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أقبلت وفود المنتخبات المشاركة في مونديال 2022 
على دولة قطر الشقيقة، لتؤكد الدوحة وفاءها 

بوعودها منذ فوزها المستحق باستضافة العرس 
الكروي العالمي.

حفاوة استقبال الدوحة لضيوفها لم تكن مجرد 
استضافة لحدث رياضي، حيث حرصت الدولة 
الخليجية الشقيقة على توثيق هذه اللحظات 

التاريخية لتكريس مفاهيم تآلف الثقافات المختلفة 

لشعوب العالم، وتأكيد دور الرياضة في توحيد العالم 
بروح التعايش والسالم.

وستكون جماهير ومتابعو كرة القدم على موعد مع 
نسخة استثنائية بجميع المقاييس، فهي البطولة 

األولى التي تستضيفها دولة من الشرق األوسط، 
كما أنها أول دولة عربية تحظى بشرف إقامة 

البطولة على أراضيها، وهي البطولة األولى التي 
ستقام في فصل الشتاء، إلى جانب كونها آخر نسخة 

، بينما ستتباهى قطر 
ً
تشهد مشاركة 32 منتخبا

بمنشآتها الرياضية التي تضاهي الدول العظمى في 
مجال الرياضة وتتفوق عليها من حيث االستدامة 

وحفاظها على البيئة.
وعملت الدوحة باحترافية غير مسبوقة في إعداد 
وتجهيز كل ما يخص استضافة الحدث الرياضي 

األبرز، على الرغم من تعرضها لحمالت كيدية مفتعلة 
ذات نوايا بعيدة كل البعد عن الروح الرياضية، إال 

أنها لم تعر هذه الهجمات أي أهمية وعكفت على 
توفير كل سبل الراحة والسالمة للوفود الرياضة 

والجماهيرية.
يوم األحد، العشرون من نوفمبر الجاري، سيقول 

العالم بأجمعه: »هنا قطر«.

عبدالعزيز التميمي

يالله حّيهميالله حّيهمقطر تحتضن العالم... قطر تحتضن العالم... 
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آخر تجارب األرجنتين خماسية في اإلماراتآخر تجارب األرجنتين خماسية في اإلمارات

جوليان الفاريز يسجل 
الهدف األول في مرمى 

اإلمارات

بعثة المنتخب األرجنتيني لدى 
وصولها إلى مطار حمد الدولي

جدل في فرنسا بسبب أغنية 
عنصرية باألرجنتين

اعتبرت وسائل اإلعالم الفرنسية، أن األغنية العنصرية والمهينة 
من جانب عدد من الجماهير األرجنتينية التي تم بثها مباشرة على 
 بغيضة« 

ً
قناة تلفزيونية أرجنتينية، الليلة الماضية، تقدم »صورا

و»عنصرية مباشرة«.
ورددت الجماهير خالل مداخلة لمراسل قناة TYC من الشارع 
أغنية تسخر من األصول اإلفريقية لبعض الالعبين الفرنسيين، 

وتهاجم نجم منتخب »الديوك« كيليان مبابي.
: »يلعبون لفرنسا ولكنهم كلهم من أنغوال« أو 

ً
تقول األغنية، مثال

»جدته نيجيرية، جده نيجيري، ولكن في مستند هويته جنسيته 
فرنسية«.

وذكــــرت اإلذاعــــة الــفــرنــســيــة، أن »الــعــنــصــريــة كــانــت عــلــى الــهــواء 
مباشرة«، في حين اعتبرت إذاعة راديو مونت كارلو أن القناة بثت 

 بغيضة«.
ً
»صورا

ق االتحاد الفرنسي لكرة القدم وال مبابي على هذا األمر، 
ِّ
ولم يعل

الذي يحدث قبل أربعة أيام من مونديال قطر.
وكانت فرنسا فازت على األرجنتين في مونديال روسيا 2018، 
ل على ركلة جزاء حينها  بفضل مجهود كبير لمبابي، الذي تحصَّ

ل هدفين. وسجَّ
واعتبر راديو مونت كارلو، أن الجماهير األرجنتينيىة »تنتقم 

بأسوأ الطرق بعد أربع سنوات« من تلك المباراة.
)إفي(

جماهير المنتخب األرجنتيني

 أرادت فيه 
ً
 بــاهــرا

ً
حقق مــونــديــال 2006 نــجــاحــا

ألمانيا االنفتاح على العالم، فشهد مفاجأة بتتويج 
إيطاليا مرة رابعة، رغم فضيحة تالعب بالنتائج 

، على حساب فرنسا.
ً
هزتها مجددا

خته مزاعم 
َّ
بعد حصولها على شرف استضافة لط

ــوات، بــدا أن ألمانيا غــارقــة فــي شغف  بــشــراء األصــ
جماعي مذهل استمر طوال فترة المونديال المقام 

في طقس مشمس وحار.
ل األلمان إظهار وطنيتهم دون أي آثار  لم يتخيَّ
سيئة، فكانوا ودودين ومنفتحين مع غرباء أحّبوا 
بــلــدهــم. ورغـــم خــروجــهــم مــن نــصــف الــنــهــائــي أمــام 

إيطاليا )0-2(، 
ت البرازيل، حاملة اللقب، الهجوم الحلم:  وضمَّ
رونـــالـــدو األثــقــل بثمانية كــيــلــوغــرامــات مــن 2002 
 فـــي الــنــهــائــيــات، 

ً
والــمــرتــفــع رصـــيـــده إلـــى 15 هـــدفـــا

ورونالدينيو وكاكا وأدريانو.
لكن مواجهاتها مع فرنسا أصبحت نقمة، في ربع 
م زين الدين زيدان بُعمر الرابعة والثالثين أداًء  النهائي، قدَّ

، ليفوز »الديوك« بهدف تييري هنري.
ً
رائعا

بــدورهــا، كانت األرجنتين تضم الموهبة الصاعدة 
(، لكن قطار »ألبيسيليستي« أوقفه 

ً
ليونيل ميسي )19 عاما

المضيف األلماني بركالت الترجيح في ربــع النهائي، 
فبلغت أربعة منتخبات أوروبية نصف النهائي للمرة 

األولى منذ 1982.

معركة نورمبرغ 
شهدت مدينة نورمبرغ معركة طاحنة بين البرتغال 
وهولندا )0-1(، في إعادة لنصف نهائي كأس أوروبا 2004 
 )1-2( بهدف مانيش.

ً
عندما خرجت البرتغال فائزة أيضا

رفع الحكم الروسي فالنتين إيفانوف أربــع بطاقات 
ـــه 6  حــمــراء و16 صــفــراء، وفــي غــضــون ثــالث دقــائــق وجَّ

إنذارات.
كانت النسخة األكثر خشونة في التاريخ مع 28 بطاقة 
حــمــراء، لكن أغـــرب الــبــطــاقــات خــرجــت مــن جيب الحكم 
اإلنكليزي غراهام بول في مباراة كرواتيا وأستراليا. لم 
يطرد الكرواتي يوزيب شيمونيتش، سوى بعد منحه 

ثالثة إنذارات!

خارج دائرة المرشحين 
ة فضيحة 

ّ
لم يرشح كثيرون إيطاليا، وما زاد الطين بل

كالتشوبولي لترتيب نتائج المباريات التي بدأت بالظهور 
ت إلى تهبيط يوفنتوس العريق وبطل  في مايو 2006، وأدَّ
الـــدوري إلــى الدرجة الثانية. بــدأت المقارنات مع 1982 

وإنجازات »المنبوذ« باولو روسي.
رغم ذلك، قال مدربها الخبير مارتشيلو ليبي: »بطريقة 
ما، ساعدت كالتشوبولي المنتخب على أن يصبح أكثر 

.»
ً
اتحادا

 في األذهان، 
ً
ومن المؤكد، سيبقى نهائي برلين عالقا

 من ركلة جزاء باردة 
ً
بعد افتتاح زيدان التسجيل مبكرا

ض المدافع ماركو  األعــصــاب على طريقة بانينكا، عـــوَّ

 التعادل قبل ثلث ساعة من 
ً
ماتيراتزي خطأه، مسجال

البداية.

النطحة 
ه زيدان   في الدقيقة 110، وجَّ

ً
بعد التمديد، وتحديدا

، فعاجله 
ً
نطحة مزلزلة على صدر ماتيراتزي طرحته أرضا

الحكم األرجنتيني أوراسيو إليسوندو بحمراء مباشرة.
للمرة الثانية بعد 1994 عندما خسرت إيطاليا أمام 

البرازيل، حسمت ركالت الترجيح النهائي.
أهدر دافيد تريزيغيه لفرنسا، وأوكل غروسو تسديد 

الخامسة األخيرة إليطاليا. آخر ركلة ترجيح سددها كانت 
قبل خمس سنوات عندما كــان بالدرجة الرابعة »كنت 
مذهواًل. لماذا أنا؟«. أطلق تسديدة رائعة خدعت الحارس 

فابيان بارتيز: إيطاليا بطلة للعالم مرة رابعة.
)أ ف ب(

تتويج المنتخب اإليطالي بمونديال 2006

نطحة شهيرة ومعركة كروية ونشوة بعد فضيحة

سكالوني: قد نجري بعض 
التغييرات في قائمة الفريق

قــال المدير الفني للمنتخب 
األرجنتيني لكرة القدم ليونيل 
سكالوني، إنه قد يجري بعض 
الــتــغــيــيــرات فـــي قــائــمــة الــفــريــق 
بكأس العالم، التي تنطلق األحد 
المقبل في قطر، في حالة ثبوت 

عدم جاهزية بعض الالعبين.
ويمكن للفرق إجراء تغييرات 
على القائمة التي احتوت على 
 فـــي الــقــائــمــة األولــيــة 

ً
55 العـــبـــا

حــتــى يـــوم واحـــد قــبــل الــمــبــاراة 
األولى للفريق، وهو األمر الذي 
يبدو أن سكالوني منفتح عليه.

وذكــــــــــــــــر ســـــــكـــــــالـــــــونـــــــي، فــــي 
تصريحات لقناة »تي أي سي« 
الرياضية األرجنتينية، »لدينا 
بعض المشاكل الصغيرة، لدينا 
بعض الــوقــت واأليــــام لكي نقر 
القائمة، يمكننا عمل تغييرات، 
ــــل أال يــــحــــدث ذلـــــــك، لــكــن  ــأمـ ــ ونـ
هــنــاك إمــكــانــيــة لـــحـــدوث ذلـــك«، 
: »لقد تم استبعاد بعض 

ً
مضيفا

الالعبين اليوم من الفريق إما 
ألسباب الجاهزية أو بسبب عدم 

تفضيلنا المجازفة بهم«. 
وتــابــع: »ال يمكنني أن أؤكــد 
أن الــالعــبــيــن بــخــيــر فــي الــوقــت 

الــــحــــالــــي، بـــشـــكـــل مـــبـــدئـــي هــم 
فــي حــالــة جــيــدة، لــكــن عليك أن 
ــائـــق الــتــي  ــالـــدقـ  بـ

ً
تـــكـــون حـــــــذرا

يشارك فيها الالعبون«. ويوجد 
الـــمـــنـــتـــخـــب األرجــــنــــتــــيــــنــــي فــي 
المجموعة الثالثة، إلــى جانب 
بولندا والمكسيك والسعودية. 
)د ب أ(

سكالوني

وصل النجم األرجنتيني ليونيل ميسي 
ــة«، أمــس  ــ ــــدوحـ إلــــى الــعــاصــمــة الــقــطــريــة »الـ
األول، على رأس تشكيلة منتخب بالده التي 
ستخوض غمار منافسات مونديال 2022، 

التي تنطلق األحد المقبل.
ـــت طـــائـــرة مــنــتــخــب »الـــتـــانـــغـــو« فــي 

َّ
وحـــط

الـــدوحـــة، آتــيــة مــن أبــوظــبــي، حــيــث خــاضــت 
األرجنتين مباراة استعدادية مع اإلمارات، 
وفــازت بخماسية نظيفة، رافــعــة رصيدها 

 من دون خسارة.
ً
إلى 36 مباراة تواليا

وصول نجوم »التانغو« إلى قطر

استعد منتخب األرجنتين، 
بقيادة نجمه المخضرم 

ليونيل ميسي، بشكل 
جيد لمباراته األولى أمام 
السعودية بكأس العالم 
2022 في قطر، بفوزه 

الكبير على مستضيفه 
اإلماراتي 5-صفر، األربعاء، 

في أبوظبي.

حـــقـــق مــنــتــخــب األرجــنــتــيــن 
 )-5صــــــفــــــر( عــلــى 

ً
ــيــــرا ــبــ  كــ

ً
فـــــــــوزا

مـــضـــيـــفـــه مـــنـــتـــخـــب اإلمـــــــــــارات، 
ــتـــي  ــاراة الــــــوديــــــة الـ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــي الــ ــ فــ
جــــــرت بـــيـــنـــهـــمـــا، أمــــــس األول، 
ضمن استعدادات المنتخبين 

لالستحقاقات المقبلة. 
ورغم الخسارة الثقيلة التي 
تلقاها منتخب اإلمــارات، لكنه 
ــدر إمـــكـــانـــاتـــه تــهــديــد  ــ حــــــاول قـ
المرمى األرجنتيني، وسنحت 
لــــه أكـــثـــر مــــن فـــرصـــة لــتــقــلــيــص 
الــفــارق، لكن صادفه ســوء حظ 

كبير. 
ويستعد منتخب األرجنتين 
ــات  ــة فــــــــي نــــهــــائــــيــ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ـــي قـــطـــر، الــتــي  كـــــأس الـــعـــالـــم فـ
تنطلق األحــد الــقــادم، وتستمر 
فــعــالــيــاتــهــا حــتــى 18 ديسمبر 
القادم، إذ يلعب في المجموعة 
الــــثــــالــــثــــة بــــرفــــقــــة مـــنـــتـــخـــبـــات 
السعودية والمكسيك وبولندا. 
ــلـــم مــنــتــخــب األرجـــنـــتـــيـــن  ويـــحـ

بالتتويج بكأس العالم للمرة 
الثالثة في تاريخه، بعدما فاز 
بالبطولة عامي 1978 و1986. 

في المقابل، يستعد منتخب 
اإلمارات للمشاركة العام المقبل 
ببطولتي كأس الخليج بمدينة 
البصرة العراقية، وكأس األمم 
اآلسيوية في العاصمة القطرية 

)الدوحة(. 

بداية حذرة

ــى  ــ واتـــســـمـــت الـــدقـــائـــق األولـ
بــالــحــذر مـــن كـــال الــمــنــتــخــبــيــن، 
حـــــيـــــث خـــــلـــــت مـــــــن أي فـــــرص 
ــيــــن،  ــيــ حـــقـــيـــقـــيـــة أمـــــــــــام الــــمــــرمــ
وســنــحــت أول فـــرصـــة بــالــلــقــاء 
ــيــــن )11(،  ــتــ ــنــ لـــمـــنـــتـــخـــب األرجــ
حــيــنــمــا تــلــقــى مــيــســي تــمــريــرة 
أمــامــيــة داخــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء، 
لكنه فشل فــي تــرويــض الــكــرة، 

لتخرج إلى ركلة مرمى. 
ت الدقيقة 17 لتشهد  وجـــاء

الـــهـــدف األول لــأرجــنــتــيــن عن 
طريق جوليان ألفاريز، إذ تلقى 
ميسي تــمــريــرة أمــامــيــة، انــفــرد 
 
ً
على إثرها بالمرمى، مستغال
سوء تمركز مدافعي اإلمــارات، 
ل تمريرة الكرة لنجم 

َّ
لكنه فض

مــانــشــســتــر ســيــتــي اإلنــكــلــيــزي، 
بداًل من التسديد على المرمى، 
ليقبل األخــيــر هــديــة »الــســاحــر 
األرجنتيني«، ويسدد مباشرة 
 الكرة 

ً
من داخل المنطقة، واضعا

على يمين خالد عيسى، حارس 
مرمى منتخب اإلمــارات، داخل 

الشباك. 
واستغل منتخب األرجنتين 
حالة اإلحباط التي عانى منها 
مــنــتــخــب اإلمــــــارات عــقــب هــدف 
ألـــفـــاريـــز، لــيــضــيــف دي مــاريــا 
الــــهــــدف الـــثـــانـــي )25(، وتــلــقــى 
دي مــاريــا تمريرة عرضية من 
الجانب األيــســر عبر ماركوس 
أكـــونـــا، لــتــمــر الـــكـــرة مـــن جميع 
المدافعين، حتى وصلت إليه، 

ليسدد مــبــاشــرة بــيــســراه، دون 
مــضــايــقــة مــن أحـــد، عــلــى يمين 
منطقة الـــجـــزاء، لترتطم الــكــرة 
بباطن القائم األيمن وتحتضن 

الشباك. 

دي ماريا يواصل التألق

وواصـــــــل دي مــــاريــــا تــألــقــه، 
ــاف الـــهـــدف الــثــالــث  بــعــدمــا أضــ

لأرجنتين )36(.
ــا تــمــريــرة  ــاريـ ـــم دي مـ

َّ
وتـــســـل

بينية من أليكسيس اليستير، 
لينطلق بالكرة داخل المنطقة 
 الدفاع وحــارس مرمى 

ً
مــراوغــا

الــمــنــتــخــب اإلمــــاراتــــي بــمــهــارة 
ــة، قـــبـــل أن يـــضـــع الـــكـــرة  ــقــ ــائــ فــ

بسهولة في الشباك الخالية. 
حــافــظ مــنــتــخــب األرجــنــتــيــن 
على نشاطه الهجومي، ومــرر 
ــا كــــــرة عـــرضـــيـــة مــن  ــ ــاريـ ــ دي مـ
42(، قابلها  الناحية اليمنى )
ميسي بضربة رأس، لكن الكرة 
ذهـــبـــت ســهــلــة ألحـــضـــان خــالــد 

عيسى. 

ميسي يسجل الرابع

ولـــــم تـــمـــر ســـــوى دقــيــقــتــيــن، 
ــاف مـــيـــســـي الـــهـــدف  ــ ــ حـــتـــى أضـ
الـــــــرابـــــــع لــــأرجــــنــــتــــيــــن، فــبــعــد 
سلسلة مــن الــتــمــريــرات، تبادل 
ــرمــــان  ــم بـــــاريـــــس ســـــــان جــ نــــجــ
الفرنسي الــكــرة مــع دي مــاريــا، 
ــا داخــــــل  ــهــ ــل بــ ــوغــ ــتــ ــل أن يــ ــبــ قــ
المنطقة، ويسدد بيمناه على 
 
ً
يمين منطقة الـــجـــزاء، واضــعــا
الكرة على يمين خالد عيسى، 
الـــذي اكتفى بالنظر لها وهي 
تعانق شباكه، لينتهي الشوط 
األول بتقدم منتخب »التانغو« 

برباعية نظيفة. 
وأجــــرى ليونيل سكالوني، 
ــيـــن،  ــتـ ــنـ مـــــــدرب مــنــتــخــب األرجـ

 من التبديالت قبل انطالق 
ً
عددا

ــانــــي، الـــــــذي شــهــد  ــثــ الــــشــــوط الــ
صحوة هجومية من المنتخب 

اإلماراتي. 
وأطلق عبدالله سهيل قذيفة 
مدوية من خارج المنطقة )47(، 
لكن الكرة ارتطمت بالعارضة، 
قبل أن يسدد عبدالله رمضان 
ــارج  ــ ــن خـ ــ ــة مـ ــ ــفـ ــ ــبـــة زاحـ تـــصـــويـ
المنطقة فــي الــدقــيــقــة الــتــالــيــة، 
أمسكها إيميليانو مارتينيز، 
حــارس مرمى األرجنتين على 

مرتين. 
وســرعــان مــا أخــمــد منتخب 
األرجنتين الصحوة اإلماراتية 
عــقــب تسجيل خــواكــيــن كــوريــا 
الــهــدف الــخــامــس )60(، وتلقى 
كوريا، الذي نزل خالل الشوط 
ــمــــريــــرة بـــيـــنـــيـــة مــن  الــــثــــانــــي، تــ
ــول، لــيــنــطــلــق  ــ ــــو دي بــ ــغـ ــ رودريـ
ــرة ويــــــســــــدد مــــــن داخــــــل  ــ ــكـ ــ ــالـ ــ بـ

المنطقة.
ــارات  ــ ــ ــاع مــنــتــخــب اإلمـ ــ ــ وأضـ
 حــالــة 

ً
فــرصــة أخـــــرى، مــســتــغــال

الـــهـــدوء الـــتـــي طــغــت عــلــى أداء 
نــجــوم األرجنتين فــي الدقائق 
األخــــيــــرة، وتـــابـــع عــلــي صــالــح 
تــمــريــرة أمـــامـــيـــة، لــيــجــد نفسه 
 بــالــمــرمــى، لــكــنــه ســدد 

ً
مــنــفــردا

ــة، لــيــتــصــدى مــارتــيــنــز  بـــرعـــونـ
لـــلـــكـــرة، لــتــصــل مـــن جـــديـــد إلــى 
ــا لــكــايــو،  ــالــــح، الــــــذي مــــررهــ صــ
لــيــســدد مــبــاشــرة فـــي الــمــرمــى، 
لكن الدفاع أبعد الكرة من على 

خط المرمى. 
ولــم تشهد الدقائق األخيرة 
 مــحــقــقــة لــلــمــنــتــخــبــيــن، 

ً
ــا فــــرصــ

ــفــــوز ثــمــيــن  لــيــنــتــهــي الــــلــــقــــاء بــ
لأرجنتين بخماسية نظيفة 

على اإلمارات. 
 )د ب أ(
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صراع خاص بين دي بروين وصالحصراع خاص بين دي بروين وصالح
 اليوم 

ً
 اليوم بلجيكا تواجه الفراعنة وديا
ً
بلجيكا تواجه الفراعنة وديا

يختتم المنتخب البلجيكي األول 
لكرة القدم استعداداته لبطولة كأس 
العالم 2022، التي تستضيفها قطر 
مــن 20 الـــجـــاري حــتــى 18 المقبل، 
ــة الـــمـــنـــتـــخـــب الـــمـــصـــري  ــهـ ــمـــواجـ بـ
فــي الــســادســة مــســاء الــيــوم على 
ــي، بــيــنــمــا  ــ ــدولــ ــ ــر الــ ــابــ اســــتــــاد جــ
يستعد »الــفــراعــنــة« الستكمال 
مـــنـــافـــســـات تــصــفــيــات كـــأس 

األمم االفريقية.
 وتــــــــقــــــــام الــــــمــــــبــــــاراة 
ــة االتــــحــــاد  ــلـ ــظـ تــــحــــت مـ
الــــــدولــــــي لــــكــــرة الــــقــــدم، 
بــعــد اعــتــمــادهــا مــؤخــرا، 
وتنظمها شركة إيــدو، 
الــتــي حــرصــت على 
إقامتها على أرض 
الــكــويــت، مـــن أجــل 
إســعــاد الجماهير 
بــمــخــتــلــف مــيــولــهــا 
بـــــــــوجـــــــــود العــــبــــيــــن 

عالميين.
وكانت القرعة أوقعت المنتخب 
البلجيكي في المجموعة السادسة 
للمونديال، ومعه منتخبات المغرب 
وكرواتيا وكندا، وحرص 
مــــــــســــــــؤولــــــــو االتــــــــحــــــــاد 
البلجيكي على مواجهة 
المنتخب المصري، نظرا 
لــتــشــابــه أدائـــــه مـــع نــظــيــره 
الــمــغــربــي، وهـــو األمــــر الــــذي أكــد 
أهميته مدرب المنتخب البلجيكي، 

اإلسباني روبيرتو مارتينيز. 

ويضع مارتينيز لمساته األخيرة 
على استعدادات المنتخب البلجيكي 
للمونديال، والذي يطمح في تحقيق 
لقبه، السيما أن الفريق مكتظ بعدد 
كبير من الالعبين الموهوبين وعلى 
رأســـهـــم نــجــم »مــانــشــســتــر ســيــتــي« 
كــيــفــيــن دي بــــرويــــن، والــــــذي يــعــول 
المدرب عليه كثيرا في قيادة زمالئه 

نحو تحقيق اللقب للمرة األولى.
ــارا جـــــادا  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــد الــــلــــقــــاء اخـ ــ ــعـ ــ ويـ
للمنتخب الــمــصــري، بــقــيــادة نجم 
ــربـــول مـــحـــمـــد صـــــــالح، والــــــذي  ــفـ ــيـ لـ
يعتبره المدرب البرتغالي للفراعنة 
روي فيتوريا ترمومتر أداء الفريق، 
والــــــقــــــادر عـــلـــى صـــنـــع الـــــفـــــارق مــع 
اآلخــريــن، والـــذي تدعمه الجماهير 

المصرية بقوة.
ومـــن الــمــؤكــد أن الــلــقــاء سيشهد 
ــــالح ودي  ــا بـــيـــن صـ صــــراعــــا خـــاصـ
ــرا لــتــألــقــهــمــا الـــالفـــت  بـــــرويـــــن، نــــظــ
فـــي الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة بـــالـــدوري 
اإلنكليزي، مع الوضع في االعتبار 
أن الالعبين يتساويان فــي القيمة 
ــة 80 مــلــيــون  ــغـ ــالـ ــبـ الـــتـــســـويـــقـــيـــة الـ
ــورو لـــكـــل مـــنـــهـــمـــا، وفــــقــــا لــمــوقــع  ــ ــ يـ
ــاركـــت« المتخصص  »تــرانــســفــيــر مـ
في اإلحصائيات وأسعار الالعبين 

في العالم.
مـــن جــانــبــه، أكــــد رئــيــس مجلس 
ــدو رئـــيـــس الــلــجــنــة  ــ إدارة شـــركـــة إيـ
الــمــنــظــمــة لــلــقــاء مــؤيــد الــشــهــاب أن 
إشــــادة القائمين عــلــى المنتخبين 
بحفاوة االستقبال، واالستعدادات 

الرائعة الستضافة اللقاء، أمر رائع 
ــــدو والــلــجــنــة  لـــمـــســـؤولـــي شـــركـــة إيــ

المنظمة للمباراة. 
وأضــاف الشهاب: »هــذه اإلشــادة 
تعد وســامــا على صــدورنــا، وتأتي 
تأكيدا للنجاح المتوقع للقاء فيما 
يخص النواحي التنظيمية، السيما 
أن شركة إيــدو بــدأت االســتــعــدادات 
الســتــضــافــة الــلــقــاء، مــنــذ الــحــصــول 
عــلــى مــوافــقــة االتــحــاديــن الــمــصــري 

والبلجيكي«.

ــيـــر  ــاهـ ــمـ وشــــــــــدد عــــلــــى أن الـــجـ
بمختلف ميولها، التي ستشاهد 
الــلــقــاء مــن مــدرجــات اســتــاد جابر 
األحــمــد، تحظى باهتمام الشركة 
واللجنة المنظمة، حيث تم العمل 
على عملية دخولها وخروجها من 
االستاد بسهولة تامة، إلى جانب 
مشاركتها في اللعبات الترفيهية 
الــتــي ســتــقــام قــبــل انــطــالق الــلــقــاء، 
وكذلك توفير العديد من المطاعم 
والكافيهات لها، السيما أن بوابات 

االســتــاد ستفتح لها فــي الــواحــدة 
بعد ظهر اليوم.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي 
لالتحاد المصري لكرة القدم رئيس 
الـــوفـــد ولـــيـــد الـــعـــطـــار أن منتخب 
مصر جاهز للقاء اليوم، مضيفا: 
»عندما علم مدرب المنتخب، روي 
فـــيـــتـــوريـــا، بـــالـــعـــرض الـــــذي تــلــقــاه 
ــرة لــمــواجــهــة بلجيكا  ــكـ ــاد الـ اتـــحـ
على أرض الكويت الشقيقة أبدى 
ــرا لـــقـــوة  ــظــ ــة، نــ ــ ــــوريـ ــفـ ــ ــه الـ ــتـ ــقـ ــوافـ مـ

الــمــنــافــس الــــذي يــعــد أحــــد أفــضــل 
المنتخبات في العالم«. 

وعـــن االســتــقــبــال الــحــافــل لنجم 
المنتخب المصري محمد صالح، 
قــــــال الــــعــــطــــار: »جــــمــــهــــور الـــكـــويـــت 
اســتــقــبــل مــحــمــد صــــالح اســتــقــبــاال 
رائــعــا، كــونــه فخر الــعــرب، وحــرص 
الــــالعــــب عـــلـــى تـــوجـــيـــه الـــشـــكـــر إلـــى 
الجمهور الكويتي والمصري أيضا، 
الـــذي احــتــفــى بــه فـــور وصــولــه إلــى 

الكويت«.

إطالق خدمة لحماية الالعبين 
من إساءات »منصات التواصل«

أطــلــق االتــحــاد الــدولــي لــكــرة القدم 
)الفيفا( خدمة حماية وسائل التواصل 
االجتماعي )اس ام بي اس( للتصدي 
للتمييز وحــمــايــة الــصــحــة النفسية 
لــالعــبــيــن ورفــــاهــــهــــم، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
االتحاد الدولي لالعبين المحترفين 
)فيفبرو( قبل أيـــام مــن انــطــالق كأس 

العالم 2022 في قطر.
ومــن خــالل هــذه الخدمة سيتمكن 
جميع الالعبين من جميع االتحادات 
ـــ32 الــمــشــاركــة فـــي كــأس  ــ األعـــضـــاء الــ
ــن الــــــوصــــــول إلـــــــى خـــدمـــة  ــ الــــعــــالــــم مــ
مخصصة للمراقبة واإلبالغ والحجب 
مصممة لتقليل ظهور خطاب الكراهية 
الموجه إليهم على وسائل التواصل 
االجتماعي، وبالتالي حماية الالعبين 
ومشجعيهم من اإلساءة عبر اإلنترنت 

خالل البطولة. 

وقـــــال جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو رئــيــس 
»الفيفا«: »يلتزم الفيفا بتهيئة أفضل 
ــظـــروف الــمــمــكــنــة لــالعــبــيــن لتقديم  الـ
ــا لـــديـــهـــم مــــن إمـــكـــانـــات فــي  أفـــضـــل مــ
كــأس العالم، ويسعدنا إطــالق خدمة 
ســتــســاعــد فـــي حــمــايــة الــالعــبــيــن من 
اآلثار الضارة التي يمكن أن تسببها 
منشورات وسائل التواصل االجتماعي 
على صحتهم النفسية ورفاهيتهم«. 

مراقبة الحساباتمراقبة الحسابات

ويراقب »الفيفا« حسابات وسائل 
الــــــتــــــواصــــــل االجـــــتـــــمـــــاعـــــي لـــجـــمـــيـــع 
المشاركين في كأس العالم بالبحث 
عــن التعليقات المسيئة والتمييزية 
والتهديدية التي قد يراها الجمهور، 
ثم إبالغ شبكات التواصل االجتماعي 

والسلطات القانونية التخاذ إجراءات 
فعلية ضد منتهكي القواعد. 

ــكـــن الـــــفـــــرق والــــالعــــبــــون  ــمـ ــتـ ــتـ وسـ
وغيرهم من المشاركين من االشتراك 

فــي خــدمــة اإلشــــراف الــتــي ستخفي 
عــلــى الـــفـــور الــتــعــلــيــقــات المسيئة 
والعدائية على منصات »فيسبوك« 
و»يـــوتـــيـــوب« و»إنــســتــغــرام«، مما 
يــمــنــع الــمــتــلــقــي ومــتــابــعــيــه من 
ــــى إطــــالق  رؤيـــتـــهـــا، إضــــافــــة إلـ
خــــــــدمــــــــة حــــــمــــــايــــــة وســــــائــــــل 
الــــــتــــــواصــــــل االجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 
ويتواصل الفيفا وفيفبرو 
مـــــــــع مــــــنــــــصــــــات وســــــائــــــل 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــــل االجـ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
ــة فـــــــــي حـــل  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــ ل

المشكلة.
إنفانتينو رئيس »الفيفا«)د ب أ(

ماكرون: سأذهب إلى قطر 
إذا وصلنا لنصف النهائي

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه »يجب 
عــدم تسييس الــريــاضــة« فــي وقــت يستمر الــجــدل حول 
استضافة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم، قبل يومين 
من انطالقها، خصوصا بسبب سجل اإلمارة الحقوقي.

وقـــال مــاكــرون، الـــذي يــدافــع منتخب بـــالده عــن اللقب 
العالمي الــذي حققه فــي روســيــا عــام 2018، »أعتقد أنه 
يجب عــدم تسييس الــريــاضــة«، وذلـــك خــالل حديثه مع 

الصحافيين عند وصــولــه إلــى بــانــكــوك، للمشاركة في 
قمة منتدى التعاون االقتصادي لــدول آسيا والمحيط 

الهادئ )أبيك(.
ورأى مــاكــرون، الــذي سبق أن أعلن أنــه سيذهب إلى 
قــطــر إذا وصــلــت فــرنــســا إلـــى الــــدور نــصــف الــنــهــائــي، أن 
»تسييس الرياضة فكرة سيئة للغاية«، مذكرا بأن بالده 

ستستضيف األلعاب األولمبية عام 2024.

لبعضهم... »العمر مجرد رقم«
ــال بما  فـــي حــيــن يــمــر مــعــظــم الـــرجـ
ــر مــع  ــمـ ــعـ يــــعــــرف بــــأزمــــة مـــنـــتـــصـــف الـ
اقــتــرابــهــم مــن ســن األربــعــيــن، سيكون 
ــة  ــلـ ــمـــواصـ ــة لـ ــ ــــرصـ ــر فـ ــطــ مـــــونـــــديـــــال قــ
ــن  ــيــ ــبــ ــعـــــض الــــالعــ ــج أمـــــــــــام بـــ ــ ــوهــ ــ ــتــ ــ ــ ال

المخضرمين، وهم كاآلتي:
 )

ً
ـــا ـــامـــ بــــيــــبــــي )الــــــبــــــرتــــــغــــــال، 39 عـــ

لــيــس هــنــاك أي نــجــم أكــبــر شــأنــا من 
ــدو، لـــكـــن هــنــاك  ــ ــالــ ــ كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــ
ـــ37 عــامــا،  العـــب أكــبــر ســنــا مــن ابـــن الــ
هو المقاتل الشرس بيبي الذي تألق 
فــــي دفــــــاع ريــــــال مــــدريــــد اإلســـبـــانـــي، 
وساهم في قيادته للفوز بلقب دوري 

أبــطــال أوروبــــا ثـــالث مــــرات، ومــا 
زال يواصل قتاله في أرضية 
ــد لــــبــــورتــــو  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الــــمــــلــــعــــب كـ
ــا أقـــنـــع الــــمــــدرب فـــرنـــانـــدو  مــ
ــه  ــمــ ســــــــانــــــــتــــــــوش بـــــــــــــأن يــــضــ

لتشكيلة مونديال قطر.
ــتـــش  لــــوكــــا مـــودريـ

)كـــــــــــرواتـــــــــــيـــــــــــا، 37 
(، كــــــــان 

ً
عـــــــــــــــامـــــــــــــــا

قــريــبــا جـــدا قبل 
أربـــــــعـــــــة أعــــــــــوام 
مــن رفـــع الــكــأس 
الــغــالــيــة قــبــل أن 
يـــســـقـــط ورفــــاقــــه 

أمـــام الفرنسيين، 
لــــــــــكــــــــــن مـــــــهـــــــنـــــــدس 

ألـــعـــاب ريــــال مــدريــد 
الـــــذي أحـــــرز جـــائـــزة 
الـــكـــرة الــذهــبــيــة بعد 

مــونــديــال روســيــا 2018، يــعــود 
 لمحاولة أخرى كقائد بعمر 

ً
مجددا

السابعة والثالثين وبمستوى شاب 
في العشرينيات.

 ،)
ً
دانــي ألفيش )البرازيل، 39 عاما

وكأنه ال يعرف معنى للتقدم بالعمر 
لدرجة أنه وجد طريقه 

الى تشكيلة برازيلية 
ــن األوفــــــر  ــ تـــعـــتـــبـــر مـ
 لـــلـــمـــنـــافـــســـة 

ً
حــــــظــــــا

ــــب، عــلــى  ــقـ ــ ــلـ ــ عــــلــــى الـ

ــه لـــم يــخــض أي مـــبـــاراة  الـــرغـــم مـــن أنــ
منذ شهرين.

ألـــفـــريـــدو تـــاالفـــيـــرا )الــمــكــســيــك، 40 
عـــامـــا( إنــــه عــمــيــد العـــبـــي الــنــهــائــيــات 
ــقـــطـــريـــة. فــــي الـــظـــل خـــلـــف الـــحـــارس  الـ
ــوا، والــــذي سيحظى  األســـاســـي أوتـــشـ
ــر مـــعـــمـــر فــي  ــ ــبـ ــ ــــون أكـ ــكـ ــ ــــرف أن يـ ــشـ ــ بـ

نهائيات 2022.
خـــالل الــمــبــاراة األولــــى فــي الظهور 
الثالث له بالمونديال، سيكون عمره 
 وشهرين وأربعة 

ً
بالتحديد 40 عاما

 عــن أكبر 
ً
 جــدا

ً
أيـــام. لكنه يبقى بعيدا

مــعــمــر فــــي تــــاريــــخ الـــنـــهـــائـــيـــات، وهـــو 
الحارس المصري عصام الحضري 
الذي بات في 25 يونيو 2018 أكبر 
العب يشارك في كأس العالم عن 

 و5 أشهر و10 أيام.
ً
45 عاما

ــى الــــكــــامــــيــــرونــــي  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ويـ
روجيه ميال أكبر العب 
مــــــيــــــدان فــــــي تــــاريــــخ 
الــــنــــهــــائــــيــــات، إذ 
كـــــان يـــبـــلـــغ 42 
 
ً
 وشـــهـــرا

ً
عـــامـــا

و8 أيــام خالل 
ظـــهـــوره األخــيــر 
ــــأس الــعــالــم  فــــي كـ
عام 1994 بالواليات 

المتحدة.
ــر، ســـيـــكـــون  ــ ــطــ ــ فـــــــي قــ
الـــــــــــــكـــــــــــــنـــــــــــــدي أتــــــــيــــــــبــــــــا 
 )

ً
هاتشينسون )39 عاما

أكبر العب ميدان، حيث 
يــتــقــدم الـــمـــولـــود فـــي 8 
فبراير 1983 بفارق 18 

 على بيبي. 
ً
يوما

)أ ف ب(

مودريتش

الرئيس الفرنسي ماكرون

جانب من تدريبات المنتخب البلجيكي

محمد صالح



البرتغاليون يدافعون 
عن كريستيانو رونالدو

دافع العبون دوليون سابقون 
بــالــمــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي، أمــس 
األول، عن كريستيانو رونالدو، 
وأكدوا أنه »سُيسكت منتقديه« 

خالل مونديال قطر 2022.
ــتــــوس  ــنــ وقــــــــــــال العــــــــــب يــــوفــ
وبـــــورتـــــو ومــــونــــاكــــو الـــســـابـــق 
روي بـــــــــاروس، خـــــالل فــاعــلــيــة 
لـــشـــركـــة مــــراهــــنــــات ريـــاضـــيـــة، 
ــيــــرد عــلــى  إن كـــريـــســـتـــيـــانـــو ســ

االنتقادات.
وأكد أنه »سُيسكت االنتقادات 
، ألن هذا 

ً
أكثر، وسيسجل أهدافا

هو أفضل ما يعرف فعله«.
وذكـــــر الـــالعـــب بــيــتــو، الـــذي 
 مـــع رونــــالــــدو في 

ً
لــعــب ســابــقــا

ســبــورتــنــغ لــشــبــونــة فـــي نفس 
الـــــــحـــــــدث: »أعـــــتـــــقـــــد أنــــــــه عــلــى 
البرتغاليين دعمه. ال يجب أن 

تكون ذاكرتنا قصيرة«.
ــيـــر، العـــب  ــيـ ــل خـــافـ ــ وأكـــــــد أبــ
لــيــفــربــول الــســابــق، أن الــوضــع 
بــيــن كريستيانو ومانشستر 
يونايتد لن يؤثر على المنتخب.
واقــــتــــرب كــريــســتــيــانــو )37 
ــــن مـــــغـــــادرة صــفــوف  ( مـ

ً
عـــــامـــــا

مانشستر خالل فترة االنتقاالت 
الشتوية، بعد مهاجمته للنادي 
ولــلــمــدرب إريـــك تين هـــاغ، قبل 
انــطــالق مــشــوار منتخب بــالده 

ــم ربــط  فـــي مـــونـــديـــال قـــطـــر، وتــ
 بالعديد من األندية 

ً
اسمه أخيرا

فـــي أوروبــــــــا، مــنــهــا ســبــورتــنــغ 
ــتـــهـــل فــيــه  ــبـــونـــة، الـــــــذي اسـ لـــشـ

مشواره كالعب.
وفــــــي مـــقـــابـــلـــة أجـــــراهـــــا مــع 
الــصــحــافــي اإلنــكــلــيــزي بــيــرس 
ـــــــشـــــــرت األحــــــــد، 

ُ
مــــــــورغــــــــان، ون

ــدو، الــــذي يــخــوض  ــالــ أثــــار رونــ
حقبته الثانية مع »الشياطين 
، بسبب 

ً
الــحــمــر«، جـــداًل واســـعـــا

ــيــــث أكـــــــد أن  ــه، حــ ــاتــ تــــصــــريــــحــ
ــاول  »مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد حــ
إجباره على الرحيل«.      )إفي(

روي باروس إنريكي يخشى على فاتي إنريكي يخشى على فاتي 
جانب من تدريبات المنتخب اإلسباني

طلب مدرب منتخب إسبانيا، لويس إنريكي، من 
الصحافة التوقف عن معاملة أنسو فاتي »كالعب 
تغلب على اإلصــابــات«، وأكــد أنــه يجب إبــعــاد هذه 
الفكرة »عن رأس« الالعب، الذي يراه »أفضل بكثير« 
من الناحية النفسية، وفي وضع يمكنه من العودة 
إلــى ما كــان عليه بــأول مشاركة له في بطولة كأس 

العالم.
 إذا تــوقــفــتــم عن 

ً
وقــــال إنــريــكــي: »ســـأكـــون مــمــتــنــا

اإلشــــارة إلـــى أنــســو كــالعــب تغلب عــلــى اإلصــابــات، 
الجميع يتغلب عليها، والكل يعرف ما مر به، أخرجوا 
هذه الفكرة من رأسه اآلن. لقد رأيته أفضل بكثير مما 

كان عليه في يونيو الماضي«.

وتابع: »أتمنى أن يلعب 90 دقيقة. هذا كل شيء، 
إنـــه العـــب مــثــل اآلخـــريـــن، سيتعرض لــإصــابــة مــرة 
أخرى مثل كل الالعبين المحترفين. يصاب ويتعافى. 

عليه أن يستعيد مستواه«.
وفيما يخص مــركــز رأس الــحــربــة، قــال الــمــدرب: 
»لن يغير المنتخب الوطني طريقة لعبه. تعتقدون 
أن رأس الحربة الوحيد هو موراتا، وهو كذلك، لكن 
مع كل العب يمكن أن تظهر أشياء مختلفة، ولهذا 
السبب هم مميزون. لن يكون هناك تغيير في النظام 
أو في طريقة اللعب، سيكون من العبث القيام بأشياء 

مختلفة«.
وأضــــاف: »أخــتــار الالعبين الــذيــن يــبــدون أفضل 

 للفريق الذي 
ً
بالنسبة لي في فهم فكرتي، ليس وفقا

يلعبون معه، أو إذا أحببتهم أم ال. هــذا هو هدفي 
كمدرب«.

 قبل خوض أول مونديال له 
ً
وكان إنريكي متحمسا

 لفريقه في البطولة التي 
ً
كمدرب، حيث لم يضع سقفا

تنطلق بعد أيام قليلة.
وقــال لــويــس: »عندما تبدأ بطولة كــأس العالم، ال 
أحد يجرؤ على استبعاد منتخب. من الجيد أن ترى 
مستوى القارات المختلفة ينعكس في منتخباتهم. 
بــأوروبــا، الــمــســاواة هــي المهيمنة، ويمكن أن تكون 
ــأس الـــعـــالـــم.  ــ ــحـــدث فــــي كـ  لـــمـــا يــمــكــن أن يـ

ً
انـــعـــكـــاســـا

المنتخبات العربية تستطيع أن تفعل أشياء عظيمة«.

مدت كــرات رسمية مختلفة منذ انطالق كأس العالم 
ُ
اعت

في كرة القدم، خضعت لتطوير تقني متالحق، وصواًل إلى 
 
ً
نسخة قطر 2022، التي ستعتمد »الرحلة« في مالعبها، بدءا

من 20 نوفمبر.
عت الكرات في بادئ األمر بالكامل من جلد الحيوانات، 

ِّ
ُصن

 خالل هطول 
ً
لكنها عانت الثقل وبعض المشكالت، خصوصا

 وأكثر دقة وسرعة.
ً
األمطار، حتى أصبحت أقل وزنا

في أول نسخة من كأس العالم، عام 1930 في أوروغواي، 
ـــعـــب الــنــهــائــي بــكــرتــيــن، نــتــيــجــة خــــالف بــيــن األرجــنــتــيــن 

ُ
ل

وأوروغواي؛ الكرة األولى من األرجنتين، واسمها »تيينتو«، 
م بها األرجنتينيون 2-1، والثانية للمضيف أوروغواي  تقدَّ
، لتنتهي الــمــبــاراة بفوز 

ً
»تــي مــوديــل«، وكــانــت أكبر حجما

األخيرة 2-4.
ر االتحاد الدولي لكرة القدم استخدام كرة واحدة رسمية  قرَّ
 من بطولة كأس العالم 1934، ومنذ 1970 

ً
بمعايير محددة بدءا

تقوم شركة أديداس بتقديم كرة جديدة.

المكسيك 1970 - تيلستار 
أطلقت أديداس الكرة الرسمية األولى من تصنيعها عام 
1970 بالمكسيك تحت اســم تيلستار، في إشـــارة إلــى قمر 

طلق عام 1962.
ُ
صناعي أميركي أ

 لتصوير كرة القدم في وسائط 
ً
أصبح التصميم مستخدما

مختلفة. تــألــفــت مــن 32 قطعة جــلــديــة باللونين األبــيــض 
واألسود، ما جعلها األكثر دائرية في عهدها.

ألمانيا الغربية 1974 - تيلستار دورالست 
كانت كــرة تيلستار مذهلة، لدرجة أنها استخدمت مع 
بعض التعديالت الطفيفة، في نسخة 1974 بألمانيا الغربية. 
ــــت«، للتنويه إلــى غالف  تمت تسميتها »تيلستار دورالسـ
دورالست بمادة بولي يوريثان، الذي تم تطعيم الكرة به منذ 

عام 1970 لحماية جلدها وضمان مقاومتها للمياه.

األرجنتين 1978 - تانغو
كانت كرة »تانغو«، المنسوبة للرقصة الشهيرة باألرجنتين، 
د الطريق نحو كرات أفضل في نهائيات  قمة في اإلبداع، مما مهَّ

نت من عشرين قطعة سداسية. كأس العالم الالحقة. تكوَّ

إسبانيا 1982 - تانغو إسبانيا
 لنجاح تانغو الباهر، وبيعها بأعداد هائلة، لتصبح الكرة 

ً
نظرا

 بكرة إسبانيا 1982، حيث 
ً
األشهر في العالم، لم تعبث أديداس كثيرا

قّدمت كرة تانغو إسبانيا.
على غرار سابقتها، كانت مطلية بالبولي يوريثان مع تعديالت 
على مواصفات مقاومة المياه والمتانة. كانت بها طبقات مطاطية 
جديدة ومحّسنة، وكانت آخر كرة جلدية تستخدم في كأس العالم.

المكسيك 1986 - أستيكا مكسيكو
أعلنت الشركة األلمانية أول كرة كأس عالم اصطناعية بالكامل، 
وليست من جلد طبيعي، كما هو معتاد، وأول كرة تتم خياطتها 
طلق عليها اسم أستيكا. وسرعان ما ظهرت جاذبية تلك 

ُ
باليد، أ

الكرة، في ظل عودتها لشكلها الطبيعي لدى ركلها واختبارها.

إيطاليا 1990 - إتروسكو أونيكو
استلهم االســم والتصميم المعقد من تاريخ إيطاليا القديم 
والفنون الجميلة للحضارة االتروسكانية. ثالثة رؤوس أسود زّينت 
الثالثيات. كانت أول كرة بطبقة داخلية من البولي يوريثين السوداء.

الواليات المتحدة 1994: كويسترا
القت هذه الكرة شعبية، واسمها مشتق من كلمة قديمة تعني 
ز تصميمها بوحي من السفر عبر الفضاء. »البحث عن النجوم«. تميَّ

فرنسا 1998 - تريكولور
هي أول كرة متعددة األلوان في بطولة كأس العالم. استخدمت 
 مع علم فرنسا، 

ً
األلــوان الثالثة )أحمر وأبيض وأزرق(، تماشيا

والديك هو رمز تقليدي.
تم تطوير طبقة الرغوة الخارجية المضافة في عام 1994 بشكل 

أكبر، لتجعل الكرة أكثر سرعة ونعومة.

كوريا الجنوبية واليابان 2002 - فيفيرنوفا
 عن نموذج تانغو، لتقدم كرة 

ً
ت الشركة األلمانية تماما

َّ
تخل

بيضاء بسيطة مــع أنــمــاط مثلثة بــاأللــوان الــخــضــراء، الذهبية 
والحمراء، منسجمة مع الثقافة اآلسيوية.

نت من 11 طبقة بسماكة 3 ملم، بما في ذلك طبقة رغوية  تكوَّ
خاصة فيها بالون مملوء بالغاز.

ألمانيا 2006 - تيمغايستكان
 أكــبــر تــطــور مــلــحــوظ عــلــى كــــرة نــســخــة 2006 قــلــة ظــهــور 
الشقوق بين أقسام الكرة الـ14 المنحنية، والتي يعني اسمها 
»روح الفريق«. تم تصميمها من قبل فريقي أديــداس ومولتن 

وصنعتها أديداس.

جنوب إفريقيا 2010 - جابوالني
 
ً
أثارت الكرة التي تعني »االحتفال« بلغة ايسيزولو جداًل كبيرا

في مونديال جنوب إفريقيا 2010، ألنها ُصنعت »من أجل تعقيد 
مهمة الحراس«، وفق ما اعتبر حينها حارس تشيلي كالوديو 
برافو. كانت الكرة غير متوقعة المسار مصنوعة من ثماني قطع 
م لتحسين االنسيابية الهوائية. مصبوبة، ولها سطح ُمحكم مصمَّ

البرازيل 2014 - برازوكا
بعد خيبة جابوالني، استعادت برازوكا الثقة، وهي أول كرة في 
تاريخ البطولة تتم تسميتها من ِقبل الجمهور. رمزت إلى الفخر 
الوطني ونمط الحياة البرازيلية. مثلت بتصميمها من ست قطع 

مماثلة األساور الملونة التقليدية الجالبة للحظ .

روسيا 2018 - تيلستار 18 
مد اللون األبيض للكرة مع لوحات مستطيلة باللونين 

ُ
اعت

نــت الــكــرة مــــزودة بشريحة  األســــود والــــرمــــادي. ألول مـــرة تــكــوَّ
للتواصل قريب المدى. بعد دور المجموعات، ُكشف عن نظام 
ألوان جديد في المباريات الـ 16 المتبقية وكرة باسم »تيلستار 

ميشتا«، وهي تعني في الروسية الحلم والطموح.

قطر 2022 - »الرحلة« 
تتسم »الرحلة« بقدرتها على التنقل في الهواء أسرع من أي 
قبت بالرحلة، ألنها مستوحاة من ثقافة 

ُ
كرة أخرى، وفق »فيفا«. ل

وعمارة وقـــوارب قطر، إضافة لعلمها الوطني، وتمثل األلــوان 
القاتمة والنابضة بالحياة على الخلفية اللؤلؤية البلد المضيف 

واالنتشار المستمر للعبة.
 من األحبار 

ً
صنع حصريا

ُ
عد »الرحلة« أول كرة في المونديال ت

ُ
ت

والمواد الالصقة القائمة على الماء. توفر النواة السرعة والدقة 
واتساق الحركة والثبات في الهواء، إضافة لدقة االرتـــداد. أما 
ن من 20 قطعة. السطح فيتألف من جلد اصطناعي ُمحكم، ومكوَّ

»الرحلة« تنضم لمسيرة كرات النهائيات

بأدائها السلس المبني على 
التمريرات القصيرة »تيكي تاكا«، 
أحرزت إسبانيا مونديال 2010 
للمرة األولى، بعد نسخة إفريقية 
أولى فريدة بأنغامها وصاخبة 

بتشجيعها.
وبعد فكها أسر نظام الفصل 
الـــعـــنـــصـــري فــــي 1991، تــفــوقــت 
جـــنـــوب إفــريــقــيــا عــلــى الــمــغــرب 
)14-10(، واستضافت النهائيات 

في 10 مالعب.
وانــضــم األخــطــبــوط بـــول، من 
مقر إقامته في أوبــرهــاوزن، إلى 

ابــــتــــكــــارات الـــمـــونـــديـــال، فــتــوقــع 
نتائج ألمانيا السبع، إسبانيا 
فـــي الــنــهــائــي و12 مـــن أصـــل 14 

مباراة.
وشـــهـــدت الــبــطــولــة مــفــاجــآت، 
فأقصيت إيطاليا حاملة اللقب 
وفــرنــســا بطلة 1998 مــن الـــدور 
األول، وبلغ 6 منتخبات أوروبية 
ــن أصـــــل 13 دور ال16،  فـــقـــط مــ
لكن إسبانيا وهولندا أفلتا من 

الكماشة.
وأصبحت جنوب إفريقيا أول 
مضيف يفشل في تخطي الدور 

األول، وتــــوج مــنــتــخــب أوروبــــي 
ــارة الـــعـــجـــوز لــلــمــرة  ــ ــقـ ــ خــــــارج الـ
األولى، فيما كان معدل األهداف 

)2.27( األدنى منذ 1990.
ــلــــمــــســــة يــــــد فــــاضــــحــــة مــن  وبــ
تــيــيــري هـــنـــري طـــاردتـــه بــتــعــّمــد 
الــغــش، تــأهــلــت فــرنــســا وعـــّوض 
فيفا على ايرلندا بخمسة ماليين 

دوالر.
ــيــــفــــة 2006 لــعــبــت  لــــكــــن وصــ
بأجواء مسمومة، تمرد ومشكالت 
بــيــن الــالعــبــيــن، وقـــبـــل الـــمـــبـــاراة 
الثالثة ضد جنوب إفريقيا )2-1( 
وقــع شــجــار بين الــقــائــد الجديد 
بــاتــريــس إيــفــرا ومــــدرب اللياقة، 
فانسحب الالعبون إلى الحافلة 
وقرأ دومينيك بيانا غاضبا من 
الالعبين الذين لطخوا مشاركة 

الديوك.

ظلم يمهد للفيديو

وكــانــت إنــكــلــتــرا مــتــأخــرة 2-1 
أمــــام ألــمــانــيــا فــي ثــمــن الــنــهــائــي، 
ــك المــــبــــارد  ــ ــرانـ ــ عـــنـــدمـــا أطــــلــــق فـ
تـــــســـــديـــــدة بــــعــــيــــدة ارتــــــــــــدت مــن 
الـــعـــارضـــة عــلــى بــعــد مــتــر داخـــل 
الــمــرمــى فـــي بــلــومــفــونــتــيــن، لكن 

الــحــكــم األوروغـــويـــانـــي خــورخــي 
الريوندا رفض احتساب الهدف، 
فــخــســرت إنــكــلــتــرا 1-4، وكــانــت 
هــذه الواقعة مــن أســبــاب اعتماد 
 
ً
تكنولوجيا خــط الــمــرمــى الحقا

وحـــكـــم الـــفـــيـــديـــو الـــمـــســـاعـــد »فـــي 
ايه آر«.

وأضــافــت ألــمــانــيــا األرجنتين 
ومــدربــهــا ديــيــغــو مـــارادونـــا إلــى 
قائمة ضحاياها 4 - صفر في ربع 
النهائي، فوّدع ميسي )23 عاما(، 

البطولة دون تسجيل أي هدف. 
وتوقف مشوار »دي مانشافت« 
ــلــــى يــد  ــائــــي عــ ــهــ ــنــ فـــــي نــــصــــف الــ
إسبانيا برأسية بويول، ولم تكن 

حال البرازيل أفضل، فخرج كاكا 
ورفاقه من ربع النهائي على يد 

هولندا )2-1(.
وكــانــت غــانــا قـــاب قــوســيــن أو 
أدنــى من أن تصبح أول منتخب 
ــقـــي يــبــلــغ نـــصـــف الــنــهــائــي  ــريـ إفـ
لــوال خسارتها الغريبة بركالت 
الـــتـــرجـــيـــح أمــــــــام األوروغــــــــــــــواي، 
ــة جــــــزاء فــي  ــلـ وحـــصـــلـــت عـــلـــى ركـ
الـــوقـــت بـــدل الــضــائــع مـــن الــوقــت 
اإلضــــــافــــــي، بـــعـــد تـــعـــمـــد لـــويـــس 
ســواريــس إبــعــاد الــكــرة بــيــده من 
ــاب الـــمـــرمـــى، بــيــد أن اســـامـــواه  بــ
جـــيـــان، بــطــل ثــمــن الــنــهــائــي ضد 
الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة )2-1 بــعــد 

ــتــــمــــديــــد(، ارتــــــــدت قــنــبــلــتــه مــن  الــ
العارضة.

 
غزوة إسبانيا

ولم تكن إسبانيا بلغت النهائي 
في تاريخها، واستهلت مشوارها 
ــام ســويــســرا بــهــدف،  ــ بــخــســارة أمـ
ثــم أطلقت انتفاضة محققة ستة 
 على هندوراس 

ً
انتصارات تواليا

)2-0( وتــشــيــلــي )2-1(، ثـــم بهدف 
على كل من البرتغال والباراغواي 
وألمانيا وهولندا، مربكة خصومها 
بأسلوب تيكي تاكا المرتكز على 

االستحواذ والتمريرات السريعة.

وأصبحت إسبانيا بين 2007 
و2010 األقــوى في العالم مع 55 
 مقابل 

ً
مباراة حققت فيها 50 فوزا

خسارتين فقط.
نهائي خشن بحرارة منخفضة 
)14( شهد توزيع 14 بطاقة صفراء، 
بينها 9 لهولنديين حاولوا تشتيت 

تركيز الخصم.
وبــعــد طــــرد الــهــولــنــدي جوني 
هــايــتــيــنــغــا )109(، وصـــلـــت كـــرة 
فابريغاس إلــى إنييستا أسكنها 
الــشــبــاك قــبــل 4 دقــائــق مــن ركــالت 
الترجيح، ومن ثم لقب أول إلسبانيا 
وخسارة ثالثة لهولندا بالنهائي 
بعد ٧٤ و٧٨.                        )أ ف ب(

مونديال جنوب إفريقيامونديال جنوب إفريقيا  20102010  
تيكي تاكا واألخطبوط بول

جانب من تتويج المنتخب اإلسباني

األخطبوط بول
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أعلن االتحاد الكوستاريكي 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــرة الـــــقـــــدم إلـــــغـــــاء مـ ــ ــكـ ــ لـ
استعدادية ودية لكأس العالم 
2022 كـــــانـــــت مــــــقــــــررة أمــــس 
ــد الــمــنــتــخــب  ــ ــــي الـــــعـــــراق ضـ فـ
الــــــمــــــضــــــيــــــف، لـــــــرفـــــــض خـــتـــم 

»جوازات السفر«.
وقــــالــــت الـــمـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
االتــحــاد الكوستاريكي جينا 
ــلــــة عــلــى  ــار مـــــن حــــافــ ــ ــوبـ ــ ــكـ ــ إسـ
الحدود بين البلدين )الكويت 

والعراق( »لم يتم احترام اتفاق 
عدم ختم جوازات السفر، ولهذا 
السبب تقرر عدم دخول العراق 

وإلغاء المباراة«.
ــل، أكـــــد مــصــدر  ــابـ ــقـ ــمـ فــــي الـ
ــي أن طـــائـــرة  ــ ــراقـ ــ حـــكـــومـــي عـ
خــاصــة تــقــل مــحــافــظ البصرة 
ورئيس االتحاد العراقي لكرة 
القدم توجهت الى الكويت لنقل 
منتخب كوستاريكا لخوض 

المباراة.

ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة االنــــــبــــــاء 
العراقية الحكومية عن مصدر 
حكومي لــم تفصح عــن اسمه 
»تــم تخصيص طائرة خاصة 
لنقل وفد منتخب كوستاريكا 
من الكويت الى البصرة إلجراء 
مباراة ودية كان متفقا عليها 
ــــس( فــــي مــلــعــب  ــ الــخــمــيــس )أمـ

البصرة الدولي«.
واضــــــــــــــــــاف الـــــــمـــــــصـــــــدر أن 
»مـــــحـــــافـــــظ الـــــبـــــصـــــرة اســــعــــد 

ــيــــس االتـــحـــاد  الـــعـــيـــدانـــي ورئــ
الـــعـــراقـــي لـــكـــرة الـــقـــدم عــدنــان 
ــى الــكــويــت  ــال تــوجــهــا الــ ــ درجــ
ــــب  ــخـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الصـــــــــطـــــــــحـــــــــاب الـ
ــي بــــالــــطــــائــــرة  ــكــ ــاريــ ــتــ ــكــــوســ الــ

الخاصة الى البصرة«.
ــــل دخـــــولـــــه االراضـــــــــي  ــبـ ــ وقـ
ــدود  ــ ــ ــحـ ــ ــ الــــــعــــــراقــــــيــــــة عـــــبـــــر الـ
الـــكـــويـــتـــيـــة مــــســــاء االربـــــعـــــاء، 
طــالــبــت الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
بختم جـــوازات اعــضــاء الوفد 

ــي، فــــرفــــض  ــ ــكــ ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــوســ ــ ــكــ ــ ــ ال
مسؤولوه ذلك االجراء، بحجة 
ــبــــق مــع  وجــــــــــود اتــــــفــــــاق مــــســ
الــجــانــب الــعــراقــي بخصوص 
دخــولــهــم االراضـــــي الــعــراقــيــة 
 من دون اللجوء الى ختم 

ً
بــرا

الجوازات.
ولم يشهد االجتماع جديدا، 
لــيــتــم الـــغـــاء الـــمـــبـــاراة بشكل 
رسمي، حيث كــان من المقرر 
إقامتها في الـ 9:00 من مساء 

أمس، بدال من الموعد السابق 
.)5:00(

وكــــــــــــان رئــــــيــــــس االتــــــحــــــاد 
ــو  ــ ــفــ ــ ــ ــكــــي رودول ــاريــ ــتــ ــكــــوســ الــ
فـــيـــالـــوبـــوس أكــــد أنــــه رفــض 
دخــــــول االراضـــــــــي الـــعـــراقـــيـــة، 
ــزام بـــاتـــفـــاق عـــدم  ــ ــتـ ــ ــعـــدم االلـ لـ
خـــتـــم جـــــــــوازات ســـفـــر الـــوفـــد، 
مشددا على أن الختم سيؤثر 
فيما بعد على المنتخب في 

الرحات المقبلة.

وأضـــــــاف فـــيـــالـــوبـــوس فــي 
تــــصــــريــــح: »مــــأتــــنــــا الـــشـــكـــوك 
وانعدام األمن وانعدام الثقة«، 
موضحا أن الاعبين رفضوا 
عبور الحدود، والمدرب أبلغه 
بعدم رغبته في إقامة المباراة.                 
)أ ف ب(

 »ختم الجوازات« يلغي »ودية«  »ختم الجوازات« يلغي »ودية« 
كوستاريكا والعراقكوستاريكا والعراق

أبدى الحارس اإليطالي األسطوري، جانلويجي بوفون، سعادته بالتطّور 
الذي تحقق في دور حراس المرمى الذي يقومون بـ »المزيد من األشياء اليوم«، 

لكنه يشّدد على أن »األساسي يبقى«، وهو الدفاع عن عرين فرقهم.
وفي مقابلة مع وكالة »فرانس بــرس« قبيل انطاق مونديال قطر األحد 
 ،

ً
بغياب منتخب باده الذي فشل في التأهل للنهائيات للمرة الثانية تواليا

أبدى حامل الرقم القياسي بعدد المباريات مع أبطال العالم أربع مرات )176 
مباراة( أسفه لتجاهل حراس المرمى في السباق على جائزة الكرة الذهبية، 

كما حصل مع نظيره البلجيكي تيبو كورتوا هذا الموسم.
    بعد تتويجك بمونديال 2006، أخبرنا إلى أي درجة يمكن للفوز بكأس 

العالم أن يغير حياة العب؟
- إنها بطولة إذ كانت نتائجك فيها أقل من المتوقع منك، فستجد نفسك 
، كما حصل معنا 

ً
مع الشعور بأنك محاصر من الجميع. لكن إذا ذهبت بعيدا

عام 2006، فستجد نفسك في حالة نشوة تدوم ألشهر. إنه شعور مذهل.
  منذ بدايتك عام 1995، يواصل دور حراس المرمى في التطّور مع ازدياد 

اللعب بالقدمين. كيف ترى هذا التطور؟
 
ً
- ساعد هذا التطّور على تحسين كرة القدم، اللعب والوتيرة، لكن أيضا
الحراس. بات الحارس اليوم يعرف كيفية القيام بالمزيد من األشياء ومن 
الجيد أن نراه يعيش المباراة مع الفريق بأكمله. لكن كما هي الحال في كل 
شيء، ال يجب المبالغة. من المهم أن يتمتع الحارس بقدرة التعامل مع الكرة 
بقدميه والقيام بتمريرات جيدة، .لكن الشيء األساسي يبقى أن يعرف كيف 
يقوم بالتصديات! حارس المرمى الذي يقوم بالتصديات أواًل، هو يقوم بعمله 

األساسي: جعل الفريق يشعر باألمان.
 قدمت أي شيء الى هذا المركز؟

ً
  هل تعتقد أنك شخصيا

- أعتقد أني برزت واستحققت مكاني في تاريخ هذا المركز. لكن ما قدمته؟ 
ال أعرف. ما هو جيد أني بدأت عام 1995 ومازلت ألعب رغم أن كرة القدم في 

تطور دائم. هذا يعني أنني تمكنت من التكيف.
  تحّد أخير: من تراه يفوز بكأس العالم؟

. على الصعيد الفردي، 
ً
- أرى أن األرجنتين والبرازيل هما فريقان قويان جدا

تبدو فرنسا بالنسبة لي الدولة األوروبية الوحيدة التي يمكنها المنافسة، 
لكن كفريق ال أدري... فرنسا، مثل إيطاليا الى حد ما، تتعرض للهزائم في 
بعض األحيان، وال تحصل على النتائج التي يمكن أن تحققها. وربما بلجيكا 

.
ً
)كمرشحة للمنافسة على اللقب(، ألني أحب كورتوا كثيرا

بوفون سعيد بتطور بوفون سعيد بتطور 
مركز حراسة مركز حراسة 

المرمىالمرمى

مشترون يتفاوضون على شراء كرة »يد الرب«
يتفاوض مشترون محتملون على شــراء الكرة 
التاريخية التي سجل بها دييغو مــارادونــا هدف 
»يد الرب«، في مباراة ربع نهائي مونديال المكسيك 
1986 بــيــن األرجــنــتــيــن وإنــكــلــتــرا، بــعــدمــا لــم تصل 

العروض إلى الحد األدنى في مزاد في بريطانيا.
وأشارت دار مزادات غراهام بود، في تصريحات 
»إفي«، إلى أن العروض المتلقاة كانت أقل من السعر  لـ
األولــــي الــبــالــغ 2.5 مــلــيــون استرليني )2.9 مليون 
يـــورو(، ولــكــن الــكــرة جــذبــت اهتمام »عـــدة مشترين 

محتملين«.

وقال متحدث باسم الدار: »نحن نتفاوض حاليا 
بين البائع وأطراف مهتمة بالتوصل التفاق«.

وأعلنت دار بريس أسوسيشن البريطانية أن أعلى 
ي استرليني 

َ
عرض تم تقديمه في المزاد كان مليون

)2.3 مليون يورو(.
وكانت الكرة التي بحوزة علي بن ناصر، الذي 
أدار تلك المباراة تحكيميا، قد تم استخدامها خال 
الـ 90 دقيقة للمباراة التي فازت بها األرجنتين 1-2 

بهدفين لمارادونا، أحدهما بيده.
)إفي(

أنتوني أنتوني 
من »الوالدة من »الوالدة 
في الجحيم« في الجحيم« 

إلى تمثيل إلى تمثيل 
البرازيلالبرازيل

خرج الجناح البرازيلي أنتوني 
قبل مشاركته مــع منتخب بــاده 
فـــي مــونــديــال قــطــر الــــذي ينطلق 
األحـــد، ليتحدث عــن »الــــوالدة في 
الجحيم«، قبل أن تنتشله كرة القدم 

من واقعه المرعب.
وقال العب ساو باولو السابق 
الـــــذي انــتــقــل الــصــيــف الــمــنــصــرم 
 مــن أياكس 

ً
الــى »يونايتد« قــادمــا

الهولندي مقابل 95 مليون يورو: 
»لــــقــــد ولـــــــدت فــــي الـــجـــحـــيـــم. هـــذه 
ليست مزحة. بالنسبة ألصدقائي 
األوروبيين الذين يجهلون األمر، 
 األحــيــاء الفقيرة الــتــي نشأت 

ّ
فـــإن

فيها فــي ســـاو بــاولــو تسمى في 
الــواقــع )إنفرنينيو(، أي الجحيم 

الصغيرة«.
وتابع »إنه مكان سيئ السمعة. 
على بعد 15 خطوة من الباب 
 
ً
األمـــامـــي، كـــان هــنــاك دائــمــا

تــجــار مـــخـــدرات يــقــومــون 
بــــأعــــمــــالــــهــــم، ويـــــمـــــررون 
ــــى  ــد الـ األشــــــــيــــــــاء مـــــــن يـــــ
ــــت هــــنــــاك  ــانــ ــ أخـــــــــــــرى. كــ
رائحة على الدوام خارج 

نافذة بيتنا«.
وكشف: »في الواقع، 
إحــــــــــــــدى ذكــــــريــــــاتــــــي 
األولى هي أن والدي 

كان ينهض من األريكة يوم األحد 
كي يصرخ على الرجال ويطالبهم 
 
ً
بــــاالبــــتــــعــــاد عـــــن الــــمــــنــــزل قـــلـــيـــا
ويتركوننا بسام، ألن أطفاله في 
الداخل يحاولون مشاهدة مباراة 

كرة قدم«.

 »حياتنا اليومية واألسلحة« 

 بسرعة 
ً
وصعد ابن الـ 22 عاما

الضوء الى النجومية في غضون 
مـــوســـمـــيـــن، بـــعـــد انـــضـــمـــامـــه الـــى 
أيــاكــس عــام 2020 فــي صفقة لـــ 5 
أعــوام تصل قيمتها بالجمل الى 
نــحــو 22 مــلــيــون دوالر، قــبــل أن 
يلحق بــمــدربــه إريـــك تــن هــاغ الى 

يونايتد هذا الموسم.
 لمشواره الكروي الافت 

ً
وخافا

بسرعة صعوده الى النجومية، لم 
تكن طفولة أنتوني بهذه الساسة 
عــلــى اإلطـــــــاق، وفــــق مـــا أدلـــــى به 
بشأن حياته في شوارع أوساسكو 
بضواحي ساو باولو، حيث »كنا 
ــة األســـلـــحـــة،  ــ مـــعـــتـــاديـــن عـــلـــى رؤيــ
لدرجة أنها لم تعد تخيفنا. كانت 

مجرد جزء من الحياة اليومية«.
ــام  ــيـ ــا مــــــن قـ ــ ــنـ ــ ــوفـ ــ وأردف: »خـ
الشرطة بقرع بابنا كان أكبر )من 
األسلحة(. قاموا بمداهمة منزلنا 

 عن شخص 
ً
في إحدى المرات بحثا

ــرخــــون.  ــوا وهـــــــم يــــصــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــا ودخـ ــ مــ
 ،

ً
بــالــتــأكــيــد أنــهــم لــم يــجــدوا شيئا

لــكــن عــنــدمــا تــكــون صــغــيــر الــســن، 
ــنــــوع تــتــرك  فــلــحــظــات مــــن هـــــذا الــ

.»
ً
فيك أثرا

فرصة إظهار العبقرية

وسيكون أنتوني في مونديال 
قطر أمــام فرصة إظهار العبقرية 
مها مــن هـــؤالء النجوم 

ّ
الــتــي تعل

الكبار، وذلــك بعدما حجز مقعده 
ــاب عــنــهــا مــهــاجــم  فـــي تــشــكــيــلــة غــ
ــزي روبــــرتــــو  ــيــ ــلــ ــكــ ــفــــربــــول اإلنــ ــيــ لــ

فيرمينو.
وبقيادة نيمار ووجــود نجمي 
ريال مدريد اإلسباني فينيسيوس 
جونيور ورودريـــغـــو، إضــافــة الى 
 
ً
أنتوني ضمن فريق يضم 16 العبا

لم يسبق لهم المشاركة في العرس 
الكروي العالمي وثاثة مدافعين 
ــن »يـــوفـــنـــتـــوس« اإليــــطــــالــــي هــم  مــ
بريمر ودانيلو وأليكس ساندرو، 
ــا فــي  ــ ــوارهـ ــ ــشـ ــ تــــبــــدأ الـــــبـــــرازيـــــل مـ
المونديال القطري في 24 الجاري 
ــد صـــربـــيـــا، ضـــمـــن مــنــافــســات  ضــ
الــمــجــمــوعــة الــســابــعــة الــتــي تضم 

سويسرا والكاميرون.

المنتخب الكوستاريكي في استاد الشباب

مارادونا لحظة تسجيل هدفه في مرمى انكلترا

نيمار وأنتوني خال مباراة سابقة للمنتخب البرازيلي

حصة تدريبية أولى للمنتخب السعودي في قطر
أجرى المنتخب السعودي لكرة القدم 
الخميس اول تدريباته في منتجع شاطئ 
ــة(، بعد  ســيــلــيــن )57 كــلــم جــنــوب الــــدوحــ
اقـــل مــن 24 ســاعــة مــن وصــولــه إلـــى قطر 

للمشاركة في مونديال 2022.
وكــان المنتخب السعودي خاض آخر 
تــجــاربــه االســـتـــعـــداديـــة لــلــحــدث الــكــروي 
الــذي يقام للمرة األولــى في دولــة عربية، 
بــالــخــســارة أمـــام كــرواتــيــا وصــيــفــة بطلة 
العالم في النسخة األخيرة في روسيا قبل 
اربع سنوات، بنتيجة صفر1- في الرياض.

وتــــابــــع الــــتــــدريــــبــــات رئــــيــــس االتــــحــــاد 
السعودي ياسر المسحل الذي اعتبر في 
تصريحات تلفزيونية ان اختيار منتجع 
على شاطئ سيلين جاء »بسبب الهدوء 
الذي يتمتع به المكان بعيدا عن صخب 
المدينة، باإلضافة الــى النوعية العالية 

ألرضية ملعب التدريب في هذا المقر«.

وأوقعت القرعة المنتخب السعودي في 
مجموعة قوية تضم منتخب األرجنتين 
احد ابرز المرشحين إلحراز اللقب بقيادة 
نــجــمــه لـــيـــونـــيـــل مــيــســي وبــــولــــنــــدا الــتــي 
يقودها احــد افضل الهدافين العالميين 
بشخص روبرت ليفاندوفسكي، إلى جانب 

المكسيك.
ويــفــتــتــح منتخب »الــصــقــور الــخــضــر« 
مــبــاريــاتــه بــمــواجــهــة الــعــمــاق األمــيــركــي 
الجنوبي في 22 الــجــاري، ثم بولندا في 
26، وينهي مباريات الدور األول بمواجهة 

المكسيك في 30 منه.
وخـــاضـــت الــســعــوديــة 16 مــــبــــاراة في 
النهائيات، فــفــازت فــي 3 مــبــاريــات )ضد 
الــمــغــرب وبلجيكا 1994 ومــصــر 2018( 

مقابل تعادلين و11 هزيمة.
)أ ف ب(

كندا تهزم اليابان بركلة 
جزاء في اللحظات األخيرة

ا 
ً
ــق المنتخب الكندي فــوز

ّ
حــق

ــاب نــظــيــره  مــــتــــأخــــًرا عـــلـــى حــــســ
الــيــابــانــي 2 - 1 بــركــلــة جـــزاء في 
الوقت بدل الضائع من المباراة 
الـــوديـــة األخـــيـــرة لــلــطــرفــيــن قبل 
انطاق مونديال قطر 2022، التي 

أقيمت في دبي.
وسّجل لوكاس كافاليني هدف 
الفوز من ركلة جــزاء في الدقيقة 
الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وتــعــود كندا الــى كــأس العالم 
للمرة األولى منذ 36 عاًما، وهي 
ســتــلــعــب فـــي مــجــمــوعــة ســادســة 
تـــضـــّم الــيــهــا بــلــجــيــكــا والــمــغــرب 
وكــــرواتــــيــــا. وتــســتــهــل مـــشـــواره 
بمواجهة بلجيكا في 23 الجاري.

وافتتحت اليابان التسجيل في 
الدقيقة التاسعة عن طريق يوكي 
 المنتخب الكندي 

ّ
سوما )9(، لكن

عادل النتيجة بعد 12 دقيقة عبر 
ستيفن فيتوريا )21(.

ووقعت اليابان في مشاركتها 
ــة بـــــالـــــمـــــونـــــديـــــال فـــي  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
المجموعة الخامسة الــى جانب 
المانيا وإسبانيا وكوستاريكا 
وتــــــفــــــتــــــتــــــح مـــــــــشـــــــــوارهـــــــــا ضــــد 

المانشافت في 23 الجاري.
)أ ف ب(

العبو المنتخب السعودي خال التدريب األول في قطر



القادري: مطمئن لجاهزية تونس
أعـــرب مـــدرب المنتخب التونسي جــال الــقــادري عن 
ارتياحه لجاهزية الاعبين قبل ضربة البداية لمنافسات 

الدور األول لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر. 
وفازت تونس وديا أمام إيران بهدفين دون مقابل، أمس 
األول األربعاء، قبل خوض منافسات المجموعة الرابعة 

للمونديال، إلى جانب الدنمارك وفرنسا وأستراليا. 
ــقــــادري، فـــي تــصــريــحــات للصفحة الــرســمــيــة  ــال الــ وقــ
لــاتــحــاد الــتــونــســي لــكــرة الــقــدم عــلــى شبكة »فــيــســبــوك«، 
»مطمئنون لجاهزية الاعبين فرديا وجماعيا. كانت هناك 
عدة أشياء ايجابية والهدف من المباراة هو منح قدر أكبر 
من الثقة واالنسجام لاعبين، وايجاد الحلول في خطي 
الهجوم والدفاع«، متابعا: »حققنا نتيجة ايجابية على 
المستوى المعنوي والذهني. المهم أن نكون في أفضل 

حاالتنا مع بداية كأس العالم«.
وتــبــدأ تــونــس مــشــوارهــا فــي الــمــونــديــال بمواجهة 
الدنمارك الثاثاء المقبل على استاد المدينة التعليمية، 
ويــتــوقــع أن تحظى بــدعــم جــمــاهــيــري كبير مــن أفـــراد 
جاليتها في قطر ومشجعيها القادمين من تونس ودول 
الخليج وأوروبا، وهذه المشاركة السادسة لتونس في 
المونديال، حيث تأمل تخطي الدور األول للمرة األولى 

في تاريخها. 
)د ب أ(

 عن حارث المصاب في تشكيلة المغرب
ً
زروري بديال

ــدعــي الــشــاب أنـــس زروري، العــب 
ُ
اســت

وســـط بيرنلي اإلنــكــلــيــزي، إلـــى تشكيلة 
منتخب المغرب لكرة القدم التي تستعد 
ــداًل من  لــلــمــشــاركــة فـــي مــونــديــال قــطــر، بــ
المصاب أمين حارث، وفق ما أعلن اتحاد 

اللعبة، األربعاء.
ه  وقال االتحاد المغربي، في بيان: »وجَّ
وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني، 
الدعوة إلى أنس زروري، المحترف ضمن 

فريق بيرنلي اإلنكليزي لانضمام إلى 
بعثة المنتخب الوطني بقطر للمشاركة 

في نهائيات كأس العالم«.
(، الــذي يحمل 

ً
وكــان زروري )22 عــامــا

ــل منتخباتها 
َّ
الجنسية البلجيكية، مــث

للفئات العمرية، قبل أن يقرر ارتداء ألوان 
»أسود األطلس«.

وأضاف االتحاد المغربي: »جاء توجيه 
الـــدعـــوة إلـــى زروري، بــعــدمــا تــم تأهيله 

 األربـــعـــاء 16 نــوفــمــبــر 2022 من 
ً
رســمــيــا

طرف االتحاد الدولي لكرة القدم«.
وسيلتحق زروري بمنتخبه الجديد 
في مدينة الشارقة اإلماراتية، على هامش 
المباراة الودية ضد جورجيا الخميس، 
قبل مشاركته في المونديال بمجموعة 

تضم كرواتيا وبلجيكا وهولندا.

»السيليساو« 
سيتواصل مع 

المشجعين 
عبر »واتساب«

سيحظى منتخب البرازيل لكرة القدم بقنوات خاصة 
خال مونديال 2022 في قطر للتحدث مباشرة مع 
ي »واتساب« و»إنستغرام«، 

َ
الجماهير عبر تطبيق

وفق ما أعلن عنه االتحاد البرازيلي.
وُيلزم االتفاق االتحاد البرازيلي مع شركة 
ميتا، المالكة لتطبيقات »واتساب« و»إنستغرام« 
ــاء إلـــى  ــ ــعـ ــ ــتــــي انـــضـــمـــت األربـ و»فـــيـــســـبـــوك«، والــ
الــشــركــات التي لها حقوق »كداعمين رسميين« 

للمنتخب البرازيلي.

وأوضـــح االتــحــاد، فــي بــيــان، أن هــذه »الــشــراكــة غير 
المسبوقة تقدم لمحبي الرياضة والمنتخب البرازيلي 
طــريــقــة جـــديـــدة لــلــتــفــاعــل مـــع الــفــريــق عــبــر واتـــســـاب، 
والــحــصــول عــلــى مــحــتــوى حــصــري عــلــى )إنــســتــغــرام( 

الخاص باالتحاد البرازيلي«.
ومن خال جهة اتصال حصرية على »واتساب« يمكن 
ألي شخص الوصول إليها، سيتمكن المشجعون من 
متابعة الحصص التدريبية واألنشطة اليومية لاعبي 

منتخب »الكناري« قبل وأثناء البطولة. 

حمل ثقيل للمستضيف في المشاركة األولى
يــشــكــل الــظــهــور األول لمنتخب قــطــر في 
نهائيات كأس العالم 2022، التي يستضيفها 
 
ً
على أرضه، اعتبارا من بعد غد األحد، حما
، في ظل مطالب بظهور مقنع وتخطي 

ً
ثقيا

عــتــبــة الـــــدور األول لــتــجــنــب تــجــربــة جــنــوب 
افريقيا 2010، المنتخب المضيف الوحيد 
الـــــذي لـــم يـــتـــجـــاوز الــــــدور األول فـــي تــاريــخ 

المونديال.
ــمــــدرب  ــــدو الـــمـــهـــمـــة صـــعـــبـــة أمـــــــام الــ ــبـ ــ وتـ
اإلسباني فيليكس سانشيس وأشباله في 
تــأمــيــن الــعــبــور مــن مجموعة قــويــة بتواجد 
منتخبات عــلــى غــــرار المنتخب الــهــولــنــدي 
صــاحــب التقاليد العريقة فــي كــأس العالم، 
إلى جانب المنتخب السنغالي بطل افريقيا، 
والــــــــذي تـــعـــج صـــفـــوفـــه بـــنـــجـــوم تــنــشــط فــي 
الــدوريــات األوروبــيــة، إضــافــة إلــى المنتخب 

اإلكوادوري الطموح.
حظوظ »العنابي« لن تقبل المساومة على 

مواجهة االفتتاح أمام المنتخب اإلكوادوري 
يـــوم األحــــد عــلــى اســـتـــاد الــبــيــت فـــي الــخــور، 
ألن النتيجة ستشكل مــفــتــاح إيــجــاد معبر 
للدخول في حسابات العبور، في وقت يبدو 
الــتــفــريــط بــالــنــقــاط حينها مــســألــة إجــهــاض 

منطقي لآلمال.
والثقة في إمكانية تجاوز اإلكوادور ولدت 
من رحم تجربة سابقة تفوق فيها رفاق القائد 
حــســن الــهــيــدوس عــلــى الــمــنــافــس نفسه 3-4 
في مباراة وديــة، دون اغفال الفارق الزمني 

والمتغيرات التي حدثت.
صحيح أن االتــحــاد الــقــطــري لــكــرة الــقــدم 
وإدارة الــمــنــتــخــبــات وفــــرت بــرنــامــجــا يــبــدو 
ــيــــوي، قــيــاســا  خــيــالــيــا لــمــنــتــخــب عـــربـــي آســ
بــالــتــجــارب الــتــي خــاضــهــا الــاعــبــون ســـواء 
بالمشاركة في كوبا أميركا أو الكأس الذهبية 
ثــم الــتــصــفــيــات األوروبـــيـــة بــصــفــة اعــتــبــاريــة 
دون احتساب النتائج، بيد أن الخبرات التي 

راكــمــهــا الــاعــبــون لــم تسعفهم عــلــى تـــدارك 
أخطاء كثيرة ارتكبوها في مواجهة كندا على 

سبيل المثال سبتمبر الماضي.
ولعل فترة العزل التي دخلها »العنابي« 
في أوروبــا بعيدا عن أعين المتطفلين على 
مــــدى أربـــعـــة أشــهــر دون خــــوض مــنــافــســات 
رسمية وبدون المشاركة في الدوري المحلي، 
قــد نشرت بعض الــمــخــاوف لــدى المراقبين 
والمتابعين للمنتخب القطري، عطفا على 

المستويات التي قدمها الفريق.
وبــــــدد ســـانـــشـــيـــس تـــلـــك الــــمــــخــــاوف عــلــى 
الوصول إلى الجاهزية المطلوبة في الموعد 

المحدد، وذلك خال التدريبات األخيرة.

رهان على المعز وأكرم 

ولبث الثقة في الاعبين، اختار المدرب 
ــة غـــيـــر رســـمـــيـــة مــع  ــ ــ ــاريــــات وديـ ــبــ خـــــوض مــ

منتخبات أقــل بكثير من مستوى منافسيه 
فـــي الـــمـــونـــديـــال، فــحــقــق خــمــســة انــتــصــارات 
معنوية على منتخبات بــدت مغمورة على 
غرار نيكاراغوا وبنما وغواتيماال والبانيا 

وهندوراس.
الرهان سيكون حتما على الاعبين الذين 
يتحرقون شوقا للمشاركة في المونديال، من 
اجــل تحدي الــذات في المقام االول، فأسماء 
مــثــل الــمــعــز عــلــي )هــــداف الــمــنــتــخــب حــالــيــا( 
وزمــيــلــه الـــذي يفهمه عــلــى الــطــايــر كــمــا قــال 
لـ«فرانس برس«، أكرم عفيف، أثبتت أنها قادرة 
عــلــى تــقــديــم مــســتــوى كبير لــمــفــاجــأة العالم 
كما فاجأ الثنائي نفسه آسيا من قبل، وقاد 

العنابي الى اللقب القاري عام 2019.
وســيــكــون لنجوم الــخــبــرة دور فــي قيادة 
 بالمدافع 

ً
الكتيبة، وهــو مــا سيكون منوطا

خــوخــي بـــوعـــام والــقــائــد حــســن الــهــيــدوس 
وحارس المرمى سعد الشيب.

بعثة »المانشافت« تصل للدوحة
وصلت بعثة المنتخب األلماني، أمس، 
 لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 

ً
إلـــــى الـــــدوحـــــة، اســــتــــعــــدادا

مونديال قطر لكرة القدم. 
ويفتتح المنتخب األلماني مشواره في كأس 

العالم بعد ستة أيام بمواجهة اليابان. 
وبــعــد الــســفــر مــن مــســقــط إلـــى الـــدوحـــة عقب 
 على المنتخب العماني بهدف دون 

ً
الفوز وديا

رد، توجهت بعثة المنتخب األلماني، بقيادة 

المدرب هانسي فليك، إلى مقر إقامتها في أقصى 
شمال قطر.  ولدى دخول المنتخب األلماني إلى 
مقر إقامته فــي منتجع زالل الصحي، احتشد 
العديد من المصورين والمراسلين الصحافيين 

لمتابعة وصول بعثة »الماكينات«. 
وبعد خوض حصة تدريبية حرة اليوم، يرغب 
فليك في انطاق االستعدادات األخيرة لمواجهة 

اليابان السبت.
جانب من مواجهة ألمانيا وعمان
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جانب من تدريبات المنتخب القطري

برشم: كأس العالم فرصة للتعرف على ثقافتنا
يـــعـــتـــقـــد العـــــــب ألـــــعـــــاب الــــقــــوى 
ــل األولـــــمـــــبـــــي  ـــ ــطـ ــ ــبــ ــ ـــــري والــ ــطـ ـــ ــــقـ الــ
الــمــتــخــصــص فـــي الـــوثـــب الــعــالــي 
معتز برشم أن بطولة كأس العالم 
لكرة القدم )قطر 2022(، بمنزلة 
منصة مهمة لتوحيد الشعوب.
ويـــرى بــرشــم أن مونديال 
ــال  ــفــ ــتــ قـــــطـــــر فــــــرصــــــة لــــاحــ
بــالــشــغــف الـــمـــشـــتـــرك بــكــرة 
الـــــــقـــــــدم، وفــــــرصــــــة ذهـــبـــيـــة 
ــر الــــــــتــــــــصــــــــورات  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ لـ
الــمــغــلــوطــة عـــن الــمــنــطــقــة، 
وتعزيز العاقات مع دول 
الــعــالــم، مــشــيــرا إلـــى أهمية 

اســـتـــضـــافـــة األحـــــــــداث الـــريـــاضـــيـــة 
الكبرى، وتأثيرها اإليجابي على 
ــــال الــتــعــريــف  الـــمـــجـــتـــمـــع، مــــن خــ
بثقافة الباد، مؤكدا أهمية تنظيم 
المونديال للمرة األولى في العالم 
الــعــربــي والــشــرق األوســــط، والـــذي 
سيكون منبرا للتعريف بالثقافة 
الـــعـــربـــيـــة، وفـــرصـــة لـــاطـــاع على 
مختلف الثقافات فــي االحتفالية 
الكروية، التي يترقبها المشجعون 

من كل أنحاء العالم. 
وأضاف برشم، في حوار لموقع 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، 
»ال شك في أن استضافة المهرجان 

الــكــروي فــي دولــة عربية ومسلمة 
يشكل فــرصــة نـــادرة قــد ال تتكرر، 
وأتمنى لجميع المشاركين قضاء 
لــحــظــات رائــعــة فــي الــحــدث األكــثــر 
أهــمــيــة عــلــى الــســاحــة الــريــاضــيــة، 
ــة لــهــم  حـــيـــث تـــعـــد الـــبـــطـــولـــة فـــرصـ
ــى ثـــقـــافـــتـــنـــا وكــــــرم  ــلــ ــلــــتــــعــــرف عــ لــ
الضيافة العربية التي نشتهر بها، 
وإلقاء نظرة عن قرب على ثقافات 

متنوعة«. 
ودعــا البطل األولــمــبــي القطري 
جميع المشجعين الى االستمتاع 
ــــا  ــزايـ ــ ــمـ ــ ــع الـ ــ ــ ــر مـ ــ ــــطـ بـــــمـــــونـــــديـــــال قـ
الفريدة للحدث العالمي واألجواء 

االحتفالية الرائعة في أول نسخة 
من البطولة تقام في العالم العربي 
والمنطقة، متابعا: »عندما تأتي 
الــجــمــاهــيــر وتـــشـــاهـــد الــمــبــاريــات 
وتشارك في العروض والفعاليات 
الترفيهية ستختبر أجواء مذهلة، 
وتستمتع باالحتفالية الــكــرويــة، 
وحينها ســيــرى الجميع أن كأس 
العالم في قطر بطولة متفردة، وآمل 
أن يغتنم الجميع هذه الفرصة وأن 

 ممتعة«.
ً
يقضوا أوقاتا

 
ً
ألمانيا تهزم ُعمان وديا

بهدف دولي أول لفولكروغ
 
ً
 باهتا

ً
حقق منتخب ألمانيا فوزا

)1-صفر( على مضيفه منتخب 
سلطنة عمان، األربعاء، في 

مباراة ودية جرت بينهما.

فــاز منتخب ألمانيا على مضيفه الُعماني 
1 - صفر، األربعاء، في استاد مجمع السلطان 
قابوس الرياضي بمسقط، في المحطة األخيرة لـ 
»دي مانشافت« قبل خوض نهائيات كأس العالم 

لكرة القدم 2022 في قطر التي تنطلق األحد.
وتدين ألمانيا بفوزها المتأخر إلى البديل 
نيكاس فولكروغ، مهاجم فيردر بريمن، الذي 
ســجــل الــهــدف الــوحــيــد فــي أول مـــبـــاراة دولــيــة 

له )80(.
وهذا الفوز الثاني أللمانيا على ُعمان، بعدما 
 المباراة األولى بينهما 2 - صفر 

ً
حسمت أيضا

في 1998 على نفس الملعب.
ورغم سيطرة ألمانيا الميدانية، لم تترجم 
فــرصــهــا إلـــى أهــــداف، بــعــد تــألــق الفـــت لــحــارس 

أصحاب األرض إبراهيم المخيني.
وبدأ المخيني عرضه عندما أبعد ببراعة 
تــســديــدة مهاجم تشلسي اإلنكليزي كاي 
ت عــمــان عــبــر صــاح  هــافــرتــس )16(، وردَّ
الــيــحــيــائــي، لــكــن إلــكــاي غــونــدوغــان تدخل 
وأبعد تسديدته إلى ركنية، قبل 
أن تشكل الخطر 

على مرمى الحارس مانويل نوير )20(.
ــد بــوروســيــا دورتــمــونــد يوسوفا  ــاد واعـ وكـ
موكوكو يسجل في أول مشاركة دولية له، لكن 
تسديدته القوية إثر عرضية ديفيد راوم أصابت 

القائم )45(.
بـــات مــوكــوكــو، الــــذي يحتفل بــعــيــد مــيــاده 
الــــ18 يــوم افتتاح كــأس العالم 2022 بين قطر 
واإلكوادور في 20 الجاري، أصغر العب ألماني 

يتم استدعاؤه للعب في المونديال.
واستمر المخيني في تألقه، وتصدى لكرة 

غوندوغان على دفعتين )51(.

تألق فولكروغ 

ل فولكروغ، الــذي شــارك للمرة األولــى  وشكَّ
، بعدما دفــع به 

ً
 كبيرا

ً
بقميص ألمانيا، خــطــرا

الـــمـــدرب هـــانـــزي فــلــيــك مــطــلــع الـــشـــوط الــثــانــي، 
حيث تعامل المخيني مــع تسديدته ببراعة، 
وأبعدها إلى ركنية، لعبت الكرة وسددها ثيلو 
كيهرر، لكن حارس عمان الرائع أبعدها عن خط 

المرمى )53(.

ـــــــــل فــــــــولــــــــكــــــــروغ ثـــــــانـــــــي هــــــدافــــــي  وســـــــــجَّ
»الــبــونــدســلــيــغــا« هــــذا الــمــوســم بــرصــيــد 10 
ــداف، هـــدفـــه الــــدولــــي األول بــعــدمــا تلقى  ــ ــ أهـ
تمريرة من هافرتس فشل المخيني هذه المرة 

في التعامل معها )80(.
 و280 

ً
وللمفارقة، بات فولكروغ )29 عاما

( أكبر العب ميدان يخوض بداياته مع 
ً
يوما

 منذ 
ً
، وتحديدا

ً
المنتخب الوطني منذ 20 عاما

( عندما 
ً
 و253 يــومــا

ً
مارتن ماكس )33 عاما

شارك للمرة األولى مع ألمانيا في 2002 ضد 
األرجنتين، وفق موقع أوبتا لإلحصاءات.

وعـــاد فــولــكــروغ للتسجيل بعد 4 دقائق 
، لكن الحكم ألغى 

ً
بتمريرة من هافرتس أيضا

هدفه بداعي التسلل )84(.
وتستهل ألمانيا مبارياتها في نهائيات 
قــطــر ضـــد الـــيـــابـــان فـــي 23 الــــجــــاري، ضمن 
منافسات المجموعة الخامسة، التي تضم 

 إسبانيا وكوستاريكا.
ً
أيضا

فليك: غير راٍض عن األداء
أبدى هانزي فليك، المدير الفني لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، عدم 
رضاه عن أداء فريقه، عقب انتصاره الباهت 1- صفر على مضيفه 
منتخب سلطنة عــمــان، فــي الــمــبــاراة الــوديــة التي أقيمت بينهما، 

أمس األول.
وقــــال فــلــيــك، عــقــب الــلــقــاء، »اخــتــرنــا هــذه 
المباراة في ُعمان ألننا أردنا التعود على 
الظروف المناخية في منطقة الخليج. كل 
األمور سارت على ما يرام من هذا الجانب، 
لــكــنــنــا لـــم نــكــن جــيــديــن بــمــا فــيــه الــكــفــايــة 
بــالــلــقــاء«، مضيفا: »فـــي الــنــهــايــة نيكاس 

أحرز الهدف الوحيد. لقد استحقه«. 
)د ب أ(

زروري



اإلسباني غايا يعاني التواء في الكاحل
تــــعــــّرض الـــظـــهـــيـــر األيــــســــر لــمــنــتــخــب 
إسبانيا خوسيه غــايــا »اللــتــواء طفيف 
فــي الــكــاحــل األيـــمـــن« أمـــس األول، خــال 
التمارين، لكن ذلك ال يهّدد مشاركته في 
مــونــديــال قطر لــكــرة الــقــدم الـــذي ينطلق 

األحد.
وغــاب غايا عن المباراة التحضيرية 
األخــــيــــرة الـــتـــي خــاضــهــا فـــريـــق الـــمـــدرب 
لويس إنريكي امس ضد األردن في عمان 

»بعدما أثبت فحص الرنين المغناطيسي 
الـــذي خضع لــه خوسيه غــايــا فــي اليوم 
ذاتــــه الــتــشــخــيــص الــــذي قــمــنــا بـــه مــســاء 

)األربعاء(«.
وتأتي إصابة ظهير فالنسيا البالغ من 
 قبل ستة أيام من المباراة 

ً
العمر 27 عاما

األولــى إلسبانيا في نهائيات قطر ضد 
كوستاريكا، ضمن منافسات المجموعة 

الخامسة التي تضم ألمانيا واليابان.

لكن اإلصابة ليست خطيرة وسيبقى 
غــايــا مــع المنتخب اإلســبــانــي، لــكــن من 
 لــخــوض 

ً
ــكـــون جــــاهــــزا الــمــســتــبــعــد أن يـ

المباراة األولــى األربــعــاء ألن إصابة من 
هــذا الــنــوع تحتاج بين أســبــوع وعشرة 

أيام للتعافي منها.
 
ً
ويحق ألي منتخب أن يجري تعديا
 للنهائيات قبل 

ً
على تشكيلة الـ 26 العبا

24 ساعة من موعد المباراة األولى.

 لـ »الفيفا« 
ً
ًإنفانتينو رئيسا

بالتزكية للمرة الثالثة تواليا
  كشفت تقارير صحافية، عن فوز جياني 
إنفانتينو رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم، 
برئاسة الفيفا للوالية الثالثة على التوالي، 
بعد عدم تقدم أي من المرشحين لمنافسته 
في االنتخابات المقرر إقامتها في 16 مارس 
2023 بالعاصمة الرواندية »كيجالي«، على 

هامش الكونغرس رقم الـ 73.
وعــقــب الـــدعـــوة لــانــتــخــابــات ومــوعــدهــا 
الــــذي أقــــر فـــي 30 مـــن مــــارس الــمــاضــي من 

جانب مجلس الفيفا، اقترحت االتــحــادات 
األعضاء في »الفيفا« ترشيح إنفانتينو فقط 
الذي سيبدأ واليته الثالثة في المؤتمر الـ73 

لاتحاد في العاصمة الرواندية.
 

)إفى(.

 
ً
ستكون المنافسة قوية جدا

بين منتخبات أميركا الجنوبية 
بقيادة البرازيل واألرجنتين 

أمام دول أوروبا، وعلى رأسها 
ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، وذلك 
عندما ينطلق مونديال 2022 

في الدوحة بعد غد األحد.

يــبــدو أن االحــتــكــار األوروبـــــي 
لــــكــــأس الــــعــــالــــم فـــــي كـــــــرة الــــقــــدم 
سينكسر بعد عقدين من الزمن، 
أقــلــه فــي أعــيــن مــدربــيــن والعبين 
ومــحــلــلــيــن يــــــرون فــــي مــنــتــخــَبــي 
الــــــبــــــرازيــــــل واألرجـــــنـــــتـــــيـــــن أبــــــرز 
المرشحين لتحقيق الــمــجــد في 

قطر.
كان المنتخب البرازيلي بجيله 
الخارق الذي ضم أمثال رونالدو 
ورونـــالـــديـــنـــيـــو وريــــفــــالــــدو آخـــر 
منتخب ِمن خارج القارة العجوز 
يرفع الكأس في مونديال كوريا 
ا 

ً
الجنوبية واليابان 2002، محقق

لقبه الخامس القياسي.
ســـيـــطـــرت بـــعـــدهـــا مــنــتــخــبــات 
أوروبــا، فتّوجت إيطاليا )2006(، 
إسبانيا )2010(، ألمانيا )2014( 

وفرنسا )2018(.
 الــكــثــيــريــن يــتــوقــعــون أن 

ّ
لـــكـــن

تخرج الكأس من القارة العجوز 
هـــذه الــمــرة وتــعــود أدراجـــهـــا الــى 
أميركا الجنوبية، وتــحــديــًدا الى 
برازيليا أو بوينوس أيريس للمرة 
األولى منذ 1986 بقيادة األسطورة 

الراحل دييغو مارادونا.
ــرة الــقــدم  ــــرى الــبــعــض أن كــ ويـ
مـــديـــنـــة لـــأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
مــيــســي، أفــضــل العـــب فـــي الــعــالــم 
سبع مرات، بالتتويج، فيما يعتبر 
ــه لــــن يــصــبــح  ــ ــبـــعـــض اآلخـــــــر أنــ الـ
بقيمة مـــارادونـــا فــي بـــاده مــا لم 

يحقق ذلك.
ــي بـــيـــب  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــع اإلسـ ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ ويــ
غــــوارديــــوال، مـــدّربـــه الــســابــق في 
برشلونة، والـــذي غالًبا مــا يكّرر 
أن ميسي هــو أعــظــم مــن أنجبته 
»المستديرة«، أن يكون اللقب أخيًرا 

من نصيبه.
ــهــــاجــــم  ــمــ ــــف عـــــــن ذلـــــــــك الــ ــشـ ــ كـ
ــــاب خـــولـــيـــان  ــــشـ ــنـــي الـ ــيـ ــتـ ــنـ األرجـ
ألفاريس، الذي يلعب تحت إشراف 
غــوارديــوال في مانشستر سيتي 
اإلنـــكـــلـــيـــزي، بــعــد وصـــولـــه خــال 

الصيف من ريفر بايت.

 كرة القدم مدينة لميسي؟ 

وقــــــال غــــــوارديــــــوال، في 
حــديــث مـــع شــبــكــة اي إس 
بي إن، في أكتوبر الفائت: 

»خـــــــال أيــــامــــي األولـــــــــى، كـــان 

يتحدث بيب وبرتغاليون ورودري 
عن من سيفوز بكأس العالم، لم 
ا. كانوا يقولون البرتغال 

ً
أقل شيئ

وفرنسا ودول أوروبية أخرى، ثم 
قـــال بــيــب »هـــل تــعــرفــون مــن لديه 
أفضل فرصة؟ لم يقولوا أي شيء، 

ثم استدار وأشار إلّي«.
أمــــــا مـــيـــســـي نـــفـــســـه فــــــــرأى أن 
الــبــرازيــل وفــرنــســا حاملة اللقب، 
بــقــيــادة نــيــمــار وكــيــلــيــان مبابي 
تـــــوالـــــًيـــــا، زمـــيـــلـــيـــه فـــــي بــــاريــــس 
ــرز  ــــان، ســـتـــكـــونـــان أبــ ــــرمـ ســـــان جـ

المرشحين.
ــع اتـــحـــاد  وقــــــال فــــي حـــديـــث مــ
ــرة الـــقـــدم  ــكـ أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة لـ
ما تحدثنا عن 

ّ
)كونميبول(: »كل

الــمــرشــحــيــن، نــتــحــدث دائـــًمـــا عن 
الفرق ذاتــهــا. إذا أردتــم أن نعطي 
أفضلية الفوز للبعض، فأعتقد أن 
البرازيل، فرنسا وإنكلترا تتقدم 
بــعــض الــشــيء عــلــى المنتخبات 

األخرى«.
ــــي حــديــث  ــد كـــشـــف فـ ــ وكــــــــان قـ
ــــل وفـــرنـــســـا  ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــــن الـ ــابــــق عـ ســ
»لديهم نفس المجموعة منذ فترة 
طــويــلــة، ويــعــمــلــون بــشــكــل جــيــد. 
فــرنــســا، بــصــرف الــنــظــر عـــن آخــر 
كأس أوروبــا عندما أقصيت )في 
ثمن النهائي(، حيث قــدمــوا أداًء 
ا، فإن لديهم بعض الاعبين 

ً
سيئ

الــرائــعــيــن. لديهم 
فكرة واضحة 
والـــــــــــــمـــــــــــــدرب 
نفسه )ديدييه 

ديــــشــــان(. األمـــر 
ذاتــه بالنسبة للبرازيل 

ــــيء« بــقــيــادة  ــشـ ــ بـــعـــض الـ
تيتي.

ــم يـــذكـــر مــيــســي  لــ
منتخب بــاده، رغم 
وصوله الى قطر إثر 

سلسلة من 36 مباراة 
مـــن دون خـــســـارة، 
تــخــلــلــهــا الــتــتــويــج 

بكوبا أميركا العام 
الماضي على حساب 

الــــبــــرازيــــل بـــــالـــــذات فــي 
عقر دارها )1 -0(، ليحقق 

أخـــــيـــــًرا لـــقـــبـــه األول مــع 
ــتـــي«. ــيـــسـ ــلـ ــيـ ــيـــسـ ــبـ »ألـ

ــــح الــمــهــاجــم 
ّ

ويــــرش
الـــــــــبـــــــــولـــــــــنـــــــــدي روبـــــــــــــــرت 

ليفاندوفسكي الذي وقع منختب 
بــــاده مــع مــجــمــوعــة األرجــنــتــيــن، 
مـــيـــســـي وزمــــــــــاءه لـــلـــفـــوز. وقــــال 
فــــي حـــديـــث مــــع صــحــيــفــة مـــاركـــا 
اإلســـبـــانـــيـــة األحـــــد »نـــعـــم، أعــتــقــد 
أن األرجـــنـــتـــيـــن، مـــع مــيــســي، من 

المرشحين للفوز بكأس العالم«.
وعندما ُسئل عما إذا كانت كرة 
القدم مدينة لميسي بهذا اللقب، 
أجاب مهاجم برشلونة »إذا قمتم 
بتحليل كــرة الــقــدم فــي السنوات 
ــة، فـــإن  ــيــ ــمــــاضــ الـــعـــشـــر أو 15 الــ
الوجهين الرئيسيين هما ميسي 
و)البرتغالي( كريستيانو رونالدو، 

وفـــي الــنــهــايــة، إذا فــكــرتــم فــي من 
يستحق الفوز بكأس العالم هذه، 
فإن هذين االسمين يظهران دائًما«.

 »سادسة« للبرازيل أم فرنسا 
مجدًدا؟ 

ووفق ما أسفرته القرعة، هناك 
احــتــمــال فـــي أن تلتقي الــبــرازيــل 
واألرجنتين في النهائي في سابقة 

في المونديال.
تــمــلــك »ســيــلــيــســاو« مـــن أقـــوى 
خــطــوط الــهــجــوم بــقــيــادة نيمار 
ــال مــدريــد المتألقين  ونجمي ريـ

فينيسيوس جونيور ورودريغو 
وغابريل جيزوس مهاجم أرسنال 

وغيرهم.
ويـــــــــــــرى األلـــــــمـــــــانـــــــي يـــــورغـــــن 
كلينسمان، بطل العالم 1990، الذي 
ألحق منتخب باده خسارة مذلة 
7 -1 بــالــبــرازيــل عــلــى أرضــهــا في 
نصف نهائي 2014، أنها المرشحة 
األبرز »ألمانيا لديها منتخب شاب 
جيد جًدا. يمكنهم الذهاب بعيًدا، 
ــا يــمــكــنــهــم الـــفـــوز بــكــأس  ــرًيـ ونـــظـ
ــم... لــكــن الــمــنــتــخــب األبــــرز  ــالــ ــعــ الــ
بالنسبة لي، بعد أن شاهدته على 
مدار العامين الماضيين، خاصة 

خال التصفيات هو البرازيل«.
كــان الظهير األيــمــن كافو آخر 
قائد برازيلي يرفع الكأس. يؤكد 
في حديث مع وكالة فرانس برس 
أن »كـــأس الــعــالــم فــي قــطــر فرصة 
عظيمة لكسر الهيمنة األوروبية. 
هــذا هو الوقت المثالي للبرازيل 
لــكــســر الــلــعــنــة والــــفــــوز بــالــلــقــب. 
ــن وســـيـــلـــيـــســـاو هــمــا  ــيــ ــتــ ــنــ األرجــ

المرشحتان األبرز«.
لم يختلف األمــر بالنسبة إلى 
الــــحــــارس اإليـــطـــالـــي االســـطـــوري 
ــتـــوج  ــمـ ــــون الـ ــوفــ ــ جـــانـــلـــويـــجـــي بــ
ــيـــن  ــتـ ــنـ بـــمـــونـــديـــال 2006 »األرجـ

ــبــــرازيــــل، أرى أنــهــمــا قــويــتــان  والــ
لـــلـــغـــايـــة. عـــلـــى صـــعـــيـــد االفـــــــــراد، 
أرى فــرنــســا المنتخب االوروبــــي 
ــقـــادر عــلــى الــمــنــافــســة،  الــوحــيــد الـ
ولــكــن لست مــتــأكــًدا مــن ذلــك على 
صعيد المجموعة... فرنسا، على 
ا 

ً
غرار إيطاليا قليا، تضيع أحيان

وال تحقق النتائج الـــقـــادرة على 
تحقيقها. وربــمــا بلجيكا، ألنني 
ــًرا )حــــارســــهــــا تــيــبــو(  ــيــ ــثــ أحــــــب كــ

كورتوا«.
من جهته، يرى الدولي الفرنسي 
الــســابــق بــاتــريــك فــيــيــرا، الــمــتــّوج 
بــمــونــديــال 1998، أن »فــرنــســا ال 
تـــــــزال الـــمـــرشـــحـــة األبــــــــرز بــســبــب 
قوتها الهجومية. هناك البرازيل 
ــان  ــمــ ــا أن األلــ ــمـ واألرجــــنــــتــــيــــن، كـ
حـــاضـــرون دائـــًمـــا فـــي الــبــطــوالت 
ــــرى. هــــــــذه الــــــــــــدول األربــــــــع  ــبــ ــ ــكــ ــ الــ

المرشحة بالنسبة إلّي«.
يــشــكــك الـــبـــرازيـــلـــي تـــوســـتـــاو، 
بــطــل الــعــالــم 1970، بــقــدرة بــاده 
على إحراز اللقب، فقال لـ »فرانس 
بــرس«: »الفريق يبدو صلًبا جًدا، 
لكن خال األعوام األربعة األخيرة 
لم يواجه سوى خصوم من أميركا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، مــــع خــــوضــــه بــعــض 
المباريات الــوديــة مــع منتخبات 
ا منه«.

ً
آسيوية وإفريقية أقل شأن

وفــــــــي مـــــوقـــــف غــــــريــــــب، ذهــــب 
أســطــورة كــرة الــقــدم الكاميرونية 
صامويل إيتو بعيًدا في توقعاته، 
مــعــتــبــًرا أن »الــكــامــيــرون ستفوز 
بنهائي كأس العالم ضد المغرب«، 
علًما بأنه لم يسبق أن بلغ منتخب 

إفريقي مباراة القمة.

ً
أوروبا تسعى لتكريس احتكار دام طويال
ً
أوروبا تسعى لتكريس احتكار دام طويال

البرازيل واألرجنتين 
في طليعة المرشحين

رونالدو خال مواجهة إسبانيا في 
مباراة سابقة ... وجانب من مباراة 

سابقة بين هولندا وفرنسا

جانب من مباراة سابقة بين األرجنتين والبرازيل

لقطات لقطات 
من الدوحةمن الدوحة

ــــذي قــاد  الــــــدراج الــفــرنــســي غـــابـــريـــال الـ
دراجته الهوائية من باريس إلى الدوحة

كورنيش الدوحة

جماهير المنتخب األرجنتيني

فرنسا ال تزال 
المرشحة 

األبرز بسبب 
قوتها 

الهجومية
باتريك فييرا
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رياضة
الدور األول

التاريخالوقتاملباراةاملجموعةمباراة

1A20 نوفمبر7:00 مساًءً اإلكوادورقطر

2B21 نوفمبر4:00 مساًء ايرانإنكلترا

3A21 نوفمبر7:00 مساًء هولنداالسنغال

4B21 نوفمبر10:00 مساًء ويلزأميركا

5Cالسعوديةاألرجنتين
ً
22 نوفمبر1:00 ظهرا

6D22 نوفمبر4:00 مساًء تونسالدنمارك

7C22 نوفمبر7:00 مساًء بولنداالمكسيك

8D22 نوفمبر10:00 مساًء استراليافرنسا

9Fكرواتياالمغرب
ًً
23 نوفمبر1:00 ظهرا

10E23 نوفمبر4:00 مساًء اليابانالمانيا

11E23 نوفمبر7:00 مساًء كوستاريكا  اسبانيا

12F23 نوفمبر10:00 مساًء كندابلجيكا

13Gالكاميرونسويسرا
ً
24 نوفمبر1:00 ظهرا

14H24 نوفمبر4:00 مساًءكوريا جأوروغواي

15H24 نوفمبر7:00 مساًء غاناالبرتغال

16G24 نوفمبر10:00 مساًء صربياالبرازيل

17Bايرانويلز
ً
25 نوفمبر1:00 ظهرا

18A25 نوفمبر4:00 مساًء السنغالقطر

19A25 نوفمبر 7:00 مساًء اإلكوادورهولندا

20B25 نوفمبر10:00 مساًء أميركاإنكلترا

21Dاسترالياتونس
ً
26 نوفمبر1:00 ظهرا

22C26 نوفمبر4:00 مساًء السعوديةبولندا

23D26 نوفمبر7:00 مساًءالدنماركفرنسا

24C26 نوفمبر10:00 مساًء المكسيكاألرجنتين

25Eكوستاريكااليابان
ً
27 نوفمبر1:00 ظهرا

26F27 نوفمبر4:00 مساًءالمغرببلجيكا

27F27 نوفمبر 7:00 مساًء كنداكرواتيا

28E27 نوفمبر 10:00 مساًء المانيااسبانيا

29Gصربياالكاميرون
ً
28 نوفمبر1:00 ظهرا

30H28 نوفمبر4:00 مساًء غاناكوريا ج

31G28 نوفمبر7:00 مساًء سويسراالبرازيل

32H28 نوفمبر10:00 مساًء أوروغوايالبرتغال

33Aالسنغالاإلكوادور
ً
29 نوفمبر6:00 ظهرا

34A29 نوفمبر6:00 مساًءقطرهولندا

35B29 نوفمبر10:00 مساًء أميركاايران

36B29 نوفمبر10:00 مساًء إنكلتراويلز

37Dالدنماركاستراليا
ً
30 نوفمبر6:00 ظهرا

38D30 نوفمبر6:00 مساًءفرنساتونس

39C30 نوفمبر10:00 مساًء األرجنتينبولندا

40C30 نوفمبر10:00 مساًء المكسيكالسعودية

41Fبلجيكاكرواتيا
ً
1 ديسمبر6:00 ظهرا

42F1 ديسمبر6:00 مساًءالمغربكندا

43E1 ديسمبر10:00 مساًء اسبانيااليابان

44E1 ديسمبر10:00 مساًء المانياكوستاريكا

45Hالبرتغالكوريا ج
ً
2 ديسمبر6:00 ظهرا

46H2 ديسمبر6:00 مساًءأوروغوايغانا

47G2 ديسمبر10:00 مساًء البرازيلالكاميرون

48G2 ديسمبر10:00 مساًء سويسراصربيا

المجموعات

مراحل خروج المغلوب

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

إنكلترا

إيران

الواليات المتحدة

ويلز

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

فرنسا

أستراليا

الدنمارك

تونس

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

بلجيكا

كندا

المغرب

كرواتيا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

البرتغال

غانا

أوروغواي

كوريا الجنوبية

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

قطر

اإلكوادور

السنغال

هولندا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

األرجنتين

السعودية

المكسيك

بولندا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

إسبانيا

كوستاريكا

ألمانيا

اليابان

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

البرازيل

صربيا

سويسرا

الكاميرون

A أول المجموعة

الفائز من 4٩

الفائز من 60الفائز من 58

الفائز من 59 الفائز من 57

الفائز من 51

الفائز من 50

الفائز من 53

الفائز من 54

الفائز من 52

الفائز من 55

الفائز من 56

E أول المجموعةF أول المجموعة

G أول المجموعةH أول المجموعة

D أول المجموعة

B ثاني المجموعة

F ثاني المجموعةE ثاني المجموعة

H ثاني المجموعةG ثاني المجموعة

C ثاني المجموعة

السبت 3 ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

الثالثاء 1٣ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

االربعاء 14 ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األحد 18 ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

الجمعة ٩ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

الجمعة ٩ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

السبت 10 ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

السبت 10 ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

االثنين 5 ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

الثالثاء ٦ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

األحد 4 ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

السبت 3 ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

االثنين 5 ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

الثالثاء ٦ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األحد 4 ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

C أول المجموعةB أول المجموعة

D ثاني المجموعةA ثاني المجموعة

الدور ربع 
النهائي

الدور نصف 
النهائي

الدور نصف 
النهائي

الدور ربع 
النهائي

٤٩

61

6٤

63

62
٥٠

٥3

٥7

٥٤

٥1

٥2

٥٥

٥6
السبت 17 ديسمبر 2022م

الساعة 10:00 مساًء  - الخاسر من مباراة ٦1 و٦2

الفائز من 
61  و 62

٥٨6٠

٥٩

المركز الثالث
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