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املغرب «عّكر» صفو الكبار
خليلودجيتــش قبل شــهرين 
من البطولــة خلالفات األخير 
مع بعض الالعبني أبرزهم النجم 
حكيم زياش: «مع ذلك، فشلت 
هذه الدول في أخــذ الكرة من 
إسبانيا. لم يفلح أحد. ولذلك 

أنا لست ساحرا».
ويضيف: «عملنا ٤ أيام على 
خطة اللعب هذه. كنا نعرف أن 
بوسكيتس، غافي وبيدري هم 
املفتاح. أغلق مهاجمونا والعبو 
وسطنا كل زوايا التمرير. كان 
علينا أن نعرف إلى متى نحن 
قادرون على االستمرار. احترمت 
خطة اللعب، ثم جاءت ركالت 

الترجيح.. اليانصيب».

صريحــا بعد إقصاء إســبانيا 
بركالت ترجيــح تلت التعادل 
الســلبي فــي ســتاد املدينــة 

التعليمية.
وردا علــى ســؤال حــول 
ســعيه ملنع إيصال الكرة إلى 
العب الوسط الدفاعي سيرجيو 
بوسكيتس، قال املدرب الشاب: 
«بالضبــط.. لقــد تقبلنا عدم 
التواضع  االســتحواذ. لدينــا 
لنقول إننا لســنا فرنســا، أو 
أملانيا أو إجنلترا للتنافس على 

صعيد االستحواذ».
الــوداد  مــدرب  وتابــع 
الــذي  الســابق  البيضــاوي 
حــل بديــال للبوســني وحيد 

بينما أجهزت البرازيل، حاملة 
اللقب ٥ مرات آخرها في ٢٠٠٢، 
على كوريا اجلنوبية ٤-١، وأيضا 
سحقت البرتغال سويسرا ٦-١

في «نزال أوروبي».
لكــن اخلــرق الوحيــد في 
ربــع النهائي ملمثــل أفريقي أو 
آسيوي أو أميركي شمالي، جاء 
من املغــرب البعيد كيلومترات 
قليلة عن إســبانيا التي جرها 
إلــى ركالت ترجيح كان بطلها 

حارسه ياسني بونو (٣-٠).
«لست ساحرًا»

وإزاء هــذا اخلرق املفاجئ، 
كان مدرب املغرب وليد الركراكي 

مع إقصاء هولندا الوصيفة ثالث 
مــرات الواليات املتحدة (٣-١) 
واألرجنتني ألســتراليا (٢-١) 

دون مقاومة كبيرة.
وفيما تالعبت فرنسا بطلة 
١٩٩٨ و٢٠١٨ مبنتخب من القارة 
العجوز عندما خاضت نزهة أمام 
پولندا (٣-١)، استمتع اإلجنليز 
أبطــال ١٩٦٦ بثالثية أمام بطل 

إفريقيا السنغال ٣-٠.
وكانت اليابان الوحيدة التي 
قاومت من قارة آسيا، لكن ركالت 
الترجيح لم تسعفها أمام كرواتيا 
وصيفة ٢٠١٨، خصوصا حارسها 
دومينيــك ليفاكوڤيتــش الذي 

تصدى لـ ٣ كرات.

عّكر املغرب صفو املنتخبات 
الكبرى عندما دخــل بقوة الى 
ربع نهائي مونديال قطر، محققا 
مفاجأة كبرى بتخطيه إسبانيا 
القوية، فأصبح أول دولة عربية 

تبلغ دور الثمانية.
وفيمــا كانــت املنتخبــات 
الكبــرى تقــوم بـــ «تصفيــة» 
من هم أقل مكانــة كرويا، كان 
للمغرب كلمــة مختلفة، عندما 
صدم إسبانيا بطلة العالم ٢٠١٠
وأوروبــا ٢٠٠٨ و٢٠١٢ بركالت 
الترجيــح وأعادهــا مبكرا إلى 

مدريد.
القــارات  تصفيــة ممثلــي 
«املغمورة» بدأت في ثمن النهائي 

املعادلة أصعب 

د انتصارناالركراكي: زياش مثل نيمار ومبابي بونو لـ «األنباء»: التاريخ ُيخلِّ

مع إقصاء ممثلي آســيا، أميركا الشــمالية وأفريقيا، بقي املغرب 
ممثال وحيدا لقارات لعبت دوما األدوار الثانوية في كأس العالم.

من اصل ٢١ نســخة في املونديال، توجت أوروبا ١٢ مرة وأميركا 
اجلنوبيــة ٩ مرات. ينطلق ربع النهائي غــدا اجلمعة، مع تأهل ٥

منتخبات أوروبية، ٢ من أميركا اجلنوبية واملغرب.
ومنذ ٢٠٠٢، لم يتذوق منتخب من خارج أوروبا طعم اللقب، فتوجت 
إيطاليا في ٢٠٠٦، إسبانيا في ٢٠١٠، أملانيا في ٢٠١٤ وأخيرا فرنسا 
في ٢٠١٨. لكن مع العطش الكبير ألرجنتني ميسي أو برازيل نيمار، 
أو حتى برتغال «املنبوذ راهنا» رونالدو، تبدو املعادلة أصعب هذه 
املرة، ولم ال مفاجأة بحجم اجلبال وقوة «األســود» يكون بطلها 

املغرب ليمنح القارة السمراء أول لقب في تاريخها.

أشاد املدير الفني ملنتخب املغرب لكرة القدم، وليد الركراكي، بالعبه حكيم زياش، 
مشبها إياه بـ «نيمار مع البرازيل ومبابي في فرنسا».

وقال الركراكي في تصريحات صحافية أمس: «زياش هو صغيري، الشعب املغربي 
طالب به، وهو أحس أن عليه تقدمي شيء ما ال أعلم حلدود اللحظة ملاذا كانت لديه 
مشاكل في السابق، إنه إنسان أمنحه املسؤولية واحلب، إنه كنيمار في البرازيل، 
ومبابي في فرنسا». وتابع: «هناك مدربون يقولون إن كل الالعبني متساوون وأنا 
ال أحتدث عن املنتخب املغربي هنا، ال هذا ليس أمرا صحيحا، فرونالدو ليس مثال 
كالباقي أنا أمنحه الكثير من احلب ويكافئني في امللعب، كباقي الالعبني، لقد فهموا 
جميعا أن عليهم تبليل القميص». يذكر أن املغرب سيواجه نظيره البرتغال في ربع 

نهائي كأس العالم، يوم السبت املقبل على ستاد الثمامة.

الدوحة - فريد عبدالباقي

أبدى حارس مرمى املغرب ياســني بونو، عن ســعادته 
الكبيرة بتحقيق الفوز على منتخب إسبانيا.

وأشاد بونو بالدعم اجلماهيري للمنتخب في مونديال قطر، 
مؤكدا أن هذا الدعم وراء حتقيق هذا اإلجناز التاريخي 
للكرة العربية. وقال بونو لـ «األنباء»: حققنا حلما كبيرا 
بالتواجد ضمن أفضل ٨ منتخبات على مستوى العالم، 
وبالتأكيد سعادتنا ال توصف، السيما أن هذا االنتصار 
سوف يخلده التاريخ. وأضاف احلارس الذي اختير رجل 

املباراة بعدما صد ركلتي ترجيح: «قدمنا أداء استثنائيا 
وبطوليا، آمنا بحظوظنا أمام منتخب قوي يضم العبني 
من طراز عال جدا، فخر لنا أن نســعد الشعب املغربي 
والشــعوب العربية واألفريقيــة». وأمت بقوله: «ركالت 
الترجيح لها طبيعتها وخصوصيتها، حارس املرمى مطالب 
بالتركيز، وأن يكون حدســه عاليــا كي ينجح في صد 
الركالت، وقد وفقت في الصد، لكن اإلجناز الذي حتقق 
يحســب للمجموعة وليس لي فقط، وزمالئي الالعبون 
بذلوا مجهودا خارقا كي مينعوا املنتخب اإلســباني من 

الوصول إلى مرماي خالل أكثر من ١٢٠ دقيقة».
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بعد مرور ٨٨ عامًا على والدة هذا احللم، متكن منتخب 
املغرب أخيرا مــن حتويله إلى واقع، بعدما أصبح أول 
منتخب عربي يبلغ دور الثمانية في نهائيات كأس العالم.

وواصــل منتخب املغرب صنع التاريخ في مونديال 
قطر، بعدما تغلب بركالت الترجيح على نظيره اإلسباني 
في دور الـ ١٦، ومنذ أن ظهرت املنتخبات العربية للمرة 
األولى في كأس العالم حينما شــارك املنتخب املصري 
في نسخة ١٩٣٤، ظل حلم التواجد ضمن الثمانية الكبار 
بالبطولة األهم واألقوى في عالم الساحرة املستديرة يراود 
اجلماهير العربية، وأصبــح حلم رؤية أحد املنتخبات 
العربية ضمن عمالقة الكرة في العالم واقعا اآلن، بفضل 
املسيرة املذهلة لـ«أســود األطلس» في مونديال ٢٠٢٢، 
واألداء البطولــي لنجومــه في ظل مــؤازرة جماهيرية 

عربية غير مسبوقة.
وبدأت والدة هذا احللم مع أول هدف يحرزه العرب في 
املونديال عن طريق الالعب املصري الراحل عبدالرحمن 
فوزي في مونديال ١٩٣٤، ثم أصبح ينمو مع أول نقطة 
حتصــل عليها املنتخبات العربية فــي كأس العالم عن 

طريق منتخب املغرب في مونديال ١٩٧٠ باملكسيك.
وأخذ احللم في النمو مع أول انتصار عربي في كأس 
العالــم، والذي جاء عن طريق املنتخب التونســي عام 

١٩٧٨ في األرجنتني على حساب املكسيك.
وتعززت اآلمال العربية في اجتياز دور املجموعات 
للمــرة األولى في كأس العالم خــالل مونديال ١٩٨٢ في 
إسبانيا، الذي شهد حضورا رائعا من املنتخب اجلزائري، 
الذي تغلب على منتخبي أملانيا وتشيلي آنذاك، لكنه لم 
يتمكن من حصد بطاقة العبور للدور الثاني في النهاية.

وجاءت االنفراجة في النسخة التالية للمونديال عام 
١٩٨٦ باملكسيك، الذي شهد تأهل منتخب املغرب لألدوار 
اإلقصائية، ليصبح أول منتخب عربي يحقق هذا اإلجناز، 
وتتعاظم معه أحالم اجلماهير العربية التي كانت ترغب 
في مشــاهدة أحد منتخباتها وهــو ميضي قدما في هذا 

العرس العاملي الكبير.
وكان منتخــب املغــرب قريبا مــن دور الثمانية في 

املونديال املكسيكي، لوال خسارته ٠-١ في 
اللحظات األخيرة أمام أملانيا الغربية، الذي 
شق طريقه نحو الصعود للمباراة النهائية.
وجتــدد احللــم خــالل مونديــال ١٩٩٤
بالواليــات املتحدة األميركية، الذي شــهد 
صعــودا عربيــا آخر لدور الـــ١٦ من خالل 
املنتخب السعودي، لكن مشواره توقف عند 
تلك احلدود عقب خسارته ١-٣ أمام السويد.

وانتظــر العرب ٢٠ عاما أخرى من أجل 
رؤيــة فريق عربــي بــدور الثمانية، حتى 
جتدد هذا األمل مرة أخرى في نسخة ٢٠١٤

بالبرازيــل، الــذي شــهد صعــود املنتخب 
اجلزائري لدور الـ١٦، لكنه لم يتمكن أيضا 
من اجتياز عقبة منتخب أملانيا، ليخسر أمامه 
١-٢ بعد اللجوء للوقت اإلضافي، ليواصل 
بعدهــا منتخــب «املاكينات» مشــواره في 
البطولة ويتوج باللقب العاملي في النهاية.
وكانت كرة القدم العربية على موعد مع 
حتقيق احللم أخيرا في ٦ ديسمبر ٢٠٢٢، 
عندمــا تخطى فريق املــدرب احمللي وليد 
الركراكــي املنتخب اإلســباني، بطل كأس 
العالم عام ٢٠١٠ وما زالت اجلماهير العربية 
حتلم وتنتظــر املزيد من منتخب املغرب 

خــالل لقائه املرتقب مــع نظيره البرتغالي 
الســبت املقبل على ملعب الثمامة، من أجل 
حتقيــق اإلعجاز بالتواجــد ضمن منتخبات 

املربع الذهبي في املونديال.
وســيكون منتخب املغرب بحاجة الستلهام 

قوة ورباطة جأش بادو الزاكي وعبدالرزاق خيري 
وعبدالكرمي ميري وعزيز بودربالة ومصطفى البياز 
ومحمد التيمومي، وغيرهم من النجوم الذين قادوا 

منتخب املغرب لتحقيق أول انتصار في تاريخه في 
بطولة كأس العالم عقب فوزه ٣-١ على البرتغال 

قبل ٣٦ عاما، من أجل حتقيق األمل املنشود.

«املستقبل ليس موجودًا»

إنريكي دفع ثمن لعنة ركالت «احلظ»

على الرغم من اآلراء املتضاربة، وصلت إسبانيا الى نهائيات قطر ٢٠٢٢
في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه قبل ٤ سنوات في روسيا ٢٠١٨

عندما أقيل مدربها خولني لوبيتيغي عشية البطولة بعد أن أعلن ريال 
مدريد أنه سيتولى منصب املدرب بعد كأس العالم، ليتولى فرناندو 

هييرو مهمة اإلشراف على املنتخب خالل النهائيات.
ومقارنة مع اجلدل الذي رافق مشاركة إسبانيا في السنوات السابقة، 
فإن املنتخب احلالي خاض غمار مونديال قطر بهدوء كبير ثم بثقة أكبر 
بعد الفوز التاريخي افتتاحا على كوستاريكا بـ ٧ أهداف نظيفة، لكن بدأ 
الشــك يشق طريقه في اخلسارة أمام اليابان قبل أن تنزل الصاعقة على 
يد املغرب. في ســبتمبر، سئل إنريكي عن مستقبله مع املنتخب في حال 
الفشــل في مونديال قطر، فأجاب: «املستقبل ليس موجودا»، في إشارة 

إلى أنه يتعامل مع كل يوم على حدة.

بعدما كان قاب قوســني أو أدنى من انتهاء 
املشــوار عند الــدور األول نتيجة تقدم 
كوســتاريكا على أملانيا في اجلولة الثالثة 
األخيرة، اعتقد اإلسبان أن احلظ أسعفهم 
بإنهائهم املجموعة اخلامسة في الوصافة ألنهم 
سيتجنبون بذلك كرواتيا واألرجنتني 
والبرازيل في طريقهم املأمول 

الى نهائي مونديال قطر.
وزعــم مــدرب «ال روخا» 
لويس إنريكــي أنه لم يكن 
يتابع نتيجــة املباراة الثانية 
أملانيا  في اجلولة األخيرة بني 
وكوســتاريكا التي تقدمت لـ 
٣ دقائق علــى أبطال العالم ٤

مرات، تزامنا مع تخلف إسبانيا 
أمام اليابان، ما كان يعني خروج 
أبطال ٢٠١٠ و«املانشافت» معا من 

دور املجموعات.
وهنا أجاب إنريكي عن سؤال بشأن 
تلك اللحظة من املباراتني قائال: «هل 
كنا خارج البطولة فــي هذه الدقائق 
الثالث؟ ملاذا تعلموني بذلك؟ لم أكن أعلم.. 
كنت مركزا على مباراتنا ولو علمت بذلك 

ألصبت بأزمة قلبية».
وفي النهاية، خسرت إسبانيا أمام اليابان 
١-٢ وتأهلت بصحبة «الســاموراي» 
وصيفة للمجموعــة لتواجه املغرب 
الذي كان قد حسم صدارته للمجموعة 
السادسة، عوضا عن لقاء كرواتيا ثانية 
املجموعة، فيما دفع األملان ثمن خسارة 
النهائيات  اجلارة األوروبية وودعوا 
من الدور األول للمرة الثانية تواليا.

وقد شــكك كثر بجدية إسبانيا أمام 
اليابان واشتبهت تقارير بأن إنريكي 
درس مسار القرعة وكان يفضل بالتالي 
أن يحل في وصافة املجموعة، على أن 
يكون املغرب بوابة عبور «ال روخا» الى 
ربع النهائي، لكن الصاعقة املغربية حلت 
في ملعب املدينة التعليمية وانتهى مشوار 
أبطال جنوب أفريقيا ٢٠١٠ عند ثمن النهائي 

للنسخة الثانية تواليا.
عقدة ركالت الترجيح

قد يكون إنريكي مدركا لتاريخ إسبانيا السيئ 
في ركالت الترجيــح ولذلك طلب من كل 
العب أن ينفذ ١٠٠٠ ركلة ترجيحية قبل 

الوصول إلى قطر، لكن يبدو أن لعنة ركالت 
«احلظ» لم تفارق «ال روخا» فسقطوا في 
اختبارها للمرة الرابعــة من أصل ٥، بعد 
ربع نهائي مونديال ١٩٨٦ ضد بلجيكا، ربع 
نهائي مونديال ٢٠٠٢ ضد كوريا اجلنوبية، 
وثمن نهائي مونديال ٢٠١٨ ضد روسيا واآلن 
ضد املغرب. هزمية من هذا النوع قد تدفع 
أكبر املدربني الى التخلي عن منصبهم، لكن 
إنريكي يود «البقاء مدربا إلســبانيا طوال 
حياتي، لكن يجب علي التفكير باألمر»، وفق 
ما أفاد بعد صدمة خروج كتيبته الشــابة 
بقيادة غافي وبيدري ومساندة من املخضرم 
سيرجيو بوسكيتس. وردا على سؤال بشأن 
مستقبله، قال إنريكي: «ال ميكنني اإلجابة 
ألني ال أعلم. أمام املنتخب الوطني املتسع 
من الوقت. أنا ســعيد بتعاملي مع االحتاد 
اإلسباني، الرئيس»، مضيفا: «لو كان األمر 
يعود لي، لبقيــت طوال حياتي، لكن األمر 
ليس كذلك». وتابع: «يجب أن أفكر بهدوء 
مبا هو األفضل لي وللمنتخب الوطني. كل 

األوضاع سيكون لها تأثيرات».
محاباة العبي برشلونة

وقد انتقد إنريكي في بعض األحيان للتحيز 
ضد العبي ريال مدريد ومحاباته لبرشلونة، 
ولم يكن األمــر مختلفا في مونديال قطر 
بضمه ٨ العبني من النادي الكتالوني والعبني 
فقط من غرميه امللكي، ما سيعطي صحافة 
العاصمة ســببا إضافيا النتقاده عقب هذا 
اخلروج املخيب الناجم عن اختياره من سينفذ 
أوال ركالت الترجيح وفق ما أفاد، قائال: «أنا 
اخترت من سينفذ، اعتقدت أنهم األفضل من 
بني املوجودين على أرضية امللعب». وتابع 
«اخترت املنفذين الثالثة األوائل وسأكرر األمر 
ذاته» لو خيرت مجددا، مضيفا أنه لو منح 
خيار تبديل شيء ما «كنت سأخرج بونو (من 
املرمى املغربي) وأضع مكانه حارسا آخر».

وبالنسبة إلنريكي الذي خرج وفريقه بعد 
الفشل في ترجمة أي من الركالت الترجيحية 
األولى بعدما أصاب بابلو سارابيا القائم في 
األولى وصد بونو الثانية والثالثة لكارلوس 
سولير وبوسكيتس، فإن ركالت الترجيح 
«ليست يانصيب بالنسبة لي. يجب أن تسيطر 
على نفســك، أن تعرف كيف تسيطر على 
نفســك. كنت الختار الالعبني أنفسهم (لو 

خيرت مجددا)».

«أسود األطلس» أنهوا ٨٨ عامًا 

من انتظار «احللم العربي»
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فرحة مغربية كبيرةفرحة مغربية كبيرة

بصيحات الفرح والزغاريد والدموع، احتفل 
املغاربــة بتأهل منتخبهم للمــرة األولى إلى 
ربع نهائي مونديال قطر. فما أن سجل النجم 
أشــرف حكيمي ركلة الترجيح التي حسمت 
املواجهــة، علت صرخات الفــرح والزغاريد 
ومنبهات السيارات في شوارع الدار البيضاء 
كما في وسط العاصمة (الرباط)، التي توقفت 
فيها احلركة تقريبــا طوال مدة املباراة التي 

تصدرت االهتمامات في األيام األخيرة.
وبعد دقائق قليلة، جتمع مواطنون من كل 
األعمار في شارع محمد اخلامس الرئيسي وسط 
العاصمة لالحتفال بهــذا اإلجناز التاريخي. 
وأظهرت مقاطع ڤيديو على وسائل إعالم محلية 
ومواقع تواصل اجتماعي امللك محمد السادس 
يشــارك املواطنــني فرحتهــم مرتديا قميص 
املنتخب، وهو في ســيارة وســط العاصمة. 
كذلك شوهد ولي العهد األمير موالي احلسن 
في السيارة نفسها وقد ارتسمت على وجهه 

ابتسامة عريضة.
وكان امللك هنأ قبيل ذلك أعضاء املنتخب 
في اتصال هاتفي مع رئيس االحتاد املغربي 
فوزي لقجع «على مسارهم وتأهلهم التاريخي»، 
داعيا إياهم إلى «احلفاظ على نفس النهج في 
هذه املســابقة، ومواصلة تشريف كرة القدم 

الوطنية ورفع العلم الوطني عاليا».
وأوردت وســائل إعالم محلية ڤيديوهات 
تظهر احتفاالت في شوارع الكثير من املدن.

في الدار البيضاء، قال عماد آيت أوجنار الذي 
تابع املباراة في مطعم إيطالي امتأل عن آخره: 
«كنا ماليني املغاربة وراء املنتخب، هذا الفريق 
يعبر عن روح ووحدة». وأضاف مبتهجا: «هذا 
انتصار للمغرب إلفريقيا وللعالم العربي وكل 
األمم التــي آمنت بحظوظنــا، نحن فخورون 
بكوننا مغاربة». بدورها أعربت الشابة ملياء 
أفريا عن فرحتها قائلة: «ال أستطيع أن أصدق، 

هذا الفريق صنع معجزة».
كذلــك عمــت الفرحــة مواقــع التواصــل 
االجتماعي مبجرد انتهاء املباراة التي شهدت 
نديــة عاليــة. وكتب أحد رواد «فيســبوك»: 
«بكل بساطة هذا هو أقوى وأحسن لقاء لعبه 
منتخــب عربــي أو أفريقي فــي تاريخ كأس 
العالم»، وأضاف آخر: «هذا الفريق يتجاوز أفق 
أحالمي.. شكرا لهؤالء األبطال الذين نشروا 

الفرح في كل البيوت».

حلظــات توتر ووئام على مدى قرون، فضال 
عن وجــود جالية مغربية مهمة بإســبانيا. 
وبعد خالف ديبلوماسي استمر سنة تقريبا 
بسبب قضية الصحراء الغربية، عادت املياه 

إلى مجاريها بني البلدين.
والعالقــات غنية بــني البلدين أيضا على 
صعيــد كــرة القدم، حيــث يحظــى الدوري 
اإلســباني بشعبية كبيرة في املغرب، كذلك، 
يلعب الكثير من املغاربة في الدوري اإلسباني 
مثل احلارس ياســني بونو واملهاجم يوسف 
النصيري في إشبيلية، فضال عن املدافع جواد 
الياميق في بلــد الوليد واجلناح عبدالصمد 
الزلزولي العب أوساسونا. في املقابل، ولد جنم 
املنتخب أشرف حكيمي في مدريد وترعرع فيها 
ولعب في صفوف ناديها األشهر ريال مدريد.

«من اخلليج إلى احمليط»

خلف «أسود األطلس» شغفا عارما، ليس في 
املغرب فحسب، بل في أرجاء املنطقة العربية، 
فكتبت صحيفة «ليكونوميســت» املغربية: 
«البلــد في حاجــة أكثر مــن أي وقت مضى 
الستغالل هذه القوة الناعمة ليس فقط إزاء 
األجانب، لكن أيضا وخصوصا إزاء أبنائه».

وجتاوز هذا الدعم حدود املغرب إلى بلدان 
عربية، مع تداول رواد مواقع التواصل في األيام 
املاضية ڤيديوهات الحتفاالت وفرح في عفرين 
بسورية وغزة في األراضي الفلسطينية، حتى 
أن فنانني في حفل زفاف فلسطيني ارجتلوا 

أغنية احتفاء بأسود األطلس.
واحتفل العبــو املنتخب املغربي بفوزهم 
على إســبانيا برفع العلم الفلســطيني على 

أرض امللعب.
كذلــك مت تداول ڤيديو مــن مدينة جيجل 
جزائريــني  مواطنــني  يظهــر  اجلزائريــة 
يؤكــدون مســاندتهم املنتخــب املغربي ضد 
إســبانيا وتفاؤلهم بإمكاناته، رغم القطيعة 

الديبلوماسية بني الدولتني.
وهنــأ عدة العبني دوليني جزائريني أيضا 

املنتخب املغربي باإلجناز الذي حققه.
وكتبت صفحة «دي زد فوت» اجلزائرية 
على تويتر: «بعيدا عن كل منشورات الكراهية 
فــي مواقــع التواصــل االجتماعي، الشــعب 
اجلزائري وراء الشعب املغربي (...) إخوتكم 

وجيرانكم معكم».

وأثارت مباراة املغرب مع إسبانيا، التي 
تبعد ١٤ كيلومترا فقط عن أقرب حدود بني 
البلدين، اهتماما وحماسة كبيرين طوال 
األيام املاضية، حيث ظلت اجلماهير تترقب 

مواجهة صعبة، رغم التفاؤل واحلماس 
الذي خلفه تأهل «أسود األطلس» إلى دور 
ثمن النهائي متفوقني على كرواتيا وصيف 
البطل في املونديال املاضي وبلجيكا التي 

كانت بني املرشحني للمنافسة على اللقب.
واكتسبت املواجهة نكهة خاصة كون 
البلدين يرتبطان تاريخيا بعالقات ثقافية 
عميقة وعالقات سياسية معقدة تخللتها 
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ملك املغرب هنأ لقجع والركراكي باإلجناز التاريخي

أفراح عربية في قلب «الدوحة»
صحف إسبانيا تهاجم 

«ال روخا»: «يا لها من ضربة»

احتل سقوط إسبانيا املدوي على يد املغرب عناوين 
الصحــف احمللية الصادرة امــس، حيث حتدثت عن 
«الفشل الذريع» ملنتخب «ال روخا» في تسجيل أي من 
ركالت الترجيح التي حسمت الفوز في النهاية لـ«أسود 

األطلس» بثالثية نظيفة.
وبعنوان «ضربة قاضيــة في املونديال»، افتتحت 
صحيفة «موندو ديبورتيفو» عددها مع صورة لالعبي 
منتخب املغرب، الذي دخل التاريخ من أوســع أبوابه 
بعدما أصبح أول منتخب عربي يتأهل لربع نهائي كأس 
العالم، وهم يركضــون في امللعب احتفاال باالنتصار 
مخلفني وراءهم العبي إســبانيا على صف واحد بال 
حراك وعالمات خيبة األمل على وجوههم. وأشــارت 
الصحيفة الكتالونية في عنوان فرعي إلى أن «إسبانيا 
حتطمت مرة أخرة في ثمن النهائي بعد فشلها في اختراق 
دفاع املغرب اجليد وتسجيل ولو ركلة ترجيح واحدة».

كما أبرزت الصحيفة أن «سارابيا وسولير وبوسكيتس 
أهدروا ركالتهم، وحكيمي بتسديدة على طريقة بانينكا.. 

أرسل اإلسبان إلى بيوتهم».
ولم جتد «سبورت» الكتالونية أيضا أفضل من عنوان 
«يا لها من ضربة» لوصف الهزمية املؤملة إلسبانيا التي 
«أصبحــت خارج املونديال بعد ركالت ترجيح كارثية 

أهدروا فيها ٣ ركالت».
من جانبها، اعتبرت صحيفة «ماركا» أن «املونديال 
كبير علينا»، مشيرة إلى «فشل ذريع في ثمن النهائي 
إلسبانيا بقيادة إنريكي». وأضافت «تعرضوا لإلقصاء 

من بطولة انتقلوا فيها من الكثير إلى ال شيء».
وبصورة إلنريكي وهو يضع يديه فوق رأسه عقب 
الهزمية، افتتحت صحيفة «آس» عددها الصادر امس 
بعنوان «قضي األمر»، مشيرة إلى أن «إسبانيا تغادر 
املونديال بركالت الترجيح عقب اســتحواذ يصل إلى 

حد امللل وقليل جدا من التسديد».
بدورها، انشغلت الصحف العامة اإلسبانية بوداع 
املنتخب الوطنــي ملونديال قطر، حيث خصصت «إل 
باييس» جزءا كبيرا من صفحتها الرئيسية للموضوع 
وعنونته «إسبانيا تسقط بكثير من االستحواذ الذي 

لم ينفع في شيء».
وأبــرزت الصحيفة في عنوان فرعي أن «ال روخا 
كان عاجزا أمام صالبة املغرب. لم ينجحوا في التسجيل 
على مدار ١٢٠ دقيقة وأهدروا ٣ ركالت ترجيح حاسمة».

أمير قطر احتفل مع اجلماهير
كعادته في متابعة أحــداث ومباريات البطولة، 
كان صــــاحب السمو أمير قطر الشيـــــخ متيم بن 
حمد آل ثاني شاهدا ملباراة املغرب من امللعب، حيث 
تفاعل مع أحداث املباراة وانفجر فرحا عقب انتهائها، 
كما حرص على حمل العلم املغربي ومؤازرة جميع 
أنصــار «أســود األطلس» وأشــار بعالمة اإلعجاب 

بإبهامه وأمسك بالعلم املغربي.
وغردت امللكة رانيا زوجة عاهل األردن على تويتر 
بالعربية: «مبروووووك ألسود األطلس فرحتونا».

كما انهالت التهاني على املنتخب املغربي من الزعماء 
العرب، منهم حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، ورئيس الوزراء اللبناني جنيب 
ميقاتي، ورئيس الوزراء الليبي عبداحلميد الدبيبة، 
كما كتب نائب املجلس احلاكم للسودان محمد حمدان 
دقلو عبر «تويتر»: «شكرا أسود األطلس»، مضيفا: 

«مبروك للجمهور العربي واألفريقي».

الدوحة ـ عبدالعزيز جاسم ـ فريد عبدالباقي

عاشت اجلماهير العربية بصفة عامة واملغربية بصفة 
خاصة، ليلة من ألف ليلة وليلة، وذلك بعد االنتصار التاريخي 
الذي حققه املنتخب املغربي على نظيره اإلسباني بركالت 
الترجيح ٣-٠ في اللقاء الذي جمع املنتخبني في دور الـ١٦

على ستاد املدينة التعليمية، ومواجهة منتخب البرتغالي 
في ربع نهائي البطولة مساء السبت املقبل.

ووسط االحتفاالت العارمة في أرضية امللعب، تلقى رئيس 
اجلامعة املغربية فوزي لقجع واملدرب وليد الركراكي اتصاال 
هاتفيا من العاهل املغربي امللك محمد الســادس لتهنئتهم 
علــى اإلجنــاز الكبير، داعيا إياهم إلــى احلفاظ على نفس 
النهج في مونديال قطر، ومواصلة تشريف الكرة املغربية.

كما تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي في املغرب، 
مقطع ڤيديو ملشاركة امللك محمد السادس، الشعب املغربي 
االحتفاالت في الشوارع بفوز املنتخب الوطني على إسبانيا 
في كأس العالم. ووثق الڤيديو املنتشر على مواقع التواصل 
االجتماعي حلظة مرور ملك املغرب بسيارته وهو يحتفل مع 
أعداد كبيرة من اجلماهير، في الشوارع عقب تأهل املنتخب 
املغربي إلى الدور الربع النهائي في كأس العالم، كما أظهر 
الڤيديــو ملــك املغرب محاطا بأعداد كبيرة من املشــجعني 
يحملون أعالما ويهتفون بعبارات: أسود األطلس.. مبروك 

علينا.. دميا مغرب.
ومازالت الدوحة تعيش أجواء احتفالية رائعة في جميع 

مناطق الدوحة، حيث أشعلت الفرحة سوق واقف، ومنطقة 
مشيرب، وكورنيش الدوحة، فيما انطلقت األلعاب النارية 
فــي كل مكان ابتهاجا بتأهل األســود، ولم تقتصر الفرحة 
على الدوحة فقــط، وبدا األمر أنه يوم التضامن والتالحم 
العربي الكبير ابتهاجا بفوز األســود الذي أســعد أكثر من 

٤٠٠ مليون عربي.
وأكــدت اجلماهير املغربية والعربيــة أن جميع العبي 
منتخب األســود كانوا جنوما فوق العــادة بعد أن حققوا 
إجنازا تاريخيا بالوصول إلى الدور الثمانية كأول منتخب 
عربــي يصل إلى هــذا الدور خالل املشــاركات العربية في 

نهائيات كأس العالم.
وأشــاد االحتاد الدولي لكرة القــدم «فيفا» بالنجاحات 
املتواصلة لكرة القدم املغربية، حيث قال في تقرير نشره 
على موقعه الرســمي: احتضن املغــرب في يوليو املاضي 
ورشة عمل ملخطط تطوير املواهب «فيفا»، في إطار خطة 
تطوير املواهب التي دشــنها أرســني فينغر مدير التطوير 
العاملي لدى «فيفا» في فبراير ٢٠٢٠، ليؤكد املغرب رغبته 
في مواصلة التطور ووضعه كامل اإلمكانات حتت تصرف 

الفئات الصغرى التي تعتبر مستقبل الكرة املغربية.
هــذا، وحرصت اجلماهيــر املغربية علــى التواجد في 
الدوحة من أجل مساندة «أسود األطلس»، حيث متت زيادة 
عــدد رحالت الطيران ســواء من خالل اخلطــوط اجلوية 
القطرية الناقل الرســمي ملونديــال قطر، وأيضا اخلطوط 
امللكية املغربية، الناقل الرســمي لـ«أســود األطلس»، كما 

أعطت اخلطوط املغربية تسهيالت للجماهير املغربية التي 
تواجــدت فــي الدوحة في دور املجموعــات من أجل البقاء 
وجدولة رحالتهم بعد تأهل األسود لدور ربع النهائي وذلك 

مجانا ودون مصاريف إضافية.
وارتفعت الهتافات أيضا في القاهرة وتونس وبيروت 
وعمان وبغداد ورام اهللا ومدن أخرى، حيث ابتهج العرب 

بالفوز غير املتوقع إلى حد بعيد على إسبانيا.
وقال حازم آل فايز، وهو أردني كان يطلق بوق سيارته 
في وسط عمان مع أصدقائه، «هذا فوز لكل العرب، ال للمغرب 
وحده والفرح أكبر أيضا مبا أنه حتقق على أرض عربية».

وقال حسن ســالم، وهو فلسطيني شــاهد املباراة في 
مدينة رام اهللا بالضفة الغربية، «اليوم منح املغرب الفوز 
جلميــع العرب». وقال رالف بيضون فــي بيروت: «أعتقد 
أنه فوز رائع وكانت احلاجة إليه ماســة من شــبان العالم 

العربي وخصوصا شبان املغرب».
وفي أحد مقاهي العاصمة التونسية، صفق املشجعون 
وغنوا بعد انتهاء املباراة. وقال نور الدين ساسي، الذي كان 
يشاهدها مع أصدقائه، «إنه فوز تاريخي واملغرب يشرف 

جميع العرب واألفارقة».
وقال املصري محمد علي (٣٥ عاما) إنه شعر بالتوتر في 
أثناء مشاهدة املباراة في القاهرة. وأضاف «يساعدهم اللعب 
في قطر كثيرا، يقف وراءهم جميع املشجعني العرب هناك».

وفــي مدينة عدن اليمنية، تابــع اآلالف املباراة بترقب 
وتفاؤل حذر إلى أن حقق املنتخب املغربي االنتصار.
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أجرى التحقيق - هادي العنزي

تقترب بطولة كأس العالم من أيامها األخيرة، بعدما دخلت املنافســات مراحلها األخيرة في ظل متعة وإثارة كبيرتني، بدءا من الدور ثمن النهائي، 

وصوال إلى النهائي ١٨ ديسمبر اجلاري. «األنباء» استطلعت آراء عدد من الرياضيني مبختلف توجهاتهم، وخبراتهم الرياضية، ومسيرتهم الكروية، عن 

أبرز سمات مونديال قطر، سواء من حيث التنظيم واإلدارة، أو من حيث املستويات الفنية، وما قدمه املونديال للكرة العاملية في املجمل.

وجاءت كلمات الرياضيني إشادة بالتنظيم األفضل واألكثر تكامال في تاريخ كأس العالم، وثناء على حسن ضيافة أهل قطر جلميع شعوب املعمورة، 

وتكاد تكون اآلراء قد أجمعت من الناحية الفنية على أن السمة الغالبة جلميع الفرق املتميزة في البطولة اللعب اجلماعي، واالنضباط التكتيكي، وعدم 

االعتماد على املهارات الفردية، فضال عن عدم ظهور موهبة جديدة في البطولة.

أنور يعقوب: حسن التنظيم وابتسامة 

اجلماهير دالئل على النجاح القطري

العدواني: «الضغط العالي» واللياقة البدنية

والتحول من الدفاع للهجوم عالمات فنية فارقة

السربل: خارطة كرة القدم تغيرت.. والدوحة تألقت

ذكر املدرب الوطني أنور يعقوب أن قطر فاقت التوقعات تنظيما وإدارة ألكبر بطولة كروية في العالم، وقد 
حرصت على التواجد في البطولة العاملية، وسعدت مبا شاهدته من ضيافة قطرية رفيعة املستوى، وتنظيم دقيق 
في جميع املالعب، مما مكن اجلماهير احلاشدة من الدخول بسهولة ويسر، باإلضافة إلى حسن االستقبال، وهذا 
أمر يضاف إلى النجاحات التي حققتها قطر، سواء في حفل االفتتاح أو في األدوار التمهيدية، ولعل االبتسامة 

التي شاهدتها ترتسم على وجوه العديد من اجلماهير الرياضية دليل آخر على جناح البطولة.
وأشــار يعقوب إلى إجناز املنتخب املغربي، مؤكدا انه كان على درجة عالية من الثبات الفني، مما مكنه من 
املضي قدما إلى مراحل متقدمة في البطولة، مضيفا: بالنسبة للمستوى الفني يعد جيدا وليس ممتازا، وشهدنا 
العديد من الفرق تهتم باجلانب الدفاعي، واحلرص املبالغ فيه على نظافة شباكها، كما لم يشهد املونديال مواهب 
جديدة باســتثناء الفرنســي كيليان مبابي الذي سبق أن دشن مســيرته بأفضل االجنازات بالفوز بكأس العالم 

في روسيا ٢٠١٨ مع منتخب بالده.

أكد املدرب الوطني ظاهر العدواني أن الضغط العالي كان السمة األبرز 
ألغلب املنتخبات املشــاركة في املونديال، بهــدف حتقيق نتيجة جيدة، أو 
عــدم اخلروج بهزمية ثقيلة، كما أظهرت البطولــة القيمة العالية للتحول 
السريع من الدفاع للهجوم، وأهمية اللياقة البدنية العالية في مجاراة الفرق 
مبختلف مســتوياتها، والعطاء حتى الدقائق األخيرة، مضيفا ان البطولة 
جاءت جيدة من حيث املســتوى الفني، وهذا مرده إلى جاهزية املنتخبات 
املشاركة، ولكون البطولة جاءت في منتصف املوسم لم يصل الالعبون إلى 
مرحلة اإلرهاق، وقلة اإلصابات، كما الحظنا اختفاء املواهب، واعتماد الفرق 
على اللعب اجلماعي نهجا ثابتا في جميع املباريات، باإلضافة إلى االنضباط 

التكتيكي كعالمة بارزة، مشيدا بتنظيم قطر الذي عده أكثر من رائع.
وقال العدواني: «أحد أبرز املكاسب التي ظهر بها املونديال من الناحية 
الفنية تقارب املستوى الفني للمنتخبات التي يصنفها الكثير من املتابعني 
على أنها منتخبات الصف الثاني، وقد قارعت الفرق الكبيرة وتفوقت عليها، 
ممــا أكد تطورها الفني، ولعــل الفارق الوحيد الذي جعلها تتأثر فنيا عدم 
وجود صــف ثان بجودة فنية عالية، وتلك كانت عالمة فارقة لدى العديد 
من الفرق وخاصة العربية، باستثناء املغرب الذي ميتاز بوجود عدد غير 
قليل من الالعبني ذوي املســتوى الفني الرفيع. ورشــح العدواني منتخب 

البرازيل للذهاب بعيدا في املونديال.

قال العب نادي اجلهراء الســابق واملدرب الوطني سلمان 
السربل أن بطولة كأس العالم احلالية كشفت أن خارطة كرة 
القدم تغيرت إلى درجة كبيرة، بعد املستويات الفنية العالية 
التي قدمتها فرق القارتني اآلسيوية واألفريقية. وقال: «املنتخبات 
اآلسيوية على سبيل املثال حققت مفاجآت كبيرة أكدت معها 
تطورهــا فنيا وبدنيا، ودالئل ذلك فوز الســعودية واليابان 
وكوريــا اجلنوبيــة في مواجهات مع أفضــل الفرق العاملية، 
وكذلــك تصدر املغرب ملجموعته بوجــود كرواتيا وبلجيكا، 
والطمــوح اليوم مغاير ملــا كان عليه، ودليل ذلك، عدم رضا 
املنتخب الســعودي عن خروجه من الدور األول»، الفتا إلى 
انه ال توجد تغييرات تكتيكية جديدة، باستثناء اعتماد أغلب 
الفــرق على «الضغط العالي» املتبادل، ولعل التغيير األبرز 
هو في عقلية الالعبني، وفي املجمل هذه البطولة تعد بطولة 
الفرق وليست النجوم، باستثناء األرجنتيني ليونيل ميسي.
وأشــاد الســربل بتنظيم قطر للمونديــال، مبديا فخره 
واعتزازه بحسن التنظيم الذي شرف العرب جميعا، وأظهر 
الوجه احلضاري للمنطقة باملجمل، مضيفا ان تنظيم قطر 
«حكاية تروى»، من حيث املنشآت، واملواصالت، وحضور 
اجلماهير، لتتكامــل العناصر ليصبح املونديال األروع في 
التاريخ. ورشــح الســربل فوز البرازيل بــكأس العالم، مع 
متنياته بفوز املنتخب األرجنتيني تقديرا للجهود الكبيرة 

التي قدمها ويقدمها ميسي.

رياضيون لـ«األنباء»: ضيافة أهل قطر رياضيون لـ«األنباء»: ضيافة أهل قطر 
واللعب اجلماعي أبرز سمات املونديالواللعب اجلماعي أبرز سمات املونديال
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جابر: ال جنوم جددًا في املونديال.. 

والقطريون أعجزوا من بعدهم

محمود: تقييم احلكام مرتفع..

وأغلب القرارات صائبة

دهيليس: تطور الكرة اآلسيوية 

واألفريقية وراء تقارب املستوى

السالمة: قطر كسرت احلاجز .. واملغرب األفضل

أكد احلكم الدولي علي محمود أن مونديال ٢٠٢٢ لم يشهد قرارات حتكيمية أثرت سلبا 
على أي مباراة، وجاءت قيادة جميع احلكام للمباريات جيدة، فقد كانوا حاضرين بشــكل 
قريــب من الكرة، وجاءت قراراتهم منصفة وعادلة بدرجة كبيرة، وعليه أعتقد أن التقييم 
العــام للحــكام مرتفع، وإن كانــت هناك من أخطاء فهي ال تكاد تذكر ولم تؤثر ســلبا على 

النتيجة النهائية ألي مباراة سواء في األدوار التمهيدية أو دور الـ ١٦.
وأشار محمود إلى أن تدخل تقنية حكم الڤيديو املساعد (VAR) جاء قليال جدا في البطولة، 
ولم نشهد سوى حالتني أو ثالث على األكثر، وكان اللجوء إلى الـ «VAR» مستحقا للفصل 

في قرارات تبدو جدلية، وحتمل أوجها عدة.
وأضــاف أن املونديال جاء مثاليا من الناحية التحكيمية، وهذا يرجع إلى العقلية 
االحترافية التي يتمتع بها الالعبون، وكذلك جودة احلكام، والشروط التي فرضها 
البلــد املنظم، والتقنيات التكنولوجية املســاعدة التي وفرها القائمون على 

البطولة، ما ساهم في جناح مهمة احلكام.
وشــدد محمود على أن كأس العالم في نسختها احلالية تعد أفضل بطولة 
على اإلطالق. وقال: «قطر أتعبوا من بعدهم، وتفوقوا على جميع من سبقهم، بعمل 
متقن جاد، وقد أدرت إحدى املباريات في شــهر أغســطس املاضي في الدوحة، كانت درجة 

احلرارة في امللعب دون ٢٠ درجة، فيما كانت خارج الستاد تتجاوز ٤٥ درجة مئوية».

أشاد مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي الساحل محمد دهيليس بتنظيم قطر 
لــكأس العالم، وجناحها منقطع النظير في جميع تفاصيل املونديال، وقال: «جاءت 
املستويات الفنية في املونديال متقاربة بشكل كبير، وشهدنا العديد من النتائج التي 
تعد الفتة، مثل فوز السعودية على األرجنتني، والكاميرون على البرازيل، وتونس 
على حامل اللقب فرنســا، واليابان على أملانيا، وذلك مرده إلى التطور الفني الكبير 
الذي شهدته منتخبات أفريقيا وآسيا، وليس تراجع أداء الفرق الكبيرة، كما أن العديد 
من العبي القارتني أخذ طريقه إلى القارة األوروبية حيث املستويات الفنية املتقدمة، 
واملنافســة القوية طوال املوسم في مختلف املســابقات، وعليه شهدنا ذلك التقارب 
الفني، وجاءت النتائج مفاجأة للكثيرين، وإن كانت كرة القدم حتمل املفاجآت دائما».
وذكر دهيليس أن إحدى أبرز ســمات كأس العالم احلالية تتمثل بظهور الرغبة 
القويــة لالعبــني في حتقيق الفوز، وهو ما شــكل عامال مســاعدا مهمــًا لدى العديد 
مــن الفرق باإلضافة الى جاهزيتها الفنيــة والبدنية، نظرا لكون البطولة جاءت في 
منتصف املوسم، ومن أبرز السمات الفنية الواضحة أيضا في البطولة اعتماد العديد 

من املنتخبات على الضغط العالي في مواجهة خصومها.

أشــار العب منتخبنا الوطني السابق واملدرب الوطني نواف جابر إلى أن املونديال 
خــال من ظهور جنوم جدد، باســتثناء الظهــور املفاجئ للمهاجــم البرتغالي غونكالو 
راموس صاحب الثالثية «هاتريك» في مرمى سويسرا بدور الـ ١٦. وطغا على البطولة 
اللعــب اجلماعي، عوضا عن املهارات الفردية لالعبني، وقد رصدنا تركيز أغلب مدربي 
املنتخبــات علــى اجلانب الدفاعي، وعليه فقد كان أولويــة لديهم، بهدف احملافظة على 
نظافة شــباكهم، ومن ثم االنطالق تدريجيا نحــو مهاجمة اخلصم وفق تكتيك بعينه، 
وقــد أعجبت بالنهج التكتيكي ملدرب منتخب اليابان هاجيمي موريياســو والتحوالت 

املميزة للفريق من ٣-٤-٣ إلى ٣-٥-١، وتغلبه على منتخبات كبيرة.
وذكر جابر أن ثقافة الالعب اآلســيوي واألفريقي شهدت تغييرا كبيرا في السنوات 
األخيرة، وقال: «االنتصارات التي ســجلتها تلك الفرق تعود بالدرجة األولى إلى تغير 
الفكر الكروي لالعبني، وتطورها من الناحية الفنية، وثقافة الفوز أصبحت هي الغالبة 
لديهم، وقد أثبت مونديال قطر إمكانية الفوز على الفرق الكبيرة بالعمل اجلاد، والفكر 

املتطور».
وأكــد أن أبــرز إيجابيات كأس العالم احلالية أن تكون قطر هي البلد املضيف، فأهل 
الدوحة أبدعوا في كل شــيء تفصيال وإجماال، وشــرفونا عربيا وإسالميا، بعدما قدموا 
صــورة ناصعة البياض للحضارة العربية واإلســالمية، وتــكاد تكون البطولة األولى 
التــي بإمكان املتفرج أن يحضر مباراتني في نفس اليوم، فضال عن التنظيم االحترافي 

الرفيع الذي رفع رؤوسنا عاليا.

أبدى مهاجم منتخبنا الوطني والعب نادي القادسية السابق 
خلف السالمة إعجابه باملستوى الفني الذي قدمته أغلب املنتخبات 
فــي كأس العالم، وقال: «جاءت املباريات مثيرة ومشــوقة في 
تفاصيلها سواء في دور املجموعات (التمهيدي) أو في الدور ثمن 
النهائي، ونأمل أن نشاهد مستويات أفضل في األدوار اإلقصائية 
املقبلة، كما كانت املفاجآت حاضرة سواء من املنتخبات العربية 
التي سجلت حضورا متميزا، أو املنتخبات اآلسيوية واألفريقية 
التي أكدت علو كعبها وتطورها من الناحيتني الفنية والبدنية، 
مــا مكنها من حتقيق نتائج متميزة في البطولة األهم واألكثر 

شعبية في العالم».
ولفــت إلى أن منتخبات القارة األوروبيــة والالتينية التي 
خسرت في الدور التمهيدي من فرق آسيوية وأفريقية ال يرجع 
الســبب بالضرورة إلى تراجعهــا الفني، وإمنا لتطور املنافس 
بالدرجة األولى. وذكر السالمة أن املنتخب املغربي يعد من بني 
أفضل املنتخبات املشاركة في البطولة، فقد قدم أداء فنيا عاليا، 
وثباتــا تكتيكيا في أغلب مبارياته، بغض النظر عن التقلبات 
الفنية التي شهدتها كل مباراة على حدة، وتأهله إلى الدور ربع 
النهائي جاء مستحقا وبجدارة، كما أن أداء املنتخب البرازيلي 

كان مبهرا من الناحية الفنية، عبر االنسجام الكبير لالعبني.
وأكد أن قطر حققت العالمة الكاملة في استضافتها للمونديال، 
حيث: «قدموا نسخة متكاملة، وحصدوا النجاح من جميع أطرافه، 
وكسروا احلاجز ليفتحوا املجال واسعا لدول الشرق األوسط».

جراغ: مونديال استثنائي واألفضل على اإلطالق
أكد العب النادي العربي واملنتخب الوطني السابق محمد 
جراغ أن املونديال احلالي يعد األفضل على اإلطالق تنظيميا 
وفنيا، وقال: «ال ميكن وصف هذه النسخة بكلمات قليلة، 
البطولة احلالية جاءت فوق مستوى التوقعات، استثنائية 
ومثالية في كل شيء، ونشكر دولة قطر قيادة وشعبا على 
كل ما قدمتــه لتظهر املونديال بأفضل صورة ممكنة، وقد 
سعدنا بتواجد مئات اآلالف من اجلماهير احملبة لكرة القدم 
من مختلف دول العالم وهم ســعداء وفرحون بحضورهم 
ومتابعتهــم ملباريات منتخباتهم، وكان للضيافة القطرية 

الكرمية دور كبير في إجناح البطولة.
وذكــر ان من املبادرات اجلميلة التي شــهدتها البطولة 
اســتضافة طلبة مدرســة بالط الشــهداء بالكويت، وهذه 
املبادرة تعبر عن األخوة واحلرص على التفاعل اإليجابي 
مــع جميع املبادرات اإلنســانية الداعمة»، مشــيرا إلى أن 
قطر جنحت في التنظيــم، وأكدت أنها قادرة على النجاح 

في التحدي األكبر.
وأشــار جراغ إلى أن املهارة الفردية كانت حاضرة في 
املنتخب البرازيلي حتديدا، فيما ظهر التزام الفرق باللعب 
اجلماعي في العديد من املباريات. وعن النتائج التي اعتبرها 
الكثيرون مفاجأة في املونديال، قال: «ال توجد مفاجآت في 
كأس العالم، اجلميع جاهز وعلى أهبة االســتعداد لتقدمي 
أفضل ما لديه، وعليه شهدنا مستويات ونتائج متقاربة».

وأشار محمود إلى أن تدخل تقنية حكم الڤيديو املساعد (وأشار محمود إلى أن تدخل تقنية حكم الڤيديو املساعد (

على اإلطالق. وقال: «قطر أتعبوا من بعدهم، وتفوقوا على جميع من سبقهم، بعمل 



هندرسون «رجل الظل» 

يكسب احترام «األسود الثالثة»

بدأ مونديال قطر في الظل، لكن سرعان ما ارتدى جوردان 
هندرسون لباس البطل املجهول في صفوف منتخب اجنلترا، 
ليكســب احترام اجلميع قبيل مواجهة «الوزن الثقيل» أمام 

فرنسا السبت في الدور ربع النهائي.
وفي حني من املتوقع أن تسلط األضواء على قائد «األسود 
الثالثة» الهداف هاري كاين والشــاب جــود بيلينغهام أمام 
منتخب «الديوك»، سيشكل هندرسون حجر األساس لزمالئه 

على ستاد البيت.
يعتبر هندرسون شخصية مثيرة لالنقسام بني جماهير 
اجنلترا الذين غالبــا ما يفضلون في كثير من األحيان رؤية 

املزيد من اخليارات الساحرة في خط الوسط.
غير أن قائد ليڤربول جنح في اســكات األلسن البغيضة 

في االسبوعني األخيرين.
وعلى الرغم من أن هندرســون بدأ مغامرته في قطر من 
على مقاعد البدالء في املباراتني االولني، حول مدرب «األسود 
الثالثة» غاريث ساوثغيت نظره إلى العب الوسط في خطوة 

زادت الشرخ مرة جديدة حول الالعب.
وفي وقــت عانى ديكالن رايــس وبيلينغهام من فرض 
نفســيهما أمام الواليات املتحدة في اجلولة الثانية ملنافسات 
املجموعة الثانية لدور املجموعات، شعر ساوثغيت بأن حضور 
هندرســون وخبرته الكبيرة سيســاهمان في اضفاء املزيد 
من الندية خلط الوســط. دفع ساوثغيت بابن الـ ٣٢ عاما في 
الدقيقة ٦٩، وفورا شــعر اجلميع بحضور هندرسون بعدما 
طلب من زمالئه الضغط على املنافس في نقاط أعلى من امللعب 
وبصالبــة أكبر. وعلى الرغم من انتهــاء اللقاء أمام املنتخب 
األميركي بالتعادل السلبي، إال أن قيادة هندرسون واملجهود 
الذي بذله داخل املســتطيل األخضر ضمنا له مكانا أساسيا 

ملباراة املجموعة األخيرة ضد ويلز.
منح دور هندرسون إلى جانب رايس، كمحورين أمام الدفاع 
االجنليزي، احلرية لبيلينغهام للتحرك في امللعب، فحسم رجال 

ساوثغيت اللقاء لصاحلهم بثالثية نظيفة.
قال ساوثغيت «عندما كنا نلعب ضد الواليات املتحدة، كنا 
نواجه بعض املشــاكل التكتيكية التي ساعد (هندرسون) في 

حلها. كان له تأثير بارز على املجموعة».
تكررت القصة نفسها االحد في الفوز على السنغال ٣-٠

في ثمن النهائي، فسرق بيلينغهام االضواء بأداء ساحر أصبح 
ممكنا بفضل مساهمة هندرسون غير االناني.

رد العب بوروسيا دورمتوند األملاني اجلميل لهندرسون 
بتمريره كرة افتتاح التســجيل لصالح اجنلترا أمام «أسود 
التيرانغا». كما وجه الالعب البالغ ١٩ عاما نداء مثيرا للمشككني 
ملنح هندرســون بعض املديح طال انتظاره، فقال «أداء رائع 
من جوردان. رأيت بعض الكالم السلبي عن اسلوب لعبه. إنه 

أمر سخيف».
وتابع «هو أقل تقديرا من الناحية الفنية وقد قدم أداء رائعا 
مرة أخرى في مباراة كبيرة بهدف هائل، لذا أعتقد أن الوقت 

قد حان ليحظى ببعض االحترام».
بدوره، حرص ساوثغيت على اإلشادة بدور هندرسون في 

مساعدة إجنلترا بالتغلب على السنغال بعد البداية املتوترة.
قال ســاوثغيت «جود وهندو (هندرسون)، عندما فقدنا 
االســتحواذ على الكرة، أعادنا إلى أجواء اللقاء. تأثير هندو 
ســمح جلود مبزيد من احلرية للتموضع واستجاب االخير 
لذلك بشكل رائع». من املؤكد، أن االختبار التالي لهندرسون 
أمام فرنسا في ربع النهائي سيكون األصعب لالعب ليڤربول.
ميلك أبطال العالم ١٩٩٨ و٢٠١٨ خط وسط رائعا يتألف من 
أوريليان تشواميني وأدريان رابيو، ويلعب أنطوان غريزمان 

أمامهما مباشرة.
يعد وقف خط إمداد الكرات للمهاجم املتألق ومتصدر ترتيب 
الهدافني مع ٥ أهداف كيليان مبابي مسألة ضرورية في حال 
أراد منتخب «األســود الثالثة» بلوغ نصف النهائي، في حني 

ستلقى على كاهلي هندرسون مسؤوليات جمة.
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البرازيلي رونالدو: «السامبا» و«الديوك» األفضل

رقص البرازيليني يجلب االنتقادات لهم
حتت الضغط، تتأرجح البرازيل: التعاضد، 
الصداقــة وخطوات رقــص صغيرة! يقترب 
البرازيليــون من مواجهة الدور ربع النهائي 
اجلمعة أمام كرواتيا في مونديال قطر ٢٠٢٢

بابتســامة على الرغم من ضغــط النتيجة، 
اإلرث الكبير وكل شيء ما عدا نقص التركيز 

كما يؤكدون.
خــالل االنتصار الكبير فــي ثمن النهائي 
على كوريا اجلنوبية (٤-١)، ضاعف الالعبون 
البرازيليون من احتفاالتهم مع كل هدف، حتى 
انهــم ذهبوا إلى حد أداء ما أســموه «رقصة 
احلمام» إلى جانب مدربهم تيتي (٦١ عاما).

وقال املهاجم ريتشارليســون «كان األمر 
متفقا عليه».

وأضاف «طلب مني (تيتي) أن أعلمه رقصة 
احلمام. من املهم بالنســبة له أن يكون هناك 
وأن يجلب لنا هذه الفرحة أيضا. إنها تصيبنا 

بالعدوى على أرض امللعب».
ومع ذلك، فإن صورة البرازيليني املرحني 
الذين يواجهــون الكوريني اجلنوبيني أثارت 

انتقادات لالعبي السيليساو.
وقال روي كني، الدولي االيرلندي السابق 
«يجــب أال تفعــل ذلك في كل مــرة. إنه عدم 
احترام». وتابع «حتى مدربهم شــارك! أنا ال 

أحب ذلك».
بالنسبة لغرامي سونيس، وهو العب سابق 
يعمل مستشــارا في الوقت احلالي، فإن هذا 
املوقف ينطوي على مخاطر انتقامية ومعاجلات 
أخرى صعبة «إنها مسألة وقت فقط قبل أن 

يهزم شخص ما أحد هؤالء البرازيليني».

قبل ان يعود االثنني.
كما تلقى نيمــار عالمات دعم من زمالئه 
خــالل فترة تعافيه، قبل أن يذهب لالحتفال 
بهدفه ضد الكوريني مع أليكس تيليس، الذي 

سيغيب عما تبقى من البطولة.
وفي نهايــة التدريبات على ســتاد حمد 
الكبير بالدوحة، الثالثاء، متكن الالعبون من 

اللقاء بعائالتهم في املدرجات.
لعب تيتي على العشب مع أحفاده، بينما 

فعــل بعــض الالعبني 
الشيء نفسه مع 

أطفالهم.

لكــن البرازيــل تطالــب بحقها في 
الفرح واخلفة، رمبا بعد سنوات عجاف 

ومتوترة في كأس العالم.
ورد تيتي «هناك دائما أناس يشعرون 

باملرارة ويرون في ذلك قلة احترام».
وأضــاف «لكنني ال أريــد أن يكون 
هناك أي تفسير آخر غير بهجة الهدف 

والنتيجة واألداء».
الــى قطــر، جعــل  منــذ وصولــه 
السيليساو االســترخاء طريقته حتى 
اآلن، رغــم إصابة العديــد من النجوم 
البارزيــن، مثل نيمــار، الذي غاب ملدة 
عشــرة أيام بســبب التواء في الكاحل 

وشرح تيتي قبل البطولة «إنها طبيعتنا».
وأضاف «مثلما نحتــرم الثقافة العربية 
أو الثقافات األخرى، نحترم ثقافتنا. هل هي 
فرحــة؟ نعم. هناك حلظــات تركيز وجدية، 
وحلظــات أخــرى. األهداف هــي أفضل وقت 
لالحتفال وهذا يترجم بشكل مختلف للجميع. 
بالنسبة لنا، إنه الرقص. مع احترام اخلصم، 

إنها طريقة الحترام نفسك».
في حياة املجموعــة، حرص املدرب على 
احلفاظ على أجواء جيدة من خالل منح وقت 
اللعب جلميع العبيــه الـ ٢٦، حتى احلارس 
الثالث، ويفيرتون، الذي دخل في نهاية املباراة 

االثنني. 
بينما أكد القائد تياغو سيلڤا أن املنافسة 
بني الالعبني األساســيني والبدالء «صحية»، 
وهــو ما وافقه عليه املخضــرم داني ألفيش 

(٣٩)، أحد الذين شاركوا من مقاعد البدالء.
وقال الظهير املتمرس «إذا اضطررت إلى 
العزف على الطبول للتشجيع، سأكون أفضل 
عازف طبلة، وسأفعل ما هو جيد للفريق».

ســيتعني عليهم ابقاء هذه الفرحة قائمة 
قبل مواجهة الدور ربع النهائي احلاسمة أمام 
كرواتيا غدا اجلمعة، على الرغم من الضغط 
الهائــل على أكتاف البرازيليني الذين ينتظر 
أنصارهم بشدة اللقب العاملي السادس، بعد 

٢٠ عاما من التتويج األخير.
«هنــاك الكثيــر مــن الفــرح والصخب»، 
خلص مدرب حراس املرمى كالوديو تافاريل، 
مضيفا «لكن هناك أيضا شعورا باملسؤولية 

واالسترخاء».

أشاد النجم البرازيلي السابق رونالدو بتنظيم مونديال قطر 
واألجواء التي شــهدتها البطولة الرائعة، وتغيير قطر الصورة 

عن املنطقة العربية بشكل عام.
وقال رونالدو في لقاء خاص مع قنوات beIN SPORTS: قطر 
جنحت بامتياز في تنظيم كأس العالم وفي كل املجاالت، سواء 
في املالعب الرائعة أو الفنادق والضيافة والتنقل واملواصالت، 
أماكن فعاليات اجلماهير، كل األمور أكثر من رائعة في املونديال، 
فالكل عاش جتربة مميزة للغاية في كأس العالم وقطر جنحت 

بشكل كبير جدا في تقدمي بطولة مميزة من كل النواحي. 
وأضــاف: قرب املســافة بني املالعــب، كان جتربة جيدة جدا 
للجماهير حلضور أكثر من مباراة في يوم واحد، وهذا أمر رائع 
جــدا، كما أن احلضور اجلماهيري للبطولة في املالعب الرائعة 

جعل هناك أجواء مميزة في كل مباراة. 
وتطرق رونالــدو للحديث عن الفعاليات اجلماهيرية قائال: 
تنظيم مناطق املشــجعني في قطر رائــع جدا وقطر جنحت في 
ضبــط احلضور اجلماهيري بشــكل جيد، نحــن كنا متخوفني 
من درجة احلرارة ولكن اجلو ممتاز، والكل يســتمتع باألجواء 
املصاحبــة للبطولة واملباريات واملســتوى العالي للمنتخبات 

واملفاجآت التي حدثت واملباريات القوية التي قدمها الالعبون، 
وأعتقد أن من كانت لديه فكرة متواضعة غير صحيحة عن قطر 
وعن املنطقة العربية سيعود إلى بلده وهو في غاية السعادة، 
بالتجربــة الرائعة التي حصل عليها من خالل التواجد في قطر 

واالستمتاع مبباريات املونديال. 
وحول املســتوى الفني للبطولة، قال األســطورة رونالدو: 
املستوى الفني مرتفع جدا وكل الفرق تقدم أفضل ما لديها، وكل 
الالعبني في قمة اجلاهزية لتقدمي مستويات عالية، نحن استمتعنا 
باملباريات في دور املجموعات، التي كانت مليئة باملفاجآت، وأيضا 
جاءت مباريات دور الـ ١٦ في غاية القوة والندية، بني املنتخبات 
الكبرى، فالكل مستمتع باملباريات واألجواء في النسخة املميزة 
من البطولة، التي تتيح لنا جميعا وألول مرة حضور أكثر من 
مباراة في نفس اليوم بســبب قرب املســافة بني املالعب، وهذا 

أهم ما مييز البطولة. 
وحول املنتخبات التــي لفتت انتباهه في البطولة، قال: كل 
املنتخبات تقدم مســتويات جيدة ولكن البرازيل وفرنســا هما 
األفضل حتى اآلن من حيث املســتوى الثابت واألداء والنتائج، 

وأتوقع مستويات أفضل في املراحل املتقدمة من البطولة. 

سيلفا: نحترم كرواتيا ونفكر في األرجنتنيسيلفا: نحترم كرواتيا ونفكر في األرجنتني
أكد مدافع وقائد البرازيل تياغو ســيلفا أن منتخب بالده ال يخشى مواجهة أي 
فريق، موضحا أن الفوز على كوريا اجلنوبية في املباراة التي جمعتهما مبنافسات 

دور الـ١٦ بكأس العالم، لم يكن سهال.
وحقق السامبا فوزا عريضا على حساب كوريا، بنتيجة (٤-١)، ليتأهل للدور ربع 
النهائي ويصطدم باملنتخب الكرواتي الذي أقصى اليابان، وذكر تياغو في تصريح 

لصحيفة «الغازيتا ديلو سبورت» اإليطالية: «نحن أقوياء حتى 
في أذهاننا، أمام كوريا اجلنوبية لم يكن الفوز سهال، لقد 

عملنا كثيرا لالستعداد للمباراة، وقبل التفكير في لعب 
نصف نهائي محتمل ضد األرجنتني، علينا التفكير 
في كرواتيا، نحن نحترم اجلميع لكن ال نخاف من 
أحد، علينا أن نحتفظ بشجاعتنا»، مضيفا نيمار ال 
غنى عنه، لقد عاش أســبوعا صعبا للغاية، لقد لعب 

مباراة الدور ثمن النهائي مــن كأس العالم بحصتني 
تدريبيتني فقط، لكنه أظهر أنه يركز بنســبة ١٠٠٪ على 

الكأس، إنه يريدها بشدة.



09
اخلميس ٨ ديسمبر ٢٠٢٢

٢٠ نوفمبر  -  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

شاكيري: األخطاء واألهداف 

املتتالية وراء اخلسارة
ذكر جنم منتخب سويســرا شــيردان شاكيري أن 
فريقــه لم يقدم أفضل ما لديه في مباراة البرتغال، التي 
خسرها بنتيجة ١-٦، في ثمن نهائي كأس العالم املقامة في 
قطر، وقال في تصريحات للصحافيني بعد نهاية املباراة: 
«اعتذار للشعب السويسري عن هذه اخلسارة املستحقة، 
ارتكبنا أخطاء باجلملة خاصة في الشوط األول، واستقبلنا 
أهدافا متتالية لم تسمح لنا بالعودة مرة أخرى للمباراة».

وأشار شاكيري إلى أن مسألة بقاء كريستيانو رونالدو 
قائد منتخب البرتغال على مقاعد البدالء لم تشــغل باله 
وزمالءه في امللعب، مضيفا املنتخب البرتغالي يستطيع 
الذهاب بعيدا في كأس العالم، ألنه ميلك املقومات للمنافسة 
على اللقب وميتلك العبني أصحاب جودة، الفتا إلى أنه ال 
يعلم مدى إمكانية مشاركته في النسخة القادمة للمونديال، 

خاصة أن الوقت مازال طويال.

فليك قدم تقريره معتذرًا.. 

وينتظر مصيره

يتوقع أن يكون االحتاد األملاني لكرة القدم قد حسم 
في وقت متأخر من مســاء أمس مصير هانســي فليك 
املدير الفني للمنتخب األول سواء بالبقاء أو الرحيل عقب 

اخلروج من دور املجموعات ملونديال قطر.
وقد التقى فليك في وقت الحق من مســاء أمس مع 
بيرند نويندورف رئيس احتاد الكرة األملاني وهانز يواخيم 
فاتسكه رئيس املجلس اإلشرافي لرابطة الدوري األملاني، 
ومن املقرر أن يقدم حتليال ملشوار الفريق في املونديال.

وكان من املقرر حضور أوليفر بيرهوف خالل االجتماع 
لكنه استقال من منصب مدير االحتاد األملاني لكرة القدم 
في أعقاب األداء املخيب والنتائج احملبطة للماكينات في 

ثالث بطولة على التوالي.
وأعرب فليك عن أسفه لرحيل بيرهوف، ورأى البعض 
أنها قد تكون إشــارة لقرب رحيل املدرب أيضا بعد عام 
واحد من توليه املهمة عقــب رحيله عن بايرن ميونيخ، 
عقب اخلالفات التي نشبت مع حسن صالح حميديتش 
عضو مجلس إدارة النادي الباڤاري للشؤون الرياضية.

وأبدى أكثر من ٥٠٪ من املشاركني في استطالع الرأي 
الذي أجرته مجلة «كيكر شبورتس» رغبتهم في رحيل 

مدرب املنتخب األملاني.
ويعتبر يورغن كلوب البديل البديهي لفليك في املنتخب 
األملاني، لكنه جدد عقده مؤخرا مع ليڤربول، كما أنه من 
الصعب التعاقده مع توماس توخيل املدرب السابق لباريس 
سان جرمان وبوروسيا دورمتوند نظرا الرتفاع راتبه.

وال يتولى توخيل تدريب أي فريق حاليا ولكن فاتسكه 
الذي يتولى أيضا منصــب رئيس املكتب التنفيذي في 
دورمتوند، سبق وأن أطاح به من تدريب الفريق واصفا 

إياه بالشخص الصعب.

هازارد يعلن نهاية مشواره 

مع «الشياطني احلمر»
قرر النجم البلجيكي إدين هازارد أن يضع حدا ملسيرته مع املنتخب عقب فشل التأهل إلى ثمن نهائي مونديال قطر.

ووفق ما أعلن أمس العب ريال مدريد اإلسباني البالغ ٣١ عاما في حسابه على «انستغرام»: «اليوم، طويت صفحة..شكرا على حبكم. 

شكرا على دعمكم الذي ال مثيل له. شكرا لكم على كل هذه السعادة الذي شاركتموني إياها منذ عام ٢٠٠٨. لقد قررت إنهاء مسيرتي 

الدولية. سأشتاق اليكم». وأنهى هازارد مسيرة بدأها في ٢٠٠٨ حني كان يبلغ ١٧ عاما و٣١٦ يوما، خاض فيها ١٢٦ مباراة سجل 

خاللها ٣٣ هدفا. وكان الالعب ميني النفس بقيادة بالده أقله الى تكرار إجناز ٢٠١٨ حني وصلت الى نصف النهائي، لكن السقوط 

أمام املغرب بثنائية نظيفة في اجلولة الثانية من منافســات املجموعة السابعة وبعدها التعادل السلبي مع كرواتيا في اجلولة 

اخلتامية أنهى مشوار «الشياطني احلمر» عند الدور األول. ويشكل اعتزال هازارد أولى محطات نهاية اجليل الذهبي الذي خسر 

أيضا مدربه اإلسباني روبرتو مارتينيز بعدما قرر الرحيل وعدم جتديد العقد عقب نهاية دور املجموعات من املونديال القطري.

وقبل ٤ أعوام، كان اجليل الذهبي لبلجيكا في أوج عطائه ووضع على رأس الئحة املرشحني للفوز باللقب العاملي األول 

في تاريخ البالد، لكن املشوار لم يصل إلى نهايته، وتوقف عند دور األربعة على يد فرنسا التي توجت الحقا باللقب.

ودخل هازارد ورفاقه الى املونديال القطري وهم يدركون أنها الفرصة األخيرة حملاولة االرتقاء إلى مستوى سمعتهم 

بني أفضل العبي القارة.

رونالدو ينفي توقيعه للنصر.. ويتمنى الشفاء لبيليه
نفى الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو توصله 
التفاق يقضي بانتقاله لنادي النصر السعودي عقب 

انتهاء مغامرة بالده في مونديال قطر ٢٠٢٢. 
وبات رونالدو العبا حرا بعد فسخ تعاقده مع مان 
يونايتد اإلجنليزي الشــهر املاضي، وأثيرت بعدها 
تكهنات حول موافقة الالعب على عرض سخي من 
النصر السعودي. وأشارت تقارير صحافية إلى أن 
رونالدو ســيحصل على أكثر من ١٠٠ مليون جنيه 
إســترليني (١٢١ مليون دوالر) ســنويا في صفوف 
النصــر. ولكن رونالدو البالغ عمره ٣٧ عاما أكد أن 
التقارير التي حتدثت عن توقيعه للنصر خاطئة.

وحتدث رونالدو عقب مشاركته من على مقاعد 
البدالء خالل الفوز الساحق للبرتغال على سويسرا 
٦-١ بدور الـ ١٦ لكأس العالم، وقال «ال، األمر ليس 

صحيحــا». وجاء رحيل رونالدو عــن «اليونايتد» 
بعــد مقابلة تلفزيونية فتح خاللها النار على إدارة 
النادي اإلجنليزي واملدرب الهولندي إيريك تني هاغ.

ويتطلــع رونالــدو لالنتقال إلــى فريق أوروبي 
بهدف العودة للمشــاركة فــي دوري أبطال أوروبا 
ولكــن رمبا يواجه صعوبة في حتقيق مبتغاه بعد 
تراجع مستواه مؤخرا مقارنة باألداء الالفت الذي كان 
عليه خالل عصره الذهبي مع ريال مدريد اإلسباني.

من ناحية أخرى، أعرب رونالدو عن أمله في شفاء 
األسطورة البرازيلي بيليه، بعد أن تدهورت حالته 
الصحية في املستشفى الذي يرقد به في ساو باولو.

ووجه رونالدو حديثه لبيليه قائال «فلتتحسن، 
فلتتحســن بيليه، ملكنا عليه أن يتحســن، هذا ما 

نريده جميعا».

«الدون» أثنى على الفوز التاريخي

سانتوس: عالقتي سانتوس: عالقتي 

مع  كريستيانو وثيقةمع  كريستيانو وثيقة
أكــد املديــر الفني للمنتخــب البرتغالي 
فيرناندو سانتوس أن دور القائد رونالدو 
مع منتخب بالده في مونديال قطر ينبغي 
حتديده، وذلك بعد استبعاده من التشكيل 
األساسي خالل الفوز الكاسح على سويسرا 

٦-١ مساء الثالثاء بدور الستة عشر.
وشارك رونالدو (٣٧ عاما) من على مقاعد 
البدالء أمام سويســرا، حيث بدأ سانتوس 
املباراة بجونكالــو راموس مهاجم بنفيكا، 

الذي أحرز ثالثة أهداف (هاتريك).
ورددت اجلماهير اسم رونالدو في ستاد 
لوسيل، قبل الدفع به في الدقائق األخيرة.
وهذه هي املــرة األولى التي يغيب فيها 
رونالدو عن التشــكيل األساسي للبرتغال 
خــالل البطوالت الكبرى، منذ يورو ٢٠٠٨. 
ولدى ســؤاله عن رونالدو، قال سانتوس: 
«هذا شيء ينبغي حتديده.. ارتبط بعالقة 
وثيقة معه، دائما كان الوضع كذلك، أعرفه 

منذ ١٩ عاما».
وأضاف ســانتوس: «العالقــة بيننا في 
تطور، رونالدو وأنا ال نفســر أبدا اجلانب 
اإلنســاني للمدرب والالعب (فيما يتعلق) 

مبا يتعــني علينا القيام به أثنــاء املباراة. 
ســأعتبره دائما العبــا مهما في الفريق من 

خالل دوري».
ولدى ســؤاله بشكل مباشر عما إذا كان 
«الــدون» سيشــارك أمام املغــرب في دور 
الثمانيــة لــكأس العالــم، قال ســانتوس: 
«رونالدو سيكون له دور بكل تأكيد، جميع 
الالعبني على مقاعد البدالء ميكن االستعانة 
بهم، إذا لم يتواجدوا في التشكيل األساسي، 

سيكون بإمكانهم املشاركة الحقا».
وأضــاف «مــن املهم النظــر إلى منوذج 
تاريخ هذا الالعب، إنه أحد أفضل الالعبني 
في العالــم فيما يتعلق باللعب االحترافي، 
وكونه القائد، كل ما علينا التفكير فيه هو 

الفريق بشكل جماعي».
من جانبــه، أثنى القناص رونالدو على 
الفوز التاريخي وكتب عبر حسابه على شبكة 
«إنستغرام»: «يوم مذهل للبرتغال، نتيجة 
تاريخية في أكبر بطولة كروية في العالم، 
أداء مبهر لفريق عامر باملواهب والشباب».

وأضاف «التهنئة ملنتخبنا الوطني، األحالم 
قائمة حتى النهاية، هيا يا برتغال».
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تغريدات النجوم
إعداد: يحيى حميدان

جنم املغرب أشرف حكيمي

 ال يصدق التأهل

املعلق اإلماراتي علي الكعبي

 يشيد بدور حارس املغرب ياسني بونو

العب البرتغال السابق برناردو سيلفا 

يشيد مبنتخب بالده

الفنان املصري نبيل احللفاوي 

يبارك للمغرب التأهل
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النحس يطارد الوتارو
في حني تتقدم األرجنتــني بخطوات ثابتة في مونديال 
قطر وترفع من وتيرتها من مباراة ألخرى، يســير املهاجم 
الوتارو مارتينيز في االجتــاه املعاكس لدرب االنتصارات 
الذي يخطه منتخب «ألبيسيليتسي» حيث مازال صائما عن 

تسجيل األهداف.
شّكل مارتينيز، في السنوات األربع االخيرة وحتديدا منذ 
مونديال روسيا ٢٠١٨، اخليار األول في صفوف «راقصي 
التانغو»، فلعب إلى جانب النجمني ليونيل ميسي وأنخل دي 

ماريا ضمن ثالثي الهجوم.
حافظ مهاجم إنتر اإليطالي علــى مكانته في املباراتني 
األولني في منافســات دور املجموعات في قطر، متسلحا 
بسجله الصلب املتضمن ٢١ هدفا في ٤٤ مباراة بقميص بالده.

لكن يبدو أن كل شيء انهار سريعا ملارتينيز في العرس 
الكروي العاملي، لدرجة أنه وجد نفسه ضحية تعليقات الذعة 
ونكات على وسائل التواصل االجتماعي بعد فوز األرجنتني 

على أستراليا ٢-١ في ثمن النهائي.
مع نهاية اللقاء، وبعــد دخول مارتينيز من على مقاعد 
البدالء، شــعر عشاق الكرة املســتديرة أن ميسي يحاول 
بشتى الطرق مترير كرة باكورة أهداف زميله في املونديال.

وبعد احدى املراوغات الساحرة من ميسي مرر الكرة إلى 
مارتينيز داخل منطقة الـــ ١٨ ياردة حيث وجد ابن الـ ٢٥
عاما نفسه مبواجهة احلارس، غير ان تسديدته علت املرمى.

كانت األمور ستكون مغايرة ملهاجم «نيراتزوري» لو جنح 
في التسجيل، علما أنه كان هز الشباك مرتني في اخلسارة 
أمام الســعودية ١-٢ في مستهل مغامرة األرجنتني، غير أن 
احلكم املساعد والڤيديو املساعد «في آيه آر» كانا له باملرصاد 

بسبب تسلله في احلالتني كلتيهما.
أمام املكسيك، افتتحت األرجنتني بفضل تسديدة خارقة 
من ميسي التسجيل بعد دقيقة من خروج مارتينيز ودخول 
خوليان ألفاريس بدال منه. خســر مارتينيز مركزه لصالح 
ألفاريس مهاجم مانشستر ســيتي االجنليزي في املباراة 
االخيــرة لدور املجموعات أمام پولندا (٢-٠)، ليعيد ثقته به 
بتسجيله هدفني في مباراتني خاضهما أساسيا. وبعدما دخل 
بــدال من ابن الـ ٢٢ عاما قبل ٢٠ دقيقة من صافرة النهاية، 
حصل مارتينيز على ثالث فرص لقتل املباراة أمام «سوكروز».

تسبب الفشل الذي رافق مارتينيز في تعرضه النتقادات 
حادة وبإطالق سلسلة من الصور الفكاهية والنكات اجتاحت 
وســائل التواصل االجتماعي. حتى إن البعض ذهب بعيدا 
بتشبيهه مهاجم إنتر مبواطنه غونسالو هيغواين الذي أضاع 
فرصة بعدما انفرد باحلارس مانويل نوير في نهائي كأس 
العالم ٢٠١٤ أمام أملانيا (خسرت األرجنتني ٠-١ بعد التمديد).

سارع ميسي واملدرب ليونيل سكالوني للدفاع عن املهاجم 
«املنحوس»، فقال «البرغوث»: «الوتارو هو العب مهم جدا 

بالنسبة لنا، هو مهاجم، يعيش من أجل األهداف».
رمبا كان يدرك ذلك، ألنه حاول يائسا أن يجعل شريكه 

في الهجوم مارتينيز يهز الشباك أمام أستراليا.
وقال سكالوني عندما سئل عن أخطاء املهاجم أمام أستراليا 
«لقــد أنقذنا الوتارو مرات عــدة، ال أريد التحدث عن هذه 
التفاصيل، ســيكون ذلك غير عادل على الوتارو الذي قدم 

لنا وسيظل مينحنا الكثير من السعادة».
ومن املؤكد أن يحتفظ ألفاريس مبركزه األساسي أمام 

هولندا غدا اجلمعة في ربع النهائي.
وأضاف سكالوني «من الرائع أن خوليان يسجل والوتارو 
سيسجل أيضا»، رغم أن مسار الالعبني ال يتقابالن اذ يتألق 

األول في قطر في حني خفت وهج الثاني.
وفي حني يلعب مارتينيز أساســيا في إنتر، لم يخض 
ألفاريس ســوى ٣ مباريات اساسيا مع سيتي من أصل ١٤

مباراة في الــدوري، علما أنه حصل على هذه الفرصة في 
مباراتــني اما الصابة املهاجم النرويجــي إرلينغ هاالند او 

عودته من اإلصابة.
رغم ذلك، ســجل ألفاريس ثالثة أهــداف في املباريات 
الثالث التي خاضها أساســيا، من دون أن يهز الشباك في 

مبارياته التسع كبديل.

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

هنأ املعلق الرياضي اجلزائري الشهير حفيظ 
دراجي املنتخب املغربي بلوغه إلى الدور 

ربع نهائــي مونديال قطــر للمرة 
األولــى فــي تاريخ مشــاركات 

املغــرب والعــرب بنهائيات 
كأس العالم.

وقــال دراجــي فــي 
خــاص  تصريــح 
لـ«األنباء» ان املنتخب 
املغربي استحق الفوز 
على منتخب إســبانيا 
الترجيــح،  بــركالت 
الالعبني  مشــيدا بأداء 

واجلهاز الفني.
وأضــاف أن املنتخب 

املغربي يلقــى دعما كبيرا 
من جانب اجلماهير العربية 

واملغربيــة، وهو ما ســاهم في 
تقدمي مستوى أكثر من رائع، السيما 

أن املنتخب املغربي هو أفضل خط دفاع في 
البطولة، ولديه أفضل حارس مرمى في املونديال 

هو ياسني بونو.

وتوقع دراجي أن يصل «أسود األطلس» 
إلــى أبعد نقطة، مشــيرا الــى أن حظوظه 
في مباراتــه القادمة أمام البرتغال في ربع 
النهائي ستكون متساوية بنسبة 

٥٠٪ لكال اجلانبني.
كمــا أشــاد دراجــي 
بالتنظيم القطري الذي 
فــاق كل التوقعــات، 
وبالستادات املذهلة 
مــن  والفريــدة 
نوعهــا ملونديــال 
مضيفــا:  قطــر، 
القطري  «التنظيم 
أبهرنــي كثيرا فكل 
شــيء متوافــر من 
بنية حتتية متطورة 
نقــل وكل  ووســائل 
البطولــة  مســتلزمات 
متوافرة ومبستويات عالية 

ومتطورة».
وانتقــد دراجي تصرف رئيس 
االحتاد الكاميروني صامويل إيتو، جتاه 
الصحافي اجلزائري كما وصفه بـ«الهجمية» وانه 

ما كان عليه أن يتصرف بهذه الطريقة.

حفيظ دراجي لـ «األنباء»: 

فرص املغرب والبرتغال متساوية 

في بلوغ املربع الذهبي

ملشاهدة الڤيديو

إنفانتينو: دور املجموعات ملونديال 

قطر «األفضل على اإلطالق»
أثنى رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني 
إنفانتينو على منافســات دور املجموعات ملونديال قطر 

٢٠٢٢، واصفا إياها بأنها «األفضل على اإلطالق».
وأشاد إنفانتينو بالنتائج املفاجئة ملباريات املجموعات 
الثماني، باإلضافة إلى أنها سجلت أرقاما قياسية من حيث 
عدد املشــاهدين من داخل املالعب وعبر شاشات التلفاز 

حول العالم، بجانب األعداد القياسية ملن حضروا 
مهرجان املشجعني في الدوحة، مما يثبت 

مرة أخرى مدى الشعبية التي حتظى 
بها كرة القدم بني جميع دول العالم.
وامتدح إنفانتينو جودة اللعب 

للمنتخبات الـ ٣٢ التي تنافست 
في مرحلة املجموعات، وأكد 
على مســتوى الشغف الذي 
كان حاضــرا داخل جنبات 
املدرجــات، وفــي مهرجان 
وحدائــق  املشــجعني 
املشجعني التي احتضنتها 

قطر.
الرســمي  ونقل املوقع 
إنفانتينــو  عــن  للفيفــا 
قوله «لقــد حضرت جميع 

املباريــات. دعنــي أقلها بكل 
بســاطة وبكل وضــوح: هذه 

أفضل نسخة ملرحلة املجموعات 
فــي منافســات كأس العالم على 

اإلطالق، لذلك فإن هذه النسخة تعد 
بالكثير فيما تبقى من عمر البطولة».

وأضاف: «لقد شهدت املباريات مستوى 
جيــدا جدا، داخل مالعب من أروع ما يكون. لقد كنا 

نعلــم ذلك من قبل. لكن عالوة علــى ذلك، فإن اجلمهور 
كان مدهشا. وقد كان متوسط عدد املشجعني ٥١ ألفا».

وأشــار «بلغت أعــداد املتابعني عبر شاشــات التلفاز 
أرقاما قياســية، وقد تخطى العدد امللياري مشاهد، وهذا 
أمــر مدهش. مليونــان ونصف املليون ميألون شــوارع 
الدوحة وبضع مئات اآلالف التي تتوجه للمالعب كل يوم 
تشــجع وتساند منتخباتها. إن األجواء رائعة، واألهداف 

املسجلة ضرب من اخليال، واحلماس ال يوصف، إضافة 
إلى املفاجآت».

وألول مرة في تاريخ كأس العالم شهد دور الستة عشر 
تواجد ممثلني جلميع القارات، بجانب ثالثة ممثلني لقارة 
آسيا وممثلني اثنني للقارة األفريقية، وبحسب إنفانتينو 
فــإن تلك كلها مؤشــرات إيجابية على تطور اللعبة على 
املستوى العاملي وحتســنها، موضحا «لم تعد 

هناك منتخبات صغيرة».
وأكد رئيس «فيفا»: «مستوى اللعب 
متقارب للغاية. ونشهد ألول مرة 
فــي التاريخ تأهل منتخبات من 
كافة القارات إلى مرحلة خروج 
املهــزوم. وهذا يعني أن كرة 
القــدم فــي طريقهــا إلى أن 
تصير لعبة عاملية بحق».

التي  وأظهــرت األرقام 
صــدرت فــي نهايــة دور 
املجموعات حضورا تراكميا 
بلــغ مليونــني و٤٥٠ آلف 
مشجع في أول ٤٨ مباراة، 
في حــني تضمنت اجلولة 
األولى ما مجموعه ٢٨ هدفا 
من املباريات الثمانية التي مت 
لعبها، في محصلة هي األعلى 
على اإلطالق منذ بدء دور الستة 

عشر في نسخة ١٩٨٦. 
إنفانتينــو: «نأمــل أن  وأشــار 
تتواصل كأس العالم وتنتهي كما بدأت، 
بنجــاح منقطــع النظير. أنا واثــق من أننا 
سنصل إلى ٥ ماليني مشجع حول العالم. فيما يتعلق 
باحلضور داخل املالعــب، فإن التذاكر بيعت عن آخرها، 
واملالعب متتلئ مبلء طاقتها االستيعابية. كما أن مهرجانات 
املشجعني ومختلف مناطق املشجعني تزدحم باملشجعني».

وختم إنفانتينو قائال «في نهاية املطاف، كل ما نريده 
هــو أن مننــح بعض الفــرح واالبتســامات للناس حول 
العالــم. هذا هو الهدف من كرة القدم وهذا هو الهدف من 

كأس العالم».

ضحايا املفاجآت 
واصلوا املسيرة

القاهرة - سامي عبد الفتاح

باستثناء فشل املنتخب األملاني في مواصلة التواجد على 
ارض مونديال قطر، فإن كل القوى الكروية الضاربة قد تأهلت 
الــى دور الثمانية، وتوقف بركان املفاجــآت الذي تفجر في 
مواجهات دور املجموعات، وكان من أبرزها الفوز الســعودي 
على األرجنتني بقيادة ميســي.. فتعلم ميسي ورفاقه الدرس 
وتأهلوا إلى دور الـ ١٦ ومنه إلى دور الـ ٨، ومثلهم فعل كل من 
املنتخب االجنليزي والفرنسي والهولندي والكرواتي والبرازيلي.
وفشــل املنتخب األملاني وودع البطولة بعد اخلسارة في 
دور املجموعات أمام اليابان والتعادل أمام إسبانيا والفوز على 
كوستاريكا، ليحل ثالثا في املجموعة اخلامسة، برصيد ٤ نقاط، 
وبفارق األهداف خلف املنتخب االسباني، بينما جاء الساموراي 
اآلسيوي في الصدارة بـ ٦ نقاط، ويعد هذا هو اإلخفاق الثاني 
على التوالي للمانشافت، بعد توديع مونديال روسيا ٢٠١٨ من 
دور املجموعات أيضا، ألن العبيه انشغلوا بقضية مشينة ولم 

يهتموا مبنافسات املونديال، فرحلوا مبكرا جدا.
واحلقيقة ان املونديال القطري شهد من يومه األول مفاجآت 
عديدة، تؤكد ان املسافات أصبحت ضيقة جدا بني مدارس الكرة 
التقليدية مثل األرجنتني والبرازيل واسبانيا واجنلترا وفرنسا، 
وبني املدارس الكروية الناشئة، مثل املدرسة الكورية واليابانية 
واملغربية، وكانت أقوى مفاجــآت الدور األول فوز األخضر 
السعودي على األرجنتني ٢/١ وهي النتيجة التي أحدثت دويا 
عامليــا، وأكدت انه ال توجد نتائج مضمونة على أرض امللعب، 
وكذلك فوز املغرب على بلجيكا ٢/٠ وهو املنتخب الذي سبق 
للفراعنة الفوز عليه وديا علــى في الكويت ٢/١، وأيضا فوز 
غانا على كوريا ٣/٢، إال أن أصحاب املفاجآت ودعوا املونديال، 
وضحايا املفاجآت واصلوا املسيرة بعد ان تعلموا من الدرس 
السعودي، واعتبر ان «املنتخب العربي» هو احلصان األسود 
ملونديال قطر، وقادر على االبتعاد أكثر في هذا السباق املونديالي.
ومن مفاجآت الوقت الضائع أن حقق املنتخب الكاميروني 
فوزا تاريخيا على نظيره البرازيلي (١-٠)، وأحرز فينســنت 
أبوبكر هدف املباراة الوحيد، في الدقيقة ٩٠+٣، لكنه لم يكن 

كافيا لتأهل فريقه لثمن النهائي.
خالصة القول ان االجتهاد يصنع التميز، وهذا درس يجب 
أن تســتوعبه املنتخبات، خصوصا التي لم يحالفها احلظ في 
التأهل للمشاركة في املونديال حتى تخرج من مقاعد املتفرجني 

إلى مالعب املتفاعلني في املوندياالت القادمة.

حفيظ دراجي مع الزميل فريد عبدالباقي
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خواطر مونديالية

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 - يحيى حميدان 
 هادي العنزي - يعقوب العوضي   

الدوحة: عبدالعزيز جاسم  - فريد عبدالباقي

اإلكوادور منتخب 

منظم يضم عناصر 

جيدة وسيكون مفاجأة 

البطولة

املغرب وقطر سيتأهالن 

لكنهما لن يذهبا أكثر من 

الدور الثاني

توقعات النجومتوقعات النجوم

عامر املعتوق: عامر املعتوق: 

البرازيل األقرب للقب.. البرازيل األقرب للقب.. 

وهداف البطولة وهداف البطولة 

بني مبابي ونيماربني مبابي ونيمار

عالمات استفهام كثيرة 

على أداء رونالدو

املنتخب السعودي 

حقق طفرة غير مسبوقة 

لكنه عانى من اإلصابات

مبارك اخلالدي 

فــي كل بطولة وحدث مهم تكون للنجــوم كلمة وبصمة، وعندما 
يتعلق األمــر بأكبر حدث عاملي «كأس العالم» فال بد أن نرصد آراءهم 
وتوقعاتهم. «األنباء» التقت عامــر املعتوق أحد جنوم الكرة الكويتية، 
العب الشــباب، والقادسية واملنتخب الوطني سابقا، واستطلعت آراءه 

وتوقعاته عن مونديال قطر:

ما توقعاتك ملباريات الدور بع النهائي؟
٭ بالنســبة ملواجهــة البرازيل وكرواتيــا أعتقد ان 

البرازيــل ســتمر بســهولة من الكــروات نظرا 
للفــوارق الكبيــرة بني املنتخبــني، أما لقاء 

األرجنتني مع هولنــدا فأعتقد ان املباراة 
صعبة للغاية، لكن إن لعبت األرجنتني 

بالروح املعروفــة والرغبة الواضحة 
لالعبني ببلوغ النهائي واملنافسة على 
اللقب فأعتقد ان منتخب «التانغو» 

سيكون اقرب للفوز.

منتخب توقعت له التألق وخالف 
التوقعات؟

٭ توقعــت أن يفعلهــا املنتخــب 
التونسي وكذلك األخضر السعودي 

بعــد البداية القوية، ولكن لألســف 
لــم تظهر تونس كمــا متنينا، وعانى 

املنتخب السعودي كثيرا بسبب اإلصابات 
فتأثــرت نتائجــه بعد مبــاراة األرجنتني 

التاريخية.

ما توقعاتك لفارس العرب منتخب املغرب؟
٭ أسعدنا كثيرا أداء املنتخب املغربي الذي قدم صورة رائعة عن 
الكرة العربية، وأثبت أنه ال شــيء مستحيال مع االلتزام والعطاء 
والروح، ودخل التاريخ بعبوره للمرة األولى في تاريخه إلى الدور 
ربع النهائي، ونتمنى ان يستمر هذا اإلجناز ألبعد األدوار فهو بحق 

قد شرف الكرة العربية.

من سيتأهل إلى الدور النصف النهائي؟
٭ أتوقع فرنسا وأعتقد انها ستذهب أيضا الى املباراة النهائية، كما 

أتوقع وصول األرجنتني والبرازيل والبرتغال الى املربع الذهبي.

من تتوقع ان يحصد لقب املونديال؟
٭ هــي أمنية قبل التوقــع ان يخطف البرازيل الــكأس ألن الكرة 
البرازيلية بحاجة لهذا اللقب بعد سنوات من الغياب، كما ان اجليل 

احلالي متجانس للغاية ويستحق الفوز باملونديال.

من تتوقع ان يحصل على لقب هداف املونديال؟
٭ املنافسة قوية بني الفرنسي مبابي والبرازيلي نيمار.

كيف رأيت ظهور النجمني رونالدو وميسي في 
املونديال؟

٭ هنــاك عالمــات اســتفهام كثيرة على 
أداء النجمني وخصوصا رونالدو الذي 
صاحبته املشــاكل الكثيرة، وكمحب 
مليسي أمتنى ان يواصل التألق حتى 

النهائي.

أفضل حارس مرمى برأيك؟
٭ أبهرني أداء وتصديات حارس 
مرمــى منتخب پولندا تشــيزني، 
وأتوقــع له مســتقبال كبيــرا فهو 

حارس مرمى بارع بكل املقاييس.

كيف رأيت أداء املنتخبات العربية في 
املونديال؟

٭ بداية يجب ان نلتمس العذر للمنتخب 
القطري الذي عانى الرهبة وضغط اجلمهور 
واإلعالم، فلم يظهر كما توقعنا، وباملناسبة فنحن 
لم نطالب العنابي بالكثير فيكفي شرف االستضافة، أما 
املنتخب السعودي فحقق طفرة غير مسبوقة بالفوز على األرجنتني 
لكنه عانى من اإلصابات الحقا، وبالنسبة للمنتخب التونسي فلم 

يقدم الكثير لألسف وكل اآلمال معقودة على أسود األطلس.

كيف تقيم االستضافة القطرية للمونديال؟
٭ احلقيقة كل شــيء مذهل ويفوق الوصف فنحن كعرب نشــعر 
بالفخر لهذه املالعــب والتنظيم الدقيق الذي أبهر األوروبيني قبل 

العرب، وهذه النسخة هي األجنح على اإلطالق بشهادة اجلميع.

«يا من شرا له 
من حالله علة»

ناصر العنزي

«يا من شرا له من حالله علة» مثل شعبي ينطبق 
على مدرب اسبانيا لويس إنريكي الذي سعى لتفادي 
البرازيل في دور الـ ١٦ فوقع في شرك املغرب فأخرجوه 
من املونديال عقابا له، ووقع إنريكي في شــر أعماله 
بعد ما رد عليه ليــوث األطلس بصوت عال «بغيتها 

طرب صارت نشب».
ليلة أندلســية جميلة على أنغام «جادك الغيث إذا 
الغيث همــى»، كان أبطالها جنوم املغرب الذين كتبوا 
بأحرف من ذهب نصرا جديدا للكرة العربية وأصبحوا 
من املنتخبات الثمانية الكبار في العالم في إجناز غير 
مسبوق، حيث أدخلوا الفرحة في قلوب اجلميع بعد 
مباراة «تاريخية» ملدة ١٢٠ دقيقة وقفوا خاللها صامدين 
مقاتلني مهاجمني حتى وصلــت املواجهة إلى ركالت 

الترجيح فرجحت كفة ليوث األطلس.
من أيــن نبدأ؟ نبدأ باملدرب وليــد الركراكي (٤٧

عاما) وهو العب سابق، وعمل مدربا لعدة أندية آخرها 
الرباط املغربي قبل أن يتولى تدريب املنتخب، ودخل 
املواجهة متحديا املدرب اإلســباني بأنه لن يركن إلى 
الدفاع «والعني بالعني» وانطلق مع العبيه يهددون مرمى 
خصمهم ووصلوا إلى حافة التســجيل أكثر من مرة 
ولكن الكرة كانت ترفض في كل مرة وكأنها تقول لهم 
«انتظروا وال تستعجلوا»، وجاءت حلظة االنتصار في 
ركالت الترجيح التي ابتسمت كثيرا وأنصفت جهود 
جيــل ذهبي للكرة املغربية والعربية وأكدت ان الكرة 

فعل وليست أسماء.
٭ ياسني بونو، ياسني بونو، ياسني بونو هذا احلارس 
يستحق أن يردد اسمه كثيرا بعدما وقف شامخا في 
مرماه يصد الهجمات اإلسبانية، ونقول في األمثال «ما 
للشدايد إال أهلها» فكان بونو حارس مرمى اشبيلية 
االسباني أهال لها وفي كل ركلة ترجيحية كان يبتسم 
في وجه مسددها وكأنه يقول له «أعرف أين ستركل 
الكرة»، وجنح في صد ركلتني وطار للثالثة قبل أن يردها 
القائم، وال ننســى بالطبع كل الالعبني الذين شاركوا 
في اإلجناز وهم حكيمــي ومزراوي وأمرابط وأكرد 
وسايس وزياش وأوناحي وامالح وبوفال والنصيري 

وشديرة والزلزولي وبانون.
٭ «زمن أقشر اللي كريســتيانو رونالدو يقعد فيه 
احتيــاط»، ولكن هذه حال الكرة وحــال مدربيها إذا 
احتاجك تودد إليك وإذا لم يحتجك غفل عنك، ورونالدو 
عنصر مهم في التشكيلة البرتغالية حتى لو لم يكن في 
حضوره املعتاد لكنه يبقى مؤثرا من الناحية النفسية 
على اخلصم، وقد جاء الفوز البرتغالي «السداســي» 
على سويسرا مســتحقا، موجها رسالة إلى املنتخب 
املغربي بأنه ليس املاتادور اإلسباني، وانه قادم بقوة 
مع رونالدو أو من دونــه للتأهل إلى نصف النهائي 
بعدمــا قدم كرة هجومية مرعبة وتألق فيها الشــاب 
راموس مسجال أول هاتريك في البطولة، أما املنتخب 
السويسري فهو تكملة عدد في البطولة وتأهل باحلظ.
٭ غدا ستكون املعارك الساحقة املاحقة ال ينجو منها 
إال القــوي، ونحن على موعد مع مواجهة أولى جتمع 
البرازيل وكرواتيا ثم تتبعها موقعة األرجنتني وهولندا 
«وعليكم احلساب»، واملؤشرات تشير إلى تفوق البرازيل 
واالرجنتني ولكن خصميهما قادران على قلب التوقعات، 
واألمنيات أن يتأهل السامبا والتانغو معا لالستمتاع 
معهمــا في معركة طاحنة في نصف النهائي بعد آخر 
مباراة جمعتهمــا معا في كأس العالم في ايطاليا عام 
١٩٩٠ وانتهت أرجنتينية، أما إذا خرجا معا غدا فعلى 

الكرة احلداد طويال.



املجموعة األولى

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٧+ ٣٢١٠٥١٤هولندا

٦+ ٣٢٠١٥٤١السنغال

٤+ ٣١١١٤٣١اإلكوادور

٠- ٣٠٠٣١٧٦قطر

املجموعة الثانية

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٧+ ٣٢١٠٩٢٧إجنلترا

٥+ ٣١٢٠٢١١أميركا

٣- ٣١٠٢٤٧٣إيران

١- ٣٠١٢١٦٥ويلز

املجموعة الرابعة

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٦+ ٣٢٠١٦٣٣فرنسا

٦- ٣٢٠١٣٤١أستراليا

٣١١١١١٠٤تونس

١- ٣٠١٢١٣٢الدمنارك

املجموعة السادسة

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٧+ ٣٢١٠٤١٣املغرب

٥+ ٣١٢٠٤١٣كرواتيا

٤- ٣١١١١٢١بلجيكا

٠- ٣٠٠٣٢٧٥كندا

املجموعة السابعة

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٦+ ٣٢٠١٣١٢البرازيل

٦+ ٣٢٠١٤٣١سويسرا

٣١١١٤٤٠٤الكاميرون

١- ٣٠١٢٥٨٣صربيا

املجموعة الثامنة

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٦+ ٣٢٠١٦٤٢البرتغال

٣١١١٤٤٠٤كوريا اجلنوبية

٣١١١٢٢٠٤أوروغواي

٣- ٣١٠٢٥٧٢غانا

النتيجةالتوقيتاملباراةم

دور الـ ١٦

السبت ١٢/٣

٣ - ٦:٠٠١هولندا × أميركا٤٩

٢ - ١٠:٠٠١األرجنتني × أستراليا٥٠

األحد ١٢/٤

٣ - ٦:٠٠١فرنسا × پولندا٥١

٣ - ١٠:٠٠٠إجنلترا × السنغال٥٢

االثنني ١٢/٥

١ - ١  (١- ٣ )٦:٠٠اليابان × كرواتيا٥٣

٤ - ١٠:٠٠١البرازيل × كوريا اجلنوبية٥٤

الثالثاء ١٢/٦

٠ - ٠  (٣ - ٠ )٦:٠٠املغرب × إسبانيا٥٥

٦ - ١٠:٠٠١البرتغال × سويسرا٥٦

ربع النهائي

اجلمعة ١٢/٩

٦:٠٠كرواتيا × البرازيل٥٧

١٠:٠٠هولندا × األرجنتني٥٨

السبت ١٢/١٠

٦:٠٠املغرب × البرتغال٥٩

١٠:٠٠فرنسا  × إجنلترا٦٠

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

٠ - ١:٠٠٠املغرب × كرواتيا٩

١ - ٤:٠٠٢أملانيا × اليابان١٠

٧ - ٧:٠٠٠إسبانيا × كوستاريكا١١

١ - ١٠:٠٠٠بلجيكا × كندا١٢

اخلميس ١١/٢٤

١ - ١:٠٠٠سويسرا × الكاميرون١٣

٠ - ٤:٠٠٠األوروغواي × كوريا اجلنوبية١٤

٣ - ٧:٠٠٢البرتغال × غانا١٥

٢ - ١٠:٠٠٠البرازيل × صربيا١٦

اجلمعة ١١/٢٥

٠ - ١:٠٠٢ويلز × إيران١٧

١ - ٤:٠٠٣قطر × السنغال١٨

١ - ٧:٠٠١هولندا × اإلكوادور١٩

٠ - ١٠:٠٠٠إجنلترا × أميركا٢٠

السبت ١١/٢٦

٠ - ١:٠٠١تونس × أستراليا٢١

٢ - ٤:٠٠٠پولندا × السعودية٢٢

٢ - ٧:٠٠١فرنسا × الدمنارك٢٣

٢ - ١٠:٠٠٠األرجنتني × املكسيك٢٤

النتيجةالتوقيتاملباراةم

مباريات املجموعات

األحد ١١/٢٧

٠ - ١:٠٠١اليابان × كوستاريكا٢٥

٠ - ٤:٠٠٢بلجيكا × املغرب٢٦

٤ - ٧:٠٠١كرواتيا × كندا٢٧

١ - ١٠:٠٠١إسبانيا × أملانيا٢٨

االثنني ١١/٢٨

٣ - ١:٠٠٣الكاميرون × صربيا٢٩

٢ - ٤:٠٠٣كوريا اجلنوبية × غانا٣٠

١ - ٧:٠٠٠البرازيل × سويسرا٣١

٢ - ١٠:٠٠٠البرتغال × األوروغواي٣٢

الثالثاء ١١/٢٩

١ - ٦:٠٠٢اإلكوادور × السنغال٣٣

٢ - ٦:٠٠٠هولندا × قطر٣٤

٠ - ١٠:٠٠١إيران × أميركا٣٥

٠ - ١٠:٠٠٣ويلز × إجنلترا٣٦

األربعاء ١١/٣٠

١ - ٦:٠٠٠أستراليا × الدمنارك٣٧

١ - ٦:٠٠٠تونس × فرنسا٣٨

٠ - ١٠:٠٠٢پولندا × األرجنتني٣٩

١ - ١٠:٠٠٢السعودية × املكسيك٤٠

اخلميس ١٢/١

١ - ٦:٠٠٢كندا × املغرب٤١

٠ - ٦:٠٠٠كرواتيا × بلجيكا٤٢

٢ - ١٠:٠٠١اليابان × إسبانيا٤٣

٢ - ١٠:٠٠٤كوستاريكا × أملانيا٤٤

اجلمعة ١٢/٢

٠ - ٦:٠٠٢غانا × األوروغواي٤٥

٢ - ٦:٠٠١كوريا اجلنوبية × البرتغال٤٦

١ - ١٠:٠٠٠الكاميرون × البرازيل٤٧

٢ - ١٠:٠٠٣صربيا × سويسرا٤٨
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اخلميس ٨ ديسمبر ٢٠٢٢

٢٠ نوفمبر  -  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

اعتمدت احلكومة القطرية على بطاقة «هيا»، 
وهي تطبيق تعريف رقمي، يعتمد بشكل أساسي 
على بيانات، كشرط إلزامي لدخول البالد، حيث 
يجب على جميع املشــجعني، واحملليني، والذين 
يفكرون في حضور مباريات كأس العالم مباشرة، 
ملء مجموعة من البيانات وحتميل صورة للوجه 
عالية الدقة مع مسح ضوئي جلواز السفر، بالتالي 
يحصل كل حامل للبطاقة على وثيقة هوية رقمية. 
وتعمل تقنية «التعرف على الوجوه» من خالل 
حتليل الصور وتأكيد هوية الشخص باستخدام 
وجهه عبر حتديد مالمحه وقياسها، بالتالي التعرف 
على الوجوه البشرية في الصور أو مقاطع الڤيديو، 
أو حتديد ما إذا كان الوجه املوجود في صورتني 
مختلفتني ينتمي إلى الشــخص نفسه، أو حتى 
البحث عن وجه محدد بــني مجموعة كبيرة من 

الصور املوجودة.
وتعمل شبكة من الكاميرات األمنية التي يتجاوز 
عددها ١٥ ألفا، داخل الستاد وفي شوارع املدينة 
وقطاراتها وحافالتهــا، ومجهزة بتقنية التعرف 
علــى الوجوه، وتعمل على التقــاط أي نوع من 
التهديدات بدءا من إثارة الشغب في املالعب وصوال 
إلى اإلرهاب، وتنقل املعلومات مباشرة إلى مركز 
القيادة والتحكم في «أسباير»، وهو مقر مراقبة 
متطور مزود مبجموعة كبيرة من الشاشات املثبتة 
على احلائط، إضافة إلى شاشة خاصة بكل فني 
أمــن ملراقبة الوضع العام متنقال من خاللها عبر 
الكاميرات، بحيث يتلقى املركز مباشرة أي حادثة 

تهديد أمني يحتمل وقوعهــا داخل املالعب، ثم 
ينقل التعليمات إلى طواقم األمن املنتشرة في كل 
مكان واجلاهزة للتعامل مع أي حدث فور وقوعه، 
إضافة إلى مراقبة املشــجعني بواسطة كاميرات 

الطائرات املسيرة.

١٥ ألف كاميرا ترصد أجواء املونديال

املجموعة اخلامسة

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٦+ ٣٢٠١٤٣١اليابان

٤+ ٣١١١٩٣٦إسبانيا

٤+ ٣١١١٦٥١أملانيا

٣- ٣١٠٢٣١١٨كوستاريكا

املجموعة الثالثة

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٦+ ٣٢٠١٥٢٣األرجنتني

٣١١١٢٢٠٤پولندا 

٤- ٣١١١٢٣١املكسيك

٣- ٣١٠٢٣٥٢السعودية
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