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إنفانتينو يعلنها بعد انتهاء دور الـ»16«:

المونديال األفضل

بالشوارع إنسان  مليون  ونصف  لمليونين  السعادة  منحت  قطر  أج��واء 

م����ت����اب����ع����ة م�����ل�����ي�����اري م����ش����اه����د ل����ل����ب����ط����ول����ة.. أم��������ر م���ده���ش

المونديال األفضل



ويعترب م�ال الل�ه أول العب ك�رة قدم رفع 
كأس بطولة باس�م منتخب بالده، حيث قاد 
العنابي إىل منص�ة التتويج يف كأس الخليج 
الت�ي أقيم�ت يف قطر ع�ام 1992، كما مثّل 
قطر خالل مراس�م القرع�ة النهائية لكأس 
العال�م 2022 التي جرت يف الدوحة يف األول 

من أبريل الحايل.
ووص�ف مجموع�ة العنابي إنه�ا قوية مثل 
فليس�ت  واملجموع�ات،  املواجه�ات  باق�ي 
هن�اك مجموع�ات قوي�ة وأخ�رى ضعيفة 
عندما تتح�دث عن كأس العال�م فهنا األمر 
يختلف تماما، فهي ليس�ت بطولة قارية أو 
إقليمية ولكن العنابي قدم مس�تويات جيدة 
ومتدرج�ة يف البطول�ة.. ويف الحوار نتحدث 

مع النجم عادل مال الله الذي جاء فيه:

} يف البداي�ة م�اذا تق�ول ع�ن الفوز 
التاريخي للمغرب يف مونديال قطر ؟

- أكيد ف�وز تاريخي ومفرح ل�كل العرب.. 
املنتخ�ب املغرب�ي ق�دم مس�تويات متميزة 
وكان األفض�ل واس�تحق ان يك�ون »فخ�ر 
الع�رب« عطف�ا ع�ى م�ا قدم�ه م�ن عطاء 
وبجانب انه الحاص�ل عى نتائج ومراكز لم 

يحدث ان وصل لها أي منتخب.

} هل توقعت ان يحقق الفوز ؟

- نعم .. توقع�ت ان يحقق املنتخب املغربي 
هذا الف�وز والنتيج�ة الغالية الت�ي أفرحت 
وأسعدت كل العرب... والفريق املغربي لعب 
بمس�ؤولية كبرية وكان مميزا والعبوه لعبوا 
بفدائي�ة ورجول�ة وق�وة واس�تحقوا تقديم 
أفضل املس�تويات يف املنافس�ة وليكونوا مع 

الثمانية الكبار يف البطولة.

} مواجهة مقبلة أمام الربتغال.

- الربتغ�ال منتخ�ب محرتم ويض�م العبني 
متميزي�ن.. اال ان املغ�رب منتخ�ب يض�م 
نجوم�ا قادرين عى التأه�ل والذهاب بعيدا 
يف البطولة بع�د ان حقق املنتخب الفوز عى 
اس�بانيا بكل نجومها واسمائها... واملنتخب 
املغرب�ي قادر عى تخط�ي منتخب الربتغال 
بكل نجومه، واملباراة هي 11 العبا ضد 11، 
وهي فرص�ة جيدة ليع�رف الجميع مقدرة 
وتط�ور الك�رة العربية وتفوقه�ا عى كربى 

املنتخبات.

} ه�ل نس�خة كأس العال�م يف قطر 
تختلف عن النسخ السابقة؟

- مؤك�د ان نس�خة قطر أكثر تمي�زا لقرب 
إقام�ة  وفن�ادق  املالع�ب  ب�ني  املس�افات 
بالنس�ختني  ذل�ك  قارن�ا  ول�و  الالعب�ني، 
الربازي�ل  يف  الس�ابقتني 

وروس�يا، نج�د أن هن�اك ف�وارق كبرية، يف 
التنقل بني ملعب وآخ�ر كان يحتاج لركوب 
الطائ�رة يف النس�ختني، عكس نس�خة قطر 
فالتنقل سهل جدا بني ملعب وآخر، وبإمكان 
الجمه�ور متابعة أكثر من مب�اراة يف اليوم 
الواح�د وهو أمر لم يحدث م�ن قبل، وكثريا 
ما أشاد الجميع بنس�خة قطر التي ستكون 

مختلفة عن النسخ املونديالية السابقة.

} وماذا عن املالعب يف كأس العالم ؟

- نع�م قط�ر أبدعت يف إنش�اء املالعب وهي 
كانت جاهزة قبل انطالق البطولة بس�نتني.. 
وادخلت تقني�ات غري موجودة يف أي مالعب 
أخ�رى يف العال�م، فمالعبن�ا كله�ا مكيفة، 
ورائع�ة التصمي�م، وال يمك�ن وضعه�ا يف 
مقارن�ة مع مالعب أخرى، وهنا تجلت روعة 
وقدرة اإلنس�ان العربي عى اإلبداع، فملعب 
البيت وتصميمه الرائع ال�ذي يعكس بيئتنا 
وهويتن�ا العربية، وغريه من املالعب املجهزة 

يشء يدعو للفخر.

م�ن  االس�تفادة  يمك�ن  كي���ف   {
البطولة ؟

- موندي�ال قط�ر أبهر العال�م وهي حقيقة 
ال خ�الف عليه�ا، ولكن هن�اك يشء آخر قد 
فاج�أ العالم بص�دق وهي ثقافتن�ا العربية 
وهويتنا اإلس�المية، فالحظن�ا جميًعا أمواج 
الجماه�ري الهادرة م�ن كل فج عميق 

تأتي إىل الدوح�ة لتتعرف عى 
ثقافتنا يف مجالسنا ومساجدنا، 
وقد وجدت الحب والرتحيب من 
كاف�ة أطياف املجتم�ع القطري 
والعربي، الذي بعث رسالة سالم 
للعال�م مفاده�ا التع�اون وحب 

اآلخر.

} قط�ر حدي�ث العال�م.. ما هو 
تعليقك؟

- ثقافتنا العربية ق�د أثبتت للعالم 
بأنها ثقافة مضياف�ة، تمتلك الكثري 
ويمكنه�ا أن تق�دم الكث�ري للعالم، 
وأننا بالرغم من ش�ن اإلعالم الغربي 
حمالت تشويه كثرية لإلنسان العربي 
بأنه إنس�ان يسري خلف ركب التاريخ، 
وأنن�ا منطقة منزوعة األمان، ولكننا دحضنا 
كل تلك اإلش�اعات والصور النمطية بتنظيم 
أكث�ر بطول�ة أمان�ا وأكثر نس�خة متطورة 
تقنيًا يف التاريخ، تحرتم العائلة وتحافظ عى 
احرتام اإلنس�ان وس�المته. وفوق هذا وذاك 
قدمت نموذًجا تنموًيا الفتًا سينهض بالدول 
األق�ل حًظا، ألن مفهوم الرياضة يف قطر هو 
وسيلة للسالم ونهضة اإلنسان يف كل مكان.

} هل مونديال قطر مختلف..؟

- نع�م .. نقدم حالي�ا موندياال مذهال يف كل 
يشء.. اول مرة يف املنطقة العربية.. اول مرة 
يف الش�تاء.. اول مرة يف 8 مالعب شيدت من 
أج�ل البطولة.. اول م�رة يف مالعب مكيفة.. 
اول مرة تكون جميع املالعب يف مسافة تقل 
عن 60 أو 70 كم ويمكن للمش�جع حضور 

مباراتني يف نفس اليوم.

} كيف تنظر إىل مش�اركة العنابي يف 
البطولة ؟

- برصاح�ة العناب�ي قدم مس�تويات جيدة 
عطف�ا ع�ى ان�ه يلعب منافس�ة كب�رية مع 
منتخبات لها وزنها وتاريخها، وان كنا نأمل 
يف األفض�ل، اال ان العبي العنابي اس�تفادوا 
وتعلموا من ال�درس، ويجب عى الجميع ان 

يحرتم ه�ذه املش�اركة األوىل، وعلينا ان 
ال ننتقد ب�ال مربرات وب�دون حلول، 

وندعمهم يف املشاركات القادمة.
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حوار - عوض الكبايش

»اإلبهار القطري«

أصبـــح مكـــررا

عادل مال الله العب منتخبنا في حوار لـ »$ الرياضي«:

{ عادل مال الله

ما حك جلدك 
مثل ظفرك

بعد رحيل البوسني وحيد خليلوجيتش يف 
أغسطس، أعلن االتحاد املغربي التعاقد مع 

الركراكي الذي قاد الوداد إىل ثنائية الدوري 
ودوري أبطال أفريقيا املوسم املايض.

هذا التعيني قوبل من الشارع الريايض املغربي 
وبعض الصحفيني ووسائل اإلعالم باالستهجان 

والتنمر وتعرض للسخرية بوصفه رأس األفوكادو 
للتقليل منه، لكن املدرب حليق الرأس أثبت 

بالدليل القاطع إمكاناته الفنية والتدريبية... ليس 
فقط داخل امللعب بل وخارجه، وقدم املغرب 

أداء دفاعياً مذهالً، وأجرب إسبانيا عى االكتفاء 
بتمريرات ال فائدة منها واالستحواذ بدون خطورة 
عى املرمى ليخطف بطاقة التأهل إىل دور الثمانية 
بركالت الرتجيح حيث سيواجه الربتغايل يف مباراة 

سوف تسجل للتاريخ. 
قدم املدرسة الواقعية يف كرة القدم التي تتحسب 

للمنافس وال تخىش منه.. تتفاءل وتتمسك 
بالحظوظ الكاملة دون التأبط رشا وعقدة النقص 

مع املنتخبات الكبرية، وشخصيا انتقدته يف أول 
مباراة يف املونديال أمام كرواتيا. وتساءلت: لم ال 
يبحث عن الفوز طاملا كان املنتخب املغربي هو 

األفضل يف املباراة؟ 
وبالتدريج وكما تقول جماهري نادي االتحاد 

السعودي حبة حبة بني مزدوجني أكل املغرب الكل 
وصعق صاحبة املركز الثاني يف التصنيف العاملي 

)بلجيكا( 0/ 2، ليصبح عى بعد خطوة واحدة 
من دور الستة عرش للمرة الثانية يف تاريخه بعد 
1986، وجاء الفوز عى كندا ليعوض الركراكي 
عن عدم املشاركة يف كأس العالم من قبل حيث 
أصبح أول مدرب عربي يتأهل إىل أدوار خروج 

املغلوب.
وهانحن نتحدث عن املغرب مع كبار املونديال 
الثمانية.. وهاهو الركراكي يقول إن الله منحه 
فرصة لصنع التاريخ كمدرب للمغرب، وسأل 

الصحفيني بكربياء: ملاذا ال نحلم بالفوز بالكأس؟
ما أود أن أختم به هذه املساحة يف صحيفة الوطن 

الغراء سؤال يراودني: طاملا أن أغلب إنجازات 
املنتخبات العربية مع مدربني وطنيني ملاذا ال نوفر 

املبالغ الضخمة التي يتم إنفاقها عى املدربني 
األجانب عى تأهيل مدربني وطنيني وتوفري كل ما 
يوفر للمدرب األجنبي؟ ويقال يف األمثال العربية 

»ما حك جلدك مثل ظفرك«! 
يف نظري أن الفائز من مباراة فرنسا وانجلرتا هو 
الطرف األول يف نهائي مونديال فيفا قطر 2022.

أحمد الظامري

فخورون بتواجد المغرب 

مع الكبار بالمونديال

أسود األطلس لعبوا بفدائية 

وقوة.. وتأهلهم »مستحق«

العبو العنابي استفادوا من 

الدرس.. و»ال تقسوا« عليهم

حقق المنتخب المغربي نتيجة متميزة وتغلب على المنتخب االسباني 
وخطف بطاقة التأهل مع الثمانية الكبار، في إنجاز عربي كبير 

يحدث للمرة األولى في تاريخ مونديال قطر 2022، والذي يتواصل 
بنجاح كبير هذه األيام. تحدثنا مع نجم العنابي السابق عادل مال 
اهلل الذي كان العبًا في قلب الدفاع، 19 عامًا من مسيرته الكروية 

مع النادي األهلي.. وشارك في بطوالت عالمية، حيث شارك مع 
المنتخب القطري للشباب في كأس العالم للشباب 1981، والتي 

احتل فيها المنتخب المركز الثاني، بعد فوزه على البرازيل وإنجلترا، 
قبل أن يتغلب عليه منتخب ألمانيا الغربية في النهائي. وكان 

لفوز المنتخب بالمركز الثاني في البطولة أهمية خاصة لمال اهلل 
ولقطر بشكل عام، مشاركا في إنجاز عالمي كبير.
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في دور المجموعات.. إنفانتينو رئيس الفيفا:

مونديال قطر .. األفـضل
شكرا لكم يا أسود

نجدد الشكر لكم يا أسود ونجدد االفتخار 
بكم أمام أنظار العالم الذي تابع إبداعكم 

املستمر يف مونديال لن ننساه، ونجدد الثقة 
املطلقة بكم قبل تحد جديد لن يزيدكم 

سوى عزيمة عىل مواصلة اخرتاق أبواب 
التاريخ. يف رحاب استاد املدينة التعليمية 

عاد املنتخب املغربي لكي يدون مساره 
بأحرف من ذهب من خالل بلوغ الدور 

ربع النهائي ألول مرة، وعادت الجماهري 
املغربية والعربية بتشجيعاتها الرائعة لكي 

تربز جليًا مدى قيمة الدور الثمني للرقم 12 
يف مثل هذه املواعيد. الصورة كانت جميلة 

للغاية والنتيجة لم تكن سوى لتحمل فرحة 
أجمل.

بقيادة مدرب قائد ونجوم تجمعهم الوحدة 
والصداقة داخل امليدان وخارجه، عاش 

أسود األطلس ليلة انتظرناها لسنوات 
وعقود، ليلة انتظرناها طويال لكنها أطلت 
علينا يف األخري بأبهى حلة، فكل من ساند 

املنتخب املغربي تذوق طعم السعادة 
الحقيقية التي تبدو قابلة لالستمرار مع 

مجموعة تحرتم الخصم لكنها ال تتنازل يف 
أية لحظة عن حظوظها مهما صعبت املهمة 

وقلت الرتشيحات.
بعد نهاية لقاء الثالثاء املايض تصدرت 

صور املنتخب املغربي كل العناوين 
واملقاالت يف مختلف أرجاء املعمورة ومن بني 

أبرزها لقطة نجم الوسط سفيان أمرابط 
وهو يذرف دموعا صادقة ونابعة من القلب، 
كيف ال وهو الذي تحدى كل أنواع الصعاب 

واآلالم من أجل املشاركة والحضور يف 
اختبار الثمن أمام الجارة إسبانيا. 

ال مستحيل مع األسود يف هذا الحدث العاملي 
الذي سيعيد املنتخب املغربي لذكريات المعة 

مع استاد الثمامة حيث حققت تشكيلة 
وليد الركراكي انتصارين مميزين عىل 

بلجيكا وكندا يف مرحلة دور املجموعات، وال 
مستحيل مع األسود قبل مواجهة تاريخية 

أمام جارة أخرى هي الربتغال يف محطة قد 
نعرب من خاللها إىل جمالية املربع الذهبي.
كل يشء أصبح ممكنا بدون لغة مبالغة، 

فمن حق الجميع أن يحلم مع هذا املنتخب 
الذي سيحظى بإشادة كل محب لكرة القدم 

مهما كانت النتيجة النهائية ملباراة السبت. 
التاريخ ببساطة قد ُكتَِب.. يف انتظار تاريخ 

آخر ربما.

أشرف بن عياد »لقد قدمت املباريات كرة قدم جيدة جدا، داخل مالعب من أروع ما يكون. كنا نعلم ذلك من قبل 
لكن فضال عن ذلك، فإن الجمهور كان مدهشا، وكان متوسط املتفرجني 51 ألفا«، أضاف 

رئيس الفيفا.
وعن عدد متابعي مباريات البطولة قال إنفانتينو: »تخطى عدد املشاهدات عرب 
املليون  ونصف  مليونان  مدهش،  أمر  وهذا  مشاهد،  امللياري  حاجز  الشاشات 
التي تذهب للمالعب كل يوم.. إن  الدوحة وبضع مئات اآلالف  يملؤون شوارع 

األجواء رائعة، والحماس ال ُيوصف..«.
وأردف: »نأمل أن تتواصل كأس العالم قطر 2022 وتنتهي كما بدأت، بنجاٍح 
منقطع النظري، أنا واثق من أننا سنصل إىل 5 مليارات متفرج حول 
نمنح بعض  أن  نريده هو  ما  كل  املطاف،  نهاية  العالم.. يف 
الهدف  هو  هذا  العالم،  حول  للناس  واالبتسامات  الفرح 

من كرة القدم«.
يذكر أن دور الـ 16 من مونديال قطر اختتم، أمس 
الثالثاء، عقب مواجهات قمة يف اإلثارة أسفرت عن 
تأهل ثماني منتخبات ستتنافس فيما بينها يومي 

الجمعة والسبت القادمني يف الدور ربع النهائي.
بإقصائه  الحدث  صنع  الذي  املغرب  ويلتقي 
أمطرت شباك سويرسا  التي  الربتغال  مع  إسبانيا 
إنجلرتا  اللقب ضد  بسداسية، وتلعب فرنسا حاملة 
مواجهة  يف  هولندا  أمام  واألرجنتني  منتظرة،  قمة  يف 

تعد بالكثري، والربازيل مع كرواتيا.        

»الفيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  أكد  ـ  األناضول   - الدوحة 
أنه  جياني إنفانتينو، تميز دولة قطر في تنظيم كأس العالم، معتبرا 

»األفضل« في مراحله األولى على مر التاريخ.
حضرت  »لقد  اإلنترنت:  على  الرسمي  »الفيفا«  لموقع  إنفانتينو،  وقال 
جميع المباريات، أقولها بكل بساطة وبكل وضوح هذه أفضل نسخة 

لمرحلة المجموعات في منافسات كأس العالم على اإلطالق«.

واثق
من الوصول

إلى »5« مليارات 
متفرج حول العالم

املكسيكي  هدف  يتصّدر  قنا-  الدوحة- 
لويس تشافيز قائمة األهداف العرشة األوىل 
عرش  الستة  ودور  املجموعات  مرحلة  من 
ُمجتمعة يف بطولة كأس العالم FIFA قطر 
20 نوفمرب  الفرتة من  املُقامة خالل   2022

املايض وحتى 18 ديسمرب الجاري. 
بطولة  يف  بارزاً  دوراً  التكنولوجيا  وتلعب 
ظل  ويف   .2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
تزايد االهتمام بالبيانات عن أي وقت مىض، 
اإلعالم  ووسائل  املشجعني  بإمكان  أصبح 

اآلن التحقق من أمور يطول الجدل حولها.
 adidas كرة  وهي  »الرحلة«  وتتميز 
ومزّودة   2022 قطر  لنهائيات  الرسمية 
بالقصور  قياس  بوحدة  متصلة  بتقنية 

الذاتي موضوعة داخل مركز الكرة. وُيرسل 
هذا املستشعر بيانات الكرة إىل غرفة تشغيل 
يسمح  ما  الثانية،  يف  مرة   500 الفيديو 
بالكشف الدقيق للغاية عن نقطة التسديد. 
وتساعد هذه التقنية عىل تحديد املسافة التي 
قطعتها الكرة يف الهواء نحو املرمى ورسعة 

التسديدة وكذلك مقدار الدوران.
األوىل  العرشة  األهداف  قائمة  ويتصّدر 
عرش  الستة  ودور  املجموعات  مرحلة  من 
سّجل  التي  الرائعة  الحرة  الركلة  ُمجتمعة، 
املكسيك  فوز  يف  هدفاً  تشافيز  لويس  منها 
الجولة  يف   1  -  2 بنتيجة  السعودية  عىل 
كانت  حيث  املجموعات،  مرحلة  من  الثالثة 

رسعتها 121.69 كم/ ساعة.

.. األقــــوى ــز  ــي تــشــاف ــمــكــســيــكــي  ال هــــدف 

بيكفورد:

حارس  بيكفورد«  »جوردان  أبدى  قنا-  الدوحة- 
عىل  بالده  منتخب  قدرة  يف  ثقته  اإلنجليزي  املنتخب 
تجمعهما  التي  املواجهة  يف  الفرنيس  نظريه  هزيمة 
نهائيات  النهائي من  ربع  الدور  لحساب  املقبل  السبت 

كأس العالم FIFA قطر 2022.
الحساب  عرب  أمس  له  ترصيح  يف  »بيكفورد«  وأشار 
الرسمي للمنتخب اإلنجليزي عىل موقع التواصل االجتماعي 
منتخب  عىل  يتعني  وأنه  فرنسا  مواجهة  صعوبة  إىل  تويرت، 

بالده »اغتنام فرصهم يف كأس العالم«.
العالم، لديه مبابي، إىل جانب   وقال: »منتخب فرنسا بطل كأس 
النهائي سيكون  العديد من الالعبني املميزين، والتغلب عليهم يف ربع 

هائالً«.

مهمتنا صعبة أمام فرنسا

{  بيكفورد

في نجاح مونديال قطر

المتطوعون ركن أساسي
الدوحة- قنا- يشارك أكثر من 20 ألف متطوع يف دعم العمليات التشغيلية لكأس العالم 

FIFA قطر 2022، ويشّكلون ركناً أساسياً من النجاح الذي حققته البطولة إىل اآلن. ومن 
بني هؤالء روفارو ماكامبريا ونجلها كونداي من زيمبابوي، واللذان أعربا عن فخرهما 

باإلسهام يف إنجاح استضافة أول نسخة من مونديال كرة القدم يف العالم العربي. 
وتشارك روفارو يف مساعدة ممثيل وسائل اإلعالم يف املركز اإلعالمي الرئييس، الذي 
بينما يقدم نجلها كونداي خدمات  للمؤتمرات،  الوطني  يقع ضمن مركز قطر 
الجماهري يف استاد خليفة الدويل، أحد االستادات الثمانية املستضيفة ملنافسات 
البطولة. بدأت رحلة روفارو مع التطوع منذ انتقالها إىل الدوحة عام 2019، 

املدارس  إحدى  يف  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  لألطفال  كمعلمة  للعمل 
الدولية، حيث تطوعت يف العديد من البطوالت التي استضافتها قطر منذ 

ذلك الحني، بما يف ذلك كأس السوبر اإلفريقي ومباريات يف دوري أبطال 
آسيا، وكأس األمري، وكأس العرب.

تكريم الهداف التاريخي
لكرة  الفرنيس  االتحاد  رئيس  لوغريت«  »نويل  حرص  قنا-  الدوحة- 
بلقب  انفراده  بعد  جريو«،  »أوليفييه  املهاجم  تكريم  عىل  القدم، 

الهّداف التاريخي ملنتخب فرنسا.
 وقّدم »لوغريت« قميصاً لجريو يحمل رقم 52 نسبة لعدد أهدافه مع 

املنتخب، حيث أصبح الهّداف التاريخي، يف احتفالية صغرية اليوم بمقر 
إقامة املنتخب يف الدوحة.

{  جيرو

{  إنفانتينو



 يكشف مالبسات لقاء »المدينة التعليمية«

كيف سقط »الماتادور« ؟!

4

السنة )28( - الخميس 14 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 8 ديسمبر 2022م العدد )9957(

عناصر القوة عند المغرب 

أنها  نجد  فإننا  جديد  من  املواجهة  رشيط  نستعرض  عندما 
مواجهة  أيضا  كانت  وإنما  قدم فحسب  كرة  مباراة  تكن  لم 
املغاربة  أراده  ما  وهذا  أداء،  مباراة  كانت  مما  أكثر  نتيجة 
عىل الرغم من أن اإلسبان هم الذين بدأوا باستخدام االندفاع 
البدني واللعب الخشن يف حدود قواعد اللعبة بحيث بلغ عدد 
املخالفات التي ارتكبوها يف الشوط األول 10 مخالفات مقابل 
3 فقط لالعبي منتخب املغرب الذين تداركوا املوقف ودخلوا 
يف دائرة اللعب الرجويل يف الشوط الثاني لتنتهي املباراة بعد 
120 دقيقة بـ15 مخالفة مرتكبة من العبي املغرب مقابل 
الكرة  عىل  باالشرتاك  يتصل  وفيما  إسبانيا،  لالعبي   14
فقد كانت الغلبة لالعبي املغرب الذين حققوا تفوقا بلغ 
%60 مقابل 49 % لإلسبان، عىل الرغم من أن التفوق 
منتخب  لصالح  كان  العالية  الكرات  مع  التعامل  يف 

إسبانيا بـ14 مقابل 10.
منتخب  أن  إىل  نشري  باملوضوع  صلة  وعىل   
العبيه  جهود  من  كبريا  جزءا  وجه  املغرب 
26 عملية  للعب بدون كرة حيث رصدنا 
 11 مقابل  للكرة  دفاعية  استخالص 
لالعبي منتخب إسبانيا، كما قام خط 
الدفاع املغربي بتشتيت الكرة 41 
مرة وهو عدد قيايس مقابل 13 

مرة لخط دفاع إسبانيا. 
كل تلك األرقام التي عرضناها 

لدى تكشف  القوة  نقاط  بوضوح 
التي  العنارص  وهي  املغرب  منتخب  العبي 
يمتلكها املدرب الركراكي والعبوه، إال أنها تتعلق 
بجزء واحد من جزأي اللعب وهو الجزء الخاص 
كانت  فقد  اآلخر  الجزء  أما  كرة،  بدون  باللعب 
أوراقه بني أيدي منتخب إسبانيا ومدربه لويس 
هي  ليست  أنها  األمر  نهاية  يف  وتبني  إنريكي، 
التي حسمت املواجهة، وسنبني ذلك يف السطور 

التالية وما بينها. 

مواجهة غير قابلة للمقارنة 
النظرية 

اإلسباني  منافسه  املغرب  منتخب  احرتم 
بأقل بالصورة التي تليق به إال أنه  يواجهه  لم 

أو أكثر من ذلك.
القيمة  أن  يف  شك  من  وما 
للمنتخبني  والسوقية  الفنية 
يف  حارضة  ظاللها  كانت 
لتعكس  املواجهة  أجواء 
الفارق الكبري بني املنتخبني 
وعىل  النظرية  الناحية  من 
ينطلق  أن  قبل  الورق 
النزال الكروي عىل بساط 
لوسيل  استاد  أرضية 

الجميل. 
أن  الواضح  من  وكان 
اإلسبانية كانت  الجماهري 
املغربي  املنتخب  تحرتم 
تهابه،  تكن  لم  ولكنها 
الالعبني  أن  ويبدو 
يهابوا  لم  اإلسبان 
الذي  املغربي  املنتخب 
من  كبريا  عددا  يلعب 

العبيه عند أنديتهم ويف ديارهم ويف مقدمتهم حارس املباراة 
نجم املواجهة وصانع املجد فيها، ولنا أن نتفهم ذلك عندما 
 800 تبلغ  اإلسباني  للمنتخب  السوقية  القيمة  أن  ندرك 
مليون يورو وتضعه باملركز الخامس خلف منتخبات إنجلرتا 
والربازيل وفرنسا والربتغال، وعندما نتأمل يف سريته الذاتية 
ونطلع عىل القائمة االسمية لالعبيه وعىل هوية مدربه الكبري 

لويس إنريكي. 

أسلوبان من األداء مختلفان 

النظرية  الناحية  من  مختلفني  منتخبني  املواجهة  وضعت 
املختلف  األداء  أسلوب  يفرس  االختالف  وهذا  لوجه  وجها 
الذي نسجت عليه املباراة رشيطها، وكان من الواضح أن كل 
منتخب وضع اسرتاتيجيته التكتيكية بناء عىل مواطن القوة 
يف تركيبته البرشية، وشاهدنا منتخبا يستخدم أبرز أسلحته 
12 سنة يف أقىص بقاع  العالم قبل  التي قادته للفوز بكأس 
الكرة  عىل  االستحواذ  سالح  وهو  اإلفريقي  بالجنوب  األرض 
اخرتاق  قبل  وطوليا  عرضيا  الهادئ  اللعب  بناء  عىل  املبني 
الجانبية  األروقة  عىل  الهجمات  ببداية  الدفاعية  الخطوط 

وإنهائها من داخل منطقة الجزاء.
مجدها  اإلسبانية  األندية  عليه  بنت  الذي  األسلوب  وهذا 
أن  بعد  ويتآكل  يهرتئ  بدأ  قد  برشلونة  عىل  هنا  والكالم 
تغريت الظروف واملالعب والالعبون واملدربون وتمت دراسته 
ومعالجته بالطريقة التي تبطل مفعوله، وهو ما يفرس تراجع 
الفوز  ويأتي  العاملية،  الساحة  عىل  اإلسبانية  الكرة  نتائج 

املغربي ليؤكد سقوط نظرية االستحواذ لألبد. 

وصدق »رودري«.. ولكنه لم يقل كل شيء 

بلغت  االستحواذ  عالية جدا من  نسبة  إسبانيا  حقق منتخب 
%75 طيلة أغلب فرتات اللعب يف املباراة مقابل 24 % ملنتخب 
اللعب وسطر  احتكر  إسبانيا  أن منتخب  املغرب وهذا يعني 
دارت  التي  املواقع  تتبع  أن  إال  الشوطني  عىل مجرياته طيلة 
فيها املناورات الهجومية تفيد بأن 51 % من مجريات اللعب 
دارت يف منطقة وسط امللعب، ويف املقابل فإن مناطق املنتخب 
الهجومية  35 % منها أي من املحاوالت  املغربي استضافت 
يف  املغربية  الهجومية  املناورات  من   %  14 حدوث  مقابل 
اإلسباني  املنتخب  بأن  يفيد  اإلسباني، وهذا  املنتخب  مناطق 
قاد املبادرات الهجومية وشكل ضغطا عىل خط دفاع املنتخب 
بمحاوالت  ومبادلته  املنافس  مجاراة  حاول  الذي  املغربي 

هجومية كانت قليلة العددي وخطرية املستوى. 
نفهم مما سبق أن 

وانتظره  ملنافسه،  وتركها  الكرة  تنازل عىل  املغربي  املنتخب 
املنافذ مع تحجيم  يف مناطقه وقام بتضييق املساحات وسد 
األداء الفردي لالعبني اإلسبان املعروفني بالرسعة واملراوغات 
واملهارات الفنية العالية، وبقي ينتظر أي هفوة إسبانية يمكن 

أن تقوده للفوز. 
اإلسباني  املنتخب  العبي  أفضل  اخترصه  السيناريو  هذا  كل 
قال:  عندما  املباراة  به عقب  أدىل  الذي  بالترصيح  املباراة  يف 
»بعيدا عن التقليل من االحرتام للمنافس، فإن منتخب املغرب 
لم  حيث  باللعب  يتصل  فيما  اإلطالق  عىل  يشء  أي  يقدم  لم 
يفعلوا أي يشء. فقط اكتفوا باملرتدات، وشيدوا سدا دفاعيا 

منيعا يف الخلف وحاولوا مفاجأتنا باملرتدات«. 
لخص رودري كل يشء إال أنه لم يتطرق إىل ما بعد ذلك ولم 
يخربنا بأن ما فعله منتخب املغرب هو الفعل الصحيح الذي 

مكنه من تسيري املباراة 

الركراكي والعصا السحرية 

املحللني واإلعالميني والجماهري وغريهم ممن  نسب كثري من 
وبذلك  الركراكي  وليد  للمدرب  التأهل  إنجاز  اللقاء  تابعوا 
الريايض  الشارع  سحرية،  عصا  لديه  وأن  ساحر  أنه  أقّروا 
الذي صفق للركراكي اعتربه ساحرا ألنه طور الفريق بشكل 
الذي يهابه ويخشاه  خيايل وقاده لإلطاحة بمنتخب إسبانيا 
العالم بأرسه عىل الرغم من أنه لم يمض عىل قدومه عىل رأس 
الدفة الفنية للمنتخب إال 60 يوما أو ما يقاربها، وال يختلف 
كافية  تكون  أن  يمكن  ال  الوجيزة  املدرة  هذه  أن  يف  عاقالن 
ألي مدرب من وضع بصمته الكاملة عىل أداء أي منتخب أو 

أي فريق. 
هنا ومن باب األمانة، وجب علينا استحضار الرجل الذي جهز 
هذا املنتخب الجميل والعتيد وملدة 3 سنوات كاملة وتحديدا 
من أغسطس 2019 إىل أغسطس 2022 وهو البوسني وحيد 
والخارج  الداخل  من  به  اإلطاحة  تتم  أن  قبل  خليلوفيتش 
لألسباب التي يعرفها الجميع ولعل أبرزها إبعاد نجم املنتخب 
الركراكي وجعل  دعاه  الذي  زياش  الجماهري حكيم  وحبيب 
ومانحا  املغربي  الشعب  رغبة  بذلك  ملبيا  أساسيا  العبا  منه 
املدرب  إقصاء  أن  قناعتنا  تمثيل بالده. ومع  الالعب حقه يف 
من  بد  ال  أنه  إال  مغربي خالص  املنتخب شأن  عن  البوسني 
اإلشارة أيضا إىل أن هذا املدرب قد أعاد بناء املنتخب املغربي 
املنتخبات  االنتصارات وجعله يف مقدمة  ووضعه عىل طريق 
االحرتام  له  جلب  بشكل  أدائه  مستوى  من  ورفع  اإلفريقية 

عربيا وإفريقيا ودوليا قبل مجيء الركراكي. 
باب  الدفاع عنه من  بعيدا عن  بها  الحقائق نصدح  كل هذه 
عدة  يف  وقع  خليلوفيتش  بأن  اإلقرار  مع  اإلعالمية  األمانة 
ما  وهذا  غاليا  ثمنها  دفع  أخطاء 
يف  ولكننا  القدم  كرة  يف  يحدث 
به  قام  ما  كل  نثمن  نفسه  الوقت 
الركراكي يف إعادة صياغة املنتخب 
هو  يريدها  التي  بالصورة  املغربي 
يريدها  التي  وبالصورة  شخصيا 
القبضة  صاحب  االتحاد  رئيس 
القوية وبالصورة التي يريدها اإلعالم 
يريدها  التي  وبالصورة  املغربي 
وبالصورة  لنفسه  املغربي  املنتخب 
من  العاملية  الساحة  عىل  تضعه  التي 
الباب الكبري، وال بأس يف الختام القول 
إن الركراكي محظوظ وعىل درجة عالية 
من الكفاءة يف الوقت نفسه خالفا لسلفه 
الراحل الكفؤ وغري املحظوظ وإن سألتم 
ينتهي  وهنا  البخت  فاسألوه  اللعب 

الكالم.

تحليل- د. العرويس العرتوس

 شهدت الجولة األخيرة من الدور 
الثاني لبطولة كأس العالم فيفا 

2022 سقوطا مدويا لمنتخب 
إسبانيا المصنف عالميا هذا 

األسبوع بالمركز السابع وبطل 
العالم بجنوب إفريقيا 2010 أمام 
منتخب المغرب العربي المصنف 

عالميا بالمركز 28 وعربيا بالمركز 
األول قبل تونس والجزائر وإفريقًيا 

بالمركز الثاني بعد السنغال. . 
وانتهت موقعة المدينة التعليمية 

العالمية بنتيجة التعادل السلبي 
بعد الوقت األصلي والوقت 

اإلضافي وفي الركالت الترجيحية 
القاتلة بقي المغرب ممثل العرب 

على قيد الحياة بإحرازه 3 ركالت 
صحيحة مقابل ركلة إسبانية 

واحدة، ليتأهل المغرب للدور ربع 
النهائي ويكتب تاريخه بأحرف 

غليظة وتتواصل االحتفاالت 
في انتظار اللقاء الحاسم أمام 
منتخب البرتغال ورونالدو الذي 

أقصى منتخب سويسرا بنتيجة 
قاسية جدا بلغت حصيلتها نصف 

درزن من األهداف. 

المغرب 
راهن على 

اللعب 
بدون كرة 
واالنتظار 

نهاية نظرية 
االستحواذ 

العقيم لـ 
»اإلسباني«

أسود األطلس 
سيروا المباراة وفقا 
الستراتيجيتهم

}

     انريكي

}
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في مونديال قطر وبعد »88« عامًا

المغرب ينهي عقدة العرب !
 القاهرة- د. ب. أ- بعد 

مرور 88 عاما على والدة 
هذا الحلم، تمكن 

منتخب المغرب أخيرا 
من تحويله إلى واقع، 

بعدما أصبح أول منتخب 
عربي يبلغ دور الثمانية 

في نهائيات كأس العالم 
لكرة القدم.

وواصل منتخب المغرب 
صنع التاريخ في بطولة 
كأس العالم المقامة 
حاليا في قطر، بعدما 
تغلب 3 /  صفر بركالت 

الترجيح على نظيره 
اإلسباني في دور الـ16 لهذ 

المونديال االستثنائي، 
الذي يجرى للمرة األولى 

في الوطن العربي.

ومن�ذ أن ظه�رت املنتخب�ات العربية 
للم�رة األوىل يف كأس العال�م حينم�ا 
ش�ارك املنتخ�ب امل�ري يف نس�خة 
املونديال عام 1934، ظل حلم التواجد 
ضمن الثماني�ة الكبار بالبطولة األهم 
واألقوى يف عالم الس�احرة املس�تديرة 
ي�راود الجماه�ر العربي�ة، وأصب�ح 
حلم�ا رؤية أح�د املنتخب�ات العربية 
ضم�ن عمالقة الك�رة يف العالم واقعا 
اآلن، بفض�ل املس�رة املذهلة ملنتخب 
)أس�ود األطلس( يف مونديال 2022، 
واألداء البطويل لنجومه يف ظل مؤازرة 

جماهرية عربية غر مسبوقة.
وب�دأت والدة هذا الحلم مع أول هدف 
يح�رزه العرب يف املونديال عن طريق 
الالع�ب املري الراح�ل عبدالرحمن 
فوزي يف موندي�ال 1934، ثم أصبح 
ينم�و م�ع أول نقطة تحص�ل عليها 
املنتخب�ات العربية يف كأس العالم عن 
طري�ق منتخ�ب املغ�رب يف مونديال 

1970 باملكسيك.
وأخذ الحل�م يف النمو مع أول انتصار 
عرب�ي يف كأس العالم، والذي جاء عن 

طري�ق املنتخب التون�ي عام 1978 
يف األرجنت�ن ع�ى حس�اب املنتخ�ب 

املكسيكي.
وتعززت اآلمال العربية يف اجتياز دور 
املجموعات للمرة األوىل يف كأس العالم 
بإس�بانيا،   1982 موندي�ال  خ�الل 
الذي شهد حضورا رائعا من املنتخب 
الجزائ�ري، الذي تغل�ب عى منتخبي 
أملانيا وتش�ييل آنذاك، لكنه لم يتمكن 
من حصد بطاقة العبور للدور الثاني 

يف النهاية.
وج�اءت االنفراجة يف النس�خة التالية 
للمونديال عام 1986 باملكسيك، الذي 
ش�هد تأه�ل منتخب املغ�رب لألدوار 
اإلقصائية، ليصبح أول منتخب عربي 
يحق�ق ه�ذا اإلنج�از، وتتعاظم معه 
أح�الم الجماهر العربي�ة التي كانت 
ترغب يف مشاهدة أحد منتخباتها وهو 
يم�ي قدما يف ه�ذا الع�رس العاملي 

الكبر.
وكان منتخ�ب املغ�رب قريبا من دور 
الثماني�ة يف املونديال املكس�يكي، لوال 

اللحظ�ات  يف   1   / صف�ر  خس�ارته 
األخ�رة أمام منتخب أملاني�ا الغربية، 
ال�ذي ش�ق طريق�ه نح�و الصع�ود 

للمباراة النهائية.
وتجدد الحلم خ�الل مونديال 1994 
بالوالي�ات املتح�دة األمركي�ة، ال�ذي 
ش�هد صعودا عربيا آخر لدور ال�16 
م�ن خالل املنتخ�ب الس�عودي، لكن 
مش�واره توقف عند تلك الحدود عقب 

خسارته 1 /  3 أمام السويد.
وانتظر العرب 20 عاما أخرى من أجل 

رؤية فريق عربي بدور الثمانية، حتى 
تجدد هذا األمل مرة أخرى يف نس�خة 
2014 بالربازيل، الذي ش�هد صعود 
املنتخ�ب الجزائري لدور ال�16، لكنه 
ل�م يتمك�ن أيضا م�ن اجتي�از عقبة 
منتخ�ب أملانيا، ليخ�ر أمامه 1 /  2 
بع�د اللجوء للوقت اإلض�ايف، ليواصل 
بعده�ا منتخب )املاكينات( مش�واره 
يف البطول�ة ويت�وج باللقب العاملي يف 

النهاية.
وكان�ت كرة الق�دم العربية عى موعد 

مع تحقي�ق الحلم أخرا يف الس�ادس 
من كان�ون األول/  ديس�مرب 2022، 
عندم�ا تخط�ى فريق امل�درب املحيل 
ولي�د الركراك�ي املنتخب اإلس�باني، 

بطل كأس العالم عام 2010.
ومازال�ت الجماه�ر العربي�ة تحل�م 
وتنتظ�ر املزي�د من منتخ�ب املغرب، 
خ�الل لقائ�ه املرتق�ب م�ع نظ�ره 
الربتغايل يوم السبت املقبل عى ملعب 
)الثمام�ة(، من أج�ل تحقيق اإلعجاز 
املرب�ع  منتخب�ات  بالتواج�د ضم�ن 

الذهبي يف املونديال.
والحقيق�ة أن ه�ذا الحل�م ال يداع�ب 
الجماهر العربية فحس�ب، بل يراود 
أيض�ا محب�ي الكرة األفريقي�ة الذين 
يطمح�ون ملش�اهدة أح�د منتخب�ات 
القارة الس�مراء يف الدور قبل النهائي 

لكأس العالم للمرة األوىل يف التاريخ.
وكان املنتخ�ب الكامروني يف طريقه 
لتحقي�ق ه�ذا اإلنج�از يف موندي�ال 
1990 بإيطالي�ا، حينم�ا صعد لدور 
الثماني�ة، بقيادة نجم�ه روجيه ميال، 
ليصب�ح أول منتخب أفريق�ي يتأهل 
له�ذا ال�دور، لكنه خ�ر 2 /  3 أمام 
منتخ�ب إنجل�را بع�د لع�ب الوق�ت 

اإلضايف.
ويف نس�خة 2002 بكوري�ا الجنوبية 
والياب�ان، ب�دا أن منتخب الس�نغال، 
بقي�ادة مدربه الفرني الراحل برونو 
ميتسو، سيكون أول منتخبات أفريقيا 
يف املرب�ع الذهبي، غر أنه خر صفر 
/  1 أم�ام تركي�ا بعد اللج�وء للوقت 

اإلضايف أيضا.
وتلقت ك�رة الق�دم األفريقية صدمة 
بجن�وب   2010 نس�خة  يف  كب�رة 
أفريقي�ا، حي�ث كان منتخب غانا عى 
مشارف الصعود للمربع الذهبي، لوال 
إهدار نجم�ه يف ذلك الوقت أس�امواه 
جي�ان ركلة ج�زاء يف الدقيقة األخرة 
م�ن الوق�ت اإلض�ايف أم�ام منتخ�ب 
أوروجواي بدور الثمانية للمس�ابقة، 
البطول�ة  الفري�ق  بعده�ا  لي�ودع 

بخسارته يف ركالت الرجيح.
أم�ام  مواتي�ة  الفرص�ة  وس�تكون 
لتحويل  واألفريقية  العربية  الجماهر 
هذا الحل�م إىل واقع م�ن جديد، بحثا 
ع�ن تحقيق إنجاز غر مس�بوق أمام 
الربتغال ومواجه�ة الفائز من مباراة 

إنجلرا وفرنسا بالدور قبل النهائي.
وس�يكون منتخ�ب املغ�رب بحاج�ة 
الس�تلهام ق�وة ورباطة ج�أش بادو 
الزاكي وعبدالرزاق خري وعبدالكريم 
م�ري وعزي�ز بودربال�ة ومصطفى 
البياز ومحم�د التيمومي، وغرهم من 
النج�وم الذين ق�ادوا منتخب املغرب 
لتحقي�ق أول انتص�ار يف تاريخ�ه ىف 
بطولة كأس العالم عقب فوزه 3 /  1 
ع�ى الربتغال قب�ل 36 عاما، من أجل 

تحقيق األمل املنشود.

أسود األطلس 
كتبوا تاريخا جديدا 

منذ أول هدف 
مصري في »1934«

انتظروا نجوم هذا الزمان

كان اإلسبان.. ووقت المغرب.. حان !
* يكف�ي أن يكون لنا منتخب بلون 
ورائحة املنافس�ة الحقيقية.. وبتلك 
الطريقة التي تتناف�س من خاللها 
منتخب�ات عاملي�ة لتق�ول لن�ا إنها 
األفض�ل.. وتؤكد كل م�رة يف كأس 
العال�م أنها األهم يف عالم الس�احرة 

املجنونة !
* قلته�ا مل�ن س�ألني وه�و يبدي 
نوع�اً م�ن الس�خرية أو ش�يئاً من 
)الظرافة(: وه�ل تعتقد أن منتخب 
املغرب سيفوز عى منتخب إسبانيا 
بط�ل العال�م يف 2010م، واملتأهل 
إىل نهائي�ات كأس العال�م 15 مرة 
وصاحب البطوالت واملراكز املتقدمة 
وكأس  ودوري  الق�ارات  كأس  يف 

األمم األوروبية !
* كن�ت أرد بثق�ة املح�ب ملنتخ�ب 
عرب�ي يذود عن انتمائنا.. وبعش�ق 
مواط�ن عرب�ي يتمن�ى أن يك�ون 
ل�ه منتخ�ب عربي يق�ارع الكبار.. 
ويص�ل إىل مراحل أعى وأهم يف أهم 

حدث كروي عاملي !
* كان هناك شعور قوي يجتاحني 
بأن املغ�رب س�تفوز.. ولذلك كنت 

أرد: وما ال�ذي ينقص املغرب حتى 
تفوز ؟؟

* م�ا ال�ذي ينقصنا كع�رب لنفوز 
كأس  حت�ى  ونحق�ق  ونتأه�ل 
العال�م..؟؟ وما هو هذا اليشء الذي 
يش�د البعض لينظر م�ن زاوية أن 
الف�وز ع�ى منتخب مه�م وكبر يف 

دور الثمن النهائي أمر صعب !!؟
عندم�ا  )يتن�در(  البع�ض  كان   *
اس�تضافة  بمل�ف  قط�ر  تقدم�ت 
موندي�ال العالم يف ع�ام 2009م.. 
والبعض لألس�ف من أبن�اء جلدتنا 
راهن عى الفش�ل.. ومرت سنوات.. 
وج�اء الع�ام 2022م وهاهي قطر 
تحق�ق بطول�ة ال تقل ع�ن بطولة 
املنافس�ات الكروية يف ميادين دور 
املجموعات واألدوار النهائية وتقدم 
أفضل نسخة عاملية إعداداً وتنظيماً 
وتجهيزاً واس�تضافًة وكرم�اً وحباً 

ووداً !
* اليوم املغ�رب هي األخرى تقدم 
إثباتاً آخر بأننا قادرون.. ومنتخب 
مثل منتخ�ب املغرب يلع�ب أغلب 
مث�ل  أوروبي�ة  أندي�ة  يف  العبي�ه 
أرشف  جرم�ان  س�ان  باري�س 
حكيم�ي وباي�رن ميون�خ نص�ر 
نزراوي ووست هام نايف أجويرد 

وتش�يلي حكيم زياش واش�بيلية 
وس�امبدوريا  النص�ري  يوس�ف 
عبدالحميد صربي وتولوز الفرني 
زكري�ا أبو خ�الل.. ه�ذا املنتخب 
ليس مس�تحيالً أن يكسب ويتأهل 
إىل رب�ع النهائ�ي وربما إىل نصف 

النهائي وما بعده !!
* سيقول البعض.. منتخب املغرب 
دافع كثراً.. وأقول ألنه يمتلك مدرباً 
مميزاً )وليد الركراكي( الذي يعرف 
من أين تؤكل الكت�ف.. وعرف جداً 
بالعبيه النجوم الكبار كيف يصلون 
إىل رضب�ات الرجيح ومن ثم الفوز 
بتوفي�ق من الله ودعوات الجماهر، 
عندما لم ينجحوا يف التسجيل طوال 

أربعة أشواط..!
* يكف�ي أن منتخب املغ�رب اليوم 
أبكان�ا فرحاً وس�عادة وبهجة لهذا 
الف�وز والتأه�ل األول ل�دور الربع 
النهائ�ي.. وملا يقدم�ه من عروض 

مرشفة جداً لكل عربي ومسلم.
* ش�جعت الي�وم منتخ�ب املغرب 
بحماس كب�ر.. رصخت.. وهتفت.. 
وغني�ت.. وقف�رت.. ورقصت.. وها 
أنا أقول مبتهجاً وس�عيداً: منتخب 
اإلسبان..كان ! ووقت املغرب حان ! 

فانتظروا نجوم هذا الزمان !

معاذ الخمييس 
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ما أجمل م�ا صنعه منتخب املغ�رب يف بطولة كأس العالم 
فيفا قطر، بعدما كتب العبوه أسماءهم بحروف من ذهب يف 
تاريخ املش�اركات املونديالية، وبات أسود األطلس املنتخب 
العربي الوحيد يف التاريخ الذي يصل إىل الدور ربع النهائي 
من املونديال العاملي، فهو إنجاز لم يتحقق يف وقت س�ابق، 
فل�م يس�بق أن وص�ل منتخ�ب عرب�ي إىل هذا ال�دور عرب 
التاريخ، ولكن أس�ود األطلس فعلوها بحماس�هم وروحهم 

القتالية داخل أرض امللعب.
قدم العبو املغرب ملحمة كروية عىل استاد املدينة التعليمية 
يف ليلة الس�ادس من ديس�مرب، وبات هذا التاريخ محفورا 
يف األذهان، لن ينس�اها أي مشجع مغربي أو عربي، بعدما 
ُكت�ب يف ه�ذا اليوم، إنج�از غري مس�بوق يف تاريخ العرب، 
وانترص أس�ود األطلس عىل منتخب إس�بانيا يف دور الستة 
عرش م�ن بطول�ة كأس العال�م، ليتأهل ملواجه�ة املنتخب 
الربتغ�ايل يوم الس�بت املقبل، عىل ملعب اس�تاد الثمامة يف 

الدور ربع النهائي.
قبل انطالق أي بطولة، تبدأ التوقعات واالستقراء من دفاتر 
املعطيات لتصل يف النهاية إىل النتيجة املتوقعة، من هو بطل 
كأس العالم، من سيكون خيبة األمل يف املونديال، وبالتأكيد 
من يكون الحصان األس�ود يف البطولة أي من املنتخب الذي 
تتوقع منه أن يحقق ما يف�وق التوقعات، ويخطف األجواء 

من الجميع.
يف ليلة الس�ادس من ديس�مرب، كتب نجوم املغرب كلمتهم 
وحسموا لقب الحصان األس�ود يف البطولة لصالح منتخب 
بالده�م مهما كان�ت نتيجة مب�اراة الربتغال ليلة الس�بت 
املقبل، ألن ما فعله أس�ود األطل�س فاق التوقعات يف بطولة 
كأس العالم، وفجر العديد من املفاجآت ويبدو أنه لم يتوقع 
أكثر املتفائلني أن يصل منتخب املغرب إىل هذا الدور، ولكن 
ح�دث بفض�ل تألق وإب�داع نج�وم املغرب مث�ل الحارس 
العم�الق ياس�ني بون�و والنج�وم العامليني حكي�م زياش 
وأرشف حكيمي ونصري مزراوي وس�فيان بوفال وسفيان 
امراب�ط، وغريهم من العب�ي املغرب الذين تألق�وا وأجادوا 

بكل ما تحمله الكلمة من معنى يف تلك البطولة.

كتب – خالد عيل

تصدر أقوى مجموعة 
في مونديال قطر

»األسود«.. 
الحصـــــــــــان 

األسـود
بعد التأهل كأول المجموعة

إنجاز بكل المقاييس
فج�ر منتخب املغرب العديد من املفاجآت يف تل�ك البطولة، والتي كان أولها التعادل أمام املنتخب 

الكرواتي، ولقد كان ذلك عامال مهما يف اس�تكمال أس�ود األطل�س البطولة بمعنويات مرتفعة، 
فبعد الخروج بنقطة أمام املنتخب الكرواتي املكتظ بالنجوم، اكتس�ب الالعبون ثقة كبرية يف 

أنفس�هم، ألنه�م تفوقوا عىل نجوم عامليني كبار يتقدمهم ل�وكا مودريتش العب فريق ريال 
مدريد األس�باني. وواصل األس�ود التفوق واكتس�حوا املنتخب البلجيك�ي بهدفني دون 

رد، يف مفاجأة قوية للغاية عىل الوس�ط الكروي، فس�قط نج�وم بلجيكا أمثال روميلو 
لوكاك�و وأيدين هازارد ودي بروي�ن وكورتوا وغريهم من النجوم، أمام العبي املغرب 

بفض�ل الروح القتالية العالية التي تمتعوا بها عىل مدار مباريات البطولة. املفاجأة 
الك�ربى كانت يف تأهل املغ�رب كأول املجموعة بعد أن انت�رص يف املباراة النهائية 
ع�ىل املنتخب الكندي بهدف�ني مقابل هدف، وخطف أول تذكرة إىل دور الس�تة 
ع�رش، وجاء املنتخب الكرواتي ثانيا، فيم�ا ودع البلجيكيون البطولة مبكرا من 
دور املجموع�ات، واعترب الجميع أن تأهل أس�ود األطل�س يف الصدارة مفاجأة 
كب�رية وهي بالفعل كذلك فأكثر املتفائلني كان يتوقع أن يتأهل املغرب كثاني 
املجموع�ة. مجموع�ة املغ�رب بالفع�ل كانت قوي�ة، والدليل أنه�ا املجموعة 
الوحيدة التي تأهل منها فريق�ان إىل الدور ربع النهائي، وباقي املجموعات 
تأه�ل منها منتخب واحد فق�ط، فما فعله املغ�رب يف دور املجموعات كان 
إنجازا بكل املقاييس، وتاريخا كبريا يكرب ويزداد كل يوم، حتى وصل اليوم 

إىل الدور ربع النهائي، وقد ال تنتهي القصة يف ليلة السبت.

دفاع 
حديدي.. 
وحارس أسطوري

منتخب املغرب حتى اآلن هو األقوى دفاعا يف بطولة كأس العالم 2022، فبعد أن لعب 
أربع مباريات لم تس�تقبل شباكه س�وى هدف واحد فقط، كان عن طريق نايف أكرد 
مدافع الفريق نفسه الذي سجل بمرماه يف لقاء كندا، ولم ينجح أي منافس يف تسجيل 

هدف عن طريق العبيه يف شباك حارس األسود.
يمتلك منتخب املغرب دفاعا حديديا، يقوده أرشف حكيمي ظهري أيمن فريق باريس 
س�ان جريمان الفرنيس، وأح�د أفضل الالعبني يف هذا املركز عىل مس�توى العالم، 
باإلضاف�ة إىل الظهري األيرس نصري م�زراوي العب فريق باي�رن ميونخ األملاني، 
الذي توهج يف املالعب األوروبية عىل مدار الس�نوات املاضية، ورومان س�ايس 
العب فريق بش�كتاش الرتكي، والذي يلعب دورا يف قيادة خط الدفاع بحكمة 

وخربة كبرية، ومعهم نايف أكرد مدافع فريق وست هام اإلنجليزي.
خلف هذا الجدار الدفاعي يوجد حارس 
أس�طوري، يقدم أعىل مستويات له منذ 
بداية البطولة، لم يس�تقبل سوى هدف 
واح�د، حت�ى ركالت الرتجي�ح الثالث�ة 
التي سددها العبو أس�بانيا لم تهتز بها 
ش�باكه، ليثبت مقولة الح�ارس نصف 
الفري�ق، فما يقدمه بونو يف بطولة قطر 
حت�ى اآلن س�يظل محف�ورا يف أذه�ان 
كافة عشاق كرة القدم يف الوطن 

العربي.

ضمن »4« منتخبات بالبطولة

لم يتذوق طعم الخسارة
بع�د أربع مباريات ولعب أكثر م�ن 390 دقيقة لم يتذوق 
منتخب املغرب طعم الخس�ارة يف بطولة كأس العالم، وهو 
واحد من أربعة منتخبات وصلت إىل الدور ربع النهائي لم 
تخرس أي مب�اراة يف املونديال حت�ى اآلن، املغرب وهولندا 
وإنجلرتا وكرواتيا، أربع�ة منتخبات لم تخرس يف املونديال 
حت�ى نهاية دور الس�تة ع�رش، فيما خرست فرنس�ا أمام 
تونس واألرجنتني أمام السعودية والربازيل أمام الكامريون 

والربتغال أمام كوريا الجنوبية.
قاتل العبو املغرب يف كل مباراة ويف كل دقيقة من أجل 
الوصول إىل الهدف املنش�ود وهو الفوز وال بديل غريه، 
واأله�داف واضحة منذ البداية وه�ي الوصول إىل أبعد 
مدى ممك�ن يف تلك البطولة، وبالفع�ل وصلوا حتى 

اآلن إىل م�دى لم يصل إلي�ه أي منتخب عربي، وكرروا 
إنج�از من س�بقوهم من ق�ارة إفريقي�ا بالوصول إىل 
الدور ربع النهائي، الكامريون عام 1990، والس�نغال 

2002، وغانا 2010.
حس�م أس�ود األطلس اللقب، فه�م اآلن الحصان األس�ود 
يف تل�ك البطول�ة عن ج�دارة واس�تحقاق وأمامهم فرصة 
تاريخي�ة لكتاب�ة تاريخ أكثر عظمة، يف ح�ال الوصول إىل 
ال�دور نص�ف النهائي، وه�ذا يف اإلمكان بفض�ل ما قدمه 
نجوم املغرب من أداء راق ورائع عىل مدار املباريات األربع 
الس�ابقة، وأثبتوا أنهم رجال وعىل قدر املس�ؤولية، ومهما 
حدث يف مباراة الس�بت أمام الربتغال يظل ما فعله املغرب 

إنجازا عربيا إفريقيا كبريا.
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أشعل  اإلسباني  املاتدور  عىل  الفوز 
العربي  الوطن  ربوع  يف  عارمة  فرحة 
حرصنا  وقد  فقط،  املغرب  يف  وليس 
هذا  نجوم  أحد  مع  الحديث  عىل 
شديرة  وليد  وهو  التاريخي  االنتصار 
بقوة  قادم  كنجم  نفسه  قدم  الذي 
للكرة العربية والعب من طراز خاص 
األطلس  أسود  هجوم  قيادة  عىل  قادر 

بجدارة يف املستقبل.
إسبانيا  عبور  رس  عن  تحدث  شديرة 
هذا  يف  ساهمت  التي  العوامل  وما 
املغربي خالل  للمنتخب  الكبري  التميز 
طموحات  هي  وما  قطر  مونديال 
الدعم  يقيم  وكيف  األطلس،  أسود 
الكثريون  يصفه  الذي  الجماهريي 
نجوم  دفعت  التي  العوامل  أبرز  بأنه 
التاريخي  املغرب لتحقيق هذا النجاح 
املغربي  الجمهور  ألن  املسبوق  غري 
عامة  بصورة  والعربي  خاص  بشكل 
دفع أبطال املغرب لتقديم هذا العطاء 
بجانب  العرب،  مونديال  يف  الكبري 
أمام  املرتقبة  املواجهة  عن  قدرة الحديث  ومدى  النهائي  ربع  يف  الربتغال 

ذلك  الفوز وعبور  املغرب عىل تحقيق 
اللقاء املرتقب.

عىل  الفوز  لكم  نبارك  بداية،   {
املنتخب اإلسباني والتأهل للدور 

ربع النهائي.

- أشكر الجميع عىل مشاعرهم الطيبة 
ودعمهم الكبري للمنتخب املغربي الذي 
يمثل الكرة العربية يف مونديال العرب 
كبرية  بسعادة  ونشعر  قطر،  يف  هنا 
إلسعاد الشعب املغربي وكل الشعوب 

العربية بعد التأهل إىل ربع النهائي.

هو  ما   {

الرس يف هذا التأهل غري املسبوق 
للكرة املغربية والعربية يف كأس 

العالم؟

وقد  لنا  بالنسبة  حلما  كان  التأهل   -
تحقيقه  أجل  من  جميعا  اجتهدنا 
وإرادة  جماعية  بروح  نلعب  ونحن 
وأنا  الفوز،  تحقيق  أجل  من  قوية 
املجموعة  هذه  مع  بالتواجد  سعيد 
الرائعة من الالعبني الذين يقدمون كل 
ما لديهم يف كل مباراة من أجل تحقيق 
الفوز وأتمنى أن يتواصل هذا النجاح 
املغربي  الشعب  إسعاد  نواصل  حتى 

كله.

الدعم  أن  تعتقد  هل   {
يلقاه  الذي  الكبري  الجماهريي 
قطر  يف  هنا  املغربي  املنتخب 

كأس  خالل 

العالم من أرسار الفوز والتأهل؟

للغاية  رائع  فالجمهور  بالتأكيد،   -
الدعم  كان  إسبانيا  أمام  مباراتنا  ويف 
بصورة  وساعدنا  عظيما  الجماهريي 
بصورة  الشكر  نقدم  ونحن  كبرية 
وقفت  التي  الجماهري  هذه  لكل  كبرية 
إىل جانبا وساندتنا وكذلك الجمهور يف 
تحقيق  يف  نستمر  أن  ونتمنى  املغرب 

االنتصارات حتى نسعدهم.

املستوى  عىل  لك  تمثل  ماذا   {
املونديال  الشخيص مشاركتك يف 

وخاصة يف مباراة إسبانيا؟

- شعور ال يوصف، واحساس رائع فقد 
غمرتني كل معاني الفخر والرشف يل 

ئلتي،  ولعا
كل  تقديم  أجل  من  دائما  وأتطلع 
الوطني  املنتخب  أجل  من  عندي  ما 
ودعمني  ساندني  من  كل  وأشكر 
وأطمح للنجاح وادعو الله أن يوفقني 

يف مهمتي.

} أمام إسبانيا حانت لك بعض 
الفرص لكن لم توفق يف تحويلها 

للشباك؟

التسجيل  أتمنى  وكنت  حاولت  لقد   -
لكن األهم هو تحقيق املنتخب الوطني 
يف  وأسجل  أعوض  أن  وأتمنى  للفوز 

املباراة القادمة.

املنتظرة  املواجهة  ترى  } كيف 
أمام الربتغال يف ربع النهائي؟

- بالتأكيد ستكون مواجهة صعبة جداً 
لكننا سنتحرض لها بالصورة الالزمة، 
ونتمنى أن نحقق الفوز ونتأهل للدور 
نصف النهائي ونواصل كتابة التاريخ، 
كتبنا  النهائي  لربع  التأهل  فبعد 
ونتمنى  املغربية  للكرة  جديدا  تاريخا 
املباراة  نعرب  وأن  النجاح  نواصل  أن 

القادمة رغم قوتها وصعوبتها.

تخربنا  أن  يمكن  هل   {
بالكلمات التي قالها املدرب 
لالعبني  الركراكي  وليد 
األشواط  وبني  املباراة  قبل 
ركالت  تسديد  قبل  وكذلك 

الرتجيح؟

كبرية  بصورة  حفزنا  لقد   -
وقبل  الكاملة،  الثقة  ومنحنا 
تسديد ركالت الرتجيح طالبنا 
لنا  وقال  والرتكيز  بالهدوء 
ابقوا هادئني من أجل التعامل 
الرتجيحية  الركالت  مع 
نجحنا  وقد  الالزمة  بالصورة 

يف ذلك وحققنا االنتصار.

} ماذا تقول عن حارس املرمى 
املتألق ياسني بونو ودوره الكبري 
الرتجيح  لركالت  التصدي  يف 
انتصار  سهل  ما  اإلسبانية 

املنتخب املغربي؟

- ياسني بونو كان رائعا، فهو صاحب 
يف  مميزة  وإمكانات  كبرية  قدرات 
بصورة  تألق  وقد  املرمى،  حراسة 
الرتجيح  لركالت  وتصدى  كبرية 
الحاسمة وقادنا للفوز والتأهل وأتمنى 
يواصلوا  أن  الالعبني  له ولكل زمالئي 
مباراة  يف  الفوز  نحقق  وأن  التألق 
النهائي من أجل استكمال  الدور ربع 

حلمنا املونديايل.

{ شديرة يتحدث للزميل عادل النجار

{ وليد شديرة

صنعنــــــــــــا 
التاريـــــــــــخ

نجم منتخب المغرب وليد شديرة 

يتحدث عن عبور إسبانيا:

التأهل حلم كبير 

حققناه باإلرادة 
والعمل الجماعي

سنكون في الموعد .. 

ونتمنى مواصلة 
مشوارنا بنجاح

لفت مهاجم المنتخب المغربي وليد شديرة األنظار خالل مشاركته مع 
أسود االطلس في المباراة التاريخية أمام إسبانيا بدور الستة عشر في كأس 

العالم قطر 2022، حيث كان واحدًا من أبرز النجوم الذين قدموا ملحمة 
كروية فريدة منحت العرب االنتصار األهم في تاريخ المشاركات بكأس 

العالم ألنه االنتصار الذي عبر بالمنتخب المغربي للدور ربع النهائي كأول 
منتخب عربي يحقق هذا اإلنجاز التاريخي.

هذا ما قاله لنا 

الركراكي قبل 

ركالت الترجيح

البداية من إيطاليا
ولد وليد شديرة يف مدينة لوريتو اإليطالية بتاريخ الثاني والعرشين من شهر يناير 

عام 1998، ويبلغ من العمر 24 عاماً وينتظره مستقبل واعد مع املنتخب املغربي 

خاصة أنه أصبح يحظى بثقة املدرب والجماهري، وقد كان له دور مؤثر أمام إسبانيا 

يف دور الستة عرش بمونديال قطر بعد أن اعتمد عليه املدرب وشكل خطورة كبرية 

وكان قريبا من التسجيل يف فرصتني لكن لم يحالفه التوفيق، لكنه يتطلع لوضع 

بصمته الخاصة إذا حصل عىل فرصة املشاركة أمام الربتغال يف ربع النهائي.

مفاجـــــأة الركـــــراكي
انضم املهاجم املغربي وليد شديرة، لقائمة الرشف والفخر ألسود األطلس الذين شاركوا يف 
كأس العالم، حيث دفع به املدرب وليد الركراكي أمام إسبانيا وتحديداً خالل الدقائق العرش 
بركالت  األطلس  أسود  فيها  فاز  التي  التاريخية  املواجهة  بتلك  األصيل  الوقت  من  األخرية 
الرتجيح بعد التعادل يف الوقت األصيل دون أهداف، ويعد شديرة أحد أبرز مفاجآت قائمة 
وليد الركراكي بمونديال قطر إذ ضمه ملعسكر إسبانيا قبل شهرين فقط من البطولة، ونجح 
الالعب يف الحصول عىل موقع بالتشكيل املونديايل عىل حساب نجوم مميزين مثل أيوب الكعبي، 
مثل  كبري  نجم  حساب  عىل  إسبانيا  أمام  الفرصة  منحه  يف  الركراكي  يتوان  ولم  مايي،  وريان 

عبدالرزاق حمد الله العب اتحاد جدة السعودي الذي شارك يف املباريات السابقة، لكن أمام إسبانيا 
لعب شديرة وساهم يف تحقيق االنتصار التاريخي والتأهل لربع نهائي مونديال قطر ألول مرة يف تاريخ 

املشاركات العربية.

تألق 
بقميص باري

يعد وليد شديرة أحد هدايف نادي باري يف دوري القسم الثاني 
يف  وفاعليته  برسعته  الالعب  ويتميز  الحايل،  للموسم  اإليطايل 
تهديفية  قدرات  يمتلك  كما  املنافسني،  دفاعات  عىل  الضغط 
جيدة، وقد سبق ولعب املهاجم املغربي يف صفوف نادي بارما 
من  العديد  يسجل  أن  واستطاع  اإليطايل  واريتسو  اإليطايل 

لكنه  مسريته،  خالل  البطوالت  من  الكثري  ونال  األهداف 
يف  مسبوق  غري  تاريخا  كتب  املغربي  املنتخب  مع 

عقب  النهائي  لربع  بالتأهل  قطر  مونديال 
املدينة  ملعب  عىل  إسبانيا  عىل  الفوز 

التعليمية. { ياسين بونو



البداي�ة م�ع صحيفة الصح�راء التي قالت 
يف عنوانه�ا الرئي�ي ع�ن اللق�اء: أس�ود 
األطلس يكتب�ون التاريخ ببلوغ ربع نهائي 

املونديال.. املستحيل ليس مغربيا.
يف التفاصي�ل قال�ت الصحيف�ة: موندي�ال 
2022.. املغرب يس�طر تأهال تاريخيا أمام 
إس�بانيا ويصبح أول بل�د عربي يعرب لدور 
الرب�ع.. وتأه�ل املنتخ�ب املغرب�ي إىل ربع 
نهائ�ي مونديال قط�ر 2022، عقب تفوقه 
عىل نظريه اإلسباني بعد االحتكام لرضبات 
الج�زاء الرتجيحية )3 - 0(، يف املباراة التي 
جمعتهما،اليوم الثالثاء 6 ديسمرب الجاري، 
عىل أرضية ملعب املدينة التعليمية، برس�م 
ثمن النهاية، ليصب�ح أول بلد عربي ورابع 
بل�د إفريق�ي يعرب إىل دور رب�ع النهائي يف 

نهائيات كأس العالم.
أم�ا صحيف�ة بي�ان الي�وم الت�ي قال�ت يف 
تواص�ل  األس�ود  اللق�اء:  ع�ن  عناوينه�ا 
مفاجآتها الجميلة بمونديال قطر.. أطاحت 
عن ج�دارة بثريان إس�بانيا ورضبت موعدا 

مع الربتغال يف ربع النهائي..
وقالت الصحيفة: لم تك�ن مواجهة الفريق 
الوطن�ي ضد منتخب إس�بانيا، س�هلة، وال 
يف املتن�اول، وتماما كم�ا توقعناها، جاءت 
صعبة، عس�رية عىل الهض�م، عانى خاللها 
املنتخب�ان من أط�وار جد معق�دة، بتكتيك 
الجان�ب  م�ن  خاص�ة  التحف�ظ  يف  بال�غ 
املغرب�ي.. فالعنارص الوطنية وهي تخوض 
مب�اراة دور ال�� 16 يف كأس العالم »قطر 
2022«، كانت تعي جيدا أنها تواجه منتخبا 
إس�بانيا، يس�تمد قوت�ه من قيم�ة الدوري 
املحيل، ومن عنارصه املتواجدة بأكرب األندية 
األوروبية.. مضيفة أنه رغم كل امليزات التي 
يتوفر عليها اإلس�بان، ف�إن العبي املنتخب 
املغربي امتلكوا الجرأة والطموح، وتسلحوا 
ب�اإلرادة القوية والندية املطلوبة، دفاعا عن 
كامل الحظوظ، يف املنافس�ة عىل تذكرة 
العبور، نحو ربع النهاية ألول مرة 

يف تاريخ كرة القدم الوطنية.
اش�ارت بي�ان الي�وم إىل أن املدرب�ن وليد 
الركراك�ي ولويس إنريك�ي راهنا عىل ربح 
معركة وس�ط املي�دان، باعتباره�ا املفتاح 
األس�ايس لربح النزاالت، وهي املنطقة التي 
تعود له�ا عملية التحك�م يف املجريات، هنا 
ب�رز م�رة س�فيان أمراب�ط، إذ كان بح�ق 
عن�ر األم�ان، والس�د الذي أوق�ف أغلب 

عمليات أصدقاء النجم الصاعد كابي.
يف ختام تحليله�ا للمباراة قالت يومية بيان 
اليوم: وصل إذن املنتخ�ب املغربي إىل دور 
ربع النهاية، ألول مرة يف التاريخ كرة القدم 
الوطنية، حيث سيواجه يوم الجمعة القادم 
الفائ�ز يف مب�اراة الربتغال ضد س�ويرسا.. 
برافو..برافو..براف�و.. وأل�ف تحي�ة ل�كل 
مكونات املنتخب املغربي من العبن وطاقم 
تقني وإدارين، ومن ورائهم جهاز جامعي 
يق�وده بكثري م�ن االقت�دار الرئيس فوزي 

لقجع.

أداء بطولي

االتح�اد  عنون�ت صحيف�ة  م�ن جانبه�ا 
االش�رتاكي املغربية قائل�ة: إنجاز تاريخي 
ب�أداء بط�ويل وح�ارس اس�تثنائي.. و3.. 

الرقم الرسي لفتح أبواب التاريخ. 
 وأضاف�ت الصحيف�ة قائل�ة: حقق أس�ود 
األطل�س تأه�ال تاريخي�ا إىل رب�ع نهائي 
كأس العال�م 2022، بعدما تخطوا حاجز 
املنتخب اإلس�باني يف ثمن النهائي، مس�اء 

الثالثاء.
وج�اء ه�ذا اإلنج�از ب�أداء بط�ويل لكافة 
الالعبن، ال�ذي امتصوا حماس »مصارعي 
الثريان«، وأغلقوا أمامهم كل املنافذ املؤدية 
إىل مرمى الحارس ياسن بونو، الذي فرض 

نفسه بقوة خالل الرضبات الرتجيحية.
وأكدت صحيفة االتحاد: اختار املدرب وليد 
الركراكي الرتاجع إىل الوراء، وترك املبادرة 

للمنتخ�ب االس�باني، الذي احتك�ر العبوه 
الكرة، من دون أي فعالية، بس�بب الجدار 
الدفاعي الذي بناه لحماية املرمى املغربي، 
فاحتار املدرب االس�باني لوي�س إنريكي، 
ال�ذي بدا عاج�زا عن ف�ك ش�يفرة الدفاع 
املغربي.. وكما توقع املدرب الوطني، الذي 
قال يف إنه س�يواجه املنتخب االس�باني من 
دون أي مرك�ب نق�ص، وأن�ه س�يقف يف 
وجهه باالعتماد ع�ىل اإلمكانات التي يتوفر 
عليه�ا، وأن طموحاته ال ح�دود لها، كانت 
املباراة تكتيكية بامتي�از، تغلب فيها األداء 
الدفاع�ي عىل مه�ارات الالعبن اإلس�بان، 
الذين احتاروا يف الوس�يلة التي ستوصلهم 

إىل مرمى الحارس ياسن بونو.
وواصل�ت الصحيف�ة تحليلها قائل�ة: لقد 
ق�دم امل�درب ولي�د الركراك�ي درس�ا يف 
األداء التكتيك�ي الص�ارم، حي�ث احت�وى 
خط�ورة العبي املنتخ�ب االس�باني الذين 
دخل�وا املوندي�ال بقوة بعدما دكوا ش�باك 
كوس�تاريكا بسباعية، وتمكن من جر بطل 
العال�م 2010 إىل الرضب�ات الرتجيحي�ة، 
التي ابتس�مت للمنتخ�ب الوطني املغربي، 

بثالثة أهداف دون مقابل.
وإذا كان عب�د الحمي�د الصاب�ريي وحكيم 
زياش وأرشف حكيمي، قد س�جلوا أهداف 
املنتخ�ب الوطن�ي، ف�إن الحارس ياس�ن 
بونو، ق�د تعملق وصد تس�ديدتي صولري 
وبوسكيتش، فيما صد القائم كرة رسابيا.. 
وهي املرة األوىل الت�ي يحقق فيها املنتخب 
الوطن�ي إنج�ازا من ه�ذا القبي�ل، بعدما 
حق�ق منتخب 1986 تأه�ال كبريا إىل ثمن 
النهائي، ليكرر األس�ود إنج�از الكامريون 
2002 وغان�ا  1990 والس�نغال  يف دورة 
يف دورة 2010. كم�ا أنه أول تأهل يحققه 
منتخ�ب عربي إىل هذا ال�دور، بعدما فض 
األس�ود الرشاك�ة الت�ي كان�ت تجمعه�م 
باملنتخب الس�عودي، الذي بلغ ثمن نهائي 
دورة 1994 والجزائر يف دورة 2014، كما 

أن امل�درب وليد الركراك�ي بات أول مدرب 
إفريقي وعربي يبلغ هذا الدور.

وأش�ادت صحيفة املس�اء املغربي�ة باألداء 
املميز ألس�ود األطلس وقالت يف عنوانها عن 
اللقاء: أصبحوا أول منتخب عربي يصل إىل 
رب�ع نهائي كأس العالم.. األس�ود يعيدون 

كتابة التاريخ.

انتقادات غير منطقية 

ع�ىل  ردت  فق�د  املنتخ�ب  صحيف�ة  أم�ا 
االنتق�ادات املوجهة للمنتخ�ب املغربي من 
قبل اإلسبان وتساءلت قائلة: كيف ينتقدون 
األس�ود وهم عاجزون عن تس�جيل رضبة 

ترجيح واحدة؟
وأضاف�ت الصحيفة: لم يجد رودري مدافع 
املنتخب اإلسباني س�وى أن ينتقد الطريقة 
الدفاعية التي لع�ب بها املنتخب املغربي يف 
دور ثم�ن النهائي الذي كس�به عن جدارة، 
ليخفي فشل اإلس�بان الذريع يف بلوغ دور 
الربع.. رودري أكد أن فريقه كان يس�تحق 
التأهل، وكان ينقصه تس�جيل هدف واحد 
فق�ط ليحق�ق ه�ذا املبتغى، مش�ريا إىل أن 
املنتخب املغربي لم يفعل أي يشء سوى أنه 
اكتفى بالدفاع وظل يرتقب الفرص املناسبة 

ليمارس من خاللها هجوماته املضادة.
 وقالت صحيفة املنتخب: الحقيقة أن فش�ل 
اإلسبان يف الفوز عىل أسود األطلس لم يكن 
راجعا لق�وة الدفاع املغربي فقط، بل راجع 
أيضا لس�وء تدبري »املاط�ادور« يف التعامل 
م�ع دفاع صل�ب ومتن يصع�ب اخرتاقه.. 
والغريب أن رودري لم يتس�اءل ملاذا أضاع 
زمالؤه كل رضبات الرتجيح التي س�ددوها 
بعد نهاية املباراة بالتعادل، مع أن الش�باك 
كان�ت تب�دو أمامه�م شاس�عة »شس�اعة 

البحر«؟
وقال موقع البطولة: املغ�رب لربع النهائي 
للمرة األوىل يف كأس العالم.... مش�ريا إىل أن 
»الحظ« ابتسم يف وجه أسود املغرب، لينجح 
يف تأهل�ه إىل دور ربع النهائي عىل حس�اب 
إس�بانيا، للم�رة األوىل يف تاريخ�ه ب�كأس 
العالم. وس�لط املوقع، الضوء عىل س�يطرة 
املنتخب اإلس�باني خاصة يف الشوط الثاني 
م�ع الوقتن اإلضافين، مع محاوالت مرتدة 
من الالعبن املغاربة، أبرزها كانت الفرصة 

التي أهدرها وليد شديرة.
 وقال موق�ع le360.. املغرب يقدم مباراة 
املوق�ع  العال�م.. وأف�اد  بطولي�ة يف كأس 
املغرب�ي ب�أن املب�اراة اإلس�بانية املغربية، 
ظلت س�لبية ب�ن الطرف�ن، دون أهداف، 
حت�ى احتكم�ا إىل ركالت الرتجيح. وذكرت 
أن املب�اراة البطولي�ة التي قدمه�ا املغرب، 
كتب�ت التاريخ بالوص�ول ألول مرة إىل ربع 
نهائ�ي كأس العال�م، مضيف�ة أن الخصم 
القادم لن يخ�رج بن املنتخبن األوروبين، 

إما الربتغال أو سويرسا.
أخ�ريا قالت صحيف�ة هس�ربيس.. ركالت 
الرتجي�ح تق�ود املغ�رب لرب�ع النهائ�ي.. 
وأبرزت الصحيفة، نج�اح املنتخب املغربي 
يف الوص�ول إىل دور ربع النهائي من كأس 
العالم 2022، عىل حس�اب إسبانيا، بفضل 
ركالت الرتجي�ح، بع�د 120 دقيق�ة كانت 
دفاعي�ة أكثر من كونه�ا هجومية. وأفردت 
الصحيفة مس�احة، لوص�ف حالة الخوف 
الت�ي انتاب�ت املتاب�ع املغرب�ي يف الش�وط 
اإلض�ايف الثاني، موضح�ة أن حالة »إعياء« 
واضحة أصابت الالعبن، خاصة يف الناحية 

الدفاعية.
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الصحافة المغربية تحتفي بتأهل أسود األطلس لربع نهائي المونديال.. »الصحراء«:

المسـتحــيـــل ليـس مغربيــا
»االتحاد«: »3«.. الرقم السري لفتح أبواب التاريخ»المساء«: األسود يعيدون كتابة التاريخ

»بيان اليوم«: األسود تواصل مفاجآتها الجميلة بالمونديال 

إعداد - هشام حامد

تهللت الصحف المغربية 
الصادرة أمس فرحا 

باإلنجاز التاريخي الذي 
حققه أسود األطلس 

بالتأهل للدور ربع 
النهائي لمونديال قطر 
2022 للمرة األولى في 

تاريخ الكرة المغربية 
والعربية على حد سواء، 

وجاء التأهل عن جدارة 
واستحقاق على حساب 

منتخب إسبانيا القوي 
وبركالت الترجيح بعد 

مباراة بطولية أداها العبو 
المغرب.



صحافة العرب تهلل ألسود األطلس بعد إقصاء اإلسبان.. عكاظ:

هنا المغرب.. افرحوا يا عرب

الوطن:
المغرب
يرفع
الراس
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حققه  الذي  باإلنجاز  أمس  الصادرة  العربية  الصحف  أشادت 
ربع  إىل  بالتأهل  قطر،  مونديال  يف  املغربي  الوطني  املنتخب 
باإلعجاز  إياه  واصفة  اإلسباني،  املاتادور  حساب  عىل  النهائي 
التاريخي لكون املغرب أول منتخب عربي يتأهل إىل هذا الدور 

من منافسات كأس العالم.
»عكاظ«  صحيفة  قالت  حيث  السعودية  الصحف  مع  البداية 
إنجاز تاريخي  أنه يف  يف عنوان )هنا املغرب.. افرحوا يا عرب( 
للكرة العربية، وصل منتخب املغرب لدور الثمانية ملونديال قطر 
2022 بعد تفوقه عىل املاتادور اإلسباني بركالت الرتجيح بثالثة 
أهداف دون مقابل، بعد أن انتهت األشواط األصلية واإلضافية 
الذي جمع بينهما عىل  اللقاء  السلبي دون أهداف، يف  بالتعادل 

استاد املدينة التعليمية ضمن لقاءات دور الـ16.
بـ»عزيمة  اللقاء  دخلوا  املغرب  العبي  إن  الصحيفة  وقالت 
تاريخي،  إنجاز  لتحقيق  وعالية،  كبرية  وبطموحات  الرجال، 
األسماء  رغم  أنه  مضيفة  العربية«.  الكرة  كعب  علو  وتأكيد 
سريجيو  بقيادة  االسباني  املنتخب  يف  حرضت  التي  الكبرية 
وبقيادة  وبيدري،  جايف  والثنائي  ألبا،  وجوردي  بوسكيتس، 
املهاجمني أسينسيو وموراتا، إال أن نجوم املغرب كانوا يف املوعد، 
بقيادة النجم أرشف حكيمي، وحكيم زياش، والحارس العمالق 

ياسني بونو. 

)املغرب  بعنوان  مقال  يف  »الوطن«  صحيفة  كتبت  جهتها،  من 
للكرة  ممثل  خري  أنه  أثبت  املغرب  منتخب  أن  الراس(  يرفع 
2022، وحجز مقعده يف ربع نهائي  العربية يف مونديال قطر 
أول  وبات  التاريخ  وكتب  تاريخة،  يف  األوىل  للمرة  العالم  كأس 
عىل  تغلب  بعدما  املونديال،  نهائي  ربع  يبلغ  عربي  منتخب 

إسبانيا بركالت الرتجيح 3 /  صفر.
منتخب  قاد  بونو  ياسني  املغرب  مرمى  تألق حارس  إن  وقالت 
خالل  الدقيقة  الـ120  أثناء  سواء  النهائي  ربع  إىل  بالده 

وتصدى  واإلضايف،  األصيل  الشوطني 
لعدد من الهجمات اإلسبانية، ونجح يف التصدي لركلتي ترجيح 

لألسبان منحت أسود األطليس التفوق.
أسود  اللقاء:  عن  عنوانها  يف  السعودية  اليوم  صحيفة  وأكدت 

األطلس تواصل كتابة التاريخ.. املغرب يرشف.
أما صحيفة الرياضية فقالت: املغرب يسقط مركز كرة القدم، 
يف  املحرتف  بونو  ياسني  املتألق  بالحارس  الصحيفة  وأشادت 

الدور اإلسباني ونرشت تقريرا عن الحارس قالت فيه:

بونو.. تعلم 10 أعوام يف إسبانيا.. ثم صدمهم بمونديال قطر
شد   ،2012 يونيو  من  الـ14  الصحيفة:  قالت  التفاصيل  يف 
عاصمة  مدريد  إىل  رحاله  عاما  الـ20  صاحب  الحالم  املغربي 
وبالتأكيد..  واالقتصاد  الثقافة  مدينة  إىل  حلمه  يسبقه  إسبانيا، 
القدم، هناك وصل ياسني بونو، بعد أن وضب يف حقيبته  كرة 
يف  لعب  أن  وبعد  الثقة..  من  وكثريا  وقفازا،  أمنيات،  مجموعة 
مسريته 343 مباراة، بني أندية صقلته، وتجارب دولية منحته 
تعد  التي  البطولة   ،2022 العالم  لكأس  الوقت  حان  الخربة، 
فرد  كل  كل العب،  ريايض،  كل  واألضخم يف حياة  األكرب  الحلم 
مدرب  الركراكي  وليد  قرر  األرض،  وجه  عىل  املستديرة  يتابع 
املشاركني  العباً  الـ26  قائمة  يف  أول العب  بونو  اعتماد  املغرب 

يف املونديال.
وأضافت الرياضية يف تقريرها: الحارس البالغ طوله 191، بدأ مع 
أسود األطلس، يف استهاللية املشوار ضد الكروات، غاب بعد ذلك 
أمام بلجيكا، ولعب مرة أخرى كندا، حقق 7.20 كرقم يف إجمايل 
مبارياته يف كأس العالم حتى اآلن، وعالمة 8.0 يف أكرب مباراة يف 
تاريخ منتخب املغرب.. موضحة: بالتأكيد كان بونو األعىل تقييما 
بدرجته تلك، وربما يظن البعض أنها أقل مما فعله ياسني، بعد 
أن وقف سداً منيعاً، أمام اإلسبان، ليس مرة، وال اثنتني، بل ثالثا، 
واحدة تلو األخرى، كان يبهر العالم كله وهو يتجه إىل كرات العبي 
التورو، يقرأهم بكل سهولة، دون عناء، ما جعلهم يبدون مرهقني 
قبل التصويب عىل مرمى حارس ناديهم، وكأنهم كانوا يعلمون أن 

ال فائدة من املحاوالت أمامه هذه املرة.

الكأس: المغرب فخر وطرب.. 
وفخر للعرب

المنتخب : بونو تعلم »10« 
أعوام في إسبانيا ثم صدمهم 

الرياضية: المغرب يسقط 
مركز كرة القدم

اليوم: أسود األطلس 
تواصل صنع التاريخ

إعداد- هشام حامد

المغرب أسود..
تسيطر وتسود

أشادت صحيفة املساء املرصية بتأهل منتخب املغرب إىل الدور 
ربع النهائي ملونديال قطر عىل حساب املاتادور اإلسباني بالفوز 
عليه يف دور الستة عرش بركالت الرتجيح.. وقالت الصحيفة يف 
صدر  عىل  لها  عنوان 
األوىل:  الصفحة 
بركالت  املغرب 
بـ»إسبانيا  الرتجيح 
والربتغال  تطيح«.. 
سويرسا  يكتسح 
ويلتقي مع املغرب يف 

ربع النهائي.
تقريرها  ويف   
قالت  اللقاء  عن 
املساء:  صحيفة 
غري  تاريخي  إنجاز 
تاريخ  يف  مسبوق 
املغرب  املونديال.. 
تسيطر  أسود 

وتسود..
مفاجأة  املغربي  املنتخب  فجر  املساء:  قالت  التفاصيل  ويف 
الرتجيح  بركالت  إسبانيا  تاريخيا عىل  انتصارا  كربى وحقق 
غري  مغربي  جماهريي  حضور  وسط  لصفر،  أهداف  بثالثة 
أن  إىل  النهائي.. الفتة  ربع  الدور  إىل  مسبوق وحسم عبوره 
نظافة  عىل  وحافظوا  تاريخية  ملحمة  قدموا  األطلس  أسود 
شباكهم ملدة 120 دقيقة كاملة وحتى يف ركالت الرتجيح لم 
العمالق ياسني  الحارس  يدخل مرماهم أي هدف بعد تألق 

بونو، وتصديه لثالث ركالت ترجيح.
وأضافت املساء: استحق أسود األطلس اإلشادة خاصة أنهم 
يتأهل  عربي  منتخب  أول  وأصبحوا  بطوليا  عرضا  قدموا 

لهذه املرحلة من منافسات كأس العالم يف التاريخ.

»المساء« المصرية:

شمس المغرب تشرق 

سهم مغربي في قلب »الماتادور«
الكويتية  األنباء  صحيفة  تحدثت 

عن إنجاز املغرب يف مونديال قطر 

ملحقها  غالف  عنوان  يف  وقالت 

قلب  يف  مغربي  سهم  املونديايل: 

أسود  أيضا:  وقالت  »املاتادور«.. 

األطلس كتب تاريخا جديدا للعرب 

ببلوغ ربع النهائي للمرة األوىل.

قاد  األنباء:  قالت  التفصيل  يف 

ياسني  إشبيلية  مرمى  حارس 

ربع  الدور  إىل  املغرب  بونو 

تاريخه،  يف  األوىل  للمرة  النهائي 

الرتجيح  ركالت  يف  تألقه  بعد 

القمة  حسمتا  الثنتني  وتصديه 

صالحه  يف  إسبانيا  الجارة  مع 

األصيل  الوقتني  انتهاء  بعد   0-3

السلبي  بالتعادل  واإلضايف 

يف  التعليمية  املدينة  ملعب  عىل 
مونديال قطر.

عربي  منتخب  أول  املغرب  وبات 

يحقق هذا اإلنجاز ورابع منتخب 

 )1990( الكامريون  بعد  إفريقي 

وغانا   )2002( والسنغال 

نتيجة  أفضل  وهذه   ،)2010(

ملنتخب عربي يف تاريخ املونديال.

اللبنانية  النهار  صحيفة  قالت 

املغرب  مباراة  عن  تقريرها  يف 

األطلس«  »أسود  صبغ  وإسبانيا: 

األوسط«  »الرشق  مونديال 

بالنجمة  وزينوه  القاني  باألحمر 

الخرضاء، وبات أول فريق عربي 

يبلغ الدور ربع النهائي يف تاريخ 

.1986 العام  البطولة منذ 

من  أكثر  إنجاز  وأضافت: 

يمكن  ال  أنه  وأثبت  مستحق، 

العربية  املنتخبات  »استصغار« 

بدأه  ملا  استكماالً  جاء  مجّدداً، 

املبهر،  بالتنظيم  القطريون 

األسطوري  بالفوز  والسعوديون 

والتونسيون  األرجنتني،  عىل 

فرنسا،  العالم  بطلة  بإسقاطهم 

إال أن املغاربة كانوا األكثر نجاعة 

الضاد«  »لغة  منتخبات  بني 

السجالت  يف  اسمهم  ليحفروا 
للبطولة. الذهبية 

األنباء الكويتية:

»النهار« اللبنانية:

الحلم يكبر
حقق  املغربي  املنتخب  أن  العمانية  عمان  صحيفة  أكدت 
إنجازا تاريخيا بتأهله للمرة األوىل يف تا ريخ املغرب لربع 
امللحق  غالف  صفحة  صدر  يف  وكتبت  املونديال..  نهائي 
األطلس  أسود  أن  إىل  إشارة  يف  يكرب..  الحلم  الريايض: 
أمام فرصة تاريخية بمواصلة مشوار التألق يف مونديال، 
والصعود للمربع الذهبي خاصة وسط املساندة الجماهريية 

الكبرية من الجماهري املغربية والعربية عىل حد سواء.
املغرب  مدرب  الركراكي  وليد  ترصيحا  الصحيفة  ونقلت 

العبيه التي أثنى خاللها بشكل كبري  عىل 
التي  املباراة  عقب 
عىل  بالفوز  انتهت 
اإلسباني  املنتخب 
املدينة  باستاد 
ضمن  التعليمية، 
دور  منافسات 
من  عرش  الستة 
العالم  كأس  بطولة 
املقامة حاليا   2022
وقال  قطر..  يف 
أن  »أود  الركراكي: 
ما  الالعبني،  أهنئ 
هو  العبونا  به  قام 
أمر خارق، ملا قدموه 
وإرصار  جهد  من 
االنتصار  عىل 

والتشبث به حتى نهاية املباراة«.
وأضاف: »واجهنا أفضل منتخب يف العالم، وبالطبع أفضل 
منتخب يف كأس العالم هذه يف االستحواذ عىل الكرة، لقد كان 

املنتخب اإلسباني رقما صعبا بالنسبة لنا«.
أمام  املباراة  التي لعبنا بها يف  الطريقة  وتابع: لعبنا بنفس 

املنتخب البلجيكي.

عمان اليوم:
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سفيان أمرابط »المصاب« األفضل أمام إسبانيا

قـلــب المـغـــرب النــابــض

أصبح النجم املغربي سفيان أمرابط العب 
وسائل  حديث  األطليس،  أسود  وسط 
إعجاب  ومحط  العالم،  يف  اإلعالم 
كأس  لبطولة  املتابعني  من  املاليني 
بعدما   ،2022 قطر  فيفا  العالم، 
أظهر أفضل مستوى يف مواجهة 
ثمن  بالدور  إسبانيا  منتخب 
ونجح  البطولة،  من  النهائي 
يف السيطرة عىل وسط امللعب 
املونديال وتفوق  األفضل يف 
يف  املغرب  وساعد  عليهم، 
النهائي،  ربع  الدور  بلوغ 
التاريخي  اإلنجاز  ليكون 
عربي  منتخب  ألي  األبرز 
العالم  كأس  يف  شارك 
 ،1930 عام  بدايته  منذ 
ملواجهة  موعدا  وكتب 
الربتغال يف دور الثمانية 
عىل  املقبل،  السبت  يوم 
عن  بحثا  الثمامة،  ملعب 
من  جديد  سطر  كتابة 
العربي،  التاريخ 
التي  البطولة  يف 
مرة  ألول  تقام 
عىل  التاريخ  يف 
أرض عربية. 
ن  سفيا
بط  ا مر أ
هش  د أ
ملاليني  ا

بمستواه الخرايف منذ بداية البطولة ولكنه أظهر 
أفضل ما لديه يف مواجهة خط الوسط اإلسباني، 
عىل الرغم من الشكوك التي حامت حول إمكانية 
مشاركته من األساس يف املباراة بسبب اإلصابة 
التدريبات  عن  يبتعد  وجعلته  منها  عانى  التي 
يف  نفسه وشارك  عىل  تحامل  أنه  إال  الجماعية، 
اللقاء التاريخي، ليكتب بقدمه مع زمالئه نجوم 
العالم  بطل  ويقصوا  التاريخ،  األطليس  أسود 
دور  يف  للعب  ويتأهلوا  البطولة،  خارج   2010
أمرابط،  سفيان  التاريخ.  يف  مرة  ألول  الثمانية 
هولندا،  يف   ،1996 أغسطس   21 مواليد  من 
حيث  املغرب  منتخب  بقميص  اللعب  واختار 
أسود  بقميص  األوىل  الدولية  مشاركته  كانت 
شارك  عندما   ،2017 مارس   28 يوم  األطليس 
دولية،  ودية  مباراة  يف  تونس  منتخب  أمام 
ويمتلك أمرابط حاليا 42 مباراة دولية بقميص 

املغرب.
أمرابط كذلك بدأ مشواره الدويل صغريا ولعب يف 
صفوف منتخب هولندا للشباب تحت 15 سنة، 
وبعدها  مباريات،   4 معهم  ولعب   2010 عام 
قرر اللعب بقميص وطنه ولعب ملنتخب الشباب 
أكمل  ثم  مباريات،   3 سنة   17 تحت  املغربي 
باملنتخب  النجوم  أبرز  أحد  بات  حتى  طريقه 
صفوف  يف  حاليا  يلعب  األطليس  األسد  األول. 
يف  اللعب  له  وسبق  اإليطايل،  فيورنتينا  فريق 
العديد من األندية، من بينها أوتريخت وفينورد 
وهيالس  بلجيكا،  يف  بروج  وكلوب  هولندا،  يف 
فريونا الذي لعب له معاراً، قبل أن يعود حاليا 
يمتلك  أمرابط  فيورنتينا.  صفوف  يف  ويلعب 
البطوالت  من  العديد  االحرتافية  مسريته  يف 
البلجيكي مرة مع  الدوري  بينها  واأللقاب، من 
كلوب بروج، وكأس هولندا مرة واحدة وكأس 
السوبر الهولندي مرتني بقميص نادي فينورد.

أندية أوروبية تراقب الالعب

أداء خرافي.. يلفت األنظار
سفيان  يقدمه  الذي  الخرايف  األداء 
املغربي  املنتخب  صفوف  يف  أمرابط 
من  العديد  جعل  العالم،  بكأس 
اإلشادات تتواىل عىل الالعب الذي لفت 
األوروبية  األندية  من  الكثري  أنظار 
والكل  كذلك  الكربى  اإلعالم  ووسائل 
التاريخي،  ظهوره  عن  يتحدث 
وقيادته لخط وسط املغرب يف مواجهة 
العالم  يف  املنتخبات  وأفضل  أهم 
ربع  حتى  املشوار  ومواصلة  والفوز 
الفرنسية  ليكيب  صحيفة  النهائي. 
أهم وأكرب الصحف الرياضية العاملية، 
العب  بأنه  أمرابط  سفيان  وصفت 

بصورة  يؤدي  حيث  رئات،   3 يمتلك 
كما  املغرب،  وسط  خط  يف  خرافية 
ديللو  الجازيتا  صحيفة  وصفته 
سبورت اإليطالية، بأنه أشبه بالحائط 
الهجمات،  أمامه جميع  تتوقف  الذي 
خاصة يف ظل كونه من أكثر الالعبني 

قطعا لكرات املنافسني يف البطولة.
الركراكي،  وليد  املغربي  الفني  املدير 
مع  أمرابط  يقدمه سفيان  ما  وصف 
عىل  مؤكدا  خرايف،  أداء  بأنه  املنتخب 
الفريق  صفوف  يف  الكبرية  أهميته 
امللعب،  وسط  يف  عنه  غنى  ال  وأنه 
مشددا عىل أن سفيان بإمكانه اللعب 

يف أفضل وأكرب األندية يف العالم خالل 
وكاالت  من  العديد  املقبلة.  املرحلة 
املحللني،  والكثري من  العاملية،  اإلعالم 
املغربي،  النجم  بأداء  كثريا  أشادوا 
بقوة  ينافس  ألن  بعضهم  ورشحه 
إذا واصلت املغرب مشوارها يف كأس 
أفضل  لقب  عىل  ينافس  ألن  العالم، 
تقدير  أقل  وعىل  املونديال،  يف  العب 
أفضل العب وسط  أن يحصد جائزة 
وأن يكون من بني التشكيلة األساسية 
املثالية لكأس العالم فيفا قطر 2022، 
أسود  مع  الخرايف  مستواه  ظل  يف 

األطليس.

كتب - عاطف شادي

أرقام مميزة لـ »أسد األطلس«

شارك سفيان أمرابط يف املباريات 
املنتخب  خاضها  التي  األربع 
العالم  كأس  نهائيات  يف  املغربي 
وبلجيكا  كرواتيا  أمام  بقطر، 
وكذلك  املجموعات،  دور  يف  وكندا 
لقاء إسبانيا يف الدور ثمن النهائي 

من البطولة.
يجريها  التي  لإلحصائيات  ووفقا 
فيفا،  القدم،  لكرة  الدويل  االتحاد 
يف  املشاركة  املنتخبات  العبي  عن 
أمرابط  سفيان  فإن  املونديال، 

تمريرات  دقة  أعىل  معدل  يمتلك 
خالل  األطلس  أسود  منتخب  يف 
املونديال بعدما مرر 118 تمريرة 
صحيحة من أصل 133 تمريرة يف 

دور املجموعات.
كما أن سفيان أمرابط هو الالعب 
نجوم  تشكيلة  ضمن  الوحيد 
نسبة  أعىل  يمتلك  الذي  األطليس 
من استعادة الكرات )24( والذي 
يعرتض أكرب عدد من الكرات عىل 

اإلطالق.

لــم أنــم
حـــتـى الفــجــر

معسكر  من  األخبار  خرجت  أمرابط،  سفيان  األطليس  أسد 
عىل  قدرته  عدم  تؤكد  إسبانيا،  مباراة  ليلة  املغرب،  منتخب 

اللعب بسبب اإلصابة التي يعاني منها والتي كانت عبارة عن آالم 
قوية أسفل الظهر، وأنه يحتاج لبعض الوقت للعالج والتأهيل حتى 

يتعاىف ويعود مجددا للعب بصورة طبيعية.
 سفيان أمرابط قال إنه اضطر للسهر بصحبة الجهاز الطبي للمنتخب 

الوقت لجلسات  املباراة، وخضع يف ذلك  ليلة  الثالثة فجرا،  الساعة  حتى 
تأهيل وعالج مكثفة عىل موضع اإلصابة، ولكن بسبب قوة اإلصابة طلب 

أن يحصل عىل »حقنة« مسكنة لآلالم، ورغم معارضة  الطبي  الجهاز  من 
الجهاز الفني بقيادة وليد الركراكي عىل أن يتحامل أمرابط عىل نفسه ويلعب 

تماما  رفض  أنه  إال  إصابته،  تتفاقم  ال  حتى  مصابا 
وتمسك بأن يلعب بالحقنة املسكنة، مؤكدا للجهاز 
الفني أنه ال يستطيع التخيل عن زمالئه يف امللعب 
أمام  التاريخية  املواجهة  تلك  أن يشاركهم  وعليه 

اإلسبان برغم ظروف إصابته.
ال  حدث  »ما  إسبانيا:  موقعة  بعد  قال  أمرابط 

كانت  أنها  أعتقد  التاريخ،  نصنع  نحن  يصدق، 
مباراة صعبة جدا، ويوم تاريخي للمغرب 

كانت  واملواجهة  كذلك،  وللعرب 
صعبة عىل الجميع والكل رأى ذلك، 
وقدمنا أفضل مستوى ممكن، ويف 
التاريخ  كتابة  يف  نجحنا  النهاية 

عربي  منتخب  أول  نكون  وأن 
يف التاريخ يصل إىل الدور ربع 

النهائي«.
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إقالة خليلوزيتش فتحت الطريق أمام المدرب الوطني

»المجد« الصدفة.. تقود الركراكي لـ

الركراكي  وليد  قادت  جميلة  صدفة  من  لها  يا 
املدرب الوطني املغربي ليكون املدير الفني ألسود 
األطلس يف مونديال قطر 2022 ويحقق ما عجز 
عنه الكثري من املدربني يف تاريخ الكرة العربية، 
منتخب  قاد  حيث  عربا،  أو  أجانب  كانوا  سواء 
بالتأهل  مسبوق  غري  إنجاز  لتحقيق  املغرب 
التأهل  هذا  األوىل،  للمرة  النهائي  ربع  الدور  إىل 
تصدر  حيث  واستحقاق  جدارة  عن  جاء  الذي 
ضمت  التي  النارية،  مجموعتهم  األطلس  أسود 
ثاني  وبلجيكا   2018 مونديال  وصيف  كرواتيا 
املتفائلني  أكثر  يكن  ولم  وكندا،  العاملي  الرتتيب 
ولكن  الثاني،  الدور  يف  املغرب  يكون  أن  يتوقع 
كل  خيّبوا  الركراكي  وليد  بقيادة  األطلس  أسود 
ليكتبوا  الحديدية  املجموعة  وتصدروا  التوقعات 
أسماءهم بحروف من نور كأول منتخب عربي 

يحقق هذا اإلنجاز التاريخي.
املنتخب  قاد  َمن  هو  الركراكي  وليد  يكن  ولم 
مونديال  إىل  التأهل  بطاقة  حجز  إىل  املغربي 
وقتها  املهمة  يتوىل  كان  بل   ،2022 قطر 
نجح  الذي  خليلوزيتش،  البوسني وحيد  املدرب 

قبل  املجموعة  تصدُّر  يف  األطلس  أسود  مع 
لكأس  اإلفريقية  للتصفيات  األخرية 

انترص يف جميع  أن  العالم، بعد 
نقطة   18 جامعا  املباريات 

من أصل 18 ممكنة.
املنتخب  أن  صحيح   
من  استفاد  املغربي 
التجهيزية  الوضعية 
خصومه  ملالعب  السيئة 
املشكالت  وبعض 

بلدان  يف  السياسية 
جميع  فاستضاف  أخرى، 

مهما  تفوقا  منحه  مما  ملعبه،  عىل  املباريات 
ل مأموريته، لكن املدرب البوسني حقَّق يف  وسهَّ
األخري الهدف األسايس الذي جاء من أجله واتفق 
وخاض  القدم..  لكرة  املغربي  االتحاد  مع  عليه 
الكونغو  أمام  الحسم  لقاء  املغربي  املنتخب 
من  صعب  بتعادل  األسود  وعاد  الديمقراطية، 
الخارج طرح التساؤالت حول مستوى املنتخب، 
لكن رسعان ما تدارك املنتخب الوضع عىل ملعب 
اكتسح  حني  البيضاء،  الدار  يف  الخامس  محمد 
الجابون برباعية مقابل هدف واحد يف مارس/  
آذار املايض، ومن ثمَّ صعد املغاربة إىل املونديال 

للمرة السادسة عرشة يف تاريخهم.
إىل  التأهل  واحتفاالت  األفراح  انتهاء  وعقب 
إلقالة  تتعاىل  األصوات  بدأت  قطر..  مونديال 
مبكرا  للتجهيز  آخر  مدرب  واختيار  املدرب 
الكرة  تاريخ  يف  السادسة  املونديالية  للمشاركة 
املغربية، خاصة أن الشارع املغربي واإلعالم عىل 
كثري  كان  خليلوزيتش  أن  عىل  اتفق  سواء  حد 
مما  األطلس  أسود  العبي  من  عدد  مع  املشاكل 
دفعهم لالعتذار عن عدم االنضمام للمنتخب حال 
للجمهور  خليلوزيتش  تحية  املدرب.   استمرار 
املغربي لم تكن تعكس الحقيقة كاملة، ولم يكن 
عليها  بدا  التي  الوردية  الصورة  بتلك  الوضع 
ل  التأهُّ من  قليلة  أيام  فبعد  للجماهري. 
لقجع،  فوزي  خرج  للمونديال، 
املغربي  االتحاد  رئيس 
بترصيح  القدم،  لكرة 
فيه  قال  مثري  صحفي 
أن  املنتخب يجب  إن 
املباراة  يوم  يصل 
يف  باملونديال  األوىل 
تقنية  هيكلة  أفضل 
ملواجهة  ممكنة 
مضيفا:  التحديات، 
ال  محسوم،  يشء  ال 

ن أو رضوري، مثله  يمكننا القول إن وحيد ُمحصَّ
مثل أي شخص، مثل فوزي لقجع نفسه، القرار 
أثارت  وقد  املناسب،  الوقت  يف  سُيتَّخذ  املناسب 
هذه الترصيحات الكثري من األسئلة، خصوصا أن 
دور جهاز الكرة األسايس يكمن يف حماية املدرب 
الذي تلقَّى انتقادات عديدة داخل املغرب ألسباب 

تتعلَّق بأسلوب لعبه وأخرى تتعلَّق بشخصيته

وأد التأويالت

وحاول لقجع مبارشة بعد ذلك وأد التأويالت يف 
فأعلن  املنتخب،  الجدل حول  إثارة  لعدم  مهدها 
ينتظر  أنه  األول  ترصيحه  من  أيام  أربعة  بعد 
عودة املدرب البوسني من عطلته يف فرنسا لوضع 
وتصفيات   2022 العالم  لكأس  طريق  خريطة 
كأس أفريقيا 2023. ولم يتوقف ترصيح لقجع 
حساس  موضوع  إىل  تطرَّق  بل  الحد،  هذا  عند 
من  كلٍّ  مع  خليلوزيتش  بمشكالت  يتعلق  جدا، 
السابق  أمسرتدام  أياكس  العب  مزراوي  نصري 
العب  زياش  وحكيم  الحايل،  ميونخ  وبايرن 
االتحاد  الله مهاجم  الرزاق حمد  تشيليس، وعبد 
أن  املغربي  االتحاد  رئيس  د  أكَّ فقد  السعودي.. 
أبواب املنتخب مفتوحة لهذا الثالثي، لكن القرار 
يتطرَّق  ولم  التقني.  والطاقم  للمدرب  سيبقى 
خليلوزيتش لكل هذا، وأرصَّ عىل إكمال مشواره 
مع املغرب، عىل األقل حتى تتضح النِّيات كاملة، 
وأنه  مطمنئ،  أنه  صحفية  ترصيحات  يف  د  فأكَّ
سيعود لعمله بعد العطلة دون معوقات. املدرب 
البوسني وحيد خليلوزيتش تعرض للهجوم بعد 
هزيمته يف مباراة ودية مع الواليات املتحدة والتي 
حيث  البعري،  ظهر  قصمت  التي  القشة  كانت 

املنادية  تعالت األصوات 
برحيلة خاصة 

الوقت  أن 
ن  كا

مع  للتعاقد  كافية  بفرتة  املونديال  وقبل  مبكرا 
األهم  املباراتني  يف  فاز  أنه  ورغم  جديد،  مدرب 
أنه  بدا  الود  حبل  لكن   ،2023 كان  بتصفيات 
الذين  املغاربة،  املشجعني  وبني  بينه  انقطع 
املتحدة  الواليات  مباراة  بعد  بعضهم  هاجمه 

برضاوة.

سيناريو متكرر 

»وحيد«  نظر  املهمة،  اإلنذارات  هذه  كل  ورغم   
االرتياح،  من  بنوع  بقائه  مسألة  إىل  وطاقمه 
املنتخب  ل  وأهَّ جيدة،  نتائج  ل  ُيسجِّ فالرجل 
للمباريات  جدوال  ووضع  للمونديال،  املغربي 
الذي  املعسكر  مالمح  ورسم  للمغرب،  الودية 
أن  بيد  قطر.  ملونديال  الالعبون  فيه  سيستعد 
رياح البوسني جرت بما لم تشتِه سفنه، فأعلن 
االتحاد املغربي لكرة القدم االنفصال عنه يف 11 
النظر«،  وجهات  يف  »اختالف  بسبب  أغسطس 
نفسه  السيناريو  بذلك  »خليلوزيتش«  ليعيش 
ل  تأهُّ بعد  عنه  التخيل  تم  حيث  الثالثة،  للمرة 
ومنتخب   ،2010 عام  العاج  ساحل  منتخب 
أبواب  اإلقالة  هذه  ففتحت   ..2018 عام  اليابان 
الذي كان  الركراكي،  الشاب وليد  للمدرب  املجد 
مع  إفريقيا  أبطال  دوري  بلقب  قبلها  توج  قد 
نادي الوداد عىل حساب األهيل املرصي عندما فاز 

شهدت  مباراة  يف  نظيفني  بهدفني 
الكثري من الجدل.

ـــاجـــحـــة ومـــمـــيـــزة ـــرة ن ـــســـي م
قبل أن يصبح مدربا للمنتخب املغربي لكرة القدم شغل الركراكي منصب مساعد مدرب يف سبتمرب 

مدربا  األخري  كان  الفني، حينما  فريقه  إىل  الطاويس ضمه  املغربي رشيد  املدرب  قرر  عندما   2012
فريق  تدريب  الركراكي  توىل  الطاويس  للمدرب مع رشيد  تجربته مساعدا  األطلس.. وبعد  ألسود 

2019 يف أول تجربة  2014 إىل نهاية عام  العاصمة املغربية نادي الفتح الرباطي من يونيو 
2014، وبطولة  له كمدرب، وهي مدة استثنائية فاز خاللها بلقب كأس العرش سنة 

الدوري املغربي سنة 2016، ولقب أفضل مدرب خالل السنة نفسها.
بعدها مبارشة انتقل إىل دوري نجوم قطر لتدريب فريق الدحيل بني يناير وأكتوبر 
2020، حيث فاز بلقب بطولة الدوري مع النادي القطري.. ويف أغسطس 2021 
خلفا  الريايض  الوداد  فريق  لتدريب  واحدة  سنة  ملدة  جديدا  عقدا  الركراكي  وقع 

دوري  بلقب  فيها  فاز  التي  السنة  وهي  البنزرتي،  فوزي  التونيس  للمدرب 
األبطال األفريقي ولقب بطولة الدوري املغربي. ويف 31 أغسطس 2022 

تم تقديم وليد الركراكي مدربا أول للمنتخب املغربي بعقد يمتد حتى 
30 يونيو 2025 وبراتب شهري قدره 60 ألف يورو.

بطوالته 
كمدرب
كأس العرش مع الفتح 

الرباطي 2014.
بطولة الدوري املغربي مع 

الفتح الرباطي 2016.
دوري نجوم قطر مع نادي 

الدحيل 2020.
الدوري املغربي مع الوداد 

البيضاوي 2022.
دوري األبطال اإلفريقي مع 

الوداد البيضاوي 2022.

جوائز  فردية
بطل الدوري الفرنيس 

الدرجة الثانية مع 
»أجاكسيو« 2002.

وصيف بطل كأس إفريقيا 
لألمم مع املغرب 2004.
أحسن مدافع بالدوري 
الفرنيس الدرجة الثانية 

سنة 2002.
أحسن مدافع يف كأس 

إفريقيا لألمم سنة 2004.
أحسن مدافع مغربي سنة 

.2007
أحسن العب يف تاريخ نادي 

»فلوري مريوجيس« سنة 
.2011

اإلنجاز يبدأ
من غرفة المالبس

»ضاعت مني الفرصة يف 
التأهل للمونديال يف اللحظة 

األخرية وأنا العب مرتني، 
لكنها جاءت اآلن وأنا 

مدرب«.. 
كانت هذه أوىل كلمات وليد 

الركراكي بعد توليه مسؤولية 
تدريب أسود األطلس، مما 
ساهم يف استعادة املنتخب 

الثقة ودب الحماس يف 
صفوف الالعبني، وظهر ذلك 

واضحا عندما خاض املنتخب 
املغربي املباريات الودية التي 

سبقت املشاركة املونديالية 
فالتفت الجماهري حول املدرب 

والالعبني، وعاد املستبعدون 
خالل فرتة خليلوزيتش 

وأبرزهم حكيم زياش وحمد 
الله فمثلوا قوة كبرية يف 
صفوف املنتخب، وتأكد 

هذا األمر بعد التألق 
الالفت لزياش يف 

املونديال وقيادته 
لألسود للتأهل 
لربع النهائي 

يف إنجاز 
تاريخي.

تقرير - هشام حامد

حبل الود انقطع
بين وحيد والجمهور 

بعد هزيمة أميركا

فلسفة وليد 
الكروية 
حققت 

األحالم 
المغربية

مشاكل »البوسني«
مع مزراوي وزياش 
وحمد الله عجلت 

بالرحيل
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أحمد طالل:

تغطية رائعة
تحرير  مدير  طالل  أحمد  أكد 
أن  املغربية،   le7tv.ma جريدة 
أقدم  من  واحدة  القطرية   $
الجرائد الورقية، وهي من الصحف 
القديرة يف الوسط اإلعالمي، مشيدا 
كأس  منافسات  ألحداث  بتغطيتها 
العالم املقامة عىل األرايض القطرية.

 $ تغطية  إن  طالل  وقال 
للمونديال مميزة، وأنها تقدم مادة 
الكثري  عىل  تحتوي  دسمة،  إعالمية 
وكذلك  والصور،  املعلومات  من 
مشددا  املميزة،  الصحفية  األلوان 
عىل أنه يعرف الجريدة منذ سنوات 

طويلة، ويحرص عىل متابعتها.
قائال:  املغربي  الصحفي  وأكمل 
2013، وكنت  »عشت يف قطر عام 
يوميا،  الجريدة  رشاء  عىل  أحرص 

ضجة  أحدثت  أنها  وأتذكر 
نرشت  عندما  املغرب،  يف  كبرية 
املغربي  لالعب  ترصيحات 
يف  لعب  فلقد  متويل،  محسن 
والريان،  الوكرة  بأندية  قطر 
كبرية  ضجة  الحوار  هذا  وأحدث 
اهتمام  محور  وكان  املغرب،  يف 

الجميع يف هذا التوقيت«.
»جريدة  قائال:  حديثه  وأنهى 
جريدة  تشبه  القطرية   $
كالهما  املغرب،  يف  لدينا  األخبار 
يف  ومبيعات  توزيعا  األكثر 
كبري من  بلديهما، وتخصيص عدد 
يدل  املونديال  لتغطية  الصفحات 
عىل أنها تسعى للتقرب إىل القارئ 
العربي من خالل إمداده باملعلومات 

الالزمة.

حسام أبو خاطر: جريدة عريقة
$، مشددا  إعالمي فلسطيني، عىل عراقة جريدة  أبو خاطر  أنحاء شدد حسام  كافة  يف  كبري  تأثري  ولها  طويل،  زمن  منذ  الجريدة  يعرف  أنه  وصف أحداث املونديال، ألنها جذابة إىل حد كبري.فيها، مشددا عىل أن عناوين جريدة الوطن رائعة، ونجحت بشكل كبري يف  وأبدى اإلعالمي الفلسطيني بجودة طباعة الجريدة، وفن اختيار العناوين القائمني عىل صناعة الجريدة، من خالل إخراج 24 صفحة يوميا.يف قطر لتغطية بطولة كأس العالم، مشيدا باملجهود الكبري املبذول من كافة ملصداقيتها الكبرية.  وأشار إىل أنه يحرص عىل متابعة $ أثناء تواجده الوطن العربي، ويحرص الجمهور عىل متابعة ما يكتب بها من أخبار نظرا عىل 

محمد مبروك:

تغطية لكل الفنون الصحفية
إنه   ،scores  365 موقع  من  مربوك  محمد  يقول 

صفحاتها  عىل   $ جريدة  بتغطية  معجب 

الجريدة  أن  مؤكدا  العالم،  كأس  ملونديال  الورقية، 

تقدم ألوانا صحفية متنوعة، ما بني الحوار والتقرير 

كافة  تهم  التي  الرقمية  واإلحصاءات  والتحقيق، 

املتابعني لكرة القدم.

وشدد عىل أنه يعترب جريدة $ القطرية مصدرا 

موثوقا لألخبار التي يتم نقلها عن األخبار من قطر، 

مشددا عىل أنه يعود إليها عند البحث عن املعلومات 

التي تخص الكرة القطرية يف أي وقت.

الجريدة،  عىل  القائمني  إىل  الشكر  مربوك،  ووجه 

بسبب املجهود الذي يبذلونه عىل مدار اليوم، مشددا 

عىل أنه يشاهد مراسيل الجريدة يف كل أماكن كأس 

املنطقة  أو  الشوارع،  أو  االستادات  سواء  العالم، 

املخصصة للمشجعني، ويلمس بنفسه مدى املجهود 
املبذول.

حمدي فريد:

غالف الصحيفة مميز
إعالمي  وهو  فريد  حمدي  قال 
جريدة  يتابع  إنه  تونيس، 
الدوحة،  يف  يوميا   $
األوىل  املرة  أنها  عىل  مشددا 
ويمتلك  قطر،  فيها  يزور  التي 
الصحيفة  تناول  فرصة 
أنه تفاجىء  ورقيا، وشدد عىل 
يوميا،  تقدمه  الذي  باملحتوي 
إعجابه  تنال  األغلفة  أن  كما 
بشكل كبري، ووصفه باملميز يف 

كل عدد.
إن  التونيس،  اإلعالمي  وأردف   
شاملة  صحافة  تقدم  الوطن 
لكافة  إعالمية  ومادة  ومميزة 
املنتخبات املشاركة يف البطولة، 
رغم أن البطولة تقام يف قطر، 

مساحات  خصصت  أنها  إال 
مميزة لكافة الفرق املشاركة يف 
بالحيادية  وتميزت  املونديال، 
يف التغطية، مع تميز يف العمق 

الصحفي.
املادة  يف  بالتنوع  وأشاد   
تقديم  خالل  من  الصحفية 
وهو  املقارنات،  أو  األرقام 
الصادرة  األعداد  يثري  ما 
باإلضافة  الجريدة،  عن 
الصحفية  الحوارات  إىل 
والترصيحات الخاصة من كافة 
املصادر سواء منظمني للبطولة 
أو العبني ومدربني مشاركني يف 

هذا الحدث العاملي.

 يخطف األنـــــــــــظـار فـي المــونـديـال
يواصل امللحق الريايض لجريدة $ حصد اإلشادة عىل مختلف املستويات 
يف ظل الجهد الكبري املبذول من أجل تقديم تغطية استثنائية لكأس العالم 
وإبهار خالل كأس  وتميز  نجاح  من  للعالم  قطر  تقدمه  فما  االستثنائي، 
العالم 2022 الذي يقام للمرة األوىل يف الرشق األوسط واملنطقة الخليجية 
والعربية والعالم اإلسالمي يستحق أن يتواكب بملحق ريايض بنفس التميز 

والروعة ونفخر باجتهادنا يف تحقيق ذلك عىل أرض الواقع.
الكبري بإصدار يومي خاص من  العاملي  الحدث  الريايض سبق   $
الطراز الفريد، وذلك من أجل رصد كل يشء يتعلق باملونديال، وتقديم 
تغطية مميزة وصلت إىل 28 صفحة يف مهمة وطنية يسعى فيها الجميع 
يتم  ريايض  حدث  ألهم  مرشفة  صورة  تقديم  عرب  الوطن  قيمة  إلعالء 

استضافته عرب التاريخ.
خالل تغطيتنا املميزة التي ستتواصل بشكل مستمر حتى نهاية املونديال، 
حرصنا عىل وضع القارئ أمام تنوع كبري يف املوضوعات التي نتناولها، حيث 
يجد الحوار القوي الثري باملعلومات مع املسؤولني وكبار الشخصيات، إىل 
جانب التقارير الخربية واإلحصائيات الرقمية، واملتابعات اليومية، بجانب 
الرسومات الكاريكاتريية وصفحات الجرافيكس ومقاالت الكتاب املعروفني 
محلياً وعربياً، وكل ذلك مغلف باإلخراج والتصميم املميز، وغريها من فنون 
اإلشادة  استحق  مميز  نوعي  ملحق  يف  جميعها  امتزجت  التي  الصحافة 
من  العديد   $ قدم  املاضية  الفرتة  املتابعني. خالل  قبل  من  الواسعة 
اللقاءات الدسمة، منها عىل سبيل املثال حوار خاص مع سعادة عبدالله بن 

تـحـقـيـق »الـعـمــال« يــحـظـى بتـفــاعـل كـبـيـر وتتنـاقــــــــــــــــــــــــــلـه وســـائـل اإلعـالم الخـــارجـــيـة والـقـنــوات الـفـضــائـيـة

صـعــود هـاشـتاق #حمـالتهم_كالم_فـاضـي بـعـد »حـوار العـطـيـة«حوارات من العيار الثقيل تحدث ردود فعل واسعة في الشارع والمنصات
حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة 
السابق، وصاحب الخربة اإلدارية الرياضية الكبرية، وقد أحدث ذلك اللقاء 
ردود فعل واسعة خاصة أنه تضمن ردا مبارشا عىل الحمالت املمنهجة ضد 
تنظيم قطر لكأس العالم 2022، وحمل ذلك اللقاء عنوان »حمالتهم كالم 
هاشتاق  بمثابة  للوطن  الريايض  امللحق  عنوان غالف  أصبح  وقد  فايض«، 
تداوله رواد مواقع التواصل االجتماعي وعربوا خالله عن آرائهم يف مواجهة 

الحمالت املمنهجة الغربية ضد قطر.
كما تم إصدار ملف خاص يف تحقيق شمال عن العمال وما يحصلوا عليه 
من مكاسب كبرية يف قطر وليس كما تدعي بعض الدول الغربية، وقد أحدث 
الخارجية  اإلعالم  وسائل  من  العديد  وتناقلت  واسعاً  تفاعالً  التحقيق  هذا 

الشاشات  عرب  الرياضية  الربامج  من  الكثري  الضوء  عليه  سلطت  وكذلك 
الواقع، لدحض  الفضائية خاصة أنه تضمن ترصيحات للعمال من أرض 

كل األكاذيب التي يروجها الغرب يف هذا الشأن.
للملحق  اليومي  التناول  مع  الصحيفة  وقراء  املواقع  رود  يتفاعل  كذلك 
الريايض، كما نجد تفاعال واسعا مع الرسومات الكاريكاتريية الثنني من 
اللذان  صليبا  وإيليا  املالك  سلمان  هما  العربي  الوطن  يف  الفنانني  أبرز 
يقدمان أفكارا مميزة تحظى بإعجاب القراء، بجانب املوضوعات اليومية 
الصحافة  ذاكرة  يف  ستبقى  مميزة  صفحات  عرب  الزمالء  يقدمها  التي 
القطرية والخليجية والعربية ألنها تواكب الحدث التاريخي غري املسبوق 

وهو مونديال قطر 2022.

إشـادة واسـعة بالتناول الشــــــــــــــــــــــــــــامل والتغطية االستثنائية

الطاهر صالح: قبلة الصحفيين

يحرص  إنه  السودانية،  قون  جريدة  يف  الصحفي  صالح،  الطاهر  قال 

القطرية، وتغطيتها ألحداث مونديال   $ متابعة جريدة  يوميا عىل 

قطر، بعدما أفردت عدد كبري من الصفحات لتغطية كل كبرية وصغرية 

خاصة ببطولة كأس العالم. وشدد عىل أن الجريدة تقدم تغطية مميزة 

عىل كافة األصعدة واألحداث، فالوطن تقدم تغطية ممتازة، تضاهي حجم 

الحدث الذي تستضيفه قطر، فعىل حجم الحدث يأتي العمل، وهنا عمل 

كبري تقوم به جريدة الوطن، عىل مدار اليوم، يظهر يف النهاية بالنسخة 

 $ صحيفة  إن  السوداني،  الصحفي  وأكد  الجريدة.  من  املطبوعة 

تعترب قبلة ملعظم الصحفيني يف الوطن العربي، باعتبارها أكثر الصحفة 

مصداقية، ولها مصادر موثوقة، تحصل من خاللهم عىل املعلومات، ومنذ 

زمن طويل، وتثبت جريدة الوطن ريادتها يف العمل اإلعالمي.

أحمد المسيري: محتوى شامل
 $ $ يوميا هنا يف الدوحة، خاصة امللحق تأثر الجماهري بما رأته يف الدوحة بكل حيادية وموضوعية.أنها ألقت الضوء عىل جوانب حضارية من دولة قطر، وسلطت األضواء عىل تقدم تغطية مميزة لكأس العالم، وتتابع الحدث العاملي من كافة جوانبه كما قال أحمدي املسريي إعالمي بقنوات أون تايم سبورتس إن جريدة  يوم وأكمل: »أنا تقريبا أقرأ جريدة  يف  حدث  وما  الكواليس  لكافة  وجامعا  شامال  يأتي  الذي  يوميا يف املونديال، سواء تغطية مباريات أو فعاليات باإلضافة إىل األفكار الصحفية الريايض  يقرأها  التي  الصحفية  األلوان  أن  باستمرار«. وشدد عىل  جوانب الجريدة تنال إعجابه، ال سيما وأنها تضم مجموعة مميزة من كتاب الرأي، املتجددة  عىل  والتعرف  يومي،  بشكل  كتاباتهم  متابعة  عىل  يحرص  جديدة وزوايا مختلفة للموضوعات الرياضية.والذي 

علي الشنطي: 
جـودة وصـور رائـعــة

إعجابه  الرياضية  ليبيا  بقناة  مذيع  الشنطي  عيل  كأس أبدى  عن  الصادرة  أعداها  يف   $ جريدة  تقدمه  جودة بما  هو  إعجابه  نال  ما  أكثر  أن  عىل  مشددا  عند الطباعة، وكذلك دقة الصور، وهذا يعطي القارئ طابعا العالم،  العني بشكل كبري  تريح  الصحيفة، ألنها  إيجابيا عن 
املقاالت القراءة. تنوع  إن  وقال  الفني،  الجانب  عن  واأللوان الصحفية يف العدد أمر يف غاية األهمية، و$ وتحدث 

أنها  كما  تابعتها،  التي  األعداد  كل  يف  ذلك  عىل  املونديال، وتعطي حريصة  يف  املشاركة  املنتخبات  كافة  كل منتخب حقه وتفرد له مساحة مميزة يف التغطية عرب تركز عىل 
 . جريدة صفحاتها يف  مميزة  الخاصة  الترصيحات  فكرة  إن  للقارئ وقال  يتيح  مما  مثايل،  بشكل  إخراجها  ويتم  لم $،  صحفية  وترصيحات  جديدة،  معلومات  عىل  يقرأها إال عرب صفحات الجريدة.التعرف 
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حقائق مهمة بعد نهاية دور الـ »16«

سيمفونيــــــة مغربيـــــــة

يا له من دور الـ 16، قدم المنتخب المغربي تاريًخا رائًعا ورسم طريًقا خرافًيا بفوز ُمستحق 

على منتخب إسبانيا ليكون أول منتخب عربي يصل إلى دور الثمانية في سيمفونية مغربية 

مميزة، في المباراة التي شهدت تألق الحارس الكبير والرائع ياسين بونو والذي تصدى لثالث 

ركالت جزاء ليصعد بالمنتخب لمواجهة البرتغال الذين عزفوا سيمفونية رائعة في شباك 

المنتخب السويسري وأمطروا شباكه بسداسية في مباراة شهدت أول هاتريك خالل 

البطولة عن طريق جونكالو راموس، كما أن رونالدو لم يبدأ أساسًيا في المباراة وظل على 

مقاعد البدالء حتى الدقيقة 74 في مفاجأة كبيرة من المدرب.

ميسي يبدع مع 

»التانجو«.. والبرتغال 

»أول هاتريك«

كتب - أحمد رجب

28
16

5

12
ا في 

ً
هدف

ثمن النهائي

ركلة
 جزاء 

مبابي في الصدارة 

 خالل 
ً

تعادل
البطولة

شهد دور 16 من بطولة كأس العالم تسجيل 28 هدًفا خالل هذا الدور 
الهولندي ممفيس  أيام، حيث سجل  أربعة  أقيمت خالل  8 مباريات  يف 

ديباي أوىل أهداف هذا الدور، الذي اختتمه الربتغايل لياو.

9 رضبات جزاء   ،2022 العالم  كأس  من  األوىل  الجولة  احتسب حكام 
خالل أحداث املباريات بالجولة األوىل

فيما احتسب حكام الجولة الثانية من كأس العالم رضبتي جزاء واحدة
أما عن الجولة الثالثة من كأس العالم فاحتسب ثالث رضبات جزاء خالل 

املباريات
أما يف دور الـ 16، كان هناك رضبتا جزاء، األوىل سجلها ليفاندوفسكي 
يف شباك املنتخب الفرنيس، والثانية عن طريق نيمار يف شباك املنتخب 
جزاء،  رضبة   11 املسجلة  الركالت  إجمايل  ليكون  الجنوبي..  الكوري 

وأهدر 5 ركالت جزاء.

تم إشهار بطاقتني حمراوين األوىل من نصيب الويلزي واين هينييس، والثانية من نصيب 
الكامريوني أبوبكر. فيما كانت البطاقات الصفراء 182 بطاقة حتى نهاية دور الـ 16.

هداف  الفرنيس  املنتخب  العب  مبابي  كيليان  يعد 
اإلكوادوري  يليه  أهداف..   5 برصيد  العالم  كأس 
موراتا،  اإلسباني  راشفورد،  اإلنجليزي  فالنسيا،  إينر 

ساكا،  اإلنجليزي  مييس،  األرجنتيني  جاكبو،  الهولندي 
سجلوا  حيث  جريو  الفرنيس  ريتشارليسون،  الربازييل 

جميعهم 3 أهداف يف املونديال.

بتعادل تونس  العالم،  األوىل من كأس  الجولة  تعادالت خالل   5 حدثت 
أهداف،  بدون  وكرواتيا  املغرب  تعادل  كما  أهداف،  بدون  والدانمارك 
وتعادلت الواليات املتحدة األمريكية مع ويلز بهدف لهدف، كما تعادلت 
بولندا واملكسيك بدون أهداف أيًضا، وأخريًا تعادلت كوريا الجنوبية مع 

أوروجواي بدون أهداف.
هولندا  بتعادل  املونديال  يف  تعادالت   4 فيها  حدث  الثانية  والجولة 
واإلكوادور بهدف لكل منتخب، كما تعادل منتخب إسبانيا وأملانيا بهدف 
تعادل  كما  أهداف،  بدون  األمريكية  املتحدة  والواليات  وإنجلرتا  لهدف، 
لكل  أهداف  بثالثة  ماراثونية  مباراة  يف  والكامريوني  الرصبي  املنتخب 
منتخب.. والجولة األخرية حدث فيها تعادل وحيد، حيث تعادل كرواتيا 
وبلجيكا بدون أهداف.. يف دور الـ 16 حدث هناك تعادالن يف املباريات، 
حيث تعادل املنتخب املغربي أمام اإلسباني بدون أهداف يف أوقات املباراة 

الياباني  املنتخب  تعادل  كما  األصلية، 
يف  لهدف  بهدف  الكرواتي  أمام 

أوقات املباراة األصلية.

182 بطاقة صفراء

شهد دور املجموعات هدفني عكسيني، حيث كان األول يف مباراة املغرب 
وكندا، حيث سجل نايف أكرد بالخطأ يف مرماه، والثاني الحارس األملاني 
مانويل نوير بالخطأ يف مرماه أمام كوستاريكا. بينما شهد دور الـ 16 

هدفا عكسيا وحيدا عن طريق األرجنتيني أنزو فرينانديز.

سجل أول هاتريك يف كأس العالم حتى اآلن عن طريق الربتغايل جونكالو 
راموس يف شباك املنتخب السويرسي ليكون أول هاتريك يف املونديال.

3
1

أهداف عكسية 

أول هاتريك

{ هاري كين

{ مبابي
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األفارقة يقصون 
العمالق اإلسباني

يوم جميل
لـ »بونو«

بتأهل  تلجراف«  »دييل  صحيفة  اهتمت 
بعد  النهائي  ربع  للدور  املغربي  املنتخب 
عرش،  السادس  الدور  يف  إسبانيا  عىل  تفوقه 
وعنونت الصحيفة: »سحر املغرب.. األفارقة 

يقصون العمالق اإلسباني«.
إىل  وتأهل  تاريخيا،  إنجازا  املغرب  وحقق 
ربع نهائي املونديال عىل حساب إسبانيا بعد 

الفوز بركالت الرتجيح.
هذا  يحقق  عربي  منتخب  أول  املغرب  وبات 

اإلنجاز بتاريخ املونديال.
صفر   -  3 الفوز  يف  األطلس«  »أسود  ونجح 
بعدما عجزت إسبانيا عن تسجيل أي ركلة، 
تصدى  الذي  بونو  ياسني  الحارس  وتألق 

لركلتي ترجيح.
ويف األعىل كتبت: »من يحتاج لرونالدو؟ البديل 
يسجل ثالثية يف قصف الربتغال بسداسية«، 
حيث واصلت الصحف اإلنجليزية انتقاداتها 
يف  جلوسه  فرصة  واستغل  الربتغال  لنجم 
الدكة للحديث عنه من جديد، بعد االنتقادات 
التي وجه رونالدو لفريقه مانشسرت يونايتد 

قبل املونديال.

الربيطانية  »الجارديان«  صحيفة  أشادت 
يف  األطلس  أسود  مع  بونو  ياسني  بتألق 
بالده  منتخب  قيادة  بعد  الـ16،  الدور 
ربع  للدور  إسبانيا  حساب  عىل  للتأهل 
جميل  »يوم  الصحيفة  وعنونت  النهائي.. 

لبونو واملغرب«.
فهو  الجديد،  باليشء  ليس  بونو  وتألق 
يف  حارس  أفضل  املايض  املوسم  اختري 
»سامورا«  جائزة  ونال  اإلسباني،  الدوري 
بعدما اتخذ ُبعًدا جديًدا مع نادي إشبيلية، 
القارة  يف  االحرتاف  من  سنوات  عرش  بعد 
 31 24 هدًفا يف  العجوز. واستقبل مرماه 

مباراة، بينها 13 مباراة بشباك نظيفة.
مشكلة..  ال  رونالدو  »ال  كتبت:  األعىل  ويف 
أمام سويرسا بعد  الربتغال تجني املكسب 
البدالء  القيايس عىل مقاعد  الهداف  جلوس 

وتسجيل بديله للهاتريك«.
لديها  »إنجلرتا  كتبت:  اآلخر  الجانب  ويف 

خطة لعامني لهزيمة فرنسا«.

أشادت به »الجارديان«:»ديلي تلجراف«: »ديلي ستار«:

األسود الثالثة 
تستهدف مبابي

عن  ستار«  »دييل  صحيفة  اهتمت 
تنتظر  التي  القوية والصعبة  املواجهة 
أمام فرنسا حاملة  املنتخب اإلنجليزي 

لقب املونديال، يف الدور ربع النهائي.
الديوك  بنجم  أكثر  الصحيفة  واهتمت 
املنتخب  قاد  الذي  مبابي  كيليان 
بالدور  بولندا  عىل  للتفوق  الفرنيس 
نجم  قدمها  كبرية  مباراة  بعد  الـ16، 
فعنونت:  جريمان..  سان  باريس 
مهمة  يف  مبابي  تستهدف  »األسود 
تجسس ولكن اإلصابة قد تبعد النجم 

الفرنيس بدال عن ذلك«.
وكما أشادت الصحيفة بتألق جونزالو 

مع  هاتريك  سجل  الذي  راموس 
الربتغال يف أول مباراة يلعبها أساسيا، 
وتغنت  سويرسا،  مواجهة  يف  وذلك 
»أنها  كتبت:  بنفيكا  بنجم  الصحيفة 
الجديد  لالعب   3  ,2  ,1 مثل  سهلة 

راموس«.
راموس  أن  إىل  الصحيفة  وأشارت 
تلك  أن دخل  بعد  التوقعات  كل  خلف 
قائد  حساب  عىل  أساسيا  املواجهة 
أنه  أثبت  لكنه  رونالدو،  الربتغال 
يستحق ذلك بعد املستوى الرائع الذي 
مباراة  يف  هاتريك  بتسجيل  به  ظهر 

فازت الربتغال بنتيجة كبرية 6 / 1.

بعد جلوسه على دكة البدالء.. »التايمز«:

اعتد على هذا
المقعد يا كريستيانو

جديد  من  »التايمز«  صحيفة  فتحت 
رونالدو،  كريستيانو  عىل  النار 
دكة  يف  لجلوسه  تطرقت  أن  بعد 
االحتياط خالل مواجهة الربتغال أمام 
لهاتريك  بديله  وتسجيل  سويرسا، 
الصحيفة  وعنونت  املواجهة،  تلك  يف 
املقعد  هذا  عىل  »اعتد  اإلنجليزية: 

كريستيانو«.
وجلس كريستيانو رونالدو نجم وقائد 

الربتغال عىل مقاعد البدالء.

تعد  أوبتا لإلحصائيات  وحسب شبكة 
فيها  يكون  ال  التي  األوىل  املرة  هذه 
بالبطوالت  مباراة  يف  أساسيًا  رونالدو 
 14 منذ  واليورو  العالم  كأس  الكربى 
بطولة  يف  مباراة  آخر  عاما..وكانت 
كربى بدأها رونالدو عىل مقاعد البدالء 
 2008 يورو  يف  أيضا  سويرسا  أمام 
الربتغال  مدرب  قرار  أن  أوبتا  وأكدت 
متتالية  مباراة   31 من  سلسلة  أنهى 

خاضها رونالدو كالعب أسايس.

ثمن  الدور  يف  اإلسباني  املنتخب  سقوط  تصدر 
قطر  العالم  كأس  بطولة  من  املغرب،  أمام  النهائي 
بداية  بعد  بالفشل،  املشهد  وصفت  حيث   ،2022
أمام  بسباعة  بالفوز  البطولة  يف  القوية  »الروخا« 

كوستاريكا، واعتبارها من املرشحني لنيل اللقبل.
التي  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  مع  البداية 
قاضية  رضبة  وعنونت:  بالقاضية،  املشهد  وصفت 
املغرب،  منتخب  لالعبي  صورة  مع  املونديال،  يف 
أصبح  بعدما  أبوابه  أوسع  من  التاريخ  دخل  الذي 
العالم،  نهائي كأس  لربع  يتأهل  أول منتخب عربي 
امللعب احتفاال باالنتصار مخلفني  وهم يركضون يف 
حراك  بال  واحد  صف  عىل  إسبانيا  العبي  ورائهم 

وعالمات خيبة األمل عىل وجوههم.
إىل  فرعي  عنوان  يف  الكتالونية  الصحيفة  وأشارت 
أن إسبانيا تحطمت مرة أخرى يف ثمن النهائي بعد 
ولو  وتسجيل  الجيد  املغرب  دفاع  اخرتاق  يف  فشلها 

ركلة ترجيح واحدة.
مع  الكتالونية  »سبورت«  صحيفة  تختلف  ولم 

رضبة«  من  »يالها  عنونت  حيث  املوندو،  نظريتها 
لوصف الهزيمة املؤملة إلسبانيا التي »أصبحت خارج 
فيها  أهدروا  كارثية  ترجيح  ركالت  بعد  املونديال 

ثالث ركالت«.
الالعبون  إسبانيا سيطرت بشكل واضح،  وأضافت: 
من  للهدف  افتقروا  لكنهم  يشء  بكل  القيام  حاولوا 
مدرب  أن  إىل  مشرية  النهائي،  لربع  العبور  أجل 
ماذا  يوضح  لم  إنريكي  لويس  الوطني  الفريق 

سيكون مستقبله مع ال روخا.
أما »ماركا« فقد اعتربت ان الخروج يؤكد أن املنتخب 
بدايته  رغم  البطولة،  يف  جيدا  يكن  لم  اإلسباني 
القوية لكن هزيمة اليابان يف الجولة األخرية من دور 
»املونديال  وعنونت  كثرية،  عيوبا  املجموعات كشفت 
كبري علينا«، مشرية إىل »فشل ذريع يف ثمن النهائي 
إلسبانيا بقيادة لويس إنريكي«، وأضافت »تعرضوا 
ال  إىل  الكثري  من  فيها  انتقلوا  بطولة  من  لإلقصاء 

يشء«.
مدرب  مستقبل  عن  األخرى  هي  )ماركا(  وتحدثت 
السابق من خالل اإلشارة يف عنوان فرعي  برشلونة 

إىل أن استمرار مدرب املنتخب أصبح يف الهواء.
وبصورة إلنريكي وهو يضع يديه فوق رأسه عقب 

الصادر  عددها  )آس(  صحيفة  افتتحت  الهزيمة، 
إسبانيا  أن  إىل  مشرية  األمر«،  »قيض  بعنوان  أمس 
استحواذ  عقب  الرتجيح  بركالت  املونديال  تغادر 

يصل إىل حد امللل وقليل جدا من التسديد.
القدم(  لكرة  )اإلسباني  االتحاد  أن  إىل  أشارت  كما 
أصبح لديه شكوك بشأن استمرار لويس إنريكي يف 

منصبه.
بوداع  اإلسبانية  العامة  الصحف  انشغلت  بدورها، 
املنتخب الوطني ملونديال قطر، حيث خصصت )إل 
باييس( جزءا كبريا من صفحتها الرئيسية للموضوع 
الذي  االستحواذ  »إسبانيا تسقط بكثري من  وعنونته 

لم ينفع يف يشء«.
كان  ال روخا  أن  فرعي  عنوان  الصحيفة يف  وأبرزت 
التسجيل  يف  ينجحوا  لم  املغرب،  أمام صالبة  عاجزا 
120 دقيقة وأهدروا ثالث ركالت ترجيح  عىل مدار 

حاسمة.
من جانبها، اعتربت صحيفة )إل موندو( أن منتخب 
إسبانيا »ال يمكنه تقديم املزيد«، مشرية إىل أن املغرب 
اكتفى بكرة قدم بدائية لهدم مرشوع لويس إنريكي، 
من  التسجيل  يف  حتى  فشلوا  »اإلسبان  أن  وأبرزت 

ركالت الرتجيح«.

{ ماركا

{ آس

{ موندو ديبورتيفو

{ سبورت

إعداد - وحيد بوسيوف

الصدمة تتصدر الصحف اإلسبانية..»سبورت«:

يا لهـا مـن ضربــة قاضيــة..!
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وصفوا األجواء الجميلة في الدوحة .. مشجعون:

ا
ً
مونديال »2022« األكثر أمان

الكلم�ة  ه�ي  »آمن�ة«  كلم�ة  كان�ت 
األساس�ية التي اختارها معظم ركاب 
امل�رو لوص�ف قط�ر، يليها الس�ام، 

والدفء، والرحيب. 
 بهذه الكلمات عرب عدد من املشجعني 
الذين تواجدوا يف املرو من جنس�يات 
مختلفة عن مش�اعرهم تجاه مونديال 
قط�ر، مؤكدي�ن أن املوندي�ال ش�هد 
يف  واألم�ان  األم�ن  مس�تويات  أع�ى 
تاري�خ املوندي�ال، وأن�ه خ�ال هذه 
األي�ام القليل�ة، أظه�رت بطولة قطر 
2022 أعى مستويات األمن والتنظيم 
االح�رايف، بعيًدا عما تتميز به بطوالت 
كأس العالم عادة من مش�اجرات بني 
الجماه�ر وأعمال ش�غب يف املاعب، 
مس�تحقة بذل�ك لقب البطول�ة األكثر 

أماًنا يف تاريخ املونديال
وق�ال س�يد أحمد من م�ر، إن قطر 
تش�هد أعى مس�تويات األم�ن واألمان 
يف تاري�خ املونديال، وق�د أثبت خال 
ه�ذه األي�ام القليل�ة أن بطول�ة كأس 
بأع�ى  تتمت�ع   2022 قط�ر  العال�م 
مس�تويات األم�ن، وكذلك ت�م تنظيم 
البطول�ة بطريق�ة احرافي�ة هادئ�ة 
بعيًدا عن أعمال الش�غب يف االستادات 

ومشاحنات الجماهر.

كم�ا أكد عى دور أف�راد األمن يف قطر 
خ�ال املونديال ومهنيته�م العالية يف 
التعامل مع الحشود وتوضيح القواعد 
والقوان�ني بلطف واحرام دون إظهار 
أي عام�ة ع�ى العن�ف أو التميي�ز، 
ع�ى الرغم من أن مر لم تش�ارك يف 
كأس العال�م ه�ذا الع�ام، إال أن أحمد 
ما زال يش�جع أصدق�اءه وعائلته عى 
أن يكون�وا ج�زًءا م�ن ه�ذه البطولة 
الضخم�ة، س�واء من خ�ال حضور 
املباري�ات أو الفعالي�ات العديدة التي 
تنظم يومي�ا يف الباد، وأضاف: »نحن 
هنا لاستمتاع بكرة القدم وعيش هذه 

التجربة الفريدة بكل املقاييس«.
وأع�رب مش�جع آخر م�ن تونس عن 
س�عادته بتواجده يف قط�ر ألول مرة، 
وق�ال إن�ه كان حريصا ع�ى زيارة 
مختل�ف أماك�ن الجذب الس�ياحي 
الفعالي�ات  وحض�ور  الدوح�ة،  يف 
بأج�واء  واالس�تمتاع  املختلف�ة، 
املوندي�ال الت�ي يت�م تنظيمه�ا يف 
كل مكان تقريبا، وق�ال: »أعلم أن 
تونس خ�ارج البطولة ولكني عى 
اس�تعداد للبق�اء ما دم�ت قادرا 
ع�ى ذل�ك، واالس�تمتاع باألجواء 
الحماس�ية واألنش�طة التي تقام 
يف مناط�ق املش�جعني ومنطق�ة 
الكورني�ش، وه�ي واح�دة من 

أجمل املناطق التي رأيتها«.

وخال جولة يف محطة مرو مش�رب، 
كان�ت مجموعة كبرة من املش�جعني 
الربازيليني تهتف ملنتخب بادها، وقال 
ألربتو سيني: »أهنئ قطر عى التنظيم 
 .»2022 العال�م  االس�تثنائي ل�كأس 
مؤكدا أن هذه النسخة من البطولة هي 

األفضل حتى اآلن.
 وأش�ار سني إىل أن دولة قطر نجحت 
يف اس�تضافة وتنظي�م وخل�ق أجواء 
لزوارها من مختلف الثقافات واألعراق، 
ي�ن  لذ وا

يتمتع�ون باألمان واالح�رام والتقدير 
من الجانب القطري رسميا وشعبيا. 

وأض�اف: »ه�ذه البطول�ة فريدة من 
نوعه�ا، وال يهم من يف�وز يف النهاية، 
ولكن األهم أن أح�رم ثقافة هذا البلد 
وقوانين�ه وقيم�ه، وق�د أثبت�ت قطر 
قدرته�ا ع�ى التنظيم، وأظه�رت أنه 
يمك�ن جم�ع أش�خاص م�ن ثقافات 
مختلفة، يف سام وأمان واحرام، وهذا 

ما يهم حًقا يف النهاية. 
وتاب�ع قائا: »هناك الكثر من األخبار 
ب�ة  ذ لكا ا

واملضللة حول كأس العالم، وال ينبغي 
االلتفات إىل هذا التزوير، وال ش�ك أنه 
عندما تري�د إقامة حدث كب�ر، فإنك 
ستزعج شخًصا آخر، لكن هذا ال يهم، 
يج�ب علينا اح�رام بعضن�ا البعض، 
ويجب أن نتعامل مع الجميع باحرام، 
األخب�ار  وس�تختفي  انتق�اص  دون 
الكاذبة يف نهاية املطاف، وسيبقى هذا 
االنطب�اع الجميل الذي خلفته البطولة 
بني عشاق كرة القدم والعالم أجمع«. 

أما خوان سانتوس من الربازيل فقال: 
»يمكن رؤية العديد من املشجعني من 
مختل�ف البل�دان يش�اركون 
يف املوندي�ال، وه�م يرت�دون 
الثوب والغرة والعقال بألوان 
بلدانه�م،  قمص�ان  أو  أع�ام 
ومما يزيد من رغبتنا يف ارتداء 
ه�ذه املاب�س أن تميم�ة كأس 
العالم )لعيب( ترمز إىل املابس 
التقليدية ملنطقة الخليج ويمكن 
رؤيته�ا يف كل مكان يف ش�وارع 

الدوحة..
و قال املش�جع الربازي�ي: لم أجد 
صعوب�ة يف االندم�اج م�ع الناس 
يف ه�ذا البلد الرائ�ع، فالجميع هنا 
ودودون ويتعاملون بلطف والناس 
س�عداء برؤيتن�ا نرتدي مابس�هم 

التقليدية. 
وأض�اف: يف ع�دة مناس�بات طلبت 

من شبان قطريني مساعدتنا يف ارتداء 
الغ�رة والعق�ال بش�كل صحيح ويف 
كل مرة كانوا يهبون ملس�اعدتنا بدون 

تردد.
أعربت اإلسبانية كلوديا أندريس، التي 
كان�ت أيًض�ا يف محطة مرو مش�رب 
ويف طريقه�ا إىل منطقة املش�جعني يف 
البدع، عن سعادتها بتواجدها يف قطر، 

معتربة أن تجربتها قيمة وال ُتنىس.
وقال�ت: لم أش�عر أب�ًدا باألم�ان كما 
ش�عرت خال تواج�دي يف قطر، لقد 
كونت صداق�ات وتعرفت عى ثقافات 
العدي�د من البل�دان، وخاص�ة الدول 
العربية، إن تنظي�م هذا الحدث الرائع 
ألول م�رة يف املنطق�ة العربية والرشق 
أوس�طية يعد تغي�را لقواعد اللعبة يف 
كأس العال�م، مش�رة إىل ان الرياضة 
طريق�ة رائع�ة لجمع الن�اس والدول 
ع�ى قي�م مش�ركة، وش�ددت كلوديا 
أيًضا عى كونها محظوظة ألنها جربت 
الضيافة القطرية والتقاليد اإلس�امية 

يف بلد ديناميكي وحديث.
وختمت بالق�ول: يحرض بطولة كأس 
العال�م يف قط�ر جمه�ور كب�ر م�ن 
مختلف دول العالم ملتابعة نسخة غر 
مس�بوقة من املونديال تقام ألول مرة 
يف دول�ة عربية ورشق أوس�طية، هذا 
الخليط أثبت أنه مزيج ناجح وس�احر 

وهذا رأي جميع من قابلتهم.

مريم الجليطي

رغم حسرة الخروج 

األوروغوانيون سعداء بوجودهم في قطرالمبكر من المونديال
رغم خروج االوروغ�واي من بطولة كأس العالم اثر الفوز 
غ�ر املتوقع ال�ذي حققته كوري�ا الجنوبية ع�ى الربازيل 
قبل أيام ورغم املرارة التي يش�عر بها الكثر من مشجعي 
االوروغواي الذين كان�وا يمنون النفس بان يذهب منتخب 
بادهم بعيدا يف هذه النس�خة من كأس العالم اال ان هؤالء 
املش�جعني تس�يطر عليهم أيضا مش�اعر الرضا واالرتياح 
نتيجة اتاحة الفرصة لهم يف التواجد يف احدى أفضل نسخ 
كأس العالم حتى ان اآلن إن لم تكن افضلها عى االطاق. 
وي�رى املش�جع االوروغواني لوي�س جارس�يا، ان مدينة 
الدوحة هي واحدة من أذكى املدن يف العالم، مع تصميمات 
فري�دة وبنية تحتية رائعة. ويقول لويس جارس�يا، خال 
موكب اس�تعراض أقي�م يف مركز جزيرة اللؤل�ؤة مؤخرا، 
وح�رضه الع�رشات م�ن األوروغواني�ني إلظه�ار الدع�م 
ملنتخبهم الوطني رغم الخس�ارة، إن الشعور الذي يخامر 
أي زائ�ر للدوحة ه�و انه تم تصميمها لتك�ون واحدة من 

أكثر املدن ذكاًء وكفاءة يف العالم.
يق�ول لويس الذي ال يخ�رج من غرفت�ه الفندقية اال وهو 
يرتدي الثوب والغرة والعقال إنه يبدو وكأنه شاب قطري 
بالنس�بة للكثري�ن بع�د ان اتق�ن طريقة ارت�داء اللبس 
التقليدي، مش�را إىل ان ارت�داء اللباس القطري واالندماج 
م�ع القطريني هو أفض�ل طريقة لفه�م ثقافتهم وتراثهم 

العريق.
من جانبه قال معجب آخ�ر يدعي ادريان ابيب، أن الكثر 
م�ن الس�ائحني ظنوا أن�ه مواطن قطري حقيق�ي بعد ان 

اتقن طريقة ارتداء املابس القطرية واطلق لحيته بش�كل 
خفيف. 

وأض�اف: تجربتي حت�ى اآلن يف قطر رائع�ة للغاية فجأة 
أش�عر وكأنني ش�اب عربي من قطر ألن الجميع يطلبون 
التق�اط الص�ور معي. لق�د تجول�ت يف األس�واق، ومرو 
األنف�اق، واملناط�ق الس�ياحية ومناطق املعجب�ني وكانت 

مذهلة ومثرة لإلعجاب حقا. 
كل يشء منظ�م بش�كل جمي�ل وال يس�عني إال أن أالحظ 
كيف تس�ر الحياة بش�كل رائع، فالطعام طيب ومتنوع، 
والخدم�ات ال تضاهيه�ا أي�ة خدم�ات رايته�ا يف حياتي، 
وأماكن اإلقامة مريحة ونظيفة، وفق كل ذلك هناك العديد 
من أماكن الجذب الس�ياحية التي نقيض فيها اوقاتا رائعة 

كل يشء يف هذا البلد منظم للغاية. 
اما لويس غارسيا فأش�ار إىل أن قطر ليست »مغلقة« كما 
يتص�ور الكثرون يف الدول الغربية، بل عى العكس تماًما، 
هنا الجميع محرم وودود للغاية بغض النظر عن خلفيتك، 
هناك الكثر من االحرام من الجميع تجاه الجميع، لذا فإن 

الحقيقة بعيدة جًدا مما يقال يف وسائل اإلعام.
وأشار إىل إنه استمتع بتجربة رائعة ستعيش معه إىل األبد 
وقال: قطر مكان جميل، كانت فرصة ال يمكنني تفويتها، 
ال يمكنن�ي تفويت املجيء إىل هنا ودعم بلدي أورغواي وال 
يمكنني تفويت مشاهدة قطر، باإلضافة إىل ذلك فإن الزي 
املح�ي مريح للغاية وقد بدأت أعتاد عليه، أتمنى أن أتمكن 

من ارتدائه يف الوطن.
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المونديـــــــــال األخــــــــــير

حسن الهيدوس 
حقق حس�ن الهيدوس خالل 
س�واء  يشء،  كل  مس�رته 
 2019 الفوز بكأس آس�يا 
م�ع العناب�ي ألول مرة 
أو حص�د كأس الخليج 
2014 أو دوري أبطال 
آس�يا مع السد 2011 
أو برونزي�ة العال�م يف 
نفس الع�ام، أو حصد 
كل البط�والت املحلي�ة 
م�ع الزعي�م، بالتأكي�د 
مس�رة ممت�دة تكمله�ا 

املشاركة يف كأس العالم.
دخ�ل الهي�دوس كأس العالم 
باعتباره�ا  كب�رة  بطموح�ات 
البطول�ة املونديالي�ة األوىل وقد تكون 
األخ�رة يف مس�رته، فه�و م�ن مواليد 
ديس�مرب 1990 وبالتايل مع نهاية هذه 
النسخة سيكون عمره 32 عاماً وبعد 
أربع س�نوات س�يصل إىل سن 36 
عام�اً، ربما قد تك�ون لديه 
إذا  للمش�اركة  فرص�ة 
لياقته  كام�ل  حافظ عىل 
ونجح�ت  وجاهزيت�ه 
التأه�ل،  يف  قط�ر 
وكان يمن�ي النف�س 
بظه�ور أفضل، لكن 
ل�م يحال�ف العنابي 
من  وخ�رج  التوفي�ق 

الدور األول.

ميسي
عندما س�أل مييس عن كأس 
العالم يف قطر قال: هذه ستكون 
بالتأكيد، آخ�ر بطولة لكأس العالم 
بالنس�بة يل ويب�دو أن مي�يس يع�رف 
جيداً أن املش�اركة يف النسخة املونديالية 
القادمة ستكون صعبة ألنه سيبلغ من 

العمر 39 عاما.
البع�ض  يصف�ه  مي�يس 
أن�ه أعظ�م الع�ب عرب كل 
العص�ور، حي�ث ق�دم 
كل يشء وحص�ل عىل 
لق�ب أفض�ل العب يف 
العال�م س�بع مرات، 
وه�و رقم قي�ايس لم 
إليه أي العب  يس�بقه 
آخ�ر يف التاري�خ، كما 

ق�اد منتخ�ب األرجنتني 
أمركا  أم�م  بكأس  للفوز 
الجنوبية )كوب�ا أمركا( يف 

نسختها األخرة.
لكن الفوز بكأس العالم يف قطر 
من ش�أنه أن يضع الالعب البالغ من 

العم�ر 35 عام�ا ضمن قائم�ة العظماء 
إىل ج�وار بيلي�ه ودييغ�و مارادونا، لذا 
س�يقاتل يف موندياله األخ�ر، ويأمل أن 

يفوز يف ربع النهائي أمام هولندا.

رونالدو
س�يبلغ من العمر 41 عاما بحلول كأس 
العالم املقبلة، وهو ما يعني أن مونديال 

قطر من املرجح أن يكون األخر له.
لق�د حطم رونال�دو العديد م�ن األرقام 
القياس�ية خالل مس�رته، فف�ي بطولة 
كأس األمم األوروبية يمتلك املش�اركة يف 
أك�رب عدد من نس�خ البطول�ة، وخوض 
أكرب ع�دد من املباري�ات، وصاحب أكرب 
ع�دد م�ن األه�داف، كم�ا ق�اد منتخب 
الربتغ�ال للفوز باللق�ب يف عام 2016، 
وحق�ق دوري األمم األوروبية لكن كأس 
العالم بالتأكيد حلمه األكرب قبل االعتزال.

نيمار
ل�م ينك�ر النج�م الربازي�ي نيم�ار أن 
مونديال قطر قد يك�ون األخر له حيث 
س�بق ورصح قائ�اًل »أعتق�د أنها كأس 
العال�م األخرة بالنس�بة يل، ال أعرف ما 
إذا كنت أمتلك القوة الذهنية للتعامل مع 

كرة القدم بعد ذلك«.
رغ�م أنه ال ي�زال يبل�غ م�ن العمر 30 
عاما، أي بمقدوره املش�اركة يف النسخة 
املونديالي�ة املقبلة، لكن يب�دو أن نيمار 

يعت�رب موندي�ال قط�ر 
ص�ة  لفر ا

ة  خ�ر أل ا

بالنس�بة له من أجل الفوز بكأس العالم 
وإعادتها ألحضان الس�امبا، فمن يعرف 

ماذا سيحدث يف املستقبل.

جارث بيل
ش�ارك نجم املنتخ�ب الويل�زي غاريث 
بي�ل، يف نهائي�ات كأس العال�م للم�رة 
األوىل، وقد تكون األخرة أيضا عىل الرغم 
أن�ه رصح وق�ال يف وق�ت س�ابق إنه ال 
ينوي االعتزال بع�د مونديال قطر، لكنه 
سيكون يف الس�ابعة والثالثني من عمره 
يف كأس العال�م املقبلة وقد يكون صعبا 
أن يشارك مجدداً يف املونديال بعد نسخة 

قطر 2022.

سواريز
وص�ل نجم األوروغواي لويس س�واريز 
إىل 35 عاما، لذا تعد مش�اركته يف كأس 
العال�م يف قطر هي األخرة بالنس�بة له، 
وال يعد سواريز النجم الوحيد يف منتخب 
أوروغواي الذي يقرتب من نهاية مسرته 
الدولي�ة، إذ ينطبق نفس األمر أيضا عىل 
مهاجم فالنسيا إدينسون كافاني، البالغ 
م�ن العمر 35 عاما، ومدافع نادي فيليز 
سارس�فيلد، دييغو غودي�ن، البالغ من 

العمر 36 عاما.

مولر
أصبح مونديال قطر هو األخر بالتأكيد 
األملاني  للنجم  بالنسبة 
مول�ر  توم�س 
ال�ذي فاز 
س  ب�كأ

إن�ه  حي�ث  بالربازي�ل،   2014 العال�م 
وبالت�ايل   1989 س�بتمرب   13 موالي�د 
يدخ�ل املونديال وعم�ره 33 عاما وبعد 
4 س�نوات سيكون قد بلغ 37 عاما وهو 
أمر يصعب تواجده يف النسخة القادمة.

ليفاندوفسكي
روب�ت  البولن�دي  النج�م  ش�ارك 
ليفاندوفس�كي يف كأس العال�م للم�رة 
الثاني�ة وم�ن املرجح أن تك�ون األخرة 

أيضا.
وفش�ل املهاج�م البال�غ م�ن العمر 34 
عاما تس�جيل أي ه�دف يف كأس العالم 
األخرة بروس�يا مع منتخب بولندا الذي 
املجموع�ات،  دور  م�ن  البطول�ة  ودع 
ل�ذا كانت نس�خة قط�ر املونديالية هي 
فرصته األخرة للتسجيل يف كأس العالم 
وق�د اختتمها بالتس�جيل الفع�ي لكنه 
ودع بخس�ارة قاس�ية أمام فرنسا بثمن 

النهائي.

مودريتش
دخ�ل ل�وكا مودريت�ش نج�م كرواتي�ا 
املوندي�ال وعم�ره 37 عاما، وس�تكون 
ه�ذه ثامن بطولة كربى ل�ه مع منتخب 

كرواتيا.
وتش�ر التقارير إىل أنه س�يعتزل اللعب 
الدويل بعد نهاية كأس العالم عىل الرغم 
من أن مدي�ره الفني أكد أنه س�يواصل 

اللعب.
لعب مودريتش دورا رئيس�يا قي قيادة 
املب�اراة  إىل  للوص�ول  ب�الده  منتخ�ب 
النهائي�ة ل�كأس العال�م 2018، والتي 

خرسها أمام فرنسا.
حص�ل مودريت�ش ع�ىل جائ�زة الكرة 
الذهبي�ة ألفضل الع�ب يف البطولة، كما 
حص�ل ع�ىل جائ�زة أفض�ل العب يف 

العالم 2018.

بوسكيتس ..

وداع حزين
غ�ادر بوس�كيتس )34 عام�ا( 
اس�تاد املدينة التعليمية يف حالة 

من اإلنهاك والحزن.
م�ر م�ا يقرب م�ن س�اعتني عىل 
انته�اء املب�اراة والوق�ت اإلض�ايف 
وركالت  الس�لبي  التع�ادل  عق�ب 
الرتجيح التي كانت األس�وأ يف تاريخ 
املنتخب اإلس�باني، بعد الخس�ارة أمام 
املنتخب املغربي ومغادرة مونديال قطر 
وس�ط انتقادات كبرة لنج�وم املاتدور 
وعىل رأس�هم بوس�كيتس الذي يبدو أنه 

املونديال األخر له.

نسخة »2022«.. آخر فرصة للعديد من النجوم 

جاء كأس العالم في قطر بمثابة الفرصة األخيرة للعديد 
من النجوم الذين تألقوا، وصنعوا أرقاما قياسية ال تنسى 

خالل مسيرتهم، لكن تقدمهم في العمر حفزتهم 
للتألق في مونديال قطر باعتبارها الفرصة األخيرة قبل 

التوقف واالعتزال. القائمة تضم الكثير من النجوم الكبار 
مونديال قطر الذين يشكل 

األخيرة الفرصة 

بالنسبة لهم، لكننا سنسلط الضوء على 10 العبين فقط 
يشكل المونديال فرصة أخيرة بالنسبة لهم، في حين 

هناك الكثير من األسماء األخرى مرشحة بقوة إلنهاء 
مسيرتها قبل المشاركة في مونديال جديد، فعلى 

سبيل المثال حارس ألمانيا المخضرم مانويل نوير يصل 
إلى 40 عامًا في النسخة القادمة، وبالتالي مونديال قطر 

كان الفرصة األخيرة له، كذلك قائد إسبانيا بوسكيتس 
الذي يعاني بدنيا في الوقت الحالي رغم أنه لم يتجاوز 

إسبانيا بعد 35 عامًا وخرج مع 
الخسارة 

أمام المغرب وربما انتهى حلم عودته للمونديال، أيضا 
عدد من األسماء األخرى لكننا نسلط الضوء على نجوم 

هم األبرز، ومن بينهم قائد العنابي حسن الهيدوس 
الذي شارك في مونديال قطر 2022، وربما يمتلك فرصة 

بالتأكيد للتواجد في المونديال المقبل إذا حالف العنابي 
التوفيق في التأهل، لكنه سيكون قد تجاوز 35 عامًا، لذا 
قد تكون هذه النسخة هي األخيرة للعديد من النجوم 
في مسيرتهم، على غرار نجوم عالميين مثل جارث بيل 

وغيرهم.

كتب - عادل النجار

{ رونالدو

{ حسن الهيدوس

{ ميسي

{ ليفاندوفيكسي

{ بوسكيتس

{ نيمار

{ سواريز
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أ ف ب - عّكر املغرب صفو املنتخبات الكربى، 
مونديال  نهائي  ربع  يف  نفسه  وضع  عندما 
بتخطيه  كربى  مفاجأة  محققاً   ،2022 قطر 
إسبانيا القوية، فأصبح أول فريق عربي يبلغ 
الكربى  املنتخبات  كانت  الثمانية. وفيما  دور 
كروياً،  مكانة  أقل  هم  بـ»تصفية« من  تقوم 
صدم  عندما  مختلفة،  كلمة  للمغرب  كان 
إسبانيا بطلة 2010 وأوروبا 2008 و2012 

بركالت الرتجيح وأعادها مبكراً إىل مدريد.
تصفية ممثيل القارات األضعف بدأت يف ثمن 
ثالث  الوصيفة  هولندا  إقصاء  مع  النهائي 
واألرجنتني   )1-3( املتحدة  للواليات  مرات 

ألسرتاليا )2-1( دون مقاومة كبرية.
و2018   1998 بطلة  فرنسا  تالعبت  وفيما 
خاضت  عندما  العجوز  القارة  من  بمنتخب 
اإلنجليز  استمتع   ،)1-3( بولندا  أمام  نزهة 
إفريقيا  بطل  أمام  بثالثية   1966 أبطال 

السنغال 0-3.
وكانت اليابان الوحيدة التي قاومت من قارة 
أمام  تسعفها  لم  الرتجيح  ركالت  لكن  آسيا، 

حارسها  وخصوصاً   2018 وصيفة  كرواتيا 
دومينيك ليفاكوفيتش الذي صّد ثالث كرات.

مرات  خمس  اللقب  حاملة  الربازيل،  أجهزت 
 ،1-4 الجنوبية  2002، عىل كوريا  آخرها يف 
نزال  يف   1-6 سويرسا  الربتغال  وسحقت 

أوروبي.
ملمثل  النهائي  ربع  يف  الوحيد  الخرق  لكن 
إفريقي أو آسيوي أو أمريكي شمايل، جاء من 
إسبانيا  عن  قليلة  كيلومرتات  البعيد  املغرب 
بطلها  كان  ترجيح  ركالت  إىل  جرّها  التي 

حارسه ياسني بونو )0-3(.
املغرب  كان مدرب  املفاجئ،  الخرق  إزاء هذا 
إسبانيا  إقصاء  بعد  رصيحاً  الركراكي  وليد 
بركالت ترجيح تلت التعادل السلبي يف استاد 

املدينة التعليمية.

لست ساحرًا
رّداً عىل سؤال حول سعيه ملنع إيصال الكرة 
إىل العب الوسط الدفاعي سريجيو بوسكيتس، 

الشاب  املدرب  قال 
لدينا  االستحواذ،  عدم  تقبّلنا  لقد  »بالضبط، 
التواضع لنقول إننا لسنا فرنسا، أو أملانيا أو 

إنجلرتا للتنافس عىل صعيد االستحواذ«.
الذي  السابق  البيضاوي  الوداد  مدرب  وتابع 
حّل بدالً من البوسني وحيد خليلوزيتش قبل 
شهرين من البطولة لخالفات األخري مع بعض 
»مع  زياش  حكيم  النجم  أبرزهم  الالعبني 
منهم  الكرة  أخذ  يف  الدول  هذه  فشلت  ذلك، 

)إلسبانيا(. لم يفلح أحد. أنا لست ساحراً«.
مجموعة  فيه  تصّدر  خارق  أول  دور  بعد 
عىل  فوز  كرواتيا،  مع  سلبي  بتعادل  نارية، 
هكذا   ،1-2 كندا  ثم   0-2 القوية  بلجيكا 
تخلَّص »أسود األطلس« من نجوم »ال روخا«: 
هذه.  اللعب  خطة  عىل  أيام  أربعة  »عملنا 
هم  وبيدري  بوسكيتس، جايف  أن  نعرف  كنا 
كل  وسطنا  والعبو  مهاجمونا  أغلق  املفتاح. 
متى  إىل  نعرف  أن  علينا  كان  التمرير.  زوايا 
خطة  مت  احرترُ االستمرار.  عىل  قادرون  نحن 

اللعب، ثم جاءت ركالت الرتجيح، اليانصيب«.

منتج محلي
الشمالية  أمريكا  آسيا،  ممثيل  إقصاء  مع 
لقارات  وحيداً  ممثالً  املغرب  بقي  وإفريقيا، 

لعبت دوماً األدوار الثانوية يف كأس العالم.
توّجت  املونديال،  يف  نسخة   21 أصل  من 

أوروبا 12 مرة وأمريكا الجنوبية 9 مرات.
للمرة  النهائي،  ربع  يف  إفريقيا  تمثيل  عن 
الكامريون  بعد  املسابقة،  تاريخ  يف  الرابعة 
)1990(، السنغال )2002( وغانا )2010(، 
يف  قاطرة  نكون  أن  »نسعى  الركراكي  قال 
بجهود  قام  واملغرب  تتقّدم،  القارة  إفريقيا. 
ذاك  ومنذ   ،2013 عام  وصلت  كبرية. 
االتحاد  قام  تطّور،  املالعب  شاهدت  الوقت 
من  الكثري  وّفر  )امللك(  كبري وجاللته  بجهود 
اإلمكانات. بات لدينا اليوم مالعب من مستوى 
أو  ثالثة  لدينا  للكوادر،  تدريباً  تلقينا  رفيع، 

محمد  أكاديمية  من  متخرجني  العبني  أربعة 
السادس«. وتابع »أنا مثال جيد عىل ذلك: أنا 
لكن  فرنسا،  يف  دبلومي  تلقيت  محيل.  منتج 
أرد  أن  يجب  الفرصة.  منحني  جذوري  بلد 
يوم  النهائي  ربع  ينطلق  الجميل«.  هذا  لهم 
الجمعة، مع تأهل خمسة منتخبات أوروبية، 

2 من أمريكا الجنوبية واملغرب.
خارج  من  منتخب  يتذّوق  لم   ،2002 منذ 
أوروبا طعم اللقب، فتوّجت إيطاليا يف 2006، 
وأخرياً   2014 يف  أملانيا   ،2010 يف  إسبانيا 

فرنسا يف 2018.
لكن مع العطش الكبري ألرجنتني ليونيل مييس 
أو برازيل نيمار، أو حتى برتغال كريستيانو 
املرة،  هذه  أصعب  املعادلة  تبدو  رونالدو، 
وقوّة  الجبال  بحجم  مفاجأة  تحدث  ال  ولَم 
القارة  ليمنح  املغرب  بطلها  يكون  »األسود« 

السمراء أّول لقب يف تاريخها؟!

في ربع النهائي بعد إطاحتها بالماتادور

المغرب.. ضيف مزعج للكبار

إسبانيا تستقر
على بديل إنريكي

رســالـة حماسية من »الدون«

سانتوس يمدح نجم البرتغال

املدرب  عن  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
األقرب لخالفة لويس إنريكي، يف تدريب منتخب 
مونديال  اإلسباني  املنتخب  وودع  إسبانيا. 
عىل  الـ16،  دور  من  قطر، 
بعد  املغربي،  املنتخب  يد 
الرتجيح.  بركالت  الخسارة 
سريو«  »أوندا  إذاعة  وبحسب 

أن  األقرب  القرار  اإلسبانية، فإن 
يخرج من االتحاد اإلسباني قريبا جدا، 

وأضاف  منصبه.  من  إنريكي  لويس  إقالة  هو 
التقرير أنه يف حال االستقرار عىل رحيل إنريكي، 
املدير  مارتينيز،  روبرتو  اإلسباني  تعيني  سيتم 
بعد  منصبه  عن  مارتينيز  ورحل  بلجيكا.  ملنتخب  السابق  الفني 
احتالل املركز الثالث يف مرحلة املجموعات، وتوديع البطولة مبكرا، 

يف مجموعة ضمت منتخبات املغرب وكرواتيا وكندا.

رونالدو،  كريستيانو  األسطورة  أعرب 
سعادته  عن  الربتغال،  منتخب  قائد 
بتأهل فريقه لربع نهائي كأس العالم 

قطر 2022.
عىل  الربتغال  منتخب  وتغلب 
بنتيجة  السويرسي،  نظريه 
دور  مباريات  ختام  يف   ،،1-6

الـ16 للمونديال.
صفحته  عرب  رونالدو،  ونرش 
»فيسبوك«، صورا  عىل  الرسمية 
مع  األهداف  بأحد  احتفاله  من 
يف  تاريخية  بنتيجة  للربتغال،  رائع  »يوم  وكتب:  زمالئه، 
أكرب مسابقة يف كرة القدم العاملية«. وأضاف: »عرض رائع 
ملنتخبنا  مربوك  والشباب،  باملواهب  ميلء  فريق  قبل  من 
الوطني.. الحلم حي حتى النهاية.. هيا يا برتغال«. وشارك 
جواو  زميله  مكان   73 الدقيقة  بحلول  كبديل  رونالدو 

فيليكس، لكنه لم يحرز أي هدف. 

منتخب  مدرب  سانتوس،  فرناندو  انهال 
الفريق  قائد  عىل  باملديح  الربتغال، 
كريستيانو رونالدو، بعد جلوسه بديال أمام 
بحلول  كبديل  رونالدو  وشارك  سويرسا. 
فيليكس،  جواو  زميله  مكان   73 الدقيقة 

لكنه لم يحرز أي هدف.
وقال سانتوس، يف ترصيحات أبرزها الحساب 
الرسمي لفابريزيو رومانو خبري االنتقاالت 
أنه  أظهر  »كريستيانو  »فيسبوك«:  عىل 
لم  حقيقي،  وقائد  مفضل  محرتف 

يخلق أي مشكلة، حقا«.
املباراة،  قبل  »تحدثنا  وأضاف: 
قراري  يف  مشكلة  لديه  يكن  ولم 
البدالء(،  دكة  عىل  )الجلوس 
به«.  يحتذى  مثال  كريستيانو 
موعدا  الربتغال  منتخب  ورضب 
يف  املغرب،  منتخب  مع  ناريا 
أن  بعد  النهائي،  ربع  الدور 
بمنتخب  األطلس  أسود  أطاح 

إسبانيا بركالت الرتجيح.

{ األسود { المغرب

{ لويس انريكي

{ رونالدو

{ فرناندو سانتوس

}

بيرناردو 

سيلفا

}

مواجهة األسود صعبة
لقاء  املغرب قبل  الربتغال، رسالة لالعبي  وجه بريناردو سيلفا نجم منتخب 

املقرر أن يجمعهما يف ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، السبت املقبل.
وقال سيلفا، يف ترصيحات للصحفيني: أهنئ املنتخب املغربي عىل األداء 

الرائع الذي قدمه يف املونديال، والفوز عىل إسبانيا.
وأوضح: املباراة ضد املغرب لن تكون سهلة، خصوصا أنها 

أسود  فكتيبة  العالم..  كأس  ببطولة  حاسمة  مرحلة  يف 
األطلس بها العبون مميزون أصحاب جودة عالية.

مستحقا  فوزا  حقق  الربتغايل  املنتخب  أن  إىل  وأشار 
عىل حساب سويرسا بنتيجة )6-1( يف ثمن النهائي، 

قوية  دفعة  الالعبني  يعطي  الفوز  هذا  أن  مؤكدا 
للتقدم يف البطولة.

منتخب  قائد  رونالدو،  كريستيانو  بقاء  وعن 
سيلفا:  قال  البدالء  مقاعد  عىل  الربتغال، 

لعب  وسواء  لنا،  بالنسبة  قائد  رونالدو 
فله  يشارك  لم  حتى  أو  بديال  أو  أساسيا 

دور مهم مع املنتخب.

بيرناردو سيلفا:



لكن بالنسبة للجيل الحايل، املقارنة محصورة 
ظل  يف  ورونالدو  مييس  بني  كبري  حد  إىل 
وصال  التي  العظمة  عىل  املستمر  رصاعهما 
إليها بالتأكيد عىل صعيد األندية، وبدرجة أقل 

بكثري عىل مستوى املنتخب الوطني.
يعترب كثريون أن عىل مييس أو رونالدو الفوز 
أجل  من  قطر  يف  حالياً  املقامة  العالم  بكأس 

الرتبع عىل عرش عظماء اللعبة.
ً لم تعجبني أبداً.. لم تعجبني أبدا

أن رونالدو  يبدو  ال  الحايل،  للمسار  لكن وفقاً 
األخرية  املونديالية  مشاركته  من  سيستفيد 
إن  وحتى  األعظم  نفسه  فرض  أجل  من 
األول،  العاملي  لقبها  إىل  بالده  قيادة  يف  نجح 
بها  ظهر  التي  السلبية  الصورة  نتيجة  وذلك 
ومطالبته  الدائم،  تذّمره  بسبب  الدوحة  يف 
برونو  زميله  حساب  عىل  له  هدف  باحتساب 
مدربه  قرار  االعرتاض عىل  أو حتى  فرنانديز، 
انتقاده  سانتوس باستبداله ما دفع األخري إىل 

علناً.
راضياً  يكن  لم  أنه  اإلثنني  يوم  وأقرَّ سانتوس 
عند  غاضباً  بدا  الذي  رونالدو  ترّصف  عن 
استبداله يف املباراة األخرية من دور املجموعات 

ضد كوريا الجنوبية الجمعة )2-1(.
خالل مؤتمره الصحفي، قال سانتوس »رأيت 

املشاهد ولم تعجبني أبداً.. لم تعجبني أبداً«.
بدا رونالدو كأنه عبء حتى عىل املنتخب الذي 
وجد نفسه مجرباً عىل التعامل يومياً مع أسئلة 
الصحفيني بشأن »يس آر 7« بعد الهجوم الذي 
ومدربه  يونايتد،  مانشسرت  فريقه  عىل  شنه 
النادي  دفع  ما  هاج،  تني  إريك  الهولندي 

اإلنجليزي إىل التخيل عنه.

القليل من رونالدو

بالنسبة لالعب بحجم رونالدو الذي كان نجم 
املنتخب لقرابة عقدين من الزمن بمبارياته الـ 
195 وأهدافه الـ118 )رقم قيايس دويل(، أن 
وكثريون  العالم  كأس  بحجم  بطولة  تخوض 
املدرب  يرشكه  أال  رضورة  عن  يتحدثون 
سانتوس أساسياً كي ال يؤثر عىل أداء املنتخب، 
أفضل  وضع  سوء  عىل  جداً  كبري  مؤرش  فهذا 

العب يف العالم خمس مرات.
إىل  الربتغالية  »آبوال«  بصحيفة  األمر  ووصل 
املزيد  رونالدو،  من  »القليل  بعنوان  الخروج 
من الربتغال«، رغبة منها أن يكون الرتكيز عىل 

الوطني. املنتخب 
رونالدو  من  والقليل 

الدور  يف  فائدته  أعطى 
ضد  النهائي  ثمن 

سانتوس  بدأ  إذ  سويرسا، 
اللقاء من دون قائده البالغ 

من العمر 37 عاماً، ليتحرر 
من »سطوته«  تماماً  املنتخب 

سويرسا  عىل  منترصاً  ويخرج 
أقل  لالعب  ثالثية  بفضل   1-6

جونزالو  بشخص  بكثري  شهرة 
راموس.

بخروجه  رونالدو  ثقل  وتجىل 
الذي  لوسيل  ملعب  من  الثالثاء 

من  عابس  وهو  بديالً،  إليه  دخل 
دون االحتفال مع زمالئه.

مييس  أظهر  اآلخر،  الجانب  عىل 
خري  وكان  مطلقة  احرتافية  كعادته 

عن  باحث  أرجنتيني  ملنتخب  سند 
عام  مارادونا  أيام  منذ  أول  تتويج 

1986، إذ لعب الدور األسايس يف تجاوزه 
السعودية  أمام  افتتاحاً  السقوط  صدمة 

1-2، وقاده إىل ثمن النهائي ومن بعدها إىل 
ربع النهائي، بعدما افتتح رصيده يف األدوار 

مسريته  يف  األلف  املباراة  خالل  اإلقصائية 
رافعا رصيده   ،)1-2( أسرتاليا  بتسجيله ضد 
يف   9 وإىل  النسخة  هذه  يف  أهداف  ثالثة  إىل 

النهائيات.
اللقب  إىل  بحاجة  مييس  أن  عىل  البعض  يرص 
العاملي كي يحسم الجدل بشأن هوية »األفضل 
يف التاريخ« وإزاحة بيليه أو مارادونا عن هذا 
الـ35  ابن  لسجل  ُنظر  ما  إذا  لكن  الرشف، 
املقارنة  تصعب  أنه  القول  فيمكن  عاماً 
أو  الراحل  مواطنه  وبني  بينه  اإلحصائية 
معشوق الربازيليني الراقد حالياً يف املستشفى.

 الجدل سيستمر

تاريخ  الهدافني يف  يتصدر مييس الئحة أفضل 
بـ474  اإلسباني  الدوري  مقام  من  بطولة 
موسم  يف  تهديفاً  األكثر  الالعب  وهو  هدفاً، 
للكرات  تمريراً  األكثر  والالعب   )50( واحد 
الحاسمة يف موسم واحد )21( ويف تاريخ »ال 

ليجا« )193(.
الدوري  يف  ثالثيات  سجل  العب  أكثر  أنه  كما 

ني  سبا إل الذي ا الوحيد  والالعب   )36(
متتالية  أكثر لـ13 موسماً  أو  20 هدفاً  سجل 

يف الدوري.
لقباً عىل صعيد  للفوز بـ11  قاده  تألق مييس 

السابق  فريقه  مع  الدوري 
وتوج  جريمان،  سان  والحايل  برشلونة 
أحرز  فيما  مرات،  أربع  أوروبا  أبطال  بدوري 
قارياً  وتوج  الدوري  يف  ألقاب  ثالثة  مارادونا 

بلقب واحد كان يف كأس االتحاد األوروبي.
ألي  يمكن  ال  الذي  بيليه  لألسطورة  بالنسبة 
مع  التاريخية  إنجازاته  ينفي  أن  شخص 

األلقاب  جميع  فإن  الربازييل،  املنتخب 
يف  كانت  األندية  صعيد  عىل  أحرزها  التي 
الكرة  صعيد  عىل  نفسه  يخترب  ولم  الربازيل 

األوروبية.
األفضل حالياً، رأى  للجدل بشأن من  بالنسبة 
لو  »حتى  أنه  قطر  نهائيات  عشية  رونالدو 
فزت بكأس العالم، فإن هذا الجدل سيستمر، 
اآلخر  والبعض  أكثر،  يحبونني  الناس  بعض 
يف  الحال  هو  كما  أقل،  بدرجة  يحبونني 

الحياة«.

خالل كأس العالم »قطر 2022«

جدل »األفضل« .. يتجدد
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 }

ميسي

}

صحيح أن الجدل بشأن الالعب األفضل في تاريخ كرة القدم ال يتوقف أبدًا، لكنه عاد إلى الواجهة بقوة 
خالل مونديال قطر، في ظل تألق األرجنتيني ليونيل ميسي وتقهقر غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، 

الذي وصل به األمر حتى أن يكون عرضة النتقاد مدربه فرناندو سانتوس.
من الصعب دائمًا إجراء مقارنات بين العبين من حقبات مختلفة، إذ يرى كثيرون أن 

أسطورة البرازيل بيليه، الفائز باللقب العالمي ثالث مرات، هو أعظم 
العب على مر التاريخ، فيما يجادلهم آخرون أن األرجنتيني 

دييجو مارادونا، بطل 1986، األفضل على 
اإلطالق نتيجة مشواره الرائع إن كان مع 

المنتخب أو نابولي اإليطالي الذي وصل به إلى 
مصاف أعلى الفرق.

{ بيليه

{ مارادونا

يكسب احترام الجميع

هندرسـون .. رجل الظل

مثرية  شخصية  هندرسون  يعترب 
الذين  إنجلرتا،  جماهري  بني  لالنقسام 
غالبا ما يفضلون يف كثري من األحيان 
رؤية املزيد من الخيارات الساحرة يف 

خط الوسط.
غري أن قائد ليفربول نجح يف إسكات 
األسبوعني  يف  البغيضة  األلسن 

األخريين.
هندرسون  أن  من  الرغم  وعىل 
من  قطر  يف  مغامرته  بدأ 
أول  يف  البدالء  مقاعد  عىل 
مدرب  حول  مباراتني، 
الثالثة«  »األسود 

الوسط  العب  إىل  نظره  ساوثجيت  جاريث 
حول  جديدة  مرة  الجدل  زادت  خطوة  يف 

الالعب.
وبيلينجهام  رايس  ديكالن  عانى  وقت  ويف 
يف  املتحدة  الواليات  أمام  نفسيهما  لفرض 
الثانية  املجموعة  ملنافسات  الثانية  الجولة 
لدور املجموعات، شعر ساوثجيت أن حضور 
يف  سيساهمان  الكبرية  وخربته  هندرسون 

إضفاء املزيد من الندية لخط الوسط.
دفع ساوثجيت بابن الـ 32 عاما يف الدقيقة 
69، وفورا شعر الجميع بحضور هندرسون 
بعدما طلب من زمالئه الضغط عىل املنافس 

يف نقاط أعىل من امللعب وبصالبة أكرب.

املنتخب  أمام  اللقاء  انتهاء  من  الرغم  وعىل 
قيادة  أن  إال  السلبي،  بالتعادل  األمريكي 
داخل  بذله  الذي  واملجهود  هندرسون 
أساسيا  مكانا  له  ضمنا  األخرض  املستطيل 

ملباراة املجموعة األخرية ضد ويلز.
رايس،  جانب  إىل  هندرسون  دور  منح 
الحرية  اإلنجليزي،  الدفاع  أمام  كمحورين 
لبيلينجهام للتحرك يف امللعب، فحسم رجال 

ساوثجيت اللقاء لصالحهم بثالثية نظيفة.
ضد  نلعب  كنا  »عندما  ساوثجيت  وقال 
املشاكل  بعض  نواجه  كنا  املتحدة،  الواليات 
التكتيكية التي ساعد )هندرسون( يف حلها، 

كان له تأثري بارز عىل املجموعة«.

}

هندرسون

}

بدأ مونديال قطر في الظل، لكن سرعان ما 
ارتدى جوردان هندرسون لباس البطل المجهول 

في صفوف منتخب إنجلترا، ليكسب احترام 
الجميع قبيل مواجهة »الوزن الثقيل« أمام فرنسا 

السبت المقبل في الدور ربع النهائي.

ومن المتوقع أن تسلط األضواء على قائد 
»األسود الثالثة« الهداف هاري كين والشاب 

جود بيلينجهام أمام منتخب »الديوك«، لكن 
هندرسون سيكون حجر األساس لزمالئه على 

استاد البيت.



20

السنة )28( - الخميس 14 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 8 ديسمبر 2022م العدد )9957(

في رأس ساوثجيت قبل مواجهة فرنسا

مبـــــــــــــابي .. »الصداع« !

ب  ف.  أ.  الدوح�ة- 
- كح�ال جمي�ع املدربني 

الذي�ن يواجهون املنتخ�ب الفرنيس أو 
باريس سان جرمان، سيكون جاريث 
س�اوثجيت السبت أمام معضلة كيفية 
إيق�اف كيلي�ان مباب�ي، وذل�ك حني 
يلتق�ي اإلنجليز مع حام�ي اللقب يوم 
الس�بت يف ربع نهائ�ي مونديال قطر 

.2022
وس�يكون تأه�ل إنجل�را إىل نص�ف 
النهائ�ي الكبري الثالث توالي�اً مرتبطاً 
بش�كل كبري بإيجاد الحلول املناس�بة 
للتعام�ل م�ع معضل�ة مباب�ي الت�ي 
عج�ز أي فريق ع�ن حلها حتى اآلن يف 

النهائيات.
كيف يمك�ن ألي فري�ق إخضاع العب 
يتمت�ع بمزي�ج رهي�ب م�ن الرسع�ة 
الخارق�ة وامله�ارات املذهل�ة والحس 

التهديفي القاتل؟
من أسراليا إىل الدنمارك وبولندا. فشلت 
جميع املنتخبات الت�ي واجهها مبابي 
يف النهائيات الحالي�ة يف إيجاد اإلجابة 

 ، س�بة ملنا ا
النتيج�ة  وكان�ت 
أنه س�جل خمس�ة أه�داف يف 
ثالث مباريات وفش�ل يف واحدة كانت 
ضد تون�س )صفر1-(، لكنه ش�ارك 
فيها كبديل بما أن بالده كانت ضامنة 

لتأهلها.
ولّخص مدافع بولندا ماتي كاش اللغز 
الذي طرحه مبابي بعد هدفني رائعني 
ملهاجم باريس س�ان جرم�ان يف فوز 
فرنس�ا 3-1 األح�د خالل ال�دور ثمن 

النهائي.
وقال كاش »ل�م أكن أعرف ما إذا كان 
عي الدفاع مراجعاً أمامه أو التضييق 
عليه. عندما ضيّقت الخناق عليه، التف 
عيّ وتخطاني. عندما يستلم الكرة ثم 
يتوقف ومن بعدها ينطلق، فهو أرسع 

يشء رأيته يف حياتي«.
وتابع »إنه من مس�توى آخر. الرسعة، 
الحرك�ة. انظ�روا إىل الطريق�ة الت�ي 

ينهي بها الهجمات. لديه كل يشء«.
بع�د أربعة أعوام من تألقه يف مونديال 

ومساهمته  روسيا 
إىل  فرنس�ا  قي�ادة  يف 

لقبها العامل�ي الثاني، ب�ات مبابي 
كابوس الدفاعات.

س�جل ابن ال�23 عاماً خمسة أهداف 
يف أرب�ع مباري�ات خاضه�ا حتى اآلن 
يف  ليصب�ح  ال�رويس،  املوندي�ال  يف 
مشاركتني عىل املسافة ذاتها من زميله 
يف س�ان جرم�ان األرجنتين�ي ليونيل 
مي�يس وأكث�ر به�دف م�ن الربتغ�ايل 
كريس�تيانو رونالدو، وذلك عىل الرغم 
م�ن أن األخريين يخوض�ان النهائيات 

للمرة الخامسة.
اآلن، حان دور س�اوثجيت كي ينشغل 

بمعضلة إيقاف مبابي.
عل�ق م�درب »األس�ود الثالث�ة« ع�ىل 
مواجهة نج�م موناكو الس�ابق، قائالً 
»انظروا، إنه الع�ب من الطراز العاملي 
ودائم�اً عىل املوعد ح�ني يكون الفريق 
بحاج�ة إلي�ه. ه�ذا م�ا يفعل�ه هؤالء 
الالعبون الكبار. هذا هو التحدي الذي 

نواجهه«.

ال�ذي  م�ا  إذن، 
س�يفعله س�اوثجيت 

ملواجهة تهديد مبابي؟
هل يكون ووكر الح�ل؟ قد يجد الحل 
باالنتقال من خطة 4 �3 �3 إىل 4-3-

3 أو 3-5-2، ما سيسمح لكايل ووكر 
باالنتق�ال م�ن الظه�ري األيم�ن لقلب 

الدفاع.
ما يش�غل بال س�اوثجيت ه�و كيفية 
تجن�ب املوق�ف الذي يجد في�ه مبابي 
وزميل�ه عثم�ان ديمبي نفس�يهما مع 
رسعتهم�ا الهائل�ة يف مواجه�ة ب�طء 

املدافع هاري ماجواير.
نقل ووكر من شأنه أن يمنح ماجواير 
املساعدة، لكنه سيرك أيضاً ساوثجيت 
عرضة لالنتق�ادات باتهامه أنه مدرب 
س�لبي يهت�م بخنق الخص�م أكثر من 
السماح لنجومه بالتعبري عن أنفسهم.

تعرض س�اوثجيت النتقادات ش�ديدة 
يف   3-4-3 خط�ة  إىل  عودت�ه  بع�د 
نهائ�ي كأس أوروب�ا صي�ف 2021 
أم�ام إيطاليا، مما تس�بب براجع أداء 

الذي  املنتخ�ب 
نهاي�ة  يف  خ�رس 

املطاف ب�ركالت الرجيح بعد التعادل 
1-1 يف الوقتني األصي واإلضايف.

وعوضاً عن تغيري تش�كيل الفريق، قد 
يس�تلهم س�اوثجيت من دور ووكر يف 
فوز مانشسر سيتي عىل باريس سان 
جرمان يف ذه�اب نصف نهائي دوري 

أبطال أوروبا املوسم املايض.
وأوكل املدرب اإلسباني بيب جوارديوال 
لووكر مهم�ة تحجيم مبابي من مركز 
الظه�ري األيمن، ونجح يف ه�ذه املهمة 

ليمنع النجم الفرنيس من التسجيل.
الس�ابق  اإلنجليزي  املداف�ع  وتح�دث 
ج�اري نيفي�ل ع�ن ف�رص ووك�ر يف 
تحجي�م مباب�ي، قائ�ال »ال أس�تطيع 
التفك�ري بأي ظهري أيمن آخر يف العالم 

أفضل ملواجهته )مبابي(«.
الخن�اق  س�يضيق  »كاي�ل  وتاب�ع 
علي�ه، لدي�ه رسعة أكرب م�ن املدافعني 
البولندي�ني. ه�ذا ال يعن�ي أن كاي�ل 
س�يخرجه من اللعبة. إنه العب مذهل، 

أفض�ل الع�ب جديد يف 
العالم«.

باإلضاف�ة إىل فوز ووك�ر يف مبارزاته 
الفردي�ة مع مبابي، يعتق�د نيفيل أنه 
م�ن ال�روري حرم�ان نجم س�ان 
جرم�ان من تلقي الك�رات من زميليه 
املهاجم�ني أوليفيي�ه ج�ريو وأنطوان 
يف  نجح�وا  »إذا  ورأى  جريزم�ان. 
منع�ه من اس�تالم الك�رات من جريو 
وجريزمان يف املنطقة الوس�طية، فهذا 
يعني أن مبابي سيتلقى تمريرات أقل 

خطورة بكثري«.
لكن بغ�ض النظر عن حجم التخطيط 
اإلنجليزي إليق�اف مبابي، يعلم كاش 
م�ن تجربت�ه املؤمل�ة أن ال يشء يمكن 
أن يعده�م حق�اً ملواجه�ة مث�ل هذه 
املوهبة الفريدة. وقال البولندي يف هذا 
الص�دد »قضي�ت فرة ما بع�د الظهر 
يف مش�اهدة مقاطع فيديو عنه، لكني 
أشاهد مقاطع الفيديو وأنا مستلق عىل 
الرسي�ر. يف الحياة الواقعية، إنه يحرق 

، هذا هو الفارق«. ساَقيَّ

{ ساوثجيت

{ منتخب فرنسا

{ مبابي

بعد خسارة إسبانيا أمام المغرب

أول تعليق من راموس
شد اإلسباني سريجيو راموس، مدافع باريس سان 
جريمان، من أزر العبي منتخب إسبانيا، بعد توديع 

كأس العالم من دور ال�16.
وخرس منتخب إسبانيا أمام نظريه املغربي، بركالت 

الرجيح )3-0(.
ونرش راموس، عرب صفحته الرسمية عىل »فيسبوك« 

صورة قديمة له مع منتخب إسبانيا، وكتب: »اليوم أكثر 
من أي وقت مىض، فخور بعلمنا، فخور ببلدنا وفخور 

بالعبينا«.
وأضاف: »إسبانيا ال تخرس، إسبانيا تتعلم، إسبانيا 

تسقط، تتعثر، لكنها تنهض وتستمر يف القيادة«.
وختم: »سنعود وسنعود أقوى، هيا إسبانيا«.

يتم استدعاء راموس للمشاركة ولم 
مع منتخب إسبانيا يف 

مونديال قطر.
ويعد راموس، أحد 

أفراد الجيل 
التاريخي 
للمنتخب 

اإلسباني، 
والذي حقق 

بطولتي 
يورو 

متتاليتني 
 2008(

و2012( 
وبينهما 

لقب مونديال 
.2010

{ راموس

تياجو سيلفا:

ال نخاف أحدا
أرص تياجو سيلفا، مدافع وقائد الربازيل، عىل أن منتخب بالده ال 
يخىش مواجهة أي فريق، موضحا أن الفوز عىل كوريا الجنوبية 
يف املباراة التي جمعتهما بمنافسات دور ال� 16 بكأس العالم، لم 

يكن سهال.
وحقق السامبا فوزا عريضا عىل حساب كوريا، بنتيجة )1-4(.

سبورت«  ديللو  »الجازيتا  لصحيفة  ترصيحات  يف  تياجو  وقال 
الجنوبية  كوريا  أمام  أذهاننا،  يف  حتى  أقوياء  »نحن  اإليطالية: 

كثريا  عملنا  لقد  سهال،  الفوز  يكن  لم 
لالستعداد للمباراة«.

نصف  لعب  يف  التفكري  »قبل  وأضاف: 
نهائي محتمل ضد األرجنتني، علينا التفكري 

يف كرواتيا، نحن نحرم الجميع لكن ال نخاف 
وتابع:  بشجاعتنا«.  نحتفظ  أن  علينا  أحد،  من 

»نيمار ال غنى عنه، لقد عاش أسبوعا صعبا للغاية«.

{ تياجو سيلفا

{ مودريتش

أنشيلوتي،  كارلو  اإليطايل  إن  إسباني،  صحفي  تقرير  قال 
العبه  عىل  القلق  من  بحالة  يشعر  مدريد،  لريال  الفني  املدير 

يف  بالده  منتخب  مع  يشارك  والذي  مودريتش،  لوكا  الكرواتي 
نهائيات مونديال قطر 2022.

كرواتيا  منتخب  خاضها  التي  األربع  املباريات  مودريتش  ولعب 
حتى اآلن، وشارك أساسيًا وخرج كبديل يف مباراتي كندا واليابان. 

وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن أنشيلوتي يشعر 
قبل  املميز  استعداده  رغم  البدني،  اإلرهاق  من  مودريتش  عىل  بالقلق 

البطولة، لكن هذا اإلرهاق قد يؤثر عىل أدائه بعد عودته من البطولة. وأضافت 
الصحيفة: »سيحصل مودريتش عىل قسط من الراحة بعد نهاية مشواره يف كأس 
بينتوس،  البدني  واملعد  أنشيلوتي  من  بدنية  خطة  للعائدين  وسيكون  العالم، 

وسيكونون منتبهني للغاية لإلرهاق الجسدي الذي يعاني منه مودريتش«.

مودريتش
يثير قلق أنشيلوتي
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»الهداف« يشيد بعالقته الرائعة مع مبابي

جيــــــرو.. كأنه في العشرين !

الـ36  بلوغه  رغم  أ-  ب.  د.  الدوحة- 
الفرنيس  املهاجم  يبدو  عمره،  من 
اعتزال  فكرة  عن  بعيدا  جريو  أوليفيه 
اللعب التي قد تراود العديد من النجوم 

يف مثل هذه السن.
بزميله  عالقته  أن  جريو  يرى  كما 
يمكنها  مبابي  كيليان  الشاب  املهاجم 
املنتخب  صفوف  يف  »الحماس«  بث 
مع  املرتقبة  املواجهة  قبل  الفرنيس 
الثمانية  دور  يف  االنجليزي  املنتخب 

لبطولة كأس العالم قطر 2022.
البطولة  وسجل جريو ثالثة أهداف يف 

الحالية لريفع رصيده إىل 52 هدفا مع 
الدولية  املباريات  يف  الفرنيس  املنتخب 
التاريخي  الهداف  بلقب  وينفرد 
واحد  هدف  بفارق  الفرنيس  للمنتخب 
هنري  تيريي  السابق  النجم  أمام 
وقال  السابق.  القيايس  الرقم  صاحب 
»أشعر  اإليطايل:  ميالن  مهاجم  جريو 
بأنني عىل ما يرام وبأن مستواي جيد. 
العرشين  إننا جميعا يف  قلت ذات مرة 
من عمرنا وأن الباقي عبارة عن خربة. 
العرشين.  يف  وكأنني  بالفعل  ألعب 
متعطش  إنني  طفل.  بسعادة  ألعب 

لألهداف وجسدي يبدو مستعدا لهذا«. 
بلقب  وانفراده  جريو  إنجاز  ويأتي 
كروية  مسرية  بعد  التاريخي  الهداف 
من  للكثري  فيها  تعرض  عادية،  غري 

االنتقادات.
املنتخب  إىل  »انضممت  جريو:  وقال 
والعرشين  الخامسة  يف  وأنا  الفرنيس 
أن  املمكن  من  كان  إذا  عمري...  من 
يمرون  الذين  لهؤالء  نموذجا  أكون 
سيجعلني  هذا  غريبة،  كروية  بمسرية 
يظهر  مثايل  حال،  أي  عىل  فخورا. 
تكون  أن  الرضوري  من  أنه  للناس 

صبورا يف مسريتك«.
مبابي  عىل  ذلك  ينطبق  ال  هذا،  ورغم 
زميله يف خط هجوم املنتخب الفرنيس، 
البطولة  هدايف  قائمة  يتصدر  والذي 
حتى  أهداف  خمسة  برصيد  الحالية 
اآلن، ويرى الخرباء أنه أفضل العب يف 

البطولة حتى اآلن.
وقال جريو: »مبابي هو أفضل مهاجم 
فرصة  لديه  زالت  وما  معه..  لعبت 
أننا  أيضا. ما زال شابا. أرى  للتحسن 
لم نرى أفضل ما يمكن أن يقدمه بعد. 
القياسية.  األرقام  كل  تحطيم  يمكنه 

رقمي  بالتأكيد  سيحطم  أنه  أعلم 
املنتخب  مع  األهداف  لعدد  القيايس 

الفرنيس«.
عالقته  تنقل  أن  يف  جريو  ويأمل 
مبابي  مع  والعفوية«  »الطبيعية 
املنتخب  صفوف  يف  »الحماس« 

الفرنيس قبل مواجهة إنجلرتا.
وقال جريو: »عالقتي مع مبابي رائعة. 
وبالنسبة يل هي كذلك دائما.. طبيعية 
العايل  الريايض  املستوى  وعفوية. 
هي  وهذه  ساحرة.  لحظات  يجلب 
الحماسة التي نسعى لبثها يف الفريق«.

عىل  حاليا  الفرنيس  املنتخب  وأصبح 
عن  الدفاع  من  انتصارات  ثالث  بعد 
 .1998 عام  أحرزه  الذي  العاملي  لقبه 
وإذا نجح يف هذا، سيصبح أول فريق 
العالم  كأس  بلقب  الفوز  يف  ينجح 
نجح  أن  منذ  متتاليتني  نسختني  يف 
 1958 الربازييل يف هذا عامي  املنتخب 

و1962.
مدربه  بقيادة  الفريق  أن  جريو  ويرى 
تحقيق  عىل  قادر  ديشان  ديدييه 
عقبة  الجتياز  أوال  يحتاج  ولكنه  هذا. 

املنتخب اإلنجليزي 

{ جيرو { تدريبات الديوك

ضربة موجعة للتانجو
يواجه ليونيل سكالوني، املدير الفني لألرجنتني، 
خالل  املنتخب  العبي  أحد  خدمات  فقدان  خطر 
التي ستجمعهما غدا  أمام هولندا،  املنتظرة  املباراة 
من  النهائي  ربع  الدور  بمنافسات  الجمعة، 

كأس العالم.
 »TyC Sport« موقع  وبحسب 
مارتينيز  الوتارو  فإن  األرجنتيني، 
يعاني  األرجنتيني،  املنتخب  مهاجم 
قادر  غري  تجعله  قد  إصابة،  من 
مع  كامل  بشكل  الظهور  عىل 

أعمال  وكيل  كاماتشو،  اليخاندرو  وقال  األرجنتني. 
مصاب،  »الوتارو  املوقع:  أبرزها  ترصيحات  يف  الالعب 

إنه يعاني من ألم شديد يف كاحله«.
األلم،  هذا  من  التخلص  أجل  من  بجد  »يعمل  وأضاف 
وبمجرد حدوث ذلك سيطري يف امللعب، إنه العب هداف، 
الصعب  من  )التسلالت(  السعودية  ضد  أهدافه  كانت 
استيعابها وصعبة، لكن الوتارو لديه قوة ذهنية كبرية 
»الوتارو  وأتم  منه«.  نسخة  ألفضل  والعودة  للميض 
إنهما  باملنافسة،  نفسيهما  يقويان  ألفاريز  وجوليان 

يعمالن بشكل جيد لبعضهما البعض«.

{ الوتارو
لو جريت: أتمنى بقاء ديشامب

يتعلق  فيما  نواياه  عن  جريت  لو  نويل  القدم  لكرة  الفرنيس  االتحاد  رئيس  أملح 
بمستقبل املدير الفني ملنتخب الديوك، ديدييه ديشامب.

الفرنسية »بكل وضوح، هدفنا  وقال لو جريت يف حوار مع صحيفة لو فيجارو 
املحدد قبل كأس العالم هو الوصول للدور قبل النهائي، وبعدها من حق ديشامب 
أن يقرر البقاء أو الرحيل«. وأضاف »الوضع صعب وقد عمل )ديشامب( تحت 

ضغوط شديدة، وال مجال لألحالم«.

شاكيري:

أعتذر للشعب السويسري

{ شاكيري

إن  سويرسا  منتخب  نجم  شاكريي،  شريدان  قال 
الربتغال،  مباراة  يف  لديه  ما  أفضل  يقدم  لم  فريقه 

6، يف ثمن نهائي كأس   -  1 بنتيجة  التي خرسها 
العالم قطر 2022. ووجه شاكريي يف ترصيحات 

للصحفيني، اعتذارا للشعب السويرسي عن هذه 
الخسارة املستحقة. وأضاف: »ارتكبنا أخطاء 
واستقبلنا  األول،  الشوط  يف  خاصة  بالجملة 
مرة  بالعودة  لنا  تسمح  لم  متتالية  أهدافا 
أخرى للمباراة«. وأشار إىل أن مسألة بقاء 
كريستيانو رونالدو قائد منتخب الربتغال 
البدالء لم تشغل باله وزمالؤه  عىل مقاعد 
الربتغايل  املنتخب  أن  وأكد  امللعب.   يف 
يستطيع الذهاب بعيدا يف كأس العالم، ألنه 
يملك املقومات للمنافسة عىل اللقب ويمتلك 
العبني أصحاب جودة. وأشار إىل أنه ال يعلم 
مدى إمكانية مشاركته يف النسخة القادمة 
للمونديال، خاصة أن الوقت مازال طويال.

هازارد
يعتــــزل دوليــــــًا

عقب  الدويل،  اللعب  اعتزاله  بلجيكا،  منتخب  قائد  هازارد،  إيدين  أعلن 
الخروج املبكر من مونديال قطر 2022.

وخرجت بلجيكا من مرحلة املجموعات لكأس العالم، بعد احتالل املركز 
الثالث خلف املغرب وكرواتيا، رغم أنها كانت ضمن الفرق 

املرشحة لتحقيق اللقب قبل انطالق البطولة.
وأصدر هازارد، بيانا عرب صفحته الرسمية عىل 
اليوم،  تغلق  »الصفحة  فيه:  قال  »فيسبوك«، 
دعمكم  عىل  شكرا  حبكم،  عىل  لكم  شكرا 
السعادة  كل  عىل  شكرا  الالمتناهي، 

املشرتكة منذ عام 2008«.
وأضاف: »قررت إنهاء مسريتي الدولية، 

سأفتقدكم يا رفاق«.
منتخب  بقميص  هازارد  ولعب 
بلجيكا 126 مباراة، سجل خاللها 

33 هدفا وصنع 36 أخرى.

{ هازارد

فان دايك:

{ فان دايك

الدوحة- د. ب. أ- أكد املدافع الهولندي فريجيل فان دايك أن 
النجم األرجنتيني ليونيل مييس يمثل خطورة عىل منتخب بالده 

حتى لو لعب باسرتخاء.
وأشار فان دايك إىل أن املنتخب الهولندي »لديه خطة جيدة« ملواجهة مييس 

خالل لقاء البلدين يف دور الثمانية ملونديال قطر 2022 غدا الجمعة.
وقال فان دايك »اليشء األصعب فيما يخصه، هو عندما نهاجم، يكون متحفزا 

يف زاوية أو مكان آخر«.
الدفاعي،  بالتنظيم  يتعلق  فيما  الحدة  منتهى  نكون يف  أن  »ينبغي  وأضاف 
الهجمات  عرب  علينا  األمور  لتصعيب  محاولة  يف  عنه  دائما  يبحثون  إنهم 
املرتدة«. وختم فان دايك بالقول »إنه لرشف كبري أن ألعب ضده، املواجهة 
ليست بيني وبينه، أو هولندا ضده، ولكن هولندا أمام األرجنتني.. ال يمكن 

لشخص أن يفعل ذلك بمفرده، علينا أن نخوض املباراة بخطة جيدة«.

ميسي
خطير دائما
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كفو يا األسود Top 11تحول.. إسباني
اإلسبانية  املاركا  صحيفة  اختارت 
التشكيلة املثالية ألفضل 11 العبا يف دور 
 ،2022 العالم  كأس  بطولة  من  الـ16 

وفقا ألدائهم املميز مع فرقهم. 
وضمت التشكيلة العبا عربيا واحدا فقط 
الذي  أمرابط  سفيان  املغربي  النجم  هو 
تألق أمام إسبانيا وساهم يف تأهل الفريق 
القائمة  وضمت  النهائي.  ربع  للدور 
ويف  ليفاكوفيتش  الكرواتي  الحارس 
والربازييل  دومفريس  الهولندي  الدفاع 
تياجو سيلفا والربتغايل بيبي والهولندي 
وأمرابط  بيلينجهام  الوسط  ويف  بليند..  
ومييس  مبابي  الهجوم  ويف  وجريزمان، 
والربتغايل راموس صاحب الهاتريك ضد 

سويرسا.

استقبال األبطالالرئيس القادم

السابق  األرجنتني  املغردين بقوة مع ترصيح رئيس  الكثري من  تفاعل 
ماوريسيو ماكري، والذي توىل رئاسة البالد خالل الفرتة من 2015 إىل 
2019، والذي أكد فيه أن ميىس إذا فاز مع األرجنتني بلقب بطولة كأس 
العالم 2022 فلن يتم إجراء انتخابات رئاسية قادمة ألن الكل سيختار 
مييس.. وتعول الجماهري األرجنتينية كثريا عىل النجم املوهوب لتحقيق 
اللقب الغائب عن خزائن التانجو منذ عام 1986 تحت قيادة األسطورة 

الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

الياباني  الفريق  حظي 
لدى  أسطوري،  باستقبال 
طوكيو  العاصمة  وصوله 
يف  مشاركته  انتهاء  بعد 

بطولة كأس العالم. 
باستقبال  الفريق  وحظي 
املطار،  يف  حافل  جماهريي 
تمكنه  بعد  كبري  وتشجيع 
من الوصول إىل دور الـ16 
بنتائج مبهرة حقق خاللها 
وإسبانيا،  أملانيا  عىل  الفوز 
أمام  بصعوبة  خرس  لكنه 

كرواتيا بركالت الرتجيح. 
إشادة واسعة  الفريق  ونال 
وقتال  الجيد،  مردوده  بعد 
لم  أحدا  أن  رغم  العبيه 
التأهل  أجل  من  يرشحهم 

للدور الثاني من األساس.
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: »الفريان«.. ملك الفالشات يعود من جديد ويعلن التحدي عبر 

أنــا »رقـــم واحـــد«..!

البالغة  سعادته  عن  عرب  الفريان 
بالتنظيم،  وأشاد  قطر،  يف  بالتواجد 
ليتحدث  الريايض   $ التقاه  وقد 
هامش حضوره  العرب عىل  كأس  عن 
يف مباراة املغرب وإسبانيا، وكان معه 

هذا اللقاء: 
} يف البداية.. كيف ترى فوز املغرب 

عىل إسبانيا..؟ 
لكل  أسطوري  وإنجاز  تاريخي،  فوز 
أن  ونفتخر  كثريا،  أسعدنا  العرب 
إىل  الوصول  يف  نجح  املغربي  املنتخب 
قوي  خصم  حساب  عىل  النهائي  ربع 
وعنيد هو املنتخب اإلسباني الذي كان 

مرشحا لحصد اللقب. 
املدرجات  يف  متواجدا  شاهدناك   {

لدعم األسود..؟ 
عىل  وليس  جميعا  علينا  واجب  هذا 
إبراهيم الفريان فقط، فكلنا مع املغرب 

ونسانده، ألنه ممثل العرب الوحيد بعد 
خروج السعودية وتونس وقطر أيضا، 
ونأمل  باالنتصار  للغاية  سعدنا  وقد 
املشوار  املغربي  املنتخب  يواصل  أن 
لتحقيق إنجاز آخر بالفوز عىل املنتخب 

الربتغايل العنيد يف ربع النهائي. 
ألول  قطر  تنظيم  يف  رأيك  ما   {
الوطن  يف  العالم  كأس  بطولة 

العربي والرشق األوسط..؟ 
بشهادة الجميع، قطر فازت بالتنظيم، 
واألكمل  األجمل  هي  النسخة  فهذه 
النواحي  كل  من  ومتميزة  واألقوى 

بدون شك. 
النسخة  هذه  يف  يختلف  وماذا   {

عن غريها..؟ 
فقد  الشخصية،  تجربتي  خالل  من 
حرضت 5 بطوالت كأس عالم سابقة، 
العالم  كأس  نسخة  أن  لك  أؤكد  لكن 

2022 وهي السادسة بالنسبة يل، هي 
أشاهد  لم  مجاملة  أي  وبدون  األفضل 
يشء  كل  ففيها  قطر،  مثل  تنظيما 
والباصات، حتى  املرتو مجانا  عجيب.. 
الشاي كذلك وهذا كرم ضيافة رائع لكل 
لحضور  املوجودة  والجماهري  الزوار 
يف  نجد  بينما  املونديال، 

يف  للمواقف  دوالرات   10 ندفع  أمريكا 
الساعة واحدة. 

الرشسة  الحملة  شاهدت  }كيف 

والهجوم عىل مونديال قطر..؟ 
يف  بارك  الهايد  حديقة  دخلت  عندما 
يريدون  ال  األجانب  وجدت  بريطانيا، 
ومنعوا  بل  البطولة،  قطر  تنظم  أن 

ليس  وهذا  الحضور،  من  جماهريهم 
بغريب عنهم لكن جاء الرد قويا، فمالعب 

قطر الحضور فيها كامل العدد. 
الجمهور  يف  رأيك  وما   {

السعودي..؟ 
وكان  القوة،  هو  السعودي  الجمهور 
بامتياز  البطولة  هذه  نجوم  أبرز  أحد 

وصنع حالة رائعة. 
يف  تشجعه  الذي  املنتخب  من   {

البطولة..؟ 
شجعت الكثري من املنتخبات، فأنا أحب 

الفوز ومن يخرس ال أحبه. 
}ما أبرز موقف تعرضت له خالل 

هذه البطولة..؟ 
تعرضت للكثري من املواقف الطريفة يف 
البطولة، لكن كان هناك موقف إنساني 
أترصف  أن  للناس  حبي  من  جعلني 
لحضور  ذاهبا  كنت  فقد  بعفوية،  فيه 

 4 معي  وكان  وفرنسا  تونس  مباراة 
تذاكر لكني وجدت 4 توانسة يريدون 
ومتحمسني،  املباراة  يحرضوا  أن 
منتخب  ليساندوا  التذاكر  فأعطيتهم 
غاية  يف  وكانوا  وشكروني  بالدهم، 

السعادة وهذا أفرحني جدا. 
الكبري  التفاعل  لك  يمثل  ماذا   {

للجماهري معك؟ 
سعودي  إعالمي  أشهر  أنا  تعرف  كما 
يتنافسون  والباقي   1 رقم  وأنا  عربي 
مغرورا،  ولست  الثاني،  املركز  عىل 
محبة  لله  والحمد  متواضع،  أنا  بل 
الناس تسعدني كثريا وتجعلني فخورا 

بمسريتي الطويلة يف عالم اإلعالم. 
} كلمة أخرية ؟ 

شكرا لكم عىل هذا اللقاء وكل األمنيات 
البطولة  دائما وتخرج  لقطر  بالتوفيق 

بأفضل صورة.

كتب- محمد الجزار

تعرض املنتخب اإلسباني إىل انتقادات 
كثرية بعد خسارته من منتخب املغرب 
العالم  كأس  بطولة  من  وخروجه 
أحد  كان  أنه  رغم   ،16 الـ  دور  من 

املرشحني للقب. 
االجتماعي  التواصل  وقام رواد مواقع 
وجيل  الحايل  الفريق  بني  باملقارنة 
كان  والذي  باللقب  فاز  الذي   2010
يلعب بأسلوب التيكي تاكا ويقدم كرة 
الحايل بدا بعيدا  الفريق  جميلة، بينما 
اإلسبانية  للكرة  الجميلة  الصورة  عن 
وسخر البعض بأنه أصبح فريق تيك 

توك.

خفيف الظل.. مشاغب.. يحب كرة القدم أكثر من 
أي شيء آخر، ويرتبط اسمه بالفالشات فهو ملك 
الفالشات.. إبراهيم الفريان، اإلعالمي أو المشجع 

السعودي الشهير، دائما ما يكون حاضرا في 
بطوالت كأس العالم، والمباريات الكبيرة، وينجح 

في أن يخطف األضواء بتفاعله مع الجماهير 
واللقطات الجميلة التي يصنعها، وتكون مادة 
دسمة للسوشيال ميديا.. خالل وجود المنتخب 

السعودي في مونديال العرب 2022، نجح 
الفريان في أن يصنع حالة خاصة باألعالم 

واأللوان الجميلة التي رفعها في كل مدرجات 
البطولة؛ لمساندة المنتخبات العربية ودعمها. 

قطر تفوقت على الجميع.. 
وفازت بكأس العالم في »التنظيم« 

فيس بوك

بعلم  لوسيل  أبراج  تزينت 
»كفو..  عليها  وكتب  املغرب 
بالتأهل  احتفاال  األسود«،  يا 
إىل  األطلس  ألسود  التاريخي 
الدور ربع النهائي يف مونديال 

 .2022
التواصل  مواقع  رواد  وتناقل 
معربين  الصورة،  االجتماعي 
بتأهل  الكبرية  سعادتهم  عن 
األسود ألول مرة يف تاريخ أي 

منتخب عربي. 
املغربي  املنتخب  ويحظى 

قطر،  يف  العربية  الجماهري  كل  من  كبرية  جماهريية  بمساندة 
كونه املمثل الوحيد للعرب يف األدوار اإلقصائية باملونديال بعد 

خروج كل من تونس وقطر والسعودية. 

تشكيلة

{ الفريان{ لقطة الفريان الشهيرة في مونديال 94

{ الفريان يتحدث للزميل محمد الجزار
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البرلمان المغربي 
يحتفل بإنجاز األسود

الرباط - األناضول- احتفل أعضاء الربملان 
املغربي، أمس، ببلوغ منتخب بالدهم ربع 

نهاية مونديال قطر لكرة القدم، يف أول إنجاز 
من نوعه عربيا.

وذكر مراسل األناضول، أن أعضاء الربملان 
رددوا النشيد الوطني املغربي وشعارات 

مساندة للمنتخب، قبيل انطالق جلسة 
ترشيعية ملجلس النواب )الغرفة األوىل 

للربملان(.
ومساء الثالثاء، حقق منتخب »أسود األطلس« 
فوزا عىل نظريه اإلسباني بركالت الرتجيح بعد 

انتهاء الوقت األصيل للمباراة بالتعادل دون 
أهداف، ضمن دور ثمن نهائي املونديال.

وقالت خديجة الزومي، عضو الربملان عن 
حزب »االستقالل« )مشارك باالئتالف 

الحكومي(: »النشيد الوطني يصدح يف الربملان 
يف افتتاح جلسة ترشيعية اليوم«.

وأضافت يف تدوينة عىل فيسبوك: »كل 
األطياف واملشارب واملرجعيات الفكرية 

تجتمع وترسم ابتسامة عريضة عىل الوجوه«.

رايس وكالوم يغيبان عن إنجلترا
الدوحة - قنا - غاب ديكالن رايس العب وسط منتخب 
إنجلرتا عن تدريبات املنتخب أمس، قبل مواجهة نظريه 
النهائي  الدور ربع  املقبل يف  ) السبت(   املقررة  الفرنيس 

من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
ويشعر رايس باإلرهاق جرّاء املباريات التي خاضها مع 

منتخب بالده إىل جانب التدريبات.
ويعترب رايس، العب وسط وست هام يونايتد اإلنجليزي 
املنتخب،  تشكيلة  يف  عنه  غنى  ال  العباً  عاماً(،   23(
الخصوم  من  الكرات  استعادة  ناحية  من  خصوصاً 

وُصنع الهجمات بتمريرات متقنة.
وسيكون غياب رايس ُمعضلة للجهاز الفني اإلنجليزي 
الذي ال يملك العباً بديالً بمواصفاته ألن زميليه مايسون 
ماونت، وكالفني فيليبس العبان بنزعات هجومية، فيما 
ُيجيد رايس االلتحام وافتكاك الكرة من دون ُمخالفات، 

وُمساندة الدفاع.
الالعب  غياب  أيضاً  إنجلرتا  منتخب  تدريبات  وشهدت 
يتلقى  حيث  عضلية،  إصابة  بسبب  ويلسون  كالوم 
العالج حالياً، فيما شارك جميع الالعبني الـ 22 اآلخرين 
غادر  وايت«  »بن  كان  حيث  التدريبية،  الحصة  يف 
الدوحة األسبوع املايض ألسباب شخصية، وعاد »رحيم 
الـ  السنغال يف دور  ُمواجهة  إىل بالده قبل  ستريلينج« 

16 ألسباب عائلية. { ديكالن رايس

المغاربة في المونديال.. فخامة وقوة وشراسة

إبداع بطعم األتاي والشباكية

} إنجاز تاريخي وعابر للقارات واملحيطات جسده 
فخر العرب.. منتخب املغرب الذي أثبت علو كعبه 

عىل املنتخب االسباني وحقق ما لم يكن يف البال وال 
الحسبان وخالف فيه كل التوقعات ليثبت انه الحصان 

األسود يف البطولة. 
منتخب فخم وشديد املراس وأداء بروح قتالية عالية 

وفدائية وآخر سلطنة ومثلما ابدع املغاربة يف أتاي 
وهو الشاي املغربي الغني عن التعريف والشباكية 

املغربية املعروفة بطعمها الجميل ابدعوا يف املونديال 
ونالوا احرتام العالم وإشادة القريب والبعيد وحققوا 

إنجازا بأحرف من ذهب.
املغرب الذي حقق اول إنجاز عربي بالتأهل للدور الـ 

16 يف مونديال املكسيك، حقق باألمس إنجازا آخر 
بالتأهل لدور الثمانية ولكن هذه املرة اإلنجاز كان 
عربيا خالصا، من ارض عربية وبقيادة الركراكي 

املغربي العربي ودعم جماهريي غري مسبوق عربيا 
ايضا، وكأنه يلعب عىل ارضه وهذا الدعم كان له اثر 

كبري يف انقضاض األسود عىل خصومهم وتأهلهم لدور 
الثمانية.

} نعم لم يكن املنتخب االسباني سهال وهو احد 
املرشحني الخمسة للفوز باللقب لكن املغاربة عرفوا 

من أين تؤكل الكتف واستطاعوا تسيري املباراة 
بالطريقة التي يريدونها وصوال إىل رضبات الرتجيح 

التي ابدع فيها الحارس العمالق بونو واثبت انه نصف 
الفريق وساهم بشكل رئييس يف التأهل التاريخي.

- لقد فرض الركراكي االنضباط يف فريقه وهو 
القريب جدا من العبيه من خالل االنسجام الواضح 

وتنفيذ تعليماته بدقة إىل جانب اللعب كمجموعة وكتلة 
مرتاصة وثقته يف النجوم إىل جانب الخربات الكبرية 
لالعبني واستثمار مشاركتهم يف انديتهم بالدوريات 

االوروبية لخدمة منتخب بالدهم ولذلك الفجوات تكون 
قليلة جدا بني أداء املنتخب املغربي الشقيق واملنتخبات 

التي واجهها.
} املنتخب املغربي فرض نفسه بقوة ونال احرتام 

الجميع واصبح عنوانا للتميز والبطولة وكسب 
تعاطف ودعم االغلبية حتى اصبحت تذاكر مبارياته 

االكثر طلبا يف البطولة التاريخية.
} األسود أمام مهمة صعبة جدا ضد الربتغال 

وهي االصعب يف مشوارهم، فالربتغال كرشت عن 
انيابها برشاسة أمام املنتخب السويرسي الذي تطور 
مؤخرا لكنه عجز عن مجاراة برازيل اوروبا، فسقط 

أمام سيل برتغايل من جميع الجبهات ولم يكن يف 
استطاعته مقاومته، لذا املهمة أمام الربتغال تحتاج إىل 
همة مضاعفة ونسيان الفوز عىل اسبانيا وطريقة لعب 

تتناسب أمام منتخب متكامل الصفوف واالمكانيات 
وهي محطة تاريخية هامة نحو إنجاز أكرب.. وديما 

ديما املغرب.
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الركراكي واالنسجام 
واالنضباط من أسرار االنتصار

فهد العمادي
مدير التحرير

األسود كسبوا االحترام 
والدعم الجماهيري غير مسبوق 
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