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قطر افتتحت مونديالها بحفل مبهرقطر افتتحت مونديالها بحفل مبهر

نــظــمــت قــطــر حــفــل افــتــتــاح مــبــهــر للنسخة 
الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة 
القدم والتي انطلقت أمس، وتستمر حتى 18 

ديسمبر المقبل.
وألـــقـــى تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر قطر 
كلمة على هامش حفل االفتتاح رحب خاللها 

بــالــجــمــاهــيــر مــن الــعــالــم أجــمــع عــلــى اخــتــالف 
جنسيتهم أو دينهم أو عرقهم.

 من 
ً
 مكونا

ً
وشهد حفل االفتتاح، برنامجا

سبع فقرات، هي مزيج بين التقاليد القطرية 
والثقافة العالمية.

ــنـــوان  ــعـ ــة بـ ــيـ ــنـ ــــرة فـ ــقـ ــ ــفــــل فـ ــمــــا شــــهــــد الــــحــ كــ

»نوستالجيا المونديال« والتي استعرضت 
أغاني النسخ السابقة لكأس العالم مع عرض 

تمائم تلك البطوالت.
وشهد حفل االفتتاح عرضا خاصا لتميمة 
البطولة التي تطايرت في الهواء على أنغام 
الموسيقى، وبعدها ألقى النجم السينمائي 

األميركي الشهير مورغان فريمان كلمة برفقة 
الــشــاب القطري غانم المفتاح سفير النوايا 

الحسنة في قطر.

إنفانتينو: هذه 
النسخة ستكون 

األفضل

هولندا والسنغال 
تتواجهان من 

دون ديباي ومانيه

 سقوط السماء 
على رؤوس 
»الديوك« 

اإلنكليز يستهلون 
»حلم اللقب« بمواجهة 

المنتخب اإليراني
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بحضور ممثل صاحب السمو وعدد من رؤساء الدول والحكومات

افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
أمـــس األحــــد، مــونــديــال 2022 بــكــرة الـــقـــدم، من 
استاد البيت شمال العاصمة الدوحة، بحضور 
ممثل سمو أمــيــر الــبــاد الشيخ نـــواف األحمد 
الصباح، سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
حيث خاض أصحاب األرض أولى المواجهات 
مع اإلكوادور ضمن منافسات المجموعة األولى.
وبــعــد حــفــل افــتــتــاحــي انــطــلــق بــآيــات قرآنية 

عــن الــتــقــارب بين الشعوب وشــهــد حضور 
الممثل األميركي الشهير مورغان فريمان 
واســتــذكــار النسخ المونديالية السابقة، 
 من هذا المساء 

ً
ا قال الشيخ تميم، إنه »بدء

، ســوف نتابع، ومعنا العالم 
ً
وطـــوال 28 يــومــا

بــأســره بـــإذن الــلــه الــمــهــرجــان الـــكـــروي الكبير، 
في هــذا الفضاء المفتوح للتواصل اإلنساني 

والحضاري«.
وأضــــاف الــشــيــخ تميم، 

 إلى جانب والده »من قطر، من 
ً
الذي كان جالسا

بــاد العرب، نرحب بالجميع في بطولة كأس 
العالم 2022«.

وتابع »لقد عملنا ومعنا كثيرون كي تكون من أنجح 
 واستثمرنا فــي الخير 

ً
الــبــطــوالت، بذلنا جــهــدا

 وصلنا إلى يوم 
ً
لإلنسانية جمعاء، وأخيرا

االفتتاح الذي انتظرتموه بفارغ الصبر«.
ــنــــاس عــلــى  وزاد: »ســــــوف يــجــتــمــع الــ
ــم وجـــنـــســـيـــاتـــهـــم  ــ ــهـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــلــــف أجـ ــتــ مــــخــ
وعــقــائــدهــم وتــوجــهــاتــهــم هــنــا فــي قطر 
وفي جميع القارات للمشاركة في اللحظة 
 إلى أنه »ما أجمل أن يضع 

ً
ذاتها«، الفتا

 لكي يحتفوا بتنوعهم وما 
ً
الناس ما يفرقهم جانبا

يجمعهم في الوقت ذاته«.
وشارك في الحفل عدد من رؤساء الدول والحكومات، 
بينهم ولي عهد السعودية األمير محمد بن سلمان، 
ورئيسا مصر عبدالفتاح السيسي وفلسطين محمود 

عباس.
 األمين العام لألمم المتحدة أنتونيو 

ً
وحضر أيضا

غوتيريش ورئيس اللجنة األولمبية الدولية األلماني 
توماس باخ.

ــة وشــمــل  ــقـ ــيـ ــاح 30 دقـ ــتــ ــتــ ــل االفــ ــفـ ــرق حـ ــغــ ــتــ واســ
 مــن ســبــع فــقــرات أحــيــاهــا فنانون 

ً
 مــكــونــا

ً
بــرنــامــجــا

عالميون ومــزجــت بين التقاليد القطرية والثقافة 

الــعــالــمــيــة، بينما تــم االحــتــفــال بالمنتخبات الــــ 32 
المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم 

وبمتطوعي البطولة.
ونالت قطر شرف تنظيم نسخة كأس العالم في 
الثاني مــن ديسمبر عــام 2010، وســط جــدل استمر 
سنوات حتى قبل أيام من انطاق المونديال بسبب 
ــى تــتــراوح مــن شـــراء األصــــوات، مناخ 

ّ
مــواضــيــع شــت

ها في 
ّ
اإلمارة الحاّر ومجتمعها المحافظ إلى سجل

 التعامل 
ً
مجال الحرّيات وحقوق اإلنسان وخصوصا

مع العمال المهاجرين من جنوب الــقــارة اآلسيوية 
ومجتمع الميم.

)أ ف ب(

 مونديال 2022: 
ً
 أمير قطر مفتتحا

من بالد العرب نرحب بالجميع

 البطولة
ً
أمير قطر مفتتحا

لوحة غنائية للفنان الكبيسي

استاد البيت

لوحة فنية تجسد حياة البادية

ً
مورغان ومفتاح خال الحديثفن العرضة كان حاضرا

تعويذة البطولة تجول المستطيل األخضر
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إنفانتينو: هذه النسخة ستكون األفضل
أكـــد رئــيــس االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
الــقــدم )فــيــفــا(، جــيــانــي إنفانتينو، أن 
نسخة كــأس العالم الحالية ستكون 
األفــضــل عــلــى اإلطــــاق، خــصــوصــا أن 
العبي المنتخبات المشاركة في ذروة 
اســتــعــداداتــهــم وجــاهــزيــتــهــم لخوض 

غمار منافسة البطولة العالمية األغلى 
والمنافسة على اللقب. 

وقال إنفانتينو: »متحمسون لبدء 
كأس العالم، البطولة األغلى في عالم 
الـــســـاحـــرة الــمــســتــديــرة، كـــل الــظــروف 
تشير إلــى أنــنــا على مــوعــد مــع كأس 

عالم مثالي فــي قطر، والــاعــبــون في 
أتــم الجاهزية، ولهذا من البديهي أن 
تكون البطولة ناجحة من النواحي«، 
 غــيــر 

ً
: »قـــطـــر بـــذلـــت جــــهــــودا

ً
مـــضـــيـــفـــا

مــســبــوقــة لــضــمــان الـــخـــروج بتنظيم 
مشرف سيبهر العالم«. 

وأوضح: »نسخة هذا العام من كأس 
الــعــالــم تتمتع بطابع خــاص لكونها 
تقام للمرة األولى في الوطن العربي، 
وهناك مئات المايين من العاشقين 
لكرة القدم على مستوى العالم ومن 
ــم ســيــحــظــون  الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة، وهــ
بفرصة التعرف عــن قــرب على ثقافة 
ــد الــــعــــربــــي الـــــــــذي يـــرحـــب  ــلــ ــبــ هـــــــذا الــ
بالجميع، والثقافة العربية بشكل عام. 
كرة القدم هي رياضة جامعة وتمثل 

لغة واحدة لشعوب«.
 وتــــابــــع: »هــــــذه الــنــســخــة ســتــكــون 
األفـــضـــل تــمــثــل أكــبــر تــجــمــع ريــاضــي 
ــاب الــشــعــوب  يــحــظــى بــإجــمــاع وإعـــجـ
ــالــــم  ــعــ ــم ســــــكــــــان الــ ــ ــظـ ــ ــعـ ــ ــة، ومـ ــ ــبــ ــ ــاطــ ــ قــ
سيتسمرون أمــام الشاشات لمتابعة 
وتــشــجــيــع مــنــتــخــبــاتــهــم، فـــضـــا عــن 
ــيـــحـــظـــون بـــفـــرصـــة  أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن سـ
مشاهدة البطولة من قلب الحدث. إنها 
مناسبة جامعة بكل ما تحمله الكلمة 

من معنى«. 
ووعــد إنفانتينو بمواصلة العمل 
الجاد لتعزيز رياضة كرة القدم على 
مستوى العالم والنهوض بها قاريا 
لتكون لها نفس القيمة التي تتمتع 
بها في أوروبا، ولعل السبيل إلى ذلك 
يكمن في تعزيز وزيادة االستثمارات 
فــي مــشــاريــع كــرة الــقــدم خـــارج حــدود 

القارة العجوز. 
)د ب أ(

الاعب الفرنسي السابق مارسيل ديسيلي 
يسلم كأس العالم قبل افتتاح المباراة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان يصافح نظيره المصري 
 بمحمد بن سلمان عبدالفتاح السيسي على هامش كأس العالم في الدوحة  )رويترز(

ً
 محمد بن راشد أمير قطر مرحبا

ً
 الملك عبدالله الثاني... ومصافحا

ً
... ومستقبا
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تــغــلــب الــمــنــتــخــب اإلكــــــــــوادوري عــلــى مضيفه 
القطري 2 - صفر أمس االحد على استاد البيت في 
المباراة االفتتاحية لمونديال قطر 2022. ويدين 
المنتخب اإلكوادوري بالفضل في هذا الفوز إلنير 
فالنسيا مهاجم فناربخشة التركي والذي سجل 
هدفي اللقاء في الدقيقتين 16 من ضربة جزاء و31 
بعد أن ألغى له الحكم هدفا في الدقيقة الثالثة 

بداعي التسلل. 
وهذه هي المرة األولى في تاريخ كأس العالم 
الــتــي يــخــســر فــيــهــا منتخب الــبــلــد الــمــضــيــف في 

المباراة االفتتاحية.
 وسيطر منتخب اإلكوادور على مجريات اللعب 
على مدار شوطي المباراة في الوقت الذي لم يظهر 
فيه العنابي القطري بمستواه المعهود والــذي 
أهله للفوز بلقب كأس آسيا 2019 والمركز الثالث 

خالل نسخة 2021 من كأس العرب.
 وســـيـــحـــاول مــنــتــخــب قــطــر الــتــعــويــض خــالل 
المواجهة التي تجمعه بنظيره السنغالي يوم 
الجمعة المقبل، فيما سيبحث منتخب اإلكوادور 

عن فوزه الثاني على التوالي خالل لقائه مع نظيره 
الهولندي في اليوم ذاته ضمن المجموعة األولى 

للمونديال. 
وخاض الفريق القطري أول مباراة في تاريخه في 
كأس العالم في الوقت الذي عادت فيه اإلكوادور إلى 

المحفل العالمي بعد غياب ثمانية أعوام. 
ويشارك منتخب اإلكوادور في المونديال للمرة 
الرابعة علما بأن آخر مشاركة له كانت في نسخة 
2014 بالبرازيل، بينما حقق أفضل نتيجة له في 
نسخة 2006 بألمانيا عندما وصل إلى دور الـ16. 

VAR تقنية الـ

 وبعد مضي ثالث دقائق فقط من بداية المباراة 
عاد الحكم اإليطالي دانيلي أورساتو إلى تقنية 
الفيديو )VAR( وتقنية التسلل شبه اآللي قبل أن 
يلغي بداعي التسلل، هدفا للمنتخب اإلكوادوري 
سجله إنير فالينسيا بعد خطأ فادح من الحارس 

القطري سعد الشيب.

 وحـــاول منتخب قطر أن يستجمع قــواه بعد 
الهدف الملغي، لكن األفضلية ظلت في مصلحة 
الــفــريــق اإلكـــــوادوري الـــذي سيطر على مجريات 

اللعب في خط الوسط.
ــربــــة جـــــــزاء لــمــصــلــحــة  ــكـــم ضــ  واحــــتــــســــب الـــحـ
المنتخب اإلكــــوادوري بعد عرقلة سعد الشيبه 
لفالنسيا، ليسجل منها مهاجم فناربخشة التركي 
هـــدف الــســبــق لــلــفــريــق الــضــيــف فـــي الــدقــيــقــة 16. 
وحصل منتخب اإلكـــوادور على جرعة مضاعفة 
من الثقة بعد تسجيل هدف السبق، حيث واصل 
سيطرته الكاملة على أجواء المباراة وسط حالة 

من التراجع التام في صفوف العنابي القطري. 
وتــلــقــى الــمــهــاجــم الــقــطــري الــمــعــز عــلــي بطاقة 
صفراء بعد تدخله بقوة مع فالينسيا كما حصل 
اإلكــــــــوادوري مــويــســيــس كــايــســيــدو عــلــى بــطــاقــة 

صفراء بسبب الخشونة. 
ت الدقيقة 31 لتشهد تسجيل فالنسيا  وجــاء
الــهــدف الــثــانــي لــه وللمنتخب اإلكــــــوادوري بعد 
تــمــريــرة مــتــقــنــة مـــن الــنــاحــيــة الــيــمــنــى عـــن طــريــق 

أنجيلو بريسيادو، قابلها فالينسيا برأسه بشكل 
رائع إلى داخل الشباك القطرية.

 ولم يكتف المنتخب اإلكوادوري بالهدفين، بل 
 في تسجيل 

ً
حاول شن المزيد من الهجمات، أمال

الهدف الثالث، في الوقت الذي غابت في األنياب 
الــهــجــومــيــة للفريق الــقــطــري بشكل كــامــل، حيث 
لـــم يــنــجــح الــعــنــابــي فـــي تــهــديــد مــرمــى الــحــارس 
اإلكــوادوري هيرنان جالينديز ولو لمرة واحدة. 
وقــبــل دقيقتين مــن نهاية الــشــوط األول تعرض 
فالينسيا لــإصــابــة لــيــغــادر الــمــلــعــب، لكنه عــاد 

سريعا بعد تلقي العالج.

أول فرصة 

 وضاعت أول فرصة حقيقة للعنابي القطري في 
الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط 
األول بعد عرضية رائعة من حسن الهيدوس إلى 
الــمــعــز عــلــي أمـــام الــمــرمــى مــبــاشــرة، لــكــن مهاجم 
الدحيل سدد الكرة بشكل سيئ إلى خارج الشباك. 

ومــــع بـــدايـــة الـــشـــوط الـــثـــانـــي اســـتـــأنـــف منتخب 
اإلكـــــوادور نــشــاطــه الــهــجــومــي لــكــن دون خــطــورة 

حقيقية على المرمى القطري.
 وأنقذ سعد الشيب المرمى القطري من هدف 
ثالث في الدقيقة 55 وتصدى بصعوبة لتسديدة 
قوية أطلقها روماريو إيبارا من على خط منطقة 
ــوادوري جيجسون مينديز  الــجــزاء. وحصل اإلكــ
على بطاقة صــفــراء بعد تــدخــل قــوي ضــد حسن 

الهيدوس. 
وكان المعز علي قريبا من تسجيل الهدف األول 
للعنابي القطري في الدقيقة 62 بعد تمريرة رائعة 
من بيدرو ميجيل، قابلها المعز علي برأسه لكن 
الكرة مــرت بمحاذاة المرمى اإلكـــوادوري. ومرت 
الــدقــائــق األخــيــرة دون أن تشهد جــديــد، ليخرج 

الفريق اإلكوادوري فائزا بهدفين دون رد. 
)د ب أ(

قطر تخسر بثنائية في المباراة االفتتاحية
العنابي لم يظهر بمستواه المعهود

فالنسيا: منذ سحب القرعة 
كنت أحلم بالتسجيل

المباراة في سطور

قال أفضل العب في المباراة المهاجم االكوادوري فالنسيا 
»كــنــا نــعــرف انــهــا مــبــاراة صعبة لكننا استطعنا الــخــروج 
بنتيجة جــيــدة مـــن خـــالل الــلــعــب الــجــيــد. ســجــلــنــا هدفين 

سريعين وسيطرنا على مجريات اللعب تماما«.
وأضاف »منذ سحب القرعة، كنت احلم ان افتتح التسجيل 
مع منتخب بالدي، كنا في غاية التركيز وكنا نعرف قدرتنا 
على تحقيق نتيجة جــيــدة«. وتــابــع »لــدي بعض األمــل في 
خوض المباراة المقبلة على الرغم من اصابة في كاحلي 

تعرضت لها خالل المباراة«.
)أ ف ب(

• المباراة: قطر- اإلكوادور: صفر - 2
• الملعب: استاد البيت

ً
• الجمهور: 67372 متفرجا

• الدور األول
• الحكم: االيطالي دانييلي أورساتو

• األهداف: االكوادور: إينير فالنسيا 
)16 من ركلة جزاء و31(

• اإلنذارات:
قطر: سعد الشيب )15(، المعز علي 
)22(، كــريــم بــوضــيــاف )36(، أكــرم 

عفيف )78(
اإلكوادور: مويسيس كايسيدو )29(، 

جيغسون مينديس )56(

• التشكيلتان:
• قطر: سعيد الشيب- بيدرو ميغيل، 
عبد الكريم حسن، خوخي بوعالم، 
ــراوي، همام األمــيــن - عبد  بسام الـ
الـــعـــزيـــز حـــاتـــم، حــســن الــهــيــدوس 
)محمد وعد 72(، كريم بوضياف- 
أكــــرم عــفــيــف، الــمــعــز عــلــي )محمد 

مونتاري 72(
• الــــــــمــــــــدرب: االســـــبـــــانـــــي فــيــلــيــكــس 

سانشيس
• االكوادور: إيرنان غالينيدس- انخلو 
بـــريـــســـيـــادو، فــيــلــيــكــس تـــوريـــس، 
ــيـــس  ــرفـ ــيــــبــــه، بـ ــنــــكــــابــ ــيــ بــــيــــيــــرو هــ

استوبينيان- مويسيس كايسيدو 
)الن فرانكو 90(، جيغسون منديس، 
غونسالو بالتا - رومــاريــو ايبارا 
)جيريمي سارميينتو 68(، اينير 
فالنسيا )خــوســيــه سيفيونتيس 
77(، مـــيـــكـــايـــل اســـــــتـــــــرادا )كـــيـــفـــن 

رودريغيس 90(
• الــــمــــدرب: األرجــنــتــيــنــي غــوســتــافــو 

الفارو
)أ ف ب(

 الشيب: لم نلعب 
بالشكل المطلوب

قال حارس مرمى قطر سعد الشيب في تصريح تلفزيوني لقناة الكاس 
»اعتقد اننا لــم نلعب بالشكل المطلوب فــي أول نصف ساعة وحصلت 
أخــطــاء. فــي الــشــوط الثاني كنا افــضــل، وأتمنى ان نكون يــدا واحـــدة في 

المباراتين التاليتين ونقلل األخطاء«.

علي: بدأنا مرتبكين 

بدوره، رأى مهاجم قطر المعز علي أنه »بدأنا اول ربع ساعة مرتبكين 
وارتكبنا أخــطــاء اثـــرت على مجريات الــمــبــاراة. يجب ان نتعلم مــن تلك 
األخطاء. يجب تغيير الصورة وعلينا االستمرارية على مستوى الشوط 

الثاني وبأكثر حماس وقدرة بالوصول على مرمى الخصم«.

https://www.aljarida.com/article/5057


هولندا والسنغال تتواجهان من دون ديباي ومانيههولندا والسنغال تتواجهان من دون ديباي ومانيه

يتواجه منتخبا هولندا والسنغال على ملعب 
الثمامة الــيــوم، على وقــع شكوك مشاركة مهاجم 
المنتخب البرتقالي ممفيس ديباي، وتأكيد غياب 
نظيره في »أسود التيرانغا« ساديو مانيه لإلصابة، 
ضمن الجولة األولى من المجموعة األولى لمنافسات 

مونديال قطر 2022 لكرة القدم.
ــال ألــيــو سيسيه، مــــدرب السنغال،  ويــطــلــق رجــ
حملتهم في قطر بصفة أبطال إفريقيا، وهو اللقب 
القاري األول بتاريخ البالد، في حين التحقوا بركب 
المنتخبات المتأهلة للنهائيات للمرة الثالثة في 
تاريخهم عبر الملحق اإلفريقي بالفوز على مصر 
)صــفــر- 1 و1 - صــفــر ثــم 3-1 بــركــالت الــتــرجــيــح(، 
حالمين بــتــكــرار إنــجــاز 2002 عــنــدمــا بــلــغــوا ربــع 

النهائي.
لكنهم سيفتقدون في المالعب القطرية مانيه 

بسبب اإلصــابــة، أفــضــل العــب فــي الــقــارة السمراء 
وثاني أفضل الالعبين في جائزة الكرة الذهبية، 
ومسجل ركلتين ترجيحيتين حاسمتين في الفوزين 

القاري والعالمي.

إصابات األسود

وتلقت السنغال ضــربــة موجعة عقب 
ــدرة مـــهـــاجـــم بـــايـــرن  ــ ــ االعــــــــالن عــــن عـــــدم قـ
ميونيخ األلماني على التعافي في الوقت 
، وقبل 5 أيام من 

ً
المناسب، ليتأكد رسميا

انطالق المونديال، غيابه عن المنافسات.
كــمــا تــحــوم الــشــكــوك حـــول مــشــاركــة مــدافــع 
اليبزيغ األلماني عبدو ديالو بسبب مشاكل 
في ركبته. وفي غياب مانيه، سيحمل خاليدو 

كوليبالي شـــارة الــقــيــادة، غير أن مــدافــع تشلسي 
اإلنــكــلــيــزي، البالغ 31 عــامــا، يعيش بــدايــة موسم 
عــت بين تعرضه لــإلصــابــات وتبديل 

ّ
صعبة تــوز

المدرب.
وتوقع المراقبون أن 
يفرض كوليبالي نفسه 
كـــأحـــد عــمــالــقــة الـــدفـــاع 

في الدوري االنكليزي، غير أن انطالقته تأخرت بعد 
انضمامه إلى نادي غرب لندن بعد 8 أعوام قضاها 

في نابولي اإليطالي.

هولندا بحالة ذهنية جيدة

وال تبدو حالة المنتخب الهولندي، وصيف بطل العالم 
3 مــرات أعـــوام 1974 و1978 و2010، أفضل من نظيره 
السنغالي، إذ يستهل مشاركته األولــى منذ عــام 2014 

والحادية عشرة بصفوف مثقلة باإلصابات.
لكن بخالف بطل إفريقيا تصل »الطواحين الهولندية« 
بحالة ذهنية جيدة، حيث لم يذق المنتخب طعم الخسارة 
فــي 15 مــبــاراة، وتحديدا منذ تعيين لويس فــان خــال، 
الصعب المراس والبالغ 71 عاما، العام الماضي مدربا 

للمرة الثالثة في مسيرته.

وستنهي هولندا حالة انتظار دامت 8 أعوام ونصف 
العام منذ آخر مباراة لها في نهائيات كأس العالم، والتي 
قادها أيضا فان خال وحقق خاللها الفوز على مستضيفة 
مونديال 2014 البرازيل 3 - صفر. ويعاني هداف المنتخب 
ديــبــاي مــن مشكلة فــي أوتـــار ركبته منذ مشاركته مع 
المنتخب البرتقالي في سبتمبر، بينما أكد فان خال أن 
مهاجم برشلونة اإلسباني لن يبدأ المباراة االفتتاحية 

لكأس العالم بينما يواصل تعافيه.
كما خسرت هولندا جهود العب إنتر اإليطالي دنزل 
دامفريس جراء تعرضه الصابة في ركبته، خالل مشاركته 
مع ناديه أمــام أتاالنتا في الـــدوري اإليطالي قبل 8 أيام 
فقط من المواجهة المنتظرة أمام السنغال. حيث يعاني 
من مشكلة عضلية، في حين يثير قلب الدفاع فيرجيل 
( التساؤالت حول مستواه بعدما أظهر 

ً
فان دايك )31 عاما

عالمات ضعف غير معتادة مع ليفربول اإلنكليزي.  )أ ف ب(

فان دايكفان دايك... ... من مراهق من مراهق 
منبوذ إلى عمالقمنبوذ إلى عمالق

ل من 
َّ
من مراهق أهمله فريق فيليم 2 تيلبورغ، وقل

ل الهولندي فيرجيل فان دايك  قدراته خرونينغن، تحوَّ
إلى أغلى مدافع في العالم، عندما انضم لليفربول 

اإلنكليزي مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.
وتزامن موسمه األول مع ليفربول مع بلوغ الفريق 
نهائي دوري أبطال أوروبــا، الذي خسره أمام ريال 

مدريد )3-1(.
لكن فان دايك تألق في الموسم التالي، وساهم في 
قيادة »الريدز« للفوز باللقب األوروبي للمرة السادسة 

في تاريخه بعد التغلب على توتنهام.
وبـــفـــارق قليل مـــن الــنــقــاط، خــســر جـــائـــزة الــكــرة 
الذهبية عام 2019 أمام ليونيل ميسي، لكنه حصل 
على تقدير أقــرانــه، بفوزه بجائزة أفضل العــب في 

الدوري الممتاز.
خــالل مــوســم 2019/ 2020، خــاض فيرجيل كل 
الدقائق المتاحة مع فريقه، في موسم أنهى خالله 
ــراز اللقب، لكن   إلحـ

ً
 دام 30 عــامــا

ً
ليفربول انــتــظــارا

 في الموسم 
ً
 جدا

ً
غياب المدافع العمالق كان مؤثرا

التالي بعد إصابته.

أدى تمزق في الرباط الصليبي األمامي في القدم 
اليمنى إلى ابتعاد فان دايك ألكثر من تسعة أشهر، 

به صيف 2021 عن كأس أوروبا.  ما غيَّ
ر التحاق فــان دايــك بمنتخب بــالده حتى 

َّ
تأخ

2015، ما أفقده فرصة التواجد بمونديال البرازيل 
.2014

أثناء وجــوده في أكاديمية فيليم 2، عمل فان 
دايـــك بـــدوام جزئي فــي غسل األطــبــاق فــي مطعم 
بــريــدا، لكن تدخل مــارتــن كــومــان، والــد النجمين 

السابقين رونالد وإيرفين.
اكتشف كومان األب، فيرجيل أثناء عمله في 
خــرونــيــنــغــن، وهـــو الـــنـــادي الــــذي انــضــم إلــيــه في 
انتقال مجاني عام 2010، فظهر للمرة األولى في 
الــعــام التالي، لكن األنــديــة الهولندية الكبرى لم 
تخطب وده، ما مهد الطريق النتقاله إلى سلتيك 
االسكتلندي عــام 2013، وأثـــار فــان دايــك إعجاب 
ساوثمبتون، فاستعاد الالعب العالقة مع رونالد 
كومان هذه المرة، مدرب النادي، ومنه انتقل إلى 

ليفربول.

ً
باب غي: طموحنا كبير جدا

أكد العب وسط منتخب السنغال 
بــــاب غــــي، أن هــــدف بـــــالده »طـــمـــوح، 
«، رغم أن »أسود تيرانغا« 

ً
طموح جدا

ستخوض الــعــرس الــكــروي العالمي 
في مونديال قطر من دون أفضل العب 
إفريقي وثاني أفضل العب في العالم 

المهاجم ساديو مانيه لإلصابة.
• فازت السنغال بالنسخة األخيرة 
ــم إفـــريـــقـــيـــا، وتـــمـــلـــك تــشــكــيــلــة  ــ مــــن أمـ

صلبة، هل لديك أي توقعات؟
- بالطبع هــنــاك تــوقــعــات. الــنــاس 
تـــعـــلـــم أنــــنــــا نـــمـــلـــك تــشــكــيــلــة تــتــمــتــع 
بــمــواصــفــات، وفــزنــا بـــأول كـــأس أمــم 
إفريقيا في تاريخ السنغال. ينتظرون 
اآلن أن نكون على الموعد أمام العالم 
بـــأســـره. لــديــنــا هـــدف فــي ذهــنــنــا، لن 
ح عــنــه، لكنه طــمــوح، طموحنا  أصــــرِّ

.
ً
كبير جدا

نملك العديد من الالعبين البارزين 
ــة كــبــيــرة،  ــديــ ــي أنــ ــن يـــلـــعـــبـــون فــ ــذيــ الــ
لــــذا لـــمـــاذا ال نــحــلــم مــثــل فــرنــســا أو 
إســـبـــانـــيـــا؟ ال نــشــعــر أنـــنـــا أدنـــــى من 
 
ً
هــذه المنتخبات. العالم يعلم جيدا
قدراتنا، وتمكنا من أن نبرهن على 
أن السنغال بإمكانها أن تحلم على 

أعلى مستويات جميع األمم.
• هل من الممكن تحقيق ذلك من 

دون ساديو مانيه؟
ــر كـــل شـــيء،  - ســـاديـــو مــانــيــه يــغــيِّ
ــمــــس الــــــكــــــرة يـــبـــدأ  ــلــ د أن يــ بـــــمـــــجـــــرَّ
المنافسون بالقول انتباه، وهذا األمر 
ر اآلخـــريـــن. الــقــائــد هــو خاليدو  يــحــرِّ
كوليبالي، لكن عندما يتكلم مانيه في 
غرفة تبديل المالبس، فأنت تستمع. 
ال يمكن اســتــبــدال مــانــيــه، لكن نملك 
الــعــديــد مـــن الــمــهــاجــمــيــن الــجــيــديــن، 

والعـــبـــي أجــنــحــة مـــع أســـلـــوب يشبه 
أسلوبه، سرعته، واختراقاته.

• هناك عدة قادة، مثل: كوليبالي، 
إدوار مندي، إدريسا غانا غي.

ــديَّ الــكــثــيــر مـــن االحـــتـــرام لــهــم.  - لــ
لـــقـــد اســتــقــبــلــونــي بـــطـــريـــقـــة رائـــعـــة. 
ــم أشـــقـــائـــي الـــكـــبـــار، وأســـتـــمـــع إلــى  هـ
نصائحهم. كنت أعرف أنهم جيدون، 
ــذي يــمــلــكــونــه. إذا  ــ لــكــن الـــتـــواضـــع الـ
 وتأتي من 

ً
كنت تبلغ 18 أو 19 عاما

الدرجة الثانية، فإنهم يحترمونك كما 
يــحــتــرمــون ســاديــو مــانــيــه. يدعمون 
الــفــريــق. كــمــا أن عــبــدو ديــالــو يجلب 
خــبــرتــه، وهـــنـــاك الــشــبــاب عــلــى غـــرار 
بامبا ديينغ وباب ماتار سار. حتى 
بــالــنــســبــة لــلــســنــوات الــمــقــبــلــة، لدينا 

احتماالت جيدة.
• بالنسبة لك، سارت األمور بشكل 

ســريــع مـــع الــســنــغــال منذ 
مباراتك الدولية األولى 

قبل عام.
- الـــــــقـــــــدامـــــــى عـــلـــى 
غرار غانا غي يقولون 

 أنـــت تملك 
ً
لــي غــالــبــا

الــــحــــظ، لــــم تــخــتــبــر 
الــــمــــتــــاعــــب. تــصــل 
مـــبـــاشـــرة، وحــتــى 
قبل أن تخوض 5 

مباريات تفوز بأمم 
إفريقيا. صحيح أنني وصلت بعد 
عمل الجميع واســتــفــدت! كــان الحظ 
ــفــــوز بــــــأول لــقــب  ــى جـــانـــبـــي فــــي الــ ــ إلـ

للبالد. لقد تميزت إلى األبد.

باب غي

فان دايك

٧:٠٠م
هولندا x السنغال
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اإلنكليز يستهلون »حلم اللقب« 
بمواجهة المنتخب اإليراني

هــل ســيــؤدون النشيد الــوطــنــي أم ال؟ هل 
سيحتفلون في حال سجلوا؟، هذا النوع من 
األسئلة سيكون محور االهتمام قبل انطالق 
مباراة إيران اليوم، على استاد خليفة الدولي، 
مع إنكلترا الطامحة إلى مجد طال انتظاره، 
وذلك في افتتاح منافسات المجموعة الثانية 

من مونديال قطر 2022 لكرة القدم.
وبين منتخب يحلم منذ عقود بمعانقة 
 واستعادة الفرحة التي عاشها 

ً
المجد مجددا

على أرضه عام 1966 حين توج بلقبه الكبير 
ــارق فـــي مستنقع  ــر غــ األول والـــوحـــيـــد، وآخــ
األســـئـــلـــة حـــــول مـــوقـــفـــه مــــن االحـــتـــجـــاجـــات 
الحاصلة فــي الــبــالد منذ أكــثــر مــن شهرين، 
على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، يبدأ 
المنتخبان اإلنكليزي واإليــرانــي رحلتهما 
بالمونديال القطري فــي أول مواجهة على 

اإلطالق بين الطرفين.
عــلــى الـــــــورق، تـــهـــدف إنـــكـــلـــتـــرا، الــمــصــنــف 
خامسة عالميا ورابعة مونديال 2018، إلى 
المركز االول في المجموعة، لكن بعد دوري 
أمـــم كـــارثـــي، تــبــدو تشكيلة الـــمـــدرب غــاريــث 
 عــن إصــابــات 

ً
، فــضــال

ً
ساوثغيت أقــل إقــنــاعــا

، احتفظ 
ً
هددت االستقرار الدفاعي. هجوميا

اإلنــكــلــيــز بــقــوتــهــم الـــضـــاربـــة بــقــيــادة هـــداف 
النسخة الماضية هــاري كين )6(، والبعيد 
هدفين عن الرقم القياسي اإلنكليزي لواين 

روني.

وتتركز األنظار على منتخب إيران، في ظل 
احتجاجات مستمرة منذ سبتمبر على خلفية 

وفــاة الشابة أميني، بعد توقيفها من 
قبل شــرطــة األخـــالق فــي طــهــران لعدم 
التزامها بقواعد اللباس الصارمة في 
الجمهورية اإلسالمية. نتيجة لذلك، علت 
أصوات مطالبة االتحاد الدولي )فيفا( 

باستبعاد إيران من البطولة.
عــلــى الــصــعــيــد الــتــنــافــســي، فـــإن تشكيلة 

العائد الى تدريب المنتخب كيروش، قد تواجه 
أزمــــة حــقــيــقــيــة فـــي خـــط الـــهـــجـــوم، بــحــال عــدم 

تعافي نجمها آزمون من اصابة بربلة ساقه.
وفــــــي ظــــل الـــمـــبـــاراتـــيـــن الــصــعــبــتــيــن ضــد 
الــواليــات المتحدة وويــلــز، يـــدرك ساوثغيت 
أنــه ال مكان للتعثر أمــام إيـــران، وإال ستزداد 

النقمة عليه.
وسيكون من الصعب على اإليرانيين في 
أفــضــل أيــامــهــم أن يــقــارعــوا اإلنــكــلــيــز فــي ظل 
وجود كين والمتألق بوكايو ساكا وفيل فودن 
في خط المقدمة، لكن »األسود الثالثة« يصلون 
الــى قطر على خلفية 6 مباريات متتالية من 
دون فوز في سلسلة هي األسوأ لهم منذ 1993.
)أ ف ب(

يقال »لكل امــرئ مــن اسمه نصيب«، 
والــالعــب اإليــرانــي ســـردار آزمـــون، الــذي 
يعني »القائد تحت االختبار«، سيكون 
محط أنــظــار فــي مــونــديــال قطر 2022، 
ــي« الجدل 

ّ
ــار مهاجم »تــيــم مــل بعدما أثـ

 إلى جانب االحتجاجات 
ً
باصطفافه علنا

المناهضة للنظام في بالده.
ــــرت شـــائـــعـــات عن  فــــي ســبــتــمــبــر، سـ
انقسام داخــل الفريق، ومنشورات على 
مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي تختفي 
بظروف غامضة، ودعم للتظاهرات من 

أساطير سابقة في اللعبة.
األبـــرز حينها، كــان المهاجم ســردار 
آزمون، الذي يلعب لصالح باير ليفركوزن 
األلماني منذ 2022، بسترة ســوداء من 
دون شــعــار، تخفي قميص المنتخب 
اإليراني، وقف آزمون وقت عزف النشيد 
الوطني خالل المباراة الدولية الودّية بين 

بالده والسنغال.
»ميسي اإليراني«  بدأ الالعب الملقب بـ
المباراة جالسا على مقاعد البدالء، ما 
أثــار شائعات عن احتمالية استبعاده، 
لكنه شــارك في الشوط الثاني وسجل 

 برأسية متقنة أفرحت كيروش.
ً
هدفا

لم يحتفل آزمون بالهدف، على غرار 
ــه بعدها  ــ زمـــالئـــه فـــي الــمــنــتــخــب، ووّجــ
رسائل عدة عبر حسابه على »إنستغرام«، 
من بينها واحدة ُحذفت، للتنديد بقمع 

الحركة االحتجاجية في إيران.

 
ً
وكتب آزمون حينها »قلبي ُكسر حقا

لمهسا أميني واألبرياء مثلها، لقد تركوا 
.»

ً
 في قلب األمة لن ينساه التاريخ أبدا

ً
ألما

 وجود المهاجم في قائمة 
ً
وكان الفتا

كيروش، رغم تعّرض األخير لضغوطات 
حكومية وفق مواقع إخبارية إيرانية.

األكيد حتى الساعة أن آزمون يتواجد 
مع منتخب بالده في قطر، لكن مشاركته، 
ورد فعله في المباريات وتصريحاته، ال 

تزال قيد انطالق صافرة البداية.

هاري كين نجم إنكلترا

مهدي تاريمي نجم إيران

... والمنتخب اإليراني المنتخب اإلنكليزي

ساوثغيت السترجاع ثقة الجمهور اساوثغيت السترجاع ثقة الجمهور اإلإلنكليزينكليزي
بــعــدمــا أعــــاد إنــكــلــتــرا لــلــعــب 
دورهــــا بــيــن الــكــبــار بــالــوصــول 
إلى نصف نهائي نسخة 2018، 
ونــهــائــي كـــأس أوروبـــــا 2020، 
فقد المدرب غاريث ساوثغيت 
الــكــثــيــر مــن ثــقــة الــجــمــهــور قبل 
ــقــــطــــري، بـــعـــد 6  الــــمــــونــــديــــال الــ
مباريات من دون فوز في أسوأ 

سلسلة منذ 1993. 
لكن هــذه السلسلة يجب أال 
نسي الجمهور اإلنكليزي أين 

ُ
ت

كان المنتخب قبل فترة ليست 
بالطويلة جــدا، والحديث هنا 
عــن الــكــارثــة الــمــزدوجــة لــكــأس 

2014، حـــيـــث انـــتـــهـــى  ــالــــم  ــعــ الــ
ــود الـــثـــالثـــة« فــي  ــ مـــشـــوار »األســ
الـــــــدور األول، وكــــــأس أوروبــــــا 
2016 حــيــن أقــصــتــهــم أيــســلــنــدا 
ــتـــواضـــعـــة مــــن الـــــــدور ثــمــن  الـــمـ

النهائي )1-2(.
فــــي 2013، وضـــــع االتــــحــــاد 
اإلنــكــلــيــزي لنفسه هـــدف بلوغ 
نــصــف الــنــهــائــي مـــع الـــوصـــول 
الى كأس أوروبا 2020 والفوز 

بكأس العالم.
وكـــانـــت مــهــمــة مــعــقــدة بــقــدر 
ــة »االســــــتــــــدارة بــنــاقــلــة  ــاولـ ــحـ مـ
ــا أفـــــــاد رئـــيـــس  ــ ــــط«، وفــــــق مـ ــفـ ــ نـ

االتــحــاد اإلنكليزي فــي حينها 
غـــريـــغ دايـــــــك، لـــكـــن ســاوثــغــيــت 
تــمــكــن حــتــى مـــن تـــجـــاوز حجم 
الــتــوقــعــات بــإيــصــال المنتخب 
ــي الــــــــى نــــهــــائــــي كــــأس  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
ــا فـــي صــيــف 2021 قــبــل  ــ أوروبــ
ــد إيـــطـــالـــيـــا  ــ الــــخــــســــارة عــــلــــى يـ

بركالت الترجيح.

يجب االستفادة من كل لحظةيجب االستفادة من كل لحظة

وقــــــــد ُرمــــــيــــــت كــــــــرة تــــدريــــب 
ــثـــالثـــة« فـــي حــضــن  »األســـــــود الـ
ساوثغيت قبل ستة أعوام، إثر 

نهاية محبطة لمشوار قصير 
مع سام أالردايس.

في البداية، ُعّين ساوثغيت 
 على أنه نموذج يحتذى 

ً
مؤقتا

بـــه بــالــنــســبــة التـــحـــاد الــلــعــبــة، 
ــــوط أالردايــــــــــــــس فــي  ــقـ ــ ــد سـ ــعــ بــ
فــــخ صــحــيــفــة كــشــفــت انــــه قـــدم 
نصائح حــول »االلــتــفــاف« على 
الـــقـــواعـــد الــخــاصــة بــانــتــقــاالت 

الالعبين.
وانــــتــــهــــى مـــــشـــــوار دام ثــــالث 
سنوات لساوثغيت مع ميدلزبره 
بالهبوط إلى المستوى الثاني، 
فيما كــانــت رحلته متذبذبة مع 

منتخب ما دون 21 سنة، ليصل 
ــة« بــســيــرة  ــثــــالثــ مــــع »األســـــــــود الــ

ذاتية متواضعة.
ورغــــم ذلــــك، قـــاد إنــكــلــتــرا أول 
نصف نهائي للمونديال في 28 
، في أولى بطوالته الكبرى 

ً
عاما

قـــبـــل أربــــعــــة أعــــــــوام بـــمـــونـــديـــال 
روســـــــيـــــــا، قــــبــــل أن يـــــكـــــون قــــاب 
ــــن مــنــحــهــا  قـــوســـيـــن أو أدنـــــــى مـ

اللقب القاري الصيف الماضي.

ساوثغيت

يستهل المنتخب اإلنكليزي 
حلمه بالعودة إلى منصات 

التتويج في مونديال 2022 
بمواجهة المنتخب 

اإليراني اليوم.

سردار والمدرب كيروش خالل التدريبات

سردار... »ميسي اسردار... »ميسي اإلإليراني«يراني«

4:00م
إنكلترا x إيران
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ًالمنتخب األميركي في مواجهة ويلز 
العائد للمونديال بعد 64 عاما

يستضيف استاد أحمد بن 
علي مواجهة ويلز وأميركا، 

اليوم، ضمن منافسات الجولة 
األولى من المجموعة الثانية 

للمونديال.

يــــتــــأهــــب الـــمـــنـــتـــخـــب األمــــيــــركــــي 
لمواصلة الصحوة وتصحيح المسار 
عندما يستهل مشواره في مونديال 
2022 لكرة القدم، بمواجهة منتخب 
ــن( عــلــى ملعب  ــيـ ــنـ ــوم )االثـ ــيـ ويـــلـــز الـ
استاد أحمد بن علي، ضمن منافسات 

الجولة األولى للمجموعة الثانية.
ــة  ــنـــســـخـ ــد أن غـــــــــاب عـــــــن الـ ــ ــعــ ــ وبــ
الماضية من المونديال التي أقيمت 
ــقـــب الـــمـــشـــاركـــة فــي  فــــي روســـــيـــــا، عـ
نهائيات البطولة سبع مرات متتالية، 
أوالهـــا فــي 1990، يتطلع المنتخب 
األميركي إلــى فــرض حضوره بقوة، 
 بعد أن نجح في تصحيح 

ً
خصوصا

مــســاره بشكل واضـــح خــال األعـــوام 
الماضية.

ــيـــركـــي،  ويــتــســلــح الــمــنــتــخــب األمـ
صــاحــب الــمــركــز الـــســـادس عــشــر في 
تــصــنــيــف الــفــيــفــا لــلــمــنــتــخــبــات، في 
مشاركته الحادية عشرة بالمونديال، 
بــجــيــل جــديــد مــن الــاعــبــيــن، وتحت 
قيادة المدير الفني جريج بيرهالتر.

وبعد صدمة الغياب عن مونديال 
2018 فـــي روســـيـــا، نــجــح المنتخب 

األمـــيـــركـــي فــــي اســـتـــعـــادة الــــتــــوازن، 
ووصـــل إلــى نهائي الــكــأس الذهبية 
في عامي 2019 و2021، وتوج بلقب 

نسخة 2021.
وحــســم الــفــريــق األمــيــركــي تأهله 
إلـــى مــونــديــال قــطــر بـــإحـــراز الــمــركــز 
الثالث في تصفيات أميركا الشمالية 
والوسطى والكاريبي )الكونكاكاف(.

مواهب بارزة

ويضم المنتخب األميركي الحالي 
بين صفوفه مجموعة من المواهب 
البارزة، من بينها: سيرجينو ديست، 
ــتـــون مــاكــيــنــي، وكــريــســتــيــان  وويـــسـ
ــانــــي ريـــنـــا،  ــيــــوفــ بـــولـــيـــســـيـــتـــش، وجــ
 بقوة 

ً
وتيموثي ويا، ويبدو مرشحا

للتأهل من المجموعة الثانية، التي 
تضم أيضا منتخبي إنكلترا وإيران.

 بــتــقــديــم 
ً
لــكــنــه ســـيـــكـــون مـــطـــالـــبـــا

 أمــام منتخب ويلز، 
ً
بداية قوية غــدا

العائد إلى نهائيات المونديال للمرة 
األولى منذ نسخة عام 1958، والتي 
شهدت مشاركته السابقة الوحيدة 

في المونديال، وقد وصل فيها إلى 
دور الثمانية.

وأثـــار بيرهالتر حــالــة مــن الجدل 
ــاره لــقــائــمــة  ــيــ ــتــ فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــاخــ
ــابــــق، حــيــث  الــمــنــتــخــب فــــي وقـــــت ســ
 مــن الــاعــبــيــن الــذيــن 

ً
اســتــبــعــد عــــددا

لوا عناصر أساسية بالفريق في  شكَّ
األعوام األخيرة، لكنه حظي بالتأييد 
بعدها، وانتهت حالة الجدل بتطور 
األداء خال فترة اإلعداد للمونديال.

ــأهــــل إلــــــى قــطــر  ــتــ ــد حـــســـم الــ ــعــ وبــ
2022، شـــهـــدت الـــمـــبـــاريـــات الـــوديـــة 
للمنتخب األميركي فوزه على نظيره 
 
ً
المغربي 3 - صفر، وتعادله سلبيا

 
ً
مـــع أوروغـــــــــواي، ثـــم حــقــق انــتــصــارا

 على غرنادا 5 - صفر، وتعادل 
ً
ساحقا

مــع الــســلــفــادور 1 - 1 فــي دوري أمم 
الكونكاكاف في يونيو الماضي.

وفي آخر مباراتين وديتين له قبل 
المونديال، خسر المنتخب األميركي 
ــانـــي صـــفـــر - 2،  ــابـ ــيـ أمــــــام نـــظـــيـــره الـ
 
ً
وتعادل مع نظيره السعودي سلبيا

في سبتمبر الماضي.
ــــذي يــقــوده  ــلـــز، الـ ــا مــنــتــخــب ويـ أمــ

المدرب روبرت بيج، ويحتل المركز 
الــتــاســع عــشــر فـــي تــصــنــيــف الــفــيــفــا، 
فيطمح إلى أن يصنع مفاجأة مبكرة 
 من الغياب 

ً
في البطولة، بعد 64 عاما

عن كأس العالم.
ورغــــــــــــم الــــــغــــــيــــــاب الــــــطــــــويــــــل عـــن 
المونديال، حصد منتخب ويلز خبرة 
المنافسات الدولية عبر المشاركة في 
نسختي 2016 و2020 من كأس األمم 

األوروبية.
وبعد أن احتل المركز الثاني في 
مجموعته بــالــتــصــفــيــات األوروبـــيـــة 
للمونديال، نجح منتخب ويلز في 
تجاوز عقبتي النمسا وأوكرانيا في 
 إلى 

ً
الملحق األوروبي، ليعود أخيرا

نهائيات المونديال.
ق منتخب ويلز وجماهيره 

ِّ
ويعل

اآلمال بشكل كبير على النجم غاريث 
 من 

ً
 عددا

ً
بيل، لكن الفريق يضم أيضا

المواهب الواعدة، مثل نيكو ويليامز 
ودان جيمس. 

)د ب أ(

يستعد األميركيون تيموثي وياه، 
وخيسوس فيريرا وجيوفاني رينا 
ــنـــاء العــبــيــن دولــيــيــن  )وجــمــيــعــهــم أبـ
سابقين(، لخوض مباراتهم األولى في 
نهائيات كأس العالم االثنين )اليوم( 
ضـــد ويـــلـــز، إمــــا لــلــســيــر عــلــى خطى 
آبائهم أو كتابة تاريخهم الشخصي 

في قطر.

 وياه األسطورة 

ال شـــك أن تــيــمــوثــي يــمــلــك الــوالــد 
األكثر شهرة واألفضل بين الثاثة، 
إذ قـــّدم الــمــهــاجــم الــدولــي الليبيري 
السابق جورج وياه مستويات رائعة 
فــــي مـــســـيـــرتـــه، ال ســيــمــا مــــع مــيــان 
ــاريـــــس ســـــان جـــرمـــان  ــ االيــــطــــالــــي وبـ
ــاز بــجــائــزة الــكــرة  الــفــرنــســي، كــمــا فــ
ــام 1995 لــيــصــبــح أول  ــ الـــذهـــبـــيـــة عـ

العــب غير أوروبـــي يتوج بالجائزة 
المرموقة، وهو اآلن رئيس ليبيريا.

 فـــي كـــأس الــعــالــم، 
ً
ــدا ــ لـــم يـــشـــارك أبـ

وهو امتياز سيحظى به ابنه تيموثي 
مــهــاجــم لــيــل الــفــرنــســي والــمــنــتــخــب 

األميركي.

 فيريرا والخيبة 

في سن الـ21، من المتوقع أن يكون 
خــيــســوس فــيــريــرا عــلــى رأس هجوم 
منتخب الــعــم ســـام فــي كـــأس الــعــالــم 
ــده عــلــى شــرف  ــ ــم يــحــصــل والــ الـــتـــي لـ

المشاركة بها.
 
ً
 دولـــيـــا

ً
كــــان دافـــيـــد فـــيـــريـــرا العـــبـــا

 وفــــاز بــكــوبــا أمــيــركــا عــام 
ً
كــولــومــبــيــا

2001 مــع »لـــوس كــافــيــتــيــروس«، لكن 
نتائج المنتخب تــراجــعــت بعد ذلك 
وفشل في التأهل إلى نهائيات كأس 

الـــعـــالـــم 2002 و2006 و2010 الــتــي 
شكلت فرصة له للمشاركة فيها.

 رينا المرجع 

ُيعتبر رينا شخصية بارزة في كرة 
القدم األميركية، إذ خاض أكثر من مئة 
مباراة دولية وشــارك في أربــع نسخ 
لكأس العالم بين 1994 و2006، وفي 
ســن العشرين، يبدو ابنه جيوفاني 
 ويلعب بانتظام مع 

ً
ــدا  واعـ

ً
مهاجما

بوروسيا دورتموند األلماني.
كــانــت الــفــرصــة مــتــاحــة للمهاجم 
الــشــاب )20 عــاًمــا( لتمثيل المنتخب 
ــــي أو  ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ اإلنـــــكـــــلـــــيـــــزي أو األرجـ
 لـــجـــذور عــائــلــتــه، 

ً
ــرا ــظـ الــبــرتــغــالــي، نـ

 بالسير 
ً
لكنه أوضــح أنــه رغــب دائــمــا

على خطا والــَديــه والــدفــاع عن ألــوان 
المنتخب األميركي.

جانب من تدريبات المنتخب الويلزي

من تدريبات المنتخب األميركي

غاريث بيل مصدر 
قلق الخصوم

أكــد العــب خــط الــوســط الــدولــي األميركي كيلين أكوستا، أن هــدف منتخب 
باده يتمثل بإيقاف قائد نظيره الويلزي غاريث بيل، عندما يتقابل المنتخبان، 
االثنين )اليوم(، ضمن الجولة األولى من منافسات المجموعة الثانية في مونديال 

قطر 2022 لكرة القدم.
 الخطر الذي يمثله نجم ريال مدريد اإلسباني السابق، 

ً
ويدرك أكوستا جيدا

 لبايل 
ً
بعدما أمضى األشهر األربعة الماضية زميا

بألوان فريق لوس أنجلس إف سي في.
ل الويلزي إلى نجم  وقبل أسبوعين، تحوَّ

فريقه، بقيادته إلحراز لقب الدوري، بعدما 
أظهر قدرته على اقتناص الفرص 

الـــــحـــــاســـــمـــــة، بـــتـــســـجـــيـــلـــه 
هـــــــــدف الــــــتــــــعــــــادل فـــي 

 
ً
الدقيقة 128، فارضا
ــــات  ــو ركــ ــاريــ ــنــ ــيــ ســ
الـــــــتـــــــرجـــــــيـــــــح أمــــــــــام 

فيادليفا أونيون.
ورأى أكــــوســــتــــا أن الـــضـــربـــة 

الــرأســيــة الــتــي سجلها بيل بعدما 
ارتقى فوق مدافع فيادلفيا العماق 
جــــاك إلـــيـــوت، كــشــفــت الــحــاجــة إلــى 

مراقبة الويلزي عن كثب.
 :

ً
ق إلى خطورة زميله، قائا وتطرَّ

 مثل غاريث الوقت 
ً
»إذا منحت العبا

والــمــســاحــة، فــســوف يستغلك كما 
رأيت في نهائي الدوري األميركي«.
، وبــعــدمــا 

ً
ــا ــامــ فـــي ســـن الـــــ 33 عــ

وجــد نفسه بصراع مع اإلصابات 
الــمــتــكــررة وتــقــلــيــص عـــدد دقــائــقــه 
 
ً
على أرض الملعب، بات بيل بعيدا
عــن صــورة الــاعــب المذهل الــذي 
أقــنــع نـــادي ريـــال مــدريــد بوضع 
101 مــلــيــون دوالر عــلــى طــاولــة 
المفاوضات في صفقة قياسية 

عام 2013.

 رودون يستذكر 
مشاعر فرحة التأهل

 
ً
، وهو حاليا

ً
رغم أن المغامرة الوحيدة لباده في كأس العالم قبل 64 عاما

في الخامسة والعشرين من عمره، فحتى صور تلك المشاركة يصعب تذكرها 
بالنسبة لقلب دفاع منتخب ويلز جو رودون، يجد الاعب المعار من توتنهام 
اإلنكليزي إلى رين الفرنسي نفسه يستعد لخوض المباراة األولــى لمنتخب 
ويلز في كأس العالم منذ 1958، وذلك حين تتواجه اليوم مع الواليات المتحدة 
في مونديال قطر، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم الجارة إنكلترا 

وإيران.
وحجز رجال المدرب روب بايج مقعدهم في النهائيات األولى على اإلطاق 
بالشرق األوسط والمنطقة العربية، بعد تخطي الملحق األوروبي بالفوز على 
أوكرانيا 1 - صفر بكارديف في نهائي المسار األول، بعد تغلبهم على النمسا 

2 - 1 في نصف النهائي.
وقال رودون: »أفكر بالمشاعر التي خالجت الناس في ذلك اليوم بكارديف، 

السيما في المنزل مع جميع المشجعين. لقد أثر ذلك بكل الاعبين«.
. عائلتي وكل 

ً
وتابع الاعب الفارع الطول )1.93م(: »لقد كانت رحلة طويلة جدا

أصدقائي كانوا يبكون بعد المباراة، وبالتالي كان بإمكاني أن أرى ما يعنيه 
)التأهل( بالنسبة لهم«.

حتى كأس أوروبا 2016 عندما وصلت الى الدور نصف النهائي، حاولت ويلز 
 تكرار اإلنجاز الذي حققه فريق 1958 بقيادة جون تشارلز وكليف جونز 

ً
مرارا

بالتأهل لنهائيات بطولة كبرى، لكنها فشلت.

»مافيا ويلزية«

ويستمتع خريج أكاديمية سوانسي 
الــكــرويــة بــالــحــيــاة فــي ريـــن الــــذي يحتل 
المركز الثالث في الــدوري الفرنسي بعد 

11 مباراة من دون هزيمة.
بجانب غاريث بيل، المدافع بن ديفيس 
و»الـــمـــواطـــن الــويــلــزي الــشــرفــي« الــكــوري 
الجنوبي هيونغ-مين سون، أنشأ رودون 
في توتنهام »مافيا ويلزية« خفيفة الظل 

بتدخاتها على منصات التواصل 
االجـــتـــمـــاعـــي الـــخـــاصـــة بــالــنــادي 

اللندني.
وفرض رودون نفسه ركيزة 
ــا فـــــي تــشــكــيــلــة  ــنـــهـ ال غــــنــــى عـ
 
ً
 مهما

ً
المدرب بايج، ولعب دورا

فـــي وصــــول ويــلــز فـــي صيف 
2021 لـــلـــدور ثــمــن الــنــهــائــي 
لـــكـــأس أوروبــــــا فـــي بــطــولــة 

خــاض خالها المنتخب 
ــروف  ــي ظــ ــن فــ ــيـ ــاراتـ ــبـ مـ

 
ً
ــارة جــــدا ــ مــنــاخــيــة حــ

بأذربيجان.

خيسوس فيريرا مع الجماهير

وياه ورينا وفيريرا وإرث اآلباء الكروي

https://www.aljarida.com/article/5014


نيفيش

ااإلإلثارة حاضرة ثارة حاضرة 
في المعسكر األلمانيفي المعسكر األلماني

أبدى العبو المنتخب األلماني 
حماسهم الشديد قبل بدء 

منافسات مونديال قطر 
2022، بينما أشاد فليك 

مدرب المنتخب بمانويل نوير 
حارس مرمى الفريق.

يبدأ المنتخب األلماني حملته في بطولة 
كأس العالم لكرة القدم »قطر 2022«، األربعاء، 
بمواجهة المنتخب الــيــابــانــي، لكن الفريق 
ــارة قــبــل بــدء  ــاإلثـ يمكنه بــالــفــعــل الــشــعــور بـ

المنافسات.
ــال ســـيـــرج غـــنـــابـــري مــهــاجــم منتخب  ــ وقـ
ألمانيا، إن »التوتر آخذ في الــزيــادة«، قبيل 
ســاعــات مــن انــطــاق منافسات كــأس العالم 

 لبدء البطولة.
ً
في قطر، وأنه يتطلع كثيرا

« بتصريحاته خال 
ً
أدلى غنابري »27 عاما

مؤتمر صحافي أقيم أمس، في بلدة الشمال، 
الواقعة على بعد حوالي 120 كلم إلى الشمال 
من الدوحة، وحيث يوجد معسكر المنتخب 

األلماني.
وقــــال الـــاعـــب، الــــذي ســبــق أن خـــاض 36 
مباراة مع المنتخب األلماني أحزر خالها 
 وفاز قبل موسمين بـ »السداسية« 

ً
20 هدفا

مع فريقه الحالي بايرن ميونيخ » مع مرور 

 إلى 
ً
األيام، يزداد الضغط، وإنني أتطلع كثيرا

بدء المونديال«.
ويخوض غنابري أول نهائيات بطولة 
كــأس العالم فــي مــشــواره، بعدما غــاب عن 
مونديال روسيا قبل أربــع سنوات بسبب 
اإلصابة، وسجل منذ بداية الموسم عشرة 
أهداف وهو اآلن في حالة ممتازة، بعد أن 
اجــتــاز فــتــرة سيئة؛ األمـــر الـــذي أقــر بــه في 

تصريحاته أمس.
وأوضـــح: »مــن األفضل أن تصل ورأســك 
مرفوع ولديك ثقة بنفسك. عندما ال تسير 
األمور على ما يرام، ما عليك القيام به هو 
 وال 

ً
العمل الجاد، ألنك عندما تكون مهاجما

تسجل فــي بضع مــبــاريــات، تنتابك أفكار 
ســلــبــيــة«.وتــابــع: »مـــن الــجــيــد الــلــعــب بشكل 
أفضل وإحــراز األهــداف مرة أخــرى. آمل أن 

أتمكن من الحفاظ على هذا المستوى«.
ويـــخـــوض الــمــنــتــخــب األلــمــانــي بــقــيــادة 

المدرب هانزي فليك منافسات المونديال 
ضــمــن الــمــجــمــوعــة الــخــامــســة، الــتــي تضم 
 إسبانيا وكوستاريكا، وسيواجه »ال 

ً
أيضا

روخــا« في مباراته الثانية المقررة في 27 
من نوفمبر الجاري.

الجميع يتحمل مسؤولياتالجميع يتحمل مسؤوليات

 على سؤال ما إذا كان هناك العب يأخذ 
ً
وردا

زمـــام الــمــبــادرة عندما يتعلق األمـــر بتحديد 
االستراتيجيات الهجومية وإذا كان من يقوم 
بهذا الدور هو توماس مولر، الذي خاض 118 
مباراة دولية ولعب أكبر عــدد من المباريات 
بين جميع الاعبين الذين يتألف منهم الفريق 
األلماني المشارك في قطر، قــال غنابري، إن 
»الجميع يتحمل مسؤوليات سواء في الدفاع 

أو الهجوم«.
واســـتـــرســـل: »ُيـــاحـــظ أن تـــومـــاس )مــولــر( 

يتحسن بشكل مطرد في كل مـــرة... لقد عمل 
.»

ً
 كي يكون هنا اليوم مجددا

ً
كثيرا

ــــح الـــاعـــب أنــــه ال  مـــن نــاحــيــه أخـــــرى، أوضـ
يعرف إلى أي مدى سيؤثر التغيير في مواعيد 
المونديال على مستقبل المسابقة الدولية 

األبرز في كرة القدم.
 على ما يرام. 

ً
وأضــاف: »أعتقد أننا جميعا

ولــكــن هــذا أمــر غــريــب، ألنــك تــخــرج مــن إيقاع 
 أفضل ألنك 

ً
المنافسة في الدوري، لكنها أيضا

. وبعد 
ً
تتجنب المعسكرات فترات طويلة جدا

مباراتين سنرى كيف يؤثر علينا األمر«. 
وردد المدافع تيلو كيرير نفس تصريحات 
زميله وقال: يمكنك أن تشعر بالتوتر. اآلن، تبدأ 

المرحلة الساخنة. 

فليك يشيد بنويرفليك يشيد بنوير

من جانب آخر، أكد هانزي فليك المدير 

الفني للمنتخب األلــمــانــي لكرة الــقــدم أن 
حــارس المرمى مانويل نوير هو الاعب 

األكـــثـــر رشـــاقـــة وحــيــويــة في 
صفوف الفريق.

ــــك،  ــيـ ــ ــلـ ــ وأوضـــــــــــــــــــح فـ
فـــي تــصــريــحــات إلــى 
ــلــــد آم  ــيــ صـــحـــيـــفـــة »بــ
سونتاج« األلمانية، 
عـــــــــبـــــــــيـــــــــن  لـــــــــا ا ن  أ
يـــتـــحـــركـــون اآلن فــي 

الــــمــــلــــعــــب أكــــــثــــــر مـــمـــا 
كانوا في الماضي، وأنهم 

يـــســـعـــون جـــاهـــديـــن لــتــجــنــب 
اإلصــابــة ولــكــن »نــويــر يظل هــو الاعب 

األكثر رشاقة في صفوف فريقنا«.
)إفي(

العبو المنتخب األلماني خال تدريبات سابقة

 عدم 
ً
ريوس: من المؤلم جدا

المشاركة في المونديال
يأمل مــاركــو ريـــوس، قائد فريق بوروسيا 
ــمـــونـــد األلـــمـــانـــي لـــكـــرة الــــقــــدم، اســتــعــادة  دورتـ
جاهزيته وأال يشعر باآلالم مطلع يناير المقبل، 
بعدما غاب عن منافسات بطولة كأس العالم 

لإلصابة. 
وغاب ريوس عن المشاركة في بطولة كأس 
العالم بسبب مشكلة في الكاحل، بعد غيابه عن 
السفر مع المنتخب األلماني في مونديال 2014 
بالبرازيل، الذي توج المنتخب األلماني بلقبه. 

وقال ريوس، في تصريحات لقناة بيلد، أمس: 
 عدم المشاركة في المونديال. 

ً
»من المؤلم جدا

فعلت كل ما بوسعي، لكن كانت هناك بعض 
المضاعفات«. وتعرض ريوس إلصابة بالكاحل 
في سبتمبر، وغــاب عن المباريات مــدة أربعة 
أسابيع، وربما تسببت محاولته األولى للعودة 

للفريق في انتكاسته. 

. هذا جزء 
ً
واعترف: »ربما كان الوقت مبكرا

من الرياضة. أنا في األساس شخص إيجابي، 
وسأتعامل معها بشكل مائم«. 

ولم يستبعد الاعب المشاركة في بطولة 
ــا »يــــورو 2024«، الــتــي ستقام في  ــ أمـــم أوروبـ

ألمانيا، وقال: »ال ينبغي أن تعتبر األمر 
، لكن يمكن أن يحدث الكثير 

ً
مستحيا

مــن اآلن حتى موعد البطولة. أنا 
منفتح ألي شيء«.

ورغــــــم اإلصـــــابـــــة، ســيــســافــر 
ريوس إلى آسيا، حيث ينتظر 
أن يلعب دورتموند مباريات 
وديــــة هـــنـــاك. ومـــن الــمــقــرر أن 
يخضع الاعب فقط لتدريبات 

فردية. 
 )د ب أ(

كلينسمان يتوقع بطولة »مليئة بالمفاجآت«
ــــق  ــابـ ــ ــسـ ــ ــم الـ ــ ــجــ ــ ــنــ ــ ــ تـــــــوقـــــــع ال
لــكــرة الــقــدم األلــمــانــيــة يــورغــن 
كلينسمان، كــأس عــالــم مليئة 
بالمفاجآت في نسخة مونديال 
ــــى أن   إلــ

ً
قـــطـــر 2022، مـــشـــيـــرا

مــنــتــخــبــات غـــيـــر مـــرشـــحـــة قــد 
 في البطولة.

ً
تذهب بعيدا

ــــان، فـــي  ــمـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وقـــــــــــــال كـ
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بـــالـــدوحـــة: 
»أعــتــقــد أن الــنــســخــة الــحــالــيــة 
قــد تشهد مــفــاجــآت كثيرة من 
ِقــبــل منتخبات غــيــر مرشحة. 
 
ً
 إفــريــقــيــا

ً
ربــمــا يــكــون منتخبا

ــان يــتــمــتــع  ــ . إذا كـ
ً
ــا أو آســــيــــويــ

بــالــشــجــاعــة فــربــمــا يستطيع 
 فـــــــي هـــــذه 

ً
ــدا ــ ــيــ ــ ــعــ ــ الــــــــذهــــــــاب بــ

البطولة«.
وتابع: »ليست كأس العالم 
الــحــالــيــة نــســخــة لــلــتــقــوقــع في 
ــاع، بـــل هـــي تــشــجــع على  ــدفــ الــ

 والتقدم إلى 
ً
أن تكون شجاعا

األمــام«. وأوضــح: »ال أعتقد أنك 
 إذا 

ً
ــاب بـــعـــيـــدا ــ ــــذهـ تــســتــطــيــع الـ

 .
ً
 بحتا

ً
 دفاعيا

ً
اعتمدت أسلوبا

أعتقد أننا سنشهد بطولة من 
، ألن 

ً
نــوعــيــة عــالــيــة، عــالــيــة جــــدا

الـــاعـــبـــيـــن لــــم يـــكـــونـــوا بــحــاجــة 
إلــــى فـــتـــرة اســــتــــعــــدادات طــويــلــة 
كما كانت الــحــال فــي النسخات 

السابقة«.
وكــان كلينسمان أحــد ركائز 
منتخب ألــمــانــيــا الــغــربــيــة الــذي 
 للعالم عام 1990 في 

ً
توج بطا

إيـــطـــالـــيـــا، قــبــل أن ُيـــشـــرف على 
ــــاده فـــي الــمــونــديــال  مــنــتــخــب بـ
الذي استضافته باده عام 2006 
وحل فيه فريقه بالمركز الثالث. 
كما أشرف على تدريب منتخب 
الــــواليــــات الــمــتــحــدة فـــي نسخة 

البرازيل عام 2014.
وســــيــــكــــون كـــلـــيـــنـــســـمـــان فــي 
الـــنـــســـخـــة الـــحـــالـــيـــة أحـــــد أفـــــراد 
اللجنة الفنية التي تقوم بتحليل 

المباريات في البطولة. 
)أ ف ب(

لوكاكو

المنتخب البلجيكي المنتخب البلجيكي 
يفتقد لوكاكويفتقد لوكاكو

يفتقد المنتخب البلجيكي مهاجمه 
روميلو لوكاكو أقله لمباراتيه 
األوليين في دور المجموعات 
من مونديال قطر، الذي انطلق 

أمس )األحد(.
ــر  ــتـ ــم إنـ ــاجــ ــهــ ــن مــ ــكــ ولــــــــم يــ
 مع الفريق 

ً
اإليطالي مــوجــودا

في أول تمرين مفتوح أمام وسائل 
اإلعــام منذ وصوله إلى الدوحة ليل 
الجمعة- السبت، بسبب إصابة في الفخذ 

األيسر.
وقرر المدرب اإلسباني لبلجيكا، روبرتو 
مارتينيس، استدعاء لوكاكو إلى تشكيلة 
النهائيات، رغم اإلصابة التي يعانيها أفضل 
 في 102 

ً
هداف في تاريخ المنتخب )68 هدفا

 »غير 
ً
مباراة(، رغم إقراره أن ابن الـ 29 عاما

.»
ً
الئق بدنيا

ــي الــعــضــلــة  ــة فــ ــابــ ــى لـــوكـــاكـــو إصــ ــانــ وعــ
الخلفية لفخذه األيسر أبعدته عن الماعب 
منذ أواخر أغسطس الماضي، قبل أن يعود 

في 26 أكتوبر الماضي.
وكــلــل لــوكــاكــو عــودتــه بــهــدف فــي مرمى 
فيكتوريا بيلزن التشيكي 4 - صفر بالجولة 
الخامسة قبل األخــيــرة مــن مسابقة دوري 

.
ً
أبطال أوروبا عندما دخل بديا

ــفــــوز عــلــى   فــــي الــ
ً
ــا  أيــــضــ

ً
ــا ــديــ وشـــــــارك بــ

سمبدوريا -3صــفــر فــي الـــدوري اإليطالي، 
 مطلع الشهر 

ً
لكنه تعرض لإلصابة مجددا

 جدية حول قدرته 
ً
الجاري، ما أثار شكوكا
على خوض المونديال.

وفــي ظــل غياب لوكاكو، مــن المرجح أن 
يلجأ مارتينيس إلــى مهاجم فنربختشه 
ــواي، الــــــذي لــعــب  ـــشــ الـــتـــركـــي مــيــتــشــي بــــاتـ
 في المباراة التحضيرية األخيرة 

ً
أساسيا

التي خسرها البلجيكيون الجمعة أمام 
مصر 2-1.

ريوس

نيفيش:          رونالدو في حالة بدنية استثنائية
أكــد العــب وســط ولفرهامبتون اإلنــكــلــيــزي ومنتخب 
البرتغال لكرة القدم روبن نيفيش، األحد، أن مواطنه 
كريستيانو رونالدو في »حالة بدنية استثنائية«، 
وأن مــشــاكــلــه مــع نــاديــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لم 
تؤثر على »غرف مابس« المنتخب المقبل على 

المشاركة في مونديال قطر.
وأجـــــاب نــيــفــيــش عــنــدمــا ُســئــل عـــن حــقــيــقــة أن 
 هذا الموسم مع مانشستر 

ً
رونالدو لم يلعب كثيرا

يونايتد: »من خال ما رأيته في التدريبات، هو في 
حالة استثنائية. إنها ليست مشكلة تقلقنا على 
اإلطاق«. وأضاف: »نحن نعلم أنه يمكننا 
 ،

ً
العمل بشكل جماعي بشكل جيد جدا

حتى تبرز المؤهات الــفــرديــة. إذا 
عملنا بشكل جيد، فسيتميز«.

واستأنف رونالدو، الذي غاب عن 
المباراة اإلعدادية األخيرة للبرتغال 
للنهائيات ضد نيجيريا )4 - صفر( الخميس في لشبونة 
بسبب التهاب في المعدة، التدريبات السبت خال الحصة 

األولى للبرتغال في قطر.

وتواجد رونالدو أمس بالتدريبات في أول حصة تدريبية 
( بـــإشـــراف الــمــدرب 

ً
لــلــبــرتــغــال بــصــفــوف كــامــلــة )26 العـــبـــا

.)
ً
فرناندو سانتوش )68 عاما

( مقاعد االحتياط هذا الموسم 
ً
والزم رونالدو )37 عاما

 سوى أربع مرات 
ً
مع مانشستر يونايتد، ولم يلعب أساسيا

في الدوري اإلنكليزي.
وعلى غرار جميع زمائه هذا األسبوع، حرص نيفيش 
على التأكيد أمام وسائل اإلعــام أن »الجدل« الذي أثارته 
تصريحات رونالدو الاذعة ضد ناديه لم تربك استعدادات 

المنتخب للنهائيات العالمية.
وقـــال: »ال أعتقد أن هــنــاك أي جــدل فــي غــرفــة المابس. 
هناك جدل في الخارج وبوسائل اإلعام أكثر منه في غرفة 
المابس. نحن نركز بنسبة 100 في المئة على مشاركتنا 
ــل المنتخب  ــواء رائـــعـــة داخــ ــ فـــي كـــأس الــعــالــم، وهـــنـــاك أجـ

الوطني«.
وتبدأ البرتغال مشوارها ضد غانا الخميس في الجولة 
األولى لمنافسات المجموعة الثامنة قبل لقاءي أوروغواي 

غدا وكوريا الجنوبية في الثاني من ديسمبر المقبل.

 من بويل في تشكيلة أستراليا
ً
تيليو بدال

يــغــيــب الــجــنــاح مـــارتـــن بــويــل عـــن المنتخب 
األسترالي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، 
المقامة بقطر، بسبب إصابة في الركبة، وسيحل 

ماركو تيليو بدال منه.
وسجل بويل، المولود في أسكتلندا، 5 أهداف 
في 12 مباراة هذا الموسم مع فريق هيبرنيان 
بــالــدوري األســكــتــلــنــدي، لكن الــاعــب الــبــالــغ 29 
عاما غاب عن الماعب منذ إصابته في ركبته 

أواخر أكتوبر.
وقال مدرب أستراليا غراهام أرنولد، في بيان، 
»كلنا نتعاطف مع مــارتــن، وهــي ضربة قاسية 
ا ال يتجزأ  لــه عشية كــأس العالم. لقد كــان جــزء
من رحلتنا للوصول إلى قطر، ونشكره على كل 

ما قدمه لمنتخب أستراليا خال هذه الحملة«.
وسيحل تيليو، جناح نادي ملبورن سيتي، 
بدال منه، وهو خاض 5 مباريات دولية ويتواجد 

في الدوحة منذ الثاثاء.
ــلــب منه 

ُ
وقـــال أرنــولــد: »مــاركــو فعل كــل مــا ط

ليكون جــاهــزا لهذه البطولة. يعرف المنتخب 
الــــوطــــنــــي ونـــتـــطـــلـــع إلــــــى مــــا يـــمـــكـــن أن يــقــدمــه 

لتشكيلتنا«.
وتستهل أستراليا مشوارها ضد فرنسا بطلة 
الــعــالــم الـــثـــاثـــاء، ضــمــن مــنــافــســات المجموعة 

الرابعة التي تضم أيضا الدنمارك وتونس.

غراهام أرنولد مدرب أستراليا

يورغن كلينسمان
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البليهي: سنواجه منتخب األرجنتين ال ميسي!

سقوط السماء على رؤوس »الديوك«سقوط السماء على رؤوس »الديوك«
بنزيمة وكرته الذهبية خارج المونديال بسبب اإلصابة

تعرضت محاولة فرنسا للدفاع 
عن لقبها في كأس العالم 

لكرة القدم لصفعة موجعة مع 
اإلعالن في وقت متأخر أمس 

األول السبت عن انسحاب 
مهاجمها المخضرم كريم 

بنزيمة، أفضل العب في العالم، 
من مونديال قطر 2022 

إلصابة في فخذه.

فقد المنتخب الفرنسي لكرة القدم بريقه في وقت 
متأخر السبت، مع انسحاب مهاجمه المخضرم كريم 
بنزيمة، أفضل العب في العالم، من تشكيلة حامل لقب 
كأس العالم إلصابة في فخذه، لينضم إلى سلسلة 
»زرق«، قبل 3 أيام من مباراتهم األولى  غيابات أرهقت الـ

في مونديال قطر 2022.
وتواصل مسلسل سقوط مصاب تلو اآلخر، فقبل 
بنزيمة ودع تشكيلة بطلة 1998 و2018 كل من نجمي 
الوسط بــول بوغبا ونغولو كانتي، باإلضافة إلى 
الحارس مايك مينيان، قلب الدفاع بريسنيل كيمبيبي 

والمهاجم كريستوفر نكونكو.
وكان هداف ريال مدريد اإلسباني، البالغ 34 عاما، 
يعاني من اإلصابة منذ فترة، وخاض أقل من نصف 
ساعة في المباريات الست األخيرة لناديه قبل كأس 

العالم.
الالعب الذي قدم أفضل مواسمه في 2022-2021 
عندما سجل 44 هدفا في 46 مباراة لريال مدريد، 
وقاده إلى اللقب الرابع عشر في دوري أبطال أوروبا، 
شارك السبت للمرة األولى في تمارين فرنسا، بطلة 
مونديال روسيا 2018، لكنه أجبر على الخروج من 

ملعب السد للخضوع لفحوص طبية.
وقال االتحاد الفرنسي، في وقت الحق، إن اإلصابة 
»تتطلب فترة للتعافي تصل إلى ثالثة أسابيع«، ليفقد 

حظوظه بالمشاركة في المونديال.
وكتب الالعب، صاحب 37 هدفا في 97 مباراة دولية 

مع فرنسا، في حسابه على »انستغرام«، »لم استسلم 
في حياتي أبدا، لكن الليلة يجب أن أفّكر في الفريق كما 
. المنطق يفرض علّي ترك مكاني لشخص 

ً
فعلت دوما

يمكنه أن يساعد فريقنا لتقديم كأس عالم جيدة«.

 ال استدعاء لبديل

ونقل االتحاد الفرنسي عن المدرب ديدييه ديشان: 
 
ً
»أنا حزين جدا لكريم الذي كانت كأس العالم هدفا

 بالنسبة اليه«، متابعا: »رغم الضربة الكبيرة 
ً
مهما

الجديدة لفرنسا، لدي كل الثقة بتشكيلتي. سنقوم 
بكل ما في وسعنا لنرتقي إلى التحدي الذي ينتظرنا«، 
وأعلن أنه لن يستدعي بديال لمهاجم النادي الملكي 
دون أن يبرر قـــراره رغــم أنــه يملك مهلة حتى اليوم 
االثنين الستبداله حسب قوانين االتحاد الدولي للعبة.
وتستهل فرنسا حملة الدفاع عن لقبها الثالثاء 
ضــد أستراليا فــي نسخة قطر 2022. وبــعــد غياب 
هــــداف ريــــال مــدريــد اإلســبــانــي عــن الــمــبــاريــات منذ 
أكتوبر الماضي إلصابة في فخذه، شارك السبت في 
التمارين الجماعية للمرة االولى منذ تجمع الفريق 

في كليرفونتين االثنين الماضي.
ولم يلعب بنزيمة سوى نصف ساعة أمام سلتيك 
غالسكو األسكتلندي فــي 2 نوفمبر، منذ خوضه 
الــدقــائــق التسعين لــلــمــرة األخـــيـــرة فــي 19 أكتوبر 

بالدوري االسباني.

وبــعــد ثــالثــة أيــــام، تــحــدث الــنــادي الــمــدريــدي عن 
»إجهاد عضلي في عضالت الفخذ بالساق اليسرى« 
بشأن المهاجم الذي كان قد توج للتو بالكرة الذهبية 

وغادر للراحة في اللقاء التالي.
وبـــرر اإليــطــالــي كــارلــو أنشيلوتي، مـــدرب ريـــال، 
غياب مهاجمه، قائال: »أفضل خسارة )الكرواتي لوكا( 
مودريتش أو بنزيمة لمباراة بدال من شهر«، معتقدا 
 ،

ً
أن مكوث الفرنسي في العيادة الطبية لن يدوم كثيرا

قبل أن تتبدل كلماته في نهاية اكتوبر.

جيرو لتعويضه

وبعمر الرابعة والثالثين، لن يتمكن بنزيمة على 
األرجـــح من خــوض مونديال ثــان لــه، بعد األول في 
بعد عن 

ُ
2014، علما أن مهاجم ليون السابق، است

المنتخب بــيــن 2015 و2021، لضلوعه بمحاولة 
ابتزاز زميله السابق في المنتخب ماتيو فالبوينا 

بشريط جنسي.
لكن في أرض الملعب، كــان بنزيمة الــذي وصفه 
النجم السابق زين الدين زيدان بأنه »أفضل مهاجم 
 بأهدافه اعادة 

ً
فرنسي في التاريخ«، يرّد بقوة فارضا

ضمه الى المنتخب. منذ مارس أصبح أفضل هداف 
فرنسي في التاريخ مع أكثر من 400 هدف في رصيده 
 على تييري هنري.

ً
في المباريات االحترافية متقدما

ومع انسحاب بنزيمة، يجد كيليان مبابي نفسه 

مـــركـــز الــثــقــل الـــوحـــيـــد في 
المنتخب الفرنسي.

ــك، يمتلك  ــم ذلــ لــكــن رغـ
ــان بـــعـــض األســـمـــاء  ــشــ ديــ

ــرار أنــطــوان  الـــوازنـــة عــلــى غــ
غـــــريـــــزمـــــان، عـــثـــمـــان ديــمــبــيــلــيــه، 

كينغسلي كـــومـــان ومـــاركـــوس تــــورام، 
إضافة إلى المخضرم أوليفييه جيرو 
الـــذي كـــان مــن المتوقع أن يلعب دور 
 انه 

ً
البديل لبنزيمة قبل إصابته، علما

 في حسابات ديشان حالل 
ً
كان أساسيا

مشوار اللقب الناجح في روسيا 2018.
( الخميس: 

ً
وقـــال جيرو )36 عــامــا

»أعــيــش فــتــرة جميلة، وأشــعــر بحال 
جيدة من الناحية الجسدية«. وإلى 

مــبــاراة أستراليا الــثــالثــاء، تلعب فرنسا مع 
الدنمارك وتونس في 26 و30 الشهر الجاري.

طرح أسئلة إضافية حول أهلية المدافع 
ُ
وت

رافايل فــاران للمشاركة. تــدّرب للمرة االولى 
مع المجموعة السبت على ملعب جاسم بن 
حمد، بعد تعرض العــب مانشستر يونايتد 
اإلنكليزي الصابة مقلقة بفخذه األيمن في 22 

أكتوبر الماضي.
 »

ً
وقال ديشان األحد ان فاران سيكون »جاهزا

لخوض مباراة أستراليا.

ي
ّ
ديان لوفرين: صالح يغار من

يخوض المدافع ديان لوفرين )33 عاما(، 
أحــد الالعبين المخضرمين فــي المنتخب 
الــكــرواتــي، وصــيــف بــطــل الــعــالــم بمونديال 
روسيا قبل 4 سنوات، نهائيات كأس العالم 
للمرة الثالثة في مسيرته في قطر 2022 دون 
أن يفكر حتى اآلن في احتمالية االعتزال عن 

اللعب مع الفريق الوطني.
ــه الــــثــــانــــي فــي  ــمـ ــعـــب لــــوفــــريــــن مـــوسـ ــلـ ويـ
زيــنــيــت ســــان بــطــرســبــرج، حــيــث وصــــل من 
ــنـــوات، وفـــاز  لــيــفــربــول الــــذي لــعــب فــيــه 7 سـ
معه بلقب دوري أبطال أوروبـــا. هناك لعب 
إلى جوار محمد صالح الذي لن يشارك في 
مونديال قطر عقب خروج منتخب مصر من 

التصفيات المؤهلة للبطولة.
ــال الــالعــب  وعـــن »الـــفـــرعـــون« الــمــصــري، قـ
الكرواتي الذي لعب دوليا أكثر من 70 مرة: 
»صــــالح يــشــعــر بــالــغــيــرة مــئــة بــالــمــئــة، لكن 
الــشــيء نفسه كــان ليحدث لــي. أخبرني أنه 
سيدعمني بــالــمــونــديــال، وأشــعــر بــاألســف 
ألنــه ليس مــوجــودا هنا، وهــو يحمل العلم 

الكرواتي«.

وتستهل كرواتيا مشوارها في مونديال 
قطر بعد غد األربعاء، بمواجهة أمام المغرب.

واعتبر قلب الدفاع الكرواتي أنه »من الرائع 
للغاية أن أشــارك في ثالث مونديال لــي. إذا 

أخبرني أحد بذلك عندما كنت طفال، ما كنت 
ألصدقه. كانت مباراتي األولى مع كرواتيا في 

عام 2009، أمام قطر«.
وتابع: »إنه وضع مثالي بالنسبة للمدرب. 
لديه 5 مدافعين أكفاء، ويمكن للجميع اللعب 
أساسيا. نقاتل ونبذل قصارى جهدنا، وفي 
النهاية المدرب هو من يقرر من سيلعب. لم 
نحظ بهذا القدر من الكفاءة قبل ذلك. بوسعنا 

أن نكون مسرورين«.
ويمر منتخب كرواتيا بعملية إعادة تحّول، 
إذ ينضم الالعبون األكبر سنا تدريجيا لألكبر 
سنا في الفريق. وقال لوفرين في هذا الصدد: 
»أعــتــقــد أن الــشــبــاب سيعطون قـــوى جــديــدة 

للفريق. إنها طاقة جديدة«.
ــى الـــفـــريـــق،  ــ وأضــــــــاف: »عـــنـــدمـــا تــنــضــم إلـ
فــأنــت تعلم مــا هــي المعايير. فهي واضحة 
للجميع. إذا كــان بوسع لوكا مودريتش أو 
إيفان بيريشيتش أو دوماجوي فيدا الغياب 
ــك. إنــه  ــ عـــن تـــدريـــب فــهــم أيـــضـــا بــوســعــهــم ذلـ
الشباب يتوقون إلظهار مهاراتهم، وينبغي 

أن يستمروا في القيام بذلك«.

أكــد رئــيــس االتــحــاد األلــمــانــي لكرة 
ــــس، أن  ــقـــدم بــيــرنــد نـــويـــنـــدورف، أمـ الـ
االتحاد الدولي للعبة )فيفا( تصدى 
ــل قــــادة  ــبـ لـــلـــمـــحـــاولـــة األخـــــيـــــرة مــــن قـ
المنتخبات األوروبــيــة المشاركة في 
مونديال قطر، الرتداء شارات متعددة 

األلوان تحمل شعار »وان الف«.  
وقـــال نــويــنــدورف لمحطة »زد دي 
اف« التلفزيونية إنــه لم يتم التوصل 
ــات بـــيـــن  ــادثــــ ــمــــــحــــ التـــــــفـــــــاق خـــــــــالل الــــ
مــجــمــوعــات الــعــمــل الــتــابــعــة لــالتــحــاد 
األوروبــي لكرة القدم )يويفا( وفاطمة 

سامورا األمين العام للفيفا. 
وأشــــار نــويــنــدورف إلـــى أنـــه خــالل 
المحادثات »قلنا إننا سنلتزم بارتداء 
شارة القيادة«. ويخطط مانويل نوير 
حارس مرمى وقائد المنتخب األلماني 

والعديد من قادة المنتخبات األوروبية 
الرتداء شارات متعددة األلوان تحمل 
شعار »وان الف« خالل مونديال قطر 

لدعم التنوع. 
ويعتزم هاري كين، قائد المنتخب 
ــداء شــارة  ــ اإلنــكــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم، ارتـ
»وان الف« في بطولة كأس العالم في 
قــطــر. وكــشــف فيفا الجمعة الماضي 
ــه، ولـــكـــن  ــ ــ ــة بـ ــاصــ ــخــ ــارات الــ ــ ــ ــشـ ــ ــ عـــــن الـ
األوروبيين يخططون الرتداء الشارة 
متعددة األلوان، رغم إمكانية تعرضهم 

لعقوبات.   
)د ب أ(

»فيفا« يتصدى للمحاولة األخيرة »فيفا« يتصدى للمحاولة األخيرة 
الرتداء شارات متعددة األلوانالرتداء شارات متعددة األلوان

جـــدد مــدافــع الــســعــوديــة عــلــي البليهي 
الــتــأكــيــد عــلــى أن منتخب بــــالده سيلعب 
ضد نظيره األرجنتيني وليس ضد العب 
واحد، في االستحقاق المنتظر بينهما غدا 
في الجولة االولى من منافسات المجموعة 

الثالثة.
ــهــــي خـــــــــالل لــــــقــــــاء أمـــــــام  ــيــ ــلــ ــبــ وقـــــــــــال الــ
الصحافيين قبيل بداية الحصة التدريبية 
فــي منتجع شــاطــئ سيلين إن المنتخب 
األخضر »جاهز للمباريات الثالث وليس 
 أن كرة 

ً
لــمــبــاراة األرجــنــتــيــن فــقــط«، مــؤكــدا

 ضد 11«.
ً
لعب »11 العبا

ُ
القدم ت

وأضــــــــاف »نــــحــــن نـــلـــعـــب ضــــد مــنــتــخــب 
بأكمله وليس ضــد العــب واحــد وإن شاء 
الله نقّدم المطلوب منا« في إشارة الى نجم 
األرجنتين وباريس سان جرمان الفرنسي 

ليونيل ميسي.
وعن شعور العبي المنتخب السعودي 
ــرة الـــقـــدم  ــ ــد أســـاطـــيـــر كـ ــ بــالــلــعــب أمــــــام أحـ
العالمية في موندياله األخير، قال مدافع 

الهالل »أكرر وأقول نحن نلعب ضد منتخب 
األرجنتين وليس ضد العب واحد«.

ــد بـــــــــدوره أن  ــأكــ أمــــــا مـــحـــمـــد الــــبــــريــــك فــ
ـــر بــأفــضــل 

ّ
ــعــــودي تـــحـــض الــمــنــتــخــب الــــســ

طريقة الستحقاقه المنتظر أمام »راقصي 
التانغو«، مضيفا »نتطلع لتقديم أفضل 
مستوى لدينا ونمتلك جميع اإلمكانات 
ووصولنا إلى قطر يؤكد ذلك والجماهير 
السعودية ستكون الداعم األّول للمنتخب«.
وعــن الـــروح المعنوية المسيطرة على 
أعـــضـــاء الــمــنــتــخــب ومــــن خــلــفــهــم الــمــدرب 
الفرنسي هيرفيه رونــار، قال »بكل تأكيد، 
الجهازان اإلداري والفني وجميع الالعبين 
 أن هناك 

ً
فــي أجــــواء حــمــاســيــة خــصــوصــا

بعض الالعبين سبق لهم أن شاركوا في 
الــمــونــديــال الــســابــق، إضــافــة إلـــى العبين 
يشاركون للمرة األولى في النهائيات، وهذا 
 لتقديم مستويات 

ً
 كــبــيــرا

ً
ســيــكــون دافــعــا

عالية«.
وتــطــرق زمــيــل الــبــلــيــهــي فــي خــط دفــاع 

الهالل إلى الضغوطات التي يواجهها كل 
 أن المنتخب السعودي 

ً
منتخب، معتبرا

يملك خبرة في نهائيات كــأس العالم من 
مشاركاته السابقة و«هذا سيجعلنا نقّدم 
 أننا نلعب أمام 

ً
أفضل ما لدينا خصوصا

أفضل الالعبين في العالم وهــذا يمنحنا 
 أكبر الستخراج ليس فقط 100 في 

ً
دافعا

المئة بل 200 في المئة«.
وعن الجماهير السعودية المواكبة لهذه 
المشاركة، قال »هي تعشق كرة القدم وهذا 
ما اعتدنا عليه في مناسبات سابقة وإن 
شاء الله نحقق لهم ما يحلمون به... أتمنى 
أن يكون الدعم طوال المباريات مهما كانت 

الظروف والمباراة تستمر 90 دقيقة«.
)أ ف ب(

جانب من تدريبات المنتخب السعودي

بيرند نويندورف

شكوك حول مشاركة 
ماديسون أمام إيران

تحوم الشكوك حول مشاركة 
العب المنتخب اإلنكليزي لكرة 
ــدم جــيــمــس مــــاديــــســــون في  ــقــ الــ
مـــبـــاراتـــه األولـــــى بــبــطــولــة كــأس 
الــعــالــم أمـــام المنتخب اإليــرانــي 
اليوم )االثنين(، بعدما غاب عن 

مران أمس )األحد(. 
كــــان مـــاديـــســـون هـــو الــالعــب 
الــوحــيــد الــغــائــب عـــن تــدريــبــات 
المنتخب اإلنكليزي في معسكره 
بمجمع الوكرة الرياضية أمس. 

وغاب ماديسون عن تدريبي 
الــخــمــيــس والــجــمــعــة بــســبــب ما 
أسماه االتحاد اإلنكليزي إدارة 

األحمال. 
 في 

ً
وخرج ماديسون مصابا

الــشــوط األول مــن الــمــبــاراة التي 
فاز بها ليستر على ويست هام 
األسبوع الماضي بسبب شكوى 

في الركبة، لكنه قــال إن األشعة 
على موضع اإلصابة كانت جيدة. 
 اآلخرين، 

ً
وتــدرب الـ 25 العبا

بما في ذلك كايل ووكر وكالفين 
فيليبس حيث يتدربان الستعادة 

جاهزيتهما البدنية.       )د ب أ(

بشير بن سعيد يستمر مع منتخب تونس
ــاد الــتــونــســي  ــحــ ــلـــن االتــ أعـ
لــكــرة الــقــدم، أمـــس، اســتــمــرار 
الحارس بشير بن سعيد مع 
وفــد المنتخب فــي مــونــديــال 
قـــطـــر 2022، وعـــــدم تــغــيــيــره 
ــب آخـــــــر بــــعــــد تـــمـــاثـــلـــه  ــ ــــالعـ بـ

للشفاء من إصابته. 

وأوضح االتحاد، في بيان 
له، أن الكشوف التي أجريت 
صـــبـــاح أمــــس عــلــى الـــحـــارس 
بــــن ســـعـــيـــد بـــيـــنـــت الــتــحــســن 
التدريجي لوضعه الصحي 
ــتـــوجـــب  الـــــتـــــي مـــــــازالـــــــت تـــسـ
المتابعة والعودة التدريجية 
لــلــتــمــاريــن. وتــابــع أن عــودتــه 
إلى نشاطه بشكل عــادي مع 
زمــالئــه ســتــكــون بــعــد خمسة 

أيام.
 وتــــــــبــــــــدأ تـــــــونـــــــس أولــــــــى 
مبارياتها ضمن المجموعة 
ــتــــخــــب  ــنــ الـــــــــرابـــــــــعـــــــــة ضــــــــــد مــ

الدنمارك يوم الثالثاء.
ــدرب الــمــنــتــخــب  ــ ــ ــان مـ ــ ــ  وكـ
جــالل الــقــادري قــرر االعتماد 
عــلــى الــحــارس أيــمــن دحــمــان 
كـــــــــــحـــــــــــارس أســـــــــــاســـــــــــي فــــي 

المونديال. 
 )د ب أ(

استبدال مانيه بالمدافع الشاب نداي
قررت السنغال، بطلة إفريقيا، 
ــدال نــجــم بــــايــــرن مــيــونــيــخ  ــبـ ــتـ اسـ
األلماني لكرة القدم ساديو مانيه، 
الــذي حرمته اإلصابة من خوض 
مــــونــــديــــال قـــطـــر 2022، بــمــدافــع 
أندرلخت البلجيكي الشاب موسى 
(، وفــــق مـــا أفـــاد 

ً
نـــــداي )20 عــــامــــا

مدربها أليو سيسيه.
ــه فــــــي مـــؤتـــمـــر  ــيـ ــيـــسـ وقــــــــــال سـ
صحافي »من الصعب إيجاد بديل 
لساديو مانيه«، لكن الظهير األيسر 
نداي »يلعب مع منتخب الشباب، 
ــا  هــــو العــــــب شــــــاب واعـــــــد وقــــررنــ

استدعاءه«.
ويعود قرار االستعانة بمدافع 
 عن مهاجم لتعويض غياب 

ً
عوضا

مانيه الى »المشاكل اإلدارية« التي 
ــع مــدافــع  يــواجــهــهــا الــمــنــتــخــب مـ
ــو الـــفـــرنـــســـي إســـمـــاعـــيـــل  ــاكــ ــونــ مــ
جــاكــوبــس، وفــق مــا أفـــاد سيسيه 
الـــذي أمــل »تــســويــة هــذا األمـــر كي 
يتمكن جــاكــوبــس مــن االنــضــمــام 

الينا لمباراتنا المقبلة«.

ــاء  ــهـ ــإنـ والـــمـــشـــكـــلـــة تـــتـــعـــلـــق بـ
ــيــــيــــر الـــجـــنـــســـيـــة  إجــــــــــــــــــراءات تــــغــ
الرياضية لجاكوبس المولود في 
كولن األلمانية، والـــذي يملك في 
سجله تسع مباريات مع المنتخب 

األلماني للشباب.
وخــــاض جــاكــوبــس مــبــاراتــيــن 
تــحــضــيــريــتــيــن مـــع الــســنــغــال في 
ـــَحـــل 

ُ
ــم ت ــ ســـبـــتـــمـــبـــر، وفــــــي حــــــال لـ

المشكلة »سيتم النظر في جميع 

السيناريوهات« حسب سيسيه 
الذي أكد تحسبه وإدارة المنتخب 
ــا يـــعـــنـــي أنــــــه لــن  ــمــ ألي تـــعـــثـــر »مــ
يكون لدينا مشكلة في استبدال 

إسماعيل جاكوبس«.
وقال رئيس االتحاد السنغالي، 
أوغستين سينغور، لموقع »ويو 
سبورتس« إنه »حتى لو لم يتمكن 
من خوض المباراة األولى، نأمل أن 
يكون حاضرا في المباراة الثانية«.

سيسيه مدرب المنتخب السنغالي

بنزيمة مع كرته الذهبية 

ديان لوفرين
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يراهن لويس إنريكي مدرب 
المنتخب اإلسباني على 

مجموعة من الشباب خالل 
مشاركة الفريق في مونديال 

قطر 2022.

حينما أقدم جولين لوبيتيغي 
ــقــــوام   بــ

ً
ــلــــى تـــغـــيـــيـــر 12 العـــــبـــــا عــ

المنتخب اإلسباني في مونديال 
روســيــا 2018 مــقــارنــة بمونديال 
البرازيل 2014 وصف ما حدث بـ 

»التطور«.
لكن ما فعله لويس إنريكي اآلن 
في قائمة قطر 2022 يعد »ثــورة« 
بــكــل الــمــقــايــيــس، إذ يــبــدو رهــانــه 
 على الشباب، ألن متوسط 

ً
واضحا

.
ً
أعمار »ال روخا« هو 25.3 عاما

ــريـــق الــــذي  ــفـ ــن الـ ولـــــم يــتــبــق مــ
شــارك في مونديال روسيا 2018 

سوى أربعة »ناجين« فقط.
وتحتل إسبانيا المركز الثالث 
فـــي قــائــمــة الــمــنــتــخــبــات صــاحــبــة 
أصغر متوسط عمري لالعبين في 

مونديال قطر 2022.
وتــــــتــــــصــــــدر غـــــــانـــــــا الــــقــــائــــمــــة 
 تــلــيــهــا 

ً
ــا ــ ــامــ ــ بـــمـــتـــوســـط 24.7 عــ

.
ً
الواليات المتحدة بـ 25.2 عاما

وراهـــن إنريكي على مجموعة 
مـــن الـــشـــبـــاب يـــأتـــي عــلــى رأســهــم 
بــــدري العـــب بــرشــلــونــة، فــي حين 
لم يبق من المجموعة التي فازت 
بمونديال 2010 في جنوب إفريقيا 

سوى سرخيو بوسكيتس.
ومـــقـــارنـــة بـــمـــونـــديـــال روســـيـــا 
2018 ظــل أربــعــة العبين فقط هم 
ــال وجـــــــوردي ألــبــا  ــاخـ ــاربـ دانـــــي كـ
وســـرخـــيـــو بــوســكــيــتــس ومـــاركـــو 

أسينسيو.
 على فتح 

ً
ويراهن إنريكي دائما

بــاب المنتخب للجميع ومكافأة 
من يقدمون أفضل أداء، ما داموا 

يتماشون مع طريقه في الالعب.
وتصل إسبانيا إلــى مونديال 
قــــطــــر 2022 بــــعــــد ثــــــــورة لـــويـــس 
إنــريــكــي الــتــي ضــمــت جــابــي )18 
( وألــيــخــانــدرو بــالــدي )19( 

ً
عـــامـــا

وبـــدري وأنــســو فاتي )20( وإريــك 
غـــارســـيـــا )21( وفــــيــــران تـــوريـــس 
ونــيــكــو ويــلــيــامــز ويــيــرمــي بينو 

وأوجو جياماون )22(.
ــز هـــــــذه الــــبــــاقــــة مــن  ــيـ ــمـ ومـــــــا يـ
الالعبين هو أنهم يلعبون بصورة 
دائمة أو شبه دائمة مع أنديتهم، 
وأغــلــبــهــا كــبــيــرة، عــلــى الـــرغـــم من 

صغر سنهم.
ويعني هذا األمر قدرتهم على 
تــحــمــل الــضــغــط وغـــيـــاب الــخــوف 
والرغبة في أكل األخضر واليابس، 
ــذا ســوى  وال مـــكـــان أفـــضـــل مـــن هــ

كأس العالم.
وتلعب إسبانيا في المونديال 
فــي المجموعة الــخــامــســة مــع كل 
من كوستاريكا واليابان وألمانيا.
وتستهل »ال روخـــا« مشوارها 
في البطولة بمواجهة كوستاريكا 
يوم األربعاء ثم ستواجه ألمانيا 
بعدئذ بأربعة أيام قبل أن تواجه 

اليابان مطلع الشهر المقبل. 

فيران توريس

مــن جــانــب آخـــر، تــحــدث فــيــران 

تــوريــس، مهاجم برشلونة، ألول 
ــــن عـــالقـــتـــه بــســيــرا   عـ

ً
مــــــرة عـــلـــنـــا

ــة الـــمـــديـــر الــفــنــي  ــنـ مـــارتـــيـــنـــيـــز، ابـ
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب اإلســـــبـــــانـــــي، لـــويـــس 
 أنـــه 

ً
إنـــريـــكـــي مـــارتـــيـــنـــيـــز، مــــؤكــــدا

تربطهما عالقة »طبيعية«، وأنهما 
يــفــرقــان بــيــن الــجــانــب الشخصي 

والجانب المهني.
ــؤال لـــويـــس إنـــريـــكـــي فــي  ــســ وبــ

»بثه المباشر« الثاني، عــن العب 
ــــذي يــمــثــل  الــمــنــتــخــب الـــوطـــنـــي الــ
 له في أرض الملعب، وهو 

ً
امتدادا

 
ً
الـــســـؤال الــــذي أجــــاب عــنــه ســابــقــا
فيسنتي دل بوسكي فــي حقبته 
بــأن هــذا الــالعــب هــو بوسكيتس، 
اخـــتـــار إنـــريـــكـــي فـــيـــران تـــوريـــس، 
: »إذا لـــم يــكــن األمـــر 

ً
وقــــال مـــازحـــا

كذلك، فسوف تقتلني ابنتي«، وهي 

المرة األولى التي يتحدث فيها عن 
هذه العالقة.

وعــنــدمــا ظــهــر فـــيـــران تــوريــس 
أمـــام وســائــل اإلعـــالم فــي معسكر 
المنتخب اإلسباني بجامعة قطر، 
ــــرح الـــمـــوضـــوع، ورد الــمــهــاجــم 

ُ
ط

بشكل طبيعي.
ــال »ال عــلــى اإلطــــــالق، نحن  ــ وقـ
نعرف المدرب بالفعل، إنه يمزح 

 وكانت إجابة مباشرة، مزحة«، 
ً
جدا

وأقــر بأنه ليس هناك مــا يزعجه 
بخصوص رد لويس إنريكي.

 
ً
وأضـــــــاف »ال يــمــثــل ضــغــطــا
، أنـــا والـــمـــدرب نــعــرف 

ً
إضـــافـــيـــا

كــيــف نــفــرق بــيــن مــا هــو عائلي 
 .

ً
 والعــبــا

ً
وعــنــدمــا نــكــون مـــدربـــا

ــذ األمــــــر بــشــكــل  ــأخـ عــلــيــنــا أن نـ
طبيعي، هذا فقط ما في األمر، 

ونحن نتعامل معه بشكل جيد 
.»

ً
جدا

وأكــد فيران توريس أنه يتابع 
كل بث مباشر للمدرب على منصة 
)تــويــتــش(، وذكـــر »أنـــا مــن محبي 
البث المباشر للمدرب. ننتظره كل 
 
ً
 ممتعا

ً
ليلة لرؤيته، ونقضي وقتا

في مشاهدته«. 
)إفي(.

بالدي: سأستغل الفرصة ألقصى درجة
قال المدافع أليخاندرو بالدي إنه متحمس للمشاركة 
في مونديال 2022 في قطر مع المنتخب اإلسباني، وهو 

 أن »حلمه تحقق« .
ً
في الـ 19 من عمره، مبرزا

وقال بالدي، في تصريحات لوسائل اإلعالم الخاصة 
ــه حــلــم بالنسبة  بــاالتــحــاد اإلســبــانــي لــكــرة الــقــدم، »إنـ
لي، ال أصدق حتى اآلن. أنا هنا ألستغل الفرصة إلى 

أقصى درجة«.
ــى مــعــســكــر الــمــنــتــخــب  ــ ــالــــدي الـــســـبـــت إلـ ــم بــ وانــــضــ
 من برشلونة ليحل 

ً
اإلسباني في جامعة قطر قادما

محل خوسيه لويس جايا، الــذي تعرض إلصابة في 
الكاحل، حيث حظي باستقبال ودي لدى وصوله من 

جانب القائد سرجيو بوسكيتس والجهاز الفني.
ــالـــدي »تـــحـــدثـــت مـــع أنـــســـو )فــــاتــــي( ونــيــكــو  ــال بـ ــ وقـ
ويليامز اللذين قاما بتهنئتي. أنا سعيد ألنني معهما. 
سأستغل الفرصة ألقصى درجة. أتذكر الجميع الذي 
 أسرتي وأصدقائي 

ً
ساعدني ألصل إلى هنا خصوصا

المقربين«.
وتــابــع »مــن المذهل أن يكون أول استدعاء لــي مع 
المنتخب فــي الــمــونــديــال مــبــاشــرة. أتــمــنــى أن نتوج 

بالكأس«.

نزلة برد خفيفة لميسي تثير قلق »التانغو«نزلة برد خفيفة لميسي تثير قلق »التانغو«
ــرد خــفــيــفــة أكــثــر من  كــانــت نــزلــة بـ
كافية إلثارة الذعر في محيط منتخب 
األرجنتين وقلق الجمهور المتلهف 
لرؤية النجم ليونيل ميسي، في ظل 
اآلمال العريضة المعقودة على العب 
باريس سان جرمان كي يجلب كأس 

العالم لأللبيسيليستي.
وانزوى ميسي عن المشهد يومين 
فــحــســب، حــيــث تــــدرب تــحــت إشـــراف 
الجهاز الطبي، وتسبب هذا االختفاء 
في خلق حالة من القلق بشأن نجم 
البي إس جــي واألرجــنــتــيــن، السيما 
مع دخــول العد التنازلي للمونديال 

في مرحلة العد العكسي.
ولم تتوفر بعد بيانات رسمية أو 
معلومات دقيقة بشأن حالة ميسي. 
وأمـــكـــن فــقــط مــعــرفــة أنــــه تـــم اتــخــاذ 

 للمحاوالت 
ً
ات مــشــددة، نــظــرا إجــــراء

الــتــي ال تتوقف منذ الــبــدايــة، ووقــت 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــــدود، إضـ ــــحـ ــمـ ــ الـــتـــعـــافـــي الـ
اإلرهاق المتراكم منذ بداية الموسم 

والمونديال.
ويـــحـــاول الــمــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي 
التركيز وجعل األجواء طبيعية رغم 
الــعــقــبــات الــتــي ظــهــرت مــنــذ الــبــدايــة 
متمثلة فــي متاعب بدنية لالعبين، 
وصـــــــــــواًل إلــــــــى درجــــــــــة أن الـــــمـــــدرب 
لــيــونــيــل ســكــالــونــي أجـــرى تعديلين 
عــلــى قــائــمــتــه، وأبـــلـــغ أربـــعـــة العبين 
 ألي 

ً
احتياطيين باالستعداد، تحسبا

 أن المدرب 
ً
ظروف قد تطرأ، خصوصا

لم يجر منذ وصول بعثة الفريق قطر 
 بجميع الالعبين.

ً
مرانا

ومن المتوقع أن يظهر ميسي أمام 

الــســعــوديــة الــثــالثــاء المقبل بملعب 
لــوســيــل، وقــــد لــعــب كـــل مـــبـــاراة منذ 
بداية العام سواء مع فريق العاصمة 
الفرنسية ومنتخب الــبــالد. وخاض 
90 دقيقة كاملة أمــام اإلمــــارات، آخر 
محطة قبل انطالق المونديال. لكن 
اإلرهــاق العضلي المقلق كان ضمن 

المستويات المعتادة.
ويـــخـــشـــى األرجـــنـــتـــيـــنـــيـــون تــكــرر 
ســيــنــاريــو فــرنــســا معهم بــعــد رحيل 
كريم بنزيمة عن معسكر المنتخب 
ــعـــرض إلصـــابـــة  الـــفـــرنـــســـي والـــــــذي تـ

عضلية اضطرته إلى مغادرة قطر.

آدمز يحصل على شارة 
قيادة المنتخب األميركي

فان غال: يمكننا الفوز بلقب المونديال
كشف المدير الفني للمنتخب 
ــدم، لــويــس  ــقـ الــهــولــنــدي لــكــرة الـ
ــه فــي  ــاتـ ــمـــوحـ ــان غـــــــال، عــــن طـ ــ فــ
بطولة كأس العالم 2022، التي 
انطلقت فعالياتها أمس في قطر، 
 أن فريقه يمكنه الفوز 

ً
موضحا

بلقب البطولة. 
ويستهل المنتخب الهولندي 
ــيـــوم  ــة الـ ــبـــطـــولـ مـــســـيـــرتـــه فــــي الـ
بــلــقــاء نــظــيــره الــســنــغــالــي ضمن 
مــنــافــســات الــمــجــمــوعــة األولــــى، 
التي تضم معهما منتخَبي قطر 

واإلكوادور.
 )

ً
ــا ــامـ ــال )71 عـ ــ ــان غـ ــ  وأكــــــد فـ

في المؤتمر الصحافي لفريقه: 
»نــــســــتــــطــــيــــع الــــــــفــــــــوز بـــالـــلـــقـــب 
الــعــالــمــي… فــي مــونــديــال 2014، 
أحـــرزنـــا الــمــركــز الــثــالــث بفريق 

ــك إمـــــكـــــانـــــات كـــبـــيـــرة.  ــلـ ــتـ ــمـ ال يـ
ولهذا، أنتظر المزيد من الفريق 

الحالي«. 
ــبــــع، األمـــــر  ــطــ ــالــ وأوضـــــــــــح: »بــ
يتوقف على النواحي الخططية 

والفنية والتوفيق«. 
وســبــق للمنتخب الهولندي 
أن بلغ نهائي كأس العالم ثالث 
مـــرات ســابــقــة، كـــان أحــدثــهــا في 
2010 بــجــنــوب إفـــريـــقـــيـــا، لكنه 
خسر النهائي في المرات الثالث. 
ــار فـــان غـــال إلـــى أن فريقه  ــ وأشـ
سيفتقد في مباراة الغد المهاجم 
ممفيس ديــبــاي نجم برشلونة 
 أن الالعب 

ً
اإلســبــانــي، مــوضــحــا

شارك في تدريبات الفريق األحد، 
 بعد لخوض 

ً
ه ليس مستعدا

ّ
لكن

مباراة اليوم.

 وقــــال فـــان غــــال: »ســنــخــوض 
ــبــــاي،   مــــن دون ديــ

ً
ــلــــقــــاء غـــــــدا الــ

والمنتخب السنغالي سيفتقد 
مهاجمه ساديو ماني«.

 وأضاف: »المباراة األولى في 
البطولة تكون دائما هي األهم. 
إنها تمّهد الطريق لما تبقى من 
البطولة«.     )د ب أ(

اختبر 10 من مدربي المنتخبات 
الــمــشــاركــة بــمــونــديــال 2022 في 
قـــطـــر، الــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة 
كأس عالم من قبل كالعبين، 
مما يمنحهم خبرة إضافية 

لدى توجيه فرقهم.
ويــــــعــــــد أشــــــهــــــر هــــــــؤالء 
المدربين ديدييه ديشامب، 
مدرب منتخب فرنسا، الذي 
أتيحت له فرصة الفوز بلقب 
كــأس العالم كقائد لـ »البلوز« 
في بــالده عــام 1998، عندما فاز 
أصحاب الضيافة على البرازيل في 
الــنــهــائــي، وفـــي مــونــديــال روســيــا 2018 فــاز 

باللقب كمدرب.
ــه، شـــــــارك لــــويــــس إنـــريـــكـــي  ــتـ ــيـ ــن نـــاحـ ــ ومــ
مارتينيز، مــدرب إسبانيا في كــأس العالم، 
كالعب نسخ الواليات المتحدة 1994 وفرنسا 

1998 وكوريا واليابان 2002.

وســـجـــل إنـــريـــكـــي، الـــــذي لــعــب فـــي مــراكــز 
مختلفة، هدفين في مشاركاته بكأس العالم 
ومازالت محفورة في األذهان صورته بأنف 
يه ضربة من اإليطالي ماورو 

ّ
مكسور بعد تلق

تاسوتي في ربع نهائي مونديال 1994.
وتّوج ليونيل سكالوني مدرب األرجنتيني 
وقــائــدهــا نحو التتويج بالنسخة األخــيــرة 
 
ً
من كوبا أميركا، بكأس العالم تحت 20 عاما

كالعب في 1997 وفي مونديال 2006 بألمانيا 
شارك مع المنتخب األول.

وسيكون مونديال قطر 2022 ثاني بطولة 
كــــأس عــالــم لــغــاريــث ســاوثــغــيــت عــلــى رأس 
اإلدارة الفنية إلنكلترا، بعدما قــاد منتخب 
»األســــود الــثــالثــة« لنصف نــهــائــي مــونــديــال 

روسيا 2018.
وكــالعــب شـــارك ســاوثــغــيــت فــي مــونــديــال 

1998 بفرنسا و2002 في كوريا واليابان.
وفي 4 نسخ من كأس العالم شارك كالعب 
ريــجــوبــرت ســونــغ مـــدرب الــكــامــيــرون، وذلــك 

في 1994 بالواليات المتحدة وفرنسا 1998 
وكوريا واليابان 2022 وجنوب إفريقيا 2010.

وإجــمــااًل شـــارك ســونــغ، الـــذي خــاض أول 
، فـــي 9 

ً
ــا ــامــ مـــونـــديـــال، وهــــو فـــي عــمــر 17 عــ

مباريات بكأس العالم تعّرض خاللها للطرد 
مرتين في نسختين مختلفتين.

دراغان ستويكوفيتش

وفــي كــأس العالم إيطاليا 1990 وفرنسا 
1998، شــــــــــارك مــــــــــدرب صــــربــــيــــا دراغــــــــــان 
ستويكوفيتش كالعب وسجل 3 أهداف بواقع 

هدفين في إيطاليا وآخر في فرنسا.
ــــد العــبــي  ــيـــو ســيــســيــه، أحـ وســـيـــحـــاول ألـ
ق في مونديال 

ّ
المنتخب السنغالي الذي تأل

كوريا واليابان 2002 الذي وصل فيه إلى ربع 
النهائي، إعادة »أسود التيرانغا« إلى مستوى 

متقدم من جديد من مقعد المدرب.
ي كــوريــا والــيــابــان وألمانيا 

َ
وفــي نسخت

كــان مـــدرب الــواليــات المتحدة غريغ 
بيرهالتر أحد أعضاء فريق منتخب 

»أبناء العام سام«.
ومن ناحيته، مثل باولو بينتو 
المنتخب البرتغالي في مونديال 
ــاوز فــيــه  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ 2002 الــــــــــذي لــــــم يـ

المنتخب دور المجموعات.
وفي 2014 سنحت له فرصة تدريب 

المنتخب البرتغالي، محققا نفس النتيجة، 
واآلن يعود لكأس العالم على رأس اإلدارة 

الفنية لمنتخب كوريا الجنوبية.
ــو أدو ثــمــن نــهــائــي  ــ ــع غـــانـــا بــلــغ أوتـ ومــ
مــونــديــال ألمانيا 2006، واآلن يطمح إلى 
 تحقيق نفس النتيجة على األقــل كمدرب 

لـ »النجوم السوداء«.
)إفي(

إنريكي مدرب المنتخب اإلسباني خالل التدريبات

البرازيل آخر الواصلين
بــات منتخب الــبــرازيــل لــكــرة الــقــدم، بــقــيــادة نجمه نيمار، 
آخر الواصلين إلى قطر، للمشاركة في مونديال 2022، الذي 

انطلق أمس )األحد(.
ووصل »سيليساو«، أحد المرشحين لنيل اللقب، من تورينو 
 لخمسة أيام، قبل 

ً
 تحضيريا

ً
اإليطالية، حيث خاض معسكرا

انطالق مشواره أمام صربيا في 24 الجاري.
والبرازيل هي المنتخب الـ 32 الذي يصل إلى قطر للمشاركة 
في المونديال األول بالشرق األوســط. وانتقل الالعبون من 
المطار إلــى فندق ذا ويستن وســط الــدوحــة، حيث سيقطن 
طوال المسابقة. واستهل الفريق تدريباته أمس على ملعب 

النادي العربي.
وتأمل البرازيل إحراز اللقب السادس في تاريخها، وتعزيز 
رقمها القياسي، وبالتالي إيقاف الهيمنة األوروبية منذ 2006.
كما يــأمــل »أوريــفــيــردي« االســتــفــادة مــن المستوى الجيد 
الــذي يمر به نيمار، مهاجم باريس ســان جرمان الفرنسي، 
والــذي يخوض المونديال الثالث، بعد مشوارين مخيبين 

في 2014 و2018.

من روسيا 2018 إلى قطر 
2022... ثورة لويس إنريكي

مدربين بقطر اختبروا المونديال العبين في السابق

أكد مدرب المنتخب األميركي لكرة القدم، جريج بيرهالتر، 
أن العبه تايلر آدمز هو من سيحمل شارة قيادة الفريق في 

المونديال. 
 وأوضح بيرهالتر، في المؤتمر الصحافي لفريقه، أمس، 
( جاء بعد تفكير 

ً
أن قرار اختيار العب الوسط آدمز )23 عاما

: »تايلر يقود الفريق بطريقة 
ً
وتشاور على مدار شهر، مبينا

األداء التي يقدمها والجهد الكبير الذي يبذله«. 
كان بيرهالتر عمد إلى تجديد شباب المنتخب األميركي 
منذ توليه المسؤولية بعد فشل الفريق في التأهل لمونديال 
2018 بروسيا. وكان آدمز من الالعبين الشبان الذين اعتمد 

عليهم في إعادة بناء الفريق. 
وقــال آدمــز في المؤتمر الصحافي ذاتــه: »إنــه لشرف كبير 
لي… إنه فريق شــاب. لكنني أثق للغاية فيه. نلعب من أجل 
تحقيق شيء كبير«.                 )د ب أ(
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ً
ُرفعت األعالم وُسّدت الطرق بحشود الجماهير، إيذانا
بــانــطــالقــة الــمــونــديــال المنتظر لــلــمــرة األولــــى فــي الــشــرق 
األوســـط والــعــالــم الــعــربــي، أو »بطولة األمـــل«، كما يصفها 
الــقــطــري عــبــدالــلــه مــبــارك مــن اســتــاد الــبــيــت الــــذي احتضن 

المباراة االفتتاحية بين البلد المضيف واإلكوادور.
على طول الطريق المؤدي إلى استاد البيت في مدينة الخور 
 شــمــال العاصمة 

ً
الشمالية، والـــذي يبعد نحو 50 كيلومترا

الدوحة والمستوحى من الخيمة التقليدية التي سكنها أهل 
البادية، ترتفع األعالم القطرية على مداخل البيوت ومن نوافذ 

السيارات.
 للسيارات الساعية للوصول إلى الملعب، 

ً
كان االزدحام ملحوظا

بعدما اقترحت السلطات على المقيمين استخدام آلياتهم إلتاحة 
شبكات المترو والباصات لنقل الجماهير اآلتية من الخارج.

ــارات الــتــشــجــيــع، جنسيات  ــ مــن مــحــيــط الــمــلــعــب تــبــدأ أولــــى إشـ
مختلفة، أعالم قطرية وإكوادورية على أكتاف المشجعين الماّرين 
 من الجمال والخيول التي تبرز ثقافة البلد المضيف.

ّ
إلى جانب صف

(، وكان في الملعب مع 3 من أصدقائه »جئت 
ً
يقول مبارك )50 عاما

بــالــســيــارة مــن الــوكــرة. الــطــريــق سهل وســلــس«. ويضيف 
الخمسيني الذي يرتدي الزّي القطري التقليدي األبيض إن 

ي 
َ
 إلى أنه حجز تذكرتين لمبارات

ً
هذا »مونديال األمل«، مشيرا

االفتتاح، وقطر أمام هولندا.
ويــتــابــع لــوكــالــة فــرانــس بـــرس: »نــحــن فــرحــون وفــخــورون 
بــاســتــضــافــة الــمــونــديــال. وأنـــا هــنــا الــيــوم ألشــّجــع الــعــنــابــي. 

 الحماسة أكبر«.
ّ
التحّدي صعب نعم، لكن

عــلــى مــقــربــة مـــن الــمــشــجــع الــقــطــري يــوجــد مــشــجــع كويتي 
 للدخول إلى الملعب.

ً
 بعلم قطر ومتحمسا

ً
شحا

ّ
مت

يقول المشجع )وهو موظف في وزارة اإلعالم الكويتية(، إنه 
وصل إلى الدوحة قبل يومين بالسيارة في رحلة استغرقت 7 
ســاعــات. ويشير لـ »فــرانــس بــرس« إلــى أنــه من محّبي كــرة القدم، 

وجاء لحضور المونديال للمرة األولى في حياته.
ع أن تفوز بهدف نظيف 

ّ
يضيف: »أنــا اليوم أشّجع قطر، وأتوق

بإذن الله، وسأحضر مباراة فرنسا وأستراليا«.
ع صعب، والفرق 

ّ
عاته لمن سيفوز بالبطولة، قال: »التوق

ّ
وعن توق

كلها قوية، لكن أنا في األصل مشّجع هولندي«.

»بطولة األمل«»بطولة األمل«
لجماهير المباراة االفتتاحيةلجماهير المباراة االفتتاحية
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الدور األول
الوقتاملباراةاملجموعةمباراةالتاريخ

7:00 مساًءً اإلكوادور02قطر201A 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
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إنكلترا

إيران
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كرواتيا
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اليابان

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق
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صربيا

سويسرا

الكاميرون
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الفائز من 60الفائز من 58

الفائز من 59 الفائز من 57

الفائز من 51
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الفائز من 53

الفائز من 54

الفائز من 52

الفائز من 55
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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 ١٣ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

االربعاء ١٤ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األحد ١٨ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

الجمعة ٩ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

الجمعة ٩ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

السبت ١٠ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

السبت ١٠ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

االثنين ٥ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

الثالثاء ٦ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

األحد 4 ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

السبت 3 ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

االثنين ٥ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

الثالثاء ٦ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األحد 4 ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

C أول المجموعةB أول المجموعة

D ثاني المجموعةA ثاني المجموعة
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