
24 صفحةيصدر عن $  بمناسبة مونديال قطر 2022األربعاء 7 ديسمرب 2022م العدد )9956(

أسود األطلس يعبرون الماتادور لربع نهائي المونديال

تسلم إيدك يا »بونو«تسلم إيدك يا »بونو«
NO إسبانيا YES المغرب
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يبدو أن ما قاله »الركراكي« املدير الفني للمنتخب 
املغربي، لم يكن مجرد حماس وال نبوءة: ولم ال 

نفوز بكأس العالم؟
أصبحت املغرب عنوانا لإلنجازات الكروية العربية 

و»مرشقا« لالنتصارات املونديالية املدهشة، كما 
حدث باألمس أمام إسبانيا

هي مرشق األنوار.. األحرار 
منتدى السؤدد وحماه

للُعىل عنوان.. ملُء كل جنان
هكذا يغنون، وهذا ما يصدقون.. املغرب »الحارسة« 

عىل املحيط، تطلق شالل األغاني حتى الخليج، يف 
ليلة الحلم البهيج، وربما حرمت أغانيها وأهازيجها 
عىل طول مضيق جبل طارق وبحر بوران، اإلسبان 

من النوم، يف ليلة لم يكن يتوقع اإلسبان أنها 
ستأتي.

أعظم األحالم العربية يف الكرة بدأت من املغرب، هي 
التي فعلتها يف مونديال عام 1986 باألرجنتني، يوم 

كانت أول فريق عربي صعد إىل دور الستة عرش 
يف كأس العالم، وأمس، كانت أول منتخب عربي 

يحطم جدار اليأس ومجرد الحضور والتمثيل 
املرشف والتعادل بطعم املكسب، وغريها من تلك 

املرادفات التي اخرتعناها ثم صدقناها، ثم أكلناها 
وهضمناها، واكتفينا يف كل بطولة بدور املتفرجني، 
تطوينا »السنني«، نحتفل فقط بالصعود، أن نكون 
بني هؤالء.. أما أن ننافس أو نزاحم أو نغادر النظر 

إىل أسفل، فقبل املغرب، كان كل ذلك هراء.
منذ أن صعد املنتخب املرصي إىل كأس العالم عام 

1934 كأول منتخب عربي يف البطولة، قبل أن 
يغيب عنها 56 عاماً كاملة، حتى مونديال 1990 
يف إيطاليا، كتب »أسود األطليس« أبهى صفحات 

العرب يف تاريخ البطولة، 
فاستحقوا أن يكونوا أصحاب 

أروع إنجازاتنا فيها، فهم 
يشاركون السعودية وتونس 
إنجاز املشاركة ست مرات يف 

املونديال، وهم أكثر منتخباتنا 
تسجيالً يف املونديال بـ 18 

هدفاً، إضافة إىل رضبات الرتجيح التي سجلوها 
باألمس، وعربوا بها اإلسبان، يف ليلة كان فيها 

»املغاربة« املتن والحروف والعنوان.
مشهد املغرب أمس أمام إسبانيا، كان األروع يف 

تاريخ املشاركات العربية بالبطولة، سبقته أربعة 
مشاهد أخرى، بهية هي األخرى، لكنها لم تكن يف 

روعة املشهد املغربي أمس.
أول مشاهد الحضور العربي الزاهية، كان ملنتخب 

تونس يف مونديال عام 1978، وقتها 
كان الفريق التونيس، ممثل إفريقيا 

الوحيد يف األرجنتني، وفاز يف الجولة 
االفتتاحية أمام املسكيك بثالثة 

أهداف مقابل هدف، وخرس من 
بولندا بهدف، وتعادل سلبياً مع 

أملانيا.
ويف إسبانيا عام 1982، كان 

الجزائر صاحب الحضور 
األهم، فقد كانت املشاركة 

األوىل ألبناء الجزائر، 
الذين تمكنوا من الفوز 

عىل أملانيا الغربية 
2 - 1، يف واحدة 

من أكثر صفحات 

البطولة خلوداً، قبل أن يخرس 
الفريق من النمسا 1 - 2، 

وعاد ليفوز عىل تشييل 3 - 2، 
وكان ممكناً أن يميض لألمام، 

لوال اتفاق النمسا مع األملان.
ويف املكسيك عام 1986، 

حقق املغرب أفضل إنجاز 
عربي، فكان »أسود األطليس« أول من يتجاوز 

دور املجموعات يف البطولة والوحيد الذي يتصدر 
مجموعته، بعد التعادل السلبي مع بولندا، وبنفس 

النتيجة مع انجلرتا، ثم الفوز عىل الربتغال بثالثة 
أهداف مقابل هدف، يف واحد من 

املشاهد العربية الخالدة يف 
املونديال، والذي كانت ذكرياته 

تطل كلما حلت بطولة كأس 
العالم، وال شك أن ذكرياته 

رافقت »أسود األطلس« عىل 
األرض القطرية، مدفوعني 

بحضور جماهريي 
عربي لم يسبق من 
قبل، قادهم ملا هو 
أبعد من اإلنجاز 

القديم.
وكتبت 

السعودية 
اسمها 

يف سجل 
املحاوالت 

العربية الجادة، يف مونديال 
الواليات املتحدة األمريكية 

عام 1994، إذ كان الصعود األول للمنتخب 
السعودي، فخرس من هولندا 1 - 2، وفاز عىل 
املغرب 2 - 1، وعىل بلجيكا 1 - 0، ليصعد إىل 

دور الستة عرش.
ورسمت الجزائر يف الربازيل 2014، واحداً من 
أجمل مشاهدنا الكروية، فرغم البداية املفاجئة 

بالخسارة من بلجيكا 1 2-، إال أنها عادت وفازت 
عىل كوريا الجنوبية 4 2-، ثم تعادلت مع روسيا 
بهدف لكل فريق، لتصعد إىل دور الـ 16، والذي 

واجهت فيه املنتخب األملاني الفائز بالبطولة وقتها، 
وأرهق الجزائريون املاكينات، قبل أن يخرسوا 

بهدفني مقابل هدف يف األوقات اإلضافية.
وال شك أن اإلنجاز املغربي األخري، بالعبور إىل 

ربع النهائي، يحسب للنسخة القطرية، ويضيف 
إليها أيضاً، فقد استفاد منها وأفادها، فالصعود 

التاريخي تحقق عىل األرض القطرية، ليكتمل 
استثناء النسخة العاملية، التي ارتقت بعطاء الكرة 

العربية عىل املستوى العاملي، مدفوعاً بمؤازرة 
جماهريية لم تحدث من قبل، وهو أمر طبيعي يف 

ظل إقامة البطولة عىل أرض عربية، كما أن الصعود 
ذاته، جاء ليضيف إىل الزخم الجماهريي املوجود 

هنا، بمشاركة فريق عربي يف رصاع النخبة.
أخرياً، يباهي تاريخ األدب اإلسباني، بأديب يدعى 

فيديريكو جارسيا لوركا، كان شاعراً وكاتباً 
مرسحياً ورساماً وعازفاً، له مرسحية شهرية تحمل 

اسم »ُعرس الدم«، كان يقول »سالم عىل من رأى 
العني كادت أن تبكي فأضحكها«.. يبدو أن إسبانيا 

دون أن تدري أو وهي تدري، فعلت ذلك.. أبدعت 
وكادت، لكنها يف النهاية أضحكتنا، يف ليلة تشبه 

»عرس املوت«.

وأشــرقــت .. من المـغـرب
مقال

أنوار اإلنجازات تشع في مونديال العرب

نبيــل فكــري.. 
يكتـب:

الصعود التاريخي يتحقق على األرض القطرية.. ليكتمل استثناء النسخة العالمية

أكثر منتخباتنا تسجيال في المونديال.. 
يحقق الحلم بعرض من خيال

أسود األطلس أول من تأهل
إلى دور الستة عشر والثمانية

المغاربة يواصلون الزحف لألمام.. 
و»الركراكي« مدرب ُهمام

إنجاز جديد بعزم الرجال.. يتجاوز 
ذكريات المكسيك و»ثالثية البرتغال« 

االحتفاالت على مضيق جبل طارق وبحر البوران.. خطفت »النوم من اإلسبان«



كأس  يف  التاريخ  كتابة  يف  رحلته  املغربي  املنتخب  واصل 
العالم قطر 2022، بالتأهل للدور ربع النهائي عىل حساب 
3 / 0، بعد انتهاء الوقت األصيل  إسبانيا، بركالت الرتجيح 
التي  املباراة  خالل  السلبي،  بالتعادل  للمباراة  واإلضايف 

أقيمت أمس عىل ملعب املدينة التعليمية.
ربع  للدور  يصل  عربي،  منتخب  أول  األسود  وأصبح 

النهائي يف تاريخ كأس العالم.
املدربني  بني  تكتيكية  املباراة  جاءت  متوقعا،  كان  وكما 
عىل  وليد  فيها  تفوق  انريكي،  ولويس  الركراكي  وليد 
املنتخب  نجوم  تحركات  كل  شل  أن  بعد  الروخا،  مدرب 
ومنح  مهاجميه،  أمام  املساحات  يرتك  لم  حيث  اإلسباني، 
لم  ما  وهذا  فقط،  الكرة  عىل  االستحواذ  فرصة  إلسبانيا 
يعره الركراكي أي اهتمام وتحدث عنه يف املؤتمر الصحفي 

قبل املباراة.
بداية اللقاء كانت هادئة من الجانبني، مع محاولة اسبانيا 
األسود  اعتمد  فيما  الكرة،  من  املغربي  املنتخب  حرمان 
التي قادها تارة حكيم زياش وتارة  املرتدة  الهجمات  عىل 

أخرى سفيان بوفال الذي قّدم مباراة كبرية.

وسنحت 
أول فرصة يف املباراة للمنتخب 

11، عرب مخالفة نفذها أرشف حكيمي  املغربي يف الدقيقة 

مرمى  لحارس  األفقية  العارضة  عىل  بقليل  مرت 
اسبانيا أوناي سيمون.

عرب   ،26 الدقيقة  يف  املحاولة  تلك  عىل  الروخا  ورد 
العمليات،  منطقة  يف  توغل  الذي  أسينسيو  ماركو 
الخارجية  بالشباك  ارتطمت  قوية  تسديدة  وأطلق 

ملرمى الحارس ياسني بونو.
يخادع  أن  ميونخ  بايرن  نجم  مزراوي  نصري  وحاول 
قوية  تسديدة  عرب   ،33 الدقيقة  يف  سيمون  أوناي 
تصدى لها حارس مرمى املنتخب اإلسباني عىل مرتني.

املنتخب  جانب  من  كانت  األول  الشوط  محاوالت  وآخر 
عىل  بقليل  مرت  التي  أكرد  نايف  رأسية  عرب  املغربي، 

القائم األيرس للمنتخب اإلسباني وذلك يف الدقيقة 42.
األول  الشوط  نهاية  عن  املباراة  حكم  بعدها  ليعلن 

بالتعادل السلبي بني املنتخبني.
تكون  أن  الثاني  الشوط  يف  اإلسباني،  املنتخب  وحاول 
بدايته أفضل، من خالل مخالفة مبارشة نفذها داني أوملو 

يف الدقيقة 54 تألق فيها ياسني بونو.
حدود  عىل  كرة  اإلسباني  املنتخب  العب  أوملو  داني  وسدد 
يف  بونو  مرمى  عن  بعيدا  مرت  لكنها  الجزاء،  منطقة 

.78 الدقيقة 
األيمن، وأرسل  الطرف  نيكو ويليامز عىل  البديل   وانطلق 

منطقة  داخل  موراتا  ألفارو  نحو  أرضية  عرضية  كرة 
املناسب  الوقت  يف  تدخل  أكرد  نايف  املدافع  لكن  الجزاء، 

وشتت الكرة يف الدقيقة 79.
الجزاء،  منطقة  داخل  بينية  كرة  موراتا  ألفارو  وتلقى   
ملرمى  األيمن  القائم  بجانب  مرت  كرة  ويسدد  لينطلق 

ياسني بونو يف الدقيقة 81.
ودفع وليد الركراكي يف الدقيقة 84 باملدافع جواد الياميق 
ولم  عضلية،  إصابة  من  اشتكى  الذي  أكرد  نايف  مكان 

يستطع استكمال املباراة.
وانتهى الوقت األصيل بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليتم 

اللجوء لألشواط اإلضافية.
لتسجيل  للمغرب  فرصة  أخطر  شديرة  وليد  وأضاع 
بينية  تمريرة  تلقى  حيث   ،103 الدقيقة  يف  التقدم  هدف 
الذي  سيمون  أوناي  بالحارس  لينفرد  أوناحي  زميله  من 

تصدى للكرة بقدمه.
ليتم  السلبي،  بالتعادل  اإلضافيان  الشوطان  وانتهت   

االتجاه لركالت الرتجيح.
وسجل للمغرب عبدالحميد صابري وحكيم زياش وأرشف 
تسجل  فلم  إسبانيا  أما  بانون،  بدر  فقط  وأهدر  حكيمي 
أي ركلة حيث أهدر كل من بابلو سارابيا وكارلوس سولر 

وبوسكيتس.

المغرب يطيح بالماتادور ويتأهل لربع النهائي ألول مرة

األسود .. عبروا الحدود

كتب- وحيد بوسيوف

3

السنة )28( - األربعاء 13 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 7 ديسمبر 2022م العدد )9956(

أمرابط تحدى اإلصابة
شارك سفيان أمرابط أساسيا يف مباراة أمس 
بني أسود األطلس والروخا يف الدوري الـ 16، 
املدينة  استاد  عىل  اقيمت  التي  املواجهة  خالل 

التعليمية.
حول  تشري  املباراة،  قبل  األنباء  وكانت 
جاهزية  بشأن  الشكوك  تزايد 
سفيان أمرابط نجم األسود.

األسود  جمهور  وأصيب 
شعور  بعد  بالقلق 
بآالم  أمرابط  سفيان 

رسيعا  التعايف  ملحاولة  املستشفى  إىل  وذهب  الظهر،  يف 
واللحاق بموقعة إسبانيا.

ولم يقترص األمر عىل سفيان أمرابط وحده، بل امتد األمر 
إىل العب الوسط عز الدين أوناحي.

وأوناحي  أمرابط  بوجود  الجميع  باغت  الركراكي  لكن 
مشواره  مدار  وعىل  إسبانيا..  ملواجهة  املغرب  تشكيل  يف 

التدريبي، يتعمد الركراكي إخفاء أوراقه أمام الخصوم.
يذكر أنه قبل لقاء املغرب ضد بلجيكا، انترشت أنباء حول 
غياب نوصري مزراوي وسليم أمالح، قبل ظهور الثنائي يف 

التشكيل األسايس.

}

سفيان أمرابط

}

انريكي.. ينفعل على راباليني
األرجنتيني  عىل  إسبانيا،  ملنتخب  الفني  املدير  إنريكي  لويس  انفعل 
فريناندو راباليني حكم مباراة فريقه ضد املغرب، أمس، عىل ملعب 

العالم..  16 من بطولة كأس  الـ  التعليمية، يف دور  املدينة 
واعرتض انريكي عىل قرار الحكم بعدم احتساب 

بعد  خطأ  احتساب  ثم  إسبانيا  لصالح  خطأ 
الجدير  املغربي..  للمنتخب  قليلة  ثوان 
واألرجنتني  هولندا  منتخبات  أن  بالذكر 
وكرواتيا،  وإنجلرتا  وفرنسا  والربازيل 
يف  النهائي  ربع  الدور  إىل  التأهل  حسمت 

املونديال . { لويس إنريكي

{ عبدالصمد الزلزولي{ أسود األطلس

الزلزولي.. يعانق زمالءه في البارشانفس التشكيلة
املنتخب  الركراكي مدرب  أرشك وليد 

يف  األساسية  التشكيلة  املغربي، 
مباراة أمس.

ودفع الركراكي بسفيان أمرابط يف 
التشكيل األسايس، عكس ما راج من 

لإلصابة..  الالعب  غياب  حول  تقارير 
املغرب  تشكيل  بنفس  الدفع  الركراكي،  وفضل 

الذي خاض مباراتي كرواتيا وبلجيكا.

املغربي،  املنتخب  العب  حرص 
من  املعار  الزلزويل،  عبدالصمد 
عىل  أوساسونا،  نادي  إىل  برشلونة 
معانقة زمالئه السابقني يف البارسا، 
فاتي  أنسو  بالدي،  الثالثي  خاصة 
هذه  وحظيت  ألبا..  وجوردي 
اللقطات يف ملعب املدينة التعليمية عىل 

تصفيق حار من جماهري املنتخبني وكذا املدربني.

الطرد: ال يوجد

الحكم: فيرناندو راباليني 

المغرب
إسبانيا

30

)ركالت الترجيح(

{ أسود األطلس
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قـاتلنــا مــن أجــل التــأهـل

عن  املغربي  املنتخب  مدرب  الركراكي،  وليد  أعرب 
لبطولة كأس  النهائي  للدور ربع  بالتأهل  سعادته 
األسود  مع  التاريخ  وكتابة   ،2022 قطر  العالم 

كأول منتخب عربي يصل للدور الثامن.
أن  أريد  أوال  الصحفي:  املؤتمر  يف  الركراكي  وقال 
املباراة،  يف  بذلوه  الذي  الجهد  عىل  الالعبني  أهنئ 
من خالل الرغبة التي أظهروها يف اللقاء والتشبث 
لغاية اللحظات األخرية من عمر اللقاء، خاصة أننا 
واجهنا أحد أفضل املنتخبات يف النسخة الحالية من 

املونديال، يجيد بشكل كبري التحكم بالكرة.
لعبة  نلعب  ال  أن  املباراة  خالل  قررنا  واضاف: 
يف  نعرف  وكنا  ينتظرونه،  كانوا  ما  وهذا  املنافس 
استنزافا  ستكلفنا  الطريقة  هذه  أن  الوقت  نفس 
ركالت  لغاية  صمدنا  لله  والحمد  لطاقتنا،  كبريا 
كبريا  مرمى  حارس  فيها  امتلكنا  التي  الرتجيح 

تصدى لركالتهم التي قادتنا للدور ربع النهائي.

وليس  البطولة،  يف  كبرية  قتالية  أظهرنا  وتابع: 
خالل  فقط  واحدا  هدفا  نستقبل  أن  السهل  من 
وكرواتيا  بلجيكا  من  كبرية  ملنتخبات  مواجهاتنا 
كندا  مواجهة  خالل  الهدف  وتلقينا  واسبانيا 

بالخطأ. 
للكثري  نتوقف ونحتاج  أين  اآلن  أعرف  ال  وواصل: 

من الوقت الستعادة طاقتنا.
ركلة  يسدد  لكي  بانون  بدر  أدخل  أنه  اىل  واشار 

جزاء وأخفق، وهو عادة ال يخفق بذلك.
ان  بالكرة  يحتفظون  ال  الذي جعلهم  السبب  وعن 
بالعكس  وليد:  قال  املنافس  من  خوفا  ذلك  كان 
لعبت  التي  املنتخبات  كل  لكن  منهم،  خوفا  ليس 
ضد اسبانيا ال يمكن لها استحواذ عىل الكرة حتى 
فرنسا والربتغال وانجلرتا، وهذه هي طريقة لعبهم، 
ونحن بدورنا صمدنا كثريا طيلة املباراة، ورغم ذلك 
وحاولنا  جانبهم،  من  خطرية  فرص  هنالك  كانت 
لدينا ثقة كبرية يف  الثابتة، وكان  الكرات  استغالل 

حارس مرمانا.
وتطرق للحديث عن الدعم الجماهريي الذي تلقوه 

يف مباراة أمس، قال الركراكي: لم نكن لنحقق 
كبريا  دورا  لعبوا  فقد  دعمهم،  بدون  التأهل 
العالم، والعديد  الرائعة يف كأس  يف نتائجنا 
هذه  لدعمنا خالل  املغرب  من  قدموا  منهم 

املواجهة.
واضاف: رسالتي لجماهرينا هي أننا بحاجة 
فخورون  ونحن  املقبل،  الدور  خالل  لكم 
ملواصلة  الطريق  أمامنا  يزال  وال  بكم 
دعما  نتلقى  أننا  واعلم  بنجاح،  املشوار 
والجزائريني  القطريني  أشقائنا  من  كبريا 
والتونسيني وكل العرب، وكذلك دعما كبريا 
الركراكي،  وليد  وأشاد  إفريقيا.  كل  من 
لم  أنه  رغم  أوناحي  الدين  عز  من  بالعبيه، 
أرشف  وكذلك  إصابته،  بسبب  جاهزا  يكن 
أن  وعلينا  كبريا،  دورا  لعب  الذي  حكيمي 
نتعامل معه كما تتعامل فرنسا مع مبابي 
أنه  يعني  ال  وهذا  نيمار،  مع  والربازيل 
لكن  زمالئه،  عكس  خاصة  معاملة  يعامل 

أتحدث عن نجوميته كالعب كبري.

وليد الركراكي يؤكد في المؤتمر الصحفي:

تشبثنا بالصعود.. 
وكنا واثقين

من تألق بونو

نحظى بدعم 
كبير من كل 

العرب

تركنا لهم االستحواذ 
بالكرة وليس خوفا 

منهم

كتب - وحيد بوسيوف

{  وليد الركراكي

»9« نجوم بذكريات مواجهة »2018«
دخل منتخبا املغرب واسبانيا مباراة 

أمس يف تكرار ملواجهتهما السابقة 
بمونديال 2018، ضمن املجموعة 

الثانية، والتي انتهت بالتعادل 
.)2-2(

وشارك 7 العبني يف التشكيلة 
األساسية ملباراة املنتخبني يف 

مونديال روسيا، ممن يتواجدون 
ضمن قائمة مونديال 2022.

ففي املغرب، شارك منري املحمدي 
وأرشف حكيمي ورومان سايس 

وحكيم زياش، بينما ظهر مع 
الروخا »داني كارفاخال وجوردي 

ألبا وبوسكيتس«.

زيـاش وحكـيمـي.. رقـــم تاريـخــي
تاريخي  رقم  عىل  املغرب  منتخب  ثنائي  زياش وأرشف حكيمي،  وقع حكيم 
غري مسبوق بني باقي العبي األسود عرب تاريخ مشاركاتهم يف مسابقة كأس 
العالم، بعدما ظهرا للمباراة السابعة تواليا يف املونديال بني نسختي روسيا 

وقطر.
أمس  إسبانيا،  مواجهة  يف  املغرب  تشكيلة  ضمن  وزياش  حكيمي  وشارك 

الثالثاء، يف ثمن نهائي كأس العالم.
 ولم يسبق الثنائي إىل ذلك األمر أي من الالعبني مع تقدم حكيم زياش عىل 

مستوى الدقائق، كأكثر العب شارك مع األسود يف كأس العالم ليرتك الوصافة 
الحايل  الجيل  العبو  وتخطى  حكيمي.  أرشف  لزميله 

وهم:  السابقني  األسود  نجوم  من  عددا 
حرضيوي  وعبدالكريم  حجي  مصطفى 
 6 يف  شاركوا  الذين  لخلج  والطاهر 
 1994 أمريكا  مونديايل  بني  مباريات 

{  حكيميوفرنسا 1998.

إنريكي يرفض الحديث عن مستقبله
رفض لويس إنريكي، الحديث عن مستقبله،  بعد إقصاء 

بركالت  املغرب  أمام  الـ16  دور  من  الروخا 
الرتجيح.

وقال إنريكي : »هذا ليس الوقت املناسب 
للحديث عن مستقبيل، عقدي سينتهي 

لكني سعيد بهذا املنتخب واالتحاد 
اإلسباني ورئيسه، ولطاملا حظيت 

أن  عيل  لكن  منه،  كبري  بدعم 
ملستقبل  أفضل  هو  بما  أفكر 
أتخذ  عندما  إسبانيا،  منتخب 

أتواصل  سوف  القرار  هذا 
مع املسؤولني«.

{  لويس انريكي

ياسين بونو:

أسعدنا شعبنا من جديد
حصد ياسني بونو جائزة »رجل املباراة«، يف مواجهة أمس بني املغرب واسبانيا، 

بعد أن قاد أسود األطلس للدور ربع النهائي.
وبعد نهاية املباراة، أعرب ياسني بونو عن سعادته بالتأهل للدور الثامن، 
الذين قدموا مجهودا  وقال يف ترصيحات صحفية له: »أشكر الالعبني 

جبارا خالل املباراة، وأشكر الجمهور املغربي عىل دعمه الدائم لنا«.
وأضاف: الحمد لله حققنا التأهل، وأسعدنا الشعب املغربي من جديد.
الرتجيح،  لركالت  بالتصدي  كبري  إحساس  لديه  كان  أنه  وأكد 

واملساهمة يف تأهيل املنتخب املغربي للدور املقبل.
املغرب  ليقود  املباراة  ترجيح خالل  لركلتي  بونو  ياسني  وتصدى 
للتأهل التاريخي، فيما سجل أرشف حكيمي ركلة الجزاء األخرية.

{  ياسين بونو

رسالة دعم سنغالية
الحساب  وجه 
لالتحاد  الرسمي 
دعم  رسالة  السنغايل 
قبل  املغربي،  للمنتخب 
أمس  إسبانيا  مواجهة 
الثالثاء، يف ثمن نهائي كأس 
ونرش   .2022 قطر  العالم 

ب  لحسا رسالة قال خاللها: »حظ موفق ألشقائنا ا
يف املغرب، آخر منتخب إفريقي يخوض املونديال«.

بوسكيتس..17 مباراة 
اإلسباني،  املنتخب  قائد  بوسكيتس  سريجيو  حقق 
مساء  املغرب،  ضد  أساسيا  بمشاركته  مميزا،  رقما 
يف  النهائي  ثمن  الدور  مباراة  يف  الثالثاء،  أمس 

مونديال قطر 2022.
املباراة  هذه  فإن  لإلحصائيات،  »أوبتا«  شبكة  وبحسب 

تحمل الرقم 17 لبوسكيتس يف املونديال.
وبهذا الرقم يتعادل نجم برشلونة مع حارس مرمى الروخا األسبق إيكر 

اإلسبان مشاركة  الالعبني  كأكثر  املخرضم سريجيو راموس  واملدافع  كاسياس 
باملونديال.
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جواد ياميق:

حققنا إنجازا تاريخيا
أحقية  عىل  الياميق  جواد  املغربي  الدويل  شدد 
ربع  إىل  العبور  بطاقة  وحصد  الفوز،  يف  الفريق 
املنتخب  حساب  عىل  العالم  كأس  نهائي 
قدم  الفريق  أن  مؤكدا  اإلسباني، 
تاريخية  ومباراة  رائعا  أداء 

ضد املاتادور.
يف  الياميق  وقال 
ترصيحات بعد نهاية 
من  قلناها  املباراة: 
لم  املغرب  إن  قبل 
من  للدوحة  يأت 
ثالث  لعب  أجل 
كأس  يف  مباريات 

العالم فقط.
طموحاتنا  وأضاف: 
نعلم  وكنا  حدود،  بال 
املهمة،  صعوبة  جيدا 
القتالية  الروح  بفضل  لكن 
العالية حققنا الفوز الذي أسعد 

كافة الجماهري املغربية، والعربية.
التاريخي مشددا  باإلنجاز  الفوز  الياميق  ووصف 
عىل أن الجميع ساهم يف تحقيقه وليس العبا واحدا 

فقط فالكل رشكاء. 

الخنوس:

يمكننا كتابة التاريخ
الدوحة- د. ب. أ- كشف العب خط الوسط املغربي بالل الخنوس 
للمنتخب  الفني  املدير  الركراكي،  التي وجهها وليد  الرسالة  عن 
املغربي، بني شوطي املباراة أمام نظريه اإلسباني أمس الثالثاء 

عىل ملعب استاد املدينة التعليمية، يف دور الستة عرش. 
وحقق املنتخب املغربي إنجازا تاريخيا وأصبح أول منتخب 
تغلب عىل  بعدما  املونديال  الثمانية يف  إىل دور  عربي يصل 
نهاية  إثر  الرتجيح  برضبات  صفر     /  3 اإلسباني  نظريه 
وقال  السلبي.  بالتعادل  للمباراة  واإلضايف  االصيل  الوقتني 
املدرب  لنا  قال  الشوطني  املباراة: »بني  الخنوس عقب  بالل 
إنه يتبقى أمامنا 45 دقيقة لدخول التاريخ، بعد ما تحقق يف 
1986 بالوصول إىل دور الستة عرش يف املونديال، اآلن يمكننا 

كتابة التاريخ من جديد«.

{ جواد 

يميق

منير المحمدي:

الزلزولي:

أسعدنا كل المغاربة

طموحاتنا بال حدود

مرمى  حارس  املحمدي،  منري  عرب 
القدم،  لكرة  األول  املغربي  املنتخب 

باإلنجاز  الكبرية  سعادته  عن 
أسود  حققه  الذي  التاريخي 

مرة  ألول  بالتأهل  األطلس 
نهائي  ربع  إىل  التاريخ  يف 

املونديال.
وقال املحمدي يف ترصيحات 
صعوبة  رغم  املباراة:  بعد 
أمام  واجهناها  التي  املهمة 

إسبانيا إال أننا قاتلنا من أجل 
الحلم، وكنا عازمني عىل إسعاد 

الجماهري املغربية.

الصمد  عبد  املغربي  الدويل  أبدى 
لنجاح  الشديد  ارتياحه  الزلزويل 
بوابة  إىل  العبور  يف  املنتخب، 
الدور ربع النهائي ببطولة كأس 
بالنسبة  مرة  ألول   2022 العالم 
التاريخ،  يف  عربي  منتخب  ألي 
يستحق  إنجازا  ذلك  معتربا 
الفرحة وسيظل خالدا يف األذهان 

لسنوات طويلة.
ترصيحات  يف  الزلزويل  وأضاف 
سعادتنا  املباراة:  بعد  صحفية 
ألول  بالتأهل  اليوم  توصف  ال 

أسعدنا  النهائي،  ربع  إىل  مرة 
كل املغاربة وسنسعدهم أكثر إن 
شاء الله ألن سقف طموحاتنا بال 
من  املزيد  تحقيق  ونريد  حدود 
هذه  يف  واإلنجازات  النجاحات 

البطولة عىل أرض قطر.
الدور  عن  الصمد  عبد  وأضاف 
لكي  أكرب  جهدا  »سنبذل  القادم: 
املنتخب  عىل  نتغلب  أن  نستطيع 
الربتغايل القوي ونعرف جيدا أن 
لن تكون سهلة عىل  أيضا  املهمة 

اإلطالق«.

{ عبد الصمد الزلزولي

أسود األطلس عاشوا ليلة استثنائية

»الكتيبة المغربية« تهنئة ملكية لـ

العبو  عاشها  وليلة  ليلة  ألف  من  ليلة 
املنتخب املغربي األول لكرة القدم، وعاشتها 
العاصمة  يف  أمس  املغربية  الجماهري  كل 
التاريخي  االنتصار  بعد  الدوحة،  القطرية 
املنتخب  عىل  األطلس  أسود  حققه  الذي 

اإلسباني بركالت الرتجيح.
وحقق األسود إنجازا أسطوريا بالتأهل لربع 
التاريخ،  يف  مرة  ألول  العالم  كأس  نهائي 
وهو إنجاز لم يسبقه إليه أحد من املنتخبات 
منذ  الطويلة  السنوات  مدار  عىل  العربية 

 .1930
املغرب  أبطال  عاش  املباراة  نهاية  وبعد 
فرحة  اإلنجاز  لهذا  الفريق  قادوا  الذين 
وغنوا،  ورقصوا  واحتفلوا  أسطورية، 
استاد  يف  الفريق  مالبس  غرفة  وتزينت 
وأعالم  الحمراء  باأللوان  التعليمية  املدينة 
فيها  شارك  بالغة  سعادة  وسط  املغرب، 
وكل  واإلداري  الفني  الجهازين  أعضاء 

املنتسبني للفريق املغربي..
الريايض  الوطن  كان  اآلخر  الجانب  وعىل 
معهم  وعاش  الجماهري  وسط  حارضا 
من  أكثر  مدار  عىل  امتدت  التي  االحتفاالت 
خاللها  الجميع  رقص  كاملتني،  ساعتني 
والتأهل  باالنتصار  ليس  وابتهاجا،  فرحا 
القوي  باألداء  وإنما  فقط  التاريخي 
عنارص  لكل  العالية  والروح  والرجويل، 
الفريق، باإلضافة أيضا للتكتيك املميز الذي 
الركراكي  وليد  الوطني  املدرب  به  خاض 

الجماهري  وغنت  منافسه.  وتفوق عىل  اللقاء 
مغرب«،  »ديما  املفضلة  أغنيتها  املغربية 

وهذي البداية »ومازال مازال«.
أو  الرجال  عىل  االحتفاالت  تقترص  ولم 
إنما  املغربية،  الجماهري  من  فقط  السيدات 

امتدت حتى لألطفال وكبار السن.
السادس  امللك محمد  هنأ  اآلخر  الجانب  عىل 
أعضاء  هاتفي  اتصال  يف  املغرب  ملك 
دور  إىل  تأهلهم  بمناسبة  بالكامل،  املنتخب 

لكرة  العالم  لكأس  النهائي  ربع 
القدم، مشيدا باملردود الرائع 

مواجهة  يف  قدموه  الذي 
األسباني  املاتادور 

القوي.
وطالب امللك محمد 
الالعبني  السادس 
األداء  بمواصلة 
والرجويل؛  القوي 
الكرة  لترشيف 
واملغربية  العربية 

من  املزيد  وتحقيق 
اإلنجازات. 

املباراة  نهاية  وبعد 
املنتخب  العبو  تحدث 

وثقة  بسعادة  املغربي 
بما  فخرهم  عن  معربين  كبرية 

الجهد  من  املزيد  ببذل  ووعدوا  حققوه، 
أن  مؤكدين  النهائي،  ربع  الدور  مباراة  يف 
لن  واألحالم  حدود،  بال  طموحهم  سقف 
تتوقف عند حاجز دور النهائي ألنه ال يوجد 

مستحيل يف كرة القدم عىل اإلطالق.

كتب - محمد الجزار
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مساندة كبيرة ساهمت في الصعود التاريخي

الجماهير المغربية.. أجمل تحية

 رس�مت الجماه�ري املغربي�ة بص�ورة خاص�ة والجماهري 
العربية بصورة عامة أحىل صورة يف مدرجات استاد املدينة 
التعليمية الذي احتضن مباراة املغرب وأسبانيا أمس، وكان 
ش�اهداً عىل أفضل إنجاز عربي يف تاريخ كأس العالم، حيث 
تأهل أسود األطلس للدور ربع النهائي ألول مرة يف التاريخ، 
ودون أبط�ال املغ�رب واحدة م�ن املالح�م التاريخية التي 

ستبقى عالقة يف األذهان.
املنتخ�ب املغربي الذي انترص بركالت الرتجيح عىل املاتادور 
اإلس�باني اس�تفاد بصورة كبرية جداً من الدعم واملس�اندة 

الجماهريية الهائلة الت�ي حرضت يف مدرجات ملعب املدينة 
التعليمي�ة أمس، فقد ه�زت الهتاف�ات الجماهريية األرجاء 
وحرك�ت مش�اعر الالعب�ن فكتب�وا التاري�خ واحتفلوا مع 
الجمهور يف نهاية اللقاء يف مش�اهد ل�ن تنىس كان أجمل ما 
فيه�ا رفع العلم املغربي إىل جان�ب العلم القطري إىل جانب 

باقي األعالم العربية يف مونديال العرب.
الجمه�ور حرض مبك�راً إىل املدرجات وكان واثق�ا يف قدرات 
أس�ود األطلس، ولم يتخل ع�ن دعمه طوال املباراة، وكذلك يف 
الوقت اإلضايف، بل كان للضغط الجماهريي عىل العبي إسبانيا 
دور كب�ري يف توتره�م خ�الل ركالت الرتجي�ح يف وقت تألق 
ياس�ن بونو نجم حراسة املرمى املغربي فمنح التفوق ألسود 

األطلس ونال إعجاب الجماهري التي رفعته عىل األعناق.

ما قدمه املنتخب املغربي أمام منتخب بقيمة وعراقة إسبانيا 
أبطال العالم 2010 كان مفخرة لكل العرب، هنا يف مونديال 
الع�رب، واس�تحق الجمه�ور أن يك�ون بطل تل�ك املوقعة 
التاريخي�ة، وأكد بما اليدع مجاالً للش�ك أنه الالعب رقم 12 
الذي قاد املغرب للوصول لربع النهائي أمس واالس�تمرار يف 
تقدمها نحو األمام يف أفضل مش�اركة بتاريخ أسود األطلس 

عىل اإلطالق.
الجمه�ور املغرب�ي ل�م يك�ن وحده، ب�ل س�انده الجمهور 
القطري والجمهور العربي الذي تواجد بكثافة يف املدرجات، 
حتى أن الجماهري اإلس�بانية لم يتج�اوز صوتها املدرجات 
يف ظ�ل األهازي�ج املغربية والعربي�ة التي ل�م تتوقف، وقد 
وضح أهمية وقيمة الدور الجماهريي يف مباريات املونديال، 

حي�ث كانت املنتخبات األوروبية تس�تفيد من تلك األفضلية 
ع�ىل م�دار التاريخ لكن بعد نجاح قطر يف اس�تضافة كأس 
العالم وجلبه للمنطقة العربية ألول مرة، حان الوقت ليكون 
للمنتخبات العربية كلمة، فش�اهدنا نجاحات لن تنىس سواء 
بفوز املنتخب السعودي عىل األرجنتن بقيادة مييس، أو فوز 
تونس عىل فرنس�ا بطل العالم، أو فوز املغرب عىل إس�بانيا 

أمس واستمرارها يف املونديال دون خسارة.
الجماه�ري كانت نقطة القوة يف مباراة أس�ود األطلس أمس 
وعليه�م أن يواصل�وا الدع�م الق�وي يف مباراة ال�دور ربع 
النهائي الس�بت القادم؛ من أجل اس�تمرار الحلم العربي يف 
املونديال والذي يقوده برباعة أبطال املغرب أمالً يف الوصول 

إىل نصف النهائي ألول مرة يف التاريخ.

كتب - عادل النجار

وليد شتيرة:

التأهل .. حلم تحقق
أعرب وليد ش�ترية الع�ب منتخب 
املغرب عن سعادته الكبرية بالفوز 
عىل إس�بانيا والوصول للدور ربع 
النهائ�ي يف كأس العال�م، حي�ث 
قال يف ترصيحات لوس�ائل اإلعالم 
بعد املباراة »س�عادتنا ال توصف 
به�ذا اإلنج�از التاريخ�ي، حي�ث 
تأهلن�ا لربع النهائ�ي للمرة األوىل 
والوصول لهذا ال�دور، كان حلما 
كبريا جداً لكننا نجحنا يف تحقيقه 
بفض�ل األداء الرج�ويل والعط�اء 
الكب�ري والدفاع عن حظوظنا أمام 

فريق بقوة وقيمة إس�بانيا ونحن 
نش�عر بالفخر ملا حققنا ونتطلع 
موندي�ال  يف  املش�وار  ملواصل�ة 

قطر«.
وق�دم الالع�ب الش�كر للجماهري 
املنتخ�ب املغربي  الت�ي س�اندت 
وق�ال »نتطل�ع للذه�اب بعيداً يف 
هذه النس�خة املونديالي�ة الرائعة 
ق�وة  ب�كل  العم�ل  وس�نواصل 
من أج�ل تحقي�ق ذلك وإس�عاد 
جماهرين�ا وكل الجماهري العربية 

التي تساندنا«.

سامي الطرابلسي:

المغرب دفن »التيكي تاكا«
التون�يس س�امي  امل�درب  وص�ف 
الطرابليس، مدرب نادي السيلية، ما 
حدث للمنتخب اإلسباني أمس أمام 
املنتخ�ب املغربي بأن�ه دفن للتيكي 
ت�اكا، حي�ث ق�ال يف تعليق�ه ع�ىل 
انتصار أس�ود األطلس عرب برنامج 
املجل�س »نبارك للمنتخ�ب املغربي 
التأه�ل للدور رب�ع النهائ�ي، فقد 
أداء مرشفا  قدموا 

للكرة العربية وأقول لهم برافو عىل 
كل م�ا قدمتم�وه، س�واء العبن أو 

مسؤولن أو جهاز فني«.
وأضاف »لقد أك�د املنتخب املغربي 
قيمت�ه كمنتخ�ب ق�وي ق�ادر عىل 
فرض تفوق�ه عىل منتخب�ات قوية 
مثل إس�بانيا وبلجيكا وم�ن قبلهم 
التأه�ل  اس�تحقوا  وق�د  كرواتي�ا 
املش�وار  مواصل�ة  له�م  ونتمن�ى 

بنجاح«.
وتابع »لقد ش�كل ف�وز املنتخب 
املغرب�ي عىل اس�بانيا تأكيدا عىل 
انته�اء طريقة التيكي ت�اكا التي 
مات�ت يف مونديال روس�يا ودفنها 
املنتخب املغربي يف مونديال قطر«.

بعد التأهل التاريخي.. السجود شكرًا لله
من اللقط�ات الجميلة التي ش�اهدناها أمس بعد 
ف�وز املغرب ع�ىل إس�بانيا، هو س�جود املنتخب 
املغرب�ي بأكمل�ه ش�كراً لل�ه ع�ىل ذل�ك التأه�ل 
التاريخي غري املس�بوق، وقد وضح مدى الرتابط 

الكبري ب�ن عنارص املنتخب املغرب�ي تحت قيادة 
مدربه�م الوطن�ي ولي�د الركراك�ي ال�ذي صنع 
تاريخ�ا غري مس�بوق وقاد املغرب لرب�ع النهائي 
املونديايل يف أفضل مشاركة بتاريخ الكرة العربية.

املهم�ة املغربية لم تنته بعد والتزال هناك مباراة 
قم�ة أصعب وأقوى يف ال�دور ربع النهائي يجب 
أن يستعد لها أس�ود األطلس بأفضل صورة من 

أجل مواصلة الحلم العربي يف مونديال العرب.

رئيس الحكومة المغربية:

شكرا لكم يا أسود األطلس
ق�دم عزي�ز أخنوش رئي�س الحكومة 
املغربي�ة التهنئ�ة للمنتخ�ب املغرب�ي 
وللش�عب ولكل الجماهري العربية بعد 
إنجاز أس�ود األطل�س بتأهلهم للدور 
رب�ع النهائ�ي ل�كأس العال�م، حي�ث 
كتب عىل الحس�اب الرسمي عرب تويرت 
»انتص�ار وتأه�ل تاريخ�ي للمنتخب 
الوطني يف بطولة استثنائية سيتذكرها 

املغاربة طويال«.
وأضاف »ش�كرا لكم يا أسود األطلس، 
ألنك�م نجحتم مج�ددا يف إب�راز مدى 

الوح�دة واللحمة القوي�ة، التي تتمتع 
به�ا هويتنا املغربية بكاف�ة مكوناتها، 

بقيادة جاللة امللك نرصه الله«.
والق�ت التغري�دة تفاع�ال جماهريي�ا 
واس�عا يف ظ�ل الفرح�ة العارمة التي 
يعيش�ها الش�عب املغربي والش�عوب 
العربي�ة بعد التأهل التاريخي ألس�ود 
األطلس للدور ربع النهائي واالستمرار 
يف املنافس�ة ب�كأس العال�م 2022 يف 
قط�ر، حيث يق�ام املوندي�ال يف دولة 

عربية للمرة األوىل.
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 بونو
   األسطورة

بعدما نجح ياسني بونو يف التصدي 
مباراة  يف  جزاء  ركالت  لثالث 
ضمن  اسمه  بونو  كتب  إسبانيا، 
تصدوا  الذين  الحراس  قائمة 
لثالث ركالت جزاء يف مباراة واحدة.

الربتغايل  الحارس  ريكاردو  الربتغايل  يتقدمهم 
الحارس  ويليه   .2006 مونديال  يف  إنجلرتا  أمام 
الكرواتي سوباشيتش أمام املنتخب الدنماركي يف 
مونديال روسيا 2018. وثالثهم املتألق دومينيك 
ركالت  لثالث  وتصدى  أبدع  الذي  ليفاكوفيتش 
يأتي  2022، كما  اليابان يف مونديال  أمام  جزاء 
لثالث  الذي تصدى  بونو  ياسني  األخري  املركز  يف 

رضبات جزاء أمام إسبانيا.

{ ياسين 

بونو

 إفريقيا في الصدارة
املنتخب  بات  حيث  العالم،  كأس  يف  كعبها  علو  اإلفريقية  املنتخبات  واصلت 

الكامريون  بعد  املونديال  نهائي  ربع  إىل  يصل  إفريقي  منتخب  رابع  املغربي 

1990، السنغال 2002، غانا عام 2010.

 رقم سلبي إسباني
سدد املنتخب اإلسباني خالل الشوط األول من املباراة تسديدة واحدة، وهي األقل 
هذه   ،1966 عام  منذ  العالم  كأس  يف  للماتادور  مباراة  أي  من  األول  الشوط  يف 

التسديدة ليست بني الثالث خشبات.

 إسبانيا واألدوار 
اإلقصائية

إىل  التواىل  عىل  الخامسة  للمباراة  اإلسباني  املنتخب  وصل 
األشواط اإلضافية لألدوار اإلقصائية يف آخر 5 مباريات 
كانت  الكربى،حيث  البطوالت  يف  املاتادور  لعبها 
دور  يف   2018 العالم  كأس  يف  روسيا  أمام  األوىل 
الـ16، والثانية أمام كرواتيا يف يورو 2020 يف دور 
الـ16، والثالثة أمام سويرسا يف يورو 2020 خالل ربع 
2020 يف نصف النهائي،  النهائي، والرابعة أمام إيطاليا وذلك خالل يورو 

وأخريًا أمام املغرب يف مونديال قطر 2022 يف دور الـ16.

 

 

التميز  عام  يف  انجازا  الركراكي  وليد  حقق 
مدرب  أول  بات  حيث  له،  بالنسبة  التدريبي 
الصعود  إىل  بالده  منتخب  يقود  وعربي  مغربي 
لربع نهائي مونديال كأس العالم للمرة األوىل يف 

التاريخ.

حقق املنتخب املغربي ثالث مرات شباكا نظيفة يف 
مونديال كأس العالم يف مباراة كرواتيا، بلجيكا، 
هدف  املنتخب  شباك  يف  ُسجل  حيث  إسبانيا، 
بهدف  وجاء  الكندي  املنتخب  أمام  فقط  وحيد 
أمام مهاجمي  املنتخب كان مزيان  عكيس، دفاع 

الخصوم.

حقق املغربي سفيان بوفال رقًما مميزًا يف الشوط 
 5 بـ  القيام  يف  نجح  بعدما  املباراة،  من  األول 
أحداث  خالل  بها  قام   6 من  صحيحة  مراوغات 

الشوط األول.

حضوًرا  واملغرب  إسبانيا  بني  املباراة  شهدت 
جماهريًيا كبريًا مأل سعة ملعب املدينة التعليمية 
خالل  متفرجا   44667 حرض  حيث  كامالً 

املباراة.

{ وليد 

الركراكي

 الركراكي 
في المقدمة

 مرات 
  شباك نظيفة

 بوفال المميز

 ألفا 
    عدد الحضور

 إخفاق
   إسباني

الخسارة
   الثالثة

تاريخ  يف  منتخب  أول  اإلسباني  املنتخب  أصبح 
أنه  كما  جزاء،  ركالت  أربع  يخرس  العالم  كأس 
واحدة  رضبة  سوى  يسجل  ال  فريق  ثاني  أصبح 
بعد املنتخب السويرسي أمام أوكرانيا عام 2006.. 
 3  1- بنتيجة  املباراة  اإلسباني  املاتادور  وخرس 

برضبات الجزاء.

املنتخبات  أمام  مباريات  ست  إسبانيا  خاضت 
فازت يف ثالث وتعادلت يف  املونديال،  اإلفريقية يف 
واحدة وخرست مباراتني. األوىل كانت ضد نيجرييا 
والثانية   ،2-3 بنتيجة   1998 فرنسا  نسخة  يف 
بعد   1-3 الرتجيح  بركالت  املغرب  أمام  خرست 
انتهاء املباراة يف وقتيها األصيل واإلضايف بالتعادل 

السلبي.

واملغرب،  إسبانيا  مباراة  يف  مشاركته  بعد 
أصبح نجم الوسط جابي أصغر العب يشارك 

خالل  اإلقصائية  باألدوار  مباراة  يف  أساسيًا 
الربازيلية  األسطورة  منذ  العالم،  كأس  مونديال 
بيليه الذي شارك خالل نهائي كأس العالم عام 

1958 وهو يف عمر 17 عاًما و249 يوما.

جابي األصغر

بعد الفوز على إسبانيا والتأهل لربع النهائي

»أسود األطلس« تاريخ جديد لـ

وهم  كبريًا  تاريًخا  لنفسه  سطر  كما 
يستحقون ذلك، هنيئا لكل عربي بعد هذا 
اإلشادة  فكلمات  بونو  ياسني  أما  اإلنجاز، 
وتألقت  التحديات  أروع  قدمت  تكفيك  ال 
للغاية يف مباراة دور الـ 16 أمام إسبانيا، 
تألقه وتميزه يف مركز حراسة  أثبت  بونو 
الخامس  االنتصار  حققت  املغرب  املرمى، 
عربي  منتخب  أكثر  لتكون  موندياليًا، 
وأول  العالم،  كأس  يف  انتصارات  حقق 
3 انتصارات متتالية  منتخب عربي يحقق 
يف املونديال، ديما مغرب من القلب، شكًرا 
يا  التحدي  قدر  عىل  كنتم  الرجال  لكل 

صنعت  من  يا  الراكركي  رفاق، 
معدودة  أيام  يف  التاريخ 

بفرتة  املونديال  قبل 
أنت  اآلن  بسيطة، 

منتخبًا  صنعت 
يتواجد  عربيًا 
األوىل  للمرة 
نهائي  ربع  يف 

كأس العالم. 
للجامعة  هنيئًا 

الكبري  املدرب  هذا  اختيار  عىل  املغربية 
من  كمدرب  الناجحة  مسريته  بدأ  الذي 
أرض قطر، وها هو يحقق اإلنجاز الكبري 
خالل  قطر  أرض  يف  املغربي  املنتخب  مع 
الدور  هذا  إىل  ويصل   ،2022 مونديال 

للمرة األوىل يف التاريخ. 
عمل  من  استحق  من  أعطت  القدم  كرة 
من  شكًرا  الفرحة،  هذه  أجل  من  كثريًا 
أوصلونا  الذين  املغرب  لنجوم  األعماق 
هي  للنظري،  فائق  بأداء  السماء  عنان  إىل 
ملحمة عربية ُمستحقة عىل أرض عربية يف 
مونديال سيبقى محفوًرا يف عقولنا كعرب، 
املغرب تدون أرقاًما قياسيًا رائعة 
كانت  تاريخية  ليلة  يف 
مغربي  بتألق  كفيلة 
مستحق،  وصعود 
األحالم  وألن 
أسود  ممكنة، 
األطلس نجحوا 
امتياز  وهذا 
يحسب  كبري 

للرجال.

مزيان يا رجال المغرب، هكذا نجح أسود األطلس في 
تحقيق اإلنجاز والوصول إلى ربع النهائي بعد مباراة 

ماراثونية كبيرة، نجح رجال الراكركي في رسم البهجة 
في كل البيوت العربية.
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يرصد
لحظات تألق حارس المغرب:

ليلة   ،2022 عام  ديسمرب  من  السادس  ليلة  ستكون 
خالدة يف تاريخ املغرب، ولن ينساها كل مغربي عاشق 
األطلس  أسود  حقق  بعدما  بالده،  ومنتخب  لبالده 
يف  معنى  من  الكلمة  تحمله  ما  بكل  تاريخيا  إنجازا 
2022، بعد أن بات أول  العالم فيفا قطر  بطولة كأس 
منتخب عربي يتأهل إىل الدور ربع النهائي من البطولة 
يف  أسبانيا  منتخب  أمام  املغاربة  حققه  فما  العاملية، 
التعليمية  املدينة  استاد  ملعب  عىل  أقيمت  التي  املباراة 
سيظل عالقا يف األذهان سنني طويلة قادمة، وقد يكون 
هناك إنجازات أخرى ومفاجآت أخرى يفجرها املنتخب 

النهائي. الدور ربع  املغربي، بعد لعب مباراة 
التي  تلك  رائعة  وأيام  املقاييس،  بكل  سعيدة  ليلة   
بعد  الدوحة  شوارع  يف  املغربي  الجمهور  يعيشها 
االحتفاالت الصاخبة التي صحبت نهاية املباراة يف كافة 
أمتأل  فلقد  املونديال،  وفاعليات  الجماهري  تجمع  أماكن 
يغنون  والعرب،  املغربيني  باملشجعني  األنفاق  مرتو 
املاتادور  عىل  التاريخي  باالنتصار  ابتهاجا  ويرقصون 
بطولة  من  النهائي  ربع  الدور  إىل  والتأهل  األسباني 
واملناطق  لوسيل،  ودرب  واقف  سوق  أيضا  العالم، 
واكتست  أبيها،  بكرة  عن  امتألت  للمشجعني  املخصصة 
باللون األحمر، لون قميص املنتخب املغربي، الذي رفع 

الرؤوس وحقق اإلنجاز.

 بونو بطل املغرب األول

نور  من  بحروف  أسماءهم  كتبوا  الليلة  تلك  أبطال   
بونو،  ياسني  خاصة  املغربية،  الكرة  سجالت  يف 
يف  أسدا  بالفعل  كان  ولقد  األسود،  مرمى  حارس 
الكرات،  لكل  يتصدى  أخطبوط،  بمهارات  املرمى، 
جدارة  عن  ليستحق  ارتفاع،  أي  ويف  مسافة  أي  من 
واستحقاق لقب رجل املباراة، وقد يكون رجل املغرب 
املغرب  قيادة  يف  نجاحه  وحال  البطولة،  تلك  يف  األول 

عىل  ينافس  سوف  وأكرب،  أكرب  تاريخي  إنجاز  نحو 
جوائز أخرى لم يكن يحلم بها يوما.

الصدفة  وليد  يكن  لم  املباراة  تلك  بونو يف  ياسني  تألق   
مدار  عىل  وكبري  شاق  عمل  نتاج  بل  الساعة  محض  أو 
البطولة  سبقت  التي  األيام  وليس  املاضية  السنوات 

بل  فحسب، 

أن بونو يتدرب بكل جدية مع فريقه أشبيلية األسباني، 
األطلس  أسود  معسكر  يف  الكامل  الرتكيز  عليه  وظهر 

العالم. قبل انطالق بطولة كأس 
لثالث  بالتصدي  تاريخيا  إنجازا  بونو  ياسني  حقق   
بابلو  أهدرها  األوىل  الجزاء،  نقطة  ترجيحية من  ركالت 
كانت  والثالثة  سولر،  كارلوس  من  والثانية  سارابيا، 
برشلونة  نادي  نجم  بوسكيتش  سريجيو  من  تصديا 
البطولة  من  التايل  الدور  إىل  املغرب  ليتأهل  األسباني، 
منتخب  ألي  مسبوق  غري  تاريخي  إنجاز  يف  العاملية 

املونديال. عربي عىل مدار كافة منافسات 

120 دقيقة  تعليمات طوال   

من  للمغرب  فنيا  مديرا  كان  الركراكي  وليد  أن  رغم   
خارج الخطوط، إال أن ياسني بونو كان 

يوجه  امللعب  داخل  فنيا  مديرا 
دقيقة،  كل  يف  زمالءه 

بشكل  ويحمسهم 
خوفا  كبري، 

دائما  فظهر  األخطاء،  فخ  يف  السقوط  أو  السهو  من 
التعليمات  زمالءه  يمنح  يقظا  دقيقة   120 مدار  عىل 
كانت  أسبانيا  مباراة  يف  بونو  تحركات  ويسارا.  يمينا 
من  الرتجيح  لركالت  التصدي  يف  أجاد  فلقد  تدرس، 
املدافعني،  خلف  التحرك  يف  أيضا  وأجاد  الجزاء،  نقطة 
أكثر  ليلعب  الجزاء،  املرمى، وداخل منطقة  وتحت خط 
الليلة  رجل  يكون  أن  ليستحق  الليلة،  تلك  يف  دور  من 

الليايل القادمة يف املغرب. وكل 
يقظا  وكان  اللقاء،  أحداث  يف  دقيقة  يسكت  لم  بونو   
الرتجيح، وظهر  أثناء ركالت  اللعب، ويقظا  طوال فرتة 
العرضية،  الكرات  يف  زمالءه  يوجه  اللقطات  كل  يف 
مع  يتحدث  كان  املغرب،  منتخب  وحتى يف حالة هجوم 
وشدد  حساب،  بدون  التقدم  بعدم  ويطالبهم  املدافعني 
الدفاعي  التأمني  برضورة  عليهم 

األمر. كلفهم  مهما 

طريقة مييس يف التصدي لركالت الجزاء

التصدي  يف  مميزة  طريقة  املغرب  حارس  استخدم   
للمدافعني،  املهاجمني  مراوغات  تشبه  الرتجيح،  لركالت 
حيث يراوغ بجسده يمينا ويسار، وهو ما يشبه طريقة 
يف  جسده  عىل  يعتمد  الذي  املراوغات  يف  مييس  ليونيل 
يف  يمر  ثم  زاوية  من  باملرور  املدافعني  عىل  التمويه 
زاوية أخرى، وهو ما استخدمه بونو يف حراسة املرمى 

ليشتت املسدد قبل أن يذهب وراء الكرة للتصدي لها.
التصدي ألكثر  إفريقي  أو  لم يسبق ألي حارس عربي   
من ركلة جزاء يف كأس العالم خالل مباراة واحدة، لكن 
العاملية  املنتخبات  أكرب  من  واحد  وأمام  فعلها،  بونو 
الرشس،  هجومه  بفضل  باللقب  للفوز  مرشحا  وكان 
اسمها  حديدية  صخرة  عىل  النهاية  يف  تحطم  والذي 
مع  صنعه  الذي  بالتاريخ  بونو  يكتف  لم  بونو.  ياسني 
منتخب املغرب بالتأهل إىل دور الستة عرش، ولكنه قرر 
بالتأهل  الفريق  يف  زمالئه  مع  جديدا  إنجازا  يصنع  أن 
بونو  ليستمر  املونديال،  من  النهائي  ربع  الدور  إىل 

التاريخ. ورفاقه يف صناعة 

الرتشح لجائزة ليف ياشني  

تلك  يف  مالئما  الوصف  هذا  يكون  قد  »ياشني«  بونو 
الليلة، ألن ياسني فجأة تحىل بثالث نقاط إضافية فوق 
حارس  هو  وياشني  ياشني،  ليصبح  السني،  حرف 
الجنسية  يحمل  العالم  أسطوري عىل مستوى  مرمى 
الروسية، وهناك جائزة سنوية باسمه يتم تقديمها 
مرمى  حارس  ألفضل  فوتبول  الفرانس  مجلة  من 
العالم  كأس  بطولة  يف  بونو  فعله  ما  العالم.  يف 
أسبانيا،  أمام  األخري  اللقاء  يف  خاصة  اآلن،  حتى 
أنه  تتأكد  العينني  مغمض  وأنت  سيجعلك 
سينافس بكل قوة عىل جائزة ليف ياشني ألفضل 
حارس يف العالم، من مجلة فرانس فوتبول، بعد 
املستوى الهائل الذي قدمه مع أسود األطلس يف 
ينجح  قد  بونو  أن  شك  ال  العالم،  كأس  بطولة 
عاملي  مرمى  ألنه حارس  الجائزة،  بتلك  الفوز  يف 
يلعبون  الذين  خاصة  املهاجمني  ملعظم  ومعروف 
من  ياسني  واجهوا  فلقد  اإلسباني،  الدوري  يف 
عىل  القوية  املنافسة  من  اليقني  من  يزيد  وما  قبل، 
قبل  من  فاز  بونو  أن  العالم  يف  أفضل حارس  جائزة 
بجائزة أفضل حارس يف الدوري األسباني، متفوقا عىل 
حراس كبار يلعبون يف ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو 
كل  عىل  تفوقه  أشبيليه  مرمى  حارس  ليواصل  مدريد، 

ما هو أسباني يف تلك البطولة.

لـيـلــة
بـــونـــو

سينافس على جائزة
أفـضـل حــــارس بــالــعــالــــم

استحضر طريقة ميسي 
في اإلنقاذات التاريخية

أسد األطلس
رجل المغرب بال منازع

كتب - خالد عيل
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بقيت مستيقظا 
حتى الثالثة 

صباحا 
»لعالج  لـ
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قبل المباراة 

لكي أتمكن 

من المشاركة 
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النجم المغربي سفيان أمرابط يبكي على الهواء ويكشف أسرار الفوز التاريخي:

رفضت التخلي عن »بالدي«

ويالها  االنتصار،  أحىل  وما  الفرحة..  أجمل  ما 
العرب  وكل  املغاربة  عاشها  تاريخية  ليلة  من 
والتأهل  أسبانيا  عىل  الفوز  بعد  أمس  يوم 

التاريخي لربع نهائي مونديال العرب.
العبو املغرب كانوا رجاال، وعىل قدر املسؤولية، 
عزيمة  بكل  وواجهوا  الصعوبات..  كل  تحملوا 

وإرصار كافة التحديات.
التاريخ من  الذي دخل  العمالق  الحارس  بونو 
أوسع أبوابه وتصدى لركلتي ترجيح، وامرابط 

الذي لم يخرس أي التحام وكان قائدا مخرضما 
الوسط  خط  فنان  وزياش  الوسط،  خط  يف 
كانوا  استثناء  بال  الالعبني  وكل  والنصريي 

نجوما ويف املوعد وعىل قدر املسؤولية.
كان  والتأهل  أسباب  له  كان  االنتصار  لكن 
الحكايات  من  الكثري  ووراءه  تضحيات  خلفه 
واألرسار، منها حكاية النجم أمرابط الذي كان 
مواجهة  عن  الغياب  من  أدنى  أو  قوسني  قاب 
أسبانيا بسبب اإلصابة يف الظهر، لكنه كاملقاتل 
والجندي الشجاع لم يستسلم ورفض الخروج 
وبذل  املشاركة  عىل  فأرص  املعركة  ميدان  من 
كل الجهد حتى تواجد مع املجموعة وساهم يف 

التأهل التاريخي لدور الـ8.
أمرابط رغم فرحته وسعادته الكبرية باالنتصار 
حساب  عىل  الفريق  حققه  الذي  التاريخي 
ربع  إىل  املستحق  والتأهل  اإلسباني،  املنتخب 
حارضة  كانت  دموعه  أن  اال  املونديال،  نهائي 
يف يوم سيظل يف الذاكرة ومشهد تعاطف معه 
السوشيال  عرب  األسود  ومحبي  املغاربة  جميع 
ميديا. بكى أمرابط عىل الهواء يف لقاء مع أرشف 
بن عياد مراسل قنوات الكأس، بعدما شارك يف 
به يف  وتاريخيا ساهم  رائعا  أداء  املباراة وقدم 

الفوز املستحق ألسود األطلس. 
يوم  هذا  وقال:  املباراة  بعد  أمرابط  وتحدث 

تاريخي للمغرب وبالنسبة لنا كالعبني، ويشء ال 
يمكن أن يصدق أبدا أننا حققنا الحلم الصعب، 
والتحديات  الصعبة  املطبات  كافة  وتجاوزنا 
لربع  التاريخي  بالتأهل  لهدفنا  وصلنا  حتى 
النهائي.  وأضاف أمرابط: املباراة كانت صعبة 
لكننا  األسباني،  الفريق  لقوة  بالنظر  جدا، 
نجحنا أن نفعل ذلك ونحقق االنتصار ونسعد 

املاليني يف املغرب والوطن العربي. 
أرجاء  كل  يف  الجمهور  قائال:  أمرابط  وتابع 
الفرحة،  هذه  يستحق  العربي  والوطن  املغرب 
لنا  ودعمهم  مساندتهم  عىل  جدا  ونشكرهم 

ونعدهم باملزيد يف املباراة القادمة إن شاء الله.

أنه  كشف  املباراة  قبل  إصابته  تفاصيل  وعن 
أجل  من  صباحا  الثالثة  حتى  مستيقظا  ظل 
يف  التواجد  أجل  من  الطبيعي،  العالج  تلقي 

مباراة إسبانيا.
شكوك  هنالك  »كانت  قائال:  أيضا  وتابع 
بقيت  باألمس  لكن  املباراة،  بهذه  ملشاركتي 

مستيقًظا حتى الساعة 3 فجرًا«.
ألقوم  الوقت  ذلك  حتى  »استيقظت  وتابع: 
املباراة،  قبل  حقنة  وتلقيت  الطبيعي  بالعالج 
وبلدي«،  الالعبني  عن  التخيل  أستطيع  ال  ألنني 
والحمد لله تكللت جهودنا وتضحياتنا بالنجاح 
يف نهاية املطاف وفزنا وتأهلنا.. وهذا هو املهم.

كتب - محمد الجزار

الروح سبب التأهل
املغربي، عن  املنتخب  الصابريي، العب  كشف عبدالحميد 
الالعبون قبل حصة ركالت  التي عاشها  الطقوس  بعض 
الفريق  الرتجيح، يف مواجهة إسبانيا والتي حقق خاللها 

الفوز وتأهل لربع النهائي.
وقال الدويل املغربي، بعد املباراة: »شكلنا دائرة بيننا، ُقمت 
بتالوة سورة الفاتحة«، والحمد لله هناك روح جميلة بني 

الرائعة.  والنتائج  األداء  الالعبني وهي رس هذا  كل 
وشارك الصابريي كبديل يف املقابلة التي انتهت 

سّجل  وقد  املغربية،  الكتيبة  ملصلحة 
فوز  يف  ُمساهما  جزاء،  ركلة  الالعب 

أهداف  ثالثة  بواقع  بها  »األسود« 
لصفر أمام املنتخب اإلسباني.

الصابيري:

يوسف النصيري:

وجود الوالدين »كلمة السر«
كشف يوسف النصريي، العب املنتخب املغربي، 
ملساندة  امللعب  يف  الوالدين  تواجد  أهمية  عن 
التي  النتائج  يف  السبب  أنهم  مبينا  الالعبني، 
حققها »أسود األطلس« يف نهائيات كأس العالم 

2022 والتأهل لربع النهائي حتى اآلن.
»الوالدان  لوالديه:  حبه  عن  النصريي  وعرب 

مكانتهما كبرية جدا، فهما كل يشء يف هذه 
الحياة«.

بجانبك،  والديك  ترى  »عندما  وأضاف: 
أنك ستعطي  فأكيد  يشاهدان ما تقدمه، 
سوف  كبدك  حتى  امللعب،  يف  يشء  كل 

تعطيه لهما«.

لعبنا ضد »12« العبا.. توريس:

نحن مع أنريكي 
حتى »الموت«

وصف فريان توريس مهاجم املنتخب اإلسباني 
أمل  خيبة  بمثابة  بأنها  املغرب  ضد  الخسارة 

كبرية جدا للفريق اإلسباني.
لحكم  االنتقادات  بتوجيه  توريس  وقام 
»ال  قائال:  راباليني  األرجنتيني  املباراة 
هناك  لكن  األشياء،  هذه  عن  الحديث  أحب 
أوقات لعبنا فيها ضد 12 فرداً )يف إشارة إىل 

الحكم(«.
واملدرب  املباراة  عن  القول  برشلونة  نجم  وتابع 
أننا  أعتقد  الهزيمة،  من  تأذينا  »لقد  انريكي:  لويس 

نتمكن  »لم  وأضاف:  نستحقها«.  لم 
لكنني  لدينا،  كان  ما  تحقيق  من 

فخور بالفريق، ونحن مع لويس 
إنريكي حتى املوت«.

يحيى عطية الله:

نطمع في المزيد
املغربي  املنتخب  الله، العب  شدد يحيى عطية 
وحصد  الفوز  يف  بالده  منتخب  أحقية  عىل 
العالم  كأس  نهائي  ربع  إىل  العبور  بطاقة 
مباراة  بعد  »الروخا«  حساب  عىل  مرة  ألول 
هذا  الله  عطية  ووصف  واستثنائية.  قوية 
اليوم باليوم التاريخي، معتربا أن هذا اإلنجاز 
وليس  ككل  أيضا  والعرب  واألفارقة  للمغاربة 

للمنتخب املغربي والعبيه فقط.
بعد  ترصيحات  يف  املغربي  النجم  وأضاف 

أننا حققنا  أعتقد  املباراة حيث قال: 
إنجازا غري مسبوق والحمد لله، وهذا ما 

كنا  فقد  البداية  منذ  أجله  من  للمونديال  جئنا 
املزيد  يف  نطمع  والزلنا  التاريخ  لكتابة  نسعى 
خالل الدور املقبل، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق 

إن شاء الله.
الكبري  الركراكي  وليد  بدور  الله  عطية  وأشاد 
مع الفريق والالعبني حيث قال: املدرب أعطانا 

ثقة كبرية، وهذه نتيجة تطبيق تعليماته.

}

عبد الحميد 

الصابيري

}
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فرحة مغربية.. بـ »الــــــــملحمة المونديالية«
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الصدفة لعبت دورا في اكتشاف موهبته

ماسح أحذية أمام المالعب
عانى بيليه يف بداية حياته بش�كل كبري لكنه تمس�ك 
بحلم�ه يف الوصول وتحقي�ق املجد، حيث كان ُينهي 
مدرسته، ثم يعمل ماس�حا لألحذية أمام االستادات 
يف أيام املباريات، 

أو نادال يف املطاع�م، بخالف ذلك يكرّس وقته للعب 
كرة القدم، فكان إما يلعب حافيا دون حذاء، ويصنع 
كرة قدم م�ن الجوارب املحش�وة ب�أوراق الجرائد، 
وأسس مع أصدقائه فريقا لكرة القدم، واشرتكوا يف 
املس�ابقات ومباريات الصاالت، واستطاع 
أن يف�وز م�ع فريق�ه بأكثر م�ن بطولة 

محلية داخل مدينته.
تعرّف بيليه وفريقه إىل فالديمري دي بريتو، 
الذي كان يكتش�ف املواهب ويضمها لنادي 
الناش�ئني يف باورو، وبالفعل ضم بيليه عام 
1954، واس�تطاع م�ع الفريق الفوز بكأس 
الناش�ئني وتس�جيل أكثر من 100 هدف يف 
33 مب�اراة، وكان هذا النج�اح خطوته نحو 

نادي سانتوس بمساعدة دي بريتو.
ن�ادي  إىل  بيلي�ه  انتق�ل   ،1956 يوني�و  يف 
س�انتوس وهو بعمر الخامس�ة ع�ر عاما، 
حينه�ا أب�دى امل�درب والعامل�ون انبهارهم 
بموهبت�ه املتف�ردة، غ�ري أن�ه كان رغم صغر 
عم�ره يمتل�ك ش�خصية قوي�ة، يقف وس�ط 
امللعب ويعتربه س�احته الخاصة، ويبدو وكأنه 
ال يخىش ش�يئا، حينها أخربهم دي بريتو »أنتم 
أمام أفضل العب يف العالم« ومن بعدها انطلقت 

مسريته نحو املجد.

»12« هدفا بالمونديال
الظهور األول لبيليه يف كأس العالم كان يف نسخة 1958 وفاز يف تلك البطولة وحصل عىل 

جائزة أفضل العب شاب يف تلك النسخة التي أقيمت يف السويد
استطاع الهداف التاريخي ملنتخب الربازيل ان يسجل 77 هدفا يف 92 مباراة فقط، 

وهذا رقم تهديفي كبري بالنس�بة لالعب�ني الدوليني كما حقق الفوز بكاس العالم 
يف ثالث مرات أعوام 1958 و62 و 70 وس�جل يف مس�ريته الكروية باملونديال 

12 هدفا يف 14 مباراة.
س�جل بيليه طوال مش�اركاته يف كأس العالم 12 هدف�ا، بواقع 0.86 هدف يف 
املباراة الواحدة، متفوًقا عىل مواطنه رونالدو »0.079«، وكلوزه »0.67«، ولكن 
ماكين�ة األهداف األملانية جريد مول�ر يتفوق عليه بواق�ع 1.08 هدف باملباراة 

الواحدة.
وكان�ت أول أه�داف بيليه م�ع منتخب بالده يف كأس العالم بنس�خة 1958، 
ح�ني أحرز هدف تأهل الربازيل لنصف نهائي املونديال بعد الفوز عىل ويلز 

بهدف وحيد.
وتأل�ق بيليه يف نصف نهائي نفس النس�خة بتس�جيله هاتريك أمام منتخب 
فرنسا يف اللقاء الذي انتهى بخمسة أهداف لهدفني، ويف نهائي البطولة نجح 
الالعب يف تس�جيل هدفني، حني فازت الربازيل عىل الس�ويد بخمسة أهداف 

لهدفني، ليكون مجموع أهدافه يف تلك البطولة ستة أهداف.
ويف نسخة 1962 أحرز بيليه هدًفا وحيًدا يف افتتاح منافسات كأس العالم 

أمام املكس�يك، ويف نس�خة عام 1966 فعل نفس اليشء وس�جل هدًفا 
وحيًدا يف شباك بلغاريا.

وتألق بيليه يف نس�خة كأس العال�م عام 1970، حيث أحرز أربعة 
أهداف.

اعتزال بعمر »37« عاما
جاء هدف بيليه األول يف مس�ريته الكروية يوم 7 سبتمرب 1956، حني 
لعب نادي س�انتوس ضد كورينثيانز سانتو أندريه وفاز 1-7، 
ثم صار هداف الدوري يف املوس�م التايل، وعىل الفور ينضم 
ملنتخب الربازيل لكرة القدم بعد أشهر قليلة من انتقاله 
إىل ن�ادي س�انتوس، ويصب�ح أصغر الع�ب يحقق 
إنج�ازا مع منتخب بالده. لع�ب بيليه الربازييل مع 
نادي س�انتوس أغلب مس�ريته الكروية من عام 
1956 حتى عام 1974، وحصد أول إنجاز مع 
الفريق ع�ام 1958 بالفوز ببطولة باوليس�تا 
وحصوله عىل لقب هداف البطولة ب� 58 هدفا، 
ال يزال رقما قياسيا لم يتخطه أحد، كما حقق 
ل�ه الفوز ب�كأس ليربتادوريس عىل مس�توى 
ف�رق أم�ريكا الجنوبي�ة ع�ام 1962، وكاس 
اإلنرتكونتيننت�ال يف نف�س العام. ع�ام 1977 
وأم�ام 37 ألف متفرج داخل االس�تاد يف ملعب 
س�يفيك يف بورتالند، أنهى بيليه مشواره الكروي 
وه�و بعمر 37 عاما، يف املب�اراة األخرية التي لعبها 
مع نيويورك كوزموس ضد س�ياتل ساندرز يف نهائي 
بطول�ة املؤتم�ر األطليس لك�رة القدم األمريكي�ة، ويفوز 

كوزموس بالبطولة، وتودع الجماهري بيليه الربازييل يف ليلة 
باكية ستبقى عالقة يف ذاكرة التاريخ.

الجماهير تكتب له:

تعاف قريبًا
رف�ع العب�و الربازي�ل الفت�ة لدعم بيلي�ه أثن�اء احتفالهم 
بفوزه�م عىل كوريا الجنوبي�ة يف دور ال�16 لكأس العالم 
عىل اس�تاد 974، حيث تضمنت تل�ك الالفتة كلمة واحدة 
فقط ه�ى »بيليه« إىل جان�ب صورة للمنتخ�ب الربازييل. 
كذل�ك ع�رض املش�جعون علًما كب�رًيا يظه�ر عليه العب 
الربازيل الس�ابق بيليه وكتب الجمهور ل�ه »تعاف قريبًا« 
ويعترب بيليه أبرز الالعبني الربازيليني املعروفني جدا حول 
العالم، وهو الالعب األفضل يف تاريخ كره القدم وهو بطل 

قومي يلقب بملك الكرة أو امللك بيليه.

نيمار:

أدعــــــو لــــه بالشــفـــــاء وأهــــــــــــــــــــــديـه التـأهـل
ق�ال نيمار نج�م املنتخ�ب الربازييل وأحد 
أب�رز نجوم ك�رة القدم يف العال�م حاليا، أنه 
يهدي بيليه الف�وز والتأهل لدور الثمانية 
»م�ن  وق�ال   ،2022 العال�م  ب�كاس 
الصعب أن أتحدث عن املرحلة الصعبة 
الت�ي يمر به�ا بيليه، لكن�ي أتمنى له 
الش�فاء العاج�ل والتحس�ن يف أرسع 
وقت« مش�رياً إىل أن الجميع يتمنى له 
الس�المة نظرا لقيمته الكبرية وما قدمه 

للكرة الربازيلية عىل مدار تاريخها.
وأضاف »أتمنى أن يكون قد شاهد 
انتصارن�ا ع�ىل كوري�ا الجنوبي�ة 
ونهديه ذل�ك االنتصار، ونتمنى 
أن نستمر يف تقدمنا بالبطولة 
من أج�ل تحقيق اللقب وأن 
نس�ري ع�ىل الطري�ق الذي 
س�ار عليه بيليه حتى وصل 
إىل اللق�ب املوندي�ايل ونأمل 
أن نس�اهم مجدداً يف إس�عاد 

الشعب الربازييل«.
{ نيمار

يمتلك
 الرقم القياسي 

األكثر تسجياًل 
لألهداف بالتاريخ

يعد النج�م الربازييل بيليه أكثر الالعبني تس�جيال لألهداف 
يف املنتخ�ب الربازييل وهو الالعب الوحي�د الذي كان قد فاز 
ب�كأس العالم لثالث مرات، عندم�ا كان يرتدي عىل قميصه 
الرقم عرة ويلعب يف الوس�ط، وقد اعت�زل كرة القدم عام 

1977 ثم اصبح سفريا لكرة القدم بعد ذلك.
وكان قد استطاع ان يسجل 1281 هدفا يف 1363 مباراة من 
ضمن تلك األهداف األهداف غري الرسمية والتي تم حسابها 
عىل حس�ب موس�وعة جينس لالرقام القياسية، حيث اعترب 
اكثر العب تس�جيال لالهداف يف التاري�خ كما حقق نجاحا 

كبريا يف بطوالت متعددة ملنتخب بالده وغريها.

} الفيس

داني ألفيس:

سـيبــقـى
خــــــــالــــــــدًا 

عرب قائ�د املنتخب الربازييل وأكرب العبي�ه داني ألفيس 
ع�ن أمله يف أن يتجاوز بيلي�ه الحالة الصحية التي يمر 
بها ويعود لوضعه الطبيعي، مؤكداً أن الجميع يتذكر ما 
قدمه بيليه لكرة الق�دم العاملية بصورة عامة والربازيلية 
بشكل خاص، وقال يف ترصيحات أعقبت الفوز عىل كوريا 
الجنوبية والتأهل لربع النهائي »بيليه سوف يبقى خالًدا يف 

كتب التاريخ، لن يموت أبًدا«.
وأض�اف »هدفنا أن نف�وز بكأس العالم ونس�عد الجماهري 
الربازيلية وكل من يس�اندنا، ونتمنى أن يكون فوزنا باللقب 
املونديايل س�بباً يف إدخال السعادة عىل بيليه الذي نتمنى له 

الشفاء العاجل«.

األس�طورة الربازيلية »بيلي�ه« كان حارضاً يف افتتاح أكاديمة أس�باير يف 
2005، ومن وقته�ا انطلق نجاح أكاديمية التف�وق الريايض التي نجنى 

حاليا ثمارها عىل جميع املستويات فهى مصنع األبطال.
ارتب�اط بيلي�ه بالدوح�ة كان كب�رياً للغاي�ة، وكان األم�ل كبريا يف 
حض�وره ملوندي�ال قطر أول بطولة تنظم يف الرق األوس�ط 

واملنطقة العربية والخليجية والوطن العربي. 

حاضر في افتتاح اسباير

فينسيوس جونيور:

المونديال يمنحه السعادة
تمن�ى نج�م منتخب الربازي�يل والعب ري�ال مدريد، فينس�يوس 
جوني�ور أن يتجاوز بيلي�ه حالة املرض التي أمل�ت به وأدخلته 
إىل املستش�فى، مؤك�داً أن ف�رتة خ�وض منافس�ات كأس 
العالم، ربما تمنحه الس�عادة خالل متابعة املباريات وأن 
تكون انتص�ارات الربازيل كافية للمس�اهمة يف تجاوزه 
تل�ك الحال�ة املرضية، ويأم�ل تتويج الس�امبا باللقب 

املوندي�ايل يف أول نس�خة تق�ام بقط�ر والرق 
األوس�ط واملنطقة، وقال »نتمنى أن يتحس�ن 

بيلي�ه ويخ�رج من الوض�ع ال�ذي يمر به 
حاليً�ا« مؤك�داً أن بيلي�ه يبق�ى دائما 

القيمة الكروية األكرب عرب التاريخ.
وق�ال ع�ن الف�وز ع�ىل كوري�ا 

الجنوبية والتأهل لربع النهائي 
»سعادتنا كبرية بذلك ونتمنى 

أن تس�تمر االنتصارات وأن 
نرقص مع�اً حت�ى نهاية 

مونديال قطر«.

{ فينسيوس

كيلي ناسيمنتو:

حالته الصحية ليست خطرة
أعلنت اثنتان من بنات أس�طورة كرة الق�دم الربازيلية بيليه، 
ال�ذي دخ�ل من�ذ الثالث�اء امل�ايض إىل املستش�فى، أن حالته 
الصحية ال تمثل أي »خطر«، مبديتني تفاؤلهما بش�أن عودته 
إىل املن�زل. وقالت ابنته كييل ناس�يمنتو يف مقابلة مع محطة 
غلوب�و الربازيلية إن بيليه: »مريض، إنه كبري يف الس�ن، لكنه 
موجود حاليا يف املستش�فى بس�بب الته�اب يف الرئة، وعندما 
يتحس�ن، سيعود إىل املنزل«. ويعاني بيليه التهابا رئويا جراء 

إصابته بكوفيد 19 قبل 3 أسابيع.
من جهتها، قالت ش�قيقتها فالفيا أرانتيس إن بيليه: »ليس يف 
وح�دة العناية املركزة، إن�ه يف غرفة عادية، هو ليس يف خطر، 

إنه يخضع للعالج«.

بيليه يتحدث من المستشفى:

رغ�م الحال�ة الصحية الصعب�ة التي 
إىل  رس�الة  بيلي�ه  بع�ث  يعيش�ها، 
مواطني�ه قب�ل املب�اراة الت�ي جمعت 
الربازيل مع كوري�ا الجنوبية وانتهت 
برباعي�ة للس�امبا عربت م�ن خاللها 
لل�دور رب�ع النهائ�ي، وق�ال بيليه يف 
رسالته للجماهري إنه سيشاهد املباراة 

من املستشفى يف ساو باولو.
وكت�ب ع�ىل توي�رت: »يف ع�ام 1958، 
تجول�ت يف الش�وارع أفك�ر يف الوفاء 
بالوع�د الذي قطعت�ه إىل والدي وأعلم 
أن الكثريي�ن قدم�وا وع�وًدا مماثل�ة 
ب�كأس  الف�وز  إىل  أيًض�ا  ويس�عون 

العالم«.
وأش�ار إىل أنه »يرغ�ب يف إلهام العبي 
الربازي�ل م�ن خالل مش�اركة صورة 
يف   1958 العال�م  كأس  يف  التقط�ت 
الس�ويد، عندم�ا أبهر الالع�ب الواعد 
وقته�ا العال�م، ح�ني ق�اد املنتخ�ب 
الالتين�ي لتحقيق لقب�ه األول«. وقال 
»أتمنى حظاً س�عيداً لبلدنا الربازيل يف 

مونديال قطر«.

أتمنى تتويج البرازيل باللقب
رسائل دعم متنوعة ومتتالية ألسطورة الكرة البرازيلية

بيليـه فـي »قلــــــــــب المونديال«

 تواصل قطر ترسيخ قيمتها كدولة تضع النواحي اإلنسانية 
يف املقام األول، فمنذ إعالن خرب دخول أس�طورة كرة القدم 
الربازيلية بيليه إىل املستشفى، وبدأت حمالت دعم ومساندة 
له م�ن قلب قط�ر عىل هام�س كأس العال�م 2022، حتى 
وصل�ت تلك الرس�ائل التي تعك�س مدى الح�ب للجوهرة 
الس�مراء إىل العال�م كله وتناقلته�ا وكاالت األنب�اء ومواقع 
التواص�ل االجتماعي، فمن�ذ أيام تم وض�ع صورة ضخمة 
لبيلي�ه عىل برج الش�علة يف أس�باير، وذلك تقدي�را لقيمته 
كنجم س�يبقى يف ذاكرة كرة القدم العاملية عرب التاريخ، كما 
أن هناك صورا خاصة له يف قلب أكاديمية اس�باير باعتباره 
أحد أبرز النجوم الذين حرضوا 
العظيم،  ال�رصح  افتتاح ذلك 
كم�ا تع�د مس�ريته مرجعا 
الرياضيني  الكثري من  يلهم 

يف جميع أنحاء العالم.
كذل�ك وضع�ت صورت�ه 
م�ع عب�ارات دع�م ل�ه 
مدين�ة  أب�راج  ع�ىل 
وتفاع�ل  لوس�يل، 
من  الجمهور  معها 

مختلف األرج�اء وليس فقط الجمه�ور الربازييل، فالجميع 
يعت�رب بيليه نجما وق�دوة وقيمة ورمزا لك�رة القدم وليس 
الربازيلي�ني فق�ط، كم�ا كتبت عب�ارات دعم ومس�اندة له 
باأللع�اب الناري�ة التي أضاءت س�ماء الدوحة، يف مش�هد 
يعك�س مدى الحب ال�ذي يمأل قلب الش�عب القطري لهذا 

النجم الكبري.
يف مباراة الربازيل وكوريا الجنوبية بدور الستة عر بكأس 
العالم 2022، تحولت مدرجات ملعب 974 الذي استضاف 
املباراة إىل مظاهرة حب لدعم بيليه وس�ط تمنيات بش�فائه 
العاجل، حي�ث وضع قميص ضخم عليه ص�ورة بيليه مع 
كلمات حب ودعم ومساندة له يف مرضه، كما هتف الجمهور 

باسمه طوال املباراة.
الص�ورة الضخم�ة يف املدرجات كان حوله�ا صور صغرية 
لبيليه وهو يحمل كأس العالم التي قدمها لبلده ثالث مرات، 
كم�ا يعد الالع�ب األعظم عرب التاريخ، ول�م تتوقف هتافات 
الجماه�ري له ط�وال املباراة ب�ل أعقب املب�اراة الغناء له يف 
الش�وارع، خاص�ة يف منطقة س�وق واق�ف ويف الكورنيش 

وأيضا يف منطقة مشريب.
وكان ق�د تع�رّض بيلي�ه لوعكة صحي�ة ش�ديدة، أدت إىل 
خضوع�ه لعملية جراحية يف أغس�طس 2021 الس�تئصال 
ورم بالقولون، كما احتاج إىل مزيد من الرعاية كونه يعيش 
بكلي�ة واحدة، بعد ان فقد األخ�رى نتيجة إصابته بكرس يف 

أضالعه بإحدى املباريات عام 1977.

ي�وم الثالث�اء املايض ع�اد األل�م ليش�تد علي�ه، فدخل إىل 
مستش�فى ألربت أينشتاين يف ساو باولو إلعادة تقييم عالج 
يتلقاه ج�راء إصابته برسط�ان القولون. وق�ال األطباء إن 
عدوى الجه�از التنفيس التي يعانيه�ا »عولجت بمضادات 

حيوية«.
وقال املستشفى مؤخراً إن حالته »مستقرة« وإنه يستجيب 
جي�دا لعالج التهاب الجهاز التنفيس، وه�ذا ما أكده مجددا 

مكتب اإلعالم يف املستشفى.
يف الوق�ت نفس�ه ق�ال بيليه الذي بل�غ 82 عاماً يف رس�الة 
لطمئنة الجماهري إنه يش�عر »بالق�وة واألمل«، وكذلك نفت 
ابنت�اه، ش�ائعات عن تدهور صحت�ه. وقال�ت ابنته فالفيا 

ملحطة غلوبو: »سئمنا تلقي التعازي«.

وقد كانت هناك مخاوف كبرية بش�أن صحته عندما ذكرت 
وسائل اإلعالم يف الربازيل أنه تم نقله إىل الرعاية التلطيفية، 
يف الوق�ت الذي بالغ البع�ض يف تقدير الحالة الصحية وهو 

األمر الذي أزعج عائلته.
الجماهري الربازيلية اس�تغلت موندي�ال قطر للتأكيد عىل 
مس�اندتها لألسطورة الكبري وتم تداول فيديوهات للغناء 
باس�مه يف األي�ام املاضي�ة لي�س فق�ط يف املدرجات ويف 
الش�وارع، بل وصل األمر إىل محطة امل�رتو حيث يتجمع 
الجمه�ور الربازييل بش�كل يومي لالس�تمتاع باملباريات 
وبفعالي�ات البطول�ة، وأصبح دعم بيليه بمثابة رس�ائل 
حب ترس�ل من قلب قط�ر إىل قلب الربازي�ل حيث يقبع 

بيليه يف قلب الجميع.

صورته تزين برج الشعلة بأسباير وأبراج لوسيلالهتاف باسمه ورفع قميصه في مدرجات استاد »974«

كتب - عادل النجار

الجماهير 
تغني له داخل

 محطات الريل 

}

بيليه ..

اسطورة لن تنسى

}
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السنة )28( - األربعاء 13 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 7 ديسمبر 2022م العدد )9956(

ربع  للدور  سهال  تأهال  الربتغايل  املنتخب  حقق 
بنتيجة  سويرسا  عىل  أمس  الكبري  فوزه  بعد  النهائي، 
لوسيل،  ملعب  أقيمت عىل  التي  املباراة  1، خالل    /  6
قطر  العالم  كأس  بطولة  من   16 الـ  الدور  ضمن 

.2022
جونزالو  من  كل  الربتغايل  املنتخب  أهداف  وسجل 
د33،  بيبي  د67(،  د51،  د17،   ( هاتريك  راموس 
فيما  د2+90،  لياو  ورافائيل  د55،  جرييرو  رافائيل 

الربتغايل. للمنتخب  الوحيد  الهدف  أكناجي  سجل 
يف  األطلس  أسود  مع  موعدا  الربتغايل  املنتخب  ورضب 

الدور ربع النهائي.
وجاءت املباراة قوية من جانب املنتخب الربتغايل، الذي 
كان األفضل يف املباراة، فيما انهارت سويرسا مبكرا يف 

الربتغايل،  للمنتخب  القوي  للهجوم  واستسلمت  املباراة 
سجل  الذي  راموس  جونزالو  بنفيكا  نجم  قاده  الذي 
أن  بعد  اساسيا،  فيها  يشارك  مباراة  أول  يف  هاتريك، 
اختار فرناندو سانتوس مدرب الربتغال ان يبدأ به بدالً 

من كريستيانو رونالدو.
وشهد الربع الساعة األول من مباراة الربتغال وسويرسا 
خطورة  بدون  ولكن  الكرة  عىل  برتغالية  سيطرة 

حقيقية عىل مرمى املنتخب السويرسي.
جونزالو  طريق  عن  التهديفي  الصيام  فك  جاء  ولكن 

راموس بهدف رائع يف الدقيقة 17 من عمر اللقاء.
وسدد  الجزاء،  منطقة  داخل  الكرة  راموس  واستلم 
بيساره يف الزاوية اليمنى العليا لسومر حارس منتخب 

سويرسا الذي عجز عن التحرك عىل الكرة.
وهدد  الكرة  عىل  الربتغايل  املنتخب  سيطر  الهدف  بعد 
مرمى سويرسا يف أكثر من مناسبة ولكن تمكن سومر 

من التصدي لبعض محاوالت إضافة الهدف الثاني.

وتمكن بيبي مدافع املنتخب الربتغايل من إحراز الهدف 
النتيجة  33 ليضاعف  الدقيقة  الثاني برأسية رائعة يف 

بعد أن أضاف جونزالو الهدف األول يف الدقيقة 17.
وتلقى بيبي عرضية رائعة من رضبة ركنية عن طريق 
رأسية  بيبي  ليسدد   33 الدقيقة  يف  سيلفا،  بريناندو 

قوية داخل مرمى سويرسا معلنًا عن الهدف الثاني.
وحاول املنتخب الربتغايل زيادة األهداف فيما تبقى من 
تصديات  أمام  يتمكن  لم  ولكن  األول،  الشوط  أحداث 
األول  الشوط  لينتهي  سويرسا،  منتخب  حارس  سومر 

بتقدم الربتغال بهدفني دون رد.
اللقاء  أجواء  عىل  سيطرته  الربتغايل  املنتخب  وواصل 
الرسيعة  الهجمات  بفضل  أيضا،  الثاني  الشوط  خالل 
هو  واصل  الذي  فرنانديز  برونو  خاصة  قادها  التي 
5 أهداف سجل  املونديال بمساهمته يف  تألقه يف  اآلخر 

فيها هدفني وقّدم 3 تمريرات حاسمة.
للمنتخب  الثالث  الهدف  راموس  جونزالو  وأضاف 

بعد  املباراة  يف  له  والثاني   51 الدقيقة  يف  الربتغايل 
تمريرة تلقاها من الظهري األيمن دالوت.

الربتغايل  املنتخب  اضاف  فقط  دقائق  بأربع  وبعدها 
األيرس  الظهري  طريق  عن  املرة  هذه  الرابع،  الهدف 

رافاتيل جرييرو يف الدقيقة 55.
الدقيقة  يف  النتيجة  السويرسي  املنتخب  مدافع  وقلص 

58 عن طريق املدافع مانويل أكانجي.
يف  تألقه  عرفت  ليلة  يف  بهدفني  راموس  يكتِف  ولم 
 ،67 بالدقيقة  له  الثالث  الهدف  أضاف  بل  املونديال، 

بطريقة رائعة بعد تمريرة تلقاها من جواو فليكس.
وسجل رونالدو هدفا ألغاه حكم املباراة يف الدقيقة 87 

التسلل. بداعي 
ميالن  نجم  لياو  رافائيل  فيها  التي ختم   2+90 لتأتي 

سداسية املنتخب الربتغايل.
للدور  الربتغال  بتأهل  اللقاء  نهاية  عن  الحكم  ليعلن 

ربع النهائي، ملواجهة املنتخب املغربي.

كتب - وحيد بوسيوف

راموس.. أول هاتريكبيبي.. يدخل التاريخ

فيرنانديز.. يساهم في »5« أهداف رونالدو احتياطيا ألول مرة

دخل بيبي مدافع املنتخب الربتغايل التاريخ، بعد الهدف الذي سجله يف 
مرمى منتخب سويرسا، يف مباراة الدور ثمن النهائي من كأس العالم.

األدوار  أكرب العب يسجل يف  أشهر، يصبح  عاماً، و9   39 بعمر  بيبي 
اإلقصائية يف كأس العالم، عىل مدار التاريخ.

أكرب  هو  السابق،  مدريد  وريال  الحايل  بورتو  مدافع  فإن  وكذلك 
العب برتغايل يسجل يف البطولة عىل اإلطالق، متفوقاً عىل كريستيانو 

رونالدو.
كل  يف  املونديال  يف  يسجل  العب  أكرب  ثاني  وهو 
األدوار، بعد الكامريوني روجيه ميال الذي سبق 
 42 بعمر  وهو  املجموعات،  دور  يف  سجل  أن 

عاماً.

األوىل  البصمة  الربتغال،  منتخب  مهاجم  راموس،  جونزالو  وضع 
مرمى  يف  هاتريك  بتسجيله   ،2022 قطر  العالم  كأس  ببطولة  له 

سويرسا.
وسجل راموس من تسديدة قوية سكنت شباك سويرسا بعد مرور 
17 دقيقة من عمر اللقاء الذي يجمع املنتخبني، عىل ملعب لوسيل 

يف ختام ثمن نهائي كأس العالم.
ثم أضاف الهدف الثاني خالل الدقيقة 51 من عمر املباراة، ليضيف 

الهدف الثالث يف الدقيقة 67.
كأس  يف  اإلقصائية  األدوار  يف  ثالثية  يسجل  العب  أول  راموس  ويعد 

يف  كوستاريكا  أمام  تشيكوسلوفاكيا  مع  سكوهاريف  توماس  منذ  العالم 
كأس العالم 1990.

سجالت  يف  اسمه  الربتغال،  ميدان  متوسط  فرينانديز،  برونو  كتب 
فريقه  مباراة  يف  العالم،  كأس  نهائيات  يف  بالده  منتخب  تاريخ 

الجارية حاليا أمام سويرسا، بثمن نهائي مونديال قطر.
وسجل جونزالو راموس الهدف األول للربتغال يف الدقيقة )17(، 
ارتقائه  بعد   )33( الدقيقة  يف  الثاني  الهدف  بيبي  وأضاف 
قوية  رأسية  فرينانديز، مسددا  نفذها  ركنية  ركلة  من  لعرضية 

سكنت الشباك.
أهداف   5 تسجيل  يف  فرينانديز  ساهم  »أوبتا«،  أرقام  وبحسب 
وصناعة  هدفني  بتسجيل  الجاري،  املونديال  يف  مباريات   3 يف 

برتغايل  العب  به  يساهم  األهداف  من  عدد  أكرب  وهو  أهداف،   3
1966، عندما ساهم  العالم، منذ نسخة  يف نسخة واحدة من كأس 

األسطورة أوزيبيو يف تسجيل 10 أهداف، وساهم جوزيه توريس أيضا 
يف تسجيل 6 أهداف.

الربتغايل  املنتخب  بني  أمس،  مواجهة  يف  سانتوس  فرناندو  قرر 
وسويرسا أن ال يبدأ باألسطورة كريستيانو رونالدو.

وجلس كريستيانو رونالدو، نجم وقائد الربتغال، عىل مقاعد البدالء.
ال  التي  األوىل  املرة  هذه  تعد  لإلحصائيات،  »أوبتا«  وبحسب شبكة 
)كأس  الكربى  بالبطوالت  مباراة  يف  أساسيًا  رونالدو  فيها  يكون 

العالم، واليورو( منذ 14 عاما.
وكانت آخر مباراة يف بطولة كربى بدأها رونالدو عىل مقاعد البدالء 

أمام سويرسا أيضا يف يورو 2008.
مباراة   31 أنهى سلسلة من  الربتغال  قرار مدرب  أن  أوبتا  وأكدت 

متتالية خاضها رونالدو كالعب أسايس.
اللقاء، إىل أن رونالدو كان  التقارير الصحفية قبل بداية   وأشارت 
غاضبا من القرار الذي اتخذه مدربه سانتوس، فيما تحدثت تقارير 

أخرى أن املدرب أراد إبعاده عن الضغط.

}

بيبي

}

{ جونزالو راموس

{ برونو فيرنانديز { رونالدو

األهداف: راموس هاتريك ) د17، د51، د67(، 
بيبي د33، رافائيل جيريرو د55، رافائيل لياو 

د90+2 )البرتغال(
أكانجي د58 )سويسرا(

الطرد: ال يوجد
الحكم: سيزار أرتورو 
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سيطرة برتغالية كاملة .. 
وانهيار سويسري مبكر

} تصوير - محمود حفناوي



قطر  تنظيم  ترى  كيف  بداية   {  
الرشق  يف  مرة  ألول  العالم  لكأس 

االوسط؟

 - مؤكد أنه حلم كان يداعب كل دول املنطقة 
عىل مدار سنوات طويلة، ونجحت قطر يف أن 
الذي طال.. ليس فقط عىل  الحلم  تحقق هذا 
الرشق  مستوى  عىل  وإنما  العربي  املستوى 
األوسط بأكمله، قطر سعت بقوة وحصدت يف 
أكرب  استضافة  أبنائها يف  ثمار جهود  النهاية 
حدث كروي عىل وجه األرض.. وأخرست كل 
االلسن واحرجت املنتقدين وجعلتهم يف حرية 
دون  السلبيات  عن  يبحثون  وهم  أمرهم،  من 
جدوى يف ظل النجاح الكبري للتنظيم القطري.

} ما هو تقييمك ملنتخبنا الوطني يف 
املونديال ؟

الجولة  بعد  البطولة  من  خرج  العنابي   -
كان  والذي  قدمه،  الذي  السيئ  واالداء  األوىل 
أشبه بالصدمة بالنسبة لنا وملحبي وجماهري 
املنتخب القطري خاصة وأن اإلعداد للمنافسة 
كان عىل مستوى عاٍل جداً، كما سبق للمنتخب 
يف  ساهمت  كبرية  بطوالت  عدة  يف  املشاركة 
احتكاكه  خالل  من  قوية،  شخصية  تكوين 
تظهر  أن  نتوقع  وكنا  كبرية،  منتخبات  مع 
العنابي  خاصة  البطولة  يف  املحصلة  تلك  كل 
وال  األخرية  نسختها  يف  آسيا  بطل  يعترب 
البطوالت  هذه  يف  للمشاركة  الخربة  تنقصه 

العنابي  أن  نجد  الخروج  ورغم  الكبرية، 
السنغال  مباراة  أفضل يف  قدم مستوى 

أفضل  نتيجة  تحقيق  بإمكانه  وكان 
يف  ساهمت  الفردية  األخطاء  لكن 

النتيجة.. ولكن بكل اسف غابت 
الروح والرغبة عند البعض.

يتحمل  من  رأيك  يف   {
املسؤولية ؟

الكل  نعم  الجميع..   -
حدث  ما  يتحمل 
من  بداية 

لالعبني  ا

سانشيز  وطبعا  واالداري،  الفني  والجهاز 
مدرب جيد، اال انه لم يستطع ان يقدم نفسه 
وفريقه بالصورة املرضية يف املونديال خاصة 
املباريات  من  يخاف  انه  وضح  املدرب  وان 
واتمنى  ضعيفة،  شخصية  وصاحب  الكبرية 

ان يوفق االتحاد يف استجالب مدرب جيد.

املنتخب خاض عددا كبريا  ولكن   {
كأس  بطولة  قبل  املباريات  من 

العالم.. ؟

فرتة  منذ  بدأ  العالم  لكأس  منتخبنا  إعداد   -
طويلة باملشاركة يف بطوالت مثل كوبا أمريكا 
والكأس الذهبية والتصفيات األوروبية، وكانت 
املباريات التي خاضها يف تلك البطوالت وواجه 
خاللها منتخبات قوية احتكاكا قويا ومفيدا له 
وأكسب الالعبني خربة.. يف الحقيقة كان اعداد 
بال  ثماره  وانتظرنا  للنهائيات مميزاً  املنتخب 
يف  محظوظ  للعنابي  الحايل  والجيل  جدوى، 

ظل االمكانيات الكبرية التي توفرت له.

الفني  للمستوى  تنظر  كيف   {
للبطولة ؟

اول  من  قويا  جاء  للبطولة  الفني  املستوى   -
حماس  عىل  ينعكس  ما  وهو  البطولة،  ايام 
بالتأكيد  ايضاً..  والجماهري  املنتخبات 

الحماس والرغبة واللعب يف هذا التوقيت تعد 
املشاركة  املنتخبات  مصلحة  يف  إيجابياً  امراً 
العالم  كأس  بطوالت  جميع  ألن  والالعبني 
انتهاء  بعد  الصيف  يف  تقام  كانت  السابقة 
هذه  يف  ولكن  املحلية،  والدوريات  البطوالت 
املوسم  منتصف  يف  البطولة  تقام  النسخة 
وبالتايل هي فرتة جيدة لالعب واالجواء مميزة 
الدوحة.. ومستويات متقاربة يف هذه  جدا يف 
البطولة للمنتخبات الكبرية والتي كرشت عن 

انيابها يف املراحل الحاسمة.

املسافات  قرب  ان  ترى  هل    {

سيكون له تأثري يف نجاح البطولة 
؟

األرقام  اكدته  ما  هذا  نعم..   -
عىل  املرتفع  الطلب  خالل  من 
التنقالت  وحركة  التذاكر، 
سهلة  املرتو  وخاصة 
التي  املباريات  يف  للجماهري 
جماهريياً  حضوراً  شهدت 
كبريا حتى تستمتع بمشاهدة 

أن  وأتوقع  املباريات 

العليا  اللجنة  يف  املسؤولني 
واالتحاد  واإلرث  للمشاريع 
قاموا  القدم  لكرة  الدويل 
املرحلة  يف  كبري  بجهد 
يتعلق  فيما  املاضية 
بالتحضريات للبطولة التي 

نسعد جميعاً باملشاركة يف إنجاحها.. 
الجماهري كانت عىل موعد مع تجربة مختلفة 
دون  والفعاليات  باملباريات  باالستمتاع 

الحاجة للسفر وتغيري مكان اإلقامة.

األخرى  العربية  املنتخبات   {

كيف  واملغرب  وتونس  السعودية 
النسخة من  ترى مشاركتها يف هذه 

املونديال ؟

 - السعودية مجموعتها قوية جداً وقد حققت 
أبرز  تعترب  التي  االرجنتني  أمام  نتيجة جيدة 
مجموعتها  لتونس  بالنسبة  للقب،  املرشحني 
منتخبات  مواجهة  يف  األخرى  هي  صعبة 
أن  ورغم  واسرتاليا،  والدنمارك  فرنسا 

فرصتها معدومة اال أنها تمكنت من الفوز عىل 
لعب  الذي  املغربي  املنتخب  اما  اللقب،  حامل 
مستويات  فقدم  وكندا  وكرواتيا  بلجيكا  مع 
متمرسة  منتخبات  مع  تواجده  رغم  راقية 
وقوية جدا ألن الرتشيحات تصب يف مصلحة 
الكندي  املنتخب  تطور  مع  وكرواتيا  بلجيكا 
التصفيات.. وجاء  الذي ظهر بشكل مميز يف 

املغربي وتصدر عىل حسابهم دون خسارة.

مع  املغرب  ملباراة  توقعاتك  ما   {
املنتخب االسباني ؟

»فخر  يعترب  املغربي  املنتخب   -
قدم  العرب«.. 
يف  جيدة  مباريات 
ولم  املجموعات  دور 
يخرس، وفعليا املنتخب 
جداً  جيد  املغربي 
يف  ليقدمه  الكثري  ولديه 
صعوبة  رغم  البطولة 
املهمة يف املواجهة املقبلة 
االسباني  املنتخب  مع 
املرشحني  احد  يعد  الذي 
الكبري  املحك  وستكون 
النه  املغربي  للمنتخب 
أن  وأتوقع  قوي  منتخب 
تكون املباراة مثرية وقوية، ومن املفرتض ان 
يهاب االسبان مواجهة املغرب ويعملوا له ألف 

حساب.

لقب  عىل  ينافس  أن  تتوقع  من   {
يف  العالم  كأس  من  النسخة  هذه 

قطر ؟

للقب  تسعى  منتخبات  هناك  يل  بالنسبة   -  
فرنسا  ومنتخب  واألرجنتني  الربازيل  مثل 
يف  أحرزه  الذي  لقبه  عن  للدفاع  يتطلع 
منتخبات  وهناك   ،2018 روسيا  مونديال 
هدفها أن تكون الحصان األسود مثل هولندا 
وقد يكون لها حضور مميز يف هذه النسخة 

من البطولة.

: عوض حسن بوجلوف نجم منتخبنا السابق يؤكد لـ 

سانشيز ضعيف الشخصية !
ال���م���ن���ت���ق���دون ل���ل���م���ون���دي���ال »ف������ي ح����ي����رة«..ب����ع����د ال����ن����ج����اح ال���م���ذه���ل

مع وصولنا إلى األدوار الحاسمة من بطولة كأس 

العالم قطر 2022.. كان البد من مواصلة الحديث 

البطولة  عن  القطرية  القدم  كرة  نجوم  مع 

منتخبنا  نتائج  بجانب  واألداء،  الفني  والمستوى 
الوطني األول لكرة القدم.

تحدثنا مع عوض حسن بوجلوف، أحد رموز الكرة 

التي  الهائلة  اإلمكانيات  ظل  في  وذلك  القطرية، 

جيدة  نتائج  تحقيق  في  ومساهمته  يمتلكها،  كان 

مع ناديه والمنتخب خالل فترة لعبه.

وأعرب عن سعادته لالستضافة وهي تعني انه ألول مرة 

سنرى نجوم منتخبات العالم مجتمعين في بلد عربي في 

المختلفة،  بثقافاتهم  جماهيرهم  ومعهم  واحد،  وقت 

بصفة  والقطرية  عامة  بصفة  العربية  الثقافة  أن  والشك 

أرض  على  المنافسات  عن  بعيدا  المونديال  ستثري  خاصة 
الملعب.

التوقعات  قبل انطالق كأس العالم، رفع الجميع سقف 

وضع  ما  تقدير،  أقل  على  الـ16  لدور  منتخبنا  وصول  بشأن 

في  جيدة  نتائج  لتحقيق  كبيرة  ضغوطات  تحت  الالعبين 

 ،2019 آسيا  أمم  كأس  حقق  العنابي  أن  ورغم  البطولة. 

2021، وحقق  وقّدم مستويات قوية في الكأس الذهبية 

نتائج جيدة في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، إال 

المونديال،  المطلوب في  بالشكل  المنتخب لم يظهر  أن 

تحدث لنا عوض حسن في حوار مطول وجاء فيه:

ف���خ���ورون ب��م��ا ق��دم��ه ال��م��غ��رب.. وال��م��ن��ت��خ��ب��ات ال��ع��رب��ي��ة »م���ا ق��ص��رت«

ج���دوى« »دون  ال��س��ل��ب��ي��ات  ع��ن  يبحث  الجميع  وج��ع��ل  األل��س��ن��ة..  أخ���رس  ال��ق��ط��ري  التنظيم 

العنابي غاب عندما 

انتظرنا ظهوره.. 

والروح والرغبة 

»انعدمت«
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حوار - عوض الكبايش

{ عوض 

حسن بو جلوف

{ عوض بوجلوف يتحدث للزميل عوض الكباشي

{ سانشيز



{ نونو لوش 

ضيوف المونديال يؤكدون عبر $ الرياضي:

قطر رفعت سقف الطموحات

كأس  ضيوف  عقول  عىل  يستحوذ  االنبهار  يزال  ال 
استثنائية  نسخة  قطر  قدمت  بعدما   ،2022 العالم 
تفاصيلها  بمعظم  قبل  من  تحدث  لم  املونديال،  من 
يف  تواجد  من  كل  إعجاب  ونالت  الجميع،  أبهرت  التي 
الدوحة ملتابعة املباريات واالستمتاع باألجواء الكرنفالية 
أسبوعني  من  يقرب  ما  املبهرة، ورغم مرور  واالحتفالية 
التنظيم  عىل  وتنهمر  تتواصل  تزال  ال  اإلشادة  أن  إال 

القطري املميز للمونديال.
سوف  التنظيم  عن  وسألت  الشارع  يف  امليش  قررت  إذا   
سيجيبك  الكل  االنبهار،  عبارات  تحمل  إجابات  تجد 
بكلمة »عظيم« هذا هو الوصف الدارج للتنظيم يف قطر، 
الكل يف حالة انبهار وإعجاب ويعيشون أجواء مونديالية 
رائعة، الزيارات ال تنقطع عن األماكن الرتفيهية يف قطر، 

وكذلك أماكن املشجعني وفعاليات املونديال.
كأس  تنظيم  يريد  من  لكل  مرجعا  قطر  مونديال  بات   
العالم يف قادم الفرتات، بسبب الفوائد التي استفاد منها 
بها  يتمتع  التي  واملزايا  املونديال،  ضيوف  من  الجميع 
يف  حدث  فما  السابقة،  النسخة  يف  تظهر  ولم  الجميع، 

قطر لم يحدث يف أي مكان بالعالم نال رشف استضافة 
الجماهري  معظم  بشهادة  وذلك  العاملية،  البطولة  هذه 
عىل  للعمل  قطر  يف  املتواجدين  واإلعالميني  واملحللني 

تغطية كأس العالم
االجتماعي،  التواصل  مواقع  منصات  عرب  أكد  البعض   
جعل   ،2022 العالم  كأس  نسخة  يف  قطر  فعلته  ما  أن 
من  القادمة  النسخ  تستضيف  الدول  عىل  صعبة  األمور 
سيكون  مبهر  نجاح  بعد  العمل  ألن  العاملية،  البطولة 
بني  الدوحة  شوارع  يف  املنترشة  السعادة  للغاية،  صعبا 
التي  واللحظات  األجواء  بفضل  والضيوف،  املشجعني 

يعيشونها، ووصفوها بأنها األجمل.

يف  وتواجد  العالم،  لكأس  نسخة  من  أكثر  عارص  من   
النسخة مختلفة  فعاليات مسابقات سابقة، أكد أن هذه 
 2022 يف كثري من األشياء، وشددوا عىل أن بطولة قطر 
والرتتيب  التنظيم  حيث  من  كثريا  سابقيها  عن  مختلفة 
لها، كما أن األجواء هنا تختلف عن أي مكان آخر لعبت 

فيه تلك البطولة من قبل، ولهذا أثر كبري يف النفوس.
املكلفني  الصحفيني  بعض  التقت  الريايض  الوطن   
وكذلك  الدوحة،  قلب  من  العالم  كأس  بطولة  بتغطية 
القطرية،  التجربة  يف  أرائهم  الستطالع  الجماهري  بعض 
يف  ويجدوه  يشاهدوا  أن  ويتمنون  هنا  أعجبهم  وما 

2026 الذي سيقام يف املكسيك وكندا وأمريكا.

كتب - خالد عيل

تجربة المركز اإلعالمي مميزة
جيدة  فكرة  أنها  مربوك،  محمد  املرصي  الصحفي  يرى 
الصحفيني  يمنح  املستضيفة  للدولة  إعالمي  مركز  وجود 
كأس  تغطية  فرصة  الدول  أنحاء  كافة  من  واإلعالميني 
وأمام  التشجيع  أماكن  يف  التواجد  خالل  من  العالم، 
تنظيم  عن  املسؤولني  مع  حوارات  وإجراء  االستادات، 
انطالق  قبل  قطر  يف  يتواجد  أنه  إىل  وأشار  البطولة. 
البطولة، ووجد سبل دعم كبرية إلنهاء عمله الصحفي 
الالزمة  الرتاخيص  عىل  حصوله  وكذلك  واإلعالمي، 
ومناطق  التشجيع  وأماكن  الشوارع  يف  للتصوير 
تغطية  فرصة  الصحفيني  آالف  منح  وهذا  املشجعني، 
تجربة  تكرار  »أتمنى  حديثه:  وأكمل  العالم.  كأس 
املقبلة  النسخة  يف  املستضيفة  للدولة  اإلعالمي  املركز 

من بطولة كأس العالم.
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صحفي مصري:

مشجع أورجوياني:

مظاهر الحضارة 
في قطر عظيمة

إنه مستمتع كثريا  أورجواي  لوكا مشجع من  قال جان 
عن  معربا  قطر،  يف  يراها  التي  الحضارية  باملظاهر 
سعادته بالتواجد يف الدوحة، والتعرف عىل تاريخ الدولة، 
اإلبهار  يحب  ال  فهو  والتاريخ،  الحضارات  عشاق  من  ألنه 
من خالل أحدث التكونولوجيات، إنما يود االستمتاع باألشياء 
أنه  الدول. وأشار إىل  القديمة نسبيا، والتعرف عىل حضارات 
يتمنى عندما يذهب إىل املونديال القادم، يجد الدول املستضيفة 
بحضاراتها  الجماهري  تعريف  وتحاول  النهج،  نفس  عىل  تسري 
واملعالم  القطرية،  بالحضارة  إعجابه  أبدى  ألنه  القديم،  وتراثها 

األثرية مثل سوق واقف، والقالع التاريخية املوجودة يف قطر.

البرازيل.. الخالصة

- كل بطوالت العالم تتجه فيها األنظار نحو الربازيل 
واألرجنتني.. وكثريون ممن يتابعون مونديال كرة 

القدم األكرب واألهم واألسخن واألمتع ينقسمون 
بني مشجع ومؤازر للربازيل وبني محب ومتيم 

باألرجنتني..!
- وتأتي منتخبات العالم وخاصة تلك التي حصدت 

األلقاب وتواجدت كثرياً يف املوندياالت السابقة 
بعدهما.. كأملانيا التي سبق وأن تواجدت 8 مرات 

وحصدت 4 بطوالت وحرضت هذا املونديال لتغادر 
البطولة مبكراً قبل أن تغادر عقول وقلوب كل من 

كان يشجع منتخبها بعد أن اكتشف أنهم مجموعة 
من الشواذ.. أرادوا تعكري األجواء فتعكرت اجواءهم 

بأخالقهم وسقوطهم البشع!
- ولم يتواجد املنتخب االيطايل يف هذه البطولة 

وهو يعترب من أكثر املنتخبات حضوراً يف البطوالت 
السابقة وأحرز 4 بطوالت، لكنه خرس التأهل يف 
كأس العالم السابقة يف روسيا ويف هذه النسخة 

بقطر!
- ومازال البطل الفرنيس لنسختني سابقتني حارضاً 

وبقوة.. واإلسبان والربتغال وانجلرتا وهولندا 
وكرواتيا وبإذن الله املغرب ممثلنا األفضل واألجمل. 

- تبقى الخالصة أن تواجد الربازيل يظل أحد أهم 
عالمات اإلمتاع واإلبداع يف بطوالت كأس العالم.. 
وتواجد مييس مع األرجنتني يعطي نكهة خاصة 

ومنفردة، وهو الالعب األفضل.. وكذا كريستيانو مع 
الربتغال وهو الالعب األكمل..!

- تظل متعة الربازيل مختلفة وفردية.

} صحفي وكاتب يمني

معاذ الخميسي

قطر آمنةإعالمي برتغالي:
قال اإلعالمي الربتغايل نونو لوش، إن قطر بلد آمنة، 
وهذا من أفضل األشياء يف البطولة، متمنيا أن يرى 
النسخة  يف  موجودة  والرقابية  األمنية  الحالة  نفس 
يف  باألمن  مشيدا  العالم،  كأس  بطولة  من  القادمة 
الدوحة، مؤكدا أن هذا األمر من أفضل األشياء التي 

ملسها يف النخسة الحالية من بطولة كأس العالم.
 وأضاف يف حديثه مع $ الريايض: »معجب 
املرات  أحد  يف  قطر،  يف  هنا  املوجود  باألمان  جدا 
وجدته  ولكني  بي،  الخاص  امليكروفون  نسيت 
إىل  جدا  متعاون  هنا  األمن  ويرس،  سهولة  بكل 
أقىص درجة، ويقدمون كافة سبل الحماية واألمان 
للضيوف سواء جماهري أو إعالميني«. وشدد عىل أنه 
يتمنى أن يجد النسخ القادمة من كأس العالم عىل 

نفس األمن واألمان وعدم الشعور بالقلق.

أتمنى مواصالت قطرية في »2026«صحفي فرنسي:
قدمته  بما  الفرنيس  الصحفي  تشازي  أندريا  أشاد 
قطر يف كأس العالم، خاصة خريطة انتقال الجماهري 
التشجيع  أماكن  إىل  سكنهم  أماكن  من  واإلعالميني 
مشريا  املونديال،  خالل  والفعاليات  واالستادات 
عن  بعيدا  قيايس،  وقت  يف  هنا  تنقله  سهولة  إىل 
البطوالت  يف  يواجهه  كان  الذي  الشديد  االزدحام 

األخرى.
تطبيق  يتم  أن  يتمنى  أنه  إىل  تشازي  وأشار   
خطة االنتقال القطرية يف بطولة كأس العالم 
املهتمني  كافة  يريح  سوف  ذلك  ألن  املقبلة، 

أحسن  يف  تخرج  وسوف  البطولة،  بتلك 
مرتو  خاصة  ممكنة،  صورة  وأفضل 

األنفاق القريب جدا من االستادات، كما 
)هيا(  لبطاقة  حامل  ألي  يمكن  أنه 

استخدامها مجانا.

{ أندريا تشازي 
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لعـــب الكـــرة
ُ
هكـــذا ت

أشادت بمستوى السيليساو أمام كوريا الجنوبية.. لي سبورتيو:

{ الجازيتا ديلو سبورت

احتفت الصحف العاملية بما قدمه املنتخب الربازييل، من 
دور  يف  الجنوبية  كوريا  مواجهة  خالل  رائعة،  مستوى 
السيليساو  أن  لتؤكد  السامبا«  »ُرباعية  وجاءت   ،16 الـ 
 20 منذ  الغائبة  الذهبية  الكأس  استعادة  عىل  عازمون 
عاماً، وإذا كانت البهجة والسعادة التي طغت عىل أغلفة 
لم  املنافسني  صحف  فإن  منطقية،  الربازيلية  الصحف 

تستطع إخفاء إعجابها بما قدمه رفقاء »نيمار«.
حسمت  »الربازيل  الربازيلية  »جلوبو«  صحيفة  وكتبت 

الصعود يف الشوط األول«.
الكبري  بالدها  منتخب  بأداء  الربازييل  الصحيفة  وأشادت 
الشوط  يف  للنتيجة  املبكر  والحسم  الجنوبية  كوريا  ضد 

األول بأربعة أهداف دون رد.
وقالت صحيفة »أوديا« »فوز سهل إىل ربع النهائي«.

ولم تفوت »كوريو برازيلينس« اللقطات الراقصة لالعبي 
»الجوهرة  دعم  بالفتة  كثرياً  واهتمت  الربازيل،  وجماهري 
السمراء« والوفاء له، وكتبت أن هذا االنتصار الرائع جاء 

من أجل بيليه.
الصحيفة وصفت املباراة بالسهلة يف ظل النتيجة الكبرية 
عمر  من  األول  الشوط  يف  بالدهم.  منتخب  حققها  التي 

اللقاء، وحسمهم للصعود بشكل مبكر.
ويف إيطاليا كتبت صحيفة كوريريي ديلو سبورت عنوان 
باألداء  وأشادت  »رائع«  بقولها  الربتغالية  باللغة  غالفها 
تحطيم  من  نيمار  واقرتاب  السامبا«،  لـ»راقيص  املتميز 
ولم  الربازيل،  هدايف  صدارة  يف  بيليه  األسطوري  رقم 

يختلف األمر مع الجازيتا التي قالت »رقص الربازيل«.
وأضاف: نجوم السامبا يهدون التأهل لالسطورة بيليه.

ُمكرر  نهائي  يف  ومتوقعاً  رشساً  منافساً  كونه  ورغم 

لنسخة 1998، قالت »ليكيب« الفرنسية »هيا بنا نرقص« 
الربازيل بأهدافهم، وكتبت عن  مع صورة احتفال نجوم 
اللعب الجميل الذي أمتع الجميع يف الشوط األول، يف حني 
وعنونتها  »يل سبورتيو«اإلسبانية صورة مشابهة  نرشت 
إن  فقالت  اإلنجليزية  إندبندنت  أما  الكرة«،  ُتلعب  »هكذا 
وتأهلت  الجنوبية،  كوريا  حساب  عىل  رقصت  الربازيل 

بسهولة إىل ُربع النهائي املونديايل.
الربازيل  تأهل  عن  اإلسبانية  »ماركا«  صحيفة  وكتبت 
برضبات  وكرواتيا   1-4 الجنوبية  كوريا  عىل  الفوز  بعد 
وكتبت  العالم  كأس  نهائي  لربع  اليابان  عىل  الرتجيح 
»عرض برازييل« و»ليفاكوفيتش يعطي التأهل لكرواتيا«.

»رقص  ديبورتيفو«  موندو  »صحيفة  عنونت  حني  يف 
الربازيل، وكرواتيا برضبات الرتجيح«.

وتأهل  الجنوبي  الكوري  نظريه  الربازييل  الفريق  وأقىص 
لدور ربع النهائي بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل واحد.

خالل أقل 36 دقيقة من بداية املباراة سحق فريق السامبا 
خصمه متقدماً بأربعة أهداف نظيفة األمر الذي أنهى أي 
أمل لكوريا الجنوبية بالتأهل لدور ربع النهائي يف الشوط 
فينيسيوس  الربازيل  أهداف  املباراة..وسجل  من  األول 

ونيمار وريشارلسون وباغويتا.
لكن الفريق الكوري التقط انفاسه يف الشوط الثاني وشن 
هجمات خاطفة وخطرية عىل املرمي الربازييل نجح بايك 
 30 مسافة  من  صاروخية  قذيفة  تسديد  يف  هو  سونغ 
الربازيل  حارس  غافلت  الجزاء  منطقة  خارج  من  ياردة 

لتستقر الكرة يف زاوية املرمى.
الفوز  النهائي بعد  كما تأهل فريق كرواتيا إىل دور ربع 

عىل اليابان برضبات الرتجيح.
األصيل  الوقت  خالل  لهدف  بهدف  التعادل  وسيطر 

والشوطني اإلضافيني.

إعداد - وحيد بوسيوف

{ أو ديا{ موندو ديبورتيفو

{ ليكيب

صحيفة »24« ساتا الكرواتية:

صحيفة »نوفي ليست« الكرواتية:

طردنا اليابـان

ليفاكوفيتش أخذ دور سوباشيتش

تشوسون الكورية:اهتمت باستعدادات إنجلترا لفرنسا.. ديلي إكسبريس:

لم نستسلم رغم الرباعيةحان وقت كتابة التاريخ

اهتمت الصحف اإلنجليزية الصادرة صباح أمس الثالثاء، 
التي  املرتقبة  للمواجهة  إنجلرتا  منتخب  باستعدادات 
مونديال  نهائي  ربع  يف  فرنسا،  العالم  ببطل  ستجمعه 

قطر 2022.
مثيل  كني:  ذهبية..  »كرات  »مريور«:  صحيفة  وعنونت 
األعىل بيكهام أتى إىل معسكرنا وساهم يف زئري األسود«، 
لرفع  إنجلرتا  ملعسكر  بيكهام  ديفيد  زيارة  إىل  إشارة  يف 
إلنجلرتا:  »تحذير  األسفل:  يف  الفريق..وكتبت  معنويات 
مبابي من خارج هذا العالم ولكن نجم الفيال الذي راقبه 
إىل  إشارة  يف  لألرض«،  إعادته  بإمكانه  كايل  إن  يقول 

ترصيحات ظهري بولندا ماتي كاش تجاه كايل ووكر.
»ساوثجيت  الجانب:  يف  فكتبت  الجارديان  صحيفة  أما 

يطالب العبيه بكتابة التاريخ أمام فرنسا«.
بعد  بالحرارة  تشعر  الجنوبية  »كوريا  ذكرت:  األعىل،  ويف 
فوز  إىل  إشارة  يف  التألق«،  وضع  ورفاقه  نيمار  تفعيل 

الربازيل بنتيجة )4-1(.. وكتبت أيًضا: »ليفاكوفيتش ينهي 
إىل  إشارة  يف  ترجيح«،  ركالت  لثالث  بالتصدي  اليابان  آمال 

فوز كرواتيا يف ثمن نهائي كأس العالم.

الشمشون  محاوالت  الكورية  »تشوسون«  صحيفة  أبرزت 
حتى النهاية رغم تلقيهم ألربعة أهداف يف الشوط األول من 

املباراة.
وتقدم املنتخب الربازييل بعد سبع دقائق من بداية اللقاء 

عرب فينيسيوس جونيور.
صفر   2- النتيجة  أصبحت  أخرى  دقائق  خمس  وبعد 
وأضاف  جزاء  ركلة  من  نيمار  طريق  عن  بهدف 
مع  مذهلة  لعبة  بعد  رائعا  ثالثا  هدفا  ريتشارليسون 
الربازيل  جماهري  جعلت  سيلفا  وتياجو  ماركينيوس 
املحايدين  املبتهجة ترقص وأثارت إعجاب املشجعني 
الرابع  الهدف  باكيتا  لوكاس  وسجل  مكان..  كل  يف 
يف الدقيقة 36 ولعب املنتخب الربازييل الفائز بكأس 
الشوط  يف  استعراضية  بطريقة  مرات  العالم خمس 
سيونغ  كيم  الكوري  الحارس  تألق  وحرمه  الثاني، 
جيو من مزيد من األهداف، بعد أن حول انتباهه نحو 
مواجهة دور الثمانية ضد كرواتيا.. وتكمن املنتخب 
الكوري أن يسجل بعض املحاوالت يف الشوط الثاني 
ليسجل هدف بتسديدة قوية فشل أليسون يف صدها.

الناريون  بتأهل  الكرواتية،  ساتا   24 صحيفة  احتفت 
للدور ربع النهائي بطولة كأس العالم قطر2022، بعد 
الصحيفة  وعنونت  الرتجيح..  بركالت  اليابان  اقصائه 

»طردنا اليابان«. 
نجح ضغط إيفان برييزيتش عىل مدافع اليابان تومياسو يف 

تنفيذ أول هجمة خطرية عىل الرمى الياباني.
ثالث  له  كانت  إذ  بالرشاسة،  اتسم  اليابانيني  فعل  رد  لكن 
هدف  إىل  إحداها  ُترجمت  ليفاكوفيتش،  مرمى  عىل  هجمات 

التقدم يف الشوط األول عرب دايزين ماييدا.

لعبه  الذي  بالدوري  الكرواتية  ليست«  »نويف  صحيفة  أشادت 
ليفاكوفيتش حارس كرواتيا يف تأهل منتخب بالده للدور ربع 

النهائي ملواجهة الربازيل.
وقالت الصحيفة »الحارس دومينيك ليفاكوفيتش كرر إنجاز 

دانييل سوباشيتش بالتصدي لثالث ركالت ترجيح«.
دانييل  السابق  زميله  إنجاز  عىل  شاهًدا  ليفاكوفيتش  وكان 

سوباشيتش، والذي اعتزل دوليًا.
ترجيح  رضبات  لـ3  التصدي  يف  سوباشيتش  واستطاع 

بمباراة الدنمارك يف ثمن النهائي من كأس العالم 2018.
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واصل  حيث  الرائعة،  املونديال  ليايل  إحدى  هي 
نجوم كرواتيا تألقهم بفضل تألق الحارس املميز 
بأحرف  اسمه  كتب  الذي  ليفاكوفيتش  دومينيك 
من ذهب بعد تصديه لثالث ركالت ترجيح أصبح 
فيها ضمن قائمة الحراس األكثر تصديا للركالت 
زالتكو  حافظ  كما  العالم،  كأس  يف  الرتجيحية 
للمرة الثانية عىل التوايل عىل رقمه املميز بالصعود 
كما  التوايل،  عىل  الثانية  للمرة  النهائي  ربع  إىل 
الرائعني  النجوم  ضمن  اسمه  برييزيتش  سجل 
إىل  بعدما وصل  اإلعجاب  فاق  بإبداع  املونديال  يف 
اليورو  مثل  الكربى  البطوالت  يف  العارش  هدفه 
ربع  إىل  الكرواتي  املنتخب  ليصل  العالم؛  وكأس 
 ،1998 بعد  تاريخه  يف  الثالثة  للمرة  النهائي 
2018 واآلن يف 2022. كما نجح املنتخب الربازييل 
يف الفوز عىل كوريا الجنوبية بأربعة أهداف لهدف 
، ليواجه املنتخب الربازييل نظريه الكرواتي يف ربع 
بكل  مميزة  ستكون  مواجهة  يف  املونديال  نهائي 
مجريات  خالل  رصدت  أرقام  عدة  هناك  تأكيد. 
املباراة خاصة بعد اقرتاب نيمار من تسجيل هدف 
تمكن  كما  بيليه،  األسطورة  أهداف  رقم  ومعادلة 
فينسيوس جونيور من االقرتاب من رقم نيمار يف 
مونديال 2014 والعديد من الحقائق 
املباراة  هذه  حول 

الرائعة.

كرواتيا تضرب موعدا مع البرازيل

ليلــــة موندياليــة رائــعة
كتب- أحمد رجب

ليفاكوفيتش
3استثنائي

10

اسمه  ليفاكوفيتش  الكرواتي  الحارس  ترجيح، دون  لثالث ركالت  بتصديه 
واحدة..  مباراة  يف  ركالت  لثالث  التصدي  يف  نجحوا  الذين  الحراس  ضمن 

 .2006 أمام إنجلرتا يف مونديال  الربتغايل  الحارس  الربتغايل ريكاردو  ويتقدمهم 
 .2018 روسيا  مونديال  يف  الدانماركي  املنتخب  أمام  سوباشيتش  الحارس  ويليه 
وآخرهم املتألق دومينيك ليفاكوفيتش الذي أبدع وتصدى لثالث ركالت جزاء أمام 

اليابان يف مونديال 2022.

أهداف بيريزيتش
يف  بهدفه 
اليابان،  شباك 
الكرواتي  سجل 
قياسياً  برييزيتش رقماً 
جديداً، حيث بات أكثر العب كرواتي 
كأس  بطولتي  يف  أهدافا  يسجل 
حيث  مجتمعني،  واليورو  العالم 

سجل 10 أهداف يف البطولتني.
كرواتي  العب  أكثر  أصبح  أنه  كما 
العالم،  كأس  موندياالت  يف  سجل 
حيث سجل 6 أهداف، هو أيضا أول 
العب كرواتي يسجل يف ثالث نسخ 
 ،2014 لألعوام  العالم  كأس  من 

.2022 ،2018
برييزيتش  أهداف  عدد  وتساوى 
الكرواتي  املنتخب  هدايف  ثاني  مع 
ماريو  وهو  التاريخ  مر  عىل 

ماندزوكيتش. 

العبور  يف  نجاحه  الكرواتي  املنتخب  للمنتخب من األدوار اإلقصائية بالبطوالت الكربى، حيث واصل  ثماني  من  مباريات  سبع  آخر  االستثناء إن  اإلضافية،  لألوقات  اتجهوا  الكروات الوحيد كان يف نهائي مونديال روسيا عام 2018 الكرواتي  خرسه  والذي  الفرنيس،  املنتخب  أمام 
بأربعة أهداف لهدفني.

انتصارات
إقصائية 7

اقرتب الربازييل نيمار من رقم األسطورة الربازيلية بيليه بعدما نجح يف تسجيل 76 هدفاً مع 
املنتخب الربازييل ليكون عىل بعد هدف واحد من معادلة رقم بيليه والذي سجل 77 هدفاً، 
هدفاً،   56 برصيد  رابعا  روماريو  هدفاً،   62 برصيد  الثالث  املركز  يف  رونالدو  يأتي  بينما 

وأخريا يأتي زيكو يف املركز الخامس برصيد 48 هدفاً.
كما أصبح نيمار ثالث العب برازييل يسجل يف ثالث نسخ مختلفة من املونديال بجانب بيليه 

الذي سجل يف أربع كؤوس عالم مختلفة وهي 1958، 1962، 1966، 1970

نيمار يقترب من بيليه 76

عىل  بالفوز 
الياباني  املنتخب 
الرتجيح  بركالت 
بثالثة  انتهت  والتي 
تعترب  لهدف  أهداف 
الثالثة  املرة  هي  هذه 
والتي  كرواتيا  تاريخ  يف 
النهائي  ربع  فيها  تبلغ 
 ،1998 أعوام  هذا  وكان 
كانت  حيث   ..2022  ،2018
بركالت  انتهتا  منها  مباراتان 
خالل  الدانمارك  أمام  الرتجيح 
 2022 ومونديال   ،2018 مونديال 

اليابان. أمام 

»8« تأهل كرواتيا لدور الـ 3

شوط  يف  الربازييل  املنتخب  نجوم  أبدع  نجح كالعادة  حيث  الكوري،  املنتخب  أمام  األول  الكوري املباراة  الشمشون  شباك  هز  يف  السامبا  تسجل رجال  التي  الثانية  املرة  لتكون  نظيفة،  أهداف يف شوط واحد بعد مباراة برباعية   4 الربازيل  املكسيك خالل مونديال 1954.فيها 

املونديال لكنه أظهر قوته  املنتخبات األوروبية يف مونديال قطر، وهذه كانت جميع أهدافهم الهجومية بعدما سجل للمرة الخامسة أمام املنتخبات الياباني رغم خروجه من  شباك  يف  دائماً  التخصص  األوروبية، 5 أهداف يف باملونديال، 
مونديال قطر. 

الرباعية الثانية

أهداف الساموراي

2
5

رقم برازيلي 26

تياجو سيلفا 38 عاماً و74 يوماً بات أكرب العب 
 .1966 العالم منذ عام  يصنع أهداف يف كأس 
الرقم السابق كان للكامريوني روجيه ميال الذي 
صنع هدفاً خالل كأس العالم يف عمر 38 عاًما 
املميز  الربازييل  املدافع  مرر  حيث  يوًما.  و42 
أودعها  الذي  ريتشارلسون  إىل  تمريرة حاسمة 

الشباك.

تاريخ  يف  األوىل  للمرة  يحقق  هاًما  رقًما  الربازييل  املنتخب  حقق 
استدعاهم  الذين  الربازيل  نجوم  تيتي  أرشك  بعدما  املونديال، 
26 العبًا بمن يف ذلك حراس املرمى، ليكون أول  للمنتخب وهم: 
منتخب يف تاريخ كأس العالم يشارك بـ 26 العبًا يف نسخة واحدة 

من املونديال.

دائماً،  بها  يمتعنا  التي  مراوغاته  مثل  األهداف  صائد 
للمنتخب  يسجل  العب  أصغر  بات  الذي  فينيسيوس 
الربازييل يف كأس العالم يف عمر 22 عاماً و146 يوماً، 
منذ نيمار الذي سجل يف شباك املنتخب الكرواتي خالل 

مونديال 2014 يف عمر 22 عاماً و127 يوماً.

فينيسيوس 22
األصغر

األكبر صناعة
38
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ديشامب.. 
األسطورة

ديشامب مدير فني فرنيس، توىل تدريب منتخب 
أنه  أي   ،2012 عام  يوليو  من  الثامن  يف  بالده، 
أكثر من  للديوك  الفنية  القيادة  مستمر عىل قمة 
تاريخيا،  إنجازا  خاللها  حقق  سنوات،  عرش 
حساب  عىل   2018 العالم  كأس  ببطولة  بالفوز 
اللقاء  يف  عليه  انترص  بعدما  الكرواتي،  املنتخب 
ليضيف  هدفني،  مقابل  أهداف  بأربعة  النهائي 
أعىل بطولة عاملية عىل مستوى املنتخبات ملنتخب 
لعب  سنوات،   10 من  أكثر  مدار  عىل  بالده. 
137 مباراة، فاز  ديشامب مع الديوك الفرنسية 
يف 88، وتعادل يف 26، وخرس يف 
23 لقاء، بينما نجح يف 
منتخب  تسجيل 
نسا  فر

تحت 

الفريق  استقبل  فيما  هدفا،   280 قيادته 
مع  مشواره  يف  انتصار  أكرب  وحقق  هدفا،   121
2021، عندما هزم  13 نوفمرب عام  الديوك يوم 
املباراة  يف  رد،  دون  أهداف  بثمانية  كازاخستان 
التي أقيمت يف التصفيات املؤهلة إىل كأس العالم 

فيفا قطر 2022.
جديد  موعد  عىل  ديشامب  ديديه  أصبح  اليوم، 
مع التاريخ يف حالة قيادة إىل الفوز بكأس العالم 
الفرنيس  بدأ  فلقد  القطرية،  املالعب  يف  املقامة 
املنتخب  عىل  وانترص  بداية،  أروع  املونديال 
انتقم  ثم  هدف،  مقابل  أهداف  بأربعة  األسرتايل 
وفاز  الثانية  الجولة  يف  الدنماركي  املنتخب  من 
عليه بهدفني مقابل هدف، ويف الثالثة خرس أمام 
الستة  دور  مباراة  ويف  بهدف،  التونيس  املنتخب 
عرش واجه املنتخب البولندي، وحقق الفوز عليه 
مع  موعدا  ليرضب  هدف،  مقابل  أهداف  بثالثة 
وهي  النهائي،  ربع  الدور  يف  اإلنجليزي  املنتخب 
يف  الجماهري  من  املاليني  ينتظرها  التي  املباراة 

كافة أنحاء العالم.

إعجاز فيتوريو بوتزو
أُقيمت بطولة كأس العالم لكرة القدم 21 مرة، 
لم يحدث عىل مدار التاريخ الذي قارب من املائة 
العالم  كأس  ببطولة  فني  مدير  فاز  أن  عام، 
هذا  التاريخ  عرب  مدرب  أي  يحقق  فلم  مرتني، 
فيتوريو  اإليطايل  هو  فقط،  واحد  اإلعجاز سوى 
للفوز  الذي نجح يف قيادة منتخب بالده  بوتزو، 
 ،1934 عام  تاريخه  يف  مرة  ألول  الغايل  باللقب 

بالنسخة التي أقيمت عىل األرايض اإليطالية.
الفني  املدير  أضاف  سنوات  بأربع  وبعدها 
اإليطايل البطولة الثانية له وملنتخب بالده، بعدما 
العبني  أربعة  قوامه  للطليان،  جديدا  جيال  كون 
فقط حققوا كأس العالم 1934، وكان من بينهم 
منتخب  بوتزو  وقاد  مياتزا،  جوزيبي  األسطورة 

األزوري 
بكل نجاح واقتدار لتكرار اإلنجاز، ليصبح وقتها 
أول مدرب يف التاريخ يفوز بكأس العالم مرتني، 
ولم يفعلها بعده أي مدير فني شارك يف النسخة 

العاملية من املونديال.
فالفرنيس  اإلعجاز،  هذا  تكرار  يشهد  قد   2022
لتكرار  تاريخية  فرصة  أمامه  ديشامب  ديديه 
باملونديال  الفوز  يف  نجح  ما  إذا  بوتزو  مجد 
التاريخ  سيدخل  ووقتها  القطرية،  األرايض  عىل 
يفوز  مدرب  ثاني  ليصبح  األبواب،  أوسع  من 
باملونديال مرتني، وال شك أن ديشامب يبحث يف 

تلك النسخة عن هذا املجد اإلعجازي.

األسطورة الثالثة
كأس  ببطولة  تفوز  أسطورة  ثالث  هو  الفرنيس 
اإلنجاز  هذا  إىل  يسبقه  فلم  ومدربا،  العبا  عالم 
الربازييل  هو  األول  فقط،  اثنني  سوى  العظيم 
ماريو زاجالو، فلقد كان أول من نجح يف تحقيق 
كأس  لقب  حقق  بعدما  الصعبة،  املعادلة  هذه 
األوىل  مرتني،  كالعب  بالده  منتخب  مع  العالم 
كانت يف عام 1958 والثانية كانت يف عام1962، 

وعاد ليفوز بكأس العالم مدربا يف عام 1970.
الكرة  أسطورة  بيكنباور،  فرانز  األملانى  حقق 
األملانية، هذا اإلنجاز أيضا يف وقت سابق، عندما 
قاد أملانيا للفوز بكأس العالم كالعب عام 1974، 
عام  نسخة  يف  كمدرب  اإلنجاز  هذا  وكرر  وعاد 

.1990
ديديه ديشامب حقق هذا اإلنجاز أيضا، ليصبح 
العاملي  باملونديال  املتوجني  العظماء  ثالث 
جيل  مع  قبل  من  فعلها  فلقد  ومدرب،  كالعب 
يف  زيدان  الدين  زين  بقيادة  للفرنسيني  ذهبي 
رأس  الغايل وهو عىل  اللقب  1998، وحقق  عام 

القيادة الفنية للديوك يف عام 2018 بروسيا.

لث  ثا
األساطري أمامه فرصة جديدة لرفع كأس العالم 
وهو  ومرتان  العب  وهو  مرة  منها  ثالثة،  مرة 
تتحققان  عندما  مرتان  أجملهما  وما  مدرب، 
عينيه  نصب  يضع  الفرنيس  فاملدرب  متتاليتني، 

إنجازات كثرية ويأمل يف تحقيقها.

روح شقيقه
املقاييس عىل  1987، عاما صعبا بكل  كان عام 
ديديه ديشامب، ال سيما وأن هذا العام فقد فيه 
شقيقه الذي كان يحبه كثريا ويعتربه مثله األعىل 
وقال عنه يف وقت سابق إنه تمنى لو كان موجودا 
ليخرج معه يف رحلة صيد، لكن الحياة لم تمنحه 

أكثر من فرحة املونديال.
يف عام 2018، تلقى ديشامب سؤاال من صحفي، 
وقال له: »قوتك أتت من وفاة شقيقك عام 1987 
وقلت إنك استلهمت قوتك من ذلك األمر ما الذي 

ألهمك يف نهائي 2018؟
 ديشامب أجاب قائال: »تتعلم مع الوقت التعايش 
قبل  للغاية،  مؤملة  اللحظات  تلك  فاجعتك،  مع 
يورو 2016 مبارشة خرست شقيق زوجتي وكان 
تجربتي  لرؤية  ومتشوقا  القدم  بكرة  مهووسا 
الحياة  الحماس،  تنجح مع فرنسا، كان يف غاية 
تأخذ الناس بعيدا عنا، لكنها تمنحنا أشكاال غري 

متوقعة من القوة«.
من  الكثري  يف  القوة  تلهمه  ديشامب  روح شقيق 
روح  يستحرض  ما  دائما  فهو  الصعبة،  األوقات 
عىل  وإرصارا  قوة  تزيده  لكي  الراحل،  شقيقه 
والتعامل  املصاعب،  وتسهيل  اإلنجازات  تحقيق 
مع أصعب الظروف التي يمر بها سواء يف حياته 
دائما  كان  فلقد  العملية،  حياته  أو  الشخصية 
يحب شقيقه، ويعمل يف كثري من األوقات من أجل 

روحه.

{ ديشامب يحمل 

كأس العالم 

{ ديديه توج 

باللقب في 

النسخة الماضية 

الباحث عن مجد »فيتوريو بوتزو«

ديديه 
ثالث العب 
فرنسي توج 
بالمونديال 
العبا ومدربا 

يعتبر ديديه ديشامب واحدا من أفضل المدربين على مستوى العالم في السنوات 
األخيرة، بعد أن نجح في قيادة سفينة منتخب فرنسا إلى بر البطوالت واإلنجازات، وأضاف 

البطولة الثانية من كأس العالم، إلى دوالب البطوالت الباريسي، ليكتب اسمه بحروف 
من نور وسط أساطير اللعبة، الذين حققوا اللقب الغالي، وأصبح يشار إليه بالبنان بعد أن 

تفوق على الكثير من أقرانه، وكتب بيديه تاريخا من اإلنجازات للكرة الفرنسية.

جاي ستيفان مساعد ديشامب:

مواجهة إنجلترا معقدة !
ستيفان،  جاي  يرى  وكاالت-  الدوحة- 
الفني  املدير  ديشامب  ديديه  مساعد 
يف  إنجلرتا  مواجهة  أن  فرنسا،  ملنتخب 
 )2022 )قطر  العالم  كأس  نهائي  ربع 

ستكون صعبة ومعقدة.
للصحفيني  وقال ستيفان، يف ترصيحات 
رسيعا  منتخبا  »سنواجه  الثالثاء:  أمس 
عىل األطراف، يملك العبني بجودة عالية، 
مثل راشفورد وفودين وسرتلينج ويلعب 

بطريقة 4-3-3 الستغالل هذا التميز«.

هوجو  بني  املرتقبة  املواجهة  إىل  وتطرق 
لوريس حارس فرنسا وزميله يف توتنهام 
»لوريس  إنجلرتا:  مهاجم  كني  هاري 
طويلة  خربات  ويملك  للغاية  هادئ 

ويعرف كني جيدا«.
وأوضح »جاي« أنه ليس منشغال بمسألة 
ديديه  الفني  املدير  وعقد  عقده  تجديد 
الشهر  بنهاية  ينتهي  والذي  ديشامب، 
أجل  من  تركيزه  كل  أن  مؤكدا  الجاري، 
مساعد  وأثنى  العالم.  وكأس  القدم  كرة 

نجم  مبابي  كيليان  تألق  عىل  ديشامب 
أهداف   5 وتسجيله  الفرنيس  املنتخب 
استثنائي  »العب  أنه  إىل  الفتا  باملونديال، 
كما  عمله،  عىل  وتركيزه  الفارق  ويصنع 
أنه قائد بطريقته الخاصة«. وأوضح أن 
مبابي  عندما تحدث عن غرور  ديشامب 
يف  الدائمة  رغبته  يقصد  فهو  اإليجابي 
جيد  أمر  وهذا  القياسية،  األرقام  كرس 
ألي العب كرة قدم، وخاصة عندما يكون 

صاحب موهبة فريدة. 

{ ديشامب ومساعده
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على خطى روماريو وبيبيتو

»رقصة السامبا« تثير ضجة !
يسري املنتخب الربازييل بخطى ثابتة يف بطولة كأس 

العالم، فيفا قطر 2022 بعد اكتساحه مؤخرا لنظريه 
منتخب كوريا الجنوبية برباعية لينجح يف التأهل إىل الدور 

ربع النهائي من املونديال ويرضب موعدا مع كرواتيا 
وصيف بطل العالم يف 2018 بروسيا يف هذا الدور 

بحثا عن التتويج التاريخي السادس يف تاريخ السامبا، 
املنتخب الوحيد الذي يمتلك 5 بطوالت كأس العالم، كما 

أنه املنتخب الوحيد يف العالم كذلك الذي لم يغب ولو ملرة 
واحدة عن جميع نسخ البطولة منذ انطالقها 

يف عام 1930. الربازيل بجانب كونها 
تسري بخطى ثابتة يف املونديال 

إال أن املنتخب كذلك يقدم 
أفضل كرة قدم حتى اآلن 

بني جميع املنتخبات 
املتبقية يف البطولة ويقدم 

كرة السامبا املعروفة 
باألداء والنتائج الكبرية 
يف ذات الوقت، ويتقدم 

خطوة خطوة نحو التتويج 
السادس يف تاريخه خاصة 

وأنه أصبح حاليا أقوى املرشحني 
للفوز باللقب يف ظل كتيبة النجوم 

التي يمتلكها يف صفوفه، حيث سجل رقما غري 
مسبوق ألي منتخب يف النسخة الحالية من املونديال 

بعدما بات الفريق الوحيد الذي يرشك مديره الفني، تيتي، 
جميع الالعبني املسجلني يف قائمة البطولة والتي تضم 26 
العبا يف اللقاءات األربعة التي خاضها املنتخب حتى اآلن، 

وكأنها بطولة ودية بالنسبة لراقيص السامبا. وبجانب 
األداء الخرايف للربازيل يف النسخة الحالية من كأس العالم 
فإن السامبا أبهروا العالم بجانب أدائهم بالرقص مع كل 

هدف يسجله الفريق يف شباك خصومه، ليعيد الفريق 
لألذهان، ما فعله راقصو السامبا يف نسخة كأس العالم 
1994، بعدما اخرتع الثنائي روماريو وبيبيتو رقصة 
أبهرت العالم وكانت من بني أهم الرقصات يف تاريخ 

بطوالت كأس العالم، وحينها توج املنتخب األصفر بلقبه 
الرابع يف املونديال بعد أداء مبهر وفوز عىل إيطاليا يف 

النهائي بركالت الرتجيح.

كتب - عاطف شادي

الالعبون 
احتفلوا باألهداف.. 

واالنتقادات
تتزايد

اتهامات بعدم 
احترام المنافسين

كل  بعد  املستمر  الربازيل  العبي  رقص 
املنافسني  شباك  يف  الفريق  يسجله  هدف 
واالتهامات  االنتقادات  سهام  عليهم  سلط 
أبرز  كانت  حيث  املنافسني،  احرتام  بعدم 
نجم  كني  روي  طريق  عن  االنتقادات 
»ال  قال:  والذي  السابق  يونايتد  مانشسرت 
أصدق ما أشاهده، لم أَر كمية رقص مثل ما 
يفعله العبو الربازيل، أعتقد بأنه رقص غري 
محرتم، ال مانع من أن يرقصوا مع الهدف 
كل  يف  ليس  لكن  األول، 
هدف، هذا عدم احرتام، 
مدربهم  أن  لدرجة 
ال  هذا  كذلك  رقص 

يعجبني«.
أضاف روي كني قائال: 
إنها  الناس  »يقول 
لكنني  ثقافتهم، 
عدم  أنه  أعتقد 
للمنافس  احرتام 
الحقيقة،  يف 
أن  عليهم  ويجب 
تلك  عن  يتوقفوا 
التي  الرقصات 
بشكل  تؤدى 
كل  ويف  مستمر 

مباراة ومع كل هدف«.
تيتي  دافع  جانبه  من 
نفسه  عن  الربازيل  مدرب 
بعدما  العبيه  وعن 
الرقص  شاركهم 
كوريا  مباراة  يف 
مؤكدا  الجنوبية، 
أنه كان يعرب عن 
باألداء  سعادته 
الذي  الرائع 
الفريق،  يقدمه 
ن  عبو لال ا و
عىل  أجربوه 
الرقص،  مشاركتهم 
بقلة  يتعلق  ال  واألمر 
وإنما  للمنافس  احرتام 
واالنتصار،  بالفوز  سعادة  هو 
فريقه  أن  عىل  مشددا 

يحرتم الجميع.

ك������ل ال������ف������رق ت���ع���زف

منتخبات الربازيل سواء كبار أو شباب وحتى 
تأدية  عنهم  معروف  السيدات  مستوى  عىل 
أي  يحققه  وانتصار  هدف  كل  مع  الرقصات 
فريق منهم، ولذلك أطلق عليهم لقب »راقصو 
السامبا«، وسبق لجميع املنتخبات عىل مستوى 
احتفاال  الرقصات  تأدية  األعمار  مختلف 
أن  لنيمار  سبق  كما  واألهداف.  باالنتصارات 
العديد  يف  رقصات  لتأدية  الربازيل  العبي  قاد 
وكذلك  أمريكا  كوبا  بينها  من  املناسبات  من 

أرض  عىل  أقيمت  التي  العالم  كأس  نسخة 
الربازيل يف عام 2014 ويف تلك النسخة تحديدا 
عىل  مروعة  خسارة  الربازييل  الفريق  خرس 
أهداف مقابل  أرضه ووسط جماهريه بسبعة 
تاريخ  للسامبا يف  أسوأ خسارة  لتكون  هدف، 
مشاركاتهم الكبرية يف بطوالت كأس العالم منذ 
األملاني  الفريق  أكمل  وحينها  األوىل،  البطولة 
مشواره حتى النهاية وتوج بكأس العالم بعد 

الفوز عىل األرجنتني يف املباراة النهائية.

ن���ي���م���ار ق����ائ����د ال��ك��ت��ي��ب��ة

سان  باريس  وهداف  الربازيل  نجم  نيمار 
جريمان الفرنيس، يقود حاليا نجوم منتخب 
يسجله  هدف  بكل  احتفاال  للرقص  السامبا 
أن  إىل  إشارة  املنافسني، يف  الفريق يف شباك 
منتخب الربازيل قادم لحصد لقبه التاريخي 
العالم يف قطر، خاصة وأنه  السادس لكأس 
مع كل رقصة جماعية يؤديها الفريق يكون 
يف  ذلك  وحدث  اللقب،  وحصد  االنتصار 
نسختي كأس العالم 1994 و2002 وحينها 

توج الربازيليون باللقب يف هاتني املناسبتني.
ومع كل مباراة يقود نيمار زمالءه لالحتفال 
الجماهري  أمام  والرقص  بالهدف  جماعة 
عليها  تقام  التي  املالعب  يف  املحتشدة 
كبرية  احتفاالت  وسط  املونديال  مباريات 
التي باتت عىل ثقة بأن كتيبة  من الجماهري 
الربازيل الحالية بقيادة نيمار أقرب ما تكون 
للفوز بكأس العالم يف النسخة الحالية وعىل 

أرض قطر.

ق�ص���ة رق��ص��ة
روم����اري��و وبي���ب�ي�ت��و

كان  بأمريكا   1994 العالم  كأس  نسخة  يف 
املنتخب الربازييل يقدم أفضل أداء عىل اإلطالق 
وينجح يف إسقاط املنافسني واحدا تلو اآلخر 
يف مشواره نحو التتويج بلقبه الرابع، وبأداء 
روماريو  النجمني  قيادة  تحت  للغاية  مبهر 
وبيبيتو، حيث قدما أفضل املستويات يف تلك 

النسخة عىل اإلطالق.
بيبتيو  النجم  أخرب  البطولة  مباريات  وخالل 
بأنه رزق بمولود خالل وجوده يف أمريكا مع 
األسطوري  النجم  زميله  مع  فاتفق  املنتخب 
روماريو عىل االحتفال بهذا الخرب يف املباريات، 

الذي  التاريخي  االحتفال  ذلك  فعال  وبالفعل 
ظل عالقا يف األذهان حتى اآلن.

يكون  بأن  يكتفيا  لم  وبيبيتو  روماريو 
تفاؤال  وإنما  مباراة واحدة فقط  االحتفال يف 
هذا  أصبح  املتوالية  االنتصارات  وبعد  به 
االحتفال هو العالمة البارزة واملاركة املسجلة 
مباريات  طوال  الربازييل  املنتخب  الحتفاالت 
ممكن  ختام  أفضل  شهد  والذي  املونديال 
بحصد لقب كأس العالم يف ذلك التوقيت عىل 
حساب اإليطاليني ونجمهم التاريخي روبريتو 

باجيو.
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قائد كوريا الجنوبية

كوريا  منتخب  قائد  سون  مني  هيونغ-  أعرب  قنا-  الدوحة- 
الجنوبية عن أسفه لخروج منتخب بالده من نهائيات كأس العالم 

أهداف  بأربعة  الربازيل  أمام  الكبرية  بعد خسارته   ،2022 قطر   FIFA
مقابل هدف واحد، أمس األول  اإلثنني ، يف الدور ثمن النهائي للمونديال.

 وقال سون يف ترصيحات صحفية: »بإمكاني فقط أن أعتذر من جماهرينا 
لدينا ولكن  التوقعات«.. مضيفاً: »قدمنا أفضل ما  إىل  لم نرتِق  كوننا 

توتنهام  نجم  وتابع  صعبة«.   مباراة  خضنا  أننا  أعتقد 
اإلنجليزي: »الالعبون والجهاز الفني قاموا بكل ما 

يف وسعهم للتحضري لهذه املباراة«.  وأعرب 
املدرب  لرحيل  أسفه  عن  سون، 

أعلن  الذي  بينتو  باولو  الربتغايل 
الخسارة  بعد  مبارشة  استقالته 
هذا  يف  وقال  الربازيل،  أمام 
شك  أي  لدّي  يكن  »لم  السياق: 
الذي  القدم  كرة  أسلوب  بشأن 
لدى  »كان  وأوضح:  اتبعه«.  
عىل  تحفظ  الناس  من  الكثري 
شجعونا  جميعاً  لكنهم  ذلك، 
عندما لعبنا بشكل جيد يف كأس 
عىل  قادرين  كنا  هنا..  العالم 
عليها  عملنا  التي  األشياء  تنفيذ 

املاضية«.  األربع  السنوات  خالل 
الجنوبية،  كوريا  منتخب  وكان 
الذي ُيعّد بلوغه الدور قبل النهائي 
عىل أرضه عام 2002 أفضل نتيجة 

تأهل  املونديال،  يف  آسيوي  ملنتخب 
 FIFA إىل دور الـ16 من كأس العالم

2022 بحصوله عىل املركز الثاني  قطر 
من  نقاط   4 برصيد  الثامنة  املجموعة  يف 

ثالث مباريات، حيث تعادل مع األوروغواي 
بثالثة  غانا  أمام  وخرس  أهداف،  دون  من 
عىل  يفوز  أن  قبل  هدفني،  مقابل  أهداف 

الربتغال بهدفني مقابل هدف واحد.
{ هيونغ مين سون

أعتذر للجمهور.. 

سنقدم األفضل بمونديال »2026«وقدمنا أقصى ما لدينا

الكوري  الرئيس  أشاد  قنا-  سيئول- 
بأداء منتخب  الجنوبي يون سوك - يول 
العالم  كأس  نهائيات  وداع  بعد  بالده 
أمام  بالخسارة   2022 قطر   FIFA

الربازيل يف دور الـ16.
الرسمي  حسابه  عىل  يون  وكتب 
االجتماعي  التواصل  موقع  عرب 
) فيسبوك( : »إن الـ 26 العباً بمن 
مني  هيونغ-  سون  القائد  فيهم 
وطاقم  بينتو  باولو  واملدرب 

التدريب اآلخر عملوا بجد«.
الذين  الالعبني  »إن  وأضاف: 
عىل  جهدهم  قصارى  بذلوا 
قاموا  إصابتهم،  من  الرغم 
يوجد  ال  واآلن  رائع،  بعمل 

الجنوبي  الكوري  الفريق  يستطيع  ال  عائق 
نواجهه  الذي  »التحدي  وتابع:  عليه«.  التغلب 
تقدم  أن  إىل  الشعب  مع  وسأتطلع  سيستمر، 
كأس  بطولة  يف  أفضل  أداًء  الجنوبية  كوريا 

العالم 2026«.
قد  سول  الجنوبية  الكورية  العاصمة  وكانت 
ثمن  مباراة  خالل  أمنياً  تأهباً  أمس  شهدت 
 1400 توفري  تم  حيث  الربازيل،  أمام  النهائي 
نرشت  كما  املشجعني،  سالمة  إلدارة  شخص 
الرشطة العرشات من قواتها يف امليادين الكربى 
من  عنرصاً  و20  الشغب  ملكافحة  وحدات  و6 

القوات الخاصة.
 وغادرت كوريا الجنوبية نهائيات كأس العالم 
بالخسارة أمام الربازيل برباعية مقابل هدف يف 

املباراة التي استضافها أمس استاد 974.

المشجعون استمتعوا بتجربة فريدة من نوعها.. علي الحبسي:

»النسخة التاريخية« أجواء استثنائية.. بـ

مرص  منتخب  مع  الفائز  جمعة،  وائل  وقال   
بثالثة ألقاب متتالية يف كأس أمم إفريقيا: »لقد 
قدرة  املونديال  استضافة  يف  قطر  نجاح  أكد 
عاملنا العربي عىل تنظيم أحداث رياضية عاملية 
املستوى، تفوق ما سبق من نسخ كأس العالم 
تتميز  مما  جانب  إبراز  لنا  أتاح  كما  املاضية، 
به منطقتنا من قيم أصيلة، ملسها جمهور كرة 

القدم من كل مكان«.
 وتشهد قطر منذ 20 نوفمرب املايض منافسات 
التاريخ  يف  املسافات  متقاربة  نسخة  أول 
أبعد  تتجاوز  ال  حيث  العالم،  لكأس  الحديث 
مسافة بني اثنني من استادات املونديال الثمانية 
75 كلم، ما أتاح لجمهور البطولة حضور أكثر 
امليزة  هذه  وبفضل  واحد،  يوم  يف  مباراة  من 
الوقت  عىل  املشاركة  املنتخبات  العبو  يحصل 
الكايف لنيل قسط من الراحة والتدريب استعداداً 
للبقاء  الفرصة  أمامهم  أتيحت  للمباريات، وقد 

دون  البطولة،  فرتة  طوال  واحد  إقامة  مقر  يف 
فرتة  خالل  قطر،  داخل  جواً  للسفر  الحاجة 

املشاركة يف املنافسات.
حارس  الحبيس،  عيل  قال  السياق  هذا  ويف 
من  املشجعون  »استمتع  السابق:  عمان  مرمى 
تاريخ  يف  قبل  من  تتح  لم  بميزة  العالم  أنحاء 
البطولة منذ انطالق نسختها األوىل، وتمثلت يف 
إمكانية حضور مباراتني أو ثالث يف يوم واحد، 
أربع  حرضوا  ملشجعني  قصصاً  تابعنا  وقد 
املجموعات،  دور  خالل  واحد  يوم  يف  مباريات 
وقد أسهم ذلك يف خلق أجواء استثنائية يف أنحاء 
التاريخية من  الدولة املستضيفة لهذه النسخة 
ثقافات  امتزاج  قطر  شهدت  وقد  البطولة. 
تشاركها  التي  القدم  كرة  تقاليد  مع  متنوعة 
اللعبة األكثر شعبية يف  املشّجعون تحت مظلة 

العالم«.
متقاربة  الطبيعة  أن  املؤكد  »من  وأضاف:   

املسافات انعكست إيجاباً عىل أداء الالعبني عىل 
املنتخبات  تعد  لم  قطر  ففي  امليدان،  أرضية 
آخر طوال  إىل  إقامة  مقر  لالنتقال من  بحاجة 
التدريب  مالعب  أن  كما  املونديال،  منافسات 
الوقت  أتاح  ما  اإلقامة،  مقار  من  جداً  قريبة 
التدريبية  الحصص  ألداء  لالعبني  الكايف 
واالستشفاء بعد كل مباراة، وقد شاهد املليارات 
جودة  العالم  أنحاء  يف  القدم  كرة  جمهور  من 
األداء يف منافسات البطولة، وما شهده املونديال 
من إثارة وحماس أمتع املشجعني يف االستادات 

وخارجها«.
إقامة   من جانبه قال وائل جمعة: »ال شك أن 
الشتاء،  املونديال ألول مرة يف فصل  منافسات 
الدوريات  ألهم  الكروي  املوسم  منتصف  ويف 
خالل  الالعبني  أداء  عىل  انعكس  قد  العالم،  يف 
السابقة  النسخ  كانت  فقد  البطولة.  منافسات 
يونيو  شهري  يف  عادة  تقام  العالم  كأس  من 

طويل  كروي  موسم  انتهاء  بعد  أي  ويوليو، 
ومرهق لالعبني، لكن هذه املرة اختلف الوضع، 
من  مبارشة  قِدموا  العبني  بأداء  واستمتعنا 
أدائهم  قّمة  يف  وهم  أنديتهم  مع  املشاركة 
للفوز  منتخباتهم  مع  ليتنافسوا  الكروي، 

بالكأس األغىل يف عالم كرة القدم«.
 وأثنى سفريا إرث قطر عىل حضور املنتخبات 
العربية األربعة املشاركة يف نسخة هذا العام من 
املونديال، بداية من تسجيل منتخب قطر، ممثل 
له يف منافسات  الدولة املستضيفة، أول ظهور 
من  السعودية  منتخب  وتمّكن  العالم،  كأس 
إحراز فوز تاريخي عىل األرجنتني بقيادة النجم 
العاملي مييس، يف استاد لوسيل، يف أول مباراة 
املجموعات، وكذلك  دور  السعودي يف  لألخرض 
العالم فرنسا، إضافة إىل  فوز تونس عىل بطل 
اإلنجاز التاريخي ملنتخب املغرب، الذي نجح يف 
وصيف  كرواتيا  ضمت  التي  مجموعته  تصدر 

املركز  صاحب  بلجيكا  ومنتخب  العالم،  بطل 
الثالث يف مونديال روسيا.

عربي  العب  أول  ُيعد  الذي  الحبيس،  وقال   
أكثر  وخاض  اإلنجليزي،  االتحاد  بكأس  يفوز 
»يعكس  بالده:  منتخب  مع  مباراة  مائة  من 
منافسات  يف  العربية  للكرة  القوي  الحضور 
البطولة تطّور مستوى كرة القدم يف املنطقة«. 

أكد  البطولة،   وحول مشاركة منتخب قطر يف 
جمعة والحبيس أنه رغم انتهاء مشوار الفريق 
تحقيق  من  تمكنه  وعدم  املجموعات،  دور  يف 
النتائج التي تطلع إليها جمهوره، إال أن ظهور 
مرة  ألول  العالم  كأس  منافسات  يف  )األدعم( 
يف  محورية  ومرحلة  مهمة،  محطة  تاريخه  يف 
تطور كرة القدم يف قطر، مؤكدين أن مستقبالً 
مع  خاصة  العربية،  املنتخبات  ينتظر  واعداً 
أكرب  استضافة  ترتكه  الذي  والحماس  الحافز 

حدث كروي يف العالم عىل أرض عربية.

{ علي الحبسي

الدوحة - قنا - أشاد نجما الكرة العربية 
السابقان وسفيرا برنامج إرث قطر، وائل جمعة 

وعلي الحبسي، بالتنظيم المبهر لبطولة كأس 
العالم FIFA قطر 2022، التي تتواصل منافساتها 

حتى 18 ديسمبر الجاري، مؤكدين أن ما يحدث 
على أرض قطر يدعو للفخر، وإنجاز 

مشّرف للعالم العربي.
 وأشار النجمان السابقان في 

حوار لموقع اللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث إلى أن 

استضافة المونديال أتاحت 
الفرصة اللتقاء المشجعين 

من جميع أنحاء العالم، وكسر 
الحواجز بين المنطقة العربية، 

وبقية بلدان العالم، للتعّرف 
عن قرب على الثقافة والتقاليد 

والتراث العريق في قطر 
والمنطقة.



22

السنة )28( - األربعاء 13 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 7 ديسمبر 2022م العدد )9956(

البرتغال 
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مساندة »الدون«
يا للروعة
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مارادونا.. معناستوديو المونديال.. بالمغربي
محمد  الزميل  اإلعالمي  نرش 
الكأس  قناة  يف  املعلق  السعدي 
النجم  بقميص  له  صورة 
أرماندو  دييجو  األرجنتيني 
مباراة  متابعة  خالل  مارادونا 
املغرب وإسبانيا. ويعد السعدي 
نابويل  نادي  مشجعي  من 
النجم  عشاق  من  وهو  اإليطايل، 
الحارض  مارادونا  األسطورة 
مكان  كل  يف  وقمصانه  بصوره 
بالدوحة منذ بداية بطولة كأس 
2022 من قبل الجماهري  العالم 

األرجنتينية العاشقة لدييجو.

موقع  يخصص 
هسربيس املغربي تغطية 
واستثنائية  خاصة 
العالم  كأس  لبطولة 
برنامج  عرب   ،2022
الذي  املونديال،  ستوديو 
الزميل  يوميا  يقدمه 
ويبث  شتيوي  حمزة 
مبارشة عرب الفيس بوك، 

خاصة  واملشجعني  الجماهري  من  كبريا  تفاعال  ويشهد 
األطلس خالل  أسود  حققها  التي  اإليجابية  النتائج  مع 

البطولة.
شتيوي  للزميل  األول  الظهور  هو  الربنامج  هذا  ويعد 
كمقدم للربامج وهو أحد الصحفيني املميزين يف املغرب.

روح.. رياضية

لويس  اإلسباني  للمدرب  الجميلة  الصورة  هذه  الكامريا  عدسات  التقطت 
إنريكي مع الالعب املغربي حكيم زياش أثناء املباراة وهما يتبادالن املصافحة 
اللقاء. وخرجت املباراة بني الفريقني  واالبتسامة رغم سخونة األجواء خالل 
بروح رياضية رائعة، داخل أرض امللعب وحتى يف املدرجات أيضا كونها بني 

فريقني عريقني وقدما مردودا رائعا جدا خالل البطولة.

اعتدى بالضرب على يوتيوبر جزائري وكسر كاميرته

إيتو في ورطة بسبب »جاساما«

السوشيال  عرب  الجدل  إثارة  يف  الفيديو  وتسبب 
الكامريوني  االتحاد  رئيس  تعرض  بعدما  ميديا 
املتابعني  من  الكثري  وانتقد  عنيف،  لهجوم 
انفعال  فيه  ظهر  الذي  الترصف،  هذا  واملغردين 
عىل  سيطرته  وعدم  السابق  الكامريوني  النجم 
انفعاله والتحيل باللياقة كونه مسؤوال وعىل رأس 

قيادة اتحاد كروي كبري.
اللتقاط  إيتو  توقف  عندما  القصة  بداية  تعود 
أن  امللعب، قبل  بالقرب من  صورة مع املشجعني 
يظهر عليه االنفعال بعد تبادل الحديث مع مشجع 
إبعاد  األشخاص  بعض  وحاول  كامريا.  يحمل 
ميالن،  وإنرت  اإلسباني  لربشلونة  السابق  النجم 
لكن بدا وأنه عاقد العزم عىل ركل املشجع، الذي 
تبني  الفيديو،  انتشار  وبعد  األرض.  عىل  سقط 
سعيد  الجزائري  اليوتيوبر  هو  الواقعة  بطل  أن 
ماموني الذي كان يتواجد يف ملعب 974 املونديايل 

لتغطية مباراة الربازيل مع كوريا الجنوبية.
لالعتداء  تعرضه  تفاصيل  عن  ماموني  وكشف 
وقع  االعتداء  أن  مؤكدا  إيتو،  صامويل  قبل  من 

الربازييل  املنتخب  بفوز  انتهت  التي  املباراة  عقب 
عرب  ونرش   ،1   /  4 الجنوبي  الكوري  نظريه  عىل 
قناته عىل منصة »يوتيوب« مقطع فيديو ذكر أنه 
للتقدم  الرشطة  مركز  يف  تواجده  خالل  التقطه 

ببالغ ضد إيتو.
إيتو«،  وبني  بيني  شجار  »حدث  ماموني:  وقال 
وعرض أمام الكامريا إصابة يف مرفقه، مضيفا أنه 

تعرض لرضبات يف الفك والوجه.
لقد  )إيتو( ومن معه دفعني،  وأضاف: »رضبني 

صورته فقام بكرس الكامريا الخاصة بي«.
أصوره  »كنت  قائال:  إيتو  انفعال  سبب  وأوضح 
للحكم  رشوة  قدموا  قد  كانوا  إذا  عما  أسأله  وأنا 
التي  املباراة  يف  جاساما«  باكاري(  )الجامبي 
انتهت بفوز الكامريون عىل الجزائر يف عقر دارها 
املايض  مارس   29 يف  إضايف  وقت  بعد   1   /  2
قطر،  مونديال  إىل  الكامريون  تأهل  وحسمت 

وأدارها جاساما.
وقال ماموني يف مقطع الفيديو: »أنا اآلن يف مكتب 
لقد  إيتو،  عىل  قضية  ورفع  للتحقيق  الرشطة 

صورت هذا املقطع أمال يف وصوله إىل أي مسؤول 
أن  من  متأكد  أنني  رغم  يساعدني،  كي  جزائري 

قطر دولة قانون«.
وأضاف: »من فضلكم، أنرشوا الفيديو، كي ألقى 
الكامريا  ماموني  وعرض  الجزائر،  من  املساعدة 
»رضبني  مضيفا:  الفيديو،  مقطع  يف  املكسورة 

أيضا يف صدري وعىل وجهي«.
قائال:  الواقعة  عىل  جادة  أيمن  اإلعالمي  وعلق 
عىل  إيتو  صامويل  به  قام  الذي  الوحيش  االعتداء 
وترصف  أخالقي  سقط  هو  جزائري  صحفي 
مرفوض تماما، وكونه رئيس اتحاد ونجما سابقا 
يفرض عليه املزيد من القيود األدبية ليكون قدوة، 
نشاط  أي  عن  الحياة  مدى  بوقفه  الفيفا  أطالب 

ريايض ومنعه من حضور البطوالت الرياضية.
لكنه  ترصفه،  عن  رسمي  بيان  عرب  إيتو  واعتذر 
طلب من السلطات الجزائرية واالتحاد الجزائري 
التدخل رسيعا لوضع حد للترصفات  القدم  لكرة 
الطائشة من بعض الجزائريني، ألنها ستتسبب يف 

تأزم األمور بني البلدين.

كتب - محمد الجزار

أصبح النجم الكاميروني صامويل إيتو 
في ورطة كبيرة للغاية، بعد أن تم تداول 

مقطع فيديو له عبر منصات التواصل 
االجتماعي، وهو يقوم باالعتداء خارج استاد 

974 على أحد األشخاص عقب نهاية المباراة 
التي فازت فيها البرازيل على كوريا الجنوبية 

4 / 1 في دور الـ16.

»المهندي«.. راعي المجلس
الخليج  صوت  إذاعة  يف  اإلعالمي  املهندي  الله  عبد  بن  راشد  ظهر 
كمقدم لربنامج املجلس يوم أمس عىل شاشة قناة الكأس بدال من 

خالد جاسم.
وقدم املهندي الربنامج املخصص ملباراة املغرب مع إسبانيا يف دور 
املرة  وهي   ،16 الـ 
تواجده  بعد  الثانية 
مباراة  ستوديو  يف 
سويرسا  مع  الربازيل 
خالد  انشغال  بسبب 
وحضوره  جاسم 
ملتابعة  املدرجات  يف 

اللقاء.
املهندي  وكالعادة تميز 
بأسلوبه املميز وهدوئه 
بشكل  اللقاء  إدارة  يف 
رائع لم يشعر معه أحد 
املجلس  راعي  بغياب 

األسايس بوجاسم.

دموع.. بريئة
التواصل  موقع  رواد  تداول 
ألحد  جميال  فيديو  االجتماعي 
بعد  األرجنتينيني  األطفال 
يف  األرجنتيني  املنتخب  مباراة 
دور الـ 16 مع أسرتاليا والتي 
بصعوبة  التانجو  حسمها 
ليتأهل ملالقاة هولندا يف الدور 

ربع النهائي.
أرجنتيني  تليفزيون  وأجرى 
الذي  الصغري  الطفل  مع  لقاء 
ظهر يف غاية الحماس واإلثارة 
تأهل  بعد  بالدموع  وبكى 
سيبكي  أنه  مؤكدا  الفريق 
أكثر بعد أن يتحقق حلمه بأن 

تكون األرجنتني هي البطلة وتتوج بالكأس الغائب عنها منذ نسخة 
.1986

منتخبي  وألجل  بلدي  ألجل  الدموع  هذه  األرجنتيني  الطفل  وقال 
واألرجنتني هي األفضل واألقوى وهي البطلة لكأس العالم.

FACBOOK

TV

شكوى ضد صامويل في »الشرطة«.. بعد خروجه عن النص 

النجم الكاميروني يعتذر.. ويطالب بتدخل السلطات الجزائرية 
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في تقرير مطول

»فيفا« يشيد بنجاحات المغرب
زيوريخ - قنا - أشاد االتحاد الدويل لكرة 
لكرة  املتواصلة  بالنجاحات  )فيفا(  القدم 
منتخب  خوض  قبل  وذلك  املغربية،  القدم 
املغرب مباراته املرتقبة أمام إسبانيا، أمس، 
كأس  بطولة  من  النهائي  ثمن  الدور  يف 

العالم FIFA قطر 2022.
موقعه  عىل  نرشه  تقرير  يف  )فيفا(  وقال   
يوليو  شهر  يف  املغرب  »احتضن  الرسمي: 
املايض ورشة عمل ملخطط تطوير املواهب 
FIFA، يف إطار خطة تطوير املواهب التي 
دشنها أرسني فينجر مدير التطوير العاملي 
لدى FIFA يف فرباير 2020، ليؤكد املغرب 
كامل  ووضعه  التطور  مواصلة  يف  رغبته 
الصغرى  الفئات  ترصف  تحت  اإلمكانات 

التي تعترب مستقبل الكرة املغربية«.
الرشيدة  السياسة  »وبفضل  وأضاف:   
تجني  القدم  كرة  بدأت  املغربية،  للجامعة 
نتائج  تحقيق  خالل  من  العمل،  هذا  ثمار 
األصناف،  وكل  املستويات  كل  عىل  رائعة 
السيدات..  أو  للرجال  القدم  كرة  سواًء 
كأس  يف  هنا  املغربي  املنتخب  ويعيش 
حقيقياً،  حلماً   2022 قطر   FIFA العالم 
بعدما تأهل عىل رأس مجموعته إىل الدور 
أول  األطلس  أسود  ليصبح  النهائي،  ثمن 
منتخب إفريقي يحقق سبع نقاط يف دور 
باإلضافة   ،FIFA العالم  كأس  مجموعات 
تشكيلة  عىل  مغربي  مدرب  إرشاف  إىل 

األسود«.

تفوق  أخرى  لعبة  إىل  التقرير  أشار  كما   
األمر  ويتعلق  مؤخراً،  كثرياً  املغرب  فيها 
بكرة الصاالت، حيث فاز املنتخب املغربي 
بلقب كأس إفريقيا عام 2020، كما بصم 

عىل مشاركة تاريخية يف كأس العالم لكرة 
بتحقيق   ،2021 ليتوانيا   FIFA الصاالت 
البطولة،  يف  املغرب  تاريخ  يف  فوز  أول 
جزر  عىل  بسداسية  االنتصار  خالل  من 

عىل  هدفني  مقابل  وبثالثية  سليمان 
الدور ربع  إىل  التأهل  عن  فنزويال، فضالً 
النهائي والخروج بهدف دون مقابل أمام 

الربازييل. املنتخب 

لن نركز على مبابي وحده !
أن  اإلنجليزي  املنتخب  مدافع  »لوك شو«  أكد  قنا-  الدوحة- 
عند  وحده  مبابي  كيليان  املهاجم  عىل  يكون  لن  تركيزهم 
بطولة  من  النهائي  ربع  الدور  يف  الفرنيس  املنتخب  مواجهة 

كأس العالم FIFA قطر 2022 يوم السبت املقبل.
 وقال شو، يف ترصيح صحفي: »منتخب فرنسا يضم العديد 
يكون  لن  مبابي  فإن  لذلك  املتميزين،  والالعبني  املواهب  من 
أكرب«، مشرياً  بشكل  مراقبته  الذي ستتم  الوحيد  الالعب  هو 
إىل أن أداء املهاجم الفرنيس أمام بولندا 
النقاش حوله، لكنهم يف  سيزداد 
يدركون  اإلنجليزي  املنتخب 
طراز  من  العب  أنه  جيداً 

عاملي.
أنه  »أعتقد  وأضاف:   
السذاجة  من  سيكون 
إنهم  فقط،  عليه  الرتكيز 
أبطال العالم، لذلك علينا 
كفريق  عليهم  الرتكيز 

بالكامل«.
مذهلون  العبون  »لديهم  وتابع: 
لذا  الخطوط،  جميع  مستوى  عىل 
خمسة  سّجل  الذي  مبابي  عىل  بالكامل  ينصب  لن  تركيزنا 

أهداف يف املونديال.. من الرائع خوض هذه املباراة«. 

»QNB« يحتفي بوصول »ناجيرا«
الرسمي  الداعم   ،QNB مجموعة  احتفت   
الرشق  يف   ™FIFA 2022 العالم  لكأس 
األوسط وإفريقيا، بوصول املشجعة ناجريا 
ومشجعة  اإلنرتنت  عىل  املدونة  نوشاد، 
املنتخب األرجنتيني، إىل الدوحة قادمة من 
والية كريال، جنوب الهند، بعد أن قطعت 
مسافة 3000 كيلومرت بسيارتها لحضور 
العالم  يف  مرة  ألول  يقام  الذي  املونديال 

العربي والرشق األوسط.
حفاوة  من  استثنائية  أجواء  ووسط 
بإهداء  البنك  قام  والحماس،  الرتحيب 
لحضور  تذاكر  وعائلتها  ناجريا  السيدة 
ومنحهم  األرجنتيني  املنتخب  مباريات 
العرش  الدقائق  ملتابعة  فريدة  فرصة 

األخرية من املباريات مبارشة من أرض امللعب.
أيضاً   QNB قام  القدم،  بكرة  لشغفها  وتقديراً 
بإهدائها إقامة ليوم كامل يف مدينة ونرت وندر الند 
لالستمتاع بتجربة ترفيهية مميزة يف أجواء شتوية 

احتفالية.
 QNB وتأتي هذه املبادرة يف إطار مواصلة مجموعة
من  مجموعة  عرب  العالم  كأس  ببطولة  االحتفاء 

مج  ا لرب ا
املتنوعة  واألنشطة  بالفعاليات  الحافلة  الرتفيهية 

للمشجعني يف جميع املالعب املونديالية.
العالمة  لقب  عىل  الحائزة   ،QNB مجموعة  تفخر 
الرشق  منطقة  يف  قيمة  األعىل  املرصفية  التجارية 
رسمي  كداعم  بمشاركتها  وإفريقيا،  األوسط 
لكأس العالــم FIFA 2022™ يف الرشق األوسط 

وإفريقيا.

قطعت بسيارتها »3000« كم من الهندلوك شو:

ركالت الترجيح 30


