
سيكون عالم كرة القدم 
عـــلـــى مـــوعـــد مــــع الـــمـــفـــاجـــآت 
واإلبــهــار، عندما يرفع الستار عن 
حفل افتتاح مونديال قطر 2022 اليوم، 
حيث استعدت الدولة الخليجية الشقيقة لتقديم 

نسخة استثنائية من جميع النواحي.
وستجمع مباراة االفتتاح منتخب قطر المضيف 
ــوادور على استاد  والــمــشــارك للمّرة األولـــى مــع اإلكــ
البيت في مدينة الخور الشمالية في الساعة السابعة 

مساء بالتوقيت المحلي.
ــعــر أو 

ّ
واســتــوحــي تصميم االســـتـــاد مــن بــيــت الــش

الخيمة التقليدية، التي سكنها أهل البادية في قطر، 

ـــ 60 ألــــف  ــ ــ ــع ل ــســ ــتــ ويــ
متفّرج، وهو أحد ثمانية 

 للبطولة 
ً
مالعب ُبنيت خصوصا

بـــاســـتـــثـــنـــاء تـــجـــديـــد اســــتــــاد خــلــيــفــة 
الرمزي بجانب مجّمع أكاديمية »إسباير«، 

التي ترعرع في زواياها معظم الوجوه البارزة في 
المنتخب القطري الحالي.

ومن المتوقع حضور أكثر من مليون مشجع إلى 
قطر على مـــدار البطولة، فيما حطت أغلبية وفــود 
المنتخبات المشاركة رحالها في الدوحة خالل األيام 

الماضية.

مونديال العالم مونديال العالم 
في »بيت العرب«في »بيت العرب«

١٦-١٨تشكيالت المنتخبات الرسمية

قطر تواجه اإلكوادور 
في المباراة االفتتاحية اليوم 

تجربة ساخنة لتدريبات 
المنتخب اإلسباني

إنفانتينو يصف دروس الغرب 
األخالقية بـ »النفاق« 

الملك فيليبي السادس يحضر 
مباراة إسبانيا وكوستاريكا 

في المرمى: 
انطالق المونديال أخرس 

الهجمة المسعورة

رياضة
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رياضة

قطر تفتتح »مونديالها« بمواجهة اإلكوادور في »البيت«قطر تفتتح »مونديالها« بمواجهة اإلكوادور في »البيت«
كأس العالم كأس العالم 20222022 تدشن منافساتها اليوم تدشن منافساتها اليوم

ــــول انـــتـــظـــار وحــمــلــة  بـــعـــد طـ
ــتـــعـــدادات امـــتـــدت مـــن آســيــا  اسـ
إلـــــى أوروبــــــــا مـــــــرورا بــأمــيــركــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، يـــقـــف الــمــنــتــخــب 
ــوم  ــ ــيـ ــ ــري الــــمــــضــــيــــف الـ ــ ــطــ ــ ــقــ ــ الــ
ــــواب الــتــاريــخ أمـــام  عــلــى أبـ
اإلكــــــــــــــــــــوادور بــــاســــتــــاد 
البيت في الساعة 7:00 
مــســاء، بــــأول مــشــاركــة 
مونديالية له، مفتتحا 
منافسات المجموعة 

األولى.
ألـــــــــــقـــــــــــاب كـــــثـــــيـــــرة 
ــلـــــقـــــى عــــــلــــــى كــــاهــــل  تـــ
ــي« عــشــيــة  ــابــ ــ

ّ
ــن ــعــ »الــ

المباراة األولى 
المنتظرة: 
أبــــــــطــــــــال 
آســـــــيـــــــا، 

ــوافــــــــدون الــــــجــــــدد، الــــدولــــة  الــــــ
المضيفة، صاحب اإلمكانات 
الخيالية، المنتخب المفاجأة.
وهــذه ستكون الــمــرة األولــى 
الــــــتــــــي تــــــكــــــون فــــيــــهــــا الــــــدولــــــة 
المضيفة مشاركة للمرة األولى 
في المونديال منذ إيطاليا عام 
1934، وتوج حينها »اآلزوري« 
بــالــلــقــب. فـــي الــمــقــابــل، يسعى 
ب سيناريو 

ّ
ــم« إلــى تجن »األدعــ

ــا، الـــــدولـــــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ جـــــنـــــوب إفـ
الـــمـــضـــيـــفـــة الــــوحــــيــــدة الـــتـــي 
ودعــت من دور المجموعات. 

وبــــــيــــــن هــــــــــذه وتـــــــلـــــــك، يـــحـــلـــم 
القطريون باعتدال، لعلمهم 
أن المجموعة ليست سهلة. 

ــوادور الــتــي  ــ ــ فــإلــى جــانــب اإلكـ
سبق أن فازوا عليها وديا عام 
2018 )4-3(، يتواجد المنتخبان 

الهولندي والسنغالي.
 
ً
، إذا حققت قطر فوزا

ً
حسابيا

عــلــى اإلكـــــــــوادور الـــيـــوم األحـــد 
ــاب األمــــــل مــشــرعــا  ــ فــســتــبــقــي بـ
أمــام العبور إلى الــدور الثاني، 
معّولة على النتائج األخرى في 
الــمــجــمــوعــة، والــخــســارة تعني 

 وصعوبة.
ً
 أكثر تعقيدا

ً
مسارا

تجارب كثيرة

 
ً
لــكــن األمـــــر لـــن يـــكـــون ســهــا
أمام بطل آسيا 2019، وذلك أمر 

 المدرب اإلسباني 
ً
يعرفه جيدا

سم 
ّ
فيليكس سانشيس الذي يت

بالواقعية والساعي في الوقت 
عات.

ّ
نفسه إلى كسر التوق

ويحسب لإلسباني أنه تمّكن 
من تطوير مجموعة من الشباب 
حصدت لقب كــأس آسيا تحت 
 في عام 2014، قبل أن 

ً
19 عاما

يضيف لها الــخــبــرات، مــن خط 
الــدفــاع إلــى الــوســط وصــواًل 
 الــهــجــومــي الــذي 

ّ
إلـــى الــشــق

 
ّ
ســيــكــون عــلــى عـــاتـــق الــمــعــز

ــرم عــفــيــف، وخلفهما  ــ عــلــي وأكـ
القائد حسن الهيدوس.

 تــأهــلــه الــمــبــاشــر 
ً
ومــســتــغــا

للمونديال وعــدم مشاركته في 
الــتــصــفــيــات اآلســـيـــويـــة، تــمــّكــن 
العنابي من المشاركة في »كوبا 
أمــيــركــا« بــالــبــرازيــل عــام 2019، 
والــكــأس الذهبية )كونكاكاف( 
 ال 

ً
الــعــام الــمــاضــي، وحــل ضيفا

تحتسب نتائجه في التصفيات 
األوروبية، قبل أن يخوض كأس 
الــعــرب عــلــى أرضــــه وبــلــغ فيها 

نصف النهائي.

»عقبة« 

ـــت ثــالــثــة 
ّ
ــل ــا حـ ــهـ ــم أنـ ــ ورغــ

في أميركا الجنوبية، تحتل 
اإلكـــــــوادور الــمــرتــبــة 44 في 
ــاد الـــدولـــي  ــحــ تــصــنــيــف االتــ
لكرة القدم )فيفا(، أي أعلى 

بستة مراكز فقط من قطر.
لذلك، يعرف مدرب اإلكوادور 
غــوســتــافــو ألـــفـــارو أن منتخبه 
 بشكل جيد لفرض 

ً
ليس مهيأ

ع من 
ّ
وجود ملموس، لكنه يتوق

العبيه أن يجعلوا األمور صعبة 
على منافسيهم في المجموعة.
ــخ  ــ ــ يـ ر ــا ــ ــ ــتـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ ن  كـــــــــــــــــا ا  ذ وإ
ــة دور فــــي هـــذه  ــراريــ ــمــ ــتــ واالســ
ــاراة، فـــمـــن الـــمـــفـــتـــرض أن  ــبــ ــمــ الــ
يــكــون اســـتـــاد الــبــيــت فـــأل خير 
ــازوا  ــ عـــلـــى الــقــطــريــيــن الــــذيــــن فـ
ــبـــاريـــات لهم  فـــي آخــــر ثــــاث مـ

عـــلـــى هــــــذا الــمــلــعــب 
وســـــــّجـــــــلـــــــوا مـــا 

مــــجــــمــــوعــــه 9 
أهداف. 

)أ ف ب(

ً
ألفارو: قطر تستعد من 12 عاما

اعترف اإلسباني فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري 
لكرة القدم بقوة المنتخب اإلكوادوري وصعوبة المنافسة معه، لكنه 
أكد، في الوقت نفسه، جاهزية العنابي القطري، وطموحه الكبير في 
تقديم بداية قوية، والذهاب بعيدا في كأس العالم 2022 المقامة على 

أرضه. 
 وقال سانشيز، خال المؤتمر الصحافي، الذي عقده أمس للحديث عن 
المباراة االفتتاحية: »بالتأكيد المباراة ستكون استثنائية وخاصة بالنسبة لنا، فأنا 
أتحدث عن مباراة في كأس العالم، وهذا شيء استثنائي، ونريد إسعاد الجماهير«. 
وأضــاف: »سنقدم عرضا كبيرا، وهناك طموحات كبيرة أن نــؤدي بشكل جيد 
ضمن هذا الحفل الكروي والرياضي البهيج هنا على أرض قطر... هناك توقعات 
كبيرة بالنسبة لنا، ونحن واعــون بالمسؤوليات الملقاة على عاتقنا، ومدركون 
لمستوانا ومستويات المنافسين، وسنقدم أفضل ما لدينا بتنافسية عالية ضد 
المنتخبات التي تتنافس معنا في المجموعة، فهي منتخبات تحظى بمستويات 
عالية، ونحن نعرف أنها تحديات كبيرة بالنسبة لنا، ولكن كما تعرفون، لدينا 

طموحات هائلة، ونحن سعداء بالتواجد هنا«. 

أكـــد األرجــنــتــيــنــي جــوســتــافــو ألـــفـــارو، الــمــديــر الــفــنــي للمنتخب 
 إلــى أن »الــظــهــور فــي لقاء 

ً
اإلكــــــوادوري، أهمية مــواجــهــة قــطــر، الفــتــا

 
ً
افتتاح كأس العالم أمر مهم يحتاج للعمل على عدة مستويات نفسيا

، والتطور في كل شيء«. 
ً
وتعليميا

وقال ألفارو، في مؤتمر صحافي، إن منتخب قطر يستعد لهذه المباراة 
منذ 12 عاما، كما أنه يملك العبين مميزين على مستوى عال رغم أنهم 

: »منتخب قطر بطل آسيا ولديهم 
ً
ال يشاركون في دوريات أوروبية، مضيفا

أكاديمية مميزة ومنتخب جيد، ولكن علينا أن نظهر بمستوانا الحقيقي، 
والمنتخبان يبحثان عن تحقيق الفوز«.

وأوضح أن »المنتخبين على درجة كبيرة من الجودة وأتمنى أن نرى أفضل 
ما يمكن تقديمه لتليق بمباراة االفتتاح«، مشيرا إلى أن »منتخب اإلكــوادور 
عانى األمرين من أجل التأهل للمونديال، وتواجد موسيس كايسيدو في الدوري 

االنكليزي مع برايتون أمر رائع«. 

آمال »العنابي« على أكرم عفيفآمال »العنابي« على أكرم عفيف
ق الجماهير القطرية آماال كبيرة على النجم أكرم 

ّ
تعل

ابي« على تجاوز الدور 
ّ
عفيف، من أجل أن يعين »العن

األول في المونديال.
عفيف كان أفضل العب في آسيا عام 2019، وأحد 
أهم الركائز التي استند إليها المنتخب القطري في 
تغّير جــذري خــال مسيرة السنوات األخــيــرة، والتي 
تــوجــت بــالــظــفــر بــلــقــب بــطــولــة كـــأس آســيــا 2019 في 
اإلمـــارات، عندما كــان أفضل صانع لألهداف في تلك 

النسخة.
 على المستوى 

ً
 خاصا

ً
وصنع عفيف لنفسه بريقا

المحلي، بعدما بات يقارن بمواهب فذة عرفتها الكرة 
القطرية في سابق السنوات، على غرار خلفان إبراهيم 
أول العــــب قـــطـــري يـــنـــال جـــائـــزة األفـــضـــل فـــي الـــقـــارة، 
لكن عفيف يبدو مختلفا بعدما استطاع أن ينافس 
المحترفين األجانب في الدوري المحلي وتفوق عليهم، 
سواء بالتسجيل، بعدما توج هدافا للدوري مرة، أو 

بنيل جائزة أفضل العب في الموسم ثاث مرات.
»أتوقع أن أسّجل في كأس العالم«، تلك الكلمات التي 
قالها عفيف خــال فيديو مــصــور نشر على الموقع 
الرسمي لاتحاد القطري، تؤكد حجم الثقة الكبيرة 

التي يملكها الاعب في نفسه. 
وتابع عفيف: »المشاركة في المونديال كانت حلما 
، لقد تجّسد 

ً
بالنسبة لي. حتى النجومية كانت حلما

شعار أكاديمية اسباير في حياة عديد الاعبين ومنهم 
انا، نريد أن نذهب الى أبعد من المشاركة«.

صحيح أن عفيف، كما بقية الجيل الذي بات ذهبيا 
للكرة القطرية بعد إنجاز كأس آسيا 2019، راكم خبرات 
كبيرة مــن التجارب الــوديــة التحضيرية ســواء كوبا 
أميركا 2019 أو الــكــأس الذهبية 2021 والتصفيات 
األوروبية، بيد أن الرجل كان يملك بعض التمرس في 
ظل تجارب احترافية خاضها صغيرا جدا في السن، 

ساهمت في منحه الثقة الكبيرة بنفسه. 
)أ ف ب(

إستوبينيان يحلم بأفضل مشاركة
يــحــلــم ظــهــيــر أيـــســـر اإلكـــــــــوادور 

برفيس إستوبينيان بأن يخوض 
منتخب بــاده أفضل نسخة في 
تاريخه بنهائيات كــأس العالم، 

حيث يستهل مــشــواره بمواجهة 
قطر، الدولة المضيفة، في المباراة االفتتاحية اليوم.

 
ً
ويبقى مــشــوار »ال تــري« فــي مــونــديــال ألمانيا مرجعا
لهذه الــدولــة الصغيرة فــي أميركا الجنوبية، بعد الفوز 
على بولندا 2-صفر وكوستاريكا 3-صفر، قبل أن تسقط 
أمام ألمانيا صفر-3 في دور المجموعات، ثم انكلترا في الدور 

الثاني صفر-1 في ثاني مشاركة لها من أصل ثاث.
وتنقل إستوبينيان فــي أنــديــة عــدة بعد توجهه إلــى القارة 
ا بأودينيزي اإليطالي، حيث لم يلعب  األوروبية عام 2016، بدء
إطاقا قبل أن يعيره الى غرناطة في الدرجة الثانية اإلسبانية، 

ثم االنتقال رسميا الى واتفورد اإلنكليزي.
والحظ مسؤولو فياريال الطموح تألقه في صفوف األندية 
اإلسبانية، فتعاقدوا معه لسبع ســنــوات عــام 2020 مقابل 16 

مليون يورو قادما من برايتون.

اإليطالي أورساتو يقود المباراة
اختير الحكم اإليطالي دانييلي أورساتو لقيادة 

المباراة االفتتاحية.
ــا«، فــــي بــــيــــان، »بـــعـــمـــر الـــســـادســـة  ــفــ ــيــ وقــــــال »فــ
واألربعين، هو أحد أكثر الحكام خبرة في أوروبا، 
وبــدأ بــاإلشــراف على المباريات منذ عــام 2010، 
وكان حكم فيديو مساعد في كأس العالم 2018«. 
)أ ف ب(

7:00م
قطر x اإلكوادور
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ــــي لــكــرة  ــــدولـ ــاد الـ ــ ــــحـ أّكــــــد رئـــيـــس االتـ
ــا( الــــســــويــــســــري، جــيــانــي  ــفــ ــيــ ــدم )فــ الـــــقـــ
إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو، دعــــمــــه لـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــيـــم 
والعمال المهاجرين، لكنه في المقابل 
وّجــــه انــتــقــادات شــديــدة الــلــهــجــة لــلــدول 
 الــــدروس األخالقية 

ً
األوروبـــيـــة، واصــفــا

ــاول تــســويــقــهــا بـــاســـم حــقــوق  الـــتـــي تـــحـ
ــان بـــــ«الــــنــــفــــاق«، عـــشـــيـــة انـــطـــالق  ــ ــسـ ــ اإلنـ

مونديال قطر 2022.
وتوّجه انفانتينو إلى وسائل اإلعالم 
 في مؤتمر صحافي عقده أمس في 

ً
قائال

الــمــركــز اإلعــالمــي للبطولة بمركز قطر 
الوطني للمؤتمرات »اليوم أشعر أنني 
قــطــري. الــيــوم أشعر أنني عــربــي. أشعر 
أنني إفريقي. أنني مثلي، أشعر أني من 
اصحاب اإلعاقة، اليوم أشعر أنني عامل 

مهاجر«.
ــر يـــعـــود بـــي الــى  ــ ــذا األمـ ــ وأضــــــاف: »هـ
قّصتي الشخصية، انا ابن عامل مهاجر 
 ما يعني 

ً
)من اصل إيطالي(، واعرف جيدا

التمييز، التنّمر عندما تكون أجنبيا«.
 عــنــدمــا 

ً
ــه قــطــر مــنــذ 12 عـــامـــا ــواجـ وتـ

حــصــلــت عـــلـــى حــــق اســـتـــضـــافـــة جـــدلـــي، 
حملة انتقادات شرسة لسجلها في مجال 
حــقــوق اإلنـــســـان، والــتــعــامــل مــع العمال 

المهاجرين ومجتمع الميم.

لكن المسؤولين القطريين يردون على 
ــأن بـــالدهـــم عــرضــة »لــلــعــنــصــريــة«  ــك بـ ذلـ
ــاروا إلــى  ــ و«الــمــعــايــيــر الــمــزدوجــة«. وأشـ
اإلصـــالحـــات المتعلقة بــظــروف العمل 
ــيــــب بــهــا  ــتــــرحــ ــم الــ ــ ــــي تــ ــتـ ــ والـــــســـــالمـــــة الـ

باعتبارها رائدة في منطقة الخليج.
أردف إنفانتينو الــذي خلف مواطنه 
جوزيف بالتر عــام 2016 بعد فضيحة 
فساد مدوية في أروقة فيفا »عندما كنت 
 )في سويسرا(، تم التنمر علي ألن 

ً
طفال

وجــهــي كــان مليئا بالنمش، ألنــي كنت 
 وال أتحدث األلمانية بطالقة«.

ً
إيطاليا

وتابع إنفانتينو الذي افتتح المؤتمر 
ــان والــــداي  بــخــطــاب دام نــحــو ســاعــة »كــ
يعمالن بجدية في ظروف صعبة، ليس 
 
ً
في قطر لكن في سويسرا، أتذكر جيدا

وأنا هنا ال أتحدث عن التمييز في جنوب 
 عندما 

ً
افريقيا، أتذكر عندما كنت طفال

كيف كــان يتم التعامل مع المهاجرين، 
ما كان يحصل من اجراءات لدخول هذه 

الدولة أو تلك«.

دروس »النفاق«

ووصــف االنــتــقــادات المتعلقة بكأس 
العالم بـــ«الــدروس األخــالقــيــة« التي تنم 

عن »النفاق« عشية انطالق المنافسات 
في الدولة الخليجية الغنية بالغاز التي 
تتعرض لحملة انــتــقــادات واســعــة، منذ 
أن اخــتــيــرت لتنظيم اكــبــر حـــدث كــروي 
للمرة األولى في العالم العربي »أنا هنا 
 في الحياة، لكن 

ً
ليس إلعطائكم دروســا

ما يحصل في الوقت الحالي هنا ليس 
عاداًل على اإلطالق. االنتقادات المتعلقة 

بكأس العالم تنم عن نفاق«.
وأضــاف »بالنسبة الينا كأوروبيين 
ما قمنا به على مدار 3 االف سنة سابقة، 
يتعين علينا االعتذار عنه على مــدار 3 
 
ً
آالف سنة مقبلة قبل أن نعطي دروســا
لــآخــريــن. هــذه الــــدروس األخــالقــيــة تنم 

عن النفاق«.

حظر الجعة

 وتــطــّرق إنفانتينو الــى قـــرار »فيفا« 
بحظر تناول الجعة في محيط المالعب 
الثمانية، فاعتبر ان مشجعي كرة القدم 
فــي كــأس العالم يستطيعون العيش 3 
ســاعــات مــن دون تــنــاول الجعة »أعتقد 
 أنــك اذا لم تشرب الجعة على 

ً
شخصيا

مدى 3 ساعات بإمكانك أن تعيش. األمر 
سيان في فرنسا، إسبانيا واسكتلندا«.

وكـــان فيفا أعــلــن، أمــس األول، بشكل 
مفاجئ حظر بيع المشروبات الكحولية 
للمشجعين فــي محيط الــمــالعــب، بعد 
»مــنــاقــشــات« مــع الـــدولـــة الــمــضــيــفــة. ولــم 
يــشــر فيفا إلـــى الــســبــب وراء هـــذا الــقــرار 
 فــي بــيــانــه إلـــى أن بيع 

ً
الــمــفــاجــئ، الفــتــا

 
ً
المشروبات الكحولية سيكون محصورا

فقط بمناطق المشجعين.
وستبقى الــجــعــة مــتــاحــة فــي أجنحة 
ــمـــالعـــب،  الـــشـــخـــصـــيـــات الــــكــــبــــرى فــــي الـ
ومـــنـــطـــقـــة الــمــشــجــعــيــن الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
الــدوحــة التابعة لفيفا وبــعــض مناطق 
المشجعين الــخــاصــة ونــحــو 35 فندقا 

وحانات في المطاعم.
ــارت مــســألــة تـــنـــاول الــمــشــروبــات  ــ وأثــ
الكحولية خــالل مــونــديــال 2022، جدال 
فـــي هــــذه الـــدولـــة الــمــســلــمــة الــمــحــافــظــة، 
بعد نيلها شــرف التنظيم في ديسمبر 
عام 2010، السيما أن استهالك الكحول 
في األماكن العامة ممنوع فيها، كما ال 
ُيــســمــح لــلــزوار بــإحــضــارهــا إلـــى الــبــالد، 
لكن يمكنهم الــحــصــول عليها فقط في 
بعض حانات الفنادق والمطاعم، ويمكن 
للمغتربين غير المسلمين شراؤها من 
 .

ً
 خاصا

ً
متجر مخّصص يتطلب تصريحا

)أ ف ب(

عمال مشاريع مونديال قطر يلتقون النجوم
التقى عمال شاركوا في مشاريع 
البنية التحتية لكأس العالم 2022 
لكرة القدم في قطر، العبي ومدربي 
ــات الــمــتــحــدة  ــ ــــواليــ مــنــتــخــبــات الــ
وإنــكــلــتــرا وهــولــنــدا واألرجــنــتــيــن، 
المشاركة في منافسات المونديال، 
فــي تجربة فــريــدة للعمال، ضمن 
فعاليات مجتمعية نظمتها اللجنة 

العليا للمشاريع واإلرث.
وتهدف الفعاليات المجتمعية، 
الــتــي حملت عــنــوان »فــريــق 360«، 
إلى تعزيز الحماس لكأس العالم 
لدى العمال في قطر، واستضافتها 
إدارة رعــايــة وحــقــوق الــعــمــال في 
اللجنة العليا، تكريما للعمال على 

إسهاماتهم الهائلة. 
وأوضـــحـــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا أن 
 مــن الــعــمــال مــن العــبــي كــرة 

ً
ــــددا عـ

القدم الهواة والذين تنافسوا في 
بطولة كأس العمال التي أطلقتها 
اللجنة العليا منذ سنوات، تطوعوا 
لــلــمــشــاركــة فــي هـــذه األنــشــطــة مع 

مجموعات أخرى من العمال.
وقــــال حــســن الــــــــذوادي، األمــيــن 
ــام لــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع  ــعـ الـ

واإلرث، ورئيس بطولة كأس العالم 
)فيفا قطر 2022(: »ال شك أن عمال 
مــشــاريــع الــمــونــديــال لــعــبــوا دورا 
هائال في استضافة هذه البطولة 
التاريخية. نهدف مــن خــالل هذه 
الفعالية إلـــى اإلعــــراب عــن جانب 
يــســيــر مــمــا نحمله لــهــم مــن شكر 
وتقدير على جهودهم فــي رحلة 

اإلعداد لكأس العالم«.
وأضـــاف: »حرصنا دائــمــا على 
ــع صـــحـــة وســــالمــــة ورعــــايــــة  ــ وضــ
مــوظــفــيــنــا عــلــى رأس أولــويــاتــنــا، 
ومن بين أهم جوانب إرث البطولة 
ــقـــوق الـــعـــمـــال فــــي قطر  تـــعـــزيـــز حـ
والمنطقة والعالم، ومن المؤكد أن 
هذا اإلرث يلقي الضوء على التأثير 
الفاعل الستضافة كأس العالم ألول 

مرة في منطقتنا«.
ــــت جـــــهـــــود مـــؤســـســـة  ــمـ ــ ــهـ ــ وأسـ
ــامـــج اإلرث  ــرنـ الـــجـــيـــل الـــمـــبـــهـــر، بـ
االجتماعي واإلنساني في اللجنة 
الـــعـــلـــيـــا، فــــي تــيــســيــر اســتــضــافــة 
األنشطة المجتمعية، ضمن أهداف 
المؤسسة الرامية إلــى االستفادة 
من شعبية كرة القدم، لتعزيز قيم 

الوحدة والعمل الجماعي ومهارات 
القيادة.

ــد  وقـــــــال جـــيـــمـــي ســــيــــرويــــن، أحـ
العمال في استاد أحمد بن علي: »من 
الرائع المشاركة في هذه األنشطة. 
لــقــد شــكــلــت إحــــدى أهــــم الــلــحــظــات 
ــي، وكــــــــان مـــــن الــمــبــهــر  ــاتــ ــيــ فـــــي حــ
بالنسبة لــي االلــتــقــاء بــأحــد أفضل 
العــبــي كـــرة الــقــدم فــي الــعــالــم، نجم 
المنتخب الهولندي ومدافع ليفربول 

اإلنكليزي فيرجيل فان دايك.«

مــن جــانــبــه، قــال أوزيـــر مــرتــازا، 
أحد العمال في برج البدع: »سعدت 
بالمشاركة فــي الفعالية، وأشعر 
كأنني أحصل على مكافأة، تقديرا 
ــذا الــمــشــروع.  لــلــعــمــل بــجــد فـــي هــ
أعشق المنتخب اإلنكليزي، وأنا 
مــن مشجعي قــائــد الــفــريــق هــاري 
كين، والنجم رحيم ستيرلنغ«. وقال 
مدافع منتخب إنكلترا إريك داير: 
»لقد كانت تجربة رائعة بالنسبة 
لـــــي. نـــحـــن نــــــدرك جـــيـــدا الــجــهــود 

التي بذلها هـــؤالء العمال إلقامة 
بطولة كــأس العالم هنا. كــان من 
الجيد المشاركة، والتحدث معهم 

ومشاركة عشقتنا لكرة القدم«.
مــن جــانــبــه، قـــال حـــارس مرمى 
منتخب هولندا، ريمكو باسفير: 
»لــــقــــد كـــــان بــــال شــــك لــــقــــاء رائــــعــــا. 
واســتــمــتــع فــريــقــنــا بــالــمــشــاركــة، 
ــال اســتــمــتــعــوا  ــمـ ــعـ ــد أن الـ ــقـ ــتـ وأعـ

بالفعالية أيضا«.
)د ب أ( مـــبـــاراة بــيــن نــجــوم المنتخب 

الهولندي وعمال مونديال قطر

صورة تذكارية ألحد العمال مع هاري كين نجم إنكلترا

إنفانتينو يصف دروس الغرب األخالقية بـ »النفاق«

إنفانتينو خالل المؤتمر الصحافي أمس

تفتتح اليوم في العاصمة القطرية الدوحة منافسات كأس العالم 
لكرة القدم، البطولة األغلى واألكبر في هذه اللعبة.

 جمعني لقاء تلفزيوني على قناة »دبي 
ً
قبل ما يقارب 13 عاما

ــــرزة خــلــيــجــيــة« مـــع طــيــب الـــذكـــر رئــيــس  الــريــاضــيــة« فـــي بــرنــامــج »بـ
االتــحــاد اآلســيــوي الــســابــق، محمد بــن هــمــام العبدالله، وتضمنت 
الحلقة آنذاك عدة محاور، أبرزها نية قطر لتقديم ملف استضافة 

كأس العالم 2022.
 الــنــقــاش الــطــويــل، الـــذي امــتــد إلـــى تنظيم مؤتمر 

ً
وأتــذكــر جــيــدا

صحافي لإلعالميين في اليوم التالي حول الفكرة، ومدى إمكانية أواًل 
النجاح في الفوز، السيما أن المنافسين من الدول ذات الباع الطويل 
 هو قدرة قطر على التنظيم بالمستوى المطلوب، 

ً
في الرياضة، وثانيا

وتجهيز البنية التحتية الالزمة لمثل هكذا تظاهرة ينتظرها العالم 
 يومها حجم الثقة التي 

ً
بأسره على مدار كل 4 سنوات، وقد كان الفتا

غلفت ردود الرجل حينئذ حول قدرة قطر الالمحدودة الستضافة 
هذا الحدث.

 في 2 ديسمبر 2010، أخرج 
ً
وبعد هذا للقاء بعدة شهور، وتحديدا

رئيس االتحاد السابق السويسري، جوزيف بالتر، البطاقة التي 
تحمل اسم الدولة الفائزة بحق استضافة مونديال 2022، ليرفعها 
أمــام الحضور في قاعة مؤتمرات مقر االتــحــاد الــدولــي لكرة القدم 
في زيورخ، وقد كتب عليها اسم دولة قطر، في مشهد ال يزال يأسر 
 كلما تذكرناه، أو أعدنا مشاهدته، لتبدأ منذ ذلك 

ً
قلوبنا كعرب جميعا

يل من قطر ومسؤوليها في كل 
ّ
الحين حمالت مسعورة تستهدف الن

فرصة، وعند بحث أي قضية، إال أن ما يحسب لقطر ومسؤوليها هو 
عدم االلتفات إلى تلك الحمالت، بل وضعوا كل جهودهم في تنفيذ 
مشروع للتنمية المستدامة التي ستبقى وتخدم األجيال القادمة في 

هذه البقعة الصغيرة على خريطة العالم.
ما قدمته قطر حتى اللحظة، وما ستقدمه في القادم من األيام، 
يكاد يكون خارج إطار التصور المنطقي للعقل البشري، فالحقيقة 
التي البد أن نقر بها أن الفوز بحق التنظيم كان مفاجأة للكثيرين، 
وأنا منهم، إال أن ما فعلته قطر وصرفته من أموال خالل اثني عشر 
، لضمان الوصول إلى هذه النتيجة المذهلة، هو مفاجأة أكبر 

ً
عاما

وللكافة سوى المسؤولين عن تولي هذا الملف منذ البداية فقط، 
ألنه ببساطة كان مشروع دولة تواله أشخاص مؤمنون برغبتهم 
وقدرتهم على وضــع دولتهم في مصاف الصفوة في العالم، وهم 

بالتأكيد يختلفون عن غيرهم.

بنلتي

الــيــوم سيتسمر الــعــالــم بــأســره ليتابع قـــدرة الــعــرب على صنع 
 بتوقيت قطر، وسنرفع 

ً
اإلبهار، واليوم سيكون العالم كله مرتبطا

رؤوسنا كلنا كعرب من الخليج إلى المحيط، لنصدح بصوت واحد 
 قطر، فقد رفعنا بك الرأس، ألنك وضعت العالم واإلنسان 

ً
تحيا وشكرا

، وأمانينا لها 
ً
 لقطر دولة وشعبا

ً
العربي على خريطة العالم، فهنيئا

بتقدم إلى أكبر ومن مجد إلى أعلى فـ »من جد وجد ومن زرع حصد«.

 انطالق المونديال أخرس
الهجمة المسعورة

في المرمى

a.alshamali@aljarida.com
عبد الكريم الشمالي

أعتقد أنك إذا 
لم تشرب الجعة 

على مدى 3 
ساعات بإمكانك 

أن تعيش... 
األمر سيان في 

فرنسا وإسبانيا 
واسكتلندا

إنفانتينو
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تجربة ساخنة لتدريبات المنتخب اإلسباني
إنريكي:  أتمنى فوز األرجنتين إذا لم نفز

كانت الحصة التدريبية الثانية 
للمنتخب اإلسباني في معسكره 
األساسي بالدوحة، بجامعة قطر، 
تـــجـــربـــة ســـاخـــنـــة لــلــمــديــر الــفــنــي 
للمنتخب لــويــس إنــريــكــي، تحت 
ــرارة تــقــتــرب مــن 30، مع  درجـــة حــ
شــــعــــور أكــــبــــر بــــالــــحــــرارة بــســبــب 
رطــوبــة بلغت نسبتها 57%، في 
الوقت الذي عاد ماركو أسينسيو 
للمشاركة فــي الــمــران الجماعي، 
بــيــنــمــا يــنــتــظــر الـــفـــريـــق وصــــول 

أليخاندرو بالدي إلى المعسكر.
ا  وتــدرب منتخب إسبانيا بدء
مــــن 10:30 صـــبـــاحـــا بــالــتــوقــيــت 
الــقــطــري، وســـط شــعــور بــدرجــات 
الحرارة المرتفعة في الدوحة، وهو 
يــعــد المنتخب الــوحــيــد، بجانب 
ــدا، الـــــــذي تـــــــدرب الــجــمــعــة  ــنــ ــولــ هــ
الساعة 11:00 صباحا في ملعب 
بجوار منتخب الروخا، الذي تدرب 
في ظل درجات حرارة مرتفعة لن 
يشعر بها في مباريات المونديال، 
نظرا ألن المالعب مـــزودة بنظام 

تكييف على أحدث طراز.

وأراد لويس إنريكي استخالص 
الــنــتــائــج قــبــل تــحــديــد مــواعــيــد 
تــدريــبــات ثــابــتــة، بــعــد الــظــهــور 
للمرة األولـــى فــي مــران الجمعة 
ا مــــن 5:00 مــــســــاء، وســـط  بـــــــدء

إحساس مختلف بالحرارة.

عودة أسينسيو

وشــهــد الـــمـــران عــــودة مــاركــو 
ــبــــات  ــدريــ ــتــ ــو إلـــــــى الــ ــيـ ــنـــسـ ــيـ أسـ
الجماعية بعد جلسة االستشفاء 
ــا أمـــــــس، عــلــى  ــهـ ــتــــي خـــضـــع لـ الــ
خــلــفــيــة شــــعــــوره بــــــآالم خفيفة 
ــه مـــــبـــــاراة األردن  ــقـــب خــــوضــ عـ

الودية كلها.
في هذه األثناء، يواصل هوغو 
جيامون التدريبات الفردية تحت 
إشــــــــراف مـــعـــد بــــدنــــي، وخــــاض 
الــالعــبــون الـــمـــران وســـط أجـــواء 
رائعة، في ظل تركيز على الجانب 

البدني.
ــادور مــــرانــــه  ــ ــاتــ ــ ــمــ ــ وأنـــــهـــــى الــ
ــلــــف أبـــــــــــواب مـــغـــلـــقـــة، وســــط  خــ

قــيــام مــســاعــدي لــويــس إنريكي 
ــل،  ــيــ ــاصــ ــفــ ــتــ بــــتــــســــجــــيــــل كـــــــل الــ
ــتــــعــــدادا لــلــظــهــور األول في  اســ
ــال قــــطــــر 2022 أمــــــام  ــ ــديــ ــ ــونــ ــ مــ

كوستاريكا، األربعاء المقبل. 

أتمنى فوز األرجنتين

ــن جــــانــــبــــه، أعـــــــــرب لـــويـــس  ــ مــ
إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا 
ــرة الــــقــــدم، عــــن اعـــتـــقـــاده بـــأن  ــكـ لـ
المنتخب األلــمــانــي لديه فرصة 
جيدة للفوز ببطولة كأس العالم 
التي ستنطلق فعالياتها في قطر 
اليوم. وخالل أول بث مباشر له 
من العاصمة القطرية الدوحة، قال 
إنريكي )52 عاما( إن »المنتخبات 
الــــمــــرشــــحــــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــــي هــي 
الـــبـــرازيـــل واألرجـــنـــتـــيـــن وكــذلــك 
ألمانيا التي فــازت باللقب أربع 
مرات«، مضيفا: »وكذلك إسبانيا، 
ــرق يــمــكــن أن  وبــالــطــبــع هـــنـــاك فــ
تــكــون مــفــاجــأة مــثــل انــكــلــتــرا أو 

هولندا«. 

يـــذكـــر أن إســـبـــانـــيـــا ســتــواجــه 
ألــمــانــيــا والـــيـــابـــان وكــوســتــاريــكــا 
ضــمــن الــمــجــمــوعــة الــخــامــســة في 
الــــــدور الــتــمــهــيــدي مـــن نــهــائــيــات 

كأس العالم. 
ــة »مـــــونـــــدو  ــفـ ــيـ ــحـ وكــــتــــبــــت صـ
ديبورتيفا« اإلسبانية أن نحو 150 
ألف متفرج تابعوا أول بث مباشر 
ــبـــر مـــنـــصـــة تــويــتــش  إلنـــريـــكـــي عـ
وأمكنهم أيضا توجيه أسئلة له. 

ــــع إنــــريــــكــــي أنــــــه يــتــمــنــى  ــابـ ــ وتـ
أن يــفــوز المنتخب األرجنتيني 
بـــالـــبـــطـــولـــة فــــي حـــــال لــــم يــتــمــكــن 
المنتخب اإلسباني من الفوز بها. 
وكــــــــــتــــــــــبــــــــــت صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة »ال 
ــا« اإلســــبــــانــــيــــة إن  ــ ــوارديــ ــ ــجــ ــ ــانــ ــ بــ
المنتخب اإلسباني يتسم بالطابع 
الشبابي على نحو خــاص حيث 
يبلغ المتوسط العمري لالعبيه 
ــه ال  ــ ــى أنـ ــ 25.3 عــــامــــا، مـــشـــيـــرة إلـ
ــرق فـــي الــبــطــولــة لــديــهــا  تـــوجـــد فــ
متوسط عمري أقــل مــن متوسط 
أعمار المنتخب اإلسباني سوى 

المنتخب األمــيــركــي والمنتخب 
الغاني. 

ــة، دعـــــا إنــريــكــي  ــايـ ــهـ ــنـ وفـــــي الـ
المشجعين إلى تقديم مقترحات 

بخصوص ما يتعين عليه فعله 
في حال فوز المنتخب اإلسباني 
بــــالــــبــــطــــولــــة وقـــــــــــــال: »ســــأتــــقــــبــــل 
مــقــتــرحــات فــي حـــال فــوزنــا وذلــك 

ــــي ال  ــتـ ــ ــن أن زوجـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
يعجبها هـــذا. يمكنني أن أصبغ 
شعري أو أن أعمل ثقبا للتزيين«. 
 )افي - د ب أ(

جانب من تدريبات المنتخب اإلسباني

غايا يودع زمالءه قبل مغادرته قطر
وّدع المدافع اإلسباني خوسيه لويس غايا معسكر 
منتخب بــالده بسبب إصابته بالتواء في الكاحل، 
بينما أكد زمالؤه له قبل عودته إلى إسبانيا أن غيابه 
سيكون »دافعأ أكبر« بالنسبة لهم كي يحققوا اللقب 

الثاني في تاريخ الروخا.
واضطر غايا لمغادرة مقر بعثة منتخب إسبانيا 
في الدوحة بعد يــوم جمعة عصيب لن ينساه قط، 
وإبالغ المدرب لويس إنريكي له باستبعاده خاصة 
أنـــه سيحتاج إلـــى أســبــوع على األقـــل للتعافي من 
إصابته، كما أن الفريق قد يصبح بال ظهير أيسر 
إذا حدث مكروه لجوردي ألبا، وهو ما دفع المدرب 

الستدعاء أليخاندرو بالدي.
وبعد مكوثه في غرفته طــوال يــوم أمــس، حصل 

مدافع فالنسيا على وداع حار من زمالئه الـ 25 في 
المنتخب بين عناق ورسائل دعم وتصفيق حاد.

وأكـــد قائد الفريق سيرجيو بوسكيتس لالعب 
»كــلــمــات قليلة فقط قــد تــزيــل عنك الــشــعــور بتركنا 
والذهاب والتغيب عن المونديال بعد كل ما تكبدناه 

خالل التصفيات«.
وأضـــــاف بــوســكــيــتــس »شــكــلــنــا مــجــمــوعــة رائــعــة 
وسنفتقدك كثيرا داخل الملعب وخارجه. سيكون ذلك 
دافعا للبقية كي نكافح من أجل تحقيق شيء. ستكون 

معنا رغم رحيلك وسنفعلها من أجلك«.
ورد غايا بتمني األفضل والتوفيق لزمالئه قائال 
 لعدم 

ً
»كل التوفيق. نحن منتخب رائع وأنا حزين جدا

الملك فيليبي السادسخوسيه لويس غايااالستمرار معكم ألنني كنت متحمسا جدا هنا«.

الملك فيليبي يحضر مباراة إسبانيا وكوستاريكا
سيحضر الــعــاهــل اإلســبــانــي الملك فيليبي الــســادس، األربــعــاء 
المقبل، أول مباراة لمنتخب إسبانيا أمام كوستاريكا في مونديال 
قطر لكرة القدم، التي تقام على ملعب الثمامة بالدوحة، وفقا لجدول 

األعمال األسبوعي للقصر الملكي.
وسيشجع الملك برفقة رئيس االتحاد اإلسباني لكرة القدم لويس 
روبياليس منتخب المدرب لويس إنريكي في أول مباراة بالدور األول 
من البطولة، والتي سيلعب فيها أيضا أمام ألمانيا )27( واليابان 
مطلع ديسمبر المقبل. وجاء حضور الملك فيليبي السادس في البلد 
العربي أيضا استجابة لدعوة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، 

عندما زار مدريد في مايو الماضي.
وأشاد الملك، خالل تلك الزيارة، بمواجهة قطر تحدي استضافة 
المونديال األول الــذي يقام في بلد عربي، وأهــدى لألمير قميصا 
للمنتخب اإلسباني لكرة القدم.                                             )إفي(

أزبيليكويتا: كيلور نافاس 
نجم كوستاريكا

امتدح سيسار أزبيليكويتا مدافع المنتخب اإلسباني 
الحارس كيلور نافاس، معتبرا أنه »نجم كوستاريكا«، 

وهي أول خصم إلسبانيا في مونديال 2022 بقطر.
وقـــال أزبــيــلــيــكــويــتــا، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي: »كيلور 
العــب يحظى بخبرة كبيرة على أعلى مستوى. فاز 
بــألــقــاب كــبــيــرة وهـــو نــجــم كــوســتــاريــكــا. لـــدي نــظــرة 
إيجابية للغاية تجاه هذا الحارس رفيع المستوى«، 
مبرزا أن إسبانيا ستحاول تقديم مباراة جيدة أمام 

كوستاريكا األربعاء المقبل.
وأشـــــار إلــــى أنــــه يــكــن احـــتـــرامـــا كــبــيــرا لمنتخب 
كوستاريكا، موضحا أنه على الرغم من أنه تأهل 
للمونديال عبر »الملحق«، فإنه يرى أن لديه حظوظا 

في تجاوز دور المجموعات وبلوغ ثمن النهائي.
وتابع مدافع تشيلسي: »أي مباراة في المونديال 
مــعــقــدة. الــجــمــيــع يــبــدأ بــنــفــس فـــرص بــلــوغ الـــدور 
التالي. نحن أثبتنا على مدار سنوات أننا منتخب 
يـــحـــاول الــلــعــب بــنــفــس الــطــريــقــة وخــلــق الــفــرص. 
كــوســتــاريــكــا مــنــتــخــب تــنــافــســي لــلــغــايــة، ولكننا 

سنحاول فرض أسلوبنا«.
وأضــاف »بدايتنا في آخر نسخ بكأس العالم لم 

تسر، كما كنا نرغب، وعلينا أن نغير هذا«.
كيلور نافاس)إفي(

داير: توقيت المونديال يحمل إيجابيات وسلبيات
أكد العب المنتخب اإلنكليزي، إريك 
دايــر، الذي عاد إلى منتخب »األسود 
الثالثة« بعد غياب لعامين، أن توقيت 
الـــمـــونـــديـــال يــحــمــل مــعــه ايــجــابــيــات 

وسلبيات في الوقت ذاته.
جــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات دايــــــــــر إلــــى 
الصحافيين قــبــل يــومــيــن مــن ظهور 
إنكلترا للمرة األولى في مونديال قطر 

2022 أمام المنتخب اإليراني.
وقــــال العــــب تــوتــنــهــام اإلنــكــلــيــزي: 
ــام  ــعــ ــال هــــــــذا الــ ــ ــديـ ــ ــونـ ــ ــمـ ــ ــــت الـ ــيـ ــ ــــوقـ »تـ
اســتــثــنــائــي بالنسبة للجميع، وهــو 
أمـــــر جـــيـــد بـــطـــريـــقـــة مـــــا، ربــــمــــا لــيــس 
كثيرا بالنسبة إلــى المدربين، ألنهم 
لــــم يـــكـــن لـــديـــهـــم الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــوقـــت 
لالستعداد، ولكن مــن وجهة نظرنا، 
التغيير السريع أمر جيد، أنا ال أطيق 

االنتظار«.
ــــور ســيــئــة، مثل  وتـــابـــع: »هـــنـــاك أمـ
مـــســـألـــة اإلصــــــابــــــات، وهــــنــــاك بــعــض 
األشياء التي، في العادة، لن تجعلك 

تفّوت كأس العالم«.

وســئــل العـــب الــوســط الـــدولـــي )28 
عاما(، الذي قد يشارك كقلب دفاع كما 
يفعل فــي »تــوتــنــهــام«، حــول الــقــرارات 
التي تتخذها قطر، ومــن بينها قرار 

حـــظـــر تــــنــــاول الـــجـــعـــة فــــي الـــمـــالعـــب 
ومحيطها، واحترامها المشكوك فيه 

لحقوق اإلنسان.
وصــــــرح دايــــــر »إنــــــه وضـــــع صــعــب 

ا نعلم أنه سيتم 
ّ
بالنسبة لنا، ألننا كن

مناقشة هذا األمــر. عندما تم تحديد 
)الـــدولـــة الــمــنــظــمــة( لــكــأس الــعــالــم في 
2010، كان عمري وقتها 16 عاما، لذا 
بــالــنــســبــة لـــي يــصــعــب عــلــّي الــحــديــث 
عــن األمـــر. لــم يكن لدينا رأي أو حق 
تــصــويــت عــلــى الــمــكــان الــــذي ستقام 
فيه البطولة. هــذه الــقــرارات يتخذها 
ا بكثير، واآلن نحن 

ّ
أشخاص أعلى من

َمـــن يتعّين عليه أن يجيب عــن هــذه 
األسئلة«.

وأضــــاف اإلنــكــلــيــزي: »أحــمــل القيم 
متني إياها عائلتي. وصلنا 

ّ
التي عل

إلـــى هــنــا مــنــذ وقـــت قــلــيــل، أوال أريـــد 
أن أعــيــش هـــذه الــتــجــربــة، وبــعــد ذلــك 
سيكون لدّي فكرة أفضل عّما سأقوله. 
كثير من األشياء التي حدثت مخيبة 
لــآمــال لــلــغــايــة. كــفــريــق واحــــد لدينا 
قــيــم مــعــّيــنــة، لكننا نــحــتــرم أي مكان 

نذهب إليه«. 
)إفي(

إريك داير

موكوكو: أنا هنا كي أتعلم
أعــلــن يــوســف مــوكــوكــو، الـــذي لــعــب للمرة 
األولـــــى مـــع الــمــنــتــخــب األلـــمـــانـــي، األربـــعـــاء 
الماضي، في ودية أمام عمان، أنه سيسعى 
إلى »التعلم« خالل مشاركته في مونديال 

قطر، مؤكدا أنه يريد حصد »النقاط 
الـــثـــالث« فـــي مـــواجـــهـــة الــيــابــان 

في 23 الجاري، كهدية لعيد 
ميالده الثامن عشر، الذي 

يحتفل به اليوم.
ت تصريحات  وجاء
مـــوكـــوكـــو، الـــــذي يــعــد 
مــــــن أبــــــــــرز الـــالعـــبـــيـــن 

ــن بــــكــــرة الــــقــــدم  ــ ــديـ ــ ــواعـ ــ الـ
األلــمــانــيــة، أمــس الــســبــت، فــي أول 

مؤتمر صحافي للمنتخب األلماني 
منذ وصوله إلى قطر، وقــال: »آمل 
أن أتـــمـــكـــن مـــن تــســجــيــل أهــــــداف«، 
بعدما سدد في القائم أمام عمان 

األربعاء الماضي.
وصرح المهاجم الشاب والعب 
بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد، فــي إشـــارة 

إلــى مــدرب المنتخب هــانــزي فليك، 
»لقد وثق بي المدرب، لذلك سأذهب 
إلـــى أبــعــد مـــدى. وأريــــد أن أســتــمــتــع. 
ال أفــكــر فــي تلك الــفــرصــة الــتــي كــادت 
تتحول إلــى هــدف. وجــودي هنا، في 
كأس عالم وأنا في عمر 17 عاما، ليس 

شيئا معتادا. وفي النهاية، المدرب هو 
الذي يقرر ما إذا كنت ألعب أم ال«.
وتــابــع: »إنــنــي هــنــا كــي أتعلم. 
أشـــــــعـــــــر بـــــــســـــــعـــــــادة ألن زمــــــــالء 

مشهورين مثل توماس مولر يقدمون 
لــي النصيحة. هــنــا أفــضــل 26 العبا 
ــا. إنـــــنـــــي فـــــخـــــور جــــدا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ فــــــي ألـ
لــوجــودي هنا وأعــلــم أنــنــي سأتعلم 

كثيرا خالل البطولة«.
وشــــارك الــمــهــاجــم الـــشـــاب رفــقــة 
قائد وحارس المنتخب األلماني 
مــانــويــل نــويــر )36 عـــامـــا( في 
المؤتمر الصحافي الذي عقد 
السبت في الشمال، وهي بلدة 
120 كلم إلى  تقع على بعد 
الشمال من الدوحة، وحيث 
أقــــــام الـــمـــنـــتـــخـــب األلـــمـــانـــي 

معسكره بها.
ــو:  ــ ــ ــوكـ ــ ــ وأضــــــــــــــــــاف مـــــــوكـ
»أمــــنــــيــــتــــي مـــــن أجــــــل عــيــد 
ميالدي هي حصد النقاط 
ــان«،  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ الـــــثـــــالث أمــــــــام الـ
مــــــؤكــــــدا أنــــــــه كــــــــان لـــــيـــــود أن 
يلعب مع ميروسالف كلوزه، 
الــمــهــاجــم الــســابــق للمنتخب 
األلــمــانــي ومــتــصــدر الهدافين 
في تاريخ بطوالت كأس العالم.
 )إفي(

أنخيل كوريا وألمادا ينضمان لـ »راقصي التانغو«أنخيل كوريا وألمادا ينضمان لـ »راقصي التانغو«
وصل أنخيل كوريا وتياغو ألمادا، 
الــلــذان تــم استدعاؤهما فــي اللحظات 
األخــيــرة ليحال محل المصابين نيكو 
غونزاليس وخواكين كوريا، إلى الدوحة 
امس، لالنضمام إلى معسكر المنتخب 
األرجنتيني، الذي سيخوض مونديال 

قطر 2022.
وغــادر الالعبان، مساء الجمعة، من 
مطار إزييزا الدولي في بوينوس أيرس، 
ــن مــشــجــعــي  ــا اآلالف مــ ــمـ ــهـ حـــيـــث ودعـ
)األلــبــيــســيــلــيــســتــي(، وفــــي وقــــت مبكر 
مــن صــبــاح الــســبــت، هبطا فــي الــدوحــة 
وتــوجــهــا إلــى جامعة قــطــر، مقر إقامة 

كتيبة المدرب ليونيل سكالوني.
ومع وصول مهاجم أتلتيكو مدريد 
والعـــب وســط أتــالنــتــا يونايتد أصبح 
لــــدى الــــمــــدرب األرجــنــتــيــنــي اآلن ستة 

وعشرون العبا متاحا تحت تصرفه.
ــنـــي لــمــنــتــخــب  ــفـ ــــد الــــجــــهــــاز الـ ــــؤكـ ويـ
األرجنتين، أن المجموعة باتت محددة 
على الــرغــم مــن المتاعب الــتــي عاناها 
بــعــض الــالعــبــيــن مــثــل مــدافــع توتنهام 
كريستيان رومــيــرو وجــنــاح إشبيلية 
ماركوس أكونيا ومهاجم رومــا باولو 
ديباال من روما ومهاجم إنتر الوتارو 

مارتينيز.
إال أن الالعبين األربعة تدربوا بشكل 
طبيعي في جلسة المران التي أجرتها 
ــيـــن أمـــــس األول فــــي مــنــشــآت  ــتـ ــنـ األرجـ

مــوقــع مــعــســكــرهــم. وقـــد أجــــروا تدريبا 
على الملعب غاب عنه سبعة من العبي 
سكالوني، الذين تمرنوا داخــل قاعات 

التدريبات خاضعين لعمل محدد.

ويـــواصـــل فــريــق »راقـــصـــي الــتــانــغــو« 
اســـــتـــــعـــــداداتـــــهـــــم قــــبــــل أن يـــســـتـــهـــلـــوا 
مشاركتهم في مونديال قطر 2022 بعد 
غد الثالثاء، بمواجهة أمام السعودية، 

فـــــي إطــــــــار الــــجــــولــــة األولــــــــــى مـــــن دور 
الــمــجــمــوعــات، ضــمــن مــجــمــوعــة تضم 

أيضا المكسيك وبولندا. 
)إفي(

جــــانــــب مـــــن تــــدريــــبــــات 
المنتخب األرجنتيني
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خسارة مقلقة لبلجيكا أمام الفراعنة خسارة مقلقة لبلجيكا أمام الفراعنة 
في ختام استعداداتها في ختام استعداداتها 

أثارت الخسارة التي تعرض 
لها المنتخب البلجيكي 

أمام نظيره المصري قلق 
جماهيره، وسط تراجع 

مستوى عدد من الالعبين 
وفي مقدمتهم هازارد.

ــرة،  ــيــ أنـــهـــت بــلــجــيــكــا، ثـــالـــثـــة الـــنـــســـخـــة األخــ
استعداداتها لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 
فــي قطر، بخسارة مقلقة أمــام مصر 1-2 أمس 
األول، على ملعب جابر األحمد، بمباراة دولية 

ودية.
ــقــــدم الـــفـــراعـــنـــة بـــهـــدفـــي مــهــاجــمــي نــانــت  وتــ
الفرنسي مصطفى محمد )34( وطرابزون سبور 
التركي محمود حسن تريزيغيه )46(، وقلص 
الشياطين الحمر الفارق في الشوط الثاني عبر 
البديل مهاجم لنس الفرنسي لويس أوبيندا 

.)76(
صحيح أن بلجيكا خاضت المباراة في غياب 
بعض الالعبين األســاســيــيــن بسبب اإلصــابــة، 
وأبرزهم مهاجم إنتر ميالن اإليطالي روميلو 
ــــول مــشــاركــتــه  ــــذي يـــحـــوم الـــشـــك حـ ــو، الــ ــاكـ ــوكـ لـ
بالمونديال، لكن أداء القائد نجم ريــال مدريد 
 في 

ً
اإلســبــانــي إيـــدن هـــــازارد، الـــذي كـــان شــبــحــا

المباراة، وزمالئه في المنتخب يثير قلق مدربه 
اإلسباني روبرتو مارتينيز.

وجــــاءت الــخــســارة قــبــل 4 أيــــام عــلــى خــوض 
الشياطين الحمر مباراتهم األولى في المونديال 
القطري ضد كندا، ضمن الجولة األولى 
لــمــنــافــســات الــمــجــمــوعــة الــســادســة 

التي تضم المغرب وكرواتيا وصيفة المونديال 
الروسي 2018.

وهو الفوز الرابع لمصر على بلجيكا في 5 
مواجهات بينهما مقابل خسارة واحدة.

بداية قوية لبلجيكا

واســتــهــلــت بلجيكا الــمــبــاراة بــشــكــل جيد، 
وكادت تفتتح التسجيل عبر مهاجم فنربغشه 
الــتــركــي ميتشي بــاتــشــواي المــســت العارضة 
)9(، ورد الفراعنة الذين يستعدون الستئناف 
الــتــصــفــيــات الــمــؤهــلــة لــنــهــائــيــات كـــأس األمـــم 
اإلفريقية بساحل العاج 2024، بتسديدة قوية 
لتريزيغيه من داخل المنطقة، أبعدها حارس 
مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا إلى ركنية )11(.

وكـــــــاد الــــالعــــب ذاتـــــــه يـــضـــع الـــفـــراعـــنـــة فــي 
المقدمة، بعدما تلقى تمريرة بينية من العب 
وسط أرسنال اإلنكليزي محمد النني فانفرد 
وسدد كرة في جسد كورتوا تحولت إلى ركنية 
)21(، ونــجــح المنتخب الــمــصــري فــي افتتاح 
التسجيل عندما استغل مصطفى محمد خطأ 
في التمرير على حدود منطقة جزاء بلجيكا، 
فراوغ العب وسط مانشستر سيتي اإلنكليزي 

كيفن دي بروين وسددها على يسار كورتوا 
.)34(

وأنــقــذ محمد الــشــنــاوي مــرمــى الــفــراعــنــة من 
هدف بتصديه لتسديدة جناح أتلتيكو مدريد 
اإلسباني يانيك كاراسكو مــن خــارج المنطقة 
)38(، ودفع مارتينيز بالعب وسط ليستر سيتي 
يوري تيليمانس ومهاجم غلطة سراي التركي 
دريس مرتنس وأوبيندا، مكان العب وسط كلوب 
بـــروج هــانــس فــانــاكــن ودي بــرويــن وبــاتــشــواي 
 
ً
مطلع الشوط الثاني، لكن شباكه استقبلت هدفا
 عبر تريزيغيه، إثــر تــمــريــرة مــن مهاجم 

ً
ثــانــيــا

ليفربول اإلنكليزي محمد صالح )46(.
وأنقذ كورتوا مرماه من هدف ثالث بتصديه 
لتسديدة تريزيغيه المنفرد إثر تمريرة بينية من 
صالح )52(، وأشرك مارتينيز مدافع بوروسيا 
دورتـــمـــونـــد األلـــمـــانـــي تـــومـــا مــونــيــيــه ومـــدافـــع 
أندرلخت يان فيرتونغن مكان هــازارد ومدافع 
رين الفرنسي أرثور ثيات )71(، ونجحت بعدها 
بلجيكا بخمس دقائق في تقليص الفارق عبر 
أوبيندا إثر تمريرة من كاراسكو سددها قوية 
داخل المرمى )76(، ورد صالح بتسديدة قوية 

مرت بجوار القائم األيمن لمرمى كورتوا )87(.
 )أ ف ب(

صالح وهازارد في مواجهة مصر وبلجيكا

كاراسكو: منتخبنا يجب أن 
يتعلم من أخطائه

قــال نجم منتخب بلجيكا يانيك 
كاراسكو، أفضل العب في صفوف 

»الشياطين الحمر« في المباراة 
الــوديــة الــتــي انتهت بالخسارة 
ثـــمـــة  إن   ، )2 -1 مــــصــــر ) مــــــــــام  أ

ــاء، مـــن أجــل  ضــــرورة لــلــتــعــلــم مـــن األخـــطـ
رفع مستواهم قبل خوض مونديال قطر.

وصــــرح كـــاراســـكـــو بــعــد الــهــزيــمــة فــي 
الـــمـــبـــاراة الـــتـــي أقـــيـــمـــت بـــالـــكـــويـــت أمـــام 
مـــصـــر، الـــتـــي لـــم تـــتـــأهـــل لـــكـــأس الـــعـــالـــم: 
»عــلــيــك أن تتعلم الـــدرس مــن أخــطــائــك«، 
ــاراة األولـــــــــــى فـــي  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ وأن تـــســـتـــعـــد لـ

المونديال.
وأقــــر العـــب الـــوســـط، الــــذي حــمــل ثقل 
ــفــــوف بـــلـــجـــيـــكـــا، بـــأنـــه  ــــي صــ ــهــــجــــوم فـ الــ
ــاول »إحـــــداث تــأثــيــر، وإحـــــداث خــطــر«  حــ
لــلــمــنــافــســيــن فــي مـــبـــاراة »لــأســف كــانــت 

معقدة بعض الشيء«.

يــخــوض الــمــهــاجــم البلجيكي إديـــن هــــازارد غــمــار نهائيات 
مونديال قطر بثوب القائد الهش الذي يحاول إثبات أحقيته 
على أرض الملعب، بعد موسم صعب في صفوف ناديه ريال 

.
ً
 أساسيا

ً
مدريد اإلسباني لم يكن فيه العبا

يــدافــع ابــن الحادية والثالثين عــن مستواه بالقول »لم 
 
ً
 على مدى سنتين أو ثالث. لدي رغبة حاليا

ً
أصبح سيئا

في إظهار ما أستطيع القيام به وإثبات قدرتي على تقديم 
كرة قدم جميلة«.

لم يكن هازارد الذي اختير ثاني أفضل العب في نسخة 
 ،

ً
كأس العالم روسيا 2018 بعد حلول منتخب بالده ثالثا

يمزح أمام الصحافيين المحليين االثنين قبل التوجه إالى 
الكويت لخوض مباراة ودية ضد مصر )1 - 2(.

وأضـــاف »ستكون مشاركتي الثالثة فــي كــأس العالم، 
أرغــب فــي أن أظهر للشعب البلجيكي بأني مــا زلــت هنا 
ويستطيعون االعتماد على قائدهم. ربما تكون فرصتنا 
ــل الــفــوز بــلــقــب ما  ــذا الــجــيــل الــذهــبــي مــن أجـ األخـــيـــرة مــع هـ

وبالتالي سنحاول بذل قصارى جهدنا«.
وفي مشاركته في النسختين السابقتين، خرج المنتخب 
البلجيكي أمــام األرجنتين في ربع نهائي مونديال البرازيل 
عام 2014، قبل أن يخسر أمام نظيره الفرنسي في نصف نهائي 

النسخة األخيرة قبل أربع سنوات ويكتفي بالمركز الثالث.
كــان هــازارد الــذي خــاض 122 مباراة دولية سجل خاللها 33 

، جناحا ال يمكن إيقافه عندما تألق في صفوف ليل الفرنسي 
ً
هدفا

)2007 - 2012( ثــم مــع تشلسي اإلنكليزي )2012 - 2019(. لكن 
تجربته مع ريال مدريد لم تكن ناجحة على اإلطالق على الرغم من 
 للحصول على خدماته مقابل 

ً
 ضخما

ً
أن الفريق الملكي دفع مبلغا

115 مليون يورو وهو األغلى في تاريخ الميرينغي.

منافسة تروسار

وفي الوقت الذي يحاول فيه هازارد استعادة مستواه السابق 
الذي سيسمح له بخوض مباراة بالكامل أو ربما سبع في حال 
بلوغ منتخب بالده المباراة النهائية، فإن المنافسة ازدادت في 
اآلونــة االخــيــرة وســط تألق مهاجم برايتون اإلنكليزي لياندرو 
تروسار وتسجيله ثالثية في مرمى ليفربول في الدوري اإلنكليزي.
ويعترف هـــازارد بأحقية تــروســار فــي اللعب بــداًل منه بقوله 
»سيأخذ أحدهم مركزي، هكذا هي األمور. اذا كنتم تتحدثون عن 
لياندرو، فإنه يستحق أن يوجد مكاني في الوقت الحالي، لكني 
لن أستسلم. إذا لعب بداًل مني، فسأكون أول من يقدم له التهنئة«. 
وتــابــع صراحته بــالــقــول، إنــه فــي السنتين األخيرتين »ال اعتبر 
نفسي من األساسيين« لكنه يحلم بــأن يثبت قدرته على تقديم 
الكثير لمنتخب بــالده »في بعض األحيان تضع قائد المنتخب 
على الدكة، لكن ليس بشكل دائم« ليبعث برسالة مبطنة إلى مدربه 

اإلسباني روبرتو مارتينيس.

صربيا تنهي تحضيراتها بفوز كبير على البحرينصربيا تنهي تحضيراتها بفوز كبير على البحرين
أنهت صربيا تحضيراتها لنهائيات كــأس العالم التي 
تستضيفها قطر من اليوم حتى 18 أكتوبر، بفوز ودي كبير 

على مضيفتها البحرين 5-1 أمس األول.
وبــعــدمــا أنــهــت الــشــوط األول مــتــعــادلــة بــهــدف لــدوشــان 
تاديتش )8( مقابل هدف لعبدالله يوسف هالل )15 من ركلة 
جزاء(، زج المدرب دراغان ستويكوفيتش في بداية الشوط 
الثاني بمهاجم يوفنتوس اإليطالي دوشان فالهوفيتش الذي 
غاب عن المباريات األخيرة لعمالق تورينو بسبب اإلصابة.

 
ً
وسرعان ما ترك مهاجم فيورنتينا اإليطالي السابق أثرا
بتمريره كرة هدف التقدم لتاديتش )50( الــذي رد الجميل 
 فالهوفيتش فرصة تسجيل الهدف الثالث 

ً
بعد ثواٍن، مانحا

للمنتخب الصربي )51(.
وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 87 حين أضاف 
فيليب دجوريتشيتش، بديل تاديتش، الهدف الرابع بكرة 
رأسية بتمريرة من فيليب مالدينوفيتش )87(، قبل أن يلعب 
 في الهدف الخامس الذي 

ً
فالهوفيتش دور الممرر مجددا

سجله لوكا يوفيتش )89(.
وتبدأ صربيا مشوارها في المونديال القطري الخميس 
بــمــواجــهــة مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل ضـــد الـــبـــرازيـــل بــطــلــة الــعــالــم 
خمس مرات، ضمن المجموعة السابعة التي تضم سويسرا 

والكاميرون.

إدين هازارد

العبو المنتخب الصربي خالل تدريبات سابقة

كاراسكو



اعتبر الرئيس البرازيلي المنتخب 
لــويــس إينياسيو لــوال دا سيلفا، أن 
الوقت غير موات »للحكم« على اختيار 
قطر لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة 

القدم التي تبدأ اليوم.

وقال، عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء 
البرتغالي أنطونيو كوستا في لشبونة: 
»ال أعرف ما هو المعيار الختيار قطر، 
وفــي كل األحـــوال، ال يعود إلينا الحكم 

على المعيار، االختيار تم، وتقرر«.

وأضــــــــــــاف لــــــــــوال: »تــــــــم اســــتــــدعــــاء 
المنتخبات، وبدأت التدريب، ما نريده 
هــو أن يــلــعــب الــاعــبــون بــشــكــل جيد 

.»
ً
، لنا جميعا

ً
ليقدموا لنا عرضا

منذ اختيارها في نهاية عام 2010 

لــتــنــظــيــم هــــذا الـــحـــدث الــعــالــمــي على 
حساب الــواليــات المتحدة، تعّرضت 
قطر النتقادات كيدية مستمرة بسبب 
ســجــلــهــا بــقــضــايــا بــحــقــوق االنـــســـان، 
ومعاملتها للعمال األجانب وموقفها 

من حقوق المرأة والمثليين.
ــي، قـــال  ــاضــ ــريــ وعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــ
الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي الــمــنــتــخــب، إنــه 
ــــدق« و»بــــكــــل تــــواضــــع«  ــــصـ يــعــتــقــد »بـ

بفرص باده في الفوز بالبطولة.
وقــال في مؤتمر صحافي مشترك 
مــع رئــيــس الــــوزراء الــبــرتــغــالــي: »بعد 
، حــــان الـــوقـــت لــتــكــون 

ً
ــا عــشــريــن عــــامــ

البرازيل بطلة العالم مرة أخرى«.
وأوضــح لــوال، البالغ من العمر 77 
: »أواًل ألن بعض الفرق المهمة لم 

ً
عاما

، ألن إيطاليا، الحائزة 
ً
تعد جيدة. ثانيا

ا، 
ً
البطولة أربع مرات، لن تحضر. ثالث

ألن كريستيانو رونالدو لم يعد يلعب 
« مما 

ً
كما كان منذ خمسة عشر عاما

جعل كوستا يبتسم.
من جانبه، حاول رئيس الحكومة 
البرتغالية التمييز بين دعم منتخب 
بــــــــــاده، واالعــــــتــــــبــــــارات الـــســـيـــاســـيـــة 
الــمــتــعــلــقــة بــالــبــلــد الــمــضــيــف لــكــأس 

العالم.
وقـــال كــوســتــا: »عــنــدمــا نــذهــب إلــى 
هناك، ال نذهب بالتأكيد لدعم النظام 
في قطر أو انتهاك حقوق اإلنسان في 
قطر أو التمييز ضد المرأة في قطر. ال، 
نحن نذهب لدعم المنتخب الوطني«.
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المنتخب األلماني ُيكمل مرانه دون فولكروغ
بيرهوف يثق بلحاق نيكالس بمباراة »المانشافت« األولىبيرهوف يثق بلحاق نيكالس بمباراة »المانشافت« األولى

أكــــمــــل الـــمـــنـــتـــخـــب األلـــمـــانـــي 
ــكــــرة الــــقــــدم مــــرانــــه فــــي قــطــر،  لــ
أمــــــــس، بــــمــــشــــاركــــة العـــــــب خــط 
الوسط توماس مولر، والمدافع 
أنطونيو روديغر، لكن من دون 
ــة الـــمـــهـــاجـــم نــيــكــاس  مــــشــــاركــ

فولكروغ.
وغـــاب فــولــكــروغ عــن الــمــران 
بــســبــب نــزلــة بــــرد، ولـــم يتضح 
بعد ما إذا كان الاعب سيكون 
 للمشاركة مع المنتخب 

ً
جاهزا

األلـــمـــانـــي فـــي مـــبـــاراتـــه األولــــى 
ــة أمــــــــــام الـــمـــنـــتـــخـــب  ــبــــطــــولــ ــالــ بــ

الياباني األربعاء المقبل.
ــــق  ــريـ ــ وشـــــــــــــــــارك مــــــهــــــاجــــــم فـ
فيردر بريمن للمرة األولــى مع 
المنتخب األلــمــانــي فــي مــبــاراة 
وديـــة أمـــام المنتخب العماني 
ل هدف  األربعاء الماضي، وسجَّ
الفوز في المباراة التي انتهت 

بنتيجة 1 - صفر.

وانــــــضــــــم مـــــولـــــر وروديــــــغــــــر 
ــفـــريـــق بـــعـــد أن غــــابــــا لـــعـــدة  ــلـ لـ
ـــ 15  أســابــيــع لــإصــابــة. وفـــي الـ
دقيقة المفتوحة لوسائل اإلعام 
خال التدريبات، لم تكن هناك 

أي مشكلة بالنسبة للثنائي.
كــمــا اســتــعــاد هـــانـــزي فليك، 
ـــي لـــلـــمـــنـــتـــخـــب  ــنــ ــ ــفـ ــ ــر الـ ــ ــديــ ــ ــمــ ــ ــ ال
األلماني، الحارس مارك أندريه 
تير شتيغن بعد تأخر وصوله 
لمعسكر المنتخب، بسبب عسر 

هضم. 
مــــن جـــانـــبـــه، أعـــــــرب أولـــيـــفـــر 
بيرهوف، مدير االتحاد األلماني 
لكرة القدم، أمس، عن ثقته بأن 
الـــمـــهـــاجـــم نـــيـــكـــاس فـــولـــكـــروغ 
 للمشاركة في 

ً
ســيــكــون جــاهــزا

مـــبـــاراة الــفــريــق األولـــــى بــكــأس 
العالم 2022 في قطر. 

 ،)
ً
وكــــان فــولــكــروغ )29 عــامــا

مــــهــــاجــــم فـــــيـــــردر بــــريــــمــــن، هــو 

الوحيد الذي غاب عن تدريبات 
المنتخب األلــمــانــي، أمـــس، في 
نادي الشمال الرياضي القطري، 

بسبب إصابته باإلنفلونزا. 
وقــــــال بــــيــــرهــــوف: »ال يــمــكــن 
التوقع بشكل دقيق« قبل مباراة 
الفريق األولى في البطولة، التي 
يلتقي فيها المنتخب الياباني 

األربعاء المقبل. 
ورغــم هــذا، يرى بيرهوف أن 
 ليستعد 

ً
الــوقــت ال يـــزال كــافــيــا

الــاعــب لــبــدايــة مــشــوار الفريق 
بـــالـــبـــطـــولـــة. وكــــــــان فـــولـــكـــروغ 
اســتــهــل مــســيــرتــه الـــدولـــيـــة مع 
ــانـــي األربـــعـــاء  ــمـ الــمــنــتــخــب األلـ
الــمــاضــي، وســجــل هـــدف الــفــوز    
1-0 عــلــى الــمــنــتــخــب الــعــمــانــي 

 في مسقط. 
ً
وديا

)د ب أ(

جانب من تدريبات المنتخب األلماني

يــســتــهــل مــنــتــخــب اإلكـــــــــوادور لــكــرة 
العالم مونديال 2022 في قطر، بينما 
، لكن مع الحفاظ 

ً
 تهديفيا

ً
يعاني عقما

في الوقت ذاتــه على نظافة شباكه في 
آخر 6 مباريات.

ومــنــذ انــتــهــاء الــتــصــفــيــات المؤهلة 
لــلــمــونــديــال خــاضــت اإلكـــــــوادور، الــتــي 
تـــبـــدأ مـــشـــوارهـــا بـــكـــأس الـــعـــالـــم الــيــوم 
فــي الــمــبــاراة االفــتــتــاحــيــة أمـــام قــطــر، 6 
مــبــاريــات وديــــة، سجلت فيها هدفين 

فقط، بينما لم تتلق أي هدف.
ــات انـــتـــصـــرت  ــاريــ ــبــ ــمــ وفــــــي هــــــذه الــ
اإلكـــوادور على نيجيريا 1-0، والــرأس 
األخـــضـــر بــنــفــس الــنــتــيــجــة، وتــعــادلــت 
ــيــــك والـــــيـــــابـــــان  ــكــــســ ــمــ ــع الــ ــ ــ  مـ

ً
ــا ــيــ ــبــ ــلــ ســ

والسعودية والعراق.
وبناء عليه، فإن منتخب اإلكــوادور 

 كـــل 270 
ً
يــســجــل فـــي الــمــتــوســط هـــدفـــا

دقــيــقــة، مـــا يــعــنــي أنـــه لـــم يــهــز الــشــبــاك 
في 540 دقيقة، بينما لم تهتز شباكه 
فــي 606 دقـــائـــق. وفـــي خــمــس مــن هــذه 
الــوديــات الست كــان حــارس المنتخب 
ألكسندر دومينجيز، بينما لعب ودية 

واحدة الحارس هيرنان جالينديز.
ومــن الــشــكــوك الكبيرة فــي تشكيلة 
 هو الحارس، 

ً
اإلكـــوادور أمــام قطر غــدا

إذ يبدو أن المدرب جوستافو ألفارو لم 
يستقر بعد بين دومينغيز وغالينديز، 
 في القائمة 

ً
 أن الفريق يحظى أيضا

ً
علما

بالحارس مويسيس راميريز، الذي فاز 
 بكوبا سود أمريكانا مع فريقه 

ً
مؤخرا

إندبنديينتي ديل بايي.
)إفي(

العبو المنتخب اإلكوادوري

اإلكوادور تعاني العقم التهديفي

مانويل نوير

نوير يجدد تأكيده على 
حمل شارة »المثليين«

جــّدد حــارس مرمى المنتخب 
ــدم مــانــويــل  ــقــ األلــــمــــانــــي لـــكـــرة الــ
نــويــر، أمــــس، تــأكــيــده عــلــى حمل 
شارة »المثليين«، لتعزيز التنّوع 
والـــشـــمـــول قــبــل أربــــعــــة أيــــــام من 
الــمــبــاراة األولــــى لمنتخب بــاده 
في نهائيات كأس العالم في قطر.

حتى قبل االنتهاء من سؤال في 
هذا الصدد خال مؤتمر صحافي، 
ــايــــرن مــيــونــيــخ  أجــــــاب حــــــارس بــ
بــوضــوح »نــعــم«: سيرتدي شــارة 
القائد متعددة األلوان، كما ستفعل 

منتخبات أوروبية أخرى.

وقال بطل العالم عام 2014 في 
الــبــرازيــل: »لــديــنــا دعـــم مسؤولي 
اتــحــادنــا مــع الــرئــيــس، ونــحــن ال 

نخاف« من العواقب المحتملة.
وكان رئيس االتحاد األلماني 
ــنــــدورف أكـــد  ــويــ لــلــعــبــة بـــيـــرنـــد نــ
الجمعة أنه على استعداد لدفع أي 

غرامات مالية.
ــر »بـــالـــقـــوة الــتــي  وأشـــــــاد نـــويـ
 عن 

ً
تمثلها هــذه الــشــارة«، معربا

ســعــادتــه كـــون منتخبات أخــرى 
اتخذت القرار نفسه.

ــن الــجــيــد أنـــنـــا لسنا  ــال »مــ ــ وقـ

الرئيس البرازيلي: كريستيانو لم يعد يلعب كما كان

جانب من تدريبات المنتخب البرازيلي

 لوال دا سيلفا

نجوم العصر الذهبي يعتزون باستضافة قطر للمونديال
أعـــــــــــرب عـــــــــدد مـــــــن نــــجــــوم 
الــعــصــر الــذهــبــي لــكــرة الــقــدم 
ــم  ــ ــزازهـ ــ ــتـ ــ ــن اعـ ــ ــيــــة عــ ــتــ ــكــــويــ الــ
ــر  بـــــاســـــتـــــضـــــافـــــة دولــــــــــــة قـــطـ
ــة كـــــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة  بـــطـــولـ
القدم »مونديال 2022«، التي 

تنطلق منافساتها اليوم.
وأشـــــــــاد هـــــــؤالء الـــنـــجـــوم، 
بـــالـــتـــنـــظـــيـــم الـــمـــتـــمـــيـــز لـــهـــذا 
الــــحــــدث الــــريــــاضــــي الــكــبــيــر 
معبرين عن أملهم في نجاح 
هــــذا الـــمـــونـــديـــال الـــــذي يــعــد 

مفخرة لكل العرب.
وقال قائد منتخب الكويت 
الــســابــق سعد الــحــوطــي، إنه 
 كمواطن كويتي 

ً
سعيد جــدا

 بتنظيم 
ً
أواًل وكرياضي ثانيا

األشقاء في قطر لهذا العرس 
 لهم 

ً
الكروي العالمي، متمنيا

التوفيق السيما أن الدوحة 

رت كل اإلمكانات إلنجاح 
ّ

سخ
تلك النسخة مــن المونديال 
حيث قامت بتشييد عدد من 
الــمــاعــب الــدولــيــة المتميزة 

وتطوير البنية التحتية.
وأعـــــــــــــــرب الــــــحــــــوطــــــي عـــن 
شــكــره الــجــزيــل لــأشــقــاء في 
 
ً
قطر قيادة وحكومة وشعبا

 يحتذى 
ً
لتقديمهم نــمــوذجــا

ــــدث  ــحـ ــ ــم هـــــــــذا الـ ــيــ ــظــ ــنــ فـــــــي تــ
الرياضي الكبير.

ــه، قــــــــــال نـــجـــم  ــ ــتــ ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ

ــكــــويــــت الـــســـابـــق  مـــنـــتـــخـــب الــ
ــم يـــعـــقـــوب الـــمـــلـــقـــب بـــ  ــاســ جــ
ــة قــطــر لم  »الــمــرعــب«، إن دولـ
ــي تــســخــيــر  ــ  فـ

ً
ــدا ــ ــهـ ــ تــــدخــــر جـ

كـــل اإلمـــكـــانـــات لـــنـــجـــاح هـــذا 

الــمــونــديــال ولــتــؤكــد لــلــعــالــم 
ــادرة عــلــى اســتــضــافــة  أنــهــا قــ
 عن 

ً
كأس العالم 2022 معربا

أمله في أن يخرج المونديال 
بشكل رائــع ومــشــرف للعرب 

.
ً
جميعا

ــــاف يــعــقــوب بصفته  وأضـ
أحــد نــجــوم منتخب الكويت 
الــــــذي شــــــارك فــــي مـــونـــديـــال 
1982 بــإســبــانــيــا أن بــطــولــة 
كأس العالم بالنسبة لاعب 
ــقــــدم تــخــتــلــف عــــن أي  ــــرة الــ كـ
بطولة أخرى قد يشارك فيها 
فــهــي )عــالــم آخـــر( يتمنى أي 
العب المشاركة فيها وارتداء 
قــمــيــص بــلــده ألنــهــا ستكون 
ــلــــى فــي  ــز واألغــ ــ الــــذكــــرى األعـ

مسيرته الكروية.
بدوره، أكد الاعب الدولي 
الــســابــق عــبــدالــلــه الــبــلــوشــي 

ثـــقـــتـــه فــــي قــــــدرة وإمـــكـــانـــات 
األشــــــــقــــــــاء فـــــــي دولــــــــــــة قـــطـــر 
إلنجاح هذا الحدث الرياضي 
 المولى عز وجل 

ً
المهم، داعيا

أن يــوفــقــهــم وتـــخـــرج نــســخــة 
)مــونــديــال 2022( الــتــي تعد 
ــعــــرب بــشــكــل  مـــفـــخـــرة لـــكـــل الــ

مميز.
ــــن جـــانـــبـــه أعـــــــرب نـــائـــب  مـ
رئيس االتحاد الكويتي لكرة 
ــقـــدم هـــايـــف الــمــطــيــري عــن  الـ
ثــقــتــه فـــي نـــجـــاح دولـــــة قــطــر 
فــــي تــنــظــيــم هـــــذه الـــبـــطـــولـــة، 
مــــؤكــــدا أن نــــجــــاح قـــطـــر فــي 
 
ً
هــــذه الــتــجــربــة يــعــد نــجــاحــا

لكل العرب. 
)كونا(

عبدالله البلوشي جاسم يعقوب وسعد الحوطي

الوحيدين، يمكننا إرســـال هذه 
«. وأكـــــدت العديد 

ً
ــا الــرســالــة مـــعـ

من المنتخبات األوروبية بينها 
ألمانيا وإنكلترا، وصيفة بطلة 
 تأييدها 

ً
ــا، قبل 18 شهرا أوروبــ

حمل قادتها لهذه الشارة.



ريتشارلسون: سنفعل ما بوسعنا للفوز بالكأس
قال العب توتنهام االنكليزي ريتشارلسون 
إن المنتخب البرازيلي سيفعل كل ما بوسعه 
من أجل تحقيق بطولة كأس العالم لكرة القدم 
للمرة السادسة في تاريخه، حينما يخوض 
نهائيات البطولة التي تنطلق اليوم في قطر.

ويتمتع المنتخب البرازيلي بتاريخ كبير 
فــي كــأس الــعــالــم، حيث حقق لقب البطولة 5 
مرات، وهو األكثر تتويجا بالبطولة، ويعود 
آخـــر فـــوز لــه باللقب إلـــى عـــام 2002، ويــدخــل 
رجــــال الـــمـــدرب تــيــتــي الــبــطــولــة فــي قــطــر وهــم 
من المرشحين بقوة، خاصة أن الفريق خسر 
مــبــاراة واحـــدة فقط منذ عــام 2019، وهــي في 
المباراة النهائية لكوبا أميركا أمام األرجنتين 

العام الماضي. 
وســـيـــشـــارك ريــتــشــارلــســون لــلــمــرة األولــــى 
فـــي كـــأس الــعــالــم بــعــدمــا ســجــل 17 هــدفــا في 
38 مباراة مع المنتخب البرازيلي الــذي لعب 

لــه لــلــمــرة األولــــى عــام 
 .2018

وقـــال الــاعــب الــبــالــغ 25 عــامــا إنـــه سيبذل 
وزماؤه كل ما بوسعهم من أجل العودة للباد 
بلقب الــبــطــولــة، حيث أوضـــح فــي تصريحات 
لــيــورو ســبــورت: »هـــل ســنــفــوز؟ ال أعــلــم لكننا 

ســنــفــعــل كـــل مـــا لــديــنــا مـــن أجـــل الـــفـــوز بــكــأس 
العالم«، مضيفا: »أفضل العمل في صمت،وأن 
نقوم بعملنا ونفعل كل ما بوسعنا كل يوم، 
والمدرب )تيتي( سيجهزنا لكأس عالم عظيمة«. 

سيتسنى لحارس مرمى غانا جو والكـــوت االنضمام 
إلى منتخب باده في كأس العالم لكرة القدم، إال أن دوره 
سيقتصر على تشجيع زمائه في الفريق، إذ إنه سيغيب 

عن البطولة العالمية بداعي اإلصابة.
وتعّرض حارس المرمى البريطاني المولد الذي يلعب 
لمصلحة تشارلتون أتليتيك فــي دوري الــدرجــة الثانية 
اإلنكليزي لكسر في أحــد أصابع اليد خــال اإلحــمــاء قبل 
مباراة بالدوري المحلي مطلع األسبوع الماضي، سيغيب 

على إثرها عن المنافسات لستة أسابيع على األقل.
وزادت إصــابــة والكـــوت مــن أزمـــة حــراســة المرمى التي 

ــــوري عن  يعانيها منتخب غــانــا، إذ يغيب ريــتــشــارد أوفـ
المنافسات أيضا بعدما تعرض لمشكلة في الركبة.

وسيكون الخيار الثالث في حراسة المرمى لورنس أتي 
زيجي الــحــارس األســاســي، لكن والكـــوت سيكون حاضرا 

لتقديم الدعم بعد خضوعه لجراحة ناجحة.
وأبلغ بن جارنر مــدرب تشارلتون موقع الــنــادي أمس 
قوله »خضع لجراحة ســارت على ما يــرام، وهــو اآلن يبدأ 

عملية إعادة التأهيل...
رغم ذلك، فمن المقرر أن ينضم إلى غانا ويحظى بتلك 
التجربة. كان عنصرا محوريا في وصولهم إلى كأس العالم، 

لذا فهو يستحق تماما الذهاب مع الفريق وخوض تجربة 
كأس العالم بحلوها ومرها«.

وخاض والكوت )26 عاما( أولى مبارياته الدولية مع غانا 
في تصفيات كأس العالم قبل عام عندما أصيب أوفــوري 
ودافــع عن ألــوان المنتخب الغاني في نهائيات كــأس أمم 

إفريقيا مطلع العام الحالي.
وتستهل غانا مشوارها بكأس العالم أمــام البرتغال، 
ضمن منافسات المجموعة الثامنة يوم الخميس المقبل 

في الدوحة.
)رويترز(

تونس عازمة على تحقيق نتيجة تونس عازمة على تحقيق نتيجة 
إيجابية أمام الدنماركإيجابية أمام الدنمارك

يــــــــواصــــــــل الــــمــــنــــتــــخــــب 
الــتــونــســي اســتــعــداداتــه 
لــمــواجــهــتــه األولــــى في 
ــال قـــطـــر 2022  ــديـ ــونـ مـ
أمام الدنمارك الثاثاء 
الـــــــمـــــــقـــــــبـــــــل، مــــع 
إقـــــامـــــة حــصــتــه 
الــــــتــــــدريــــــبــــــيــــــة 
ــة عــلــى  ــيــ ــانــ ــثــ الــ
مــلــعــب الــُعــقــلــة 
فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 

الدوحة.
ويـــــــــــــخـــــــــــــوض 
مــنــتــخــب »نــــســــور قــــرطــــاج« 
مــهــمــة صــعــبــة بــالــمــونــديــال 
فـــي مــجــمــوعــة رابـــعـــة تــضــم 
 أســتــرالــيــا )تــلــتــقــيــهــا 

ً
أيـــضـــا

يــوم 26 الـــجـــاري(، وفرنسا 
حاملة اللقب )تلتقيها يوم 

30 منه(.
وعــن مواجهة الدنمارك، 
ــــب  ــخـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ قــــــــــــــال نــــــــجــــــــم الـ
الــــــــتــــــــونــــــــســــــــي فـــــــرجـــــــانـــــــي 

ــريـــحـــات  ســـــاســـــي، فـــــي تـــصـ
صــــحــــافــــيــــة، إن »األجــــــــــــواء 
جيدة، واالستعدادات تسير 

بالشكل المطلوب«.
ــتــــخــــب  ــنــ ــمــ وأضــــــــــــــــاف: »الــ
الــدنــمــاركــي منافس صعب، 
، لـــكـــن نــحــن 

ً
ر كـــثـــيـــرا ــوَّ ــطــ وتــ

قادرون على تحقيق نتيجة 
إيجابية«.

وكان المنتخب التونسي 
اخــتــتــم اســتــعــداداتــه لــكــأس 
الــعــالــم الــتــي تــنــطــلــق الــيــوم 
)األحـــد(، بالفوز فــي مــبــاراة 
ــة بــالــدوحــة عــلــى إيـــران  وديـ

2 - صفر.
ــة هـــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ وهــــــــــذه الـ
السادسة لتونس في كأس 
العالم، وال يــزال يبحث عن 
عبور أول إلى الدور الثاني.

»beIN sports« تعلن بث 22 مباراة بالمجان

والكوت يؤازر زمالءه بكأس العالم بعد اإلصابة

أعــلــنــت مجموعة »بـــي. إن« اإلعــامــيــة، 
أمـــس )الــســبــت(، خطتها لــبــث 22 مــبــاراة 
ضــمــن بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الــقــدم 
)قطر 2022( على قناة »بي.إن.سبورتس« 
ــــط  الــمــجــانــيــة فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق األوسـ
ــال إفــريــقــيــا، احـــتـــفـــاًء بـــــأول نسخة  ــمـ وشـ

يستضيفها العالم العربي من البطولة. 
ــبــــاراة  ــالــــمــ ويـــــبـــــدأ الــــبــــث الــــمــــجــــانــــي بــ
االفــتــتــاحــيــة، الــتــي تــقــام الــيــوم فــي اســتــاد 
البيت، وتجمع بين الدولة المضيفة قطر 
واإلكـــــــــــوادور. ويــتــيــح اإلعــــــان لــلــمــايــيــن 
مــن عشاق كــرة الــقــدم والــعــائــات فــي دول 

المنطقة الـــ 24 االستمتاع بالمواجهات 
الحماسية، خال البطولة المرتقبة التي 

تنطلق للمرة األولى في منطقتهم. 
وتـــنـــقـــل قــــنــــاة »بــــــــي. إن. ســـبـــورتـــس« 
المفتوحة 22 مــبــاراة، فــي إطــار التغطية 
ــا قـــــنـــــوات »بـــــي. ــهـ ــقـــدمـ الــــشــــامــــلــــة الــــتــــي تـ
إن.سبورتس ماكس« لكل من الـ64 مباراة 
ـــعـــد »بـــي إن ســبــورتــس« 

ُ
فـــي الــبــطــولــة. وت

الناقل الرسمي والحصري لبطولة كأس 
العالم، التي تستضيفها قطر، في 24 دولة 
بمنطقة الشرق األوســط وشمال إفريقيا، 
 في تسليط 

ً
 محوريا

ً
 بأنها تلعب دورا

ً
علما

الــضــوء على هــذا الــحــدث التاريخي على 
الساحة العالمية. 

ــبــــيــــعــــي، الـــرئـــيـــس  وقـــــــــال مـــحـــمـــد الــــســ
التنفيذي لـ »بي.إن« الشرق األوسط وشمال 
إفــريــقــيــا: »يــســرنــا أن نتمكن مــن بــث أبــرز 
، ليتابعها الجمهور 

ً
الــمــبــاريــات مــجــانــا

الشغوف بكرة القدم في المنطقة، احتفااًل 
بـــإحـــيـــاء الـــبـــطـــولـــة الـــشـــهـــيـــرة فــــي الــعــالــم 

العربي«. 
وأضاف: »نحرص منذ أصبحنا الناقل 
الرسمي لبطولة كأس العالم على استثمار 
جــمــيــع الـــفـــرص الــمــتــاحــة لــفــســح الــمــجــال 
أمام أكبر قدر ممكن من جمهور المنطقة 
لمشاهدة منافسات البطولة. نؤكد التزامنا 
بتوفير محتوى الشبكة ألوســع شريحة 
 من إدراكــنــا لمدى أهمية 

ً
ممكنة، انطاقا

هذه البطولة ودورها الجامع«. 
)د ب أ(

تتأرجح اختيارات مدرب 
المنتخب الهولندي فان غال 

لحراس عرين فريقه في 
مستهل مشواره بالمونديال 

بين حارس مرمى فينورد 
 )

ً
جاستن بيلو )24 عاما

والحارس المخضرم ألياكس 
أمستردام ريمكو باسفير )39 

.)
ً
عاما

 لمرمى 
ً
َمـــن ســيــكــون حـــارســـا

المنتخب الهولندي لكرة القدم 
في مونديال قطر، اختار المدرب 
لــويــس فــان خــال استبعاد أكثر 
حراس مرمى »البرتقالي« خبرة، 
ياسبر سيليسن، في رهان جديد 

للمدرب المخضرم.
لعب حراس المرمى الثاثة في 
التشكيلة الرسمية الهولندية 8 
مباريات دولية، أي أقل بثماني 
مـــرات مــن سيليسن )33 عــاًمــا(، 
)63 مباراة دولية(، الذي »انفجر 
بــــغــــضــــب« عــــنــــدمــــا عــــلــــم بـــعـــدم 
ا لوسائل اإلعام 

ً
استدعائه، وفق

المحلية.
ــي الــجــولــة  أمــــــام الـــســـنـــغـــال فــ
األولى من منافسات المجموعة 
ــدا، مــــن الـــمـــرجـــح أن  ــ ــ األولـــــــــى، غـ
ــال بــيــن  ــ ــان خــ ــ يــــكــــون اخـــتـــيـــار فــ
حـــارس مــرمــى فــيــنــورد جاستن 
ــاحــــب 6  بــيــلــو )24 عــــامــــا(، وصــ
ض 

ُ
مباريات دولية، لكنه لم يخ

أي واحــدة في 2022، ومخضرم 
أياكس أمستردام ريمكو باسفير 
)39 عـــامـــا( وصـــاحـــب مــبــاراتــيــن 
ــقـــط، خــاضــهــمــا فــي  دولـــيـــتـــيـــن فـ
سبتمبر الــمــاضــي مــكــافــأة على 

تــألــقــه الـــرائـــع الــمــوســم الــمــوســم 
الماضي.

مفاجأة التشكيلة الهولندية 
كـــــان حـــــــارس مــــرمــــى هــيــرنــفــيــن 
أنــــــدريــــــس نـــــوبـــــرت )28 عــــامــــا( 
وصاحب الطول الفارع )2:03 م(.

 لكن يبدو أن المبتدئ الــذي 
ض أي مباراة دولية حتى 

ُ
لم يخ

اآلن، يتجه إلى لعب دور حارس 
المرمى البديل.

خال مؤتمره الصحافي األول 
فــي الـــدوحـــة األربـــعـــاء الــمــاضــي، 
حرص فان خال على عدم الكشف 
عن أوراقه في هذا المركز، حيث 
فشلت هولندا في إيجاد خليفة 
بقيمة العماق الدولي إدوين فان 
در سار )130 مباراة دولية( منذ 

اعتزاله عام 2008.
وبــعــد ضغط وســائــل اإلعــام 
الهولندية، اكتفى فان غال بتأكيد 
أن قرار منح القميص رقم واحد 
لباسفير ال يعني أن الاعب )40 
عاًما( سيكون أساسيا في قطر.

 ضربة 2014 

ــدرب الــصــعــب  ــ ــمــ ــ ــ وأضـــــــــاف ال

الـــمـــراس )71 عـــامـــا(: »منحتهم 
)حــــــراس الـــمـــرمـــى( رقـــمـــا حسب 
أعمارهم«، موضحا للصحافيين 
الحائرين أن »هذه ليست مزحة، 
أنا ال أمزح أبدا خال المؤتمرات 

الصحافية«.
ــع ذلـــــــك، مــــن الـــصـــعـــب فــك  ــ ومــ
منطق المدرب في ضوء األرقــام 
ــة لــبــيــلــو،  األخـــــــــرى الـــمـــخـــّصـــصـ

األصــــغــــر بـــيـــن حــــــراس الــمــرمــى 
الثاثة، بعد أن حصل على الرقم 
13 ونـــوبـــرت صــاحــب الـــرقـــم 23 

والحائر بينهما.
وبـــــالـــــتـــــالـــــي فـــــــــإن الــــمــــعــــركــــة 
مــحــتــدمــة بــيــن أنـــصـــار باسفير 
 
ً
ــا مـــذهـــا ــمـ الـــــــذي يـــعـــيـــش مـــوسـ
فـــي عــمــر 40 عـــاًمـــا تــقــريــًبــا بعد 
ــــذي  ــو الـ ــلـ ــيـ ــتــــة، وبـ ــرة بــــاهــ ــيـ مـــسـ

ل المستقبل، ويــبــدو أن كل 
ّ
يمث

التوقعات تصب تجاهه.

ال يخشى المجازفة

قــد يــقــول فــان غــال الــمــزيــد في 
المؤتمر الصحافي المقرر عقده 
بعد ظهر الــيــوم بــالــدوحــة، لكنه 
أظهر بالفعل في الماضي أنــه ال 

يــخــشــى الــمــجــازفــة بــهــذا الــمــركــز 
شديد الحساسية.

تبقى واليته السابقة على رأس 
اإلدارة الفنية للمنتخب الهولندي 
بــيــن 2012 و2014، راســـخـــة في 
األذهـــان برهانه على الفوز على 
كوستاريكا في ربع نهائي كأس 
العالم في البرازيل )صفر- صفر، 

4 -3 بركات الترجيح(.

في الدقيقة األخيرة من الوقت 
اإلضــافــي، قبيل ركــات الترجيح 
المصيرية، قام بإخراج الحارس 
سيليسن ليدفع بتيم كرول: خيار 
ـــك العـــبـــي كــوســتــاريــكــا  ــح أربــ ــ رابـ
الــذيــن لــم يــكــونــوا على علم جيد 
بـــتـــحـــركـــاتـــه فــــي الــــمــــرمــــى خـــال 

الركات الترجيحية.
)أ ف ب(

فان غال حائر بين 
حّراس عرين هولندا

فان غال خال حصة تدريب للمنتخب الهولندي

كيروش لم يفاجأ بتصريحات رونالدو
ــبــــرتــــغــــالــــي كــــارلــــوس  اعـــــتـــــرف الــ
كيروش، مدرب منتخب إيران، أمس، 
بأنه لم يفاجأ بتصريحات مواطنه 
كريستيانو رونالدو عن مانشستر 
يونايتد والــمــدرب الهولندي إريــك 

تين هاغ.
وقــال كيروش، الــذي كان مساعد 
الـــســـيـــر ألـــيـــكـــس فـــيـــرغـــســـون أثـــنـــاء 
الحقبة األولى لرونالدو مع يونايتد، 
 »

ً
إنه على الرغم من أنه »بعيد قليا

عـــن األحـــــــداث، فـــإنـــه لـــم يــفــاجــأ، ألن 
.»

ً
»وضع النادي ليس كما كان سابقا

وأوضح »ربما يكون التعاقد مع 
، وكعنصر 

ً
كريستيانو كاعب شيئا

يــجــب أن يــأتــي إلـــى الـــنـــادي ويغير 
. النادي 

ً
 آخــر تماما

ً
فلسفته، شيئا

يمر بلحظة من عدم االستقرار الكبير 
في هذه السنوات«.

وأضــــــــــــــــــــاف الــــــــــــمــــــــــــدرب »وصــــــــــل 

كريستيانو ولم ير نفس العقلية، وال 
نفس الطريقة. لقد وجــد صعوبات 
فــي التكيف والــروتــيــن فــي نــاد كان 
 يــفــوز، ويــحــاول اآلن الوقوف 

ً
دائــمــا

عــلــى قــدمــيــه مــــرة أخـــــرى. األمـــــور ال 
تــعــود إلــى نصابها فــي ستة أشهر 
أو سنة، يستغرق األمر من أربع إلى 

سبع سنوات«.
وكــان رونــالــدو قــد أجــرى مقابلة 
صــحــافــيــة انــتــقــد فــيــهــا مــانــشــســتــر 
يونايتد والــمــديــر الفني إريـــك تين 
 بــيــن 

ً
هــــــاغ، مـــمـــا أثــــــار جــــــداًل كـــبـــيـــرا

الاعب والنادي اإلنكليزي. 
)إفي(

كشف االتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا(، أمــس، عن أعضاء مجموعة 
م  الــــــدراســــــات الـــفـــنـــيـــة الــــتــــي ســـتـــقـــدِّ
 لجميع مــبــاريــات 

ً
 مــتــطــورا

ً
تحليا

كــأس العالم 2022 فــي قطر بهدف 
فــهــم الــلــعــبــة أكـــثـــر وتــطــويــرهــا في 

جميع أنحاء العالم. 
ويتولى رئيس قسم تطوير كرة 
الــقــدم الــعــالــمــيــة، الــفــرنــســي أرســيــن 
فينغر، فــي »فــيــفــا«، رئــاســة الفريق 
الــذي يضم أيضا األلماني يورغن 
كـــلـــيـــنـــســـمـــان واإليـــــطـــــالـــــي ألـــبـــرتـــو 
ــــي والــــــكــــــوري الـــجـــنـــوبـــي  ــرونـ ــ ــيـ ــ زاكـ
ــري والــنــيــجــيــري أولــيــســيــه  تــشــا ديــ
ــريــــد مــــونــــراجــــون  والـــكـــولـــومـــبـــي فــ
والسويسري باسكال زوبيربولر، 

وســيــدعــمــهــم فـــي مــهــامــهــم، رئــيــس 
بــرنــامــج األداء الــعــالــي فــي »فــيــفــا«، 
أولف شوت، ورئيس برنامج األداء 
والتحليل في كرة القدم في »فيفا« 
كريس لوكستون، وكذلك فريق من 
محللي كرة القدم ومهندسي وعلماء 
البيانات ومحللي األداء المقيمين 
ــن قـــطـــر وويــــلــــز، بــحــســب  ــل مــ فــــي كــ
الــمــوقــع الــرســمــي لــاتــحــاد الــدولــي 

لكرة القدم. 
ـــر »فـــيـــفـــا« لــلــمــنــتــخــبــات 

ّ
وســـيـــوف

المشاركة فــي البطولة ولاعبيها 
والجمهور المتابع لها، عبر مختلف 
قنوات البث، مجموعة من المعطيات 
ات المتعلقة  والــبــيــانــات واإلضـــــــاء
باألداء، وباستخدام أحدث التقنيات 

ســــتــــوفــــر خــــدمــــة الــــــذكــــــاء الــــكــــروي 
ز الــتــي طـــّورهـــا فــريــق األداء 

ّ
الــمــعــز

العالي باالتحاد الــدولــي، وأرسين 
فينغر، رؤى جديدة ومثيرة إلثراء 
التغطية والتحليل لكل مباراة في 
ــك مــــن خـــــال عـــرض  ــ الـــبـــطـــولـــة، وذلــ
مـــجـــمـــوعـــة خــــاصــــة مــــن الـــمـــرئـــيـــات 
ز 

ّ
والرسومات بتقنية الواقع المعز

أثناء المباريات وبعدها. 
ــة إلــــى تــحــلــيــل األحـــــداث  ــافــ وإضــ
ــــى أرض الــــمــــلــــعــــب،  ــلـ ــ الــــــواقــــــعــــــة عـ
ــــدرس مـــجـــمـــوعـــة الــــــدراســــــات  ــتــ ــ ســ
الفنية التوجهات والتغيرات التي 
تــؤثــر عــلــى مستقبل اللعبة ومــدى 
انعكاساتها على تأهيل المدربين 

وتطوير المواهب. 

ــق فينغر بــالــقــول: »نــريــد أن 
ّ
وعــل

نــصــف ونــحــلــل ونــفــســر مـــا يــحــدث 
على أرضية الملعب لنلهم الخبراء 
الفنيين أواًل ومشجعي كــرة القدم 
بشكل عام، ولن نكتفي بجمع مزيد 
من البيانات مقارنة بما كنا نجمعه 
مـــن قــبــل، وإنـــمـــا نــهــدف أيــضــا إلــى 
إيجاد التوازن الصحيح بين الخبرة 
غ 

ِّ
الفنية والبيانات، كما نريد أن نبل

الــمــشــاهــديــن بــمــاحــظــاتــنــا الفنية 
مباشرة وأثناء البطولة، وليس بعد 

أشهر من نهايتها«
 .

الوجود باالستادات

ــون أفــــــــــــــراد الــــمــــجــــمــــوعــــة  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ سـ

ــتــــادات قـــطـــر لــتــحــلــيــل أنــظــمــة  بــــاســ
اللعب واالستراتيجيات التكتيكية 
ــفــــردي لــاعــبــيــن  ــبـــة األداء الــ ومـــراقـ
واختيار األحق منهم بجوائز »فيفا«، 
التي ُيعلن عنها في نهائي البطولة، 
وسيدعم المجموعة فريق كبير من 
المحللين الذين يراقبون ويتتبعون 
أداء كل العب، ويسجلون تحركاتهم 
مــع الــكــرة ومــن دونــهــا، وعــدد مــرات 
ــة  ــيـ ــاعـ ــدفـ ــلـــخـــطـــوط الـ ــم لـ ــهــ ــراقــ ــتــ اخــ
للمنافسين، ومـــدى الــضــغــط الــذي 
يمارسونه على حامل الكرة، وهذا 
ما سُيسفر عن جمع أكثر من 15 ألف 

نقطة بيانات في كل مباراة.

فرجاني ساسي 

»فيفا« يكشف عن مجموعة الدراسات الفنية للمونديال

أرسين فينغر
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التشكيالت الرسمية للمنتخبات المشاركة في المجموعة األولى 
قطر واإلكوادور والسنغال وهولندا

قطر 
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
19-2-1990السدسعد الشيب1

24-5-1996الغرافةيوسف حسن21
14-2-1998السدمشعل برشم22

الدفاع
6-8-1990السدبيدرو ميغيل2
18-9-1999السدمحمد وعد4
5-12-1997السدطارق سلمان5

1-1-1993السدمصعب خضر13
25-8-1999الغرافةهمام األمين14
16-12-1997الدحيلبّسام الراوي15
9-7-1990السدبوعالم خوخي16
5-4-1990الدحيلإسماعيل محمد17

الوسط
28-8-1993السدعبدالكريم حسن3
1-1-1990الريانعبدالعزيز حاتم6
19-1-1993السدعلي أسد8

11-12-1990السدحسن الهيدوس10
16-9-1990الدحيلكريم بوضياف12
10-4-1996السدسالم الهاجري20
22-10-1996الدحيلعاصم مادبو23
18-7-2001الرياننايف الحضرمي24
20-2-2002العربيجاسم جابر25
28-3-2001السدمصطفى طارق26

الهجوم
31-1-1993الغرافةأحمد عالء الدين7
20-12-1993الدحيلمحمد مونتاري9

18-11-1996السدأكرم عفيف11
24-2-1998الوكرةخالد منير18
19-8-1996الدحيلالمعز علي19

اإلكوادور 
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
30-3-1987أوكاسإيرنان غالينديس1

9-9-2000إندبندينتي دل فاييمويسيس راميريس12
5-6-1987ليغا دي كيتوألكسندر دومينغيس22

الدفاع
11-1-1997سانتوس الغونا المكسيكيفيليكس توريس2
9-1-2002باير ليفركوزن األلمانيبييرو هينكابييه3
22-10-1991ساو باولو البرازيليروبرت أربوليدا4
16-10-2001أنتويرب البلجيكيويليام باتشو6
21-1-1998برايتون اإلنكليزيبيرفيس استوبينيان7

28-9-1994سياتل ساوندرز األميركيخافيير أريياغا14
18-2-1998غنك البلجيكيأنخيلو بريسيادو17
12-7-1999لوس أنجلسدييغو باالسيوس18
24-8-2000تروا الفرنسيجاكسون بوروسو25

الوسط
12-3-1999لوس أنجلسخوسيه سيفوينتيس5
19-4-1995أوغسبورغ األلمانيكارلوس غرويسو8
17-7-1994سانتوس الغونا المكسيكيأيرتون بريسيادو9

24-9-1994باتشوكا المكسيكيروماريو إيبارا10
21-1-1998أنتويرب البلجيكيأنخل مينا15
16-6-2002لوس أنجلسجيريمي سارميينتو16
1-11-2000بلد الوليد اإلسبانيغونسالو بالتا19
26-4-1997لوس أنجلسجيغسون منديس20
21-8-1998تاييريس األرجنتينيأالن فرانكو21
2-11-2001برايتون اإلنكليزيمويسيس كايسيدو23

الهجوم
7-4-1996كروس أسول المكسيكيميكايل إسترادا11
4-11-1989فنربخشه التركيإينير فالنسيا13
18-1-1999نيويلز أولد بويز األرجنتينيدجوركاييف رياسكو24
4-3-2000إيمبابوراكيفن رودريغيس26

السنغال 
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
23-11-1994كوينز بارك رينجرز اإلنكليزيسيني تيموثي ديينغ1

1-3-1992تشلسي اإلنكليزيإدوار مندي16
5-9-1993رين الفرنسيألفريد غوميس23

الدفاع
2-1-2001أميان الفرنسيفورموز مندي2
20-6-1991تشلسي اإلنكليزيخاليدو كوليبالي3
14-9-1995أولمبياكوس اليونانيباب أبوسيسيه4
21-12-1989نوتنغهام فوريست اإلنكليزيشيخو كوياتيه8

3-1-1997ميالن اإليطاليفودي بالو-توريه12
17-8-1999موناكو الفرنسيإسماعيل جاكوبس14
5-3-1993ريال بيتيس اإلسبانييوسف سابالي21
4-5-1996اليبزيغ األلمانيعبدو ديالو22
5-5-1995بافوس القبرصيمصطفى نام24

الوسط
26-9-1989إيفرتون اإلنكليزيإدريسا غانا غي5
23-6-1992ليستر اإلنكليزينامباليس مندي6

16-3-1994رايو فايكانو اإلسبانيباتيه سيس11
25-2-1999موناكو الفرنسيكريبان دياتا15
17-9-2002توتنهام اإلنكليزيباب ماتار سار17
30-12-1996ريدينغ اإلنكليزيمامادو لوم ندياي25
24-1-1999مرسيليا الفرنسيباب غي26

الهجوم
20-6-2001فياريال اإلسبانينيكوال جاكسون7
16-11-1996ساليرنيتانا اإليطاليبوالي ديا9

6-3-2000شيفيلد يونايتد اإلنكليزيإيليمان ندياي13
25-2-1998واتفورد اإلنكليزيإسماعيال سار18
15-12-1992أالنياسبور التركيفامارا دييديو19
23-3-2000مرسيليا الفرنسيبامبا ديينغ20

إنكلترا
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
7-3-1994إيفرتونجوردان بيكفورد1

19-4-1992نيوكاسلنيك بوب13
14-5-1998أرسنالآرون رامسدايل23

الدفاع
28-5-1990مانشستر سيتيكايل ووكر2
12-7-1995مانشستر يونايتدلوك شو3
28-5-1994مانشستر سيتيجون ستونز5
5-3-1993مانشستر يونايتدهاري ماغواير6

19-9-1990نيوكاسلكيران تريبييه12
15-1-1994توتنهامإريك داير15
25-2-1993إيفرتونكونور كودي16
7-10-1998ليفربولترنت ألكسندر-أرنولد18
8-10-1997أرسنالبن وايت21

الوسط
14-1-1999وست هامديكالن رايس4
17-6-1990ليفربولجوردان هندرسون8

2-12-1995مانشستر سيتيكالفن فيليبس14
10-1-1999تشلسيمايسون ماونت19
28-5-2000مانشستر سيتيفيل فودن20
29-6-2003بوروسيا دورتموند األلمانيجود بيلينغهام22
23-11-1996ليسترجيمس ماديسون25
6-2-2000تشلسيكونور غاالغر26

الهجوم
10-9-1995مانشستر سيتيجاك غريليش7
28-7-1993توتنهامهاري كين9

8-12-1994تشلسيرحيم سترلينغ10
31-10-1997مانشستر يونايتدماركوس راشفورد11
5-9-2001أرسنالبوكايو ساكا17
27-2-1992نيوكاسلكالوم ولسون24

إيران
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
21-9-1992بيرسيبوليسعلي رضا بيرانوند1

6-4-1995سيباهانبيام نيازمند12
26-4-1993بونفيرادينا اإلسبانيأمير عابدزاده22
306-1992االستقاللحسين حسيني24

الدفاع
1-3-1996دينامو زغرب الكرواتيصادق محرمي2
25-2-1990أيك أثينا اليونانيإحسان حاج صفي3
14-5-1989األهلي القطريشجاع خليل زاده4
29-9-1993أيك أثينا اليونانيميالد محمدي5
19-4-1992بيرسيبوليسمرتضى بور علي كنجي8

23-3-1994األهلي القطريحسين كنعاني13
24-7-1993االستقاللروزبه جشمي15
20-6-1996قيصري سبور التركيمجيد حسيني19
21-3-1990سيباهانرامين رضائيان23
26-6-1998االستقاللأبوالفضل جاللي25

الوسط
1-10-1996فايلي الدنماركيسعيد عزت اللهي6
11-8-1993فينورد الهولنديعلي رضا جهانبخش7

2-4-1988بيرسيبوليسوحيد أميري11
6-9-1993برنتفورد اإلنكليزيسامان قدوس14
10-9-1994بيرسيبوليسمهدي ترابي16
10-3-1996شارلروا البلجيكيعلي قلي زاده17
11-2-1994قيصري سبور التركيعلي كريمي18
1-2-1993شباب األهلي اإلماراتيأحمد نور اللهي21

الهجوم
18-7-1992بورتو البرتغاليمهدي طارمي9

3-4-1990أومونيا نيقوسيا القبرصيكريم أنصاري فرد10
1-1-1995باير ليفركوزن األلمانيسردار أزمون20

ويلز 
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
24-1-1987نوتنغهام فوريست اإلنكليزيواين هينيسي1

22-6-1993ليستر سيتي اإلنكليزيداني وورد12
17-7-1992شيفيلد يونايتد اإلنكليزيآدم ديفيس21

الدفاع
21-7-1989ويمبلدون اإلنكليزيكريس غونتر2
13-4-2001نوتنغهام فوريست اإلنكليزينيكو وليامس3
24-4-1993توتنهام اإلنكليزيبن ديفيس4
5-11-1997بورنموث اإلنكليزيكريس ميفام5
22-10-1997رين الفرنسيجو رودون6

23-9-1995بيرنلي اإلنكليزيكونور روبرتس14
14-9-2000سبيتسيا اإليطاليإيثان أمبادو15
3-12-1994لوتون تاون اإلنكليزيتوم لوكير17
30-5-2000سوانسي سيتيبن كابانغو24
27-4-2002كارديف سيتيروبن كولويل25

الوسط
14-3-1990سوانسي سيتيجو ألن7
22-3-1997فولهام اإلنكليزيهاري ولسون8

26-12-1990نيس الفرنسيآرون رامسي10
3-1-1997بورتسموث اإلنكليزيجو موريل16
9-10-1993سويندون تاون اإلنكليزيجوني وليامس18
25-1-1999هادرسفيلد اإلنكليزيسوربا توماس22
17-11-2000داندي يونايتد االسكتلنديديالن ليفيت23
22-11-1999ميلتون كينز دونز اإلنكليزيمات سميث26

الهجوم
23-5-2001نوتنغهام فوريست اإلنكليزيبرينان جونسون9

16-7-1989لوس أنجلسغاريث بايل11
8-8-1992بورنموث اإلنكليزيكيفر مور13
29-12-1998كارديف سيتيمارك هاريس19
10-11-1997فولهام اإلنكليزيدانيال جيمس20

الواليات المتحدة 
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
24-6-1994أرسنال اإلنكليزيمات تورنر1

9-6-1995لوتون تاون اإلنكليزيإيثان هورفات12
31-5-1989نيويورك سيتيشون جونسون25

الدفاع
3-11-2000ميالن اإليطاليسيرجينيو ديست2
19-5-1993ناشفيلووكر زيمرمان3
8-8-1997فولهام اإلنكليزيأنتوني روبنسون5

5-10-1987فولهام اإلنكليزيتيم ريم13
12-10-1992نيويورك ريد بولزآرون لونغ15
2-11-1996ناشفيلشاكيل مور18
31-12-1997سلتيك االسكتلنديكاميرون كارتر-فيكرز20
9-7-1993إنتر ميامي األميركيدي أندري يدلين22
31-12-2002بوروسيا مونشنغالدباخ األلمانيجو سكالي26

الوسط
14-2-1999ليدز يونايتد اإلنكليزيتايلر أدامس4
29-11-2002فالنسيا اإلسبانييونس موسى6
28-8-1998يوفنتوس اإليطاليوستون ماكيني8

23-5-1998سلتا فيغو اإلسبانيلوكا دي ال توري14
3-6-1995سياتل ساوندرزكريستيان رولدان17
24-7-1995لوس أنجلسكيلين أكوستا23

الهجوم
13-11-2002بوروسيا دورتموند األلمانيجيوفاني رينا7
24-12-2000داالسخيسوس فيريرا9

18-9-1998تشلسي اإلنكليزيكريستيان بوليسيك10
22-10-2000ليدز يونايتد اإلنكليزيبراندن آرونسون11
26-10-1994سياتل ساوندرزجوردان موريس16
27-3-1998أنطاليا سبور التركيحجي رايت19
22-2-2000ليل الفرنسيتيموثي وياه21
20-2-2000نوريتش سيتي اإلنكليزيجوش سيرجنت24

األرجنتين
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
16-10-1986ريفر باليتفرانكو أرماني1

20-5-1992فياريال اإلسبانيخيرونيمو رولي12
2-9-1992أستون فيال اإلنكليزيإيميليانو مارتينيس23

الدفاع
12-1-1998فياريال االسبانيخوان فويث2
31-8-1992ليون الفرنسينيكوالس تاليافيكو3
1-1-1997إشبيلية االسبانيغونسالو مونتييل4
27-6-1991ريال بيتيس االسبانيخيرمان بيسيال6

27-4-1998توتنهام االنكليزيكريستيان روميرو13
12-2-1988بنفيكا البرتغالينيكوالس أوتامندي19
18-1-1998مانشستر يونايتد االنكليزيليساندرو مارتينيس25
6-4-1998أتلتيكو مدريد االسبانيناهويل مولينا26

الوسط
29-6-1994يوفنتوس اإليطاليلياندرو باريديس5
24-5-1994اتلتيكو مدريد االسبانيرودريغو دي بول7
28-10-1991إشبيلية االسبانيماركوس أكونيا8

5-10-1998باير ليفركوزن االلمانيإيسيكييل باالسيوس14
26-4-2001أتالنتا يونايتد األميركيتياغو ألمادا16
15-2-1988إشبيلية االسبانيألخاندرو »بابو« غوميس17
12-4-1994ريال بيتيس االسبانيغيدو رودريغيس18
14-12-1998برايتون االنكليزيأليكسيس ماك ليستر20
17-1-2001بنفيكا البرتغاليإنسو فرنانديس24

الهجوم
31-1-2000مانشستر سيتي االنكليزيخوليان ألفاريس9

24-6-1987باريس سان جرمان الفرنسيليونيل ميسي10
14-2-1988يوفنتوس االيطاليأنخل دي ماريا11
9-3-1995أتلتيكو مدريد اإلسبانيأنخل كوريا15
15-11-1993روما االيطاليباولو ديباال21
22-8-1997إنتر االيطاليالوتارو مارتينيس22

السعودية
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
14-8-1997األهليمحمد اليامي1

10-10-1991الهاللمحمد العويس21
10-5-2000النصرنواف العقيدي22

الدفاع
6-5-1994النصرسلطان الغنام2
15-7-1993النصرعبدالله مادو3
15-1-1997النصرعبد االله العمري4
21-11-1989الهاللعلي البليهي5
15-9-1992الهاللمحمد البريك6

18-7-1999الهاللسعود عبدالحميد12
25-5-1992الهاللياسر الشهراني13
9-2-1999الشبابحسان التمبكتي17

الوسط
1-8-1989الهاللسلمان الفرج7
11-10-1994الهاللعبد اإلله المالكي8

3-8-1992الهاللعبدالله عطيف14
4-3-1997النصرعلي الحسن15
7-2-1997النصرسامي النجعي16
26-1-1990الشبابنواف العابد18
22-9-1994الهاللمحمد كنو23
19-12-1998الهاللناصر الدوسري24
18-4-1993أبهارياض شراحيلي26

الهجوم
14-5-2000الفتحفراس البريكان9

19-8-1991الهاللسالم الدوسري10
1-11-1993الهاللصالح الشهري11
16-7-1992الشبابهتان باهبري19
1-6-1995االتحادعبدالرحمن العبود20
25-3-2001األهليهيثم عسيري25

المكسيك 
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
18-9-1982خواريسألفريدو تاالفيرا1

3-7-1987ليونرودولفو كوتا12
13-7-1985أميركاغييرمو أوتشوا13

الدفاع
29-8-1991أميركانستور أراوخو2
24-2-1997مونتيريسيسار مونتيس3
24-10-1997أياكس أمستردام الهولنديإدسون ألفاريس4
22-10-1998كريمونيزي اإليطالييوهان فاسكيس5
7-9-1998غنك البلجيكيخيراردو أرتياغا6

17-1-1988مونتيريهكتور مورينو15
10-12-1997أياكس أمستردام الهولنديخورخي سانشيس19
15-8-1994مونتيريخيسوس غاياردو23
15-1-1999باتشوكاكيفن ألفاريس26

الوسط
5-6-1995مونتيريلويس رومو7
3-1-1997كروس أسولكارلوس رودريغيس8

15-6-1995أيندهوفن الهولنديإريك غوتييريس14
19-4-1990هيوستن دينامو األميركيهكتور هيريرا16
28-9-1986ريال بيتيس اإلسبانيأندريس غواردادو18
15-1-1996باتشوكالويس تشافيس24

الهجوم
5-5-1991ولفرهامبتون اإلنكليزيراوول خيمينيس9

25-11-1997غواداالخاراأليكسيس فيغا10
5-3-1991مونتيريروخيليو فونيس موري11
24-3-1996أيك أثينا اليونانيأوربيلين بينيدا17
18-11-1992أميركاهنري مارتين20
21-8-1997كروس أسولأورييل أنتونا21
30-7-1995نابولي اإليطاليهيرفينغ لوسانو22
7-9-1998غواداالخاراروبرتو ألفارادو25

بولندا
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
18-4-1990يوفنتوس اإليطاليفويتشيخ شتشيزني1

5-5-1991بولونيا اإليطاليلوكاش سكوروبسكي12
8-1-1999كوبنهاغن الدنماركيكميل غرابارا22

الدفاع
7-8-1997أستون فيال اإلنكليزيماتي كاش2
4-11-1987ليغيا وارسوأرتور يدرزيتشيك3
11-2-1997كليرمون الفرنسيماتيوش فييتيسكا4
12-4-1996أستون فيال اإلنكليزييان بدناريك5

15-2-2000سيبتسيا اإليطاليياكوب كيفيور14
3-2-1988بينيفينتو اإليطاليكميل غليك15
12-7-1992سمبدوريا اإليطاليبارتوش بيريشينسكي18
4-6-1998أوغسبورغ األلمانيروبرت غومني25

الوسط
4-1-1998برمنغهام اإلنكليزيكريستيان بييليك6
16-6-1995أيك أثينا اليونانيداميان شيمانسكي8

29-1-1990الشباب السعوديغرزيغورز كريخوفياك10
8-6-1988بوغون شتشينكميل غروشيتسكي11
5-6-2002فولفسبورغ األلمانيياكوب كامينسكي13
25-9-1997فيورنتينا اإليطاليشيمون زوركوفسكي17
10-5-1999فينورد الهولنديسيباستيان شيمانسكي19
20-5-1994نابولي اإليطاليبيوتر جيلينسكي20
23-1-2002روما اإليطالينيكوال زاليفسكي21
12-4-1995لنس الفرنسيبرزيميسالف فرانكوفسكي24
15-2-2000ليخ بوزنانميكال سكوراس26

الهجوم
28-2-1994يوفنتوس اإليطاليأركاديوش ميليك7
21-8-1988برشلونة اإلسبانيروبرت ليفاندوفسكي9

23-1-1997تشارلوت األميركيكارول شفيدرسكي16
1-7-1995ساليرنيتانا اإليطاليكرزيشتوف بيونتيك23

هولندا 
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
8-11-1983أياكسريمكو باسفير1

22-1-1998فينوردجاستن بيلو13
17-4-1994هيرنفينأندريس نوبرت23

الدفاع
17-6-2001أياكسيوريين تيمبر2
12-8-1999بايرن ميونيخ األلمانيماتيس دي ليخت3
8-7-1991ليفربول اإلنكليزيفيرجيل فان دايك4
18-2-1995مانشستر سيتي اإلنكليزينايثن أكيه5
5-2-1992إنتر اإليطاليستيفان دي فري6

17-8-1990مانشستر يونايتد اإلنكليزيتايرل ماالسيا16
9-3-1990أياكسدالي بليند17
18-4-1996إنتر اإليطاليدنزل دامفريس22
10-12-2000باير ليفركوزن األلمانيييريمي فريمبونغ26

الوسط
19-12-1991أياكسستيفن بيرخهوس11
21-2-1993أياكسديفي كالسن14
23-3-1991أتاالنتا اإليطاليمارتن دي رون15
28-2-1998أتاالنتا اإليطاليتون كوبماينرس20
12-5-1997برشلونة اإلسبانيفرنكي دي يونغ21
16-5-2002أياكسكينيث تايلور24
21-4-2003أيندهوفنتشافي سيمونز25

الهجوم
8-10-1997أياكسستيفن بيرخفين7
7-5-1999أيندهوفنكودي خاكبو8
27-8-1990أيندهوفنلوك دي يونغ9

13-2-1994برشلونة اإلسبانيممفيس ديباي10
17-6-1999بروج البلجيكينوا النغ12
15-6-1994أنتويرب البلجيكيفنسنت يانسن18
7-8-1992بشيكتاش التركيفاوت فيخهورست19



تشكيالت المجموعة الرابعة

تشكيالت المجموعة الخامسة

تشكيالت المجموعة السادسة

فرنسا 
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
26-12-1986توتنهام اإلنكليزيهوغو لوريس1

28-3-1985رينستيف مانداندا16
27-2-1993وست هام اإلنكليزيألفونس أريوال23

الدفاع
28-9-1996بايرن ميونيخ األلمانيبنجامان بافار2
11-3-1998موناكوأكسل ديزازي3
25-4-1993مانشستر يونايتد اإلنكليزيرافايل فاران4
12-11-1998برشلونة اإلسبانيجول كونديه5

10-1-1999موناكويوسف فوفانا13
24-3-2001أرسنال اإلنكليزيوليام صليبا17
27-10-1998بايرن ميونيخ األلمانيدايو أوباميكانو18
14-2-1996بايرن ميونيخ األلمانيلوكا هرنانديز21
6-10-1997ميالن اإليطاليتيو هرنانديز22
25-5-1999ليفربول اإلنكليزيإبراهيما كوناتيه24

الوسط
14-4-1999مرسيلياماتيو غندوزي6
27-1-2000ريال مدريد اإلسبانيأوريليان تشواميني8

3-4-1995يوفنتوس اإليطاليأدريان رابيو14
1-3-1993مرسيلياجوردان فيريتو15
10-11-2002ريال مدريد اإلسبانيإدواردو كامافينغا25

الهجوم
21-3-1991أتلتيكو مدريد اإلسبانيأنطوان غريزمان7
30-9-1986ميالن اإليطاليأوليفييه جيرو9

20-12-1998باريس سان جرمانكيليان مبابي10
15-5-1997برشلونة اإلسبانيعثمان ديمبيليه11
5-12-1998أينتراخت فرانكفورت األلمانيراندال كولو مواني12
19-12-1987ريال مدريد اإلسبانيكريم بنزيمة19
13-6-1996بايرن ميونيخ األلمانيكينغسلي كومان20
6-8-1997بوروسيا مونشنغالدباخ األلمانيماركوس تورام26

إسبانيا
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
18-11-1997برايتون اإلنكليزيروبرت سانشيس1

15-9-1995برنتفورد اإلنكليزيدافيد رايا13
11-6-1997أتلتيك بلباوأوناي سيمون23

الدفاع
28-8-1989تشلسي اإلنكليزيسيسار أسبيليكويتا2
9-1-2001برشلونةإريك غارسيا3
16-1-1997فياريالباو توريس4

18-10-2003برشلونةأليخاندرو بالدي14
31-1-2000فالنسياهوغو غيامون15
21-3-1989برشلونةجوردي ألبا18
11-1-1992ريال مدريدداني كارفاخال20
27-5-1994مانشستر سيتي اإلنكليزيأيمريك البورت24

الوسط
16-7-1988برشلونةسيرغيو بوسكيتس5
30-1-1995أتلتيكو مدريدماركوس يورنتي6
8-1-1992أتلتيكو مدريدكوكي8
5-8-2004برشلونةغافي9

22-6-1996مانشستر سيتي اإلنكليزيرودري16
2-1-1997باريس سان جرمان الفرنسيكارلوس سولير19
25-11-2002برشلونةبيدري26

الهجوم
23-10-1992أتلتيكو مدريدألفارو موراتا7

21-1-1996ريال مدريدماركو أسنسيو10
29-2-2000برشلونةفيران توريس11
12-7-2002أتلتيك بلباونيكو وليامس12
20-10-2002فيارياليريمي بينو17
7-5-1998اليبزيغ األلمانيداني أولمو21
11-5-1992باريس سان جرمان الفرنسيبابلو سارابيا22
25-11-2002برشلونةأنسو فاتي25

بلجيكا 
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
11-5-1992ريال مدريد اإلسبانيتيبو كورتوا1

6-3-1988بروجسيمون مينيوليه12
25-6-1992فولفسبورغ األلمانيكون كاستيلس13

الدفاع
2-3-1989أنتويربتوبي ألدرفيرلد2
25-5-2000رين الفرنسيأرثور ثيات3
3-4-1998ليستر سيتي اإلنكليزيفاوت فايس4
24-4-1987أندرلختيان فيرتونغن5

15-4-1995أستون فيال اإلنكليزيلياندر ديندونكر19
24-10-2003أندرلختزينو ديباست26

الوسط
12-1-1989أتلتيكو مدريد اإلسبانيأكسل فيتسل6
28-6-1991مانشستر سيتي اإلنكليزيكيفن دي بروين7
7-5-1997ليستر سيتي اإلنكليزييوري تيليمانس8

12-9-1991بوروسيا دورتموند األلمانيتوما مونييه15
29-3-1993بوروسيا دورتموند األلمانيثورغان هازار16
16-8-2001إيفرتون اإلنكليزيأمادو أونانا18
24-8-1992بروجهانس فاناكن20
5-12-1995ليستر سيتي اإلنكليزيتيموتي كاستاني21

الهجوم
13-5-1993إنتر اإليطاليروميلو لوكاكو9

7-1-1991ريال مدريد اإلسبانيإدين هازار10
4-9-1993أتلتيكو مدريد اإلسبانييانيك كاراسكو11
6-5-1987غلطة سراي التركيدريس مرتنس14
4-12-1994برايتون اإلنكليزيلياندرو تروسار17
10-3-2001ميالن اإليطاليشارل دي كيتالر22
2-10-1993فنربخشه التركيميتشي باتشواي23
16-2-2000لنس الفرنسيلويس أوبندا24
27-5-2002رين الفرنسيجيريمي دوكو25

كندا 
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
9-5-1997مينيسوتا يونايتد األميركيداين ساينت كلير1

21-2-1997مونتريالجيمس بانتيميس16
23-10-1987النجم األحمر الصربيميالن بوريان18

الدفاع
8-10-1998مونتريالأليستير جونستون2
16-1-1995هاتاي سبور التركيسام أديكوغبي3
16-5-1997مونتريالكمال ميلر4
11-1-1987تشافيس البرتغاليستيفن فيتوريا5

7-1-1995تورونتوريتشي الريا22
25-11-1997بانيتوليكوس اليونانيديريك كورنيليوس25
24-1-1996مونتريالجويل واترمان26

الوسط
12-11-1994مونتريالسامويل بييت6
21-12-1996بورتو البرتغاليستيفن أوستاكيو7
30-2-1998داينزيليام فرايزر8

5-6-1990ريدينغ اإلنكليزيجونيور هويليت10
8-2-1983بشيكتاش التركيأتيبا هاتشينسون13
2-12-1994تورونتومارك-أنتوني كاي14
16-6-2002مونتريالإسماعيال كونيه15
12-6-1992تورونتوجوناثان أوسوريو21
27-9-1999بازل السويسريليام ميالر23
16-1-1990ساينت جونستون االسكتلنديديفيد ووذرسبون24

الهجوم
28-12-1992فانكوفر وايتكابسلوكاس كافاليني9

8-2-1999كلوب بروج البلجيكيتايجون بيوكانن11
21-9-1998تروا الفرنسيإيكي أوغبو12
17-4-1995سيركل بروج البلجيكيكايل الرين17
2-11-2000بايرن ميونيخ األلمانيألفونسو ديفيس19
14-1-2000ليل الفرنسيجوناثان ديفيد20

المغرب
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
5-4-1991اشبيلية اإلسبانيياسين بونو1

10-5-1989الوحدة السعوديمنير المحمدي القجوي12
5-4-1996الوداد البيضاويأحمد رضا التكناوتي22

الدفاع
4-11-1998باريس سان جرمان الفرنسيأشرف حكيمي2
14-11-1997بايرن ميونيخ األلمانينصير مزراوي3
30-3-1996وست هام اإلنكليزينايف أكرد5
26-3-1990بشيكتاش التركيرومان سايس6

29-2-1992بلد الوليد اإلسبانيجواد الياميق18
6-5-1999بريست الفرنسيأشرف داري20
30-9-1993قطر القطريبدر بانون24
2-3-1995الوداد البيضاوييحيى عطية الله25

الوسط
21-8-1996فيورنتينا اإليطاليسفيان أمرابط4
19-13-1993تشلسي اإلنكليزيحكيم زياش7
19-4-200أنجيه الفرنسيعزالدين أوناحي8

13-10-1997كوينز بارك رينجرز اإلنكليزيإلياس شاعر13
18-2-2000تولوز الفرنسيزكرياء أبوخالل14
15-11-1996ستاندار لياج البلجيكيسليم أمالح15
17-9-1993أنجيه الفرنسيسفيان بوفال17
10-5-2004خنك البلجيكيبالل الخنوس23
18-6-1991الوداد البيضاوييحيى جبران26

الهجوم
17-12-1990االتحاد السعوديعبدالرزاق حمدالله9

7-11-2000بيرنلي اإلنكليزيأنس زروري10
28-11-1996سمبدوريا اإليطاليعبدالحميد صابيري11
17-12-2001أوساسونا اإلسبانيعبدالصمد الزلزولي16
1-6-1997إشبيلية االسبانييوسف النصيري19
22-1-1998باري اإليطاليوليد شديرة21

كرواتيا 
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
9-1-1995دينامو زغربدومينيك ليفاكوفيتش1

18-1-1996أتلتيكو مدريد اإلسبانيإيفو غربيتش12
1-2-1995أوسييكإيفيتسا إيفوشيتش23

الدفاع
2-4-2000بايرن ميونيخ األلمانييوسيب ستانيشيتش2
10-11-1992رينجرز االسكتلنديبورنا باريسيتش3
24-1-1998ساسوولو اإليطاليمارتين إرليتش5
5-7-1989زينيت سان بطرسبورغ الروسيديان لوفرين6

21-1-1998شتوتغارت األلمانيبورنا سوسا19
23-1-2002اليزبيغ األلمانييوشكو غفارديول20
29-14-1989أيك أثينا اليونانيدوماغوي فيدا21
16-8-1995سلتيك االسكتلندييوسيب يورانوفيتش22
28-2-2000دينامو زغربيوسيب شوتالو24

الوسط
17-1-1998رين الفرنسيلوفرو ماير7
6-5-1994تشلسي اإلنكليزيماتيو كوفاتشيتش8

9-9-1985ريال مدريد اإلسبانيلوكا مودريتش10
16-11-1992إنتر اإليطاليمارسيلو بروزوفيتش11
4-10-1997تورينو اإليطالينيكوال فالشيتش13
9-2-1995أتاالنتا اإليطاليماريو باشاليتش15
8-9-2002سالزبورغ النمسويلوكا سوتشيتش25
14-5-1997أينتراخت فرانكفورت األلمانيكريستيان ياكيتش26

الهجوم
2-2-1989توتنهام اإلنكليزيإيفان بيريشيتش4
19-6-1991هوفنهايم األلمانيأندري كراماريتش9

26-8-1993هايدوك سبليتماركو ليفايا14
16-9-1994دينامو زغرببرونو بتكوفيتش16
22-7-1991أوساسونا اإلسبانيأنتي بوديمير17
29-12-1992دينامو زغربميسالف أورشيتش18

كوستاريكا 
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
15-12-1986باريس سان جرمان الفرنسيكيلور نافاس1

28-4-1989هيريديانواستيبان ألفارادو18
1-3-1999لوغو اإلسبانيباتريك سيكيرا23

الدفاع
6-6-1995ميليوناريوس الكولومبيخوان بابلو فارغاس3
12-7-1994هيريديانوكيشر فولر4
3-6-1989الوحدة السعوديأوسكار دوارتي6
18-2-1990ريال سولت اليك األميركيبراين أوفييدو8

8-7-1992قونيا سبور التركيفرانسيسكو كالفو15
30-3-1999سان كارلوسكارلوس مارتينيس16
1-1-1988سابريساكندال واتسون19
9-7-1994سينسيناتي األميركيرونالد ماتاريتا22

الوسط
11-4-2001كولورادو رابيدز األميركيدانيال تشاكون2
27-5-1988أالخوالينسيسيلسو بورخيس5
15-6-2004سندرالند اإلنكليزيجويسون بينيت9

18-8-1985أالخوالينسيبراين رويس10
28-8-1997هيريديانوخيرسون توريس13
17-6-1996ديبورتيفو سابريسايوستين ساالس14
17-3-1992هيريديانويلتسين تيخيدا17
28-6-2003نوتنغهام فوريست اإلنكليزيبراندون أغيليرا20
21-9-1998هيريديانيودوغالس لوبيس21
1-5-2002غريسيارون ولسون24
11-10-2001بونتاريناسأنتوني هرنانديس25
9-3-2002سابريساألفارو سامورا26

الهجوم
29-1-2000هيريديانوأنتوني كونتريراس7

27-11-1988أالخوالينسييوهان فينيغاس11
26-6-1992ليون المكسيكيجويل كامبل12

ألمانيا
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
27-3-1986بايرن ميونيخمانويل نوير1

8-7-1990أينتراخت فرانكفورتكيفن تراب12
30-4-1992برشلونة اإلسبانيمارك-أندريه تير شتيغن22

الدفاع
3-3-1993ريال مدريد اإلسبانيأنتونيو روديغر2
22-4-1998اليبزيغدافيد راوم3
19-1-1994فرايبورغماتياس غينتر4
21-9-1996وست هام اإلنكليزيثيلو كيهرر5

3-9-1995بوروسيا دورتموندنيكالس زوله15
3-6-1995اليبزيغلوكاس كلوسترمان16
28-2-1993فرايبورغكريستيان غونتر20
1-12-1999بوروسيا دورتموندنيكو شلوتربيك23
11-12-2001ساوثمبتون اإلنكليزيأرميل بيال كوتشاب25

الوسط
8-2-1995بايرن ميونيخيوزوا كيميش6
6-2-1995بايرن ميونيخليون غوريتسكا8

3-6-1992أينتراخت فرانكفورتماريو غوتسه11
13-9-1989بايرن ميونيختوماس مولر13
26-2-2003بايرن ميونيخجمال موسياال14
2-5-1996بوروسيا دورتمونديوليان برانت17
14-7-1992بوروسيا مونشنغالدباخيوناس هوفمان18
11-1-1996بايرن ميونيخلوروا سانيه19
24-10-1990مانشستر سيتي اإلنكليزيإيلكاي غوندوغان21

الهجوم
11-6-1999تشلسي اإلنكليزيكاي هافيرتس7
9-2-1993فيردر بريمننيكالس فولكروغ9

14-7-1995بايرن ميونيخسيرغ غنابري10
18-1-2002بوروسيا دورتموندكريم أديمي24
20-11-2004بوروسيا دورتمونديوسوفا موكوكو26

اليابان 
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
20-3-1983ستراسبورغ الفرنسيإيجي كاواشيما1

3-3-1989شيميزو بولسشويتشي غوندا12
3-2-1992ساينت ترويدن البلجيكيدانيال شميدت23

الدفاع
22-12-1993كاوساكي فرونتاليميكي ياماني2
15-7-1991كاواساكي فرونتاليشوغو تانيغوتشي3
27-1-1997بوروسيا مونشنغالدباخ األلمانيكو إيتاكورا4
12-9-1986 طوكيو اليابانييوتو ناغاتومو5

5-11-1998أرسنال اإلنكليزيتاكيهيرو تومياسو16
12-4-1990أوراوا ريدزهيروكي ساكاي19
24-8-1988شالكه األلمانيمايا يوشيدا22
12-5-1999شتوتغارت األلمانيهيروكي إيتو26

الوسط
9-2-1993شتوتغارت األلمانيواتارو إندو6
28-5-1992ليغانيس اإلسبانيغاكو شيباساكي7
16-6-1998فرايبورغ األلمانيريتسو دوان8
20-5-1997برايتون اإلنكليزيكاورو ميتوما9

16-1-1995موناكو الفرنسيتاكومي مينامينو10
4-6-2001ريال سوسييداد اإلسبانيتاكيفوسا كوبو11
10-5-1995سبورتينغ البرتغاليهيديماسا موريتا13
9-3-1993رينس الفرنسيجونيا إيتو14
5-8-1996أينتراخت فرانكفورت األلمانيدايتشي كامادا15
10-9-1998فورتونا دوسلدورف األلمانيأو تاناكا17
25-2-1997ناغويا غرامبوسيوكي سوما24

الهجوم
10-11-1994بوخوم األلمانيتاكوما أسانو18
30-9-1999شونان بيلمارشوتو ماتشينو20
28-8-1998بروج البلجيكيأياسي أويدا21
20-10-1997سلتيك االسكتلنديدايزن ماييدا25

أستراليا
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
8-4-1992كوبنهاغن الدنماركيماثيو راين1

13-19-1989سيدنيأندرو ريدماين12
27-3-1985سنترال كوست مارينرزداني فوكوفيتش18

الدفاع
28-4-1994كولومبوس كرو األميركيميلوش ديغينيك2
13-6-1999هارتس االسكتلنديناثانيال أتكينسون3
14-6-1998هارتس االسكتلنديكاي رولز4
12-5-1996بريشيا اإليطاليفران كاراتشيتش5
28-7-1992سندرالند اإلنكليزيبايلي رايت8

16-12-1990داندي يونايتد االسكتلنديعزيز بهيتش16
22-10-1998ستوك سيتي اإلنكليزيهاري سوتار19
20-3-1997أربيريكس نييغاتا اليابانيتوماس دنغ20
30-10-2000أودنسي بولدكلوب الدنماركيجويل كينغ24

الوسط
5-7-1996فيرونا اإليطاليأيدين هروستيتش10
15-9-1990سلتيك االسكتلنديآرون موي13
2-11-1998ميدلزبره اإلنكليزيرايلي ماكغري14
7-6-1998هارتس االسكتلنديكاميرون ديفلين17
7-3-1993سانت باولي األلمانيجاكسون إيرفاين22
7-6-1998ساينت ميرين االسكتلنديكيانو باكوس26

الهجوم
24-4-1993هيبرنيان االسكتلنديمارتين بويل6
4-2-1991ملبورن سيتيماثيو ليكي7
29-7-1993ملبورن سيتيجايمي ماكالرين9

15-9-1995قادش اإلسبانيأوير مابيل11
18-1-1991فاجيانو أوكاياما اليابانيميتشل ديوك15
15-9-2004سنترال كوست مارينرزغارانغ كوول21
16-12-1991أدياليد يونايتدكريغ غودين23
1-8-1995سنترال كوست مارينرزجايسون كامينغز25

الدنمارك
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
5-11-1986نيس الفرنسيكاسبر شمايكل1

22-3-1999هيرتا برلين األلمانيأوليفر كريستنسن16
4-8-1992أونيون برلين األلمانيفريديرك نورو22

الدفاع
31-5-1996كريستال باالس اإلنكليزييواكيم أندرسن2
14-10-1998غلطة سراي التركيفيكتور نلسون3
26-3-1989ميالن اإليطاليسيمون كاير4
20-5-1997أتاالنتا اإليطالييواكيم مايهلي5
10-4-1996برشلونة اإلسبانيأندرياس كريستنسن6

11-7-1997ليدز يونايتد اإلنكليزيراسموس كريستنسن13
21-2-1991طرابزون سبور التركيينس ستريغر الرسن17
31-5-1989بروندبيدانيال فاس18
9-12-1997بنفيكا البرتغاليألكسندر باه26

الوسط
10-1-1996برنتفورد اإلنكليزيماتياس ينسن7
3-9-1991إشبيلية اإلسبانيتوماس دياليني8

14-2-1992مانشستر يونايتد اإلنكليزيكريستيان إريكسن10
29-12-1999بروج البلجيكيأندرياس سكوف أولسن11
3-7-2000برنتفورد اإلنكليزيميكل دامسغارد14
10-3-1994برنتفورد اإلنكليزيكريستيان نورغارد15
5-8-1995توتنهام اإلنكليزيبيار-إميل هويبيرغ23
20-5-1996هوفنهايم األلمانيروبرت سكوف24
29-2-2000أينتراخت فرانكفورت األلمانييسبر ليندستروم25

الهجوم
5-6-1991إسبانيول اإلسبانيمارتين برايثوايت9

6-10-1997إشبيلية اإلسبانيكاسبر دولبرغ12
7-2-1999فولفسبورغ األلمانييوناس ويند19
15-6-1994اليبزيغ األلمانييوسف بولسن20
16-3-1993 كونبهاغنأندرياس كورنيليوس21

تونس 
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
14-9-1984النجم الساحليأيمن المثلوثي1

28-1-1997الصفاقسيأيمن دحمان16
29-11-1992االتحاد المنستيريالبشير بن سعيد22

الدفاع
9-3-1990الكويت الكويتيبالل العيفة2
26-5-1998لوريان الفرنسيمنتصر الطالبي3
2-7-1993الترجيياسين مرياح4
19-6-1995ساليرنيتانا اإليطاليديالن برون6

1-1-1990األهلي المصريعلي معلول12
25-6-1996لوزيرن السويسريمحمد دراغر20
5-11-1995أتروميتوس أثينا اليونانيوجدي كشريدة21
20-12-1993كاين الفرنسيعلي العابدي24

الوسط
18-2-1995اإلفريقينادر الغندري5
21-1-2003برمنغهام اإلنكليزيحنبعل المجبري8

18-3-1992الدحيل القطريفرجاني ساسي13
13-12-1996فيرينتسفاروش المجريعيسى العيدوني14
6-9-1999الترجيمحمد علي بن رمضان15
10-5-1995كولن األلمانيالياس السخيري17
28-2-1994الترجيغيالن الشعاللي18

الهجوم
28-10-1990العربي القطرييوسف المساكني7
27-5-1996أودنسي الدنماركيعصام الجبالي9

8-2-1991مونبلييه الفرنسيوهبي الخزري10
6-1-1992الكويت الكويتيطه ياسين الخنيسي11
12-2-1993الزمالك المصريسيف الدين الجزيري19
27-7-1992االتفاق السعودينعيم السليتي23
16-3-2001بروندبي الدنماركيأنيس بن سليمان25



تشكيالت المجموعة السابعة

تشكيالت المجموعة الثامنة

البرازيل 
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
2-10-1992ليفربول اإلنكليزيأليسون بيكر1

13-12-1987بالميراسويفيرتون12
17-8-1993مانشستر سيتي اإلنكليزيإيدرسون23

الدفاع
2-10-1992يوفنتوس اإليطاليدانيلو2
22-9-1984تشلسي اإلنكليزيتياغو سيلفا3
14-5-1994باريس سان جرمان الفرنسيماركينيوس4
26-1-1991يوفنتوس اإليطاليأليكس ساندرو6

6-5-1983بوماس المكسيكيداني ألفيش13
18-1-1998ريال مدريد اإلسبانيإيدر ميليتاو14
15-12-1992إشبيلية اإلسبانيأليكس تيليس16
18-3-1997يوفنتوس اإليطاليبريمر24

الوسط
23-2-1992مانشستر يونايتد اإلنكليزيكازيميرو5
27-8-1997وست هام اإلنكليزيلوكاس باكيتا7
5-3-1993مانشستر يونايتد اإلنكليزيفريد8

23-10-1993ليفربول اإلنكليزيفابينيو15
16-11-1997نيوكاسل اإلنكليزيبرونو غيمارايش17
10-4-1989فالمنغوإيفرتون ريبيرو22

الهجوم
10-5-1997توتنهام اإلنكليزيريشارليسون9

5-2-1992باريس سان جرمان الفرنسينيمار10
14-12-1996برشلونة اإلسبانيرافينيا11
3-4-1997أرسنال اإلنكليزيغابريال جيزوس18
24-2-2000مانشستر يونايتد اإلنكليزيأنتوني19
12-7-2000ريال مدريد اإلسبانيفينيسيوس جونيور20
9-1-2001ريال مدريد اإلسبانيرودريغو21
20-6-1997فالمغنوبيدرو25
18-6-2001أرسنال اإلنكليزيغابريال مارتينيلي26

صربيا 
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
24-1-1992إشبيلية اإلسبانيماركو دميتروفيتش1

31-10-1995ريال مايوركا اإلسبانيبردراغ رايكوفيتش12
20-2-1997تورينو اإليطاليفانيا ميلينكوفيتش-سافيتش23

الدفاع
24-5-2001سالزبورغ النمسويستراهينيا بافلوفيتش2
22-1-2001النجم األحمرستراهينيا إيراكوفيتش3
12-10-1997فيورنتينا اإليطالينيكوال ميلنكوفيتش4
26-9-1995فيردر بريمن األلمانيميلوش فيليكوفيتش5

22-5-1990خيتافي اإلسبانيستيفان ميتروفيتش13
22-4-1996ألميريا اإلسبانيسردجان بابيتش15
15-8-1991ليغيا وارسو البولنديفيليب مالدينوفيتش25

الوسط
26-1-1995خيتافي اإلسبانينيمانيا مكسيموفيتش6
16-11-1991إشبيلية اإلسبانينيمانيا غوديلي8

11-7-1996باوك اليونانيأندريا جيفكوفيتش14
13-8-1996تورينو اإليطاليساشا لوكيتش16
1-11-1992يوفنتوس اإليطاليفيليب كوستيتش17
17-3-1998براغا البرتغاليأوروش راتشيتش19
27-2-1995التسيو اإليطاليسيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش20
15-9-1990فيرونا اإليطاليداركو الزوفيتش22
17-3-2001فيرونا اإليطاليإيفان إيليتش24
13-4-1996بورتو البرتغاليماركو غروييتش26

الهجوم
15-2-1996تورينو اإليطالينيمانيا رادونييتش7
16-9-1994فولهام اإلنكليزيألكسندر ميتروفيتش9

20-11-1988أياكس أمستردام الهولنديدوشان تاديتش10
23-12-1997فيورنتينا اإليطاليلوكا يوفيتش11
28-1-2000يوفنتوس اإليطاليدوشان فالهوفيتش18
30-1-1992سمبدوريا اإليطاليفيليب دجوريتشيتش21

سويسرا 
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
17-12-1988بوروسيا مونشنغالدباخ األلمانييان سومر1

10-1-1994مونبلييه الفرنسييوناس أوملين12
6-12-1997بوروسيا دورتموند األلمانيغريغور كوبيل21
2-4-1998ريد بول سالزبورغ النمسويفيليب كوهن24

الدفاع
15-2-1996ماينتس األلمانيإديميلسون فرنانديس2
5-3-1993ماينتس األلمانيسيلفان فيدمر3
30-9-1996بوروسيا مونشنغالدباخ األلمانينيكو إلفيدي4
19-7-1995مانشستر سيتي اإلنكليزيمانويل أكانجي5

3-11-1991لوغانوريناتو ستيفن11
25-8-1992تورينو اإليطاليريكاردو رودريغيز13
4-2-1998فالنسيا اإلسبانيإيراي كومرت18
20-12-1991نيوكاسل يونايتد اإلنكليزيفابيان شار22

الوسط
20-11-1996تشلسي اإلنكليزيدنيس كزريا6
15-4-1992نوتنغهام فوريست اإلنكليزيريمو فرويلر8

27-9-1992أرسنال اإلنكليزيغرانيت تشاكا10
6-1-1997بولونيا اإليطاليميشال أبيشر14
6-2-1997أينتراخت فرانكفورت األلمانيجبريل سو15
11-11-1993يونغ بويزكريستيان فاسناخت16
8-1-1989بازلفابيان فري20
10-10-1991شيكاغو فاير األميركيجيردان شاكيري23
16-2-2002يونغ بويزفابيان ريدر25
30-7-2002لوسيرنأردون جاشاري26

الهجوم
14-2-1997موناكو الفرنسيبريل إمبولو7
22-2-1992غلطة سراي التركيهاريس سيفيروفيتش9

5-8-1998أوغسبورغ األلمانيروبن فارغاس17
24-5-2000سالزبورغ النمسوينواه أوكافور19

الكاميرون
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
12-4-2003مرسيليا الفرنسيسيمون نغاباندويتينبو1

2-2-1993أبها السعوديديفي إيباسي16
2-4-1996إنتر اإليطاليأندريه أونانا23

الدفاع
30-9-1998كولومبجيروم نغوم مبيكيلي2
27-3-1990أريس ثيسالونيكي اليونانينيكوال نكولو3
18-9-2001لنس الفرنسيكريستوفر ووه4

15-8-1997فيالدلفيا يونيون األميركيأوليفييه مبايزو17
13-8-1992الطائي السعوديكولينز فاي19
26-1-1995نانت الفرنسيجان-شارل كاستيليتو21
11-3-1999أودينيزي اإليطاليإنزو إيبوس24
23-6-1997سياتل ساوندرز األميركينوهو تولو25

الوسط
4-11-1995هانوفر األلمانيغايل أوندوا5
13-2-1995بشيكتاش التركيجورج-كيفن نكودو7
16-11-1995نابولي اإليطاليأندريه-فرانك زامبو-أنغيسا8

14-12-1997ميشلين البلجيكيصامويل أوم غويه14
26-7-1995أولمبياكوس اليونانيبيار كونديه15
16-3-1998فيرونا اإليطاليمارتان هونغال18
9-2-1996سوانسي اإلنكليزيأوليفييه تشام22
3-12-2000كوتون سبورتسوايبو مارو22

الهجوم
9-7-1994دينامو موسكو الروسينيكوال مومي نغامالو6
1-5-1993يونغ بويز السويسريجان-بيار نساميه9

22-1-1992النصر السعوديفنسان أبوبكر10
18-10-1995شنغهاي شنخوا الصينيكريستيان باسوغوغ11
14-9-1992ليون الفرنسيكارل توكو-إيكامبي12
23-3-1989بايرن ميونيخ األلمانيإريك مكسيم تشوبو-موتينغ13
7-8-1999برنتفورد اإلنكليزيبراين مبويمو20

غانا 
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
29-11-1996ساينت غالن السويسريلورنس أتي - زيغي1

2-12-2002أسانتي كوتوكوإبراهيم دانالد12
8-2-1999أويبن البلجيكيعبدالمناف نورالدين16

الدفاع
30-9-2000برايتون اإلنكليزيطارق المبتي2
27-5-1988بروج البلجيكيدنيس أودوي3
17-4-1999ساوثمبتون اإلنكليزيمحمد ساليسو4

18-7-1998أوكسير الفرنسيغيديون منساه14
29-9-1995سلتا فيغو اإلسبانيجوزيف أيدو15
2-7-1994ريدينغ اإلنكليزيعبدالرحمن بابا17
21-12-1994ليستر ستيي اإلنكليزيدانيال أمارتي18
9-8-1994ستراسبورغ الفرنسيألكسندر دجيكو23
4-6-2000كليرمون الفرنسيسيدو أليدو26

الوسط
13-6-1993أرسنال اإلنكليزيتوماس بارتي5
7-11-1997خنت البلجيكيإليشا أووسو6
8-3-2004سبورتينغ البرتغاليعبدول فاتاوو إسحاقو7
8-3-1996فرايبورغ األلمانيدانيال-كوفي كييريه8

13-12-1998النجم األحمر الصربيعثمان بوكاري11
26-6-2001هارتس أوف أوكدانيال أفريي بيرنييه13
2-8-2000أياكس أمستردام الهولنديمحمد قدوس20
26-3-200022لنس الفرنسيساليس عبدالصمد21
15-2-2002رين الفرنسيكمال الدين سليمانا22
9-1-2000كلوب بروج البلجيكيكمال سواه24

الهجوم
11-9-1991كريستال باالس اإلنكليزيجوردان أيو9

17-12-1989السد القطريأندريه أيو10
15-6-1994أتلتيك بلباو اإلسبانيإينياكي وليامس19
7-1-2000بريستول اإلنكليزيأنطوان سيمينيو25

البرتغال 
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
15-2-1988روما اإليطاليروي باتريسيو1

17-1-1993ولفرهامبتون اإلنكليزيجوزيه سا12
19-9-1999بورتوديوغو كوشتا22

الدفاع
18-3-1999مانشستر يونايتد اإلنكليزيديوغو دالو2
26-2-1983بورتوبيبي3
14-5-1997مانشستر سيتي اإلنكليزيروبن دياش4
22-12-1993بوروسيا دورتموند األلمانيرافايل غيريرو5

9-9-1991باريس سان جرمان الفرنسيدانيلو بيريرا13
19-6-2002باريس سان جرمان الفرنسينونو منديش19
27-5-1994مانشستر سيتي اإلنكليزيجواو كانسيلو20
30-10-2003بنفيكاأنتونيو سيلفا24

الوسط
9-7-1995فولهام اإلنكليزيجواو بالينيا6
8-9-1994مانشستر يونايتد اإلنكليزيبرونو فرنانديش8

7-4-1992ريال بيتيس اإلسبانيوليام كارفاليو14
13-2-2000باريس سان جرمان الفرنسيفيتينيا16
19-1-1993بنفيكاجواو ماريو17
13-3-1997ولفرهامبتون اإلنكليزيروبن نيفيش18
27-8-1998ولفرهامبتون اإلنكليزيماتيوس نونيش23
9-2-1995بورتوأوتافيو25

الهجوم
5-2-1985مانشستر يونايتد اإلنكليزيكريستيانو رونالدو7
6-11-1995اليبزيغ األلمانيأندريه سيلفا9

10-8-1994مانشستر سيتي اإلنكليزيبرناردو سيلفا10
10-11-1999أتلتيكو مدريد اإلسبانيجواو فيليكس11
10-6-1999ميالن اإليطاليرافايل لياو15
15-9-1994براغاريكاردو هورتا21
20-6-2001بنفيكاغونسالو راموس26

األوروغواي 
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
16-6-1986غلطة سراي التركيفرناندو موسليرا1

19-8-1986إندبندينتي األرجنتينيسيباستيان سوسا12
23-3-1993ناسيونالسيرخيو روتشيت23

الدفاع
20-1-1995أتلتيكو مدريد اإلسبانيخوسيه ماريا خيمينيس2
16-2-1986فيليس سارسفيلد األرجنتينيدييغو غودين3
7-3-1999برشلونة اإلسبانيرونالد أراوخو4

24-3-1999فالمنغو البرازيليغييرمو فاريال13
31-10-1997نابولي اإليطاليماتياس أوليفيرا16
9-11-1997روما اإليطاليماتياس فينيا17
7-10-1990سبورتينغ البرتغاليسيباستيان كواتيس19
7-4-1987لوس أنجلس غاالكسي األميركيمارتين كاسيريس22
14-3-1997ناسيونالخوسيه لويس رودريغيس26

الوسط
24-8-1991التسيو اإليطاليماتياس فيسينو5
25-6-1997توتنهام اإلنكليزيرودريغو بنتانكور6
1-6-1997ريفرباليت األرجنتينينيكوالس دي ال كروس7

1-6-1994فالمنغو البرازيليجورجيان دي أراسكاييتا10
11-2-1996غلطة سراي التركيلوكاس توريرا14
22-7-1998ريال مدريد اإلسبانيفيديريكو فالفيردي15
1-10-1998أتلتيكو باراناينسي البرازيليأغوستين كانوبيو24
11-4-2001سبورتينغ البرتغاليمانويل أوغارتي25

الهجوم
20-12-2001مانشستر يونايتد اإلنكليزيفاكوندو بيليستري8
24-1-1987ناسيوناللويس سواريس9

24-6-1999ليفربول اإلنكليزيداروين نونييس11
14-8-1996طرابزون سبور التركيماكسي غوميس18
13-4-2000أورالندو سيتي األميركيفاكوندو توريس20
14-2-1987فالنسيا اإلسبانيإدينسون كافاني21

كوريا الجنوبية 
المواليدالنادياالسمرقم الالعب

حراس المرمى
30-9-1990الشباب السعوديسيونغ-غيو كيم1

15-10-1997تشونبوك موتورزبوم-كون سونغ12
25-9-1991أولسانهيون-وو جو21

الدفاع
20-3-1998سيولجونغ - غيو يون2
13-6-1992تشونبوك موتورزجين-سو كيم3
15-11-1996نابولي اإليطاليمين-جاي كيم4

17-9-1990دايغو تشول هونغ14
1-8-1995تشونبوك موتورزمون-هوان كيم15
27-2-1990أولسانيونغ-غوون كيم19
31-1-1992غامبا أوساكا اليابانيكيونغ-وون كوون20
24-7-1989أولسانتاي-هوان كيم23
17-11-1996دايجون هانا سيتيزنيو-مين تشو24

الوسط
14-12-1989السد القطريوو-يونغ جونغ5
20-9-1996أولمبياكوس اليونانيإين-بيوم هوانغ6
8-7-1992توتنهام اإلنكليزيهيونغ-مين سون7
17-3-1997تشونبوك موتورزسيونغ-هو بايك8

10-8-1992ماينتس األلمانيجاي-سونغ لي10
26-1-1996ولفرهامبتون اإلنكليزيهي-تشان هوانغ11
12-5-1992شاندونغ تايشان الصينيجون-هو سون13
12-8-1996 سيولسانغ-هو نا17
19-2-2001ريال مايوركا االسبانيكانغ-إين لي18
30-6-1994غيمتشيون سانغموتشانغ-هون كوون22
20-9-1999فرايبورغ األلمانيوو-يونغ جيونغ25
12-9-1999تشونبوك موتورزمين - كيو سونغ26

الهجوم
25-1-1998تشونبوك موتورزغيو-سونغ تشو9

28-8-1992أولمبياكوس اليونانيأوي-جو هوانغ16
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تــحــوم الــشــكــوك حــول جاهزية 
المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، 
أفــضــل العـــب فــي الــعــالــم، وُيــطــرح 
ــؤال الــــتــــالــــي: بـــنـــزيـــمـــة، هــل  ــ ــســ ــ الــ
هــو بــخــيــر؟ وذلــــك عــشــيــة انــطــاق 
منافسات مونديال قطر 2022 في 

كرة القدم.
ـــ 34  واخــتــفــى الــمــهــاجــم ابــــن الــ
 عــن األنــظــار والــمــاعــب منذ 

ً
عــامــا

ما يقارب الشهر، بسبب مشكات 
عــضــلــيــة غــيــر مــعــلــنــة، فــيــمــا تثير 
حالته البدنية عامات استفهام 
كــــثــــيــــرة قــــبــــل مـــــــبـــــــاراة مــنــتــخــب 
ــام أســتــرالــيــا  »الـــديـــوك« األولــــى أمــ
الثاثاء، رغم جميع التصريحات 

المطمئنة عن حالته.
وتستهل فرنسا حملة الدفاع 
عن لقبها مع الكثير من الغيابات، 
بسبب اإلصابات، ومن دون الكثير 
مــن الــكــوادر المهمة )بــول بوغبا، 
ــتــــي، مـــيـــك مـــيـــنـــيـــان،  ــانــ نـــغـــولـــو كــ
بريسنيل كيمبيبي وكريستوفر 
نــكــونــكــو(، فــي حين انغمست في 
فصل جديد بطله هذه المرة الفائز 
بالكرة الذهبية ألفضل العــب في 

العالم.
ولم يشارك مهاجم ريال مدريد 
اإلسباني فــي أي تمرين جماعي 
مع فرنسا منذ االثنين الماضي، 
 بالجري في بداية الحصة 

ً
مكتفيا

 عن 
ً
قبل ممارسة التمارين بعيدا

الــمــجــمــوعــة، وبــــإشــــراف الـــمـــدرب 
البدني.

ــدرب  ــان، مــ ــ ــــشـ أمـــــل ديـــديـــيـــه ديـ
أبطال العالم 2018، رؤية صاحب 
القميص رقم 19 ينضم إلى باقي 
ــــال الــحــصــة  أفـــــــراد الــمــنــتــخــب خـ
الــتــدريــبــيــة األولــــــى فـــي الـــدوحـــة، 
بعدما اكتفى برؤيته في تمارين 
خاصة مع المصاب اآلخر المدافع 

رافايل فاران.
ن مــهــاجــم  ــرَّ ــمــ ومــــــرة جــــديــــدة تــ
الريال ومدافع مانشستر يونايتد 
اإلنكليزي بمفردهما، الجمعة، قبل 
4 أيــام من االستحقاق األول أمام 
أستراليا، وفــق مــا أفـــادت العديد 

من وسائل إعام رياضية.
د تدبير احترازي،  هل هو مجرَّ
 ،

ً
أم هي مشكلة أعمق وأخطر؟ علنا

تــعــكــس الــتــصــريــحــات الـــصـــادرة 
بشأن بنزيمة الطمأنينة، إن كان 
مــن الــجــهــات الــمــقــربــة مــن الــاعــب 
نفسه، أو مــن زمــائــه، رغــم غيابه 
المستمر عن المستطيل األخضر.

ــال زمــيــل بــنــزيــمــة فـــي مــدريــد  قـ
والـــمـــنـــتـــخـــب العـــــب خــــط الـــوســـط 
أوريــلــيــان تشواميني، الخميس: 
ــادئ لــلــغــايــة، لـــديـــه خــبــرة  ــ »هــــو هـ
كــبــيــرة، ويـــعـــرف جـــســـده، وإذا لم 
يلعب، فذلك ألنــه ال يعتبر نفسه 

 عــلــى مــســاعــدة الــفــريــق قــدر 
ً
قــــادرا

اإلمكان«.
ــاق أمـــــام  ــقــ ــحــ ــتــ ويــــقــــتــــرب االســ
ــاء بـــخـــطـــوات  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــا الـ ــيــ ــرالــ ــتــ أســ
متسارعة، في حين يتابع بنزيمة 
عودته على رؤوس أصابع قدميه، 
وهــو الــذي لم يلعب ســوى نصف 
ــة )أمــــــــام ســلــتــيــك غــاســكــو  ــاعــ ســ
االسكتلندي فــي 2 نوفمبر( منذ 
خوضه الدقائق التسعين للمرة 
األخــيــرة فــي 19 أكتوبر بــالــدوري 

اإلسباني. بعد ثاثة أيام، تحدث 
ــادي الـــمـــدريـــدي عـــن »إجـــهـــاد  ــنــ الــ
عضلي في عضات الفخذ بالساق 
اليسرى« بشأن المهاجم الذي توج 
للتو بالكرة الذهبية وغادر للراحة 

في اللقاء التالي.
ــو  ــ ــ ــارلـ ــ ــ وبــــــــــــــــرر اإليـــــــــطـــــــــالـــــــــي كـ
أنشيلوتي، مـــدرب الــريــال، غياب 
: »أفــضــل خــســارة 

ً
مــهــاجــمــه، قــائــا

ــكـــرواتـــي لـــوكـــا( مـــودريـــتـــش أو  )الـ
بنزيمة لــمــبــاراة بـــداًل مــن شــهــر«، 

 أن مــكــوث الــفــرنــســي في 
ً
مــعــتــقــدا

، قبل 
ً
العيادة الطبية لن يدوم كثيرا

أن تتبدل كلماته في نهاية أكتوبر.
وأضاف مدرب ميان اإليطالي 
ــي  ــ ــانـ ــ ــمـ ــ وبــــــــايــــــــرن مــــيــــونــــيــــخ األلـ
وتشلسي اإلنكليزي السابق: »لقد 
اجــتــاز االخــتــبــارات الــتــي أظــهــرت 
أنـــه لــيــس لــديــه مــشــكــلــة جــســديــة، 
لــكــن يــجــب أن نــأخــذ فــي االعــتــبــار 

مشاعر الاعب.

برتغال رونالدو تحط في الدوحة
 الــمــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي، 

ّ
حــــط

ــه كـــريـــســـتـــيـــانـــو  ــمـ بــــقــــيــــادة نـــجـ
ــي الــــــدوحــــــة لــيــل  ــ رونــــــــالــــــــدو، فــ
الجمعة، قبل أقــل من 48 ساعة 

على افتتاح مونديال قطر.
قل المنتخب البرتغالي إلى 

ُ
ون

رابة 
ُ
فندقه الفخم الواقع على ق

 غرب العاصمة 
ً
ثاثين كيلومترا

القطرية، حيث كــان باستقباله 
مجموعة كبيرة من المشجعين 

الرافعين أعام البرتغال.
ــيــــل مــــاديــــرا )33  ــانــــت راكــ وكــ
( من بين الذين استقبلوا 

ً
عــامــا

ــال ورونــــــــالــــــــدو، الـــــذي  ــغــ ــرتــ ــبــ الــ
يــخــوض الــنــهــائــيــات الــعــالــمــيــة 
لــلــمــرة الــخــامــســة فـــي مــســيــرتــه، 
وقالت المقيمة في قطر لوكالة 
فرانس برس: »نحن بلد صغير، 
لكنهم سيذكروننا، إنــه عامنا 

)للفوز باللقب(«.
وبالنسبة لمواطنتها ديــان 
(، فــكــأس 

ً
ــا ــ ــامـ ــ دا ســيــلــفــا )34 عـ

الــعــالــم هـــذه ال تــتــعــلــق وحــســب 
برونالدو، الذي سيكون من بين 
خمسة العبين في هذه النسخة 
يـــخـــوضـــون الــنــهــائــيــات لــلــمــرة 

الخامسة في مسيرته.
ــلـــى أن مــنــتــخــب  وشــــــــددت عـ
ــــرف،  ــتـ ــ ــحـ ــ بــــــــادهــــــــا »فــــــــريــــــــق مـ
ويــــــــريــــــــدون الــــمــــحــــافــــظــــة عــلــى 
ــيــــزهــــم« وعــــــــدم االنـــشـــغـــال  تــــركــ
بما يــدور مــن جــدل بخصوص 
ــتـــصـــريـــحـــات األخـــــيـــــرة الــتــي  الـ
أدلــى بها رونــالــدو بحق فريقه 
مانشستر يونايتد اإلنكليزي 

ومدربه الهولندي إريك تن هاغ.
ت البرتغال في الدوحة 

َّ
وحل

بعد خوضها مباراة تحضيرية 
أخيرة في لشبونة تغلبت فيها 
على نيجيريا برباعية نظيفة 
بغياب رونالدو، الذي، كما حال 
جميع أعضاء الفريق، لم يخرج 
ــبـــت لــتــحــيــة  ــيـــل الـــجـــمـــعـــة الـــسـ لـ
الجمهور الذي جاء للترحيب بـ 

»سيليساو« أوروبا.
ويبدأ فريق المدرب فرناندو 

سانتوش مشواره في نهائيات 
قطر الخميس ضد غانا، ضمن 
المجموعة الثامنة، التي تضم 
األوروغــــــــواي )يــلــتــقــيــهــا فـــي 28 
نـــوفـــمـــبـــر( وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 

)يلتقيها في 2 ديسمبر(.

بعثة المنتخب البرتغالي لدى وصولها إلى الدوحة بنزيمة خال التدريبات بنادي السد القطري

قلق في معسكر قلق في معسكر 
»الديوك« بسبب بنزيمة»الديوك« بسبب بنزيمة



ثالث الفنادق العائمة يرسو في ميناء الدوحة

رسا ثالث الفنادق العائمة، السفينة »إم إس 
ســي أوبــــرا« فــي ميناء الــدوحــة، لينضم بذلك 
إلى الفندقين العائمين »إم إس سي بويسيا« 
و»إم إس سي وورلد يوربا«، في تقديم ضيافة 
فــاخــرة لمشجعي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم، التي 

تنطلق اليوم في قطر. 
ووفــق وكــالــة األنــبــاء القطرية )قــنــا(، تعتبر 

ــرا« فــنــدقــا عصريا  ــ السفينة »إم إس ســي أوبـ
عائما يقدم خدمة فاخرة لمرتاديه من مشجعي 
البطولة، تعكسها مجموعة متنوعة من خيارات 
الغرف، من الكابينات التقليدية المطلة على 
الــبــحــر إلـــى الــغــرف ذات الــشــرفــات واألجــنــحــة 
الــفــاخــرة، إضــافــة إلمكانيات مــتــعــددة لتناول 

الطعام وبرامج ترفيهية لجميع األعمار. 

ويضم الفندق »إم إس سي أوبرا« 13 طابقا، 
بها 1071 كابينة، قادرة على استيعاب نحو 
2679 شخصا، فــي حين يبلغ طــول الفندق 
ــتــــرا، وعــــرضــــه 32 مـــتـــرا،  )الـــســـفـــيـــنـــة( 275 مــ
وارتــفــاعــه 54 مــتــرا. وتــعــد الــفــنــادق العائمة، 
واحدة من عدة تسهيالت تقدمها دولة قطر 
خالل بطولة كأس العالم للمشجعين وتتيح 

لهم خيارات متعددة للحجز واإلقامة طوال 
البطولة، بينها شقق وفلل وقرى للمشجعين 

والفنادق المعتادة. 
وبحسب تقديرات مجموعة »إم إس سي 
كــــروزس« الــمــالــكــة لــلــفــنــادق الــعــائــمــة الثالثة 
التي تخدم البطولة، فإن طاقتها االستيعابية 
تصل إلــى 10 آالف ســريــر، وقــد بلغت نسبة 

حجوزاتها في األسبوع األول من المونديال 
حدود 100 في المئة. 

ويعود تاريخ التعاون بين قطر ومجموعة 
»إم إس ســي كـــروزس« إلــى عــام 2016، عندما 
استقبلت الدوحة أول سفينة سياحية عمالقة 

تابعة للمجموعة هي »إم إس سي فانتازيا«. 
)د ب أ(
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رياضة
الدور األول

الوقتاملباراةاملجموعةمباراةالتاريخ

7:00 مساًءً اإلكوادورقطر201A نوفمبر

4:00 مساًء ايرانإنكلترا212B نوفمبر

7:00 مساًء هولنداالسنغال213A نوفمبر

10:00 مساًء ويلزأميركا214B نوفمبر

السعوديةاألرجنتين225C نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء تونسالدنمارك226D نوفمبر

7:00 مساًء بولنداالمكسيك227C نوفمبر

10:00 مساًء استراليافرنسا228D نوفمبر

كرواتياالمغرب239F نوفمبر
ًً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء اليابانالمانيا2310E نوفمبر

7:00 مساًء كوستاريكا  اسبانيا2311E نوفمبر

10:00 مساًء كندابلجيكا2312F نوفمبر

الكاميرونسويسرا2413G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءكوريا جأوروغواي2414H نوفمبر

7:00 مساًء غاناالبرتغال2415H نوفمبر

10:00 مساًء صربياالبرازيل2416G نوفمبر

ايرانويلز2517B نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء السنغالقطر2518A نوفمبر

 7:00 مساًء اإلكوادورهولندا2519A نوفمبر

10:00 مساًء أميركاإنكلترا2520B نوفمبر

استرالياتونس2621D نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء السعوديةبولندا2622C نوفمبر

7:00 مساًءالدنماركفرنسا2623D نوفمبر

10:00 مساًء المكسيكاألرجنتين2624C نوفمبر

كوستاريكااليابان2725E نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءالمغرببلجيكا2726F نوفمبر

 7:00 مساًء كنداكرواتيا2727F نوفمبر

 10:00 مساًء المانيااسبانيا2728E نوفمبر

صربياالكاميرون2829G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء غاناكوريا ج2830H نوفمبر

7:00 مساًء سويسراالبرازيل2831G نوفمبر

10:00 مساًء أوروغوايالبرتغال2832H نوفمبر

السنغالاإلكوادور2933A نوفمبر
ً
6:00 ظهرا

6:00 مساًءقطرهولندا2934A نوفمبر

10:00 مساًء أميركاايران2935B نوفمبر

10:00 مساًء إنكلتراويلز2936B نوفمبر

الدنماركاستراليا3037D نوفمبر
ً
6:00 ظهرا

6:00 مساًءفرنساتونس3038D نوفمبر

10:00 مساًء األرجنتينبولندا3039C نوفمبر

10:00 مساًء المكسيكالسعودية3040C نوفمبر

بلجيكاكرواتيا141F ديسمبر
ً
6:00 ظهرا

6:00 مساًءالمغربكندا142F ديسمبر

10:00 مساًء اسبانيااليابان143E ديسمبر

10:00 مساًء المانياكوستاريكا144E ديسمبر

البرتغالكوريا ج245H ديسمبر
ً
6:00 ظهرا

6:00 مساًءأوروغوايغانا246H ديسمبر

10:00 مساًء البرازيلالكاميرون247G ديسمبر

10:00 مساًء سويسراصربيا248G ديسمبر

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 6 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 6 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 61 و62

الفائز من 
61  و 62

٥٨6٠

٥٩

المركز الثالث
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