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إصدار خاص لكأس العالم

١١:٠٠ beIN sports max كرواتيااملغرب
٢٤:٠٠ beIN sports max اليابانأملانيا
١٧:٠٠ beIN sports max كوستاريكاإسبانيا
١١٠:٠٠ beIN sports max كندابلچيكا

ميسي ينحني أمام ميسي ينحني أمام 

األخضـر األخضـر 
نقطة ثمينة لتونس أمام الدمناركنقطة ثمينة لتونس أمام الدمنارك

پولندا واملكسيك.. بداية سلبية پولندا واملكسيك.. بداية سلبية 
انطالقة قوية حلامل اللقبانطالقة قوية حلامل اللقب

سقوط مدوٍّ لألرجنتني مبواجهة السعوديةسقوط مدوٍّ لألرجنتني مبواجهة السعودية
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انقض الصقور اخلضر (املنتخب السعودي) على نظيره التانغو (منتخب األرجنتني) وجنمه اخلارق ليونيل 

مسي ليحققوا واحدة من كبرى املفاجآت في تاريخ نهائيات كأس العالم بفوز تاريخي بنيجة ٢-١ على ستاد 

لوسيل ضمن منافسات املجموعة الثالثة من مونديال ٢٠٢٢.

وسجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفي الســعودية في الدقيقتني ٤٨ و٥٣ بعد أن منح ليونيل 

ميسي التقدم لألرجنتني من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة أمام ٨٨ ألف متفرج.

ومنعت السعودية األرجنتني من معادلة الرقم القياسي في عدد املباريات من دون خسارة، حيث توقف 

رصيد «البيسيلستي» عند ٣٦ مباراة، علما بأنها كانت ستعادل الرقم القياسي املسجل باسم إيطاليا لو حتاشت 

اخلســارة في مباراة أمس. ودخلت األرجنتني البطولة وهي من أبرز املرشحني إلحراز اللقب بقيادة جنمها 

ليونيل ميسي، أفضل العب في العالم ٧ مرات، الذي يخوض على األرجح آخر مشاركة له في النهائيات بعد ٥

مشاركات فيها. وتعود اخلسارة األخيرة لألرجنتني إلى الثاني من يوليو عام ٢٠١٩ عندما سقطت أمام غرميتها 

التقليدية في أميركا اجلنوبية البرازيل ٠-٢ في نصف نهائي كوبا أميركا، وحققت بعدها الفوز في ٢٥ مباراة 

وتعادلت في ١١. وبدأ املدرب الفرنسي هيرفيه رينار املباراة بالتشكيلة ذاتها التي خسرت املباراة الودية 

األخيرة أمام كرواتيا في الرياض األربعاء املاضي، بقيادة القائد املخضرم سلمان الفرج واجلناح سالم الدوسري.

ولم متض دقيقتان حتى مرر اجلناح انخل دي ماريا كرة عرضية داخل املنطقة وصلت الى ميســي غير 

املراقب ليسدد كرة زاحفة تصدى لها احلارس محمد العويس ببراعة (٢).

ثم احتسب احلكم ركلة جزاء اثر مخالفة ضد لياندرو باريديس من قبل سعود عبداحلميد داخل املنطقة 

فانبرى لها ميسي بنجاح (١٠). وبات ميسي اول العب أرجنتيني يسجل في ٤ نسخ من كأس العالم (٢٠٠٦

و٢٠١٤ و٢٠١٨ و٢٠٢٢). والهدف هو السابع له في ٢٠ مباراة خاضها (باإلضافة إلى ٥ متريرات حاسمة 

النهائيات)، فبات على بعد ٣ أهداف من رقم مواطنه غابريال باتيستوتا القياسي في النهائيات. وسجل 

ميسي هدفا آخر اثر انفراده باحلارس السعودي لكنه كان متسلال (٢٢).

وظن املنتخب األرجنتيني انه عزز تقدمه عندما كســر مهاجم إنتر االيطالي الوتارو مارتينيس 

مصيدة التســلل وغمز الكرة من فوق العويس داخل الشباك لكن الهدف ألغي بعد اللجوء الى 

تقنية الڤيديو املساعد «ڤي أيه آر» (٢٧). وتكرر السيناريو ذاته مع مارتينيس الذي راوغ العويس 

بحركة فنية رائعة لكنه كان متسلال (٣٠).

وأصيب ســلمان الفرج قائد املنتخب السعودي املخضرم في الوقت بدل الضائع من 

الشوط األول وحل بدال منه نواف العابد. وكان الفرج تعرض إلصابة طفيفة قبلها بدقائق 

لكنه عولج وأكمل املباراة. ودخل املنتخب السعودي الشوط الثاني بوجه مغاير متاما، 

حيث تخلى عن حذره متاما وضغط على مرمى األرجنتني بال هوادة وكان الطرف األفضل 

حتى نهاية املباراة. وجنح صالح الشهري في إدراك التعادل للسعودية عندما تلقى 

كرة أمامية من فراس البريكان فتوغل داخل املنطقة وسدد بيسراه زاحفة رغم 

تدخل كريستيان روميرو في الزاوية البعيدة ملرمى امييليانو مارتينيس (٤٨).

والهدف كان األول الذي يدخل مرمى األرجنتني وحتديدا منذ هدف 

اإلكوادور فيها في تصفيات أميركا اجلنوبية (١-١) في ٢٩ مارس املاضي، 

لعبت بعدها ٥ مباريات فازت بها جميعها. ولم يكد املنتخب األرجنتيني 

يستفيق من صدمة الهدف األول، حتى سجل الدوسري هدفا 

وال أروع عندما قام بحركة فنية رائعة تخطى فيها مدافعا 

أرجنتينيا ثم آخر قبل ان يطلقها صاروخية في الزاوية 

العليا وسط فرحة سعودية ال توصف في املدرجات. 

وأنقذ العويس مرماه من هدف أكيد لنيكوالس تاليافيكو 

عندما اظهر رد فعل قويا ليبعد تسديدته من مسافة قريبة إلى ركنية 

(٦٣). وأشرك مدرب األرجنتني ليونيل سكالوني مهاجم مانشستر سيتي اإلجنليزي 

خوليان الفاريس لتفعيل اجلبهة الهجومية. وسدد ميسي كرة رأسية ضعيفة بني 

يدي العويس (٨٤). وتواجه املنتخبان ٥ مرات، فتعادال مرتني وفازت األرجنتني 

مرتني والسعودية مرة واحدة.

«الصقـور» «الصقـور» 
اصطادوا ميسي ورفاقهاصطادوا ميسي ورفاقه
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.. ويسجد شكرا هللا لإلجناز التاريخي بفوز السعودية على األرجنتني صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان فرحا بالفوز

األمير محمد بن سلمان يسجد شكرًا هللا بعد فوز «األخضر»
بينما، وّجه خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بــن عبدالعزيز آل ســعود بأن يكون اليــوم األربعاء 
إجــازة جلميع املوظفــني في جميع قطاعــات اململكة 
والقطاع اخلاص والطلبة والطالبات في جميع املراحل 
التعليمية وذلك احتفاال بفوز السعودية الغالي على 
األرجنتني، وّثقت صور ومقاطع متداولة ردة فعل ولي 
العهد السعودي صاحب السمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان عقب فوز «األخضر» على نظيره األرجنتيني.
الصور التي نشــرها مدير مكتب ولي العهد، بدر 
العســاكر، أظهرت ولي العهد وهو يســجد شكرا هللا 
عقب إطالق احلكم صافرة نهاية املباراة وإعالن فوز 

املنتخب السعودي.
وظهر صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان 
برفقة عدد من األمراء وهم يتابعون املباراة على شاشة 
التلفاز داخل أحد القصور امللكية بالسعودية، كما ظهر 
برفقته شقيقه صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز 

بن سلمان وزير الطاقة السعودي.
وتفاعل جميع احلاضرين بحسب مقطع متداول، 
مع فوز منتخبهم التاريخي وشارك البعض منهم ولي 
العهد السعودي األمير محمد بن سلمان «سجود الشكر»، 
فرحة بتحقيق هذا االنتصار التاريخي لـ «األخضر».

٭ املباراة: األرجنتني ـ السعودية: ١-٢
٭ امللعب: لوسيل

٭ اجلمهور: ٨٨٠١٢ متفرجا
٭ احلكم: السلوڤيني سالفكو ڤينتشيتش

٭ األهداف: األرجنتني: ليونيل ميسي (١٠ من ركلة جزاء)
السعودية: صالح الشهري (٤٨) وسالم الدوسري (٥٣).

٭ اإلنذارات: السعودية: عبد اإلله املالكي (٦٧)، علي البليهي (٧٥)، 
سعود عبداحلميد (٨٢)، نواف العابد (٨٨)، محمد العويس (٩٠+٢).

٭ التشكيلتان:
٭ األرجنتني (املدرب: ليونيل سكالوني): إمييليانو مارتينيس، ناهويل 

مولينا، كريستيان روميرو (ليساندرو مارتينيس ٥٩)، نيكوالس اوتامندي، 
نيكوالس تاليافيكو (ماركوس أكونيا ٧١)، رودريغو دي بول، لياندرو 
باريديس (إنسو فرنانديس ٥٩)، أليخاندرو «بابو» غوميس (خوليان 

ألفاريس ٥٩)، ليونيل ميسي، أنخل دي ماريا، الوتارو مارتينيس.

٭ السعودية (املدرب: الفرنسي هيرفيه رونار): محمد العويس، سعود 
عبداحلميد، حسان التمبكتي، علي البليهي، ياسر الشهراني (محمد 
البريك ٩٠+٩)، محمد كنو، عبد اإلله املالكي، سلمان الفرج (نواف 
العابد ٤٥+٤، عبد اإلله العمري ٨٩)، سالم الدوسري، فراس البريكان 

(هيثم عسيري ٨٩)، صالح الشهري (سلطان الغنام ٧٨).

املباراة في سطور

ميسي: ضربة قاسية.. و رينارد: فخور بالعبي «األخضر»

اعترف النجم األرجنتيني ليونيل ميسي بأن اخلسارة 
التي تلقاها منتخب بالده أمام نظيره الســعودي ١-٢ في 
مونديال قطر تشكل «ضربة قاسية» و«هزمية مؤملة»، وفق 

تصريحاته في املنطقة املختلطة لستاد لوسيل.
ومنيت األرجنتني بهزمية مفاجئة في مستهل مشوارها 
مبنافسات املجموعة الثالثة للنهائيات التي من املفترض 
أن تكون األخيرة مليســي الذي أقر بأنها « ضربة قاســية 
جدا، هزمية مؤملة، لكن يجب أال نفقد الثقة بأنفسنا. هذه 
املجموعة (من الالعبني) لن تستسلم. سنحاول الفوز على 

املكسيك» السبت في املباراة الثانية لبالده».
بــدوره، أكد مهاجم املنتخــب األرجنتيني 

الوتارو مارتينيز أهميــة تدارك األخطاء 
التي ارتكبها الالعبون عقب اخلســارة 

أمام السعودية. 
ونقلــت صحيفــة «لوفيغــارو» 
الفرنســية عن مارتينيــز قوله في 
تصريحات للتلفزيون األرجنتيني 
«كنا نأمل حقا أن نبدأ كأس العالم 
بتحقيق االنتصــار، هناك تفاصيل 
صنعت الفارق ويجب تصحيحها».

واختتم مارتينيز حديثه قائال «في 
الشــوط األول كان من املمكن تســجيل 

أكثر من هدف، لكن هــذا هو كأس العالم، 
ولم تتبق لنا سوى مباراتني مبنزلة النهائي».

وأبدى حارس مرمى املنتخب السعودي محمد العويس 
سعادة بالغة بالفوز التاريخي.

وقــال العويس في املؤمتر الصحافــي الذي عقد عقب 
املباراة: «احلمد هللا حصدنا النقاط الثالث من أحد املنتخبات 
املرشحة، ليست املرشحة للتأهل فقط من دور املجموعات 
وإمنا مرشحة للتتويج باللقب، املنتخب األرجنتيني واحد 

من أكبر الفرق في العالم». 
وعن شعوره في الدقائق األخيرة، قال العويس: «كنت 

أشعر بضرورة التركيز على االستحواذ للحفاظ على التقدم 
واحلصول على النقاط الثالث، وهي نقاط غالية أمام أحد 

املنتخبات املرشحة في هذه البطولة».
من جانبه، أبدى املدير الفني للمنتخب األرجنتيني ليونيل 
سكالوني خيبة أمل إثر الهزمية أمام املنتخب السعودي.

وقال سكالوني في املؤمتر الصحافي عقب املباراة: «كنا 
نعرف أن املنتخب الســعودي ســيؤدي بشكل جيد وكنا 
مستعدين لذلك، بعض القرارات التحكيمية في املباراة اتخذت 
عبر التكنولوجيا، وقد أصبح هذا جزءا من كرة القدم». 

وأضاف: «اخلسارة مؤملة لكننا نتطلع اآلن ملواجهة 
املكسيك، هو يوم حزين لكننا سنبقي رؤوسنا 
مرفوعــة، هذه رياضــة، ودائما ما نواجه 

املفاجآت في الرياضة».
إلــى ذلــك، أعــرب املديــر الفنــي 
للمنتخب الســعودي لكــرة القدم، 
الفرنسي هيرفي رينارد، عن سعادته 

بفوز «األخضر» التاريخي.
وقــال رينــارد (٥٤ عامــا) فــي 
تصريحات تلفزيونية عقب املباراة: 
إن املنتخــب الســعودي حقق فوزا 
مســتحقا. وأضاف: «ليونيل ميســي 
يلعب آخر بطولة لــه في كأس العالم، 
لقد حاول مع زمالئه بذل كل ما في وسعهم، 

ولكننا حققنا الفوز».
وتابع: «في كرة القدم ميكنك لعب مثل هذه املباريات 
وحتقــق الفوز في مباراة واحدة مــن ١٠ مباريات، ونحن 
لعبنا وحققنا هذا الفوز بقتال الالعبني وروحهم العالية». 
وأكمل رينارد حديثه قائال: «سعيد بأداء العبي السعودية، 

وفخور مبا قدموه ضد األرجنتني بالطبع».
واعتبر رينارد أنه سيكون من الصعب على قائد منتخب 
السعودية سلمان الفرج املشاركة فيما تبقى من مباريات 

في نهائيات كأس العالم احلالية.
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«محاربو األخضر» 
كتبوا التـاريخ

زكي عثمان

بعزمية الرجال وروح «احملاربني».. 
جنح جنوم املنتخب السعودي في كتابة 
تاريخ جديد للكرة السعودية في العرس 
املونديالي بعدما متكنوا من الفوز على 
األرجنتــني بتاريخها الكبيــر وبقيادة 

األسطورة ميسي.
اللقاء شهد بسالة وقتاال غير طبيعي 
من العبي «األخضر»، مستندين في ذلك 
إلــى روح عالية ســاعدتهم على كتابة 
التاريــخ بهذا االنتصار الذي ســيزين 
صدورهم لسنوات طويلة، على اعتبار 
انه من أعظم املفاجآت في تاريخ كأس 
العالم. «األخضر» جنح في فرض أسلوب 
لعب قائم على نصب مصيدة التسلل 
من منتصف ملعبه أغلب فترات الشوط 
األول حتى جنح في تسجيل هدفي الفوز، 
وهــو األمر الذي أربــك خطط منتخب 
األرجنتــني بالتزامن مع الثقة املفرطة 
لنجومه الســيما انه تقدم بهدف مبكر 
مــن ركلة جزاء لـ «البرغوث» ميســي 
وبالتالي اعتقد أن «الشباك اخلضراء» 
ســتتلقى املزيد مــن األهــداف، ولكن 
مــا حدث كان العكــس، وعليه جنحت 
الســعودية في إهانة تاريخ «أرجنتني 
مارادونا وميسي»، وسجلت انتصارا 
مستحقا في أول لقاء يجمع بني املنتخبني 

في تاريخ املونديال.
منتخب األرجنتني الذي مت تصنيفه 
باعتبــاره أحد أبرز املرشــحني للفوز 
باملونديــال ٢٠٢٢، تعرض لواحدة من 
كبرى الصدمات في تاريخه املونديالي 
بقيادة جنمه األشــهر حاليا «ميسي»، 
ولكن كــرة القدم «املليئة باملفاجآت ال 
تعترف إال بـ «العرق» واملجهود الكبير 
الذي لــم يبخل به العبــو «األخضر» 
علــى مدار اللقاء الــذي امتد ألكثر من 
١٠٥ دقائــق، فقاتلوا على كل كرة ولم 
يتركوا شبرا في امللعب اال وكان عليه 
نقطة عرق تؤكد هذا الكفاح... فهنيئا 
للســعودية التي لعبــت مبنتخب من 
الالعبــني احملليني دون محترف واحد 

ويحق لها أن تفرح.
البعض قد يعتبرها «نكسة ضخمة 
لألرجنتــني» التــي تقدمــت بهدف في 
الشوط األول وألغي لها ٣ أهداف بداعي 
التسلل، ولكن ما حدث من السعودية 
في الشوط الثاني سيبقى في الذاكرة 
بعد أن حقق فوزه األول في املباريات 
االفتتاحية بظهوره املونديالي السادس، 
حيث لم يسبق لـ«ألخضر» في مشاركاته 
اخلمس السابقة (أعوام ١٩٩٤-١٩٩٨-
٢٠٠٢-٢٠٠٦ - ٢٠١٨) حتقيق الفوز في 
أي من املباريات االفتتاحية (٤ هزائم 

وتعادل واحد).

«األنباء» ترصد أصداء االنتصار التاريخي«األنباء» ترصد أصداء االنتصار التاريخي
الدوحة - فريد عبدالباقي

حقق أبطال املنتخب السعودي 
انتصــارا غاليــا وتاريخيــا على 
املنتخــب األرجنتينــي بقيــادة 
جنمــه املخضرم ليونيل ميســي، 
حيث قلب «األخضر» تأخره بهدف 
أمام األرجنتني إلى الفوز بهدفني، 
وقــد رصــدت «األنبــاء» األجواء 
التاريخية بعد هذا الفوز من خالل 
آراء النقاد واخلبراء الذين أشادوا 
بهذا االنتصار املستحق، حيث هنأ 
مهاجم منتخب السعودية السابق 
ناصر الشمراني منتخب بالده بهذا 
الفوز التاريخي في مفاجأة كبيرة 

لم يتوقعها أحد.
املــدرب  ان  الشــمراني  وقــال 
الفرنســي هيرفي رينار جنح في 
التعامل مع املباراة بإغالق املساحات 
أمام جنــوم املنتخب األرجنتيني، 
خالل شوطي املباراة، كما أشيد بأداء 
احلارس محمد العويس الذي كان 
سببا في هذا االنتصار التاريخي.

بدوره، قال جنم النصر السابق 
سعد احلارثي إن املنتخب السعودي 
لعب بطريقة متوازنة خالل مباراته 
مع املنتخب األرجنتيني، ليخرج 
املنتخب السعودي بأغلى ٣ نقاط 

في املباراة.
وأضاف: ان اجلهاز الفني تعامل 

بطريقة ممتازة في إيقاف خطورة 
النجم األرجنتيني ليونيل ميسي 
خــالل شــوطي املبــاراة، وكانت 
تغييراته كلمة الســر في حتقيق 

هذا الفوز التاريخي.
من جانبه، أشاد املدرب التونسي 
ســامي الطرابلسي بأداء املنتخب 
الســعودي الذي قــدم واحدة من 
أفضــل مباريــات مونديــال قطر 
٢٠٢٢، مشــيرا إلــى أن املنتخــب 
الســعودي اســتحق الفــوز عــن 
جدارة واســتحقاق بفضل التزام 
العبيــه بتعليمات اجلهــاز الفني 
بقيادة الفرنسي هيرفي رينار الذي 
استطاع قراءة املنتخب األرجنتيني 

خالل شوطي املباراة وقلب تأخره 
بهدف إلى انتصار ثمني ومستحق 

في املونديال.
وقدم عميد العبي العالم السابق 
املصري حسام حسن التهنئة إلى 
الشعب السعودي وقيادته الرشيدة 
على هذا االنتصار التاريخي على 
منتخب األرجنتني، مشــيدا بأداء 

الالعبني واجلهاز الفني.
وقال حسام حسن إن هذا الفوز 
سيكون دافعا قويا لباقي املنتخبات 
العربية خالل املشاركة التاريخية 

في مونديال قطر.

طائرة خاصة تنقل الشهراني إلى أملانيا

جماهير «األخضر»: «ميسي الليلة ما ميشي»

حبس عشــاق املنتخب السعودي في 
أنحاء العالم العربي أنفاسهم إثر اإلصابة 
اخلطيرة التي تعرض لها ياسر الشهراني 
في الوقت بدل الضائع. وتعود تفاصيل 
إصابة الشهراني إلى اصطدام محمد عويس 
حارس السعودية بياسر في كرة عرضية 
للمنتخب األرجنتيني الذي حاول جاهدا 
إدراك التعادل. وسقط ياسر على األرض 
لعدة دقائق أصيب فيها احلارس السعودي 
بالهلع الشديد خوفا على زميله الشهراني 
نظرا لقوة االصطدام حيث دخل احلارس 

بركبته في رأس الالعب.

ونظرا لصعوبة اإلصابة طلب اجلهاز 
الطبي من اجلهاز الفني إجراء تبديل لعدم 

قدرة الالعب على تكملة املبارة.
وبعد إجراء األشعة تبني إصابة ياسر 
الشــهراني بكسر في الفك وعظام الوجه 
األيســر ويحتاج لتدخل جراحي ســريع 
بسبب النزيف الداخلي. وأمر ولي العهد 
السعودي صاحب الســمو امللكي األمير 
محمــد بن ســلمان  بنقل الالعب ياســر 
الشهراني بطائرة خاصة إلى أملانيا لتلقي 
العالج، بعد إصابته التي تعرض لها خالل 
مباراة املنتخب الوطني أمام األرجنتني.

«بيضها األخضر».. هكذا عال صوت هتاف 
حســني أبوتاكي في مدرجات ملعب لوسيل 
بالعاصمة القطرية الدوحة، مع إطالق صافرة 
نهاية مباراة الســعودية التــي حققت فوزا 

تاريخيا على األرجنتني.
عندمــا تقدمت األرجنتني من ركلة جزاء 
سجلها ليونيل ميسي في الدقيقة العاشرة، لم 
يخطر في بال أشد املتفائلني أن تنتهي املباراة 
بنتيجة غير ثقيلة. لكن صالح الشهري وسالم 
الدوسري اللذين أحرزا هدفي السعودية في 
الدقيقتني ٤٨ و٥٣، أشــعال مدرجات امللعب 

الذي استقبل ٨٨ ألف متفرج.
وهنا يقول أبوتاكي الذي كان متشحا بعلم 
الســعودية لـ «فرانس برس»: «هذه نتيجة 
تاريخية. كنا آتني نطمح لتقدمي مستوى جيد 
من املنتخب، رمبا تعادل. لكن هذا الفوز غير 
متوقع، بيضها األخضر. بيضوها الشباب».

ويذهب أبوتاكي بعيدا بالتفاؤل قائال إن 
«الســعودية قد تكون السبب في أن يغادر 
ميســي من دور املجموعــات»، علما أن هذا 
املونديال قد يكون األخير ألفضل العب في 

العالم ٧ مرات.
لكن مواطنه الذي عرف عن نفسه باسم 
أبوخالد (٣٨ عاما) لم يوافقه الرأي وإن خانته 
دموعه خالل احلديث «أبكي من الفرحة ألن 
فرحي كبيــر ال يوصف. ال أصــدق ما أراه. 
كنت أتوقع أداء جميال ولكن ليس فوزا على 

األرجنتني. هذا حلم».
لكنه يضيف في الوقت نفســه انه «رغم 
ذلك، قلبي مع ميسي. لديه مباراتان، سيفوز 

بهما ونتأهل معا».
ولــم يبالغ أبوخالد فــي آماله، لكنه كان 
حريصا علــى أن هذا «فــوز يعطينا الثقة، 
ويجعــل پولندا التي قالت ال أتابع وال أهتم 
بالكرة السعودية حتترمنا غصبا عنها»، ذلك 
ألن املجموعة الثالثة تضم أيضا منتخب النجم 
روبرت ليفاندوڤسكي واملنتخب املكسيكي.
تعود اخلسارة األخيرة لألرجنتني إلى ٢

يوليو العام ٢٠١٩، عندما سقطت أمام غرميتها 
التقليدية في أميركا اجلنوبية البرازيل ٠ -٢
في نصف نهائي كوبا أميركا، حققت بعدها 

الفوز في ٢٥ مباراة وتعادلت في ١١.
وكان اجلمهور السعودي حاضرا بقوة في 
املدرجات بهتافاته منذ اللحظة األولى كانت 
«أوه يا السعودية. ميسي الليلة ما ميشي».

ومن بني هؤالء الهاتفني كان عبداهللا الذي 
يبلــغ من العمر ٢١ عاما ووصل إلى الدوحة 
قبل ٢٤ ســاعة برا، فيقــول «جئت إلى هنا 
من أجل هــذه املباراة بالذات. الفوز لم يكن 
متوقعا، لكــن اآلن، نحلم بنصــف النهائي 
والنهائي أيضا. أداء أسطوري. دفاعيا خيالي، 

هجوميا محترم».
وأقول لألرجنتينيني «هذا آخر مونديال 

مليسي.. على يد السعودية».
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خواطر مونديالية

«رفعت الراس يا األخضر»
ناصر العنزي 

٭ «رفعتوا راســنا» مباراة تاريخية، هذا هو األخضر 
الســعودي، وهذه صقوره وجنومه املتأللئة بعدما حققوا 
فوزا ال مثيل له وأسقطوا ميسي واالرجنتني وتغلبوا عليه 
في دوحة اخلليج، دخل جنــوم «األخضر» برأس مرفوعة 
ومعنويات حديدية وقابلوا االرجنتني بال رهبة، تأخروا بهدف 
مبكر ثم عادوا بهدفني وقاتلوا حتى النهاية، هؤالء هم أبطال 
املواجهة محمد العويس وعلي البليهي وحسان متبكتي وياسر 
الشهراني وسعود عبداحلميد ومحمد كنو وعبداهللا املالكي 
وسلمان الفرج وفراس البريكان وسالم الدوسري وصالح 
الشــهري ونواف العابد ومدربهم الفرنسي هيرفي رينارد 
الذين قدموا مباراة العمر وأخرجوا االســطورة ليو ميسي 
ورفاقه من امللعب مهزومني مخذولني، هذه هي كرة القدم ال 
تعرف املستحيل، واملستحيل في تلك املباراة لم يكن سعوديا.

٭ سجل املنتخب االجنليزي «األسود الثالثة» أكبر نتيجة 
في املونديال حتى اآلن مستفيدا من الروح االنهزامية التي 
أظهرها العبو ايران قبل املباراة عندما رفضوا ترديد السالم 
الوطني دعما لالحتجاجات في بالدهم فاســتغل اإلجنليز 
مبكرهم كل هذه الترســبات إلى جانب تفوق فني ومهاري 
لالعبيهم على العبي اخلصم، الفوز االجنليزي جاء مستحقا 
بعدما أحسن العبو ساوثغيت استغالل الفرص وأنهوا الشوط 
األول بثالثية. االجنليز ميلكون خطا هجوما «ناريا» ميكنه 
قلب النتيجــة في حلظة وبات مؤهال للتأهــل الى األدوار 
املتقدمة للبطولة ووضح اعتماد مدربه غاريث ســاوثغيت 
على الثالثي هاري كني وساكا ورحيم ستيرلينغ ولم مينح 
الفرصة األساسية لنجم مان سيتي فيل فودن كعادة مدربي 
اجنلترا االعتماد على عناصر اخلبرة. لم يحقق االجنلير اللقب 
سوى مرة واحدة في نسخة لندن ١٩٦٦ بهدف «مشبوه» في 
املباراة النهائية مع أملانيا، وغابوا بعدها متاما عن املنافســة 
ولم يتأهلوا للنهائي طيلة البطوالت السابقة. عشاق الدوري 
االجنليزي يرونه أفضل املسابقات في العالم ولكن منتخب 

«األسود الثالثة» ال يفوز بالبطوالت.
٭ قبل استضافة الواليات املتحدة األميركية بطولة كأس 
العالــم ١٩٩٤ كانت لعبة كرة القدم حتتل املرتبة السادســة 
شعبيا، وإلجناح البطولة التقت القيادة السياسية األميركية مع 
رئيس االحتاد الدولي وقتها البرازيلي جو هافيالنغ وقالوا له 
نريد جنما كبيرا الستقطاب اجلماهير فاالميركان يعشقون 
النجوم وطلبوا منه مارادونا فقال لهم لقد توقف عن اللعب 
وهو في حالة سيئة، وسريعا مت االتصال باالسطورة العاملية 
عن طريق االحتاد االرجنتيني وأبدى موافقته واعلن الطبيب 
عن قدرته لتجهيز مارادونا بدنيا ولياقيا خالل شــهرين، 
وبالفعل قاد مارادونا التانغو وهو بعمر «٣٣» سنة و٨ أشهر 
في اول مباراتني للفوز. ويقول مارادونا: لقد تعرضت للغدر 
واخليانــة من قبل «فيفا» وحتديدا رئيســه هافيالنغ ومت 
اقصائي بداعي املنشطات بعدما جنحت البطولة جماهيريا 

ومتهيد «اللقب» للبرازيل.
٭ اجلماهيــر في مونديال قطر داخله وخارجه أظهرت 
حضورا طاغيا وجميال ومتابعة من وسائل االعالم، كما ان 
احلياة تكاد تتوقف في دول العالم، فمثل هذه البطولة ال تتكرر 
كل سنة، وفي الدوحة متيزت جماهير أميركا اجلنوبية عن 
غيرها وحتديدا البرازيل واالرجنتني، كما خطفت اجلماهير 

السعودية األنظار بحضورها الكثيف وأهازيجها.

جنوم سابقون في «األزرق»: الفوز السعودي تاريخي
والتفكير في بلوغ الدور الثاني مطلوب

املنتخب السعودي».
وطالــب احلســيني الالعبــني 
الســعوديني واملدرب بوضع هذا 
االنتصــار جانبا ابتداء من اليوم 
والتفكير باملباراتني املقبلتني لبلوغ 

دور الـ ١٦.

احلماس والروح صنعا الفارق 
مــن جهتــه، أكــد جنــم نادي 
القادسية واملنتخب الوطني سابقا 
واملدرب احلالي هاني الصقر أن فوز 
املنتخب السعودي على األرجنتني 
يثبت أن احلماس والروح يصنعان 
املستحيل أحيانا ويطغيان كذلك 
على الفنيــات واألمور التكتيكية 

بدرجة عالية. 
وأردف الصقــر قائــال: «على 
الورق االرجنتني كان أفضل بدرجة 
كبيرة ولكن التركيز الســعودي 
والــروح العالية والتكتيك اجليد 
من املدرب الفرنسي هيرفي رينار 

كانا وراء االنتصار التاريخي». 
فــوز  أن  الصقــر  وأوضــح 
الســعودية علــى األرجنتني غير 
متوقــع، وعلــى املــدرب رينــار 
والالعبني التفكير فــي املباراتني 
املقبلتني أمام پولندا يوم السبت 
املقبل، واملكســيك يوم ٣٠ الشهر 
اجلاري، وذلك من أجل التأهل للدور 

التالي وهو األهم.

وتعــرض أفضل العبيه ســلمان 
الفرج لالصابة واستبداله بنواف 
العابد قبل نهاية الشــوط األول، 
ورمبا هذان األمران يؤثران على أي 
منتخب، ولكن الالعبني السعوديني 
لم يفقدوا الثقة ومتكنوا من العودة 
وتسجيل هدفني كانا ملعوبني». 

وأضاف: «ان املدرب يعد من 
احد االسباب الرئيسية لتحقيق 
الفوز ألنه تعامل بذكاء كبير مع 
املبــاراة وزرع الثقة في جميع 
الالعبني، وهذا اتضح عقب خروج 
الفرج ودخول العابد، والحظنا 
جميعــا عــدم تأثــر منظومــة 

االنتصار الثمني سيمنحه دفعة 
معنوية هائلة جدا.

فوز مستحق
بدوره، اعتبر جنم نادي كاظمة 
واملنتخــب الوطني ســابقا أمين 
احلســيني أن الفــوز الســعودي 
مســتحق ١٠٠٪، مشــيرا إلــى أن 
إميان املــدرب الفرنســي هيرفي 
رينار بقدرات العبيه، وكذلك ثقة 
القيادة السعودية، جعلت الالعبني 
السعوديني يظهرون بصورة رائعة. 
وأكمل احلسيني حديثه قائال: 
«األخضــر اســتقبل هدفــا مبكرا 

مــن هــذا االنتصــار أن الهدفني 
الســعوديني جميلني للغاية ولم 

يأتيا بالصدفة». 
إلــى أن  وأشــار بوعبــاس 
منتخــب األرجنتــني أفضل على 
الورق قبل انطالق املباراة ولكن 
«األخضــر الســعودي» قلب كل 
التوقعــات، وفــي احلقيقة لم أر 
املنتخب السعودي بهذا املستوى 
واالنضباط والروح منذ سنوات 

طويلة. 
ومتنى أن يواصل «األخضر» 
مسيرته في كأس العالم ويصل 
الـــ ١٦، وبالتأكيــد هــذا  لــدور 

يحيى حميدان 

تفاعل جنوم الكرة الكويتية 
مــع الفــوز التاريخــي ملنتخب 
الســعودية على األرجنتني ٢-١

ضمن اجلولة األولى من منافسات 
املجموعة الثالثة في كأس العالم 
املقامة في قطر، حيث عبروا عن 
سعادتهم الغامرة بهذا االنتصار 
الــذي يحســب للعــرب جميعا 
أمام «التانغو» املدجج بالنجوم 
يتقدمهم األسطورة ليونيل ميسي، 
مؤكدين أن املنتخب الســعودي 
قدم أداء راقيا ومتوازنا أمام أحد 

املرشحني الكبار حلصد اللقب.
في البدايــة، قال جنم النادي 
العربي واملنتخب الوطني سابقا 
بدر بوعباس ان هذا الفوز تاريخي 
وغال وثمني بعد األداء الكبير الذي 
ظهر به السعوديون، خاصة في 
الشــوط الثانــي، وكانوا جميعا 
رجاال في امللعب ولعبوا بتركيز 

عال جدا. 
وأضاف بوعبــاس: «مبروك 
لالعبني الســعوديني واجلماهير 
وكذلك لألجهزة االدارية والفنية 
والطبيــة املعاونــة وللقيــادة 
الســعودية، وهــذا االنتصــار 
يســجل فــي تاريــخ الرياضــة 
اخلليجيــة والعربيــة، واألجمل 

هاني الصقر أمين احلسيني بدر بوعباس

الدوحة تكتسي بـ «اللون األخضر»
الدوحة - فريد عبدالباقي

عّمت مواكب األفراح جميع أنحاء الدوحة، عقب الفوز التاريخي 
للمنتخب السعودي. ومع إطالق السلوفيني سالفكو فينسيتش 
صافرة نهاية املباراة، انطلق املشجعون السعوديون والقطريون 
ومعهم املقيمون إلى شــوارع الدوحة في جميع مناطق قطر، 
احتفاال بهذا الفوز التاريخي األول، حيث امتألت األحياء والطرقات 
باحملتفلني الذين رفعوا أعالم السعودية وهم يرقصون ويتبادلون 
التهنئة بهذا اإلجناز. وجابت السيارات واملسيرات شوارع مدينة 
لوسيل التي احتضنت املباراة التاريخية، ابتهاجا بالفوز التاريخي، 
فيما أطلق بعض املواطنني أبواق ســياراتهم واألغاني الوطنية 
احتفاال بهذا اإلجناز الذي انتظره السعوديون كثيرا، بينما راح 
عدد من احملتفلني ينثرون احللوى بني اجلموع . واكتظت غالبية 
شــوارع الدوحة بزحام اجلماهير، ووصلت ذروته في مناطق 
املشجعني في بوليفارد لوسيل وحديقة البدع والكورنيش، حيث 
ارتفعت أعالم السعودية وقطر، وأطلقت اجلماهير األلعاب النارية 

ابتهاجا بفوز منتخب األخضر.
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فرض منتخب تونس تعادال ســلبيا ثمينا على نظيره الدمناركي أمس في مســتهل 
مشــواره في مونديال قطر لكرة القدم على ســتاد املدينة التعليمية في الدوحة، ضمن 

منافسات اجلولة األولى من املجموعة الرابعة.
دفــع كاســبر هيوملاند مــدرب منتخــب «دي رود هفيد» بأفضل عناصــره من بينهم 
كريســتيان إريكسن واحلارس كاسبر شــمايكل (نيس)، فيما أبقى جالل القادري مدرب 
«نسور قرطاج» جنم الفريق املهاجم وهبي اخلزري على مقاعد البدالء وزج بثنائي الدوري 

الفرنسي منتصر الطالبي (لوريان) وعلي العابدي (كاين).
مدفوعــة مبواكبة جماهيريــة عريضة بدت تونس وكأنها تلعــب على أرضها، فكانت 
البادئــة باخلطــورة علــى مرمى الدمنارك بتســديدة من خــارج املنطقة مــن محمد دراغر 
اصطدمت بالعب برشلونة االسباني أندرياس كريستنسن وحولت طريقها مبحاذاة القائم 

كادت تخدع شمايكل (١١).
ردت الدمنارك بتســديدة خجولة من أندرســن (٢٢)، فيما اعتقدت تونس انها افتتحت 
التســجيل بعد متريرة من مدافع ســاليرنيتانا اإليطالي ديالن برون تابعها عصام اجلبالي 

ليخترق األخير املنطقة ويسدد في الشباك إال انه كان متسلال (٢٣).
وفي لعبة جماعية رائعة من منتصف امللعب، وصلت الكرة إلى دراغر داخل املنطقة كان 

لها بيار-إميل هويبيرغ باملرصاد (٣٣).
وســدد عيســى العيدوني كرة قويــة بعد دربكة في املنطقة علــت العارضة (٣٩)، قبل أن 
يتعملق شمايكل وينقذ انفرادية ملهاجم أودنسي الدمناركي اجلبالي بإبعاده الكرة بيده (٤٣).

وقبل أن يطلق احلكم صافرة نهاية الشــوط األول تلقت الدمنارك ضربة معنوية باصابة 
العب الوسط توماس دياليني ليحل ميكل دامسغارد بدال منه في تبديل اضطراري (٤٥+١).

استهل «نسور قرطاج» الشوط الثاني ضاغطا، وأهدر عيسى العيدوني فرصة اذ فضل التمرير 
بدال من التسديد بعدما توغل إلى مشارف املنطقة أبعدها الدفاع الدمناركي (٥١)، قبل أن يسجل 
بعد ٤ دقائق روبرت سكوف هدفا الغاه احلكم بداعي التسلل على دامسغارد في بداية اللعبة.

وأجرى املدرب هيوملاند ٣ تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة ٦٥، فيما دفع نظيره التونســي 
بعد دقيقتني مبهاجم االتفاق السعودي نعيم السليتي بدال من بن سليمان.

وحتصلــت الدمنــارك على فرصتني خطيرتني في غضون دقيقتــني (٦٩ و٧٠)، األولى أبعدها 
احلارس أمين دحمان بعد تسديدة من كريستيان إريكسن، والثانية تكفل بها القائم األيسر بعد 

رأسية أندرياس كورنيليوس.
وأدخل القادري العب برمنغهام االجنليزي حنبعل املجبري وطه ياســني اخلنيسي (نادي 
الكويــت) ملنــح مزيد مــن احليوية للمنتخب بدال من املســاكني واجلبالــي (٨٠)، من دون أن 
تتبدل النتيجة. وحافظت الدمنارك على عاداتها بعدم اخلســارة أمام منتخبات القارة السمراء 
(فوزان و٣ تعادالت)، في املقابل ظل ســجل تونس خاليا من الفوز أمام منتخبات أوروبية (٤

تعادالت مقابل ٧ هزائم).

تونس.. أول املشوار 
«نقطة» أمام الدمنارك

حرم احلارس املكسيكي املخضرم غييرمو أوتشوا الهداف الپولندي روبرت ليڤاندوڤسكي 
مــن افتتاح رصيــده التهديفي في نهائيات كأس العالم، بتصديــه لركلة جزاء خالل لقاء 

انتهى بالتعادل السلبي على ملعب «لوسيل» ضمن منافسات املجموعة الثالثة.
وفي مستهل مشاركته اخلامسة في النهائيات، عن ٣٧ عاما، أبقى أوتشوا على نظافة شباك 
فريقه، في لقاء كان رجال املدرب األرجنتيني خيراردو مارتينو األفضل أداء واســتحواذا، 
لكــن الفرصــة األخطر كانت پولندية من ركلة اجلزاء التي انتزعها ليڤاندوڤســكي ونفذها 
بنفســه من دون جناح (٥٨). وبهذا التعادل، بقيت الســعودية وحيــدة في الصدارة بثالث 
نقاط من فوزها التاريخي على األرجنتني، قبل اجلولة الثانية التي جتمعها بپولندا السبت 
املقبل في «املدينة التعليمية»، فيما تلعب املكسيك مع ليونيل ميسي ورفاقه في «لوسيل».

وسيكون على الپولنديني ومدربهم تشيسالف ميخنييفيتش االرتقاء باملستوى إذا ما أرادوا 
أن يتجنب املنتخب اخلروج من الدور األول في آخر ٤ مشاركات (خرجوا أعوام ٢٠٠٢ و٢٠٠٦
و٢٠١٨)، ومواصلة احللم بتكرار إجنازي عامي ١٩٧٤ و١٩٨٢ حني حل «األبيض واألحمر» ثالثا.

وأبقى ميخنييفيتش مهاجم يوڤنتوس اإليطالي اجلديد أردكاديوش ميليك على مقاعد البدالء، 
مفضال االعتماد على ليڤاندوڤسكي وحيدا كرأس حربة صريح مبؤازرة من بيوتر جيلينسكي، 
فيمــا لم يتعاف مهاجم ولڤرهامبتون اإلجنليزي راوول خيمينيس في الوقت املناســب ليلعب 

منذ البداية مع املكسيك (دخل في الشوط الثاني).
 لم يقدم الطرفان شــيئا يذكر في الشــوط األول مع استحواذ أفضل لصالح «تريكولور» من 
دون خطورة حتى الدقيقة ٢٦ حني كان أليكسيس فيغا قريبا من افتتاح التسجيل بكرة رأسية، 
لكن محاولته مرت بجانب القائم األيسر. وقبيل انتهاء الشوط األول حصلت املكسيك على فرصة 
أخرى بتســديدة من زاوية صعبة خلورخي سانشــيس، إال أن احلارس فويتشيخ شتشيزني كان 
باملرصاد (٤٤). ومع بداية الشــوط الثاني، حصلت پولندا على ركلة جزاء احتســبت بعد اللجوء 
إلى الڤار لصالح ليڤاندوڤسكي بعدما أسقطه هكتور مورينو في املنطقة احملرمة، فانبرى لها هداف 
برشلونة لكنه اصطدم بتألق املتخصص أوتشوا (٥٨) الذي حرم العب بايرن ميونيخ األملاني السابق 
من افتتاح سجله التهديفي في النهائيات. وكاد الپولنديون أن يدفعوا ثمن هذه الفرصة الضائعة لوال 
شتشيزني الذي تألق بوجه رأسية هنري مارتني (٦٤)، وبقي الوضع على حاله حتى صافرة النهاية.

پولندا واملكسيك.. 
«سلبيان»
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متابعة: هادي العنزي

قلب منتخب فرنسا تأخره بهدف إلى فوز عريض 
على أستراليا ٤-١ في أولى مواجهات الفريقني ضمن 
اجلولة األولى من املجموعة الرابعة لكأس العالم «قطر 
٢٠٢٢»، والتي جمعت الفريقني مساء أمس على ملعب 
«اجلنوب» مبدينة الوكرة القطرية، ليظفر «الديوك» 
بـــ ٣ نقاط في بداية مشــوارهم لالحتفــاظ بالكأس 
الغاليــة، فيما خرج «الكانغارو» بهزمية مســتحقة، 

ودرس كروي مهم.
وبــدأ فريق املــدرب ديديه ديشــامب ضاغطا في 
الدقائق األولى للمباراة بغية إخافة اخلصم االسترالي 
وتسجيل هدف مبكر من شأنه أن يشكل ضغطا كبيرا 
علــى فريق املدرب غراهام أرنولــد، لكن ذلك لم يدم 
طويال، ورد رجــال أرنولد بهجمة منظمة ســريعة، 
وعرضية متقنة من املتقدم ماثيو ليكي أرســلها من 
اجلهة اليمنى لم يتأخر العب الوسط كريغ غودوين 
في تســديدها بسقف مرمى احلارس هوغو لوريس، 
ليمنــح بالده التقــدم، ومعلنا بداية مشــجعة وغير 
متوقعة لـ «الكنغارو» األسترالي (٩)، وليجبر ديشامب 

على تعديل تكتيكه قبل فوات األوان.
ولم تظهر رهبة البداية على الفريق األســترالي، 
املصنف ٣٦ عامليا والذي يشارك للمرة السادسة في 
النهائيات، لكن تهوره واملخاطرة بالتقدم كلفاه الكثير، 
حيث استغل «الديوك» ذلك بذكاء كبير، فلم يتأخروا 

بالرد، وجاء عاصفا بهدفني خالل ٥ دقائق فقط، فمن 
عرضية أرسلها ثيو هيرنانديز من اجلهة اليسرى لم 
يفوت أدريان رابيو الفرصة ليرسلها برأسه على ميني 
احلــارس ماثيو رايان معادال النتيجة (٢٦)، وبعدها 
مــرر رابيو إلى غير املراقب اوليفيه جيرو ليســجل 
الهدف الثاني لـ «الديوك»، حاول بعدها كليان مبابي 
وعثمــان دميبلــي زيــادة الغلة، لكن لــم يكن احلظ 
حاضرا، لينتهي الشوط األول بتقدم فرنسي مستحق.

وواصل بطل كأس العالم في الشوط الثاني سعيه 
لتأمني النقاط الثالث بهدف ثالث يحبط به استراليا، 
لكن سعيه لم يترجم بسبب الكثافة الدفاعية التي جلأ 
اليهــا املدرب غراهام أرنولد واعتماده على الهجمات 
املرتــدة بغية مفاجأة خصمه للمــرة الثانية تواليا، 
واقترب املدافع إبراهيما كوناتي من التسجيل لفرنسا 
لكن رأسيته علت العارضة (٦٣)، وكاد انطوان غريزمان 
أن يسجل لكن املدافع االسترالي ابعدها من على خط 
املرمى (٦٦)، و«لكن الثالثة ثابتة» وبعرضية رائعة 
مــن عثمان دميبلي متكــن املتألق كليــان مبابي من 
إضافــة الهدف الثالث برأســه (٦٨)، ويضيف جيرو 

برأسه هدف «الديوك» الرابع (٧٢).
وحاول منتخب اســتراليا تقليــص النتيجة بعد 
الهدف الرابع، لكن هجماتــه القليلة جاءت خجولة، 
وأقــرب ما تكون إلى تأديــة واجب عوضا عن إظهار 
«الكانغارو» بأفضــل صورة ممكنة، ليخرج مهزوما 

برباعية.

فرنسا تسحق أستراليا
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بعــد تنــازل منتخــب أملانيا عــن لقبه 
العاملــي قبل ٤ أعوام باخلــروج من الدور 
األول، يبدأ «املانشــافت» رحلة التعويض 
واستعادة مكانته بني العمالقة باختبار في 
املتناول، وذلك حني يلتقــي اليابان اليوم 
ضمن املجموعة اخلامسة في مونديال قطر.

وفي مباراة جتمع «دي مانشافت» بالعبني 
على دراية تامة بالكرة األملانية كون الكثير 
منهــم يلعبون في «الپوندســليغا»، يبدو 
رجال املدرب هانزي فليك مرشحني حلصد 
نقاطهم الـ ٣ األولى في املجموعة اخلامسة 
على حساب «الساموراي األزرق» في أول 

مواجهة بني الطرفني في بطولة دولية.
للمرة األولى فــي تاريخها بعد احلرب 
العاملية الثانية، أخفقت أملانيا، بطلة العالم 
أربــع مرات، في بلوغ ربــع النهائي مرتني 
تواليا في بطولة كبرى بعدما انتهى مشوارها 
أيضا في ثمن نهائي كأس أوروبا الصيف 

املاضي.
لكن «هذه األمور حتصل في بعض 
األحيــان» بحســب املهاجــم املخضرم 
تومــاس مولر الذي رأى أنه «ال ميكنك 
الفوز على الدوام. ستختبر بعض األيام 

السيئة».
وأمــام مولر شــخصيا فرصــة ذهبية 
لتعزيز سجله املونديالي البالغ ١٠ أهداف 
ورمبا الوصول الى رقم مواطنه ميروسالف 
كلوزه الذي يتصدر الئحة هدافي النهائيات 
بـــ ١٦ هدفا أمام ظاهــرة البرازيل رونالدو 

(١٥) واألملاني اآلخــر «املدفعجي» الراحل 
غيرد مولر (١٤). وفي ظل وجود ٨ العبني 
محترفــني في أملانيا، بينهــم ٧ في الدرجة 
األولى «بوندســليغا»، تعول اليابان على 
عامــل معرفتها باألملــان حملاولة اخلروج 
بنتيجة إيجابيــة تبقي بها حظوظها على 

نيل إحدى البطاقتني الى ثمن النهائي.
لكن مهاجم فرايبورغ ريتسو دوان شدد 
على أن الصداقة والزمالة ستوضعان جانبا 

عندما يطأ املنتخبان ستاد خليفة الدولي.
ويؤمن دوان أن لبالده «فرصة كبيرة» 
للتأهل عن هذه املجموعة رغم صعوبة املهمة 
في ظل وجود أملانيــا والعمالق األوروبي 
اآلخر إسبانيا بطلة ٢٠١٠ التي تسعى بدورها 
الى التعويض بعد مشــاركتيها املخيبتني 
في موندياليي ٢٠١٤ حني تنازلت عن اللقب 
وخرجت مــن الدور األول، ثــم ٢٠١٨ حني 

انتهى مشوارها عند ثمن النهائي.

«املانشافت» ينازل «الساموراي األزرق»

مورياسو: نسعى إلى الفوز
قال مدرب منتخب اليابان هاجيمي مورياســو إن مباراة اليوم أمام أملانيا «صعبة» في 

افتتاح املجموعة اخلامسة بكأس العالم، مشيرا إلى أنه يسعى للفوز بها.
وأضاف مورياسو، خالل املؤمتر الصحافي اخلاص باملباراة: «مت االستعداد جيدا خلوض 

جميع مباريات البطولة من أجل حتقيق أفضل النتائج».
وتابع: «منتخب اليابان يعتبــر كل مباراة مبنزلة نهائي مبكر، ويجب الفوز خاصة أن 

قائمة منتخب اليابان تضم ٧ العبني يلعبون في الدوري األملاني».
وأشار إلى ان مجموعة اليابان بكأس العالم صعبة ولكن املنتخب ميتلك عناصر قادرة 

على حتقيق نتائج جيدة، معربا عن ثقته في عناصر منتخبه.
من جانبه، أكد العب منتخب اليابان مايا يوشــيدا ان منتخب بالده يســعى الى تقدمي 

أفضل أداء والفوز باملباراة. 
وقال: «نعرف عناصر املنتخب األملاني جيدا، وقادرون على الفوز عليهم».

يخوض منتخب إسبانيا اليوم مواجهة 
قوية ضد منتخب كوستاريكا في بداية 
مشوارهما باملجموعة اخلامسة من بطولة 

كأس العالم في قطر.
يدخل املنتخبان املباراة بطموح الفوز 
وضمان أول النقاط في أول مواجهة لهما 
فــي تاريخ املونديال، وســبق أن تقابال 

وديا ٣ مرات.
ويأمل «ال روخا» في التألق واستعادة 
ذكريات جنــوب أفريقيا التي توج فيها 
بلقبه األول في املونديال عام ٢٠١٠، بينما 
في املقابل يسعى منتخب كوستاريكا إلى 
حتقيــق إجناز جديد يفوق ما حققه في 
مونديال البرازيل ٢٠١٤ قبل ٨ ســنوات، 
عندما وصل إلى الدور ربع النهائي، في 
أفضــل إجناز لــه في تاريخ مشــاركاته 

بنهائيات كأس العالم.
وتشارك إسبانيا في منافسات كأس 

العالم قطر ٢٠٢٢، في محاولة الستعادة 
الــروح وإثبات الــذات، وتعزيــز لقبها 
املونديالي الوحيد بلقب آخر، في مشاركتها 
الـ ١٦ باملونديال، خاصة بعد خروجها من 
دور املجموعــات في مونديــال البرازيل 
٢٠١٤، ومن الدور ثمن النهائي في روسيا 
٢٠١٨. ويتسلح املنتخب اإلسباني بجيل 
من الالعبني الشــبان مدعم بآخرين من 
أصحاب اخلبرة، يقــوده املدرب لويس 
إنريكي. وعلى اجلانب اآلخر فلن تكون 
مهمــة املنتخب الكوســتاريكي املصنف 
٣١ عامليا، والذي يشارك للمرة السادسة 
في نهائيــات كأس العالم والثالثة على 
التوالي ســهلة أمام «اإلسباني»، ويأمل 
تذكــر ما أجنــزه في مونديــال البرازيل 
٢٠١٤، عندمــا تأهل إلى الدور الثاني من 
مجموعة ضمت آنذاك منتخبات إيطاليا 
وإجنلترا واألوروغواي، ثم جتاوز اليابان 

في دور الستة عشر، قبل أن يخسر في 
الــدور ربع النهائي من هولندا بضربات 
الترجيح، إال أن مشاركة كوستاريكا في 
مونديال روســيا ٢٠١٨ لم تكن على قدر 
التطلعات، حيث ودعت البطولة من دور 

املجموعات، دون حتقيق أي فوز.
وتأهلت كوستاريكا إلى مونديال قطر 
بعدما احتلت املركز الرابع في تصفيات 
أميــركا الشــمالية والبحــر الكاريبــي، 
لتخوض امللحق العاملي املؤهل للمونديال، 
والذي فازت فيه على نيوزيلندا، الفائزة 
فــي تصفيات أوقيانوســيا، بهدف دون 
مقابل في املباراة التي أقيمت على ستاد 

أحمد بن علي في قطر.

«ال روخا» لتفادي مفاجآت كوستاريكا
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املغرب وكرواتيا.. «كل شيء جايز»
يســتهل منتخب كرواتيا، وصيف 
بطــل النســخة األخيــرة، مشــواره 
باختبار صعب أمام املغرب اليوم في 
اجلولة األولى من منافسات املجموعة 
السادسة في مونديال قطر لكرة القدم.
ســتكون املواجهة الرسمية األولى 
بــني املغرب وكرواتيــا الثانية في تاريخ 
مواجهتهما بعد األولى في دورة احلســن 
الثاني الدولية عام ١٩٩٨، استعدادا للمونديال 
الفرنسي الذي أنهاه «رفاق مودريتش» في 

املركز الثالث.
وحذر مدرب كرواتيــا زالتكو داليتش 
العبيه من االستهانة باملنافسني، مؤكدا أنه 
«ال يوجد خصم ســهل أو مجموعة سهلة، 
هــذه بطولــة العالم، أثق بفريقــي، هدفنا 

التأهل عن املجموعة».
وأضاف: «يجب أن ننسى املاضي، وعدم 

الوقوع في فــــخ التفكير مبا حـــصل قبل 
٤ سنوات».

وتعول كرواتيا على قائدها مودريتش 
أفضــل العب فــي العالم عــام ٢٠١٨ والذي 
سيخوض العرس العاملي األخير في مسيرته 
االحترافية، إلى جانب املخضرمني اآلخرين 
العب وسط إنتر ميالن اإليطالي مارسيلو 
بروزوڤيتــش وجناح توتنهام اإلجنليزي 
إيفان بيريسيتش، واألخيران سيواجهان 
زميلهما السابق في النادي اإليطالي أشرف 

حكيمي.
وكان مدافع باريس سان جرمان الفرنسي 
حاليا، تفاعل مع نتائج القرعة بنشر تغريدة 
مرفقة بصورة له مع كل من بيريشــيتش 
والبلجيكــي روميلو لوكاكو معلقا «أراكم 
قريبا». وشــدد مــدرب املنتخــب املغربي 
وليد الركراكي على ضرورة التركيز على 

مباراة اليوم «ألنها األهم.. هي األولى لنا في 
املونديال ويجب أن نكون في قمة تركيزنا 
من أجل حتقيق نتيجة جيدة تعزز حظوظنا 

من أجل تخطي الدور األول».
وأضاف: «سنلعب في مجموعة معقدة 
وصعبة. لدينا فريق جيد والروح املعنوية 
عاليــة والعبونا جيديــن، ونحن نأمل أن 

ننجز شيئا».
ويخوض املغرب املباراة بصفوف مكتملة 
باســتثناء غياب زكريا أبو خالل (تولوز) 
وإليــاس شــاعر (كوينــز بــارك رينجرز 

اإلجنليزي) بسبب اإلصابة.
وأكد طبيب املنتخب عبدالرزاق هيفتي 
أن أبوخالل سيكون جاهزا خلوض املباراة 
الثانية، فيما سيتم اتخاذ قرار بخصوص 
شاعر الحقا وتعافي سليم أمالح (ستاندار 

لياج البلجيكي) من إصابة طفيفة.

يبدأ منتخب بلجيكا مشــواره اليوم باختبار ال 
يخلو من الصعوبة أمام كندا وذلك في اجلولة األولى 
من منافسات املجموعة السادسة من مونديال قطر، 
خصوصا أن مهاجمها وإنتر ميالن روميلو لوكاكو 
سيغيب عن صفوفها في مباراتيه األوليني على األقل 

بسبب اإلصابة.
وقرر املدرب اإلسباني لبلجيكا روبرتو مارتينيز 
استدعاء أفضل هداف في تاريخ املنتخب (٦٨ هدفا 
في ١٠٢ مباراة)، الى تشكيلة النهائيات رغم اإلصابة 
التي يعاني منها في العضلة اخللفية لفخذه األيسر.

وأنهت بلجيكا استعداداتها ملونديال قطر بخسارة 
مقلقة أمام مصر ١-٢ على ملعب الشيخ جابر األحمد 

في الكويت في مباراة دولية ودية.
انتقادات وسائل اإلعالم

وأبدى العبو املنتخب البلجيكي انزعاجهم من 
انتقادات وسائل اإلعالم في بالدهم خصوصا 
مدافع بوروسيا دورمتوند األملاني توما مونييه 
الذي قال «ال أفهم ملاذا ال نظهر مزيدا من احلماس 

في بلجيكا» جتاه الشياطني احلمر.
وأوضح في مؤمتر صحافي «أنتم الصحافيون 
الرابط الرئيسي بني املنتخب واجلمهور. لذلك عندما 
تنتقدون وتكررون باستمرار أن كأس العالم ستكون 
صعبة، فإنها تؤثر على الناس». وأظهر مونييه خيبة 

أمله من «سلبية» الصحافة البلجيكية.
وتابع «عندما أقرأ أحيانا وسائل اإلعالم الهولندية 
التي ترى أن منتخب بالدها سيذهب بعيدا في املنافسة، 
في حني أنني، آسف، أعتقد أنهم ميلكون فريقا رائعا 
ومن هنا سيذهبون بعيدا في هذه البطولة، ال أفهم 

أننا ال نظهر املزيد من احلماس في بلجيكا».
وكان زميله العب وسط أتلتيكو مدريد اإلسباني 
أكسل فيتسل حتدث بخطاب مشابه حول قلة احلماس 
لدى مواطنيه األحد، وقال: «كل هذه الســلبية، هذا 
عار. للنــاس احلق في إبداء آرائهم ولكني أجد ذلك 

عارا على الرغم من كل شيء».
وأضاف «في عام ٢٠١٨، قطعنا رحلة اســتثنائية 
(بلغنا نصف النهائي)، وكنا جميعا في القمة فرديا 
وجماعيا. نريد أن نفعل الشــيء نفســه في قطر. 

املستقبل سيخبرنا».
في املقابل، يأمل املدرب اإلجنليزي جون هيردمان 
في قيادة كندا في حتقيق املفاجأة والتأهل إلى األدوار 
اإلقصائيــة، وذلك قبل اســتضافة نهائيات ٢٠٢٦

مبشاركة الواليات املتحدة واملكسيك.
وجنــح هيردمان (٤٧ عاما) فــي قيادة كندا، 
متصدرة تصفيات كونــكاكاف، إلى كأس العالم 
للمرة األولى منذ ١٩٨٦ عبر بث روح األخوة لدى 
الالعبني، دامجا بني املوهبة واخلبرة ومعيدا األمل 

لبلد بأكمله.

بلجيكا تبدأ مشوارها من محطة كندا

الركراكي: وقعنا في مجموعة املوت.. ونأمل تكرار اإلجناز السعودي
قال املدير الفنــي للمنتخب املغربي وليد الركراكي عن مواجهة كرواتيا أمس ضمن 
اجلولة األولى من دور املجموعات في منافسات كأس العالم ٢٠٢٢: «نريد أن نكرر فوز 
السعودية أمام كرواتيا ســنحاول أن نفعل مثلهم»، مضيفا: مدرب املنتخب السعودي 
رينار صديقي، إنه شخص أحترمه كثيرا، لديه شخصية قوية حتفز الالعبني على تقدمي 
األفضل، وقد كنا ســعداء جدا بفوز الســعودية على األرجنتني، ليس من أجل املدرب 
فقط، بل لألخضر كذلك. وتابع بالقول: شــيء جميل أن ترى منتخب السعودية يهزم 
األرجنتني في حضور ليونيل ميسي، هذا يؤكد أنه ليست هناك أفضلية في كرة القدم، 
وأنه يجب احترام جميع املنتخبات في كأس العالم، وقد شــجعنا السنغال أمام هولندا، 
كنت أمتنى أن يحقق إخوتي الســنغاليون الفوز، كانوا يستحقون التعادل على األقل. 
وتطــرق الركراكي خالل املؤمتر الصحافي الذي عقــد أمس الى احلديث عن مجموعة 
املغرب، وقال: نحن في مجموعة املوت، لكن املغرب ستقول كلمتها في ظل توفر العبني 
من مستوى عاملي، لقد أظهرنا أننا فريق ليس من السهل هزميته، مضيفا: اخلوف من 
كرواتيــا؟ إنها كرة القدم، ١١ العبا ضد ١١ آخرين، وعندما تكون لديك اجلودة ال ميكنك 

اخلوف من املنافسني، نحترم كرواتيا دون ثقة زائدة.
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تغريدات النجوم
إعداد: يحيى حميدان

01

02

03

04

جنم الكرة السعودية السابق 
سامي اجلابر يشيد مبدرب 

األخضر هيرفي رينار

اإلعالمي القطري خالد جاسم 
يؤكد أن املستحيل 

ليس سعوديًا

املعلق اجلزائري حفيظ 
الدراجي ميتدح أداء تونس 

أمام الدمنارك

قائد منتخب ويلز غاريث بيل 
متحفز للتحدي القادم

010204 03

جمال مبارك: ميسي سيعود للتألق كالعادة
وكورتوا أفضل حارس.. وجنم  فينيسيوس سيلمع

عبدالعزيز جاسم

في كل بطولة وحدث مهم يكون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما يتعلق 
األمر بأكبر حدث عاملي «كأس العالم» فالبد أن نرصد آراءهم وتوقعاتهم. 
«األنباء» التقت أحد جنوم الكرة الكويتية، جنم نادي القادسية والتضامن 
واملنتخب الوطني السابق جمال مبارك، واستطلعت آراءه وتوقعاته عن 

مونديال قطر:

في توقعاتك من سيتأهل إلى الدور الثاني؟
٭ املجموعة األولى: هولندا والســنغال، املجموعة 

الثانيــة: أميركا وإجنلتــرا، املجموعة الثالثة: 
األرجنتــني وپولنــدا، املجموعــة الرابعة: 

فرنسا والدمنارك، املجموعة اخلامسة: 
إسبانيا وأملانيا، املجموعة السادسة: 

كرواتيا وبلجيكا, املجموعة السابعة: 
البرازيــل وصربيــا، املجموعــة 

الثامنة: البرتغال واألوروغواي.

منتخب تتوقع أن يكون مفاجأة 
البطولة في املستوى والنتائج؟

٭ أتوقــع أن يكــون منتخــب 
السنغال ملا قدمه من مستويات 
الفتة في كأس أفريقيا وتأهله 
على حساب منتخب مصر القوي 
وسيحاول النهوض بعد كبوته 

أمام هولندا.

األقرب لبلوغ املربع الذهبي؟
وأملانيــا  وفرنســا  البرازيــل  ٭ 

واألرجنتني.

من تتوقع أن يتوج بطالً ملونديال ٢٠٢٢؟
٭ البرازيــل هــي األقــرب الى التتويــج من بني 

املنتخبات.

منتخب تشجعه، وآخر تتمنى أن يظهر مبستوى مشرف؟
٭ أنا من عشاق منتخب البرازيل، وأمتنى أن يظهر املنتخب املغربي 
مبســتوى مشــرف وفق التوقعــات، كما أمتنى جلميــع املنتخبات 

العربية التألق.

من تتوقع أن يكون احلصان األسود للمونديال؟
٭ هناك عدد من املنتخبات اجليدة والتي قدمت مســتويات مميزة 

قبل انطالق املونديال، لكن أتوقع أن تكون للسنغال كلمة.
من سيكون جنم املونديال؟

٭ بفضل تألقه في الفترة األخيرة مع ريال مدريد ســيكون األقرب 
للظفر بجائزة أفضل العب البرازيلي فينيسيوس.

من برأيك سيكون أفضل العب واعد؟
٭ هناك العديد من املواهب الشــابة خصوصا في إســبانيا كبدري 
وتشافي، لكن فينيسيوس أيضا العب صغير وقد يحصدها أيضا.

جائزة أفضل حارس ملن ستذهب؟
٭ ســيكون حارس ريال مدريــد البلجيكي تيبو 

كورتوا األقرب من بني باقي حراس املرمى.

من سيحرز لقب الهداف؟
٭ فــي الفتــرة األخيــرة متيــز نيمــار 
بتســجيله العديــد من األهــداف، لذا 

سيكون األقرب لنيل اللقب.

هل تعتقد أن النجمني كريستيانو 
رونالدو وليونيل ميسي سيظهران 

مبستوى مميز؟
٭ من الواضح أن ميسي سيعود للتألق 
ويظهر كل ما لديه، لكن رونالدو من 
الصعب أن يتألق بسبب ما عاناه خالل 
الفترة املاضية وتراجع مستواه وعدم 

مشاركته كثيرا.

العب ومنتخب افتقدته البطولة؟
٭ املنتخب اإليطالي أحد أبرز املنتخبات 
الغائبة، وفيما يخص الالعب فإن اجلميع 
كان يريد مشاهدة مهاجم مان سيتي النرويجي 

إيرلينغ هاالند.

املنتخبات العربية (قطر - السعودية - تونس - املغرب)، ما 
توقعاتك لتلك املنتخبات في البطولة، ومن تتوقع أن يتأهل للدور الثاني؟

٭ أمتنــى التوفيق جلميع املنتخبــات العربية، لكن أرى أن املغرب 
األقرب للتألق والتأهل للدور الثاني.

كيف تنظر إلى تنظيم قطر لنسخة مونديال ٢٠٢٢؟
٭ دائمًا ما أكون متواجدا في قطر خالل الفترة األخيرة، وشــاهدت 
كل مــا قاموا به من جهــد جبار في جميع النواحي، لذلك ســيكون 

العالم على موعد مع مونديال مميز.

فريق العمل

مواكبة إعالمية وتسويقية: 
إدارة التسويق واملبيعات

تصميم قسم اإلخراج بإشراف: حسن ماهر
أحمد حسن - مصطفى بركات

إعداد القسم الرياضي بإشراف: زكي عثمان 
إبراهيم مطر - ناصر العنزي - مبارك اخلالدي -  عبدالعزيز جاسم 

 يحيى حميدان - يعقوب العوضي - هادي العنزي 
الدوحة: فريد عبدالباقي

اإلكوادور منتخب 
منظم يضم عناصر 

جيدة وسيكون مفاجأة 
البطولة

املغرب وقطر سيتأهالن 
لكنهما لن يذهبا أكثر من 

الدور الثاني

توقعات النجومتوقعات النجوم

افتقدنا إيطاليا وهاالند 
في البطولة.. واملغرب 
سيظهر مبستوى 
مشرف

أملانيا وفرنسا والبرازيل 
واألرجنتني في املربع 
الذهبي

كولينا: ٨ دقائق وقتًا إضافيًا 
أمر طبيعي!

كشف رئيس جلنة احلكام في االحتاد الدولي لكرة 
القدم بييرلويغي كولينا، عن ســر زيادة عدد الدقائق 

احملتسبة في كأس العالم، كوقت بدل ضائع.
وقد تداول الكثير من اجلمهور على مواقع التواصل، 
أنه مت احتساب ٦٥ دقيقة كوقت بدل ضائع، في أول ٤

مباريات فقط مبونديال قطر.
كما أن مباراة إجنلترا ضد إيران، شهدت احتساب 
ما يقرب من ٣٠ دقيقة (إجمالي الوقت بدل الضائع في 

الشوطني األول والثاني).
 :ESPN وقال كولينا في تصريحات أبرزتها شبكة
«أخبرنا اجلميع بعدم الدهشة إذا شاهدوا احلكم الرابع 
يرفع اللوحة اإللكترونية برقم كبير، ٦ أو ٧ أو ٨ دقائق 
كوقت بدل ضائع»، مضيفا إذا كنت تريد احلصول على 
وقت أكثر للعب، فنحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين 
لرؤية هذا النوع من الوقت بدل الضائع في املباريات، 
الفتا إلى أن االحتفاالت ميكن أن تستغرق من دقيقة 
إلى دقيقتني، ووجــود ٣ أهداف يعني إضاعة نحو ٦

دقائق في املتوسط، مشددا على أن وجود إصابات مثلما 
حــدث في مباراة إجنلترا ضد إيران، ميكن أن يرتفع 
الوقت إلى أكثر من ١٠ دقائق، وأن الهدف احلقيقي هو 

القضاء على إضاعة الوقت.

سانشيز يعالج أخطاء «العنابي».. 
ويستكشف معالم «أسود التيرانغا»
يحاول املدرب اإلسباني ملنتخب قطر األول لكرة 
القدم فيليكس سانشــيز محو آثار الصدمة األولى 
لـ «العنابي» في مونديال قطر بعد خســارة املباراة 
االفتتاحية أمام اإلكوادور ٠-٢، حيث بدأ اجلهاز الفني 
للمنتخب عالج السلبيات التي ظهرت خالل املواجهة، 

السيما أن الفريق كان بعيدا عن مستواه املعهود.
وقد خــاض املنتخب القطــري تدريبا قويا على 
مالعب أكادميية أسباير استعدادا للمواجهة املرتقبة 
أمام «أسود التيرانغا» التي ستقام على ستاد الثمامة 
اجلمعة املقبل، حلساب اجلولة الثانية للمجموعة األولى.
ويعرف املنتخب القطري أن املواجهات االفتتاحية 
لها خصوصيتها، وكافة السيناريوهات التزال محتملة 
في املجموعة األولى، إذ ستكون الهواجس لدى املدرب 
اإلسباني سانشيز البحث عن إظهار الوجه احلقيقي 
للمنتخب القطــري، ومعاجلة الهفوات الدفاعية التي 
ارتكبت، ورمبا يلجأ إلى إجراء بعض التغييرات في 

هذه املنظومة.
وقد حرص اجلهاز الفني على خوض العبيه لتدريبات 
استشفائية أمس، وحرص املدرب سانشيز على مشاهدة 
مباراة السنغال وهولندا من أجل الوقوف على نقاط 
القوة والضعف في الفريق املنافس، السيما أنه ال مجال 
الرتكاب أي أخطاء خالل لقاء اجلمعة، إذ إن اخلاسر 
ســوف يفقد فرصة بلوغ الدور الـ ١٦، حيث خسر 
املنتخب السنغالي مباراته األولى أمام الطواحني ٠-٢.

وكان املدرب سانشيز قد شدد على مسألة احلاجة 
إلى التركيز على اجلانب النفسي، معربا عن عدم رضاه 
عــن األداء وتطلعه إلعادة الثقة لالعبني، وتصحيح 
مســار املنتخب في املباراة املقبلة أمام الســنغال، 
الفتــا إلى أنه يأمل في أن يكون جميع الالعبني في 
املســتوى الذهني اجليد، الســيما وأن املنتخب ال 
يعاني من أي مشــاكل فنية، وال توجد أي إصابات 

في صفوف الالعبني.
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درس بليغ للدول العربية واإلسالمية 
من دولة قطر الشقيقة في حفل افتتاح 
كأس العالم ٢٠٢٢، حول مفهوم «اإلعاقة»  
حيث ظهر املمثل األميركي األكثر شهرة 
مورغان فرميان مع «قاهر اإلعاقة» النجم 
املتألــق غامن املفتاح الذي رتل آيات من 
القرآن الكرمي في حفل االفتتاح األسطوري 
ليقول للعالم أجمع إن «شابا قطريا» قهر 
اإلعاقة اســمه غامن املفتاح، وهو اليوم 
بال شــك سفير متوج لدولة قطر وأحد 
أبرز الشخصيات امللهمة للشباب العربي، 
خاصة مــن ذوي االحتياجات اخلاصة، 
ورغم حجم اإلصابة الشديدة في اإلعاقة 
والتي تعرف باســم متالزمة االنحدار 
الذيلي (CDS) وهو مرض يتســبب في 
والدة املصابني به دون أطراف سفلية!

وللعلم والتاريخ، أن رئيس التحرير 
األستاذ يوسف خالد املرزوق قد استقبل 
املبدع املتألق غامن املفتاح وأفراد أسرته في 
مكتبه مببنى جريدة «األنباء» وبحضور 
قيادات اجلريدة سنة ٢٠١٧، وحتدث غامن 
املفتاح عن مغامراته وطموحاته التي حققها 

مؤخرا في مونديال الدوحة ٢٠٢٢.
شكرا لدولة قطر التي أعطت اإلنسانية 
درسا عظيما في تعزيز وحماية حقوق 
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقة ضمن 
املجتمع،  أولوياتها وأشركتهم كنصف 
وغامن املفتاح أمنوذج ظهر أمام ماليني 
البشر في حال أفضل بكثير من األسوياء 
في ستاد البيت الذي شهد مباراة االفتتاح 
وتألقه ومتكنه من احلركة وأداء أنشطته 
بحرية وثقة فنال إعجاب دول وشعوب 
العالم وليوصل رسالة واضحة ال غبار 
عليها بأن بعض ذوي اإلعاقة هم في حال 

أفضل من كثير من األسوياء!
الــدرس القطري البليــغ أنقله الى 
املسؤولني في دولتي وبلدي وهي التي 
سنت قانونا للمعاقني وذوي االحتياجات 
اخلاصة لكن الواقع املعيش اليوم يثبت 
لنا تخلفنا وضعفنا التأهيلي النفســي 

واالجتماعي!
هل نحن اآلن في الكويت عندنا (قانون 

معاق) يرعى املعاقني؟
أتذكر في سنة ٢٠٢١ كشفت «نزاهة» 
بالغا بشــبهة فساد وتنفيع ومخالفات 
جســدية وبصرية وذهنيــة وحركية 

وتعليمية وتطورية وسمعية ونفسية.
في سنة ٢٠١٧ نشرت الزميلة اجلريدة في 
٢٠١٧/٣/٢٠ تقريرا بعنوان: «اإلعاقة» تغرق 
في الفساد، حيث مت اكتشاف ٣١٩٤ سائقا 
وخادما مسجال على أكثر من ملف للمعاقني.
و٦٠ معاقا بصريا لديهم رخص سوق.
وإحالة ٣٨ ملفا مزورا الى النائب العام!

١٫٢ مليــون دينار صرفت دون حق 
لـ ١٧٠٩ حاالت رد منها ٢٠٠ ألف دينار.
باألمس جلست مع أب وأم مكلومني 
كانت عندهما مقابلة البنتهما وفي املقابلة 
سألت الدكتورة ابنتهما وهي تعاني من 
إعاقة بســيطة فهي متشــي وتضحك 
ومترح وجتاوب عن أســئلتك، وأثناء 
املقابلة ســألتها الدكتورة املسؤولة عن 
اللجنة بعض األسئلة والطفلة الصاحية 
السليمة اذا سئلت خافت ولصقت باألب 
أو األم، واملهم مالكم بالطويلة راحت كتبت 
الدكتورة على عجل ودون متهل (إعاقة 
شــديدة)، وال تدري انها بهذه العبارة 
الظاملة ظلمــت البنت واألم واألب على 
حد ســواء، فهي في السنوات املاضية 
باملعاقني  املدارس اخلاصة  كانت تدخل 
واآلن بعد هذه العبارة كأنها حكمت على 
البنت أن جتلس في البيت دون تعليم، 

فهل هذا يجوز؟!
وهناك مشكلة أطفال مرض السكري 
ومعاناة أهاليهم مع طرق الوقاية ومتابعة 
األنسولني خالل اليوم الدراسي من إبر 
وتركيب مضخات وتناول الدواء في ظل 
إهمال الهيئة التمريضية ونقص كفاءتها، 
ورفض اللجان الطبية تســجيل أطفال 
مرض الســكري وغيره ألخذ عضوية 
الهيئة واالستفادة من اإلمكانات املوجودة 
املســتحقة لهؤالء األطفال فيما يخدم 

هذه احلاالت.
 هذا جزء من كم من العقبات واملعوقات 

فمن يحرك املاء الراكد؟
٭ ومضة: أنا أعرف متاما تناقضات هيئة 
اإلعاقة كصحافي وإعالمي ومواطن، ولهذا 
فإنني أتوجه إلى أعضاء هذه اللجان الطبية 
من أصحاب الضمائر احلية، (أما امليتة) 
فال حاجة لي بها، بأن ينتبهوا جيدا في 
كتابة تقرير املعاق حتى ال يظلموه وال 
يحرموه حقوقه وأيضا رحمة بالوالدين 
الذين يراجعون هذه اللجان التي حتتاج 
الى مثل هذا الدرس القطري في احترام 

قدرات املعاق!
٭ آخر الكالم: مشكلة املعاق في الكويت 
ليست في إصابته أو إعاقته، لكن املشكلة 
احلقيقيــة، والتي حتتــاج الى (نفضة 
حكومية)، أدوار هذه اللجان الطبية والتي 
حتتاج الى «كفاءة وضمير يخاف اهللا».
لقد فرضت القوانني الكويتية كثيرا من 
احلقوق لذوي االحتياجات اخلاصة، ما 

جعل أصحاء يدعون اإلعاقة.
٭ زبدة احلچي:   ما نكتبه اليوم عن أوضاع 
املعاقني في الكويت أمتنى أال يحال الى 
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة، ففي 
جلانها الطبية املشكلة ما يستدعي التدخل 
ووقف االزدواجية وضياع احلقوق التي 
أقرتها التشريعات وضيعتها املمارسات!
بعض األطبــاء باللجــان الطبية ال 
يجيدون التقييم، بل يجيدون التجريح 
مع علمهم بأن هؤالء املعاقني لديهم ذكاء 

عاطفي عال جدا!
أسلوب بعض موظفي الهيئة مستفز 
جدا مع أنهم يتعاملــون مع هذه الفئة 
بالذات، كما أن كثيرا منهم يطبق إجراءاته 
دون أن يوضحوا ما هي األوراق املطلوبة، 
ما يتسبب في تأخير املعامالت لألسف.
شــيطان التفاصيل محوره (اللجان 
الطبية)، هذا ملــف يجب أن يفتح من 
جديد وأتصور أن إخواني رئيس وأعضاء 
مجلس األمة وأيضا األخ وزير الصحة 
العامة في الكويت كلهم على اســتعداد 
لنقض هــذه القرارات وإرجاع احلقوق 
ألصحابها، وقصة الطفلة التي ظلموها 
بعبارة (إعاقة شديدة)!.. ماثلة أمامنا واألب 
يطلب تظلما والبنت بحاجة الى نصرة 
حتى تتعلم دون تأخير، وكل خوفي، كما 
هو في ذاكرتي، أن أي موضوع حساس 

تشكل له جلنة يعني هذا إعدامه!
آن األوان أن نتعلم من الدرس القطري 
الشيء الكثير وأول الدروس أن املعاقني 

فيهم من هم أحسن من األسوياء!
يا دكتورة لقد دمرِت حقوق واحدة 
من ذوي االحتياجات اخلاصة بكتابتك 

لها في تقريرها (إصابة شديدة)!
فكرِت بالبنت؟ طبعا ال!

فكرِت بأهل البنت؟ طبعا ال!
دكتورة: وين قسم أبقراط الطبي؟!
ما أحوجكم إلى جلنة تقوِّم أعمالكم!

.. في أمان اهللا.

ومضات

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

الدرس القطري 
في «اإلعاقة»!

املونديال وتطور الفكر اخلططي للعبة
مبارك اخلالدي

بعيدا عن فرحتنا بانطالق املونديال على ارض 
الشــقيقة قطر ومشــاعر احلب من منطلق قومي 
وجغرافي، فال شــك أن دوحة اخلير متتلك ادوات 
التنظيم الناجح لهذا احلدث بكل املقاييس وبجدارة، 
ما يضمن بعد توفيق اهللا جناحها خصوصا بعد 
ان رصدنا التفاف كثير من دول العالم من حولها 

دعما وتأييدا.
واحلقيقــة ان املهتمني بهذا احلدث العاملي كثر 
وكل يراقبه من زاويته اخلاصة، فاالدارة والتنظيم 
واالشراف لها مختصون، وحفل االفتتاح وفقراته 
لــه رواده، وضبط االمن واحملافظة عليه له عامله 
اخلاص، وهكذا في كل قطاع. لكن االهم على االطالق 
بالنســبة للجمهور الرياضي العاشق لكرة القدم 
هو اســاليب اللعب وتطوراتها التي يتبناها فكر 
املدربني، وذلك هو السر في دميومة العشق للساحرة 
املســتديرة، اذ ان الكل يترقب ماذا ستقدم نسخة 
الدوحة من اســتراتيجات فنيــة جديدة ومبتكرة 
على صعيد اخلطط والتكتيكات اخلاصة باللعبة.
والتاريــخ الطويل لبطولة كأس العالم شــهد 
تطورات مذهلة على صعيد اساليب اللعب قفزت 
بها نوعيا وفنيا ورونقا وجماال، حيث ساد اسلوب 
اللعب ٤-٤-٢ املعتمد على قوة الدفاع ومساندة 

الظهيرين في الهجوم لعقود طويلة منذ اخلمسينيات 
والستينيات وحتى اوائل السبعينيات، ما ادى الى 
حالة من اجلمود، الى ان حانت ساعة التغيير بعد 
ان اذهلــت هولندا العالم بإدخال اســلوب اللعب 
اجلديد والشامل في نسختي ١٩٧٤ في املانيا و١٩٧٨
في االرجنتني، وبفضل في هذه اخللطة السحرية 
بلغــت بالد الزهور النهائي فــي البطولتني لكنها 
لالســف لم توفق في حتقيق الفوز باللقب، وهذه 
واحدة من االمور الســلبية للعبة، فهي ال تبتسم 
على الــدوام ملن يعطيها ويبقى عامل احلظ ثابتا 

كجزء من اللعبة.
ويبدو ان هذا االسلوب راق ملفكري اللعبة في 
البرازيل، وتبنوه دون افصاح او اعالن فنجح راقصو 
السامبا في خطف االضواء بأداء ساحر اليزال عالقا 
في االذهان في نسختي ١٩٨٢ و١٩٨٦ بقيادة املدرب 
الفذ تيلي سانتانا، لكنها لم توفق في النسختني، 
وهنا ايضا لعب احلظ دوره. واحلقيقة ان املنهج 
الشامل يعتمد على الالمركزية في حتركات الالعبني 
حيث فشلت امامه االســاليب الدفاعية التقليدية 
اليقاف حركة الالعبني والكرة، لينتشر بعدها هذا 
الفكر في اوروبا وتبنته على وجه التحديد اسبانيا 
مطلع الثمانينيات في مدارس انديتها واكادميياتها 
لتتســيد بعدها عــرش الكرة االوربيــة والعاملية 
لــدورات متعددة، على الرغم مــن ان هذه الفترة 

شهدت والدة اسلوب اللعب اخلططي ٣-٥-٢ في 
محاولة للحد من ســطوة هذا االسلوب من خالل 
الســيطرة على منطقة وســط امللعــب باعتبارها 
مركز العمليات هجوما ودفاعا واحلد من حتركات 
اخلصم بتقليص املساحات الشاغرة، وسرعان ما 

انتقلت العدوى الى البرازيل واالرجنتني.
وفي الســنوات العشــر االخيرة شهدنا ركودا 
علــى الصعيد اخلططي وتغيرت املفاهيم الفنية، 
واصبحت الســرعة والقوة البدنية هما املؤشران 
على قوة الفريق، وتبقى فنيات الالعبني هي العامل 
املرجــح لكفة منتخب او فريق على اآلخر، ولذلك 
ذهب املدربون وخبراء اللعبة الى االهتمام بالتمارين 
اخلاصــة بالســرعات وتنميتها، الــى جانب رفع 
العامل املهاري لالعب، ولعل هذا ما يفســر تطور 
اداء العبي اميــركا اجلنوبية وحتديــدا البرازيل 
واالرجنتني واوروغواي وغيرها من حيث السرعة 
بعد استفادتهم من اللعب في الدوريات االوروبية 
املعتمدة على هذا اجلانب فكرا وتكتيكا، ما ساعد 
منتخبــات بالدهم والتي ميتلــك العبوها املهارة 
العالية بالفطرة في احلفاظ على عنفوانها وارثها 
التاريخي، ومن هذه الرؤية اخلاصة نتمنى ان يشهد 
مونديال الدوحة والدة اساليب لعب جديدة حتافظ 
على رونق كرة القدم ومتعتها ويزيد معها شغف 

احملبني للساحرة املستديرة وإثارتها.

ادو: غانا قادرة على التأهل
أكد اوتو ادو املديــر الفني ملنتخب 
غانا أنه يضــع نصب أعينه التأهل إلى 
األدوار اإلقصائية لــكأس العالم للمرة 

األولى منذ ١٢ عاما.
الثمانية في  وبلغ منتخب غانا دور 
مونديال ٢٠١٠ في أفضل إجناز له وأشار 
اوتو إلى أن فريقه يستطيع تكرار هذا 
اإلجناز ورمبا تخطيه، ليصبح أول منتخب 

أفريقي يبلغ املربع الذهبي.
وقال ادو في تصريحات خاصة لوكالة 
األنباء األملانية قبل مواجهة البرتغال غدا 
اخلميس في املبــاراة األولى للفريقني 
مبونديال قطر: «نأمل بلوغ دور الـ ١٦، 
لدينا فريق جيــد وبإمكانه الفوز على 
أي فريق باملجموعة». وتضم املجموعة 
الثامنة أيضا منتخــب كوريا اجلنوبية 
وكذلك منتخــب أوروغواي الذي أطاح 
بغانا بسيناريو مثير للجدل من دور الـ 

٨ في مونديال جنوب أفريقيا ٢٠١٠. ويعول منتخب غانا الذي فشل في بلوغ 
مونديال روسيا ٢٠١٨، على عدد من الالعبني املولودين خارج غانا، مثل إيناكي 
ويليامز املولــود في بيلباو. وقال ادو املولود في هامبورغ: «لدينا الكثير من 
األفراد اجلدد، أيضا بسبب أنهم غيروا جنسيتهم، لذا من املهم أن ننضج معا 

كفريق وأن يعرف الالعبون أفكاري».

ساوثغيت: لدينا العديد من املواهب
تطرق املدير الفني ملنتخب إجنلترا 
غاريث ســاوثغيت، إلى موقف املهاجم 
هاري كني، من استكمال مباريات «األسود 

الثالثة» في مونــديال قــطر.
وكان كني قد تعرض إلصابة خالل 
الفوز على إيران (٦-٢)، ضمن منافسات 
اجلولــة األولى مــن دور املجموعات، 
وشــوهد في املمر املؤدي لغرفة خلع 

املالبس عقب املباراة بكاحل مربوط.
وقال ســاوثغيت، في تصريحات 
أبرزتها صحيفة «ذا صن» البــريطانية: 
«ال تقلقوا، هــاري بخير، لقد تعرض 
اللعب»،  لكنه اســتكمل  لعرقلة سيئة 
مضيفا لقد أخرجناه من املباراة، ألننا 
شعرنا أنها كانت حلظة ميكننا فيها منحه 
بعض الراحة، ومن اجليد أن تكون قادرا 
على وضع العبني آخرين في الهجوم، 
ليس فقط ملنح راحة للبعض، لكن لتجهيز 

اجلميع، ألن هناك مباريات مقبلة.
مؤكدا «لدينا بعض املواهب الرائعة، كما منلك العبني إذا احتجنا إليهم لتغيير 

املباراة، ميكنهم فعل ذلك».
اجلدير بالذكرأن املنتخب االجنليزي سيلتقي يوم اجلمعة املقبل مع املنتخب 

االميركي وسيسعى لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى الدور الثاني.



املجموعة األولى
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٣+ ١١٠٠٢٠٢هولندا
٣+ ١١٠٠٢٠٢اإلكوادور
٠- ١٠٠١٠٢٢السنغال

٠- ١٠٠١٠٢٢قطر

املجموعة الثانية
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٣+ ١١٠٠٦٢٤إجنلترا
١٠١٠١١٠١ويلز

١٠١٠١١٠١أميركا
٠- ١٠٠١٢٦٤إيران

املجموعة الثالثة
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٣+ ١١٠٠٢١١السعودية
١٠١٠٠٠٠١پولندا 

١٠١٠٠٠٠١املكسيك
٠- ١٠٠١١٢١األرجنتني

املجموعة الرابعة
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٣+ ١١٠٠٤١٣فرنسا
١٠١٠٠٠٠١الدمنارك

١٠١٠٠٠٠١تونس
٠- ١٠٠١١٤٣أستراليا

املجموعة السادسة
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

بلجيكا
كندا

املغرب
كرواتيا

املجموعة اخلامسة
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

إسبانيا
كوستاريكا

أملانيا
اليابان

املجموعة السابعة
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

البرازيل
صربيا

سويسرا
الكاميرون

املجموعة الثامنة
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

البرتغال
غانا

أوروغواي
كوريا اجلنوبية

النتيجةالتوقيتاملباراةم

دور الـ ١٦

السبت ١٢/٣
٦:٠٠أول املجموعة األولى × ثاني املجموعة الثانية٤٩
١٠:٠٠أول املجموعة الثالثة × ثاني املجموعة الرابعة٥٠

األحد ١٢/٤
٦:٠٠أول املجموعة الرابعة × ثاني املجموعة الثالثة٥١
١٠:٠٠أول املجموعة الثانية × ثاني املجموعة األولى٥٢

االثنني ١٢/٥
٦:٠٠أول املجموعة اخلامسة × ثاني املجموعة السادسة٥٣
١٠:٠٠أول املجموعة السابعة × ثاني املجموعة الثامنة٥٤

الثالثاء ١٢/٦
٦:٠٠أول املجموعة السادسة × ثاني املجموعة اخلامسة٥٥
١٠:٠٠أول املجموعة الثامنة × ثاني املجموعة السابعة٥٦

ربع النهائي

اجلمعة ١٢/٩
٦:٠٠الفائز من املباراة ٥٣ × الفائز من املباراة ٥٧٥٤
١٠:٠٠الفائز من املباراة ٤٩ × الفائز من املباراة ٥٨٥٠

السبت ١٢/١٠
٦:٠٠الفائز من املباراة ٥٥ × الفائز من املباراة ٥٩٥٦
١٠:٠٠الفائز من املباراة ٥١ × الفائز من املباراة ٦٠٥٢

نصف النهائي

الثالثاء ١٢/١٣
١٠:٠٠الفائز من املباراة ٥٧ × الفائز من املباراة ٦١٥٨

األربعاء ١٢/١٤
١٠:٠٠الفائز من املباراة ٥٩ × الفائز من املباراة ٦٢٦٠

حتديد املركزين الثالث والرابع

السبت ١٢/١٧
٦:٠٠اخلاسر من املباراة ٦١ × اخلاسر من املباراة ٦٣٦٢

النهائي

األحد ١٢/١٨
٦:٠٠الفائز من املباراة ٦١ × الفائز من املباراة ٦٤٦٢

النتيجةالتوقيتاملباراةم

مباريات املجموعات

األحد ١١/٢٠
٠ - ٧:٠٠٢قطر × اإلكوادور١

االثنني ١١/٢١
٦ - ٤:٠٠٢إجنلترا × إيران٢
٠ - ٧:٠٠٢السنغال × هولندا٣
١ - ١٠:٠٠١أميركا ـ ويلز٤

الثالثاء ١١/٢٢
١ - ١:٠٠٢األرجنتني × السعودية٥
٠ - ٤:٠٠٠الدمنارك × تونس٦
٠ - ٧:٠٠٠املكسيك × پولندا٧
٤ - ١٠:٠٠١فرنسا × أستراليا٨

األربعاء ١١/٢٣
١:٠٠املغرب × كرواتيا٩

٤:٠٠أملانيا × اليابان١٠
٧:٠٠إسبانيا × كوستاريكا١١
١٠:٠٠بلجيكا × كندا١٢

اخلميس ١١/٢٤
١:٠٠سويسرا × الكاميرون١٣
٤:٠٠األوروغواي × كوريا اجلنوبية١٤
٧:٠٠البرتغال × غانا١٥
١٠:٠٠البرازيل × صربيا١٦

اجلمعة ١١/٢٥
١:٠٠ويلز × إيران١٧
٤:٠٠قطر × السنغال١٨
٧:٠٠هولندا × اإلكوادور١٩
١٠:٠٠إجنلترا × أميركا٢٠

السبت ١١/٢٦
١:٠٠تونس × أستراليا٢١
٤:٠٠پولندا × السعودية٢٢
٧:٠٠فرنسا × الدمنارك٢٣
١٠:٠٠األرجنتني × املكسيك٢٤

النتيجةالتوقيتاملباراةم

مباريات املجموعات

األحد ١١/٢٧
١:٠٠اليابان × كوستاريكا٢٥
٤:٠٠بلجيكا × املغرب٢٦
٧:٠٠كرواتيا × كندا٢٧
١٠:٠٠إسبانيا × أملانيا٢٨

االثنني ١١/٢٨

١:٠٠الكاميرون × صربيا٢٩
٤:٠٠كوريا اجلنوبية × غانا٣٠
٧:٠٠البرازيل × سويسرا٣١
١٠:٠٠البرتغال × األوروغواي٣٢

الثالثاء ١١/٢٩

٦:٠٠اإلكوادور × السنغال٣٣
٦:٠٠هولندا × قطر٣٤
١٠:٠٠إيران × أميركا٣٥
١٠:٠٠ويلز × إجنلترا٣٦

األربعاء ١١/٣٠

٦:٠٠أستراليا × الدمنارك٣٧
٦:٠٠تونس × فرنسا٣٨
١٠:٠٠پولندا × األرجنتني٣٩
١٠:٠٠السعودية × املكسيك٤٠

اخلميس ١٢/١

٦:٠٠كندا × املغرب٤١
٦:٠٠كرواتيا × بلجيكا٤٢
١٠:٠٠اليابان × إسبانيا٤٣
١٠:٠٠كوستاريكا × أملانيا٤٤

اجلمعة ١٢/٢

٦:٠٠غانا × األوروغواي٤٥
٦:٠٠كوريا اجلنوبية × البرتغال٤٦
١٠:٠٠الكاميرون × البرازيل٤٧
١٠:٠٠صربيا × سويسرا٤٨
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االربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢

٢٠ نوفمبر  -  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

جديد «األنباء» 
في املونديال

كعادتها في املناسبات الرياضية الكبرى، تتواجد 
«األنباء» بني قرائها لتغطية أحداث كأس العالم 
في قطر ٢٠٢٢ من خالل إصدار «مميز» و«متفرد» 
لم يتوقف عند حدوده الورقية لتغطية «مونديال 
احللم العربي»، بل جتاوزها ليشمل مجموعة من 
اخلدمات اإللكترونية  اجلديدة، وبشكل حصري، 

وذلك للمرة األولى، ومنها:

تقارير مصّورة من قلب الدوحة
تتواجد «األنباء» عبر عدســة الزميل عبدالعزيز جاســم من 
أرض الدوحة، لعمل تقارير مصورة يومية عن أحداث البطولة.

«في اجلول»
تقرير يومي مصور على مواقع التواصل يعكس تاريخ بطوالت 
العالم وأبرز األحداث التي واكبت كل مونديال بشكل منفصل.

خدمة «سبورتس اليف اجلديدة» 
خدمة حصرية لـ «األنباء» بالتعاون مع وكالة األنباء األملانية 
(د.ب.أ) مخصصة للمواقع اإللكترونية وشــبكات التواصل 
االجتماعــي، وتوفر للمتابع كافة تفاصيل مباريات املونديال 

حلظة بلحظة.

خدمة الڤيديو 
خدمة حصرية لـ «األنباء» علــى مواقع التواصل، تتضمن 
مجموعة من الڤيديوهات اليومية يتم جتهيزها بتعاون مشترك 
بني وكالة األنباء األملانية (د.ب.أ) وشركة إنتاج أميركية لتغطية 

أحداث البطولة.

خدمة النشرة الرياضية الصوتية
نشرة أخبار رياضية يومية بالتعاون مع «BBC» تلخص 

في ٩٠ ثانية أبرز األحداث الرياضية.

خدمات إخبارية مميزة على املوقع اإللكتروني
متابعة أخبار البطولة أوالً بأول على املوقع اإللكتروني 
لـ «األنباء».. وتقارير صحافيــة وحتقيقات خاصة 

بالتعاون مع وكالة األنباء األملانية (د.ب.أ).
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