يتدخل فيها  األخطاء لكونها تعتمد عىل 

العنرص البرشي.
من  الكثري  وأشاد 

م  لحكا ا
ل  خال

تهم  يحا ترص
الحكم  بأداء  لـ)قنا( 

أدار  الذي  أوليفر  مايكل  اإلنجليزي 
وكذلك  وكوستاريكا،  اليابان  مواجهة 

الحكم  جانب  إىل  واملكسيك،  السعودية  لقاء 
الفتح،  تايلور واألمريكي إسماعيل  أنتوني  اإلنجليزي 

بقية  يف  الجاسم  عبدالرحمن  القطري  للحكم  التوفيق  وتمنوا 
أدوار املونديال.

 من جهته، قال عبدالله القحطاني الحكم الدويل السابق ومقيّم 
التحكيم يف قنوات الكأس، إن مستوى التحكيم يف املونديال جيد 
مع وصول البطولة إىل الدور ثمن النهائي، مشرياً إىل أن األخطاء 
باتت قليلة يف ظل وجود التقنيات املستخدمة سواء حكم الفيديو 

املساعد أو تقنية التسلل نصف اآليل.
 وأضاف القحطاني يف ترصيح خاص لـ)قنا( »بال شك دخول 
العديد  تميز  إىل  مشريا  التحكيمية«،  العدالة  حقق  التكنولوجيا 
من الحكام يف كأس العالم بينهم الحكم اإلسباني ماثيو الهور 

الذي أدار املباريات بكفاءة عالية.
مهمة  ستكون  البطولة  يف  اإلقصائية  األدوار  »بالتأكيد  وقال:   
املباريات  أن  اعتبار  عىل  كبري  ترقب  وهناك  الحكام  مشوار  يف 
الحساسة لم تبدأ بعد، وربما تظهر بعض األخطاء وربما يكون 

)VAR( هو املنقذ«.
واملحارض  الحكام  مقيّم  حمدون  تمام  قال  الصدد،  هذا  ويف   
املستويات بني حكام  الفوارق واضحة عىل صعيد  إن  اآلسيوي 
آسيا  قارتي  يف  والحكام  جهة  من  الجنوبية  وأمريكا  أوروبا 

وإفريقيا من جهة أخرى.
 وأضاف حمدون الحكم الذي اختري أفضل حكم مساعد يف قارة 
2008 يف ترصيح لـ)قنا(: »بال شك حكام قارة  آسيا يف العام 
أوروبا هم األعىل تقييماً حتى اآلن وتمكنوا من قيادة املباريات 
بكفاءة عالية، وبال شك هناك العديد من القرارات التي اتخذت 
القرارات ووصل عدد  التي غريت بعض  التكنولوجيا  بمساعدة 

تدخالت الفيديو يف 48 مباراة إىل نحو 20 مرة«.
استثنائية،  قطر  مونديال  يف  املستخدمة  »التكنولوجيا  وقال:   
قرارات  واتخاذ  رسيعة،  قرارات  إعطاء  عىل  سيساعد  وهذا 

صحيحة، ويعطي دفعة الستمرار املواجهات دون توقف«.
 ولفت حمدون إىل توهج أكثر من حكم خالل املباريات السابقة 
التحكيم  طاقم  أن  كما  الفتح،  إسماعيل  األمريكي  الحكم  منهم 
حسناً،  بالء  أبىل  الجاسم  عبدالرحمن  الحكم  بقيادة  القطري 
منوهاً بأن الفرصة سانحة أمامه إلدارة مباراة يف أدوار متقدمة.
القادري  حمدي  السابق  السوري  الدويل  الحكم  أكد  بدوره،   
الذي سبق له املشاركة يف تحكيم نهائيات كأس العالم يف العام 
التحكيم بشكل  أملانيا يف ترصيح مماثل أن مستوى  2006 يف 
عام مع ختام دور املجموعات كان مقبوالً، مشرياً إىل 

أن معظم املباريات لم 
تشهد حاالت جدلية وهذا 
املستوى  لتفاوت  طبيعي  يشء 

املنتخبات. بني 
من  العديد  أدار  الذي  القادري  وأضاف   
بعض  أن  لألندية،  العالم  كأس  يف  املباريات 
رغم  مؤثرة،  تحكيمية  أخطاء  شهدت  املباريات 
للقرار  التقني  والدعم  املساعدة  ووسائل  عنارص  كل  وجود 

التحكيمي.
الضائع  بدل  للوقت  الحكام  احتساب  يخص  »فيما  وتابع:   
لجنة  لتأكيد  يعود  فهذا  سابقا  عليه  تعودنا  مما  أكثر  بصورة 
كل  باحتساب  للحكام  املشددة  وتعليماتها  الدولية  الحكام 
الوقت املهدر بدل ضائع بدقة وليس بشكل تقديري.. وحقيقة 
األمر هو ليس نظاما أو تعديال جديدا بقدر ما هو تأكيد عىل 

تطبيق ما نص عليه القانون«.
هذا  يف  املستخدمة  الحديثة  التقنيات  موضوع  »يف  وأوضح:   
الذي  التسلل  عملية  كشف  جهاز  هو  أهمها  فأعتقد  املونديال 
حال  يف  الالعب  بكشف  برشي  خلل  ألي  الشايف  الدواء  يعترب 
زمالئه،  أحد  من  الكرة  لعب  لحظة  ال  أم  التسلل  بموقف  كان 
 40 من  أكثر  ملعب  كل  يف  وفرت  قطر  دولة  أن  عن  فضالً 
كامريا بتقنيات حديثة ومهندسني عىل درجة عالية من الخربة 
املحرتفني  من  املرادفة  واألجهزة  الكامريات  لهذه  ومشغلني 
املهرة بحيث ال يمر أي حدث إال وتصطاده الكامريات وتقدمه 
املناسب  القرار  التخاذ  وتحليله  عليه  الكشف  ليتم  للفنيني 

والعادل«.
يف  اإلقصائية  األدوار  أن  »أعتقد  لـ)قنا(:  ترصيحاته  وختم   
إصدار  يمكننا  وبعده  للحكام  الحقيقي  االختبار  هي  البطولة 
وهل  التحكيمي  للمستوى  العامة  باملحصلة  النهائية  أحكامنا 

نجح كولينا باختيار وإعداد الحكام املناسبني للبطولة«.
اختارت،  قد  القدم  لكرة  الدويل  باالتحاد  الحكام  لجنة   وكانت 
و69  حكماً،   36 بينهم  حكماً،   129 املايض،  مايو  شهر  يف 
االتحادات  مع  بالتعاون  فيديو،  حكم  و24  مساعداً،  حكماً 
القارية الستة، إلدارة 64 مواجهة مونديالية، وتم اختيار هؤالء 
الحكام بناء عىل مهاراتهم وأدائهم يف بطوالت )FIFA(، وباقي 

املنافسات الدولية واملحلية يف السنوات املاضية.
أبرزهم  املراكز،  مختلف  يف  عربياً  حكماً   13 القائمة  وضمت   
غربال،  مصطفى  والجزائري  الجاسم،  عبدالرحمن  القطري 

واإلماراتي محمد عبدالله.
العنرص  وجود  املونديال  من  الـ22  النسخة  وشهدت   

لم  تاريخية  سابقة  وهي  املباريات،  تحكيم  يف  النسائي 
تشهدها كأس العالم من قبل، حيث شاركت الفرنسية 

ستيفاني فرابارت، واليابانية يوشيمي ياماشيتا، 
إدارة  يف  موكاسانغا،  ساليما  والرواندية 

املباريات كحكام للساحة.

القادري: 
األدوار اإلقصائية 

االختبار
 الحقيقي 

 القحطاني: 
التحكيم 

جيد.. والتقنيات 
قللت األخطاء 
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بعد انتهاء حقبة ميسي ورونالدو 

مبابي وهاالند يتسلمان الراية

{ مبابي

{ فينيسيوس 

جونيور

اإلعالميني  بعض  استبعد  املقابل  يف   
لخالفة  املرشحة  األسماء  من  هاالند، 
ورونالدو،  مييس  التاريخي  الثنائي 
النرويج  بالده  منتخب  وأن  السيما 
النخبة  منتخبات  ضمن  من  ليس 
والتصنيف األول يف العالم، وهو عكس 
مبابي،  الفرنيس  النجم  به  يتمتع  ما 
الذي حقق النسخة املاضية من كأس 
رفقة  وتأهل   2018 العالم يف روسيا 
من  الثمانية  دور  إىل  بالده  منتخب 
النسخة الحالية للمونديال، مما يخلق 
كبري  تاريخ  لصناعة  كبرية  فرصاً  له 
ومرشحاً  عاملياً  مصنف  منتخب  مع 

باستمرار  بارزاً 
فسة  للمنا

عىل 

عدد  اتجه  كما  الكربى،  البطوالت 
منهم إىل أن مييس ورونالدو ال يمكن 
وأنهما  السيما  حالياً  تعويضهما 
عقد  خالل  كثرياً  تحدث  ال  ظاهرتان 

واحد من الزمان. 
مييس،  ليونيل  األرجنتيني  وكان 
 2022 أعلن أن نسخة مونديال قطر 
التانجو  مع  له  األخرية  النسخة  هي 
أغىل  يحصد  أن  متمنياً  األرجنتيني، 
العاملي  باللقب  ويتوج  الكؤوس، 
املرصعة  مسريته  يف  ينقصه  والذي 
باأللقاب والبطوالت، وهو نفس الحال 
رونالدو،  كريستيانو  لألسطورة 
العرس  سيكون  الذي 
الحايل  العاملي 
آخر  هو 

محطاته مع منتخب الربتغال، ويمني 
إىل  وإضافته  اللقب  تحقيق  النفس 
بالده  منتخب  امتالك  وسط  خزائنه 

ألسماء مميزة يف كافة مراكز اللعب. 
فرنيس  العب  أصغر  مبابي،  وكان 
وهو  العالم  كأس  يف  هدفاً  يسّجل 
بسن الـ19 عاماً فقط، وسجل مبابي 
خالل  العالم  كأس  يف  التاسع  هدفه 
أهداف  عدد  متخطياً  فقط،  نسختني 
سجل  الذي  رونالدو،  كريستيانو 
العب  أكثر  ثاني  ليصبح  أهداف،   8
فرنيس، إحرازاً لألهداف يف املونديال، 
التاريخ  يف  العب  أول  أصبح  كما 
9 أهداف يف كأس العالم قبل  يسجل 

بلوغه 24 عاماً.
الفرنسية  »الديوك«  نجم  ويتصدر 
برصيد  قطر،  مونديال  هدايف  قائمة 
املهاجم  أضحى  حيث  أهداف،   5
يف  مساهمة  العب  أكثر  الفرنيس، 
 2022 مونديال  خالل  األهداف 
تقديم  إىل  أهداف إضافة   5 بتسجيله 

تمريرتني حاسمتني لزمالئه.

الزين: حضور كبير
الريايض  املحلل  الزين،  عيل  يرى 
وإرلينج  مبابي،  كيليان  أن  اللبناني 
لريثا  العادة  فوق  مرشحان  هاالند، 
عرش الكرة يف العالم بعد رحيل مييس 
ورونالدو، لكنه يميل يف الوقت نفسه 
إىل مبابي، نظري 
يخ  ر تا

الكبري  فرنسا وحضورها  ومشاركات 
يف كربى املنافسات العاملية.

الحكيم: اليوجد من 
يعوضهما 

اإلعالمي  الحكيم،  نعيم  يرى 
السوري، أنه ال يوجد حالياً يف 
الثنائي يف  العالم من يعوض 
لكنه  واملنتخبات،  الفرق  كل 
هناك  أن  ذاته  الوقت  يف  أكد 
مستوى  عىل  جيدة  مالمح 
األرقام واإلنجازات من خالل 
منتخب  مع  مبابي  يقدمه  ما 

بالده. 

المسيري: كيليان 
سيتجاوز الجميع

يقول أحمد املسريي اإلعالمي املرصي 
»بعد رحيل مييس ورونالدو، سنفتقد 
فنحن  تاريخها  طوال  للكرة  عالمتني 
سعداء أننا كنا متواجدين خالل فرتة 
أعتقد  لكني  امللعب،  يف  وجودهما 
رفقة  يقدمه  وما  مبابي  كيليان  أن 
تاريخاً  سيصنع  الفرنيس  املنتخب 
كبرياً فهو نجم قادم برسعة الصاروخ 
الثنائي  حققه  ما  يتجاوز  وقد 
لـ  يصل  العب  أول  وهو  مستقبالً، 
يصل  أن  دون  باملونديال  أهداف   9
أمامه  املستقبل  لذلك  عاماً،   23 لسن 

لصناعة التاريخ«.

 حجازي: الزمان لن يتكرر 
محمود  املرصي  اليوتيوبر  يقول 
حجازي »من الصعب أن يأتي من 
يتكرر  لن  فالزمان  يعوضهما، 
لكني أعتقد أن مبابي وهاالند، 
اليشء  بعض  يقرتبان  قد 
مبابي،  وخاصة  منهما 
اإلمكانيات  يمتلك كل  الذي 

لذلك«. 

كيرو: موسياال 
سينافس

يؤمن أحمد كريو الصحفي 
املرصي أن »جمال موسياال 
واملنتخب  ميونخ  بايرن  نجم 
العادة  فوق  مرشح  األملاني 
ليكون نجماً عاملياً عىل غرار مييس 
مشوارهما،  انتهاء  بعد  ورونالدو 
كما سيستفيد مبابي من صغر عمره 
الفرنيس  املنتخب  وكثرة إنجازاته مع 

لو  خاصة 
النسخة  حقق 

الحالية من املونديال. 

بن صالح: نجمان بارزان
إلياس  التونيس  اإلعالمي  يعتقد 
هما  وهاالند  مبابي  أن  صالح،  بن 
نجوم  لتعويض  البارزان  النجمان 
يف  ورونالدو  مييس  العاملية  الكرة 

املستقبل.

الضويحي : الفريق النجم 
عبدالله  السعودي  اإلعالمي  يرى 
الضويحي، أن كرة القدم ستتغري بعد 
أن  مؤكداً  ورونالدو،  مييس  مرحلة 
الكرة الجماعية وفكرة الفريق النجم 

ستكون املسيطرة عىل العالم أجمع. 

لعيوني: ظاهرتان لن تتكررا
الصحفي  لعيوني،  أمري  يؤمن 
مييس  أن  التونيس،  بالتليفزيون 
الصعب  من  ظاهرتان  ورونالدو 
املستويات،  إليهما عىل كافة  الوصول 

وال يوجد من يقرتب منهما.

عمر: مبابي فقط 
يرى أيمن عمر الصحفي بالتليفزيون 
هو  مبابي  الفرنيس  أن  السوداني، 
وهو  الجديدة  القدم  كرة  ظاهرة 
أسلوب  نفس  من  تماماً  يقرتب 
الربتغايل كريستيانو رونالدو ويمكنه 

يضه  تعو
وأنه  مستقبالً، 
األرقام  تحطيم  بإمكانه 
الفرنيس  املنتخب  مستوى  عىل  سواًء 
أو ناديه باريس سان جريمان خالل 
األعوام املقبلة، خاصة مع صغر سنه 

واإلمكانيات التي يمتلكها.

إمام: فينسيوس في الصورة
اتجه أحمد إمام اإلعالمي املوريتاني، 
جونيور  فينسيوس  الربازييل  أن  إىل 
مستوى  عىل  اإلمكانيات  كل  يمتلك 
واملهارة  والرسعة  البدنية  القوة 
الربازيلية لتعويض غياب األسطورتني 
مييس ورونالدو، مؤكداً يف الوقت ذاته 
أن مبابي يملك نفس الحظوظ ليكون 
أسطورة عاملية وتاريخية خاصة مع 
كل  حقق  فالالعب  الفرنيس،  املنتخب 
صغرية  سن  يف  والبطوالت  األلقاب 

ومازال أمامه املستقبل.

أحمد: رونالدو الجديد 
يقول عبدالله أحمد، الصحفي بجريدة 
بالنسبة  »مبابي  السعودية  الرياضية 
كافة  عىل  الجديد  رونالدو  هو  يل 
وكذلك  والبدنية  الفنية  املستويات 
وبدون  بكرة  الحركي  األداء  طريقة 
تعويضه  عىل  تماماً  قادر  وهو  كرة، 
بالشكل املناسب مستقبالً، أما املهارة 
الصعب  من  ملييس  الفنية  والحلول 

تعويضها يف القريب العاجل«.

التي  املميزة  بالعروض  فيفا  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  أشاد  قنا-  الدوحة- 
يف  بالده  منتخب  مع   ) عاما   24( مبابي  كيليان  الفرنيس  املنتخب  نجم  يقدمها 

اآلن  حتى  املونديال  هداف  لقب  وتحقيقه   2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 
الفرنيس نظريه اإلنجليزي يف  املنتخب  برصيد خمسة أهداف.  ومن املقرر أن يواجه 

الدور ربع النهائي يوم السبت املقبل عىل استاد البيت بمدينة الخور. 
وهو  مبابي،  كيليان  »يواصل  الرسمي:  موقعه  عىل  امس  نرشه  تقرير  يف  فيفا  وقال   
الهداف الحايل لكأس العالم FIFA قطر 2022، تحطيم األرقام وتقديم أداء من الطراز 
أم  تاريخ  يف  العب  أفضل  يصبح  أن  الفرنيس  للفتى  يمكن  الوترية،  وبهذه  الرفيع، 
البطوالت«.  وأضاف التقرير: »بتسجيله لهدفني يف مرمى املنتخب البولندي يف دور 

الستة عرش، يكون العب باريس سان جريمان قد وقع هدفيه الرابع والخامس 
يسجل  التي  األوىل  املرة  ولعلها  الهدافني،  قائمة  عىل  ليرتبع  البطولة،  يف 

خاللها العب ثنائية يف دور الستة عرش ضمن نسختني متتاليتني من 
املنحدر  الالعب  هذا  2018، سجل  روسيا  ففي  العالم،  كأس 

خالل  مرتني  باريس  بالعاصمة  بوندي  ضاحية  من 
مباراة ال تنىس أمام املنتخب األرجنتيني 

  .»)3 - 4(

إشادة دولية 
بنجم سان جيرمان

فينـســـيــوس ومـوســيـاال يـظـهـران
فــي الصـورة

نجــم الديــوك الفرنـســيـة ســيحـطـم 
كل األرقام القياسية 

النرويجي إيرلنج 
يقدم مستويات 
مذهلة مع السيتي

الكرة ستتغير 
و»الفريق النجم« ستسيطر

كتب- أدهم الرشقاوي 

أجمع اإلعالميون العرب الذين حضروا إلى الدوحة لحضور ومتابعة وتغطية 
العرس الكروي الكبير مونديال كأس العالم »فيفا« قطر 2022 أن الفرنسي كيليان 
األبرز  المرشح  باريس سان جيرمان، هو  الفرنسي ونادي  المنتخب  مبابي، مهاجم 
في  القدم  كرة  عرش  على  رونالدو،  وكريستيانو  ميسي،  ليونيل  الثنائي  لخالفة 

سيكون  هاالند،  إرلينج  النرويجي  أن  منهم  عدد  أكد  فيما  العالم، 
وأرقام  فنية  مستويات  من  يقدمه  ما  نظير  العالمية  للكرة  البارزة  المفاجأة 

تهديفية مع ناديه مانشستر سيتي خالل الموسم الرياضي الحالي في منافسات 
الدوري اإلنجليزي ودوري أبطال أوروبا .

{ هاالند

{ جمال 

موسياال
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أرقام جديدة لنجوم فرنسا وإنجلترا قبل المواجهة المرتقبة

هو يوم تاريخي، هكذا نس�ميه بع�د ليلة كبرية للغاية، قدمه 
املنتخ�ب الفرنيس أمام بولندا، فتأل�ق جريو وأصبح الهداف 
التاريخ�ي للديوك عىل مر التاريخ بوصول�ه إىل الهدف 52، 
مبابي لم يتوقف عن التس�جيل وهو يري�د أن يمنح منتخب 
بالده كأس العالم الثانية عىل التوايل، فسجل هدفني بطريقته 
املفضلة، مبابي حقق رقمني أيًضا مهمني للغاية يف هذا اليوم 
الذي س�يظل مميزًا يف مسريته خاصة عندما تصل إىل هدفك 

9 يف 11 مباراة لكأس العالم.
مباب�ي أيًضا بات أول العب يص�ل إىل هذا الرقم من األهداف 
دون أن يبل�غ 24 عاًما. كما عادل هوجو لوريس رقم تورام 
يف الظهور الدويل مع منتخب فرنسا حيث لعب الثنائي 142 

مباراة مع الديوك، بينما س�جل ليف�ا هدفه الثاني خالل 
نس�خة مونديال قطر 2022، ليصعد املنتخب الفرنيس 

إىل دور الثماني�ة بع�د الف�وز عىل املنتخ�ب البولندي 
بثالثة أهداف لهدف.

أما املنتخ�ب اإلنجليزي فكان ف�وزه بإقناع وإمتاع، 
فوز كان بطله املتألق بيلنجهام الذي س�يكون حديث 
األندية األوروبية الكبرية عقب نهاية كأس العالم، نظرًا 
ملس�تواه املميز الذي قدمه مع املنتخب اإلنجليزي طوال 

أح�داث البطول�ة بما فيها مب�اراة الي�وم أيًضا. فحقق 
األس�ود الثالثة انتص�اًرا بثالثية نظيفة، هاري كني س�جل 

أخ�رًيا يف املوندي�ال بعد غي�اب ث�الث مباريات عن 
التهديف من�ذ افتتاح املونديال، ولدى كني رقم 

رائع حي�ث بات أول العب يس�جل 7 أهداف 
من 7 تس�ديدات فقط عىل املرمى، كما نجح 
هندرسون يف التسجيل أيًضا، واختتم ساكا 
املتأل�ق هدف اإلنجليز به�دف ثالث، ليؤكد 
صعود املنتخب إىل دور الثمانية ومواجهة 
الدي�وك يف مواجه�ة س�تكون كب�رية عىل 
األرايض الكبرية والتي تش�هد نس�خة وال 

أمتع.

جيرو الهداف
 52

بهدف�ه الرائع يف مرمى املنتخب البولندي وصل جريو إىل 52 
هدف�اً بقميص املنتخب الفرن�يس، ليصبح الهداف التاريخي 
ملنتخب فرنس�ا ليتخطى رق�م هنري الذي س�جل 51 هدفاً 

برفقة الديوك.

مبابي يعادل ميسي
 9 

مباب�ي يواص�ل إبداع�ه يف كأس العال�م ويواصل تس�جيله 
لأله�داف بش�كل رائع ين�ال تصفي�ق الجمي�ع، بعد هدف 
وال أروع يف ش�باك املنتخ�ب البولن�دي وصل 
املوه�وب الفرنيس إىل هدف�ه الخامس يف 
كأس العالم مونديال قطر 2022، كما 
وص�ل إىل الهدف رقم 9 يف 11 مباراة 
لعبه�ا بنس�خ كأس العال�م، ليعادل 
رق�م مييس الذي وص�ل إىل هذا الرقم 
خالل مباراة أس�راليا، مييس استطاع 
تس�جيل 9 أه�داف يف 23 مباراة، لعبها 
بنس�خ موندي�ال كأس العال�م.  كم�ا لم 
يسبق ملييس أو رونالدو أنهما سجال 
5 أهداف يف نسخة واحدة من 

كأس العالم.

في مونديال قطر 
 5 

ب�ات مبابي أول العب يف تاريخ بطوالت كأس العالم يس�جل 
9 أهداف يف كل نسخ املونديال قبل أن يتم عامه 24. وسجل 
مباب�ي 5 أه�داف يف موندي�ال قط�ر 2022، 4 أه�داف يف 

مونديال روسيا 2018.

أكبر المسجلين
  4 

أصب�ح الفرن�يس ج�ريو رابع أكرب املس�جلني خ�الل األدوار 
اإلقصائي�ة يف كأس العال�م بع�د هدف�ه يف ش�باك املنتخ�ب 
البولندي يف عمر 36 عاماً و65 يوماً، أكرب العب سجل يف كأس 
العالم هو الكامريوني ميال الذي سجل يف عمر 38 عاماً و34 
يوماً. يف املركز الثاني يأتي اإلسباني جونار جرين يف عمر 37 
عاماً و236 يوم�ا، يف املركز الثال�ث األوروجوياني أوبدوليو 
فاريال سجل يف كأس العالم وهو يبلغ 36 عاماً و279 يوما.

رقم قياسي
 1

حق�ق املنتخ�ب الفرنيس رقم�اً قياس�ياً ألول مرة يف نس�خ 
املوندي�ال بعدم�ا صع�د إىل دور الثمانية للم�رة الثالثة عىل 
الت�وايل خالل أع�وام 2014، 2018، 2022. وهو ما يحدث 

خالل املرة األوىل.

 2 هندرسون يدخل التاريخ
هو يوم األرقام القياس�ية، هندرس�ون س�جل الهدف األول 
للمنتخب اإلنجليزي يف شباك السنغال، حيث بات ثاني أكرب 
العب يسجل للمنتخب اإلنجليزي يف كأس العالم بعد الالعب 
توم فيني الذي س�جل هدًفا يف ش�باك االتحاد الس�وفياتي 

وه�و يف عم�ر 36 عاًم�ا و64 يوًم�ا.

أفضل هداف 
 11 

أخ�رًيا س�جل هاري ك�ني يف املوندي�ال من أول تس�ديدة له 
ع�ىل املرمى خ�الل موندي�ال قط�ر 2022، ليك�ون أفضل 
ه�داف إنجليزي يف البطوالت الكربى، حيث س�جل 11 هدًفا 
يف البط�والت الك�ربى، 7 أه�داف يف كأس العال�م عىل مدار 
جميع النس�خ التي ش�ارك فيه�ا، حيث س�جل 6 أهداف يف 
مونديال 2018، بينما سجل هدًفا واحًدا يف مونديال 2022. 
وس�جل يف بطوالت يورو 2016، ويف يورو 2020 س�جل 4 
أهداف، ليك�ون مجموع أهدافه 11 هدًفا يف جميع البطوالت 
الك�ربى ليتفوق عىل جاري لينيكري الذي س�جل 10 أهداف. 
كما أصبح ه�اري كني ثاني الهداف�ني التاريخيني للمنتخب 
اإلنجلي�زي وعىل بعد ه�دف واحد من معادل�ة روني، حيث 
وصل إىل اله�دف 52 مع املنتخب اإلنجلي�زي. ويأتي روني 
أوالً برصي�د 53 هدًف�ا، يلي�ه هاري كني، إل�ني وايت ب� 52 
هدًفا، بوبي تش�ارليتون ثالثًا حيث سجل 49 هدًفا، كما أتى 
جاري لينكري رابًعا برصيد 48 هدًفا، كما أتى جيمي جريفز 

برصيد 44 هدًفا.

أول مواجهة 
 1

بعد وص�ول املنتخب اإلنجليزي والفرن�يس إىل دور الثمانية 
م�ن موندي�ال كأس العال�م قطر 2022، س�تكون هذه هي 
املواجه�ة األوىل بني املنتخبني يف مرحلة خروج املغلوب خالل 
بطول�ة كأس العالم، حيث لم يلت�ق الثنائي من قبل يف كأس 

العالم أو بطولة اليورو.

1 ساكا الهداف
واصل اإلنجليزي س�اكا تألقه يف املونديال، ولكنه دّون رقًما 
ممي�زًا موندياليً�ا أيًضا بعدما ب�ات أول العب من آرس�نال 

يسجل يف املباريات اإلقصائية من املونديال.

{ هاري كين

{ جيرو

{ مبابي

يـــــــــــــــوم تاريــــــــــخي

{ بيلنجهام

كتب- أحمد رجب

{ فودين
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بودكاست 
»بعد أمس«

فخور بكم
الس�نغايل  النج�م  بع�ث 
مان�ي  س�اديو  املخ�رم 
برسالة لالعبي منتخب بالده 
عقب الخس�ارة أمام إنجلرتا 
يف دور ال�� 16 م�ن بطول�ة 
والخ�روج  العال�م،  كأس 

رسميا بالتايل من البطولة.
الس�نغايل  النج�م  وكت�ب 
يف  الرس�مي  حس�ابه  ع�ر 
املب�اراة  بع�د  اإلنس�تغرام 
موجها حديثه لزمالئه قائال: 
»ش�عبنا فخ�ور برحلتكم يف 

البطولة«.

خصص�ت ش�بكة الجزي�رة اإلعالمية تغطي�ة خاصة 
واس�تثنائية ملونديال العرب، عر منص�ات الديجيتال 

ملواكبة التكنولوجيا واهتمامات الجماهري واملتابعني.
وعر برنام�ج »بعد أم�س« الذي يذاع يومي�ا وتقدمه 
اإلعالمي�ة الكب�رية خديج�ة بن قن�ة واإلعالمي�ة آمال 
العري�ي، تخصص مس�احة بودكاس�ت لق�اءات مع 
ضيوف املونديال واإلعالميني والنجوم القدامى للحديث 

عن نتائج املباريات وكل أخبار البطولة.
وقالت آم�ال العريي: الحمد لل�ه الفكرة القت نجاحا 
كبريا، وتحظى بمتابع�ة رائعة عر منصات الديجيتال 

ومستمرون يف التغطية طوال البطولة.

النصر.. غير صحيح
اإلعالم�ي  مورغ�ان  ب�ريس  عل�ق 
الريطان�ي الش�هري وصدي�ق النجم 
الرتغايل كريستيانو رونالدو عىل خر 
انتقال األخري للنرص السعودي بتعليق 
مقتضب عر حسابه الرسمي يف تويرت 
قائال: »غري صحيح«. واليزال مستقبل 
النجم الرتغايل بش�أن وجهته املقبلة 
»غامض�ا«،  الش�توية  االنتق�االت  يف 
وتناثرت الكثري من الش�ائعات حوله 
بعد إعالن نيته الرحيل عن مانشس�رت 
يونايت�د. وربط�ت بع�ض التقاري�ر 
بالن�رص  رونال�دو  اس�م  الصحفي�ة 
الس�عودي لالنتقال إليه يف يناير وهو 

ما نفاه مورغان.

بالل مصطفى المسؤول اإلعالمي في اتحاد الكرة يؤكد عبر                    :

المونديال.. منحني فرصة العمر

ولكن لهذه الصعوبات والتحديات مردود مميز، فوجودك يف 
تغطي�ة بطولة كب�رية بحجم كأس العال�م يشء يعني الكثري 

ألي إعالمي وإضافة مهمة ملسريته.
وبالل مصطفى املس�ؤول اإلعالمي باتح�اد الكرة القطري، 
يعتر نفس�ه واحدا من ه�ؤالء املحظوظني الذين نالوا فرصة 
العمل بالعمل ضمن هذا الفريق يف مونديال روس�يا 2018، 

ثم مونديال قطر 2022.
وحرص بالل عىل توجيه الش�كر ملس�ؤويل اتح�اد الكرة عىل 
دعم�ه، والثقة الكبرية يف إمكانياته ليكون ضمن فريق الفيفا 
اإلعالمي باملونديال، والتق�اه $ الريايض ليتحدث عن 
ه�ذه التجربة ولنتعرف عن رأيه يف تنظي�م قطر للمونديال، 
وكان مع�ه ه�ذا اللقاء ال�ذي نرصد تفاصيله عر الس�طور 

التالية:

فريق  ضمن  وجودك  تجربة  ترى  كيف  البداية  يف   *
الفيفا اإلعالمي..؟

� برصاحة تجربة أكثر من رائعة، وتتكرر بالنس�بة يل للمرة 
الثانية عىل التوايل بالتواجد مع الفيفا يف املونديال بعد نسخة 
2018 الت�ي أقيمت يف روس�يا وكنت خالله مراس�ل إعالمي 

مع الفريق امل�رصي ضمن مجموعة من املراس�لني من كافة 
أنحاء العالم.

* وماهي أبرز مكاسبك من هذه التجربة..؟

� اكتس�بت خ�رات وصداقات وعالقات ع�ىل كافة االصعدة، 
ففي روسيا كنت مراسل رقمي للفيفا لتغطية اخبار الفراعنة 
عر حس�اب عىل تويرت وفيس بوك مفعل بشكل يومي، يقدم 
اخبار متواصلة وحوارات ولقاءات مع العبي ومدرب املنتخب 

املرصي عىل املوقع االلكرتوني للفيفا.

* وكيف كانت آلية العمل خالل البطولة..؟

� كنا هناك بنظام فريق لكل منتخب من 32 منتخبا يتضمن 
مراس�ال وطاقم تصوي�ر ومنتجا م�ن خالل معايش�ة تامة 

وكاملة لكل منتخب واقامة معهم وتنقل.

* من الذي قام برتشيحك لهذه املهمة..؟

� برصاح�ة ال أن�ى فض�ل الزمي�ل الصحفي محمد حس�ني 
)األردني الصحفي بموقع وين وين حاليا( الذي رشحني لهذه 
املهمة، وكان سببا رئيسيا يف وجودي خالل البطولة مع الفيفا.

* وكيف كان رد فعل املسؤولني يف اتحاد الكرة..؟

� ب�كل رصاح�ة القيت كل التش�جيع والدعم واملس�اندة من 
االتح�اد القطري ممثال يف األخ خال�د الكواري وعيل الصالت 
حيث وافقا عىل س�فري س�ويرسا وحضور ورش�ة عمل ملدة 
يوم�ني، رغم ازدحام املوس�م ومنافس�ات كأس األمري، حتى 
التحاقي بالفريق بدءا من ش�هر يونيو 2018، وحتى العودة 

للدوحة.

* وماذا عن طبيعة التجربة يف مونديال 2022..؟

� كانت نفس التجربة ولكن باختالف بس�يط يف طريقة العمل 
والتغطية، حيث وقع االختيار عىل بعد مخاطبة الفيفا للرتشيح 
من�ذ ش�هر م�ارس 2021، والحمد لل�ه وقع االختي�ار عيلَّ يف 
وظيفة منتج ومنشئ املحتوى الرقمي األول للمنتخب القطري.

* وما هو دورك يف التغطية..؟

� مهمتي كانت تختص بتغطية اخبار العنابي حتى خروجه 
م�ن البطولة وذلك مع فري�ق عمل ضم املنتج آش من جنوب 
افريقيا واملصور بني من اس�رتاليا ومس�اعد التصوير عزمي 

أبو جاللة من فلسطني وكان فريق عمل رائعا بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى.

* هل واجهت صعوبات..؟

� ال، كان�ت هن�اك صعوب�ات يف البداية ب�كل تأكيد وبمرور 
الوق�ت كان التناغ�م واضح�ا وكأنن�ا عملن�ا م�ع بعضن�ا 
البعض منذ س�نوات، وكان االهتمام منصبا عىل السوش�يال 
ميدي�ا ولقط�ات الفيديو وتوفري محتوى رقم�ي مميز لكافة 

االستخدامات.
وبرصاح�ة كان هن�اك تع�اون اكث�ر من رائع مع مس�ؤويل 
املنتخ�ب الس�يما عيل الصالت املس�ؤول االعالم�ي للمنتخب 
الوطني والذي قدم تس�هيالت كث�رية وابدى تعاونا كبريا مع 

فريق العمل.

* هل من كلمة أخرية..؟

� أب�ارك لبلدي الثاني قطر عىل النجاح الكبري يف اس�تضافة 
بطولة العالم، وس�عيد جدا بأن أكون ج�زءا من هذا الحدث 
الرائ�ع، والبطول�ة التاريخي�ة الت�ي تفوقت عىل كل النس�خ 

األخرى من املونديال.

كتب – محمد الجزار

العمل مع الفريق اإلعالمي في الفيفا، أشبه 
بدخول »عش الدبابير« وخوض تحٍد صعب 

جدا، نظرا لالحترافية الهائلة في العمل من 
القائمين على هذه المنظومة الضخمة، 

والكم الكبير من الجهد المطلوب إلنجاز 
أي مهام يكلف فيها الشخص المنتمي 

لهذا الفريق.

النت.. صاروخي
أش�اد عدد من املتابعني بالرسعة العالي�ة لإلنرتنت يف مالعب بطولة 
كأس العال�م قطر 2022، عر قياس الرسعة من خالل أحد الرامج 

املخصصة.
توانسة  ونرش حساب 
يف قط�ر فيدي�و ألحد 
املتابع�ني وه�و يقوم 
بقي�اس الرسعة التي 
صاروخي�ة  ب�دت 
وه�و  التحمي�ل،  يف 
مهم�ة  يس�هل  م�ا 
الجماه�ري يف التق�اط 
ومش�اركتها  الفيديو 
التفاع�ل  وزي�ادة 
بأج�واء  واالس�تمتاع 
الرائع�ة  البطول�ة 
الت�ي تق�ام ألول مرة 
العرب�ي  الوط�ن  يف 

والرشق األوسط.

تالقي.. الثقافات

لقط�ة جميل�ة للزمي�ل اإلعالمي بنادي الس�د عبيد محم�د مع أحد 
املش�جعني الكوريني الجنوبيني يف سوق واقف وهو يرتدي »الثوب« 
ويضع فوق رأس�ه تعويذة »لعيب« وقد بدت الس�عادة الغامرة عىل 
وجه�ه. فعال يثبت ه�ذا املونديال كل ي�وم بأنه ملتق�ى الثقافات.. 

ويرحب بالجميع من كل أنحاء العالم.

أفتخر بها في مسيرتي .. وتجربة  »شرف«  الفيفا  العمل مع 

ح��دود ب��ا  وط��م��وح��ات��ي  ال��ث��ق��ة..  أعطتني  روس��ي��ا  ف��ي  تجربتي 

أشكر الكواري 
والصالت.. 
وقطر بلدي 

الثاني

راديو

Facebook

{ بالل مصطفى



أج�رت صحيف�ة »الرياضية الس�عودية« ح�وارا مطوال 
م�ع الربتغايل جوزيه بيس�رو مدرب املنتخب الس�عودي 
السابق خالل الفرتة من 2009 حتى 2011، وهي الفرتة 
لم يعرف فيهم�ا طريق النجاح، وذلك بخس�ارته امللحق 
اآلس�يوي املؤه�ل إىل كأس العال�م 2010 أم�ام نظ�ره 

البحريني.
مدرب األخرض وفريق الهالل األس�بق، تحدث عن انتقال 
كريس�تيانو رونالدو إىل النرص، ومستويات منتخب بالده 

يف املوندي�ال، وحقبة تدريبه األخرض الس�عودي.. مؤكدا 
أن منتخب الربتغال مرش�ح للفوز ب�كأس العالم 2022 
يف قط�ر.. خاصة أن العبي منتخب الربتغال الحاليني، هم 
الجي�ل األكثر تأهيالاً من الالعبني يف الربتغال عىل اإلطالق، 

من حيث النوعية والكمية.
وع�ن األخبار التي تؤكد اقرتاب كريس�تانيو رونالدو 
م�ن اللع�ب لن�ادي النرص الس�عودي قال بيس�رو: 
س�يكون األمر جي�داًا جداًا لل�دوري الس�عودي، لكن 

سيكون لديه الكثر من العروض للعب من بعد شهر 
يناير فصاعداًا.

وقيّم بيس�رو املش�اركة العربية يف املونديال وقال: لعبت 
الس�عودية مباراة اس�تثنائية أم�ام األرجنت�ني، ومباراة 
رائعة ضد بولندا، إذ اس�تحقت الفوز، ولعبت بشكل الند 
للن�د ولكن خرست 1�2.و ال أعتق�د أن رينارد ارتكب أي 
ا.. لكن من  أخط�اء جوهرية، لقد أدى عمالاً ممت�ازاًا ورائعاً
الصعوب�ة جداًا تحديد متى يمكن أن يحقق منتخب عربي 
لق�ب كأس العالم، ألن الكرة األوروبية أعىل جودة، ولديها 
ا  �ا بأن الالعبني العرب أيضاً أفضل الالعبني يف العالم، علماً
يمكنهم اللعب بمس�توى عاٍل يف أوروب�ا ولكن يحتاجون 

إىل الفرصة.
ويف نهاي�ة الح�وار تح�دث امل�درب الربتغايل ع�ن النجم 
املرصي محمد صالح وقال: محمد صالح العب رائع، ومن 
أفضل الالعبني يف العالم، وهناك املزيد من الالعبني العرب 

الذين يتمتعون بجودة عالية يف املالعب يف أوروبا.
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واصلت الصحاف�ة املغربية تحفيزها 
ألسود األطلس قبل املواجهة املرتقبة 
اليوم أمام منتخب إس�بانيا يف الدور 
ثمن النهائي ملوندي�ا لقطر 2022.. 
وهي املب�اراة الت�ي يتطل�ع خاللها 
منتخ�ب املغ�رب إىل تحقي�ق إنجاز 
غر مس�بوق بالتأه�ل إىل الدور ربع 
النهائ�ي بع�د النتائج املمي�زة التي 
تحققت خالل املشاركة الحالية.. وقد 
املرتقب..  باللق�اء  الصح�ف  اهتمت 
حي�ث كتبت صحيف�ة "املنتخب" يف 
غالفها مجموعة من العناوين أبرزها: 
التاريخ يفتح لنا األبواب باملونديال.. 

واملغرب وإسبانيا.. مباراة العمر.
املغربي�ة  الصحيف�ة  ن�رت  كم�ا 
ترصيحا الفتا للم�درب الوطني وليد 
الركراكي قال فيه: »جينا بنيتنا والله 

يكمل علينا«.
يف التفاصي�ل قال�ت "املنتخب": هي 
بالفع�ل مب�اراة العم�ر، تل�ك الت�ي 
املنتخ�ب  الثالث�اء  الي�وم  س�يلعبها 
املغرب�ي أم�ام املنتخ�ب اإلس�باني، 
برس�م ثمن نهائي كأس العالم قطر 

.2022
وهي أيضا مباراة للتاريخ، تلك التي 
ستضع األسود يف مواجهة املاتادور، 
حي�ث س�يكون التأه�ل لل�دور ربع 
النهائي إنجازا غر مس�بوق.. فكيف 

العمل لقهر ملوك التيكي تاكا؟
كم�ا اهتم�ت صحيف�ة "املنتخ�ب" 
باملنتخ�ب اإلس�باني وكي�ف يفك�ر 
يف مواجه�ة األس�ود وكتب�ت: لويس 
إنريكي يخىش ثالثي األس�ود ويهيئ 

خطة إليقافهم!
وأضاف�ت الصحيفة قائلة: من خالل 
التحلي�الت والق�راءات العميقة التي 
ال ينام عليها امل�درب لويس إنريكي 
بمعي�ة طاقم�ه الفن�ي إال ع�ىل م�ن 

يصن�ع الف�ارق باملنتخ�ب املغربي، 
لوي�س  يعت�ربه  أمراب�ط  فس�فيان 
إنريكي رئة املنتخب من خالل إيقافه 
زحف مودريتش، وإدين هازار ودي 
بروي�ن، وس�يهيئ ل�ه خط�ة بديلة 
مثلم�ا هو حال الرواق األيمن ألرشف 
حكيمي بتنسيق مع حكيم زياش من 
خالل إقفال ه�ذه املنطقة والحد من 
فعاليته�ا، فيما ي�رى مظاهر أخرى 
لقلب مواجع الدفاع املغربي باعتباره 
الس�د املني�ع يف ث�الث مباري�ات من 
دون أن يس�جل علي�ه الخص�م أي 
هدف باس�تثناء الهدف الذي سجله 
ض�د مرم�اه. وبالتايل يهي�ئ املدرب 
للعن�ارص  خفي�ة  ورق�ة  اإلس�باني 
الت�ي يمكنها إيق�اف حركية النجوم 

املغربية.

لقاء الحسم

واهتمت صحيفة "بيان اليوم" بآخر 
التجهي�زات ألس�ود األطل�س للق�اء 
الحاس�م الي�وم.. وقال�ت: مواجه�ة 
املغرب�ي  املنتخب�ني  ب�ني  حاس�مة 
واإلس�باني يف ثمن نهائ�ي مونديال 
قط�ر.. وعنونت تقريره�ا عن اللقاء 

قائل�ة: أس�ود أطلس�ية واثق�ة م�ن 
التصدر ل�»ثران جانحة«

وأضاف�ت الصحيف�ة: بع�د ظه�ور 
وترتي�ب  األول  ال�دور  معطي�ات 
الصحاف�ة  كثف�ت  املجموع�ات، 
اإلس�بانية اتصاالته�ا بمق�ر بعث�ة 
حاول�ت  كم�ا  املغرب�ي،  املنتخ�ب 

البحث ب�كل الطرق عن آخر األخبار 
واملس�تجدات، وم�ا يتعل�ق بالحالة 
الصحي�ة لالعب�ني.. ويبق�ى حكيم 
زي�اش االس�م األول ال�ذي يبح�ث 
ع�ن أخباره اإلس�بان، وأيضا أرشف 
حكيم�ي والح�ارس ياس�ني بون�و، 
ثالث�ي يحظ�ى بدرج�ة اهتمام غر 

عادية، كل األس�ئلة واالستفسارات، 
ته�م الجان�ب البدن�ي وم�دى تأثر 
اإلصاب�ة ع�ىل جاهزيته�م لخ�وض 
أن  مؤك�دة  الثم�ن..  دور  مب�اراة 
ه�ذا الرتكي�ز ع�ىل أخب�ار املنتخب 
املغرب�ي، قابل�ه امل�درب الركراك�ي 
بنوع من التمويه وإضفاء الضبابية 
عىل الص�ورة، ال�يء ال�ذي فرض 
اللج�وء  اإلس�باني  الجان�ب  ع�ىل 
املتابع�ني  املغارب�ة  الصحفي�ني  إىل 
للموندي�ال، يف س�عي واض�ح ألخذ 
م�ا يمكن من املعلوم�ات، عن طريق 
طرح أس�ئلة مبارشة وعق�د لقاءات 

ثنائية.
يف صفح�ة أخرى م�ن صحيفة بيان 
الي�وم اس�تطلعت اليومي�ة املغربية 
رأي أح�د نج�وم املغرب الس�ابقني 
وهو ص�الح الدين بصر ع�ن اللقاء 
فق�ال:  اإلس�باني  املات�ادور  أم�ام 
مواجه�ة إس�بانيا صعبة لك�ن لدينا 
العبون يتقنون أس�لوبها.. كما نصح 
بصر املدرب الوطني وليد الركراكي 
متق�دم  دفاع�ي  بأس�لوب  باللع�ب 

واالعتماد عىل املرتدات الرسيعة.
أما الدويل املغربي الس�ابق مصطفى 

الحداوي فقال إن تأهل الجيل الحايل 
إىل رب�ع النهائي س�يصب يف صالح 
الك�رة املغربي�ة.. مؤك�دا أن املغرب 
يمل�ك منظومة متميزة ج�دا وبرهن 
عىل أنه منتخب يتمته بمستوى رفيع.

رغبة قوية 

أم�ا صحيف�ة "الصح�راء" اليومية 
تقريره�ا  عنون�ت  فق�د  املغربي�ة 
ع�ن املواجه�ة املرتقب�ة قائل�ة: قبل 
مواجهة إس�بانيا اليوم يف ثمن نهائي 
املونديال.. الالعبون املغاربة مرصون 

عىل كتابة التاريخ.
الالعبون  أك�د  الصحيفة:  وأضاف�ت 
املغارب�ة رغبته�م القوي�ة يف كتاب�ة 
املنتخب  التاري�خ مج�ددا وتج�اوز 
اإلس�باني اليوم.. وقال ياس�ني بونو 
املنتخ�ب  إن  الل�ه  عطي�ة  ويحي�ى 
املغرب�ي يس�عى إىل إنج�از تاريخي 
ووصوله إىل هذا الدور كان مستحقا.
وق�ال عطي�ة الل�ه جعلن�ا املونديال 
لكتابة التاريخ وتأهلنا لثمن النهائي 
مستحق مش�را إىل أن املواجهة أمام 

إسبانيا ستكون صعبة.
وتابع: رغ�م صعوبة املب�اراة فنحن 
عازمون عىل التأهل إىل الدور املقبل.

من جانبه قال الحارس املتألق ياسني 
بونو إن املنتخب يراوده طموح الفوز 
عىل إسبانيا ومواصلة مسرته الجيدة 
يف املونديال.. مضيف�ا: أنا متأكد من 
أننا س�نكون يف املوعد ونقدم مباراة 
من املس�توى الكب�ر لتحقيق إنجاز 

تاريخي.
الصح�راء  صحيف�ة  نقل�ت  كم�ا 
اإلس�باني  االتحاد  لرئيس  ترصيحا 
روبيالي�س  لوي�س  الق�دم  لك�رة 
ق�ال في�ه: تنتظرنا مب�اراة صعبة 
أم�ام املنتخ�ب املغربي، كما أش�اد 
باملس�توى ال�ذي ظه�ر ب�ه أس�ود 

األطلس يف مونديال قطر.

إنريكي يجهز ورقة خفية 
إليقاف النجوم المغربية 

بيان اليوم: أسود واثقة من 
»ثيران جانحة« التصدي لـ

إعداد- هشام حامد

الصحافة المغربية تحفز أسود األطلس قبل المواجهة النارية.. »المنتخب«:

مـبـــاراة العـمـــر

البرتغالي جوزيه بيسيرو يؤكد لـ »الرياضية السعودية«:

رينارد لم يخطئ!

فلكي مغربي شهير:

األسود سيفوزون بالمونديال !
توقع الفلكي املغربي الش�هر، عبدالعزيز الخطابي، يف حوار سابق 
مع جري�دة Rue20 نهاية عام 2021، فوز املنتخب املغربي بلقب 

بطل كأس العالم لكرة القدم 2022، املقامة حاليا يف قطر.
وتوق�ع الفلك�ي الخطاب�ي، أو ما يوص�ف ب� »الع�راف« املغربي 
الش�هر، عدة تنبؤات صادمة يف س�نة 2022 وطني�ا ودوليا، منها 
انتخ�اب ف�وزي لقجع رئيس الجامع�ة امللكية لكرة القدم رئيس�ا 
لالتحاد ال�دويل لكرة القدم »فيفا«، وف�وز املنتخب املغربي بكأس 

العالم.
يذك�ر أن منتخب املغ�رب تأهل بج�دارة إىل دور ال��16 ملونديال 
قطر 2022، وس�يواجه نظره اإلس�باني اليوم، عىل اس�تاد املدينة 

التعليمية بالريان.

مصعب الكندري لـ»األنباء الكويتية«:

المغرب »راح يسوونها أمام إسبانيا«
التقت صحيفة األنباء الكويتية مع أحد نجوم 
الكرة الكويتية، العب نادي الكويت واملنتخب 
الوطني السابق مصعب الكندري، واستطلعت 

آراءه وتوقعاته عن مونديال قطر:
الكندرب تحدث عن منتخ�ب املغرب وقالت: 
املنتخب املغربي قدم عروضا رائعة، و»اعتقد 
باعتباره�ا  اس�بانيا«  أم�ام  يس�وونها  راح 
مباري�ات خ�روج املغل�وب، والعب�و املغرب 
خلفه�م..  جميع�ا  ونح�ن  لذل�ك  مؤهل�ون 
وأتمنى ان يواصل املغ�رب التألق ليكون هو 
املفاج�أة املرتقبة. وأض�اف أن األقرب للدور 

نصف النهائي كل من: فرنس�ا واألرجنتني 
وأتوق�ع  وأتمن�ى  وإس�بانيا..  والربازي�ل 
الربازيل فهي تس�تحق اللق�ب الغائب منذ 
س�نوات. وأش�ار إىل أن�ه ش�جع املنتخب 
السعودي الش�قيق بحماس كبر وحرارة، 
وأعتق�د ان�ه ظهر بش�كل م�رف ولوال 
التعث�ر أم�ام بولندا لكان لألخرض ش�أن 
آخر يف البطولة، خصوصا انه قدم مباراة 
كب�رة أم�ام األرجنت�ني أح�د املنتخبات 
الكب�رة عىل مس�توى العالم واس�تطاع 

الفوز عليه.
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الصحف الفرنسية واإلنجليزية تشعل قمة فرنسا وإنجلترا مبكرا.. ميرور:

أحضروا الفرنسيين..!

مبكراً،  الحماس  واإلنجليزية  الفرنسية  الصحف  أشعلت 
بعد تأهل منتخب بالدهما للدور ربع النهائي حيث يلتقيان 
الديوك  أن تكون مثرية وقوية بني  املنتظر  يف مواجهة من 

واألسود الثالثة يف الدور الثامن.
به  الذي ظهر  الرائع  باملستوى  الفرنسية  الصحف  وتغنت 
املنتخب الفرنيس يف مواجهة بولندا بالدور الـ16، وتفوقه 

عليه بنتيجة 3 / 1.
بالنجم  كثريا  تغنت  التي  »ليكيب«  صحيفة  مع  البداية 
كيليان مبابي بعد أن سجل هدفني يف مباراة بولندا وتقديمه 
األول،  الهدف  خاللها  من  سجل  ألوليفيه  حاسمة  لتمريرة 

حيث عنونت الصحيفة »مبابي.. هو العالم«.
قطر  مونديال  يف  القوية  عروضه  مبابي  واصل  وأضافت: 
حيث أضاف لرصيده الخامس له بالبطولة، بأهداف رائعة 

سكنت شباك تشيزني.
أما لوباريزيان فقد كتبت »األزرق.. يف الطريقة إىل ملحمة 
ثابتة  بخطى  الفرنيس  املنتخب  أن  إىل  إشارة  يف  جديدة«، 

لضمان لقبه، بعد العروض القوية التي قدمها رفقاء مبابي 
الدور  يف  سهلة  تكون  لن  املهمة  أن  ولو  بولندا،  مباراة  يف 

املقبل أمام إنجلرتا.
جريو  »بفضل  الفرنسية   »RMC« شبكة  عنونت  فيما 

التاريخي ومبابي فرنسا إىل ربع النهائي«.
يف  نجح  الفرنيس  املنتخب  إن  الفرنسية  الشبكة  وقالت 
العبور إىل الدور ربع النهائي بفضل مهاجمه جريو، الذي 
تجاوز رقم تريي هنري ليصبح الهداف التاريخي للديوك 

التأهل  يف  كبري  تأثري  له  كان  اآلخر  هو  كيليان  الفرنسية، 
بعدما  للتأهل  الفرنيس  املنتخب  ليقود  أحرز هدفني  بعدما 

أصبح هداف البطولة برصيد 5 أهداف. 
املقنع  باالنتصار  اإلنجليزية،  الصحف  نظريتها  واهتمت 
بثالثية  السنغال،  حساب  عىل  إنجلرتا  منتخب  حققه  الذي 
نظيفة، يف ثمن نهائي كأس العالم، ليرضب موعدا يف ربع 

النهائي مع حامل اللقب املنتخب الفرنيس.
البداية مع »ذا صن« التي ركزت عىل تأهل منتخب إنجلرتا 

عىل  الفوز  بعد   2022 قطر  العالم  كأس  نهائي  لربع 
كني  هاري  »قاد  وكتبت:  الـ16،  دور  يف   0-3 السنغال 
الذي حطم الرقم القيايس إنجلرتا لربع نهائي كأس العالم 
مع  معركة  ينتظر  و»كني  اللقب«،  حاملة  فرنسا  ملواجهة 

مبابي«.
الفرنسيني..  »أحرضوا  »مريور«:  صحيفة  وعنونت 
هندرسون وكني وساكا يكملون الصخب التهديفي لألسود 
يف إغراق السنغال ليصطدموا بأبطال العالم بقيادة مبابي«.
الفرنيس..  »اإلعجاب  فكتبت:  ستار«  »دييل  صحيفة  أما 

أحرضوا مبابي وجريو.. القائد كني ال يخىش أحدا«
وبدورها كتبت صحيفة »دييل اكسربيس«: »نعم نستطيع.. 
روني  رقم  من  اقرتابه  مع  فرنسا  ملعركة  يستعد  هاري 

القيايس«.
ويف األعىل عنونت: »مبابي يوجه نظره تجاه األسود الثالثة«، 
وكتبت يف األسفل: »سرتلينج يطري إىل املنزل بعد الهجوم«.

يلحق  »كني  »التايمز«:  صحيفة  عنونت  جانبها  ومن 
العالم مع  بالحفل.. املهاجم يسجل أول هدف له يف كأس 

انتظار إنجلرتا املزدهرة ملواجهة حاسمة أمام فرنسا«.
ويف  األسود«.  »زئري  »الجارديان«:  صحيفة  عنونت  وأخريا 
الجانب كتبت: »سرتلينج يطري للمنزل بعد الهجوم املسلح«.

إعداد - وحيد بوسيوف

»نحن متحدون«
أنسو  مع  ديبورتيفو« عىل حوارها  »موندو  ركزت صحيفة 
مواجهة  قبل  وبرشلونة،  اإلسباني  املنتخب  نجم  فاتي، 
نحن  فاتي:  »أنسو  وكتبت:  الـ16،  دور  يف  املغرب 
تجربة  العالم  كأس  يف  »اللعب  فاتي:  وقال  متحدون«. 
بسعادة  أشعر  مسريتي،  يف  بطولة  أول  إنها  مختلفة، 
كبرية بوجودي مع املنتخب اإلسباني يف قطر، وأتطلع إىل 
املنافسة عىل اللقب«. تابع: »هناك العديد من املنتخبات 
أثق  لكنني  قطر،  مونديال  يف  كبرية  قوة  أظهرت  التي 
منصات  إىل  الصعود  عىل  اإلسباني  املنتخب  قدرة  يف 
التتويج، وأنا مستعد للمشاركة يف هذا اإلنجاز حينما 

يحتاج املدرب إىل خدماتي«.
الفارق بني تشايف ولويس إنريكي، علق فاتي  وحول 
بالقول: »لكل مدرب طريقته، بالتأكيد هناك اختالف 
نحن  كالعبيني،  صعيدنا  عىل  لكن  املدربني،  بني 
جاهزون للعمل بأي طريقة يراها املدرب مناسبة، اآلن 
نحن يف مهمة وطنية، بمقدور أي منتخب يف املونديال 
املنافسة، ونحن مطالبون بتجاوز كل املنافسني«.

فاتي لـ »موندو ديبورتيفو«:
بيدري لصحيفة »سبورت«:

أرغب في 
مواجهة »ميسي«

ركزت صحيفة »سبورت« عىل بيدري جونزاليس، نجم برشلونة 
أن  يف  يرغب  »بيدري  وكتبت:  اإلسباني،  واملنتخب 
يلتقي مييس بنهائي كأس العالم«. واعرتف اإلسباني 
ليونيل  األرجنتيني  يرى  أن  إىل  يطمح  بأنه  بيدري، 
 ،،»2022 »قطر  العالم  كأس  نهائي  يف  مييس 
لنظريه  اإلسباني  املنتخب  مالقاة  يف  أمله  ُمبديا 
األرجنتيني، إن استطاع املنتخبان تجاوز كل األدوار 
منتخب  نجم  وقال  »لوسيل«.  ملعب  إىل  والوصول 

أن  يريد  قميص  أي  عن  سئل  »الروخا«،حينما 
يف  أراه  أن  أريد  »ليو،  خزينته:  إىل  يضيف 

بجائزة  الفائز  وكان  النهائية«.   املباراة 
قد  سنة2021،  الذهبي«  »الفتى 

عرب سابقاً عن إعجابه الكبري 
برشلونة  بأسطورة 

مييس.

بعد أن أصبح الهداف التاريخي

»الجازيتا ديلو سبورت« تتغنى بـ »جيرو«
الفرنيس  عىل  سبورت«  ديلو  »الجازيتا  صحيفة  ركزت 
أوليفييه جريو املتألق يف نهائيات كأس العالم قطر 2022 
وتجديد عقده مع ميالن، وكتبت: »العب ميالن القيايس 

يطلق فرنسا، توقيع جريو«.
الفرنيس  املنتخب  مهاجم  جريو  أوليفيه  وأصبح 
أمس  سجل  أن  بعد  للديوك،  التاريخي  الهداف 
هدفه رقم 52، متفوفا بذلك عىل األسطورة تيريي 

هنري صاحب الـ51 هدفا.
زمن  من   44 الدقيقة  يف  جريو  هدف  وجاء 

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

منذ روجيه ميال يف مونديال 1990.

شبكة »Wiw sport« السنغالية:

أسود التيرانجا تغادر 
السنغايل  املنتخب  إن   Wiw sport السنغالية  الشبكة  قالت 

أمام  النهائي  الدور ربع  إىل  بالبلوغ  لم يقدم ما يشفع لهم 
بطل  أحالم  يحطم  أن  استطاع  الذي  اإلنجليزي  املنتخب 

أفريقيا بالذهاب بعيدا باملونديال. 
أليو سيسيه ظهروا  املدرب  أبناء  أن  الصحيفة  وأضافت 

تائهني أمام نجوم املنتخب اإلنجليزي خصوصا يف غياب 
العب الوسط إدريس جانا جاي، الذي تعرض لإليقاف 

لرتاكم البطاقات الصفراء. 
الدعم  نقدم  أن  البد  بأنه  الصحيفة  واختتمت 

للمنتخب عىل ما أظهروه من روح قتالية.
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تاريخ جديد يكتب فـــــــــــــــــــــــــي مـــونـديـــال »2022«

أرقـام قياســيـة فــــــــــــــي النسخة القطرية

مونديال قطر الذي حطم بذاته العديد من األرقام القياسية 
واملنطقة  األوسط  الرشق  يف  ينظم  مونديال  أول  كونه 
العربية والخليجية والعالم اإلسالمي، شهد أرقاما فريدة 
وغري مسبوقة، فاذا نظرنا إىل أبرز النجوم املشاركة وعىل 
رأسهم األرجنتيني ليونيل مييس، سنجد أنه حطم الكثري 
الجوائز  مستوى  عىل  أو  تهديفية  سواء  األرقام  من 
بكأس  التتويج  هو  األكرب  الحلم  يبقى  لكن  الفردية، 
العالم للمرة األوىل يف تاريخه، كذلك األمر بالنسبة للنجم 
عىل  أيضا  تربع  الذي  رونالدو  كريستيانو  الربتغايل 
مكانة  يمنحه  مما  منها  العديد  وصنع  األرقام  عرش 
الوقت  يف  املونديالية،  البطولة  تاريخ  يف  استثنائية 
تحطيم  مبابي  كليان  الرائع  الفرنيس  واصل  الذي 
ليتفرد  يشء  كل  تحطيم  وشك  عىل  أنه  ليؤكد  األرقام 
بمكانة تاريخية ربما يتجاوز من خاللها كل األساطري 

السابقني بمن فيهم الجوهرة السمراء بيليه.
عىل مستوى األرقام الجماعية للمنتخبات نجد أن املنتخب 

املنتخبان  كذلك  األرقام  مستوى  عىل  األبرز  هو  الفرنيس 
اإلنجليزي والربازييل يف الوقت الذي شهدت البطولة أرقاما 
خاصة وقياسية عىل مستوى الحضور الجماهريي بما يؤكد 
التاريخ عىل  أن مونديال قطر فريد من نوعه واألنجح عرب 

جميع املستويات.
األفضل يف  النسخة هي  أن هذه  العربي نجد  املستوى  عىل 
تاريخ العرب عىل مستوى النتائج، فقد فازت السعودية عىل 
العربية،  الكرة  تاريخ  األرجنتني بقيادة مييس ألول مرة يف 
كما فازت املغرب عىل بلجيكا املصنف الثاني عامليا وكذلك 
فازت تونس عىل فرنسا حامل لقب كأس العالم وجميعها 

أرقام قياسية غري مسبوقة يف تاريخ كأس العالم.
عىل مستوى القارات نجد أنه للمرة األوىل تأهلت منتخبات 
آسيا  قارتا  صنعت  الذي  الوقت  يف  القارات،  جميع  من 
وافريقيا تاريخا غري مسبوق بنتائج وأرقام قياسية يمكن 
أن نسلط الضوء عليها خالل السطور التالية يف تقرير رقمي 

عن أبرز وأهم األرقام القياسية يف كأس العالم حتى اآلن.

{ المنتخبات العربية ظهرت بمستوى جيد في مونديال قطر

كتب- عادل النجار

يواصل مونديال قطر 2022 ريادته التاريخية، فعلى غرار التنظيم المبهر 
والمثالي الغير مسبوق، تتحطم األرقام القياسية بصورة غير مسبوقة، 

فمع دخولنا في مرحلة األدوار اإلقصائية واقترابنا من الدور ربع النهائي نجد 
أن هناك عددا كبيرا جدًا من األرقام الغير مسبوقة على المستوى الفردي 

والجماعي والجماهيري تتحقق للمرة األولى في التاريخ، وهو األمر الذي يمنح 
مونديال قطر مكانة خاصة ويجعله أحد أهم البطوالت على مر التاريخ.

أصبح املغربي وليد الركراكي مدرب املنتخب املغربي، أول مدرب عربي 
يتأهل إىل دور الـ16 يف تاريخ كأس العالم، وذلك بعد أن قاد أسود 
األطلس للعبور إىل ثمن النهائي يف صدارة املجموعة وهو رقم قيايس 

جديد غري مسبوق أيضا للمدربني العرب.

الركراكي يدون 
تاريخا للعرب

صدارة 
أسود األطلس

 أسرع
 هدف عربي

نجح منتخب املغرب يف أن يكون أول منتخب عربي يتصدر مجموعته يف كأس 
الـ16  إىل دور  يتأهل مرتني  أول منتخب عربي  املغرب  يعد  العالم مرتني، كما 

 ،1986 العالم، وذلك بعد إنجاز الجيل الذهبي ألسود األطلس يف مونديال  بكأس 
يف  املجموعات،  دور  يف  نقاط   7 يحصد  إفريقي  منتخب  أول  املغرب  أصبح  كذلك 

تاريخ كأس العالم.

سجل حكيم زياش العب منتخب املغرب أرسع هدف للمنتخبات العربية يف تاريخ 
بعد مرور )3 دقائق و30 ثانية(، كما يعد ذلك الهدف  العالم د4، وتحديداً  كأس 
للمنتخبات  هدف  أبعد  املجموعات،  دور  جوالت  بثالث  كندا  شباك  يف  سجله  الذي 

العربية يف تاريخ كأس العالم )مسافة 30.66 مرتًا(.

حكيم  املغربي  املنتخب  العب 
تشلييس  يف  املحرتف  زياش 
العب  أول  أصبح  اإلنجليزي 
مباريات  ست  يخوض  عربي 
كاملة يف املونديال، بعد كرس 
الدقائق  لعدد  القيايس  الرقم 

الدين  نور  خاضها  التي 
يف  شارك  الذي  نيبت 

مع  مباريات  خمس 
يف  بالده  منتخب 

 1994 نسختي 
و1998.

 رونالدو 
يصنع المجد

التاريخ،  رونالدو  كريستيانو  الربتغايل  النجم  دخل 
نهائيات  خمس  يف  يسجل  العب  أول  بات  بعدما 
يف  بالده  ملنتخب  التسجيل  بافتتاحه  العالم،  لكأس 

2022، وكان  مرمى نظريه الغاني يف مونديال قطر 
رونالدو افتتح رصيده املونديايل بهدف عام 2006 ثم 

 ،2018 أربعة يف  أن يسجل  2010 و2014 قبل  مثله يف 
بينها ثالثية يف مرمى إسبانيا 3-3.

وتجاوز رونالدو بذلك األسطورة الربازيلية بيليه الذي سجل 
يف أربع نسخ 1958 و1962 و1966 و1970، واألملانيني أوفه 
بيليه،  فيها  سجل  التي  النسخ  نفس  يف  سجل  الذي  زيلر 

ومريوسالف كلوزه 2002 و2006 و2010 و2014.

    األكثر 
مشاركة عربيًا

 فشـــــــل
 العالمة 
 الكاملة

سجل املونديال رقماً قياسياً سلبياً جديداً غري مسبوق بعدم تحقيق أي 
منتخب من املنتخبات الـ32 املشاركة العالمة الكاملة يف دور املجموعات.

ثالثة  تحقيق  يف  جميعها  قطر  بمونديال  املشاركة  املنتخبات  وفشلت 
العالم  نهائيات كأس  تاريخ  األوىل يف  للمرة  املجموعات  بدور  انتصارات 

منذ انطالقه عام 1930.
وتلقى 29 منتخباً من أصل 32 هزيمة واحدة عىل األقل بدور املجموعات 
من  الثاني  للدور  تأهلوا  والذين  وانجلرتا  واملغرب  هولندا  منتخبات  عدا 

البطولة برصيد 7 نقاط.

ميسي يحطم 
رقم الدون
نجح النجم األرجنتيني، ليونيل مييس، يف كرس 
عىل  الفوز  عقب  العالم،  كأس  يف  جديد  رقم 
مييس،  نال  حيث  عرش،  الستة  دور  يف  اسرتاليا 
أصبح  وبهذا  املباراة،  هذه  أفضل العب يف  جائزة 
النجم األرجنتيني، األكثر حصوال عىل جائزة رجل 
مرات،   8 برصيد  العالم،  كأس  تاريخ  يف  املباراة 
كريستيانو  غريمه  عىل  الجوائز،  هذه  يف  ليتفوق 
رونالدو نجم الربتغال برصيد )7 مرات(، والذي 
يليه النجم الهولندي األسبق، آرين روبني 

)6 مرات(.

حكام 
في 

المباراة

حكام   5 امللعب  أرض  عىل 
هم: حكم الساحة ومساعداه، 

واالحتياطي  الرابع  والحكم 
حكام   4 إىل  باإلضافة  للمساعدين، 

 ،)VAR( »فار«  الفيديو  تقنية  غرفة  يف 
وهو رقم قيايس لعدد حكام املباراة يف تاريخ 

أي بطولة.

جيرو أكبر 
هداف بدور 
المجموعات

بعدما  مميزاً  رقماً  فرنسا،  منتخب  مهاجم  أوليفييه جريو،  حقق 
سجل هدفا ملنتخب بالده أمام بولندا، يف املباراة التي جمعتهما 
ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس العالم يف قطر، حيث أصبح 

يف  هداف  أكرب  يوًما،  و65  عاًما  الـ36  صاحب  جريو،  أوليفييه 
مراحل خروج املغلوب بكأس العالم منذ روجيه ميال يف دور الـ16 

عام 1990 ضد كولومبيا الذي سجل بعمر الـ38 عاما 
و34 يوما.

وأحرز أوليفيه جريو الهدف األول لصالح 
زمن  من   44 الدقيقة  يف  فرنسا  منتخب 

املباراة.
يلتقي منتخب فرنسا يف  أن  املنتظر  ومن 
من  الحالية  للنسخة  النهائي  ربع  الدور 
كأس العالم مع إنجلرتا يف مواجهة نارية 
يتطلع خاللها جريو ملواصلة 
األرقام  تحطيم 

القياسية.

كين 
هداف 

البطوالت 
الكبرى

يف  األول  هدفه  اإلنجليزي  املنتخب  مهاجم  كني  هاري  أحرز 
الستة  بدور  السنغال  أمام  فريقه  مباراة  الحايل خالل  املونديال 
عرش، خالل املباراة التي انتهت لصالح األسود الثالثة بثالثية نظيفة 

تأهلوا من خاللها لربع النهائي ملواجهة املنتخب الفرنيس.
وقد رفع هاري كني رصيده يف كأس العالم إىل 7 أهداف، إضافة لـ 
التاريخي  الهداف  ليصبح  األوروبية  األمم  أهداف يف بطوالت كأس   4

إلنجلرتا يف البطوالت الكبرية برصيد 11 هدفاً، متخطياً رقم النجم السابق 
جاري لينيكر )10 أهداف(.

مواجهة تحدث 
ألول مرة

للمرة  فرنسا،  منتخب  سيخوض 
الديوك  مشاركات  تاريخ  يف  األوىل 
باملونديال، دور ربع النهائي بكأس 
التوايل  عىل  الثالثة  للمرة  العالم، 

)2014، 2018 و2022(
الوصول  يف  إنجلرتا  نجحت  حني  يف 
ألول  متتاليتني  نسختني  يف  النهائي  لربع 
حيث  و2006،   2002 نسختي  منذ  مرة 
بمواجهات   7 أصل  من  مرتني  اإلنجليز  خرس 
1998، وأملانيا  دور الـ16، كانتا أمام األرجنتني 

بمونديال 2010.
وسيشهد كأس العالم يف قطر ألول مرة يف تاريخ املونديال، 
لذا  املغلوب،  بمباريات خروج  إنجلرتا وفرنسا  مواجهة تجمع 

ستبقى األنظار معلقة عىل تلك املواجهة التاريخية املرتقبة.

أعلى صوت جماهيري
2022 تم تسجيل رقم قيايس عىل  خالل مونديال قطر 
الكبري  للجمهور  كان  حيث  املشجعني،  صوت  مستوى 
األكرب  النصيب  الجنوبية  وكوريا  أوروغواي  مباراة  يف 
ديسيبل   131 إىل  مرتفع وصل  بصوت  الهتافات  من 
التعليمية، وهو صوت  املدينة  استاد  مباراتهم عىل  يف 

يضاهي ضجيج حفلة حية ملوسيقى الروك.

كندي يدخل 
موسوعة جنيس

يحاول مشجع كندي تحطيم رقم غينيس لألرقام القياسية يف حضور 
مباريات كأس العالم، بعد نيته مشاهدة 41 مباراة من أرض امللعب 
يف مونديال قطر.. الكندي يل كورميش قال عن ذلك "دعوني أخربكم 
 62 2022.. لقد حرضت  أنا قائد املشجعني يف مونديال قطر  ملاذا 

مباراة خالل النسخ األربع األخرية لكأس العالم".
وأوضح أنه جاء من كندا لتحقيق رقم قيايس يف حضور أكرب عدد 
مباريات  لحضور  تذكرة   41 حجز  أنه  إىل  مشريا  املباريات،  من 

مونديال قطر 2022 وحرض منها أكثر من 27 حتى اآلن.
املسجل  القياسية،  لألرقام  غينيس  رقم  تحطيم  إىل  كورميش  ويهدف 
31 مباراة يف  باسم املشجع الجنوب إفريقي ثوالني نغوبو، الذي حرض 

مونديال 2010.

 تحطيم الرقم اإلفريقي

 منتخبات من كل القارات

الجمهور يتجاوز 
المونديال السابق

 24 بحصولها يف مونديال قطر عىل  قياسيًا سابقاً  رقًما  اإلفريقية  الدول  حطمت 
نقطة يف دور املجموعات، محطمة أفضل ما حققته سابًقا وهو 15 نقطة يف عام 

.1998
بلجيكا  عىل  املغرب  تغلبت  فقد  مسبوقة،  غري  أرقاماً  قطر  مونديال  شهد  كما 
ثانية التصنيف الدويل وكندا يف طريقها إىل صدارة املجموعة السادسة بمفاجأة 
الفوز  وحققت  هولندا  أمام  االفتتاحية  هزيمتها  السنغال  عوّضت  بينما  كربى، 
عىل املنتخب القطري، ليتفوق بذلك املنتخب اإلفريقي بطل القارة السمراء عىل 

العنابي بطل قارة آسيا ألول مرة يف مواجهة بني البطلني بكأس العالم.
كذلك، خرست الربازيل بطلة العالم 5 مرات أمام منتخب إفريقي للمرة األوىل 
وذلك عىل يد الكامريون 0-1 رغم خروج الكامريونيني من الدور األول لكنها 

ستبقى نتيجة تاريخية للكرة اإلفريقية.

بكأس  الستة عرش  إىل دور  القارات  منتخبات من جميع  تتأهل  األوىل،  للمرة 
وكوريا  اليابان  »أسرتاليا،  القدم  لكرة  اآلسيوي  لالتحاد  تابعة  منها  ثالثة  العالم، 
الجنوبية«، وهو رقم قيايس لالتحاد بعدما وصل منتخبان فقط يف نسخة 2002 
و2010، وتجدر اإلشارة أيًضا إىل أن هذه املرة الثانية التي يتأهل بها منتخبان 

إفريقيان »السنغال واملغرب« إىل دور الـ 16، بعد املرة األوىل يف نسخة 2014.

يف  السابقة  األرقام  قطر  مونديال  يف  الجماهريي  الحضور  تجاوز 
املجموعات  دور  يف  الحضور  عدد  بلغ  2018، حيث  روسيا  مونديال 
2.45 مليون مشجع ما معدله 96 % من سعة  لكأس العام يف قطر 
املالعب، وتخطى هذا الرقم الحضور الجماهريي يف دور املجموعات يف 

النسخة املاضية يف روسيا الذي بلغ 2.17 مليون مشجع.

ألفيس يحطم رقم سيلفا
من  العب  أكرب  ألفيس  داني  الربازيل،  ملنتخب  األيمن  الظهري  أصبح 
أمام  بعد مشاركته  العالم،  كأس  نهائيات  يف  مباراة  يخوض  بالده 
الكامريون ضمن مونديال 2022. ويبلغ ألفيس من العمر 39 عاما 
و6 أشهر و27 يوما ليتخطى عمر قائد املنتخب الربازييل الحايل تياغو 
يف  بالده  ملنتخب  األولني  املباراتني  يف  سجله  الذي  عاما(،   38( سيلفا 
باسم  املسجل  السابق  القيايس  الرقم  تباعا  الالعبان  محا  وقد  قطر.. 

دجاملا سانتوس الذي كان يف الـ37 يف نهائيات عام 1966 يف إنجلرتا.
ويبقى الرقم القيايس لالعب األكرب سنا يخوض أحد املباريات يف كأس 
الحرضي  املرصي عصام  الحارس  باسم  العالم مسجال 

بعمر 45 عاما يف مونديال 2018 يف روسيا.

مبابي يتجاوز بيليه
منتخب  مهاجم  حقق 
فرنسا، كيليان مبابي، رقما 
قياسيا جديدا يف املونديال، 
أسطورة  عىل  يتفوق  جعله 
الكرة الربازيلية بيليه، حيث 

سجل مبابي تسعة أهداف 
مشاركته  تاريخ  يف 
قبل  العالم  كأس  يف 
الـ24،  ميالده  عيد 

متفوقا عىل بيليه الذي كان محتفظا 
بهذا اإلنجاز بإحرازه 7 أهداف يف 
كأس العالم قبل بلوغ هذا السن، 
أهداف  تسعة  الالعب  وسجل 
كأس  بطولتي  يف  مشاركتني  من 
روسيا  يف  السابقة  العالم 

مونديال  وخالل   )4(
قطر الحايل سجل 5 

حتى اآلن.

حارس فرنسا يكتب التاريخ
شهد مونديال قطر خوض قائد فرنسا وحارسها هوغو لوريس مباراته 
رقم 142 عىل الصعيد الدويل، معادال الرقم القيايس الوطني باسم املدافع 
فابيان  ونظريه  هنري  تيريي  رقم  عادل  انه  كما  تورام.  ليليان  السابق 
بارتيز، كأكثر الالعبني تمثيال لفرنسا يف نهائيات كأس العالم مع 17 مباراة، 
الثمانية  لدور  فرنسا  تأهل  بعد  الرقم  ذلك  لتحطيم  أمامه  الفرصة  تزال  وما 
وتقدمها نحو الدفاع عن اللقب، حيث سيكتب تاريخ جديد غري مسبوق للديوك 

إذا نجحوا يف التتويج بكأس العالم للمرة الثانية عىل التوايل.

منتخبات آسيوية 
باألدوار اإلقصائية

ألول مرة يف تاريخ كأس العالم تتواجد 3 منتخبات آسيوية يف األدوار االقصائية، 
رقم  وهو  املرحلة  لتلك  واليابان  الجنوبية  وكوريا  اسرتاليا  من  كل  تأهلت  حيث 
قيايس لم يسبق حدوثه، يف حني كانت قد شاركت 6 منتخبات آسيوية يف املونديال 

يف إنجاز يحدث ألول مرة يف تاريخ كأس العالم، وتضم قائمة املنتخبات اآلسيوية 
كال من )قطر املنظمة، إيران، السعودية، اليابان، أسرتاليا، كوريا الجنوبية(.

     }

رونالدو

}
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في تحٍد صعب أمام الماتادور

المغرب تتطلع لكتابة التاريخ

الدوحة - د. ب. أ ـ  بعدما كرر إنجازه التاريخي 
36 عاما بالصعود لدور الـ16  الذي حققه قبل 
يسعى   ،2022 قطر  العالم  كأس  بنهائيات 
دور  ببلوغ  جديد  تاريخ  لصنع  املغرب  منتخب 
العربية  القدم  كرة  تاريخ  يف  مرة  ألول  الثمانية 

باملونديال.
اإلسباني،  نظريه  مع  املغربي  املنتخب  ويلتقي 
اليوم الثالثاء، عىل ملعب املدينة التعليمية، يف دور 
الـ16 للبطولة التي تجرى للمرة األوىل يف الوطن 

العربي.
التوايل  عىل  الثانية  النسخة  هي  هذه  وستكون 
العالم،  كأس  يف  املنتخبان  خاللها  يلتقي  التي 
يف  البعض  بعضهما  ضد  لعبا  أن  سبق  بعدما 
بروسيا  املايض  املونديال  يف  املجموعات  مرحلة 

عام 2018، حيث اقتنص منتخب إسبانيا تعادال 
أنياب  من   2  /  2 األخرية  اللحظات  يف  مثريا 

املنتخب املغربي.
محيل  مدرب  أول  أصبح  الذي  الركراكي،  وشدد 
األدوار  لبلوغ  العربية  املنتخبات  أحد  يقود 
دون  املواجهة  »نخوض  العالم  بكأس  اإلقصائية 
طرفني  بني  امللعب  يف  املباراة  وستلعب  عقد،  أي 
عىل  عازم  املغرب  منتخب  الصعود،  يف  يرغبان 

بلوغ دور الثمانية يف هذه املشاركة املونديالية«.
من جانبه، تخطى منتخب إسبانيا، الذي يشارك 
يف املونديال للمرة الـ16 يف تاريخه، الدور األول 
عىل  حصل  بعدما  الـ11،  للمرة  العالم  كأس  يف 
املركز الثاني يف ترتيب املجموعة الخامسة، عقب 
وحيدا  انتصارا  تحقيقه  إثر  نقاط،   4 حصده 

وتعادال واحدا، وخرس يف مباراة واحدة. واستهل 
فريق املدرب لويس إنريكي مشاركته يف املونديال 
الحايل بانتصار كاسح 7 / صفر عىل كوستاريكا، 
قبل أن يتعادل 1 / 1 مع املنتخب األملاني، لكنه 
تلقى خسارة مباغتة 1 / 2 أمام منتخب اليابان 
يف الجولة األخرية، ليقتنص تذكرة الصعود للدور 
األهداف عىل منتخب  بفارق  تفوقه  الثاني، عقب 
يف  معه  املتساوي  الثالث،  املركز  صاحب  أملانيا، 

نفس الرصيد.
التساؤالت  اليابان  أمام  املفاجئ  السقوط  وأثار 
الخسارة  إسبانيا  منتخب  تعمد  إمكانية  بشأن 
أو  الـ16  دور  يف  كرواتيا  مواجهة  عن  لالبتعاد 
القادمة  األدوار  يف  األرجنتني  أو  الربازيل  مالقاة 
قائد  بوسكيتس،  سريخيو  أن  غري  باملونديال، 

منتخب )املاتادور( نفى هذه التكهنات.
أما جايف، زميل بيدري يف املنتخب اإلسباني وفريق 
برشلونة، فشدد عىل أن مواجهة املغرب لن تكون 
بالسهلة، حيث رصح لصحيفة )ماركا( اإلسبانية 
»أتوقع أن تكون املباراة صعبة للغاية، فنحن يف 
»منتخب  جايف:  أوضح  املغلوب«.  خروج  مراحل 
دور  يف  وبلجيكا  كرواتيا  من  أفضل  كان  املغرب 
املجموعات، وهما فريقان عىل أعىل مستوى، ماذا 
فريقا  شاهدنا  لقد  ذلك؟  من  أكثر  قوله  يمكننا 

رائعا عىل املستويني الفردي والجماعي«.
النسخة  يف  املغرب  مع  إسبانيا  مواجهة  وكانت 
الوحيدة  هي  أعوام،   4 قبل  للمونديال  املاضية 
اإلسباني عن تحقيق  املنتخب  التي عجز خاللها 
العالم،  بكأس  العربية  املنتخبات  أحد  الفوز عىل 

بعدما انترص يف مبارياته الثالث السابقة أمامها. 
املنتخبات  ضد  لإلسبان  األوىل  املواجهة  وكانت 
العربية بمونديال 1986، حينما تغلب 3 / صفر 
عىل الجزائر بمرحلة املجموعات، قبل أن يفوز عىل 
تونس 3 / 1 ثم عىل السعودية 1 / صفر بالدور 

ذاته يف نسخة 2006 بأملانيا.
ومن املقرر أن يتوىل الحكم األرجنتيني فريناندو 
هي  هذه  ستكون  حيث  املباراة،  إدارة  راباليني 
املغربي  للمنتخب  يديرها  التي  الثانية  املباراة 
الفريق  مواجهة  أدار  بعدما  الحايل،  املونديال  يف 
املغرب  مباراة  الفائز من  أن  يذكر  أمام كرواتيا. 
وإسبانيا سوف يلتقي يف دور الثمانية يوم السبت 
املقبل عىل ملعب )الثمامة(، مع الفائز من مباراة 

الربتغال وسويرسا.

{  منتخب اسبانيا {  أسود األطلس

نتائج الدور األول محفزة

يف  مشواره  املغربي  املنتخب  افتتح 
مع  أهداف  بدون  بالتعادل  املجموعة 
املونديال  وصيف  كرواتيا،  منتخب 
انتصارا  يحقق  أن  قبل  املايض، 
منتخب  عىل  صفر   /  2 تاريخيا 
عامليا  الثاني  املركز  صاحب  بلجيكا، 
أصدره  للمنتخبات  تصنيف  آخر  يف 
)فيفا(،  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد 
يف  الثالث  املركز  أيضا  احتل  والذي 

مونديال روسيا.
يشارك  الذي  املغرب،  منتخب  وأثبت 
يف  السادسة  للمرة  العالم  كأس  يف 

جدارته  التوايل،  عىل  والثانية  تاريخه 
بالصعود لدور الـ16 بعد تغلبه 2 / 
1 عىل منتخب كندا يف ختام مشواره 

بمرحلة املجموعات.
للمنتخب  الالفت  األداء  وساهم 
املمثل  أيضا  أصبح  الذي  املغربي، 
يف  اإلفريقية  للمنتخبات  الوحيد 
خسارة  عقب  الحايل  املونديال 
يف  إنجلرتا  أمام   3  / صفر  السنغال 
بامليض  اآلمال  تعزيز  يف  الـ16،  دور 
ظل  يف  خاصة  البطولة،  يف  قدما 

املؤازرة الجماهريية التي يتمتع بها.

{  تألق زكريا أبو خالل في مواجهة بلجيكا

ذكريات مونديال »1986« و»1998«
العنارص  من  العديد  املغرب  يمتلك 
مثل   ، اإلسباني  مواجهة  عىل  القادرة 
إشبيلية  مهاجم  النصريي،  يوسف 
اإلسباني، وزميله يف الفريق األندليس، 
لن  اللذين  بونو،  ياسني  الحارس 
إسبانيا  منتخب  نجوم  مواجهة  تكون 

بالغريبة عليهما.

الحافلة  مسريته  يف  الـ20  لقائه  ويف 
بنسخة  بدأت  التي  العالم،  كأس  مع 
منتخب  يطمع  باملكسيك،   1970 عام 
املغرب يف تحقيق انتصاره الخامس يف 
تاريخه باملونديال، ليفض رشاكته مع 
املنتخبات  كأكثر  السعودي  املنتخب 

العربية فوزا يف البطولة.

{  مصطفى حجي في مونديال 1998

إنجاز الكاميرون والسنغال وغانا

{  غانا في مونديال 2010

عربي  منتخب  أول  املغرب  منتخب  كان  بعدما 
املونديال  يف  املغلوب  خروج  ملرحلة  يتأهل 
كان  باملكسيك،   1986 عام  املسابقة  بنسخة 
مع  موعد  عىل  أيضا  األطلس(  )أسود  منتخب 
يصعد  عربي  فريق  أول  بات  بعدما  التاريخ 
حيث  العالم،  لكأس  نسختني  يف  الـ16  لدور 
ذاته  اإلنجاز  والجزائر  السعودية  منتخبا  حقق 
عىل  و2014   1994 نسختي  يف  واحدة  مرة 

الرتتيب.
وصعد منتخب املغرب لدور الـ16 يف مونديال 
السادسة  املجموعة  قمة  عىل  تربعه  عقب  قطر 
تحقيقه  بعد  نقاط،   7 برصيد  »القوية« 
صاحب  ليصبح  وحيدا،  وتعادال  انتصارين 
األول  الدور  يف  النقاط  من  األعىل  الرصيد 
اللذين  وإنجلرتا،  منتخبي هولندا  باالشرتاك مع 
حققا الرصيد ذاته يف مجموعتيهما، من إجمايل 

32 منتخبا مشاركا يف مرحلة املجموعات.
فريق  أول  يصبح  بأن  املغرب  منتخب  ويحلم 
الثمانية باملونديال،  التاريخ يبلغ دور  عربي يف 
وكذلك رابع منتخب أفريقي يحقق هذا اإلنجاز، 
بعد الكامريون والسنغال وغانا يف نسخ 1990 
رغم  وذلك  الرتتيب،  عىل  و2010  و2002 
املنتخب  أمام  تنتظره  التي  املهمة  صعوبة 
اإلسباني، الذي توج بكأس العالم قبل 12 عاما.

النهائي  ثمن  الدور  بلغ  املغربي  املنتخب  كان  إذا 
يدين  فإنه   ،2022 قطر  لكرة  العالم  كأس  لنهائيات 
قلب  االسرتاتيجية«  »القطعة  إىل  كبرية  بنسبة  بذلك 
وليد  مدربه  »رقعة«  يف  النصريي  يوسف  هجومه 
الفريق، هناك  الركراكي. »كل العب له دور محدد يف 
املهاجم  عن  تتحدث  أن  أود  وكنت  يضحون  العبون 

بمجهود  يقوم  الذي  النصريي  يوسف 
رائع وال يعرف قيمته سوى املدربني من 

رد  هذا  القدم«..  كرة  يف  العايل  املستوى 
حول  الصحفيني  ألحد  سؤال  عىل  الركراكي 

أمرابط  سفيان  الوسط  لالعبي  الكبري  الدور 
وسليم أمالح يف إنجاز املغرب.

{  يوسف 

النصيري

ال�����ن�����ص�����ي�����ري.. ق���ط���ع���ة اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة
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وليد الركراكي يؤكد في المؤتمر الصحفي:

ال أسـعــى لالنتقـــام ..!

{ عالقة جيدة بين وليد والالعبين

أكد لويس إنريكي، املدير الفني ملنتخب 
مستعدون  الالعبني  كل  أن  إسبانيا، 

ملواجهة املغرب اليوم.
باملؤتمر  ترصيحات  يف  إنريكي  وقال 
مستعدون،  الالعبني  »كل  الصحفي: 
مباراة،  كل  يف  قدمناه  ما  نقدم  سوف 
نطبقها،  وسوف  واضحة  فكرة  لدينا 
كل  أمام  نسيطر  أننا  يعني  ال  وهذا 
املنافسني طول الوقت، نحن نتحدث عن 
كأس العالم الذي يضم أفضل منتخبات 
وأفضل مستويات، الالعبون متحمسون 

لتسجيل الفوز«.
أفضل  من  املغرب  »منتخب  أضاف: 
وأدوا  رائعة،  ذهنية  بحالة  وهم  الفرق، 
رائع، وتصدروا  بشكل  املجموعات  دور 
ومستعدون  مرتاحون  هم  املجموعة، 

نشعر  أيضاً  ونحن 
مباريات  أدينا  بالراحة، 

لقاء  باستثناء  جيدة 
وارد،  وهذا  اليابان 
كل  مفاتيح  لدينا  ليس 
راض  لكني  خصومنا 

عما قدمناه«.
أن  »الواضح  وأكمل: 

األسلحة  يستعمل  الكل 
وبالتايل  له،  املتاحة 
الكرات  نستعمل  متى 
عندما  هل  الطويلة؟ 
نخرس؟  أننا  نعتقد 

الكرة  توصيل  علينا  ال، 
بأفضل  األمامية  للمنطقة 

طريقة«.

إسبانيا،  منتخب  نجم  بيدري  أكد 
للمنتخب  االحرتام«  »كل  يكنون  أنهم 

املغربي.
الصحفي  املؤتمر  يف  بيدري  وقال 
الكثري  يملك  املغرب  أن  نعرف  »نحن 
يلعبون  الذين  املميزين  الالعبني  من 
»أرشف  وتابع  األندية«..  أفضل  يف 
ورأينا  الالعبني  أفضل  من  حكيمي 
جريمان،  سان  باريس  يف  مستواه 
املغرب تصدر مجموعته ونكن له كل 

االحرتام«.
يملكون  املغرب  »منتخب  وأضاف 
كل  يسدون  مميزين،  وسط  العبي 
املساحات وسيحاولون اللعب معنا يف 
االستحواذ  نحب  ونحن  ثنائية  نزاالت 

عىل الكرة«.

املنتخب  مع  ألعب  أن  »أحب  وأكمل 
كما  البطولة،  هذه  يف  وأستمتع 

عىل  واالستحواذ  املشاركة  أحب 
أفضل  يف  يجعلني  ذلك  الكرة، 

حاالتي«.
سيكون  »الجميع  وتابع 
متحفزا اليوم، أي العب سيكون 

ويبحث  ومتحفزا  مندفعا 
أن  نريد  الفارق،  صناعة  عن 

العالم  بطلة  إسبانيا  نجعل 
عن  وتحدث  مجددا«.. 
بقوله  املغرب  منتخب 
قدم  املغرب  »منتخب 
يف  رائعة  مستويات 
املجموعات،  دور 

وأثبت قوته«.

العب  سولري،  كارلوس  قال 
مواجهة  عن  الروخا 
أداًء  املغرب  األسود: »قدم 
املجموعات  دور  يف  رائعاً 
بتغلبه عىل بلجيكا وتعادله 
الوحيد  الهدف  كرواتيا.  مع 
ضد  كان  فيهم  ُسِجل  الذي 
لذلك  األخرية،  املباراة  يف  كندا 
صعبة  مباراة  ستكون 

حقاً«.
»أنا  وتابع 
أنهم  من  متأكد 
ن  سيقفلو
ت  حا ملسا ا
يف  وسيلعبون 

الخلف )سيدافعون(، أو قد يضغطون 
أنهم  متأكد  لكني  أعلم،  ال  عالياً، 
سيلعبون ضدنا بأعداد يف الخلف«، أي 

سيلعبون بكثافة دفاعية.
محاولة  علينا  »يجب  أنه  ورأى 
إنهاكهم، تناقل الكرة برسعة من جهة 
أكثر  عمودي  بشكل  وربما  أخرى  إىل 
مضيفاً  الفرصة«،  لنا  تسنح  عندما 
العبني  مع  قوياً  فريقاً  املغرب  »يملك 
حكيمي،  )أرشف(  مثل  جداً  جيدين 
النصريي،  )يوسف(  زياش،  )حكيم( 
من  الكثري  بونو.  ياسني(  )الحارس 
أعتقد  )لكن(  الجيدين،  الالعبني 
عىل  الجماعي  اللعب  يفّضلون  أنهم 

الفردية«.

لويـس إنريكـي:

منير المحمدي:

بيدري:

سولير:

جاهــــزون

مباراة اليوم .. نهائية !

نريد أن نكون أبطال العالم

سيدافعون أمامنا

نحترم إسبانيا .. 
وطموحي ال حدود له 

{ وليد الركراكي

{ لويس انريكي { بيدري

}

كارلوس 

سولير

}

حارس  املحمدي،  منري  شدد 
مرمى منتخب املغرب، عىل 
اليوم،  لقاء إسبانيا  أهمية 
الـ16  دور  لقاءات  ضمن 

لبطولة كأس العالم.
املؤتمر  يف  املحمدي  وقال 
»إسبانيا  الصحفي: 
باللقب،  للفوز  مرشحة 
أقىص  بذل  علينا  لذلك 
واللعب  لدينا  جهد 

مستوياتنا«. بأفضل 
أن  »نحاول  وأضاف: 
هذا  مشجعينا،  نسعد 
لنا،  بالنسبة  مهم  أمر 

لهم  نقدمه  أن  يمكن  ما  أسمى  هذا 
بعد دعمهم لنا«.

والحفاوة  بالحب  »نشعر  وأكمل: 
العالم،  أنحاء  جميع  يف  املغاربة  من 
وأقدامنا  بروحنا  املباراة  سنلعب 

النتزاع الفوز«.
كأس  يف  بالتواجد  »فخور  وتابع: 
قمة  يف  أنا  الثانية،  للمرة  العالم 
صنع  يف  أساهم  أن  وأود  الفرحة 
ذلك  تحقيق  سأحاول  التاريخ، 
اإلنجازات،  هذه  وراء  ما  إىل  وأذهب 
أن  سنحاول  نهائية  اليوم  مباراة 
ننترص ونصنع التاريخ باالنتقال إىل 

ربع النهائي«.
{ منير المحمدي

الدين  عز  مشاركة  حول  شكوك  »هناك  وأضاف: 
سنعوضه..  باملباراة  اللحاق  يستطع  لم  إذا  )أوناحي(.. 
يف  منهم  كل  يكون  أن  هو  لدي،  األهم  إن  لالعبني  وقلت 

قمة مستواه«.
تصدر  نريد  كنا  كندا  مباراة  »يف  الركراكي:  وواصل 
أمام كندا كان رائعا،  الثاني  الشوط  املجموعة والتأهل.. 
أن  علينا  الضغط..  وقت  املجموعة  بتقييم  يل  سمح  ألنه 

نظهر بنفس األداء البدني والذهني ضد إسبانيا«.
وبخصوص مباراة املغرب وإسبانيا السابقة يف مونديال 
2018، قال: »ما حدث يف 2018 تاريخ، نحن نركز عىل 

وضعنا الحايل، والتحكيم جزء من كرة القدم«.

هنا  جئنا  إسبانيا(،  )من  االنتقام  يف  نفكر  »ال  وتابع: 
حدود  ال  طموحي  املايض..  يف  للتفكري  وليس  للمنافسة 

له، نحرتم إسبانيا ونعلم أنهم يحرتموننا«.
يف  أهم  مباريات  هناك  تكون  أن  »أتمنى  وأضاف: 
أملانيا  إننا لن نعود للعب مباراة  املستقبل.. قلت لالعبني 
نكون  وأن  التاريخ،  لدخول  نستعد  أن  علينا   ..1986
للتاريخ،  أنها مباراة  الذين حققوا ذلك.. نعلم  الوحيدين 
نفسد  ال  لكي  كبري  ضغط  علينا  يكون  أال  يجب  لكن 

لعبنا«.
بكأس  الفوز  حلم  الالعبني  أمنح  ال  »ملاذا  وواصل: 
العالم؟ ملاذا اإلعالم العربي واإلفريقي ال يدعمنا لتحقيق 

املدربني من دول صغرية تأهلوا إىل األدوار  ذلك؟ بعض 
اإلقصائية يف كأس العالم«.

صحفي  عىل  ردا  الركراكي  قال  اإلسبانية،  الكرة  وعن 
أو   20 قبل  اإلسبانية،  الكروية  الثقافة  »أحب  إسباني: 
وال  عهدناها،  التي  تاكا  التيكي  بطريقة  لعبتم  سنة   30
رائع،  منتخب  إنه  بالكرة..  تحتفظون  أسلوبكم،  تغريون 
كل املنتخبات لديها طريقة لعب وثقافة.. يمكننا الرد عىل 
ال  أني  رغم  لهم..  رقما صعبا  نكون  وأن  لعبهم،  طريقة 

أرى أي نقاط ضعف لديهم«.
نكون  أن  علينا  اليوم،  نخرسه  ما  لدينا  »ليس  واستكمل: 
ترهق  الكرة  عىل  اإلسبان  استحواذ  طريقة  حذرين.. 

املنافسني، بلغوا نسبة استحواذ 70 % أمام منتخبات مثل 
فرنسا وأملانيا«.

وأضاف مدرب أسود األطلس: »لدينا أسلحتنا، ولن أفصح 
عنها هنا.. لعبنا ضد كرواتيا وبلجيكا وأظهرنا قدراتنا.. 
 ،%  17 استحواذها  ونسبة  إسبانيا  عىل  فازت  واليابان 
لالستحواذ،  هناك جائزة  كانت  إذا  الفيفا  نسأل  أن  علينا 

ألن الجميع بعد املباريات يتحدث عن االستحواذ«.
بأنفسنا، نحن أرسة، وخلقنا حالة من  قائال: »نثق  وأتم 
هو  غريناه  ما  ومنقسمني..  متفرقني  كنا  لطاملا  اللحمة، 
انتصار  أهم  وهذا  املنتخب،  حول  الجماهري  جمعنا  أننا 

لنا«.

أبرز وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، صعوبة مواجهة إسبانيا 
المقررة اليوم الثالثاء، ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال الركراكي، خالل المؤتمر الصحفي التقديمي: »أعتقد أنها ستكون 
مباراة صعبة لنا.. سنواجه أحد أفضل منتخبات العالم بطموح كبير«.

وتابع: »هو منتخب مرشح للفوز باللقب، لكن علينا تقديم أفضل ما لدينا.. 
إذا نجحنا في إقصاء إسبانيا، ستكون مفاجأة سارة لنا ولشعبنا«.

وأكمل: »لدينا العبون يلعبون في الليجا، والشعب اإلسباني عزيز 
على المغرب.. سايس هو قائد المنتخب، وهو العب مهم 

في المجموعة، وأحضرناه معنا ليعيش هذه األجواء«.
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رغم وقوعه في مجموعة نارية.. األرقام تؤكد:

»األسود« المشاركة األفضل لـ
كتب - عوض الكبايش

نقطة في 
المشاركة األولى

يف املش�اركة األوىل للمغ�رب يف كأس العال�م يف نس�خته لع�ام 
1970، خ�ر أول مبارات�ن يف دور املجموع�ات أمام كل من 
أملاني�ا الغربي�ة بنتيج�ة 1-2، وب�رو بنتيج�ة 0-3، قبل أن 

يتعادل يف الجولة الثالثة مع بلغاريا بنتيجة 1-1.
وكان املونديال املكس�يكي انطالقة هذه العنارص الش�ابة نحو 
النجومي�ة وبالتحدي�د ع�ى الصعي�د القاري ألن�ه احرز لقب 
كأس االمم االفريقية بعد 6 س�نوات يف اثيوبي�ا، علما بأنه بلغ 
ال�دور الثالث األخر م�ن تصفيات مونديال 1974 وفش�ل يف 
التأهل بعد خس�ارته مباراتيه االخرتن أم�ام الزائر الكونغو 

الديمقراطية حالياً.
وتخطي دور املجموعات بس�بب صعوب�ة املجموعة التي وقع 
فيها أس�ود األطل�س والتي ضم�ت أملانيا الغربي�ة التي بلغت 
نصف النهائي قبل ان تنهي املس�ابقة يف املركز الثالث والبرو 
بطل�ة أم�ركا الجنوبي�ة وبلغاري�ا الت�ي تص�درت املجموعة 

االوروبية الثامنة أمام بولندا وهولندا ولوكسمبورغ.

خسارتان1 
2 في روسيا

مواجهات سابقة
مع وصولنا للنس�خة الحالي�ة 2022، واملواجه�ة املرتقبة 
بن املنتخبن املغربي واإلس�باني وس�بق أن تقابال يف ثالث 
 ،1961 12 نوفم�ر  األوىل يف  مناس�بات رس�مية، كان�ت 
وذلك ضمن ملح�ق أوروبا إفريقيا املؤه�ل إىل كأس العالم 
1962، وحس�مها املنتخب اإلس�باني بهدف نظيف ذهاباً، 
وكان�ت الثانية مب�اراة اإلياب يف نفس امللح�ق، وفيها أيضا 
فاز املنتخب اإلس�باني بثالثة أهداف مقابل هدفن، بملعب 

سانتياغو برنابيو بالعاصمة اإلسبانية مدريد.
والتقيا يف نس�خة املونديال الس�ابق يف روسيا 2018 خالل 
دور املجموع�ات، وانته�ت بالتع�ادل اإليجاب�ي بهدف�ن 
ملثلهم�ا... وباملحصلة س�جل املنتخب اإلس�باني يف ش�باك 
نظ�ره املغربي س�تة أه�داف، مقاب�ل 4 أه�داف املنتخب 

املغربي.
ويسعى الكركي وأبناؤه عى الفوز بقيادة حكيمي ويوسف 
النص�ري، مهاجم إش�بيلية اإلس�باني، وزميل�ه يف الفريق 
األندل�ي، الح�ارس ياس�ن بون�و،. يف ظل رغب�ة املنتخب 
اإلس�باني الذي يمل�ك عديد مفاتيح اللع�ب خاصة املهاجم 
أنس�و فاتي والالعب بيدري نجم خط وس�ط برش�لونة إىل 

جانب غايف.

 3
نقاط بمونديال فرنسا

يف نس�خة املونديال ع�ام 1998 يف فرنس�ا، تعادل 
املغرب يف مباراته األوىل مع النرويج بنتيجة 2-2، ثم 
خ�ر أمام الرازيل يف الجول�ة الثانية بنتيجة 3-0، 
ليحص�د نقطة وحي�دة يف الجولت�ن األوىل والثانية، 
قب�ل أن ينت�ر يف الجول�ة األخ�رة عى إس�كتلندا 
بنتيج�ة 3-0، ولكنه لم يتمك�ن من التأهل لدور ال� 

16، بعد فوز النرويج عى الرازيل بنتيجة 1-2.
انتظر املغاربة 36 عاما ليك�رروا إنجاز التأهل، 
إال أن منتخب »أس�ود األطلس« س�يواجه خصما 

من العيار الثقيل يتمثل يف إسبانيا الشابة بقيادة 
املدرب لويس إنريكي... بن جيل 1986 بقيادة 
بادو الزاكي وعزيز بودربالة وعبداملجيد الظلمي 
ومحم�د التيموم�ي وغره�م، مرّت أجي�ال عدة 
كان أبرزه�ا يف موندي�ال فرنس�ا 1998 بوجود 
العب�ن مميزين يحرتفون يف أوروب�ا، أبرزهم يف 
تل�ك الحقب�ة مصطفى حجي وعب�د الجليل هدا 
»كماتش�و« واملداف�ع الصلب نور الدي�ن النيبت 

وصالح الدين بصر.

 4
نقاط في 

النسخة الثانية
تعت�ر املش�اركة الثانية ألس�ود األطلس يف املوندي�ال كانت يف 
نس�خة 1986، والت�ي حقق املنتخب أفضل إنج�از له يف كأس 
العال�م، بعدم�ا تمكن م�ن التأهل لدور ال�� 16.. ولم ينجح يف 
حص�د 7 نق�اط خ�الل دور املجموعات، كما فع�ل يف مونديال 
2022 الح�ايل ورغ�م تأهله للدور ثمن النهائ�ي ، حيث تعادل 
س�لبيا يف مباراته األوىل م�ع بولندا ، ويف الجول�ة الثانية تعادل 
ب�دون أهداف مع إنجلرتا، ليحص�د نقطتن فقط من الجولتن، 
قب�ل أن يف�وز يف الجولة الثالث�ة عى الرتغ�ال بنتيجة 3 - 1، 

ويتأهل لدور ال� 16.
واصط�دم املنتخب املغرب�ي يف الدور الثان�ي باملاكينات 
األملاني�ة، املنتخب األول آنذاك يف أوروبا، ورغم قوة األملان 

فقد قدم األسود عرضا جيدا أبهر املتابعن.

 5
خسائر 
بالتواجد الثالث

شارك املنتخب املغربي يف املجموعة السادسة يف مونديال 
1994 أيضاً، ولكنه لم ُيحقق أي انتصار آنذاك وتعرض 
لثالث خس�ارات.. ويف املش�اركة الثالثة للمغرب يف كأس 
العال�م ع�ام 1994، خ�ر املنتخ�ب املغرب�ي مبارياته 
الث�الث يف دور املجموع�ات أمام كل م�ن بلجيكا بنتيجة 

0 - 1، والسعودية وهولندا بنتيجة 1 - 2.

ويحل�م منتخب املغ�رب بأن يصب�ح أول فريق عربي يف 
التاري�خ يبل�غ دور الثماني�ة باملوندي�ال، وكذل�ك رابع 
منتخ�ب إفريقي يحق�ق هذا اإلنج�از، بع�د الكامرون 
والس�نغال وغانا يف نس�خ 1990 و2002 و2010 عى 
الرتتي�ب، وذلك رغم صعوب�ة املهمة الت�ي تنتظره أمام 
املنتخب اإلسباني، الذي توج بكأس العالم قبل 12 عاما.

3

خس�ارتان بدأ بهما املغرب مشواره يف 
النسخة املاضية للمونديال عام 2018 
يف روس�يا، خر املغرب أول مباراتن 
يف دور املجموعات أم�ام كل من إيران 
أن  قب�ل   ،1 -  0 بنتيج�ة  والرتغ�ال 
يتعادل يف الجول�ة الثالثة واألخرة مع 

إسبانيا بنتيجة 2-2.
وخ�رج منتخ�ب أس�ود األطل�س من 
ال�دور األول بنقطة وحي�دة فقط، بعد 
خسارته أمام إيران والرتغال وتعادله 
أمام إس�بانيا. وقد اشتكى املغرب بعد 
إقصائ�ه م�ن ال�دور األول م�ن تقنية 
الفيدي�و »VAR« بدع�وى أنها ظلمت 
املنتخب املغرب�ي خصوصاً يف مباراتي 

الرتغال وإسبانيا.

يس�جل املنتخ�ب املغرب�ي يف املوندي�ال املقام حالي�ا يف قطر، 
املش�اركة السادس�ة يف تاريخه يف بطوالت كأس العالم، بعدما 
شارك يف نسخ البطولة أعوام )1970 و1986 و1994 و1998 
و2018(.. ورغم وقوعه يف مجموعة قوية خالل مونديال قطر، 
ضمت إىل جانبه منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا، إال أن أس�ود 
االطل�س، نجحوا يف تأكي�د قوتهم داخل املجموع�ة، وذلك بعد 
االنطالقة املمي�زة التي حققوها خالل الج�والت األوىل والثانية 

والثالثة من دور املجموعات.
وصع�د منتخب املغ�رب لدور ال��16 يف موندي�ال قطر عقب 
تربع�ه عى قمة املجموعة السادس�ة »القوية« برصيد 7 نقاط، 
بع�د تحقيق�ه انتصاري�ن وتع�ادال وحي�دا، ليصب�ح صاحب 
الرصيد األعى من النقاط يف الدور األول باالشرتاك مع منتخبي 
هولندا وإنجل�رتا، اللذين حققا الرصيد ذات�ه يف مجموعتيهما، 

من إجمايل 32 منتخبا مشاركا يف مرحلة املجموعات.
وحق�ق املغرب نتائج متميزة يف مونديال 2022 بانتزاع تعادل 
من وصيف الدورة السابقة كرواتيا بدون أهداف، ضمن الجولة 
األوىل للمجموعة السادسة، قبل أن يتغلب عى نظره البلجيكي 
صاحب برونزية املونديال السابق روسيا 2018 بنتيجة 0-2.. 

وواصل تألقه يف الجولة األخرة أمام كندا.
وأصبح منتخب املغ�رب املمثل الوحيد للكرة العربية يف األدوار 
اإلقصائي�ة ملونديال قطر 2022، يف ظ�ل عدم تمكن منتخبات 

تونس وقطر والسعودية من اجتياز مرحلة املجموعات.
وبعدم�ا كان منتخب املغرب أول منتخ�ب عربي يتأهل ملرحلة 
خ�روج املغل�وب يف املونديال بنس�خة املس�ابقة ع�ام 1986 
باملكس�يك، كان منتخب )أس�ود األطلس( أيض�ا عى موعد مع 
التاري�خ بعدم�ا بات أول فري�ق عربي يصعد ل�دور ال�16 يف 
نسختن لكأس العالم، حيث حقق منتخبا السعودية والجزائر 
اإلنج�از ذات�ه م�رة واح�دة يف نس�ختي 1994 و2014 ع�ى 

الرتتيب.
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في حب 
ميسي 
والشوالي

   قوالً واحًدا يا مييس 
أنت التاريخ أنت األسطورة 

أنت املايض الجميل 
والحارض املُلهم.. برصاحة 
هذه الكلمات التي ذكرها 
املعلق االسطوري عصام 
الشوايل، وأضاف الشوايل 
ال أعتقد أني كنت عاطفيًا 

مع مييس لحد اآلن أكثر 
من لحظة جري مييس 

بالكرة من منتصف امللعب 
ومراوغته العبي أسرتاليا 

واقرتابه من تسجيل هدف 
مساٍو لألسطورة الراحل 

دييغو ارماندو مارادونا يف 
مونديال 86 وهنا أعادني 
الزميل الرائع الشوايل إىل 

ذكرياتي عندما علقت عىل 
بدايات مييس يف مونديال 
الشباب 2005 بهولندا.. 

وأنعش يل ذكريات خاصة 
معه عندما كان شاًبا.

 األسطورة ليونيل مييس 
أصبح أكثر العب فوًزا 

بجائزة رجل املباراة يف 
تاريخ كأس العالم بـ8 

مرات.
كانت هناك كلمات معربة 

لالعب الشاب ملنتخب 
األرجنتني  جوليان الفاريز 

يف 2011، عندما قال حلمي 
هو أن ألعب كأس العالم 

وقدوتي هو مييس. 
الفاريز يف 2022 يحقق 
حلمه ويحتفل مع قدوته.
عندما تتحقق األحالم يف 

كأس العالم هذا ما حدث يف 
مباراة أسرتاليا يف الدور 16 

من مونديال قطر. 
وعندما يرصح أسطورة 

الكرة اإلنجليزية  ريو 
فرديناند عن ليونيل مييس 
رصح قد قدم للتو أفضل 

عرض فردي رأيناه يف 
كأس العالم بمسافة ميل.

ال أحد يلموني يف حب 
الشوايل ياناس والله انه 

أفضل معلق عارصته 
كزميل وصديق شاهدته 
ينصف االسطورة مييس.
  كل هذه العظمة تقدمت 

من مييس روعة وقمة كرة 
القدم ليونيل مييس بعمر 

35 سنة يقدم هذه التحفة 
يف قطر 

ليونيل مييس بعد 1000 
مباراة.

789 هدفا. 
348 »أسيست«.

41 بطولة. 
الطريقة التي ال يزال 

مييس يتألق بها يف سن 
الـ 35 مثرية لإلعجاب إنه 
يصنع الفارق مع املنتخب 

األرجنتيني هو 90 ٪ 
مييس.

 الشوايل له يف مجال 
التعليق ما يقارب 20 إىل 

25 سنة.
انا مع صاحبي وزمييل 

وحبيبي الصديق العزيز 
عصام الشوايل عندما قال 

أراهن عىل أن األرجنتني 
ستكون يف استاد لوسيل 

يوم 18 ديسمرب )النهائي(.
عالقتي مع مييس وعصام 

الشوايل أكرب من مجرد 
العب ومعلق أكرب من عقول 

املنتقدين واملحروقني.
ختاما أكتب هنا معلقا 

بقلمي عرب جريدتنا الرائعة 
الوطن القطرية )ملحق 

$ الريايض(.
 ارخنتينا ارخنتينا لن تبكي 

هذه املرة يامييس.
األكيد كأس العالم هو الذي 

بحاجة إىل مييس.

حازم الكاديكي

$ الرياضي يسلط الضوء على مواجهة المغرب وإسبانيا

تحــٍد مــن نــوع خــاص

وقوية،  صعبة  مباراة  املغرب  منتخب  ينتظر 
منتخب  يواجه  عندما  خاص،  نوع  من  وتحد 
يف  التعليمية،  املدينة  استاد  ملعب  عىل  إسبانيا 
فيفا  العالم  كأس  مباراة  من  عرش  الستة  دور 
خاللها  يحلم  التي  املباراة  وهي   ،2022 قطر 
والتأهل  بالفوز  العربي  والشعب  املغرب  شعب 
إىل الدور ربع النهائي، لتحقيق إنجاز عربي غري 

مسبوق يف تاريخ املونديال.
يف  رائعة  من  أكثر  عروضا  املغرب  منتخب  قدم 
مجموعة  يف  وقوعه  من  الرغم  عىل  املونديال، 
صعبة تضم املنتخب البلجيكي املكتظ بالنجوم، 
إىل  باإلضافة  العالم،  بطل  وصيف  وكرواتيا 
يف  نجحوا  األطلس  أسود  ولكن  كندا،  منتخب 
فرض سيطرتهم عىل املجموعة، وحققوا مفاجأة 

هو  قوي  منتخب  حساب  عىل  بالتأهل  كبرية 
وودع  التأهل  يف  فشل  الذي  البلجيكي  املنتخب 

البطولة مبكرا من دور املجموعات.
املنتخب  دخل  األطلس،  ألسود  األول  اللقاء  يف 
البداية  رضبة  من  متخوفا  البطولة  املغربي 
واالنطالقة، ألنها جاءت أمام وصيف بطل العالم 
امليلء  البلجيكي  املنتخب  هو   ،2018 نسخة  يف 
نجم  بقيادة  امللعب  وسط  يف  خاصة  بالنجوم 
ولكن  مودريتش،  لوكا  األسباني  مدريد  ريال 
أسود األطلس نجحوا يف الخروج منها بالتعادل، 
يف  االنطالقة  بداية  بمثابة  املباراة  تلك  لتكون 

مونديال قطر.
نجوم  كان  الثانية،  املباراة  موعد  حل  وعندما 
الجدارة  من  وأظهروا  املحدد،  املوعد  يف  املغرب 
ما يعادل األمل املعقود عليهم، ونجحوا يف الفوز 
بهدفني دون رد يف واحدة من مفاجآت البطولة، 
ليضع املنتخب املغربي قدما يف دور الستة عرش، 

باملجموعة  األخرية  املباراة  يف  حدث  ما  ولكن 
كان مفاجأة أكرب، بعدما نجح األسود يف خطف 
كأول  عرش  الستة  دور  إىل  والتأهل  تذكرة،  أول 
للمنتخب  الثانية  التذكرة  تاركا  املجموعة 

الكرواتي، وأرسل بلجيكا خارج البطولة.

تاريخ المواجهات
التقى املنتخب املغربي يف وقت سابق مع نظريه 
خاللها  ينجح  لم  مناسبات،  ثالث  يف  اإلسباني 
أفضل  وكانت  الفوز،  يف  األطلس  أسود  منتخب 
أول  كانت  فقد  بالتعادل،  الخروج  هي  النتائج 
مباراة جمعت الطرفني يف الثاني عرش من شهر 
التصفيات  ذلك يف  1961، وكان  عام  نوفمرب يف 
املؤهلة لبطولة كأس العالم 1962، حيث تواجه 
لتحديد  وإياب  ذهاب  مباراتي  يف  املنتخبان 
املتأهل إىل مونديال تشييل، وشهدت تلك املباراة 

فوز املاتادور اإلسباني بهدف دون رد.
نفس  يف  العودة  لقاء  كانت  الثانية  املباراة 
التصفيات، وأقيمت يف الثالث والعرشين من شهر 
نوفمرب من عام 1961، وسقط املنتخب املغربي 
يف الخسارة بثالثة أهداف مقابل هدفني، ليتمكن 
التأهل واملشاركة يف  املاتادور من خطف تذكرة 

مونديال تسييل الذي أقيم عام 1962.
واملاتادور  األطلس  أسود  بني  اللقاءات  ثالث  أما 
بطولة  يف  أعوام،  أربعة  قبل  فكانت  اإلسباني، 
كأس العالم 2018 التي أقيمت يف روسيا، بعدما 
واحدة،  مجموعة  يف  املنتخبني  القرعة  أوقعت 
25 يونيو  الثالثة يوم  الجولة  املباراة يف  وأقيمت 
بهدفني،  اإليجابي  بالتعادل  وانتهت   ،2018
إلسبانيا،  اسياس  وإياجو  إيسكو  يومها  سجل 
النصريي  ويوسف  بوطيب  خالد  سجل  فيما 
هديف املغرب، ليودع املنتخب العربي البطولة من 

دورها األول بنقطة واحدة.

كتب – خالد عيل

نجوم أوروبا السالح 

»الركراكي« األقوى لـ
تطور أسود األطلس 

يعزز فرص التأهل

معرفة تامة 
»الكرة اإلسبانية« بـ

خالل  من  كبرية  أوروبية  خربات  املغرب  العبو  يمتلك 
العبني عىل أعىل مستوى يلعبون يف أكرب األندية األوروبية، 
باريس  نادي  أيمن  ظهري  حكيمي  أرشف  رأسهم  وعىل 
سان جريمان، وحكيم زياش العب تشيليس اإلنجليزي، 
والذي  اإلسباني،  إشبيلية  نجم  بونو،  ياسني  والحارس 
خالل  من  كبري  بشكل  اإلسبانية  الكرة  خريطة  يعرف 

تألقه وإجادته يف »الليجا«.
العبيه  بخربات  املباراة  هذه  يف  الركراكي  وليد  يتسلح 
املحرتفني، مع الروح القتالية العالية التي رجحت كفة 
املباريات املاضية، ومكنته من تحقيق تفوق  املغرب يف 
كبري عىل نجوم من ريال مدريد، مثل لوكا مودريتش يف 
االنتصار عىل  ثم  بالتعادل،  انتهت  التي  مباراة كرواتيا 
البعض  اعتربه  ما  بلجيكا، وهو  إدين هازارد يف مباراة 

فأل خري عىل الكرة املغربية.
العاملي،  املستوى  يف  واللعب  الخربات  أصحاب  ويبذل 
درجات  يف  يلعبون  الذي  زمالئهم  مع  كبرية  مجهودات 
نفسيا  تهيئتهم  أجل  من  املحليني،  الالعبني  أو  أقل 
بها  الفوز  وأن  سيما  ال  الصعبة،  املباراة  تلك  لخوض 
وعىل  العب  كل  عىل  وتاريخي  عاملي  مردود  له  سيكون 

منتخب املغرب عىل كافة األصعدة.

{ أشرف حكيمي 

بعد التطور الهائل منذ مونديال »2018«

الكرة المغربية تجني الثمار
منذ تاريخ آخر مباراة جمعت بني املغرب 
بشكل  املغربي  املنتخب  تطور  وأسبانيا، 
كبري، وبدأ يجني ثمار ذلك التطور، وتأهل 
قطر  فيفا  العالم  كأس  يف  املجموعة  كأول 
الثانية  للمرة  يتكرر  إنجاز  يف   ،2022
عىل  التغيريات  بعض  وحدثت  للمغرب، 
سوف  العربي،  واملنتخب  املغربية  الكرة 
املنتخب  حظوظ  زيادة  يف  ذلك  يساهم 
النهائي  ربع  الدور  إىل  التأهل  يف  املغربي 

من البطولة.
الفرنيس هرييف رينارد  2018 كان  يف عام 
السعودي،  للمنتخب  الحايل  الفني  املدير 
رأس  عىل  يأتي  واليوم  للمغرب،  مدربا 
كفاءة  أثبت  وطني  مدرب  الفنية  القيادة 

كبرية يف كأس العالم، وبات وليد الركراكي 
قاد  بعدما  أفريقيا  يف  املدربني  أهم  أحد 
املغرب لتحقيق الهدف املطلوب حتى اآلن 

يف املونديال العاملي.
يف  يقوده  كان  فقد  األسباني،  املنتخب  أما 
يتوىل  واليوم  هيريو،  فريناندو   2018 عام 
بعض  وتغريت  إنريكي،  لويس  تدريبه 
عىل  املاتادور،  منتخب  يف  املهمة  األسماء 
صاحب  إيسكو  فرانشيسكو  املثال  سبيل 
صاحب  إسباس  وإياجو  األول،  الهدف 
إنييستا  أندريس  وكذلك  الثاني،  الهدف 

وسريجيو راموس وجريارد بيكيه.
املغرب أيضا تغريت خريطة العبيه يف آخر 
املثال  سبيل  عىل  عنهم  فيغيب  سنوات،   4

األول،  الهدف  صاحب  بوطيب  يوسف 
مهدي  والقائد  أمرابط،  الدين  نور  وكذلك 
األحمدي،  كريم  امليدان  ومتوسط  بنعطية 
ويتواجد معه مجموعة من الالعبني املميزة 
وعىل   2018 عام  بطولة  يف  شاركوا  الذين 
زياش  وحكيم  حكيمي  أرشف  رأسهم 
ورومان  بونو  وياسني  النصريي  ويوسف 
منري  والحارس  بوفال  وسفيان  سايس 
املحمدي. تطور املنتخب املغربي وصل إىل 
احتالله مركزا متقدما يف تصنيف االتحاد 
مباراة  لعب  أن  فبعد  القدم،  لكرة  الدويل 
املركز  يف  وهو   ،2018 عام  يف  أسبانيا 
الستة  دور  لقاء  يدخل  واألربعني،  الحادي 

عرش يف بطولة 2022.
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جيل مغربي 
موهوب

عندما وقع أسود الرافدين يف 

املجموعة السابعة التي ضمت بلجيكا 

وصيفة تصنيف الفيفا وكرواتيا 

وصيفة مونديال روسيا وكندا 

املنتخب املتطور.. تحدث املتفائل 

فقال يمكن لألسود أن تقدم مستوى 

مرشفا يف هذه املجموعة القوية ولو 

لعب القدر دوره فسوف تتأهل إىل 

دور الستة عرش كثاني املجموعة وهو 

مردود فني سوف يحسب لكتيبة 

املدرب الوطني وليد الركراكي.

حقيقة، ومنذ مونديال دييغو 

مارادونا يف املكسيك عام 1986، 

وعىل امتداد مشاركاته الست، 

الواضح أن »أسود األطلس« ال 

يذهبون إىل هذا املحفل الكروي 

بعقدة النقص العربي، مع منتخبات 

أوروبا وأمريكا الجنوبية، بل يذهبون 

لعرض مواهبهم ويحصدون 

اإلعجاب مع كل مشاركة. 

* جيل مغربي موهوب يسلم الراية 

لجيل آخر منذ أول مشاركة عام 

70، وبحسب عمري الذي أتاح يل 

االستمتاع بجيل التيمومي وعزيز بو 

دربالة وبادو زاكي ثم جيل مصطفى 

حجي وبصري صالح الدين وأحمد 

بهجة وأشعر بالحزن للخروج أمام 

األملان أشعر أننا أمام منتخب حايل 

يحكي قصة جميلة يف دوحة العرب 

سوف تخلد لألجيال القادمة. 

      وهانحن نشعر بالفخر ونحن نرى 

جيل حكيمي، بونو، زياش، وبوفال 

املوهوب يقارع ويتفوق عىل أفضل 

املنتخبات، ويتأهل لدور الستة عرش، 

بعد تصدر مجموعته كأول منتخب 

عربي يصل إىل هذا اإلنجاز يف جميع 

مشاركات املنتخبات العربية. 

  * قدم نجوم هذا الجيل أداًء واقعياً 

وظهر تفوق بعض النجوم منذ 

املشاركة يف كأس العرب قطر 2021 

بمنتخب جل العبيه من املحليني، وإن 

لم يكتب لهم النجاح إال أنهم فازوا 

بجائزة اللعب النظيف، ثم أظهروا 

الوجه الحقيقي أثناء تصفيات 

املونديال ووصلوا إىل النهائيات عن 

جدارة واستحقاق.

* ويف مونديال فيفا قطر 2022، 

واصل أسود األطلس عروضهم 

القوية بالتعادل مع كرواتيا، وصيف 

بطل العالم، ثم قهر بلجيكا، ثالث 

مونديال موسكو 2018 وثاني 

التصنيف العاملي، ثم »دهس« كندا 

كروياً ومعانقة ثمن النهائي.

* جيل مغاربي شجاع لن ينىس.. 

حمل آمال العرب باقتدار وصعد 

من مجموعة صعبة رائداً ومتصدراً، 

وسيواجه بعد ساعات قادمة املاتدور 

األسباني بكل مواهبه ونجومه، فهل 

يفعلونها بالتأهل إىل ربع نهائي 

املونديال يف أول سابقة تحدث 

ملنتخب عربي تنهي تاريخا سابقا 

بالوقوف عند املشاركات املرشفة يف 

دور املجموعات أو الوقوف عند عتبة 

الوصول إىل دور الستة عرش إىل أبعد 

تقدير.

أحمد الظامري 
إعالمي يمني 

وليد الركراكي.. مدرب محلي قدم نفسه بصورة مميزة

صـنــع فــي الـمـــغــــرب

قدم املغربي وليد الركراكي املولود بضواحي 
متميزة  بصورة  باريس  الفرنسية  العاصمة 
عطفا عىل ما قدمه مع املنتخب املغربي، حيث 
خاللها  يتعرض  لم  مباريات  ثالث  خاض 
نجاح  يف  الرس  كلمة  هو  وكان  للخسارة، 
الذهاب  قبل  األوىل  الجوالت  خالل  الفريق 

للدور الثاني.
املغرب  مع  الركراكي  خاضها  فقط  وديات 
قبل املونديال خالل معسكرين، بالطبع مهمة 

أشبه باملستحيل.. اال ان املدرب املحيل املغربي 
نجاحات  من  يحمله  وما  بفكره  استطاع 
قبله  من  الكثريون  عنه  عجز  ما  تحقيق  من 

ليصبح هو االبرز يف تاريخ الكرة املغربية.
القدم وهو  بكرة  نشأ شغوفا  الركراكي  وليد 
ال يزال يف سن مبكرة، لعب لفريق »كورباي 
إيسون«، فريق املنطقة حيث ولد، تحت قيادة 
غارسيا«  »رودي  املخرضم  الفرنيس  املدرب 
بالصدفة  اكتشافه  يف  الفضل  له  يعود  الذي 
لكورباي  األول  الفريق  يدرب  كان  حينما 
دو  »راسينغ  بفريق  التحق  بعدها  إيسون.. 
الدرجة  باريس«، وهو ناد من 

الفرنيس  تولوز  نادي  رصده  وهناك  الثالثة، 
الفريق  إىل  ضمه  عىل  وعمل  القدم،  لكرة 

وعمره 23 سنة.
عام  يف  باريس«  »راسينغ  لفريق  انضم 
فقط  أندية  لـ5  املدافع  هذا  لعب   ،1999
فرنسا  يف  منها   4 االحرتافية،  مسريته  خالل 
وهي تولوز، وأجاكسيو، وديجون وغرونوبل، 
»راسينغ  هو  إسبانيا  يف  واحد  وفريق 
من  سنوات   3 معه  أمىض  الذي  سانتاندير« 

2004 إىل 2007.
وصل إىل أعىل مستوى له مع الفريق وانضم 
القدم  لكرة  املغربي  الوطني  املنتخب  إىل 

تحت قيادة املدرب الربتغايل أومربتو كويلهو 
االحرتايف  املسار  لكن   ،2000 ديسمرب  يف 
حينما  خاصة  التعثر،  بعض  شهد  للركراكي 
مواسم   3 بعد  عقده  الفرنيس  النادي  أنهى 
عقوبات  خلفية  عىل  مالية  مشاكل  بسبب 
وأجربته  تولوز،  نادي  عىل  فرضت  رضيبية 

عىل تقليص عدد العبيه.
لعب  يف  االحرتافية  مسريته  الركراكي  أنهى 
كرة القدم يف عام 2010، لكنه استمر بعض 
يف  الهواة  مستوى  عىل  املمارسة  يف  الوقت 
فريق »فلوري مريوجيس« بضواحي باريس، 

قبل أن يرشع يف التدريب 

كتب - عوض الكبايش

ـــنـــجـــاح األجـــــــــــواء الــــعــــائــــلــــيــــة.. ســـــر ال
توفري  عىل  املغرب  مدرب  يعتمد 
الفريق..  يف  العائلية  األجواء 
وهذه الطريقة لم تأت من فراغ، 
بل كانت تميمة نجاحه مع فريق 
معه  وتتويجه  البيضاوي  الوداد 
بالثنائية املوسم املايض »الدوري 
إفريقيا«،  أبطال  ودوري  املحيل 
الستالم  أسهمه  رفع  إنجاز 
قبل  املنتخب  مدرب  منصب 
العرس  انطالق  قليلة عىل  أشهر 

التي  العالقة  تساهم  العاملي. 
تنشيط  يف  الالعبني  مع  تجمعه 
امللعب،  أرضية  عىل  عطاءاتهم 
الركراكي عىل حضور  ويحرص 
أولياء أمور الالعبني حتى تسود 
داخل  املنتخب  يف  العائلة  »روح 
عىل  معتمدا  وخارجه«.  امللعب 
هناك  عاملية  مسابقة  يف  انه 
والبعض  أوالد  لديه  البعض 
بأن  الشعور  يف  يرغب  اآلخر 

اآلن  وحتى  بجوارهم  عائالتهم 
وقال:  ذلك،  يف  صائبون  نحن 
عىل  األمور  تكون  تفوز  »عندما 
عند  ولكن  الصحيح،  الطريق 
االنتقادات..  تكون  الخسارة 
مسؤوليتي يف هذا القرار، ونحن 
الفوز  عقب  سعداء  أنهم  رأينا 
عملنا  عىل  نركز  بلجيكا،  عىل 
والعائالت ال تزعجنا طاملا نراهم 

بعد املباريات فقط«.

بالدوري  التتويج 
مـــــــع الــــدحــــيــــل

يف  بعد  فيما  تجربة  الركراكي  خاض 
بطولة  بلقب  فاز  حيث  الدحيل.. 

سنة  النادي  مع  الدوري 
يتوىل  أن  قبل   ،2020

املقاليد  عىل  اإلرشاف 
الفنية للوداد البيضاوي 
معه  توج  حيث  بلقب 
املغربي  بالدوري 
أبطال  ودوري 

أفريقيا 2022.
الدويل  وبدأ 
السابق  املغربي 
ته  مسري
عندما  التدريبية 
كمساعد  عمل 
املنتخب  مدرب 
بني  املغربي 
2012 و2013. 

فريق  أول  وكان 
الركراكي  دربه 

غاية  إىل   2014 من  الرباطي  الفتح 
املحيل  بالدوري  معه  وفاز   2020

وكأس العرش.

بـــــالـــــلـــــقـــــب؟ ـــــم  ـــــحـــــل ن ال  ـــــــــاذا  ـــــــــم ل
بكأس  بالفوز  نحلم  ال  ولَم  هنا  نتوقف  »لن 
عقب  حديثه  الركراكي  وليد  أكد  هكذا  العالم«.. 
التأهل إىل ثمن نهائي مونديال قطر 2022 بعد 
املجموعة  وتصدر  الكندي  املنتخب  عىل  الفوز 
السادسة أمام كرواتيا، ليسجل بذلك 
اسمه يف تاريخ كرة القدم املغربية 
والعربية واإلفريقية. ويعترب أول 
الثاني  الدور  بلغ  عربي  مدرب 

يف نهائيات كأس العالم.
وال يخفي الركراكي طموحاته 
املسابقة:  الذهاب بعيدا بهذه  يف 
اعتبارا  الصفر  من  نبدأ  أن  »يجب 
ذلك  وبعد  قدما  الغد ونميض  من 
ستكون  سيحدث.  ما  سنرى 
التالية  األدوار  يف  معقدة  األمور 
أمر  العالم  كأس  يف  فاللعب 
وأبرز  لالعبني«.  بالنسبة  رائع 
املنتخب  صفوف  يف  العبا  »كنت 
العالم،  كأس  يف  أبدا  ألعب  ولم 
من  األخرية  الجولة  يف  مرتني  فشلنا 

التصفيات، وبما أننا نؤمن بقضاء الله وقدره«.
منتخبات  تضم  جدا  قوية  مجموعة  املغربي  وتصدر 
األخرية  النسخة  بطل  وصيفة  كرواتيا  صورة  يف  عاملية 
من كأس العالم، وبلجيكا صاحبة املرتبة الثانية يف تصنيف الفيفا 

للمنتخبات.
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نجوم المغرب بثقة وإصرار قبل التحدي اإلسباني الكبير:

»األسود« التعرف المستحيل

النفس  يف  كبرية  وثقة  وترقب،  حماس 
يشوبها الحذر والرغبة يف تحقيق االنتصار 

ومعانقة التاريخ أمام املاتادور.
البعض  يراها  وقد  صعبة  املهمة  نعم 
اليأس  تعرف  ال  األسود  لكن  مستحيلة، 
كلمة  قاموسها  يف  وليس  االستسالم،  وال 

»مستحيل«.
املرتقبة  القمة  ساعات قليلة فقط وتنطلق 
نهائي  ثمن  يف  وإسبانيا  املغرب  بني 
يف  وبرغبة  كبرية  بطموحات  املونديال، 
تحقيق إنجاز جديد يفوق إنجاز مونديال 

املكسيك 1986.
العبو املغرب يدركون جيدا أن املهمة ليست 
بقيادة  اإلسباني  الفريق  وأن  فعال،  سهلة 
اللقاء  سيدخلون  إنريكي  لويس  مدربه 
وهم يف قمة الرتكيز ألنهم ال يريدون تكرار 
دور  يف  األخرية  اليابان  مباراة  سيناريو 
للفريق  ألف حساب  املجموعات، ويعملون 
املغربي ولذلك، فاألمور ستكون أكثر إثارة 
مضاعف  جهد  إىل  وستحتاج  وسخونة 

التحدي،  قوة  ورغم  لكن  الجميع.   من 
أنهم تعاهدوا عىل بذل  وصعوبة املهمة إال 
عرق  نقطة  ولو  ادخار  وعدم  الجهد  كل 
املغربية  الجماهري  إسعاد  أجل  من  واحدة 
ورسم البسمة عىل شفاههم سواء الحضور 
أو  التعليمية،  املدينة  بإستاد  املدرجات  يف 
كافة الجماهري العربية يف كل أرجاء الوطن 

العربي خلف الشاشات.
املرتقبة  للمواجهة  التنازيل  العد  وقبل 
اللقاء، وصعوبته  األسود عن  تحدث العبو 
رسالة  موجهني  له..  جاهزيتهم  ومدى 
برضورة  وطالبوهم  للجماهري  خاصة 
للفريق  ومساندتهم  دعمهم  استمرار 
الحلم  مشوار  ومواصلة  اإلنجاز  لتحقيق 

املغربي والعربي يف املونديال العاملي.
منتخب  نجوم  أحد  الحداوي  مصطفى 
1986 الذي قاد املغرب لعبور تاريخي إىل 
يتمكن  أن  يف  يطمح  أنه  أكد   16 الـ  دور 
أبعد  عىل  الوصول  من  األطلس«  »أسود 
مباراة  من  بداية  املونديال،  خالل  نقطة 

إسبانيا املرتقبة والصعبة.
وقال الحداوي يف ترصيحات لوكالة األنباء 
الفرنسية: »جيلنا كان يضم العبني مميزين 
وصلوا إىل أوج العطاء، أما املنتخب الحايل، 
شاركوا  مخرضمني  نجوما  يمتلك  فهو 
وآخرين  روسيا،  مونديال  يف  سابًقا 

يشاركون للمرة األوىل«.
وأضاف الحداوي، صاحب التجربة الغنية 
يف املالعب الفرنسية مع أندية سانت اتيان، 
املنتخب  »تأهل  بأن  وأنجيه،  لنس  نيس، 
الحايل إىل ربع النهائي سيصب يف مصلحة 
املغربية. لقد تأهلوا عن جدارة  القدم  كرة 

واستحقاق والتاريخ سيشهد لهم«.
 ،2010 بطلة  إسبانيا  تخطي  حال  ويف 
الربتغال  بني  الفائز  املغرب  سيالقي 

وسويرسا.
ووصف الحداوي )61 عاماً( املواجهة أمام 
إسبانيا بـ »الصعبة ضد منتخب شاب يف 
طور التكوين ولديه مستقبل باهر«، لكنه 
تبدو  »الحظوظ  أن  اعتقاده  عن  أعرب 

الطرفني  يف  العبني  لوجود  نظرًا  متساوية 
يلعبون يف أكرب الدوريات األوروبية«.

لم  أنه  املغربي  املنتخب  "أثبت  قال: 
تصدر  بعدما  تأهل  فقد  بالصدفة،  يتأهل 
قوية  منتخبات  وأمام  بامتياز،  مجموعته 
مبرشة  كانت  املؤرشات  أن  مضيفا  جًدا”، 

منذ البداية".
مجموعة  يف  وقوعنا  رغم  قائال:  وتابع 
كانت  وكندا،  وكرواتيا  بلجيكا  مع  صعبة 
نصيبنا،  من  التأهل  يكون  بأن  ثقة  لدي 
تغيري  كانت  املميزة،،  املؤرشات  أوىل  ألن 
املدرب وحيد خليلوزيتش الذي أدى خالفه 
أن  قبل  دولياً  األخري  اعتزال  إىل  مع زياش 
يعود عن قراره بعد إقالة البوسني وتعيني 

املدرب الوطني وليد الركراكي.
"رس  قائال:  ترصيحاته  الحداوي  وختم 
اليوم  املنتخب  يكون  أن  يف  يكمن  النجاح 
وتقنياً،  تكتيكياً،  ذهنيًا،  يومه،  يف  الثالثاء 
وأن يلعب بقتالية ورجولة"، وإن شاء الله 

يحالفه التوفيق لتحقيق الفوز.

{ أسود األطلس تسعى لكتابة التاريخ

الحداوي : نطمح 

للوصول إلى 

أبعد نقطة

دعم الجماهير مهم لتحقيق معجزة أمام »الماتادور«

كتب – محمد الجزار 

ال صوت يعلو فوق صوت »الموقعة 
اإلسبانية« الحاسمة اليوم الثالثاء.

بدر بانون يؤكد:

كلنا على قلب رجل واحد
أكد النجم املغربي بدر بانون عىل جاهزيته هو 

وزمالئه للمواجهة املرتقبة مع املنتخب اإلسباني 
من الناحية الفنية والبدنية، مؤكدا أن املباراة صعبة 

للغاية، وتحتاج إىل بذل جهد مضاعف من الجميع 
من أجل تحقيق الفوز وحصد بطاقة العبور إىل ربع 

النهائي. وقال بانون: الفريق يف حالة فنية وبدنية 
جيدة، وجميع الالعبني عىل قلب رجل واحد والكل 
يلعب من أجل هدف التأهل وتحقيق إنجاز جديد 

للكرة املغربية والعربية. وشدد بانون عىل أن املدرب 
وليد الركراكي يبذل مجهودات كبرية مع الالعبني 

للوصول بهم إىل أفضل جاهزية، وتهيئتهم للتعامل 
مع اللقاء والتفوق عىل املنافس القوي الذي يعد أحد 

املرشحني بقوة للفوز باللقب.

{ بدر بانون يتحدث للزميل محمد الجزار

عبدالصمد الزلزولي:

سنقول »كلمتنا« اليوم
قال عبدالصمد الزلزويل العب املنتخب 
من  سيقاتلون  وزمالءه  إنه  املغربي 
أجل تحقيق الفوز عىل اسبانيا وحصد 
بطاقة العبور إىل دور الـ 16 يف كأس 
قادر  املغرب  الزلزويل:  وقال  العالم. 
عىل التأهل، وال يخاف من أي منتخب، 
من  املباراة  لهذه  جاهزون  والالعبون 
التي  املغربية  الجماهري  إسعاد  أجل 

تقف بجوارنا وتساندنا يف كل مباراة 
ونريد أن نرد لها الدين.

»نحن  قائال:  ترصيحاته  واختتم 
مباراة  يف  كلمتنا  لنقول  جاهزون 
إسبانيا، وسنلعب بكل قوة من أجل 
الفوز  وتحقيق  كبرية  مباراة  تقديم 
الجماهري  وكل  املغاربة  إلسعاد 

العربية أيضا«.
{ عبد الصمد الزلزولي

زكريا بوخالل:

نرغب في مواصلة المشوار
املنتخب  العب  بوخالل  زكريا  شدد 
مع  املواجهة  صعوبة  عىل  املغربي 
الـ16  دور  يف  اإلسباني  املاتادور 
الفريقني  أن  مؤكدا  املونديال،  من 
اللقاء بهدف واحد وطموح  سيدخالن 

االنتصار فقط.
وقال بوخالل: املنتخب املغربي له نية 
والتأهل  إسبانيا  منتخب  عقبة  تجاوز 

أجل  العالم، من  نهائي كأس  ربع  إىل 
مواصلة مشوارنا يف املونديال.

القدرة  لديهم  الالعبون  وأضاف: 
العزيمة  بفضل  بذلك  القيام  عىل 
الكبري  للحماس  باإلضافة  واإلرصار، 
مع  الركراكي  وليد  صنعه  الذي 
يحالفنا  أن  فقط  ونأمل  الالعبني 

التوفيق.
{ زكريا بوخالل

الالعب رقم 1 »يتصدر المشهد«الفيفا يشيد بـ »بطل الحكاية«

مطوال  تقريرا  »الفيفا«  موقع  نرش 
مشيدا  الركراكي،  وليد  املدرب  عن 
املغربي  للمنتخب  الفني  باملردود 

تحت قيادته.
يستحق  الركراكي  أن  الفيفا  وأكد 
املغرب  حكاية  بطل  يكون  أن 

ألنه  فقط  ليس  قطر،  يف  الرائعة 
املناسبة  اللعب  طريقة  أوجد 
الفريق.  أداء  يف  املطلوب  والتوازن 
غرفة  وضبط  الجميع  لتوحيد  لكن 
كان  صدع  أي  وترميم  املالبس 

موجودا فيها قبل قدومه.

ساهم الجمهور املغربي إىل حد كبري يف 
اإلنجاز "العظيم"، الذي حققه أسود 

األطلس بالوصول إىل دور الـ 16، وهو 
املنتخب العربي الوحيد الذي نجح يف 

تحقيق ذلك فيما خرجت قطر والسعودية 
وتونس من الدور األول مبكرا.

وتصدر الجمهور املغربي املشهد طوال 
البطولة بحماسه الكبري وانفعاالته التي 
ال تتوقف عىل مدار الشوطني سواء كان 

الفريق فائزا أم ال، بشكل أشاد به كل 
املتابعني.

وبات الجمهور املغربي مصدر القلق 
للمنافسني بفضل بثه الحماس الكبري يف 

نفوس الالعبني وتحفيزهم لتقديم أفضل 
مستوى يف كل املباريات.
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البرتغال تتطلع لتخطي سويسرا

مواجهة خارج التوقعات
الربتغال وسويرسا إلنهاء  أ - يتطلع منتخبا  الدوحة - د. ب. 
غيابهما عن دور الثمانية يف نهائيات كأس العالم لكرة القدم، 
الـ16 يف مونديال  الثالثاء يف دور  اليوم  وذلك عندما يلتقيان 

قطر 2022.
املونديال لعدة سنوات،  الثمانية يف  املنتخبان عن دور  وابتعد 
لكن الفرصة تبدو مواتية اآلن للعودة من جديد إىل هذا الدور، 

خالل لقاء الفريقني الذي يجرى عىل ملعب لوسيل.
ويسعى منتخب الربتغال، بقيادة نجمه املخرضم كريستيانو 
رونالدو، للعب يف دور الثمانية باملونديال للمرة الثالثة، بعدما 

بلغه يف نسختي 1966 بإنجلرتا و2006 يف أملانيا.
ويف ثامن مشاركاته بكأس العالم، صعد منتخب الربتغال لدور 
تصدر  بعدما  تاريخه،  يف  الخامسة  للمرة  املسابقة  يف  الـ16 
ترتيب املجموعة الثامنة يف مرحلة املجموعات بالنسخة الحالية 
خسارة  مقابل  انتصارين  تحقيقه  عقب  نقاط،   6 برصيد 

وحيدة.
 3 مثري  بفوز  املونديال  يف  مشواره  الربتغايل  املنتخب  وافتتح 
/ 2 عىل منتخب غانا، قبل أن يتغلب 2 / صفر عىل منتخب 

أوروجواي يف الجولة الثانية.
وبعدما حسم بطاقة الصعود لألدوار اإلقصائية رسميا، خرس 
منتخب الربتغال 1 / 2 أمام منتخب كوريا الجنوبية يف ختام 

لقاءاته بدور املجموعات، ليثري القلق يف نفوس محبيه.
الذي تمثلت  ورغم تصدره للمجموعة، لكن منتخب الربتغال، 
أبرز إنجازاته يف كأس العالم بالحصول عىل املركز الثالث قبل 
56 عاما، لم يقدم األداء املأمول، خاصة رونالدو، الذي اختري 
وفقا  قطر،  بمونديال  األول  الدور  يف  األسوأ  التشكيلة  ضمن 

لصحيفة )دييل ميل( الربيطانية.
آماال عريضة عىل شاكريي  املقابل، تضع جماهري سويرسا  يف 
يف تحقيق حلمها بالصعود لدور الثمانية يف كأس العالم للمرة 
األوىل منذ نسخة املسابقة التي جرت عىل املالعب السويرسية 

عام 1954.
لدور  سويرسا  منتخب  تأهل  يف  بارزا  دورا  شاكريي  ولعب 
عىل  والثالثة  تاريخه  يف  السابعة  للمرة  املونديال  يف  الـ16 
املجموعة  الثاني يف ترتيب  املركز  الفريق  احتل  التوايل، بعدما 

السابعة برصيد 6 نقاط من انتصارين وخسارة وحيدة.
وصنع شاكريي )31 عاما( هدف سويرسا الوحيد، الذي أحرزه 
بريل إيمبولو خالل فوز الفريق 1 / صفر عىل الكامريون يف 
بالنتيجة  الفريق  خسارة  عن  غاب  لكنه  االفتتاحية،  الجولة 
ذاتها أمام الربازيل يف الجولة الثانية، غري أنه افتتح التسجيل 
خالل فوز سويرسا 3 / 2 عىل رصبيا يف ختام لقاءات الفريق 

بدور املجموعات.
السابقة ملصلحة  اللقاءات  وكانت األفضلية خالل 

فوزا،   11 حقق  الذي  السويرسي،  املنتخب 
بينما حقق منتخب الربتغال 9 انتصارات 

وفرض التعادل نفسه عىل 5 لقاءات.
ويتجدد املوعد بني املنتخبني هذا العام 
التقيا  أن  سبق  بعدما  الثالثة،  للمرة 
يف بطولة دوري األمم األوروبية قبل 
6 أشهر، حيث حققت الربتغال فوزا 
كبريا 4 / صفر يف اللقاء األوىل الذي 
سويرسا  تثأر  أن  قبل  بملعبها،  أقيم 

رسيعا من تلك الخسارة بعدما فازت 
املنتخبني  لكن  أرضها،  عىل  / صفر   1

يف  اإلقصائية  لألدوار  التأهل  عن  عجزا 
املسابقة القارية يف النهاية.

{ منتخب البرتغال

{ منتخب سويسرا

مراد ياكين :

قوتنا في اتحادنا
أكد مراد ياكني، املدير الفني ملنتخب سويرسا، أن منتخب بالده 
يسعى لتحقيق الفوز عىل حساب الربتغال يف مونديال قطر.

رونالدو  »كريستيانو  الصحفي:  املؤتمر  يف  ياكني  وقال 
يحب اللعب يف املساحات، لذلك لن نرتك له هذا األمر«.

يحرس  بمفرده  العبا  نضع  لن  »أنه  وواصل: 
سيلعب  السويرسي  املنتخب  رونالدو،  كريستيانو 

كمجموعة واحدة وبقلب واحد«. 
رونالدو  أن  نعلم  بالتضامن،  قوتنا  »نحن  وأتم: 
يحدث الفارق لكن سوف نرى كيف ستسري األمور 

ونأمل بأن نتأهل إىل ربع النهائي«. 
ورغم اللقاءات العديدة التي جرت بني املنتخبني والتي 
بلغت 25 مباراة عىل الصعيدين الرسمي والودي، لكن 
تلك املواجهة ستكون األوىل بني الربتغال وسويرسا يف كأس 

العالم.

فرناندو سانتوس:

قادرون على الفوز
الربتغال، فريناندو سانتوس عىل  الفني ملنتخب  املدير  علق 

األنباء املتداولة بشأن الوجهة الجديدة للنجم كريستيانو 
»لم  الصحفي  املؤتمر  يف  سانتوس  وقال  رونالدو. 

أتحدث مع كريستيانو حول األمر بصدق«. وتابع: 
املنتخب،  الالعبني يف  بيننا كان بشأن  دار  »كل ما 
)للنرص  كريستيانو  انتقال  أمر  عن  سمعت  وقد 
ال  لكني  املؤتمر،  إىل  وصويل  بعد  هنا  السعودي( 
أعلم حقيقة هذه املعلومة«. وأضاف »القرار يعود 
نحن  املناسبة،  وجهته  اختيار  يف  كريستيانو  إىل 
وأكد  هدفنا«.  وهذا  العالم  كأس  عىل  حاليا  نركز 

سانتوس أن مباراة سويرسا ستكون صعبة، مشددا 
عىل أن »منتخب الربتغال قادر عىل الفوز والتأهل إىل 

دور الثمانية«. وكانت تقارير إسبانية قد أكدت أمس أن 
رونالدو وافق عىل العرض املقدم من نادي النرص السعودي، 

حيث سيحصل عىل راتب خيايل.

{ مراد ياكين

{ فرناندو سانتوس 

برونوإيمبولو:

التوقعات ال 
تحسم النتيجة

يخطف األضواء
سويرسا  منتخب  مهاجم  إيمبولو  برييل  أكد 
أن كريستيانو رونالدو قائد منتخب الربتغال 
العبي  ولجميع  له  بالنسبة  ملهما  العبا  يعد 
جيله. وأشار إيمبولو يف املؤتمر الصحفي قبل 
لقاء الربتغال وسويرسا يف ثمن نهائي كأس 
فذ  رونالدو العب  »كريستيانو  أن  إىل  العالم 
بكل املقاييس وأترشف باللعب ضده« اليوم 
الربتغال  منتخب  إن  إيمبولو  وقال  الثالثاء. 
يبقى »املرشح املفضل للفوز باللقاء نظريا«، 
يف  الرغبة  »يملك  السويرسي  املنتخب  لكن 

تقديم صورة مختلفة وتحقيق الفوز«.
»املنتخب  الفرنيس  موناكو  العب  وأضاف 
الالعبني  من  جديدا  جيال  يملك  السويرسي 
أمر رائع  الخربة وهو  بجانب بعض عنارص 
ما  أفضل  لتقديم  متحفزا  الجميع  يجعل 
لديه«. وأشار إيمبولو إىل أن حالة الالعبني يف 
وليس  الفائز  الفريق  هوية  ستحسم  املباراة 

التوقعات النظرية قبل اللقاء.

إذا كان النجم الربتغايل كريستيانو رونالدو 
فيها  يخوض  مرة  كل  يف  باالهتمام،  يستأثر 
مباراة مع منتخب بالده يف مونديال 2022، 
النابض  القلب  فإن  الكامريات،  عليه  وترتكز 
األلعاب  صانع  هو  أوروبا«  »سيليساو  يف 

برونو فرنانديز.
برونالدو،  اإلعالم  وسائل  اهتمام  ويجعل 
يلعبون  زمالءه  أن  له،  العام  الرأي  وتقدير 
مانشسرت  ان العب وسط  بيد  ثانوية،  أدوارا 
كصانع  النظر  يلفت  بدأ  فرنانديز،  يونايتد، 
كما  فريقه،  صفوف  يف  الرئييس  األلعاب 
بحسم  بالده  ملنتخب  سمحت  ثنائية  سجل 
التأهل إىل ثمن النهائي، قبل الجولة األخرية.

فرناندو سانتوس،  الربتغال،  مدرب  وأجرى 
كوريا  ضد  األخرية  املباراة  يف  عدة  تغيريات 
رونالدو،  إراحة  تتضمن  لم  الجنوبية، 

فخرسها 1-2 يف الرمق األخري.
املجموعة،  بصدارة  احتفظت  الربتغال  لكن 

وستواجه سويرسا اليوم يف ثمن النهائي.

{ إيمبولو

{ برونو 

فرنانديز

أكد روبن دياز، مدافع منتخب الربتغال، أن فريقه يخوض مرحلة مختلفة من عمر بطولة كأس 
العالم 2022. وقال دياز يف املؤتمر الصحفي، إن طبيعة األدوار اإلقصائية مختلفة، موضحا أنه ال 

بديل عن تحقيق الفوز وهو ما يسعون له يف لقاء اليوم.
وأضاف: »نحن جاهزون لكل السيناريوهات بما فيها تسديد رضبات الرتجيح وتدربنا كثريا عىل 
هذا األمر«. وأشار إىل أن املباراة ضد سويرسا ستكون قوية وصعبة، مؤكدا أنه يفكر يف أداء فريقه 

والعبيه وليس فيما سيقدمه املنتخب السويرسي الذي سيقاتل بالطبع للتأهل.
الرتكيز  يتطلب  أمر  وهو  األوىل،  للمراكز  والتقدم  البطوالت  عىل  املنافسة  »هدفنا  دياز:  وواصل 
وتنفيذ تعليمات املدرب بكل جدية«. وأوضح أن هناك تناغما بني املدافعني رغم تغري التشكيالت، 

مؤكدا أن الجميع يكونون جاهزين عىل أرض امللعب. 

قوية وصعبة
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حجز املنتخ�ب الياباني مقعداً له يف الدور ربع 
النهائي، بع�د فوزه أمس عىل املنتخب الياباني 
ب�ركالت الرتجي�ح، بعد نهاي�ة الوقتني األصيل 
واإلضايف بالتعادل اإليجابي )1-1( مساء امس 
اإلثنني، ضمن منافس�ات ال�دور ثمن النهائي، 
بموندي�ال قط�ر 2022، خ�الل املواجهة التي 

أقيمت عىل استاد الجنوب.
وتقدم�ت اليابان بالنتيجة ع�ر دايزن مايدا يف 
الدقيقة 43، فيما عدل النتيجة للكروات الالعب 

إيفان برييسيتش  يف الدقيقة 55.
وج�اءت املباراة قوي�ة خاصة يف الش�وط األول، 
ب�دأ فيها املنتخب الياباني بش�كل أفضل محاوالً 
مباغتة املنتخب الكرواتي بهدف مبكر، من خالل 

أول ف�رص املباراة بالدقيقة 2 برأس�ية يوش�يدا 
التي مرت بقليل عىل مرمى املنتخب الكرواتي .

ورد برييس�يتش ع�ىل تل�ك املحاول�ة، بعد أن 
حاول اس�تغالل خطأ ارتكبه مدافع اليابان يف 
التمرير داخل منطقة الجزاء، واطلق تس�ديدة 
قوية تص�دى حارس مرمى املنتخ�ب الياباني 

جوندا وذلك يف الدقيقة 7.
وام�ام رسع�ة يف نقل الهجمة، ح�اول املنتخب 
الكرواتي أن يضغط أكث�ر عىل مرمى املنتخب 
اليابان�ي، ومحاولة التس�ديد م�ن بعيد، حيث 
حاول املدافع املتألق يف املونديال جفارديول من 
خالل تس�ديدة قوية أن يباغ�ت حارس مرمى 

املنتخب الياباني.
ال�رد عىل تلك التس�ديدات كان قويا من جانب 
اليابان، بعد أن س�نحت لالعبها كامادا فرصة 

س�هلة للتس�جيل يف الدقيق�ة 40 تأل�ق فيه�ا 
حارس مرمى املنتخب الكرواتي.

لتأت�ي الدقيق�ة 43، التي ع�رف فيها املنتخب 
اليابان�ي الطريق لتس�جيل أول اهداف اللقاء، 
عر دايزن مايدا ال�ذي تلقى تمريرة من زميله 

مايا يوشيدا.
وحاول املنتخب الكرواتي يف الثواني األخرية ان 
يس�جل هدف التعادل قبل نهاية الشوط األول، 

لكن ترسع العبيه حال دون تمكنه من ذلك .
وم�ع بداية الش�وط الثاني، واص�ل اليابانيون 
التهديد، بتس�ديدة من كامادا مرت أعىل مرمى 

كرواتيا يف الدقيقة 46.
وص�وب ماتيو كوفاس�يتش العب خط وس�ط 
منتخب كرواتيا كرة م�ن خارج املنطقة، مرت 

بمحاذاة القائم األيمن يف الدقيقة 48.
وبعد مح�اوالت مكثفة من الكروات، جاء الحل 
يف الالعب يف إيفان برييس�يتش، الذي تمكن من 
تس�جيل هدف التعادل يف الدقيقة 55، بعد أن 
تلقى كرة عرضية من الطرف األيمن عر زميله 
دي�ان لوفرين وس�دد كرة رأس�ية عىل يس�ار 

الحارس.
وس�نحت للمنتخ�ب الكرواتي فرص�ة إلضافة 
اله�دف الثاني ع�ر نجمه ل�وكا مودريتش يف 
الدقيقة 62، الذي س�دد م�رة قوية تصدى لها 

جوندا حارس منتخب الياباني براعة.
تلتها تس�ديدة قوية أخرى منن خارج منطقة 
الجزاء، عر مس�جل هدف التعادل برييسيتش 

مرت بجانب القائم األيمن يف الدقيقة 76.
واس�تمرت املحاوالت دون أي فعالية حقيقية، 
لينتهي الوقت األصيل بالتعادل اإليجابي، ويتم 

االتجاه إىل األشواط اإلضافية.
وأرسل ميتوما قذيفة من خارج منطقة الجزاء، 
تص�دى لها حارس كرواتيا براع�ة يف الدقيقة 
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الجزاء، مرت بجانب القائم األيمن.
واتج�ه الفريق�ان إىل ركالت الرتجي�ح، الت�ي 
ابتسمت للكروات بنتيجة )3-1(، بعدما أضاع 

مينامينو وميتوما العبا اليابان.

تفوقت بركالت الترجيح على اليابان

كرواتيا تتأهل بشق األنفس
كتب - وحيد بوسيوف

اليابانكرواتيا
42

)ركالت الترجيح(
األهداف: دايزن مايدا د43 )اليابان(

إيفان بيريسيتش د55 )كرواتيا(
الطرد: ال يوجد

الحكم: إسماعيل الفاتح

بيريسيتش.. يجاور ميسي ومبابي
رفع إيفان برييس�يتش عدد األهداف التي س�جلها يف تاريخ مشاركاته 
بكأس العالم، إىل س�تة أهداف، بعد الهدف الذي سجله أمس يف 
مرمى املنتخب الياباني بالدور ال�16. وبهذا الهدف يكون 

أكثر العب كرواتي تسجيالً لألهداف يف املونديال.
كم�ا أصبح نج�م اإلنرت رابع العب يس�جل يف آخر 3 
نس�خ من كأس العال�م بعد كريس�تيانو رونالدو 

وليونيل مييس وشريدان شاكريي.
وس�جل إيفان هدفه ال�33 م�ع كرواتيا ليكون 
ثاني الهدافني التاريخيني بالتساوي مع ماريو 
ماندجوكيت�ش. وس�اهم برييس�يتش يف عرشة 
أه�داف خالل 14 مباراة م�ن كأس العالم منذ 
2014، ثال�ث أكث�ر الالعبني مس�اهمة يف هذه 
الفرتة بع�د ليونيل مييس وكيلي�ان مبابي. وأول 
الع�ب كرواتي يس�جل يف ثالث نس�خ مختلفة من 
كأس العال�م. وكما تخطى رقم دافور س�وكر كأول 
العب يس�جل 10 أهداف يف البطوالت الكرى. وش�ارك 
برييس�يتش يف 120 مباراة بقميص منتخب كرواتيا، سجل 

خاللها 33 هدفا وصنع 27 أخرى.

{ بيريسيتش

زالتكو يكتب التاريخ
يواص�ل الكرواتي زالتك�و داليتش قيادة 
منتخ�ب ب�الده إىل تحقيق نتائ�ج مميزة 
يف كأس العال�م، بع�د أن تمكن أمس من 
الوصول مع كرواتي�ا للدور ربع النهائي، 
وتفوق�ه ع�ىل املنتخ�ب اليابان�ي بركالت 

الرتجيح يف الدور السادس عرش.
وقاد زالتكو املنتخب الكرواتي يف املونديال 
خالل 11 مباراة، حقق معه 5 انتصارات 
وخرس م�رة واحدة فيما تع�ادل 5 مرات 

أيضا.
وق�اد املنتخب الكروات�ي مرتني إىل الدور 
الس�ادس عرش، ومرتني أيض�ا لدور ربع 
النهائ�ي، فيم�ا يعت�ر وصيف النس�خة 
املاضي�ة الت�ي أقيمت يف روس�يا 2018، 
بع�د أن انه�زم يف النهائي أم�ام املنتخب 

الفرنيس.
وأصبح زالتك�و أكثر مدرب يقود كرواتيا 

{ زالتكوإىل ربع نهائي كأس العالم عر التاريخ.

ليفاكوفيتش.. رجل المباراة
حصد الح�ارس دومينيك ليفاكوفيتش جائزة أفضل العب 
يف مب�اراة كرواتي�ا والياب�ان، ضمن منافس�ات دور ثمن 
نهائي بطول�ة كأس العالم قط�ر 2022. ونجح الحارس 
الكروات�ي يف التصدي ل�� 3 ركالت ترجيح، ليقود الفريق 

للدور ربع النهائي، من بطولة كأس العالم قطر 2022.
وأس�فرت نتيجة مباراة الياب�ان وكرواتيا، عن فوز األخري 
بركالت الج�زاء، بعدما انته�ى الوقتان األص�يل واإلضايف 
بالتع�ادل اإليجاب�ي بهدف ملثله. وس�جل أه�داف مباراة 
اليابان وكرواتيا، دايزن مايدا للس�اموراي يف الدقيقة 43 
من اللق�اء، بينما تع�ادل برييزيتش ملنتخ�ب كرواتيا عن 

{ ليفاكوفيتشطريق رأسية صاروخية يف الدقيقة 55.

ناجاتومو.. رقم جديد
تمك�ن يوتو ناجاتومو العب املنتخ�ب الياباني، من مواصلة 
تحقيق األرقام التاريخية، بمش�اركته يف مب�اراة أمس التي 
جمعت السامواري أمام كرواتيا يف دور ال�16، خالل اللقاء 

الذي أقيم عىل استاد الجنوب. 
وبحس�ب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فإن ناجاتومو أصبح 
ثان�ي أكثر الالعبني اآلس�يويني مش�اركة يف مباريات كأس 

العالم يف التاريخ برصيد 15 مباراة. 
ويأت�ي يف املرك�ز األول، الكوري الجنوب�ي ميونج بو هونج 
برصي�د 16 مب�اراة. ويحتل الك�وري الجنوب�ي بارك جي 

سونج، املركز الثالث برصيد 14 مواجهة.
{ ناجاتومو



22

السنة )28( - الثالثاء  12 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 6 ديسمبر 2022م العدد )9955(

رسالة دعم
من األسطورة »بيليه«

دعم األس�طورة الربازيلية بيليه، منتخب بالده، قبل مواجهة 
أم�س أم�ام كوريا الجنوبي�ة، يف ثمن نهائ�ي مونديال قطر 

2022، وذلك رغم حالته الصحية الحرجة.
وذك�رت تقارير أن حالة بيليه الصحية تدهورت منذ إدخاله 

مستشفى ألربت أينشتاين، الثالثاء املايض، يف ساو باولو.
وأشارت إىل أن بيليه لم يعد يستجيب للعالج الكيميائي الذي 
كان يخض�ع له منذ س�بتمرب 2021، عق�ب عملية جراحية 

لرسطان القولون.
وكتب بيليه عرب صفحته الرس�مية عىل »فيس�بوك«: »يف عام 
1958 )بالسويد(، رست يف الش�وارع أفكر يف الوفاء بالوعد 
ال�ذي قطعته إىل والدي، أعلم أن الكث�ر قدموا وعودا مماثلة 

ويبحثون أيضا عن كأس العالم األول«.
وأتم: »سأشاهد املباراة )أمام كوريا( من املستشفى، وسأقوم 

بالدعاء لكل واحد منكم، أتمنى لكم حظا طيبا«.
ونجح بيليه يف الوفاء بوعده لوالده يف نس�خة 1958، عندما 
قاد منتخب بالده للتتويج باملونديال للمرة األوىل يف تاريخها، 

عقب االنتصار عىل السويد، البلد املضيف، بنتيجة 2-5.

{ بيليه

نيمار يكرر 
إنجاز رونالدو

أصب�ح نيم�ار دا س�يلفا ثالث العب 
منتخ�ب  م�ع  األه�داف  يس�جل 

الربازي�ل يف 3 بط�والت مختلف�ة 
لكأس العالم.

وس�جل نيمار هدفا يف ش�باك 
كوري�ا الجنوبية خالل مباراة 
الفريق�ن ضم�ن دور ال�16 

لكأس العالم قطر 2022.
وبذلك نجح نيمار يف التسجيل 
بكأس العالم للنس�خة الثالثة 
عىل الت�وايل، بعدما س�جل يف 
موندي�ال 2014 يف الربازي�ل، 

و2018 يف روسيا.
ليك�ون ه�و ثال�ث الع�ب يحقق 

هذا الرق�م من منتخ�ب الربازيل، 
بعد األس�طورة بيليه الذي سجل يف 

4 ك�ؤوس عالم مختلف�ة وهي 1958 
و1962 و1966 و1970.

وأيضا الظاهرة رونالدو الذي سجل يف كأس 
{ نيمارالعالم أعوام 1998 و2002 و2006.

ريتشاليسون.. ُيضيف هدفه الثالث
تمكن ريتشاليس�ون م�ن إضافة هدفه الثال�ث يف بطولة كأس 
العال�م قط�ر 2022، بع�د أن س�جل أمس اله�دف الثالث 
للمنتخ�ب الربازييل خالل مواجهة كوريا الجنوبية، بالدور 

السادس عرش.
وكان صاح�ب ال�� 25 عام�ا، قد غاب عن التس�جيل 
خ�الل املواجه�ة الثاني�ة للمنتخ�ب الربازييل أمام 
س�ويرسا، التي انتهت بفوز السيليس�او بهدف 
نظيف س�جله الالعب كاس�يمرو، حيث كان 

غاضب�ا بعد أن أخرجه تيتي يف الش�وط الثاني م�ن تلك املواجهة 
لع�دم تس�جيله ألي هدف يف تلك املباراة، فيم�ا لم يرشكه تيتي يف 
املباراة الثالثة بعد أن ضمن السيليساو التأهل قبل الجولة األخرة 

من دور املجموعات.
وكان ريتشاليس�ون ق�د س�جل هدف�ن يف افتت�اح الربازي�ل 

ملبارياتها بمونديال قطر يف مرمى رصبيا، حيث قاد منتخب 
بالده للفوز بهدفن نظيفن، خالل املباراة التي سجل 

فيها هدفا يعترب لحد األن األفضل يف البطولة.

{ ريتشاليسون

فينيسيوس يقص الشريط 
تمك�ن فينيس�يوس جوني�ور، جن�اح 
أول  تس�جيل  م�ن  الربازي�ل،  أي�رس 
أه�داف منتخب بالده يف ش�باك كوريا 
الجنوبية، خالل مب�اراة الفريقن املقامة 
أمس بمنافسات دور ال�16 بكأس العالم )قطر 
2022(. وأح�رز فينيس�يوس اله�دف األول يف الدقيق�ة 
الس�ابعة من اللقاء، بعد مجهود ف�ردي ممتاز من رافينيا، 

الجبه�ة  ال�ذي توغ�ل يف 
اليمنى بشكل رائع داخل 
الج�زاء، وم�رر  منطق�ة 

ك�رة عرضية مرت من أمام 
الجميع لتصل إىل فينينسيوس. ونجح نجم ريال مدريد يف 

تس�ديد كرة متقنة داخل شباك الحارس كيم سيونج جيو، 
ليحرز أول أهدافه بقميص الربازيل يف كأس العالم.

بعد »198« دقيقة

»أليسون«..! أول تصد لـ
تصدى أليس�ون، حارس مرمى الربازيل، ألول 
تس�ديدة عىل مرماه بمنافس�ات بطولة كأس 

العالم قطر 2022.
وش�ارك أليس�ون يف أول مباراتن للمنتخب 
الربازي�يل بمرحل�ة املجموعات أم�ام كل من 
رصبي�ا وس�ويرسا، فيما تواجد ع�ىل مقاعد 
الب�دالء يف املب�اراة الثالثة أم�ام الكامرون، 
وعاد للمش�اركة أساس�يا أمس بدور ال� 16 

أمام كوريا الجنوبية.
وشهدت مباراة كوريا، تصديا رائعا ألليسون، 
ح�رم املنتخب اآلس�يوي م�ن فرصة تس�جيل 
ه�دف يف الدقيق�ة 17، بعدما أطل�ق هوانج هي 
تشان، تسديدة صاروخية من خارج املنطقة، تألق 

الحارس وأبعدها بأطراف أصابعه إىل ركنية.
وذكرت ش�بكة »سكواكا« لإلحصائيات، أن أليسون بعد 
198 دقيق�ة لعب، ق�ام بأول تصدٍّ ل�ه يف مونديال 2022، 

بعدما أنقذ فرصة هوانج.
ولم يخترب أليس�ون خالل مواجهتي رصبيا وس�ويرسا، بعدما فشل 

{ أليسون بيكر املنتخبان يف تهديد أو زيارة شباك الحارس املخرضم.

منتخب السامبا يتخطى كوريا الجنوبية ويتأهل لـ»الثمانية«

باألربعة.. البرازيلي ما أروعه
تأه�ل املنتخب الربازي�يل للدور ربع 
النهائ�ي، م�ن بطول�ة كأس العالم 
قط�ر 2022 بس�هولة، بع�د فوزه 
أمس عىل كوريا الجنوبية بنتيجة 4 
1-، خ�الل املباراة التي أقيمت أمس 
ع�ىل اس�تاد لوس�يل، ضم�ن الدور 

ال�16.
وسجل أهداف املنتخب الربازييل كل 
من فينيس�يوس جونيور يف الدقيقة 
7، ونيم�ار يف الدقيقة 13، وأضاف 
يف  ريتشاليس�ون  الثال�ث  اله�دف 
الدقيق�ة 29، فيم�ا س�جل لوكاس 
باكيتا الهدف الرابع يف الدقيقة 36، 
فيما س�جل س�يونج هو بايك هدف 

كوريا الجنوبية يف الدقيقة 76.
وس�يواجه املنتخب الربازييل كرواتيا 

يف الدور ربع النهائي.
وج�اءت بداي�ة املب�اراة قوي�ة من 
جانب املنتخب الربازييل، الذي حاول 
من�ذ الدقائ�ق األوىل تس�جيل هدف 
السبق، فيما فش�ل املنتخب الكوري 
يف مقاوم�ة هجمات الربازيلين التي 
قاده�ا الثالثي نيمار وفينيس�يوس 

ولوكاس باكيتا.
وتمكن السيليس�او من تسجيل أول 
أهداف اللقاء عن طريق فينس�يوس 
يف الدقيق�ة 7 م�ن عمر اللق�اء بعد 
تمري�رة عرضي�ة م�ن رافيني�ا من 
الناحية اليمنى، سددها فيني برباعة 

داخل املرمى.
املنتخ�ب  كان  ال�ذي  الوق�ت  ويف 
الك�وري الجنوب�ي يبحث عن هدف 
التعادل، جاء نيمار ليس�جل الهدف 

الثاني للربازيل يف الدقيقة 13.
وأض�اف نيم�ار اله�دف الثاني يف 
الدقيقة 13 م�ن ركلة جزاء تحصل 
عليه�ا بع�د تدخ�ل الع�ب كوري�ا 

بية  لجنو ا

عىل ريتشارليسون.
بع�د  الك�وري  املنتخ�ب  وخ�رج 
الهدف م�ن منطقته بحثا عن هدف 
أليس�ون بيكر  التقلي�ص، وتصدى 
بطريق�ة رائع�ة ملحاول�ة املنتخ�ب 
الك�وري الجنوبي�ة، يف الدقيقة 17 
بعدم�ا أطل�ق هوان�ج ه�ي تش�ان 
خ�ارج  م�ن  صاروخي�ة  تس�ديدة 
الح�ارس وأبعدها  تأل�ق  املنطق�ة، 
بأط�راف أصابع�ه إىل ركنية، حرم 
من خالل الشمش�ون من اس�تعادة 

توازنه يف اللقاء.
برازيلي�ة  كث�رة  مح�اوالت  وبع�د 
إلضافة اله�دف الثالث بع�د انهيار 
تام من املنتخب الك�وري الجنوبي، 
تمك�ن ريتشاليس�ون م�ن إضاف�ة 
الثال�ث للسيليس�او يف الدقيق�ة 29 
م�ن عم�ر اللقاء بع�د جمل�ة رائعة 
بن الثالثي ريتشارليسون ورافينيا 
وتياجو س�يلفا، وهو الهدف الثالث 
له أيض�ا يف البطولة بع�د هدفيه يف 
مرمى رصبي�ا خالل افتتاح املنتخب 

الربازييل ملبارياته بالبطولة.

وأض�اف ل�وكاس باكيت�ا اله�دف 
الرابع للمنتخب الربازييل يف الدقيقة 
36، ه�ذه امل�رة بواس�طة ل�وكاس 
باكيتا بعد تمريرة تلقاها من مسجل 

الهدف األول فينيسيوس جونيور.
وانته�ى الش�وط بتق�دم الربازي�ل 

برباعية نظيفية.
وح�اول املنتخب الك�وري الجنوبي 
خ�الل الش�وط الثان�ي، أن يدخ�ل 
بش�كل أفضل، حيث كاد سون نجم 
توتنه�ام أن يس�جل اله�دف األول 
بالدقيقة 47 من خالل تسديدة مرت 

بقليل عىل مرمى أليسون بيكر.
ورد نيم�ار ع�ىل تل�ك املحاول�ة يف 
الدقيق�ة 53، من خالل توغله داخل 
منطقة الجزاء بمجهود فردي وسدد 
ك�رة زاحفة تص�دى له�ا الحارس 

الكوري بصعوبة.
واكتف�ى املنتخب الكوري بتس�جيل 
س�جله  املب�اراة،  يف  وحي�د  ه�دف 
س�يونج ه�و باي�ك يف الدقيق�ة 76 
بتسديدة قوية خارج منطقة الجزاء 

فشل أليسون يف صدها.

كتب- وحيد بوسيوف
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األهداف: فينيسيوس جونيور د7، نيمار د13 
ريتشاليسون د29، لوكاس باكيتا د36 )البرازيل(

سيونج هو بايك د76 )كوريا الجنوبية(
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في تقرير لصحيفة »لوموند«:

إشادة فرنسية بالنسخة التاريخية

من  لها  تقرير  يف  الفرنسية،  »لوموند«  صحيفة  ونرشت 
الدوحة، ترصيحات ملشجعني فرنسيني أثنوا فيها بشكل 
كبري عىل األجواء السائدة يف دولة قطر، والتنظيم املحكم 
2022، كما  FIFA قطر  العالم  لنهائيات كأس  واملتميز 
قد  الدوحة  إىل  بها  التي جاؤوا  املسبقة  النظرة  أن  أكدوا 

تغريت تماماً.
وقال املشجعون، وهم 6 أصدقاء، يف حديثهم مع مبعوث 
الصحيفة بنجامني بارث، إنهم فوجئوا بالدقة العالية يف 
التنظيم، حيث لم يضطروا للوقوف يف طوابري االنتظار، 
فوجئوا  أنهم  كما  جانبية،  عراكات  أي  يصادفوا  ولم 

بمستوى األمن واألمان يف قطر، بحيث إن »املرء إذا نيس 
حافظة نقوده فوق الطاولة، فسيجدها حيث نسيها«.

الفرنسيني  املشجعني  أن  تقريرها  يف  الصحيفة  وذكرت 
كانوا يعتقدون أنهم سيصلون إىل الدوحة، ثم يغادرونها 
إىل  قدموا  فقد  بها،  جاؤوا  التي  املسبقة  األحكام  بنفس 
مونديال قطر حاملني بعض الشكوك والكثري من املخاوف 
حول طبيعة املعاملة هنا، وذلك بسبب االنتقادات التي ال 
تعد وال تحىص والتي كانت قطر موضوعاً لها.. مضيفة: 
»ولكن، بمجرد وصولهم، ال يكفون عن الثناء عىل األجواء 

الرائعة يف دولة قطر«.

قولهم:  املذكورين  املشجعني  عن  الصحيفة  ونقلت 
»شعرنا بالخجل من أن نقول ملن حولنا إننا ذاهبون إىل 
النهاية  يف  لكن  تذاكرنا،  إلغاء  يف  فكرنا  أننا  حتى  قطر، 
فيه  )قطر(  البلد  هذا  عن  يقال  ما  كل  سعداء.  سنعود 
دولة  يف  أن:»الظروف  إىل  مشريين  الهراء«..  من  الكثري 
باألجواء  استمتعنا  وقد  نظن،  كنا  مما  مرونة  أكثر  قطر 

االحتفالية للمونديال«.
ووصفت الصحيفة الفرنسية يف تقريرها تنظيم املونديال 
يف قطر بأنه »دقيق وخاٍل من العيوب«، وأن األمور مضت 

بسالسة، ما سمح بظهور مزيج فريد من الثقافات.

إنزال أعالم المنتخبات المغادرة

المشاركة ب��ال��دول  تحتفي  »ال��م��ح��ام��ل« 

باريس- قنا- 
أشاد مشجعون 

فرنسيون باألجواء 
التي تجري فيها 
منافسات كأس 

العالم FIFA قطر 
2022، وبحسن 
تنظيم الحدث 

العالمي، والجو 
االستثنائي الذي 

يسود دولة قطر.

ركالت الترجيح

مع خروج العديد من املنتخبات بدات املحامل يف االبقاء عىل اعالم الدول 
املشاركة، بينما تم انزال اعالم الدول التي خرجت 

واملعروف أنه خالل مهرجان، تم رفع أعالم الدول املشاركة يف نهائيات 
ويعد  تراثيا.  محمال   32 عىل   2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 
مهرجان »كتارا« للمحامل التقليدية من أهم الفعاليات املصاحبة لكأس 
العالم FIFA قطر 2022 التي تنظمها »كتارا«. يذكر أن بطولة كأس 
يف  تقام  التي  األوىل  البطولة  هي  ليست   ™2022 قطر   FIFA العالم 

للجماهري  تسمح  مدمجة  بطولة  أكثر  ولكنها  فقط،  العربية  املنطقة 
املالعب  كافة  تجهيز  وتم  اليوم،  يف  واحدة  مباراة  من  أكثر  بحضور 
للتربيد  بتكنولوجيا  للمشجعني  املخصصة  واملناطق  التدريب  ومرافق 
بالطاقة الشمسية للحفاظ عىل درجة حرارة معتدلة، مع العلم أن جميع 
املالعب صديقة للبيئة مع إمكانية التحكم يف درجة الحرارة بها. تداول 
رواد مواقع التواصل االجتماعي صورة تحمل أعالم الدول املشاركة يف 
مونديال قطر 2022. وظهر يف الصور أعالم الدول التي ما زالت تنافس 
يف بطولة كأس العالم، مرفوعة عىل متن سفن صغرية يف الدوحة. ومع 
انتهاء مباراتي االمس تبقت اعالم 10 دول سيتم االكتفاء بثمانية منها 

فقط وهي املنتخبات التي تمكنت من التأهل للدور املقبل.

كتب - عوض الكبايش




