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»»Woman, Life, FreedomWoman, Life, Freedom««

مشجعو إيران يلوحون بعلمهم الوطني وقد ُكتب عليه »امــرأة، حياة، حرية« وهم يهتفون خالل مباراة منتخبهم مع إنكلترا ضمن منافسات المجموعة الثانية 
بالمونديال في استاد خليفة الدولي بالدوحة أمس )أ ف ب(
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ض  أول تدخل عنيف وإصابة في المونديال تعرَّ
لها حارس مرمى المنتخب اإليراني علي رضا جّراء 

اصطدامه بزميله ماجد حسيني )رويترز(
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نجح المنتخب الهولندي في 
تحقيق الفوز على نظيره 
السنغالي بثنائية نظيفة، 

خالل منافسات المجموعة 
األولى لبطولة كأس العالم 

أمس.

حـــقـــق الــمــنــتــخــب الــهــولــنــدي 
ــــودة مــوفــقــة لــنــهــائــيــات كــأس  عـ
الـــعـــالـــم، بــعــد غــيــاب عـــن نسخة 
2018، بـــــفـــــوزه الــــصــــعــــب عــلــى 
نظيره السنغالي 2- صفر، أمس، 
على استاد الثمامة، في الجولة 
األولى من منافسات المجموعة 

األولى لمونديال قطر.
وبــــــعــــــدمــــــا افـــــتـــــتـــــحـــــت قـــطـــر 
المضيفة منافسات المجموعة 
والــنــســخــة الــثــانــيــة والــعــشــريــن 
مــن النهائيات بــالــخــســارة أمــام 
اإلكـــوادور صفر -2، أمس األول، 
على استاد البيت، أكملت هولندا 
الجولة األولــى بثالث نقاط في 
مستهل عــودتــهــا الـــى البطولة، 
بفضل هدفي كودي خاكبو )84( 

والبديل ديفي كالسن )90+9(.
وغـــابـــت هـــولـــنـــدا عـــن نسخة 
2018، بعدما حلت وصيفة في 
2010 بقيادة بيرت فان مارفيك، 
وثالثة في 2014 بقيادة مدربها 

الحالي العائد لويس فان خال.
وبــــصــــدمــــة خــــســــارة نــجــمــهــا 
األول ســـــاديـــــو مـــانـــيـــه بــســبــب 
إصــــــابــــــة حــــرمــــتــــه مــــــن خــــوض 
النهائيات وفــي ظهورها األول 
األول كبطلة إلفــريــقــيــا )2021(، 
استهلت السنغال بقيادة أليو 
سيسيه مغامرتها المونديالية 
الثالثة، بعد 2002 )ربــع نهائي 

و2018 الــــدور األول(، بــخــســارة 
في مواجهتها األولــى مع فريق 
ــدأ بــــدوره  ــــذي بــ »الـــطـــواحـــيـــن« الـ
المباراة من دون نجم برشلونة 
اإلســبــانــي ممفيس ديــبــاي قبل 

دخوله في الشوط الثاني.
ــظ »الـــبـــرتـــقـــالـــي« عــلــى  ــافــ وحــ
ــه الــــخــــالــــي مـــــن الــــهــــزائــــم  ــلـ ســـجـ
 
ً
للمباراة السادسة عشرة تواليا
منذ تعيين فان خال في صيف 

 للمرة الثالثة بعد 
ً
2021 مــدربــا

خيبة الــخــروج مــن ثمن نهائي 
كأس أوروبا.

ــيــــة  ــانــ ــثــ ــة الــ ــ ــولــ ــ ــجــ ــ وتـــــــقـــــــام الــ
الخميس حــيــث تلتقي هولندا 
مع اإلكوادور، والسنغال مع قطر.

 بداية دولية

وشهدت التشكيلة الهولندية 
مــفــاجــأة، بــعــدمــا قــــّرر فـــان خــال 
ــــى عــلــى  ــرمـ ــ ــمـ ــ ــي الـ ــ االعـــــتـــــمـــــاد فــ
 حارس 

ً
أندريس نوبرت، مانحا

 مباراته 
ً
هيرنفين عــن 28 عــامــا

الدولية األولى في كأس العالم، 
ليصبح ثــانــي هــولــنــدي يسجل 
ــــأس  بـــــدايـــــتـــــه الــــــدولــــــيــــــة فـــــــي كـ
العالم بعد العــب الــوســط ديــرك 
شويناكر عام 1978، وفق »أوبتا« 

لالحصاءات.
وبــعــد شـــيء مــن الــضــيــاع في 
الــدقــائــق األولـــى، كــان المنتخب 
الـــهـــولـــنـــدي قـــريـــبـــا مــــن افــتــتــاح 
الــتــســجــيــل بــعــد لــعــبــة جــمــاعــيــة 
جميلة وكرة عرضية من خاكبو 
وصـــل الــيــهــا ستيفن بيرخفين 

.)4( 
ً
متأخرا

وبدا المنتخب السنغالي أكثر 
مــن مصمم على مــجــاراة أبطال 

 
ً
أوروبـــــا 1988، وفــــرض ضغطا
، وكــاد يدفع فيرجيل فان 

ً
عاليا

دايك للخطأ أكثر من مرة.
وحـــصـــل الـــهـــولـــنـــديـــون عــلــى 
أخطر فــرص اللقاء منذ البداية 
حــيــن انــطــلــقــوا بــهــجــمــة مــرتــدة 
ووصلت الكرة لفرنكي دي يونغ 
فـــي الــمــنــطــقــة وحـــيـــدا بــتــمــريــرة 
متقنة مــن ستيفن بيرخهوس، 
لــكــن العـــب بــرشــلــونــة اإلســبــانــي 
تباطأ وأمــعــن فــي الــمــراوغــة، ما 
سمح لشيخو كوياتيه في قطع 

الطريق وإبعاد الكرة )19(.
وقــبــيــل نــهــايــة الــشــوط األول، 
حصل الهولنديون على فرصة 
ــيـــل  ــتـــســـجـ ــاح الـ ــ ــتــ ــ ــتــ ــ أخـــــــــــرى الفــ
بتسديدة من مشارف المنطقة 
لبيرخهوس علت عارضة إدوار 

مندي بقليل )40(.

فرصة ضائعة 

وبــــــدأ الـــهـــولـــنـــديـــون الـــشـــوط 
ــة  ــيــ ــن رأســ ــ ــة مــ ــرصــ ــفــ ــــي بــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ــر ركــــلــــة ركـــنـــيـــة  ــ ــ لــــفــــان دايــــــــك إثـ
نــفــذهــا خــاكــبــو، إال أن مــحــاولــة 
العــب ليفربول اإلنكليزي علت 

العارضة بقليل )53(.
ووســـط الــعــجــز عــن الــوصــول 

الــى شــبــاك مــنــدي، زج فــان خال 
بديباي بدال من فينسنت يانسن 
)62(، لكن الــهــدف كــاد يأتي من 
الجهة المقابلة عبر بوالي ديا، 
لكن نوبرت تألق في الدفاع عن 
مــرمــاه )65(، ثــم اضطر للتدخل 
 لصد تسديدة من مشارف 

ً
مجددا

المنطقة إلدريسا غانا غي )70(.
ورغم التعديالت التي أجراها 
فــان خــال فــي الــدقــائــق األخــيــرة، 
كانت الكتبية البرتقالية عاجزة 
عــن الـــوصـــول الـــى شــبــاك مندي 
حــتــى الــدقــيــقــة 84 حــيــن تمكن 
خابكو من حسم األمــور لبالده 
بكرة رأسية بعد تمريرة متقنة 

من دي يونغ.
ــــاب غــــي يـــرد  ــاد الـــبـــديـــل بـ ــ وكــ
 لــــوال تـــألـــق نـــوبـــرت في 

ً
ســريــعــا

وجــــهــــه )86(، وواصـــــــــل العـــبـــو 
ــيــــن  الــــســــنــــغــــال الــــضــــغــــط تــــاركــ
المساحات، ما فتح الطريق أمام 
رجال فان خال إلضافة هدف ثاٍن 
بعد تسديدة من ديباي صدها 
مندي فسقطت أمام البديل ديفي 
كالسن الذي تابعها في الشباك 

.)90+9(
)أ ف ب(

أكــد فيرجيل فــان دايــك مــدافــع وقــائــد منتخب 
هــولــنــدا وفــريــق لــيــفــربــول، أن الــعــمــل الــجــاد هو 
السبب وراء تحقيق نتيجة الفوز على السنغال.

وقال فان دايك في تصريحات تلفزيوينة عقب 
الــلــقــاء: »كــنــا نــعــرف أن الــمــبــاراة ستكون صعبة، 
وكان علينا أن نصبر ونلعب أفضل مما رأيتمونا 
عليه، لكن في نهاية األمر وجدنا الطريق للمرمى«.
وتــابــع: »تــأخــرنــا فــي التسجيل ألنــنــا واجهنا 
خصًما جيًدا. لديهم العبون ممتازون ويمتلكون 

سرعة كبيرة«.

وتــابــع: »العــبــو السنغال كــانــوا أســرع منا في 
بعض األحــيــان، خصوصا عندما نخسر الكرة 

في وسط الميدان«.
وأضـــاف: »الــفــوز في المباراة األولــى كــان أمــًرا 

مهًما ألنه يمنحنا الحافز«.
واخــتــتــم: »الــمــبــاراة الــقــادمــة صعبة جــدا أمــام 
اإلكوادور ومعقدة. لدينا شغف كبير، ويجب أن 
نستعيد طاقتنا اآلن بعد هذه المباراة ونستعد 

لهم«.

جاكبو غير راض عن أداء 
هولندا رغم الفوز

أبدى كودي جاكبو، العب منتخب هولندا، عدم رضاه عن 
أداء فريقه رغــم فــوزه على منتخب السنغال، في مباراتهما 
االفتتاحية فــي نهائيات كــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم فــي قطر، 
مشيرا إلى أنه من الممكن اللعب بشكل أفضل. وأحرز جاكبو 
الهدف األول لمنتخب هولندا، خالل فوزه المتأخر 2 - صفر 
على منتخب السنغال، أمــس، في الجولة األولــى لمنافسات 

المجموعة األولى من مرحلة المجموعات في المونديال. 
وانــتــظــر المنتخب الــهــولــنــدي حتى الدقيقة 84، ليفتتح 
جاكبو التسجيل لمصلحة المنتخب الملقب بـ »الطواحين«، 
قــبــل أن يــضــيــف دافــــي كــالســيــن الــهــدف الــثــانــي فــي الدقيقة 
التاسعة من الوقت المحتسب بدال من الضائع للشوط الثاني. 
وصرح جاكبو لمحطة )إن أو إس( الهولندية، عقب المباراة 
»لــم نكن حــذريــن بما فيه الكفاية فيما يتعلق باالستحواذ 

على الكرة«. 
وأضاف جاكبو »أعتقد أنه يمكننا تقديم أداء أفضل بكثير«. 
وتابع »كنا أقوياء عندما استحوذوا على الكرة. ينبغي 
ــــور جـــيـــدا، ونـــأخـــذ الــنــقــاط الــجــيــدة في  عــلــيــنــا أن نــحــلــل األمـ

المباراة التالية«. 
)د ب أ(

    المباراة في سطور

المباراة: هولندا - السنغال 2- صفر
الملعب: الثمامة

ً
الجمهور: 41721 متفرجا

الدور األول
المجموعة األولى

الحكم: البرازيلي ويلتون سامبايو

األهداف:
هولندا: كودي جاكبو )84( وديفي كالسن )90+9(

- اإلنذارات:
هولندا: ماتيس دي ليخت )56(

السنغال: نامباليس مندي )90(، إدريسا غانا غي )90(

التشكيلتان:
هولندا: أندريس نوبرت - ماتيس دي ليخت، فيرجيل فان دايك، 
نايثن أكيه - دنــزل دامــفــريــس، فرنكي دي يــونــغ، دالــي بليند، 
كودي خاكبو )مارتن دي رون، 90(، ستيفن بيرخهوس )تون 
كوبماينرس، 79( - ستيفن بيرخفين )ديفي كالسن، 79(، فنسنت 

يانسن )ممفيس ديباي، 62(
المدرب: لويس فان خال

السنغال: إدوار مندي - يوسف سابالي، باب أبو سيسيه، خاليدو 
كوليبالي، عبدو ديالو )إسماعيل جاكوبس، 62( - شيخو كوياتيه 
)باب غي، 73(، نامباليس مندي، إدريسا غي - كريبان دياتا )نيكوالس 

جاكسون، 74(، بوالي ديا )بامبا ديينغ، 69( اسماعيال سار
المدرب: أليو سيسيه

)أ ف ب(

 فوز صعب 
 لمنتخب الطواحين 

على نظيره السنغالي

 فان دايك: كنا نعلم صعوبة المباراة



    المباراة في سطور

كيروش: الالعبون تأثروا باألوضاع السياسية
أكد كارلوس كيروش مدرب منتخب إيران أن 
العبيه »ليسوا في حالة تسمح لهم بالتركيز«، 
بسبب الوضع الذي يعيشه بلدهم، مشيرا إلى 

أنهم تأثروا بعوامل خارجية.
وقال المدرب البرتغالي »العبو فريقي ليسوا 
ــثــــل، مـــن حــيــث الـــتـــركـــيـــز، بسبب  فـــي الـــجـــو األمــ
الــمــشــاكــل الــتــي تحيط بــهــم. إنــهــم بــشــر، لديهم 
أطفال، لديهم حلم، وهو اللعب من أجل بلدهم، 
 بأنهم نهضوا 

ً
من أجــل شعبهم. أنــا فخور جــدا

وقــاتــلــوا مــن أجـــل ذلــــك، وأنــهــم ســجــلــوا هدفين 
ضــد إنكلترا فــي هــذه الــظــروف«، فــي إشـــارة إلى 
االحتجاجات التي تشهدها إيــران ضد النظام 
الـــحـــاكـــم عــلــى خــلــفــيــة مــقــتــل فـــتـــاة بــســبــب عــدم 

ارتدائها الزي اإلسالمي بصورة مالئمة.
وقال »منذ سنوات، حصلنا على دعم العالم 
ــاذا يـــأتـــون  ــمــ ــال. ال أفـــهـــم لــ ــ ــا اآلن، فـ ــ بــــأســــره. أمـ
إلحباطنا، فليبقوا في منازلهم. أولئك الذين ال 

يريدون دعمنا، لسنا بحاجة إليهم«.

وبخصوص المباراة، أوضح كيروش أنه بعد 
« لمواجهة 

ً
هذه الهزيمة أصبحوا »أكثر استعدادا

ويلز في الجولة الثانية من المجموعة التي تضم 
أيضا الواليات المتحدة.

وأوضــح »كانت بمثابة تدريبات جيدة على 
أعلى مستوى. كل شيء مفتوح، ال يزال بإمكاننا 
الحصول على ست نقاط والتأهل. لقد تعلمنا 
منها أمـــورا يجب تحسينها واآلن علينا فقط 

القتال من أجل المباريات التالية«.

اكــتــســح منتخب إنــكــلــتــرا نــظــيــره اإليــرانــي 
6- 2 وحــقــق ثــانــي أكــبــر انــتــصــاراتــه فــي كأس 
الــعــالــم لــكــرة الــقــدم، أمـــس، فــي مــونــديــال قطر 
ــي« برسالة 

ّ
2022، فــي مــبــاراة بــدأهــا »تــيــم مــل

سياسية عــنــدمــا رفـــض العــبــوه أداء النشيد 
 مع االحتجاجات الدامية التي 

ً
الوطني تضامنا

تشهدها الجمهورية اإليرانية.
وفي افتتاح منافسات المجموعة الثانية، 
تناوب على تسجيل أهداف »األسود الثالثة« 
كــل مــن جــود بيلينغهام )35(، بوكايو ساكا 
)43 و62(، ورحيم ستيرلينغ )45+1(، ماركوس 
راشـــفـــورد )71(، وجــــاك غــريــلــيــش )90(، فيما 
أحرز مهدي طارمي هدفي إيران )65 و13+90 

من ركلة جزاء(.
وبــــهــــذه الــنــتــيــجــة، حــقــقــت إنـــكـــلـــتـــرا، أكــبــر 
فــوز لها بمباراتها االفتتاحية فــي تاريخها 
المونديالي، وهو ثاني أكبر انتصار لها في 

، بعد فوزها على بنما )1-6( 
ً
كأس العالم عموما
في مونديال 2018.

فوز ثقيل وتاريخي 

ومنذ البداية، كــان المنتخب اإلنكليزي هو 
، وكانت أولى فرصه 

ً
الطرف الضاغط هجوميا

عندما حـــّول قــائــده هـــاري كــايــن تــمــريــرة داخــل 
، غير أنها مرت 

ً
 كبيرا

ً
منطقة الجزاء شّكلت خطرا

عن سترلينغ من دون رقابة دفاعية، وسّددها 
ماغواير في الشباك الخارجية )8(.

ى المنتخب اإليراني ضربة قوية بخروج 
ّ
وتلق

 مع شكوك 
ً
حارسه علي رضا بيرانوند مصابا

بــارتــجــاج فــي الـــدمـــاغ، بــعــد اصــطــدامــه بزميله 
مجيد حسيني، ليطلب من كيروش أن يستبدله 

بعدما تعّرض لنزيف من أنفه.
وبالفعل، أدخــل البرتغالي الــحــارس البديل 

ف المباراة لنحو 
ّ
حسين حسيني )20(، بعد توق

ربع ساعة.
وبــعــد محاولتين غــيــر مثمرتين لمايسون 
ــر )32(، افــتــتــح  ــوايـ ــاغـ مـــاونـــت )30( وهــــــاري مـ
بيلينغهام التسجيل لإلنكليز برأسية جميلة 
بعد عرضية من لــوك شو عبر الجهة اليسرى 

.)35(
وبهذا الــهــدف، بــات بيلينغهام ثاني أصغر 
 
ً
المسجلين إلنكلترا في كــأس العالم )19 عاما
(، خلف مايكل أويـــن فــي مونديال 

ً
و145 يــومــا

.)
ً
 و190 يوما

ً
1998 )18 عاما

وسرعان ما ضاعفت إنكلترا، بطلة 1966، 
الــنــتــيــجــة بــهــدف جــمــيــل عـــن طــريــق ســاكــا 

الـــذي هــيــأ بــصــدره تــمــريــرة رأســيــة 
مــن مــاغــوايــر، وســّددهــا 

قــويــة فــي الــشــبــاك 
مــن منتصف 

ز سترلينغ تقّدم فريقه 
ّ
منطقة الجزاء )44(. وعز

بهدف ثالث بعدما أكمل في المرمى عرضية من 
كاين )1+45(.

وأكملت إنكلترا في الشوط األول 366 تمريرة، 
وهو ثاني أكبر عدد من التمريرات في النصف 
األول من المباراة في كأس العالم منذ عام 1966، 
بعد إسبانيا ضد روسيا عام 2018 )395(. أما 
إيــران فأكملت 46 تمريرة فقط، وهو األقــل منذ 

عام 1966.
ي بيلينغهام وساكا )21 

َ
كما أنه بفضل هدف

(، ســّجــلــت إنــكــلــتــرا العــبــيــن يــبــلــغــان من 
ً
عـــامـــا

 في مباراة 
ً
 أو أقل يحرزان هدفا

ً
العمر 21 عاما

واحدة في كأس العالم للمرة األولى في تاريخها.
ة اإلنكليز عن 

ّ
وفــي الشوط الثاني، زادت غل

طريق ساكا نفسه الذي سّدد من داخل منطقة 
الجزاء كرة ارتطمت بالدفاع ودخلت المرمى )62(.
 بتسديدة قوية 

ً
 جميال

ً
وسّجل طارمي هدفا

في المرمى بعد تمريرة رائعة من سعيد عزت الله 
 راشفورد )البديل( أخمد أي محاولة 

ّ
)65(، لكن

لنهوض إيراني بعد دقيقة من دخوله بإحرازه 
الهدف الخامس )71(.

 
ً
 سادسا

ً
 هدفا

ً
وأضاف غريليش البديل أيضا

ــاراة، قــبــل أن يتمكن  ــبـ ــمـ فـــي الــدقــيــقــة 90 مـــن الـ
اإليرانيون من تقليص النتيجة من ركلة جزاء 
منحهم إيــاهــا حكم الــمــبــاراة، بعد الــعــودة إلى 
تــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو الــمــســاعــد )فــــي إيــــه آر(، 
فترجمها طارمي بنجاح )90+13(.       )أ ف ب(

زلزال إنكلترا يضرب إيران بـ »سداسية« زلزال إنكلترا يضرب إيران بـ »سداسية« 
المنتخب اإلنكليزي سجل ثاني أكبر المنتخب اإلنكليزي سجل ثاني أكبر انتصاراته في كأس العالمانتصاراته في كأس العالم

حقق المنتخب اإلنكليزي بداية 
قوية في مشواره بمونديال كرة 

القدم المقامة حاليا في قطر، 
بفوزه على نظيره اإليراني 6 - 2، 
على ملعب استاد خليفة الدولي، 

في الجولة األولى من مباريات 
المجموعة الثانية.

العبو إيران رفضوا ترديد النشيد 
المباراة: إنكلترا- إيران: 2-6

الملعب: استاد خليفة الدولي
ً
الجمهور: 45334 متفرجا

الدور األول
الحكم: البرازيلي رافايل كالوس

- األهداف:
إنكلترا: جود بيلينغهام )35(، بوكايو ساكا )43، 62(، 
رحيم ستيرلينغ )45+1(، ماركوس راشفورد )71(، 

جاك غريليش )90(.
إيران: مهدي طارمي )65 و90+13 من ركلة جزاء(

- اإلنذارات: علي رضا جهانبخش )25(، مرتضى بور 
علي غانجي )48(

- التشكيلتان:
إنكلترا: جــوردان بيكفورد، لوك شو، جون ستونز، 
هاري ماغواير )إريك داير 70(، كيران تريبييه، ديكالن 
رايس، رحيم ستيرلينغ )جاك غريليش 70(، بوكايو 
ساكا )ماركوس راشفورد 70(، مايسون ماونت )فيل 
فـــودن 70(، جــود بيلينغهام، وهـــاري كــايــن )كــالــوم 

ويلسون 75(.
المدرب: غاريث ساوثغيت

إيران: علي رضا بيرانوند )حسين حسيني 20(، 
صادق محرمي، ميالد محمدي، روزبه جشمي 
46(، مجيد حسيني، إحسان  )محمد كنعاني 
حــاج صفي، علي كريمي )سعيد عــزت اللهي 
46(، أحمد نور اللهي )سردار آزمون 77(، علي 
رضا جهانبخش )علي قلي زاده 46(، مرتضى 

بور علي غانجي، مهدي طارمي.
المدرب: البرتغالي كارلوس كيروش

)أ ف ب(

... والجماهير اإليرانية 
تعرب عن دعمها امتنع العبو المنتخب اإليراني عن أداء النشيد الوطني خالل عزفه، 

قبيل مواجهة إنكلترا في باكورة مبارياتهم ضمن مونديال قطر 2022 في 
 مع االحتجاجات التي تشهدها الجمهورية اإلسالمية.

ً
كرة القدم، تضامنا

وتشهد إيران منذ قرابة شهرين، احتجاجات أعقبت وفاة الشابة مهسا 
( بعد ثالثة أيام من توقيفها من قبل شرطة األخالق لعدم 

ً
أميني )22 عاما

التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية اإلسالمية.
ومع خطوة الالعبين، علت أصــوات الجماهير المشجعة إليــران في 

الملعب، فيما بدت الدموع ظاهرة على وجوه البعض.
وقبل أربعة أيام من المباراة، كان قائد المنتخب علي رضا جهانبخش 
قد أشار إلى أنه تتم مناقشة مسألة أداء النشيد الوطني من عدمه وأن 

.
ً
خذ جماعيا

ّ
القرار سُيت

وسبق للمدرب البرتغالي إليــران كارلوس كيروش أن قــال الثالثاء 
إن لالعبيه »الحق في التعبير« عن آرائهم لكن مع احترام »روح اللعبة 
 لهذه المبادئ والقيم، لكل شخص الحق في التعبير 

ً
وقوانين فيفا... وفقا

عن نفسه«.

أعــرب عديد مــن الجماهير اإليــرانــيــة الــمــوجــودة فــي قطر، عن 
تــضــامــنــهــم مـــع االحــتــجــاجــات الـــمـــوجـــودة فـــي الـــبـــالد قــبــل مــبــاراة 

منتخبهم االفتتاحية في بطولة كأس العالم لكرة القدم أمام المنتخب 
اإلنكليزي )أمس(.

 
ً
 وكــان مــن الممكن مشاهدة الجماهير اإليــرانــيــة تــرتــدي قمصانا
مكتوب عليها »السيدات، حياة، حرية« في ملعب خليفة الدولي أمس 
االثنين.  وقال أحد الجماهير، رفض اإلفصاح عن اسمه، إن السلطات 
اإليرانية قتلت السيدات واألطفال خالل قمع االحتجاجات المناهضة 

للحكومة، وإن المظاهرات تستحق الدعم.
 ودعـــا قــائــد المنتخب اإليــرانــي إحــســان حــاج صيفي، أمــس األول، 

للتغيير وأرسل تعازيه إلى أسر الضحايا. ويقدر نشطاء حقوق االنسان 
أن هناك أكثر من 400 شخصا قتلوا حتى اآلن في المظاهرات.

غريليش 
يحتفل بتسجيل هدفه السادس 
مع فودين )رويترز(
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رسالة دعم من جو بايدن
تــحــدث الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن 
هاتفيا مــع أعــضــاء بعثة منتخب بــاده 
ــمــــوجــــودة فــــي قـــطـــر، لــتــحــفــيــزهــم قــبــل  الــ
بــدايــة مــشــوارهــم فــي مــونــديــال 2022 في 
البلد العربي أمــام منتخب ويــلــز، ضمن 

المجموعة الثانية بالبطولة.

وبدأ بايدن حديثه، في مكالمة الفيديو 
عبر »تويتر«، مازحا »أيها المدرب، ضعني 

في التشكيل ألنني جاهز للعب«.
وأضاف الرئيس األميركي، الذي احتفل 
اليوم بعيد مياده الـــ80، »أيها الشباب، 
أعلم أنكم المرشح األقل حظا للفوز، لكنكم 

تمتلكون بعضا من أفضل الاعبين في 
العالم، والجميع يحترم هذا المنتخب«.

كما طالب بايدن الاعبين بالثقة في 
بعضهم البعض، واللعب بقوة، وبذل كل 
ما لديهم داخل الملعب، مضيفا: »البلد كله 
يدعمكم ويشجعكم«.       )إفي(

»العنابي« سقط في اختبار »الرهبة«
ســقــط الــمــنــتــخــب الــقــطــري فـــي اخــتــبــاره 
ــوادور صفر -2،  األول، بالخسارة أمــام اإلكـ
األحــد، على استاد البيت. وباتت قطر أول 
دولــة مضيفة تخسر مباراتها االفتتاحية 

في تاريخ النهائيات.
وكان بطل آسيا عام 2019 ُيمني النفس 
بأن يدخل التاريخ، من خال تحقيق الفوز 
في بداية مــشــواره، ليعزز من حظوظه في 
بـــلـــوغ الـــــدور الـــثـــانـــي، لــكــن الــتــوتــر والــشــد 
العصبي بديا واضحين على أداء العبيه، 
الذين وقفوا تائهين على أرضية الملعب، 
 الـــحـــارس ســعــد الــشــيــب مطلع 

ً
خــصــوصــا

المباراة.
وكـــــان الــمــنــتــخــب الـــقـــطـــري حــصــل على 
استعداد رائع لموندياله على مدى السنوات 
األخيرة، السيما أنه يضم في صفوفه معظم 
ج  ، الـــذي تــوِّ

ً
أفــــراد منتخب تــحــت 19 عـــامـــا

باللقب اآلســيــوي بــقــيــادة الــمــدرب الحالي 
فيليكس سانشيس عام 2014، قبل أن تتم 

ترقيته إلى المنتخب األول.
ــم الـــتـــتـــويـــج الــــقــــاري ومـــحـــاولـــة  ــ لـــكـــن رغـ

االتـــحـــاد الــقــطــري إرســــال بــعــض الاعبين 
ــــى أوروبــــــــا لـــخـــوض تـــجـــربـــة احـــتـــرافـــيـــة،  إلـ
ثــم الــمــشــاركــة فــي »كــوبــا أمــيــركــا« والــكــأس 
الذهبية وتصفيات أوروبا المؤهلة إلى هذا 
حتسب نقاطه فيها، 

ُ
المونديال من دون أن ت

لم تكن النتائج على قدر اآلمال الموضوعة 
 بأنه خضع لمعسكر تدريبي 

ً
عليه، علما

طويل األمد في األشهر الستة األخيرة.

 
ً
الضغط كان كبيرا

 
ً
اعترف سانشيز بأن الضغط كان كبيرا

م  على الاعبين، وقال بعد الخسارة: »لم نقدِّ
أفــضــل مــا لــديــنــا، ربــمــا بــســبــب الــتــوتــر، لم 
تكن البداية جيدة، بل كانت سيئة، وتلقى 
مرمانا هدفين. نعم ثمة إمكانية للتحسن، 
لــم نتميز بــالــدقــة بالنسبة للتمريرات، لم 
نستطع تمرير الــكــرة أكــثــر مــن أربـــع مــرات 
، الناحية الدفاعية مليئة بالثغرات«.

ً
تواليا

وأضــــاف: »بطبيعة الــحــال، لــم تكن هذه 
النتيجة المنشودة. علينا تحليل المباراة، 

والتركيز على المقبلة، وأن ننسى ما حصل، 
ونستقي الدروس«.

وكان لسان حال مهاجم »العنابي« المعز 
عــلــي، الـــذي قـــاد منتخب بـــاده إلـــى إحـــراز 

 لها 
ً
ج هدافا بطولة آسيا عام 2019، وتــوِّ

بتسعة أهــــداف، بــقــولــه: »بــدأنــا أول ربع 
ساعة مرتبكين، وارتكبنا أخطاء أثرت 

ــبــــاراة. يــجــب أن  عــلــى مـــجـــريـــات الــــمــ
نتعلم من تلك األخطاء. يجب تغيير 
الصورة، وعلينا االستمرارية على 
مــســتــوى الــشــوط الــثــانــي، وبأكثر 
حـــمـــاس وقـــــــدرة بــــالــــوصــــول عــلــى 

مرمى الخصم«.
واعترف قائد المنتخب حسن الهيدوس 
بــتــوتــر زمـــائـــه، بــقــولــه لــوســائــل اإلعــــام: 
»رهبة كأس العالم أثــرت على الفريق في 
الربع ساعة األول من المباراة، وتباعدت 
خطوط الفريق عن بعضها البعض، قبل 
أن نعود في المباراة بالشوط الثاني، لكن 

بعدما تلقت شباكنا هدفين«.

الصحف القطرية: »باختصار... إبهار«
 بالعالم في 

ً
»هذه قطر... إبداع وإقناع«، »أها

دوحــة الجميع« و»باختصار... إبهار«، ركزت 
الصحافة القطرية صباح أمس االثنين على 
حفل افتتاح المونديال لكرة القدم، متجاوزة 
الــخــســارة المحبطة للمنتخب الوطني أمــام 

اإلكوادور بهدفين.

وتناولت الصحف القطرية بحماس حفل 
االفتتاح الضخم الذي جرى أمس األول األحد 
على استاد البيت في مدينة الخور الشمالية، 
 شمال 

ً
والـــذي يبعد نحو خمسين كيلومترا

العاصمة الــدوحــة، والمستوحى من الخيمة 
التقليدية التي سكنها أهل البادية.

وبــعــد حــفــل افــتــتــاحــي انــطــلــق بــآيــات 
ــن الـــتـــقـــارب بـــيـــن الـــشـــعـــوب،  ــة عــ ــيـ ــرآنـ قـ
وشهد حضور الممثل األميركي الشهير 
مـــورغـــان فــريــمــان، واســـتـــذكـــار النسخ 
المونديالية السابقة، قال آل ثاني الذي 
 إلـــى جــانــب والــــده األمــيــر 

ً
كـــان جــالــســا

السابق للباد: »سوف يجتمع الناس 
على مختلف أجناسهم وجنسياتهم 
وعقائدهم وتوجهاتهم هنا في قطر 
وفـــي جــمــيــع الـــقـــارات لــلــمــشــاركــة في 

اللحظة ذاتها«.
ــاء عـــلـــى حــفــل  ــنـ ــثـ وإضــــافــــة إلـــــى الـ
االفـــتـــتـــاح الـــضـــخـــم، كــتــبــت صحيفة 

»الـــرايـــة« تعليقا عــلــى خــســارة فــريــق الــمــدرب 
اإلسباني فيليكس سانشيز، الذي خاض أول 
مباراة في تاريخه بالمونديال، »العنابي تعثر 
واإلكوادوري انتصر«، مشيرة إلى أن »العبينا 
لــم يــقــّدمــوا األداء الــمــطــلــوب ومــمــثــل أمــيــركــا 

الجنوبية يسيطر«.
بينما كتبت الــوطــن الــقــطــريــة: »منتخبنا 
يغيب عــن االفــتــتــاح« تعليقا على الخسارة، 
موضحة »دفع منتخبنا الوطني ثمن دخوله 
الضعيف في المباراة، خسر منتخبنا الوطني 
)...( في مواجهة كان المنافس فيها األفضل«.
مــن جهتها، كتبت »الــشــرق« أن المنتخب 
القطري»فشل« في الــفــوز، مضيفة: »لــم يقدم 
منتخبنا ما يشفع له من اجل التعادل على 
األقل أو تسجيل ولو هدفا«، وتناولت مغادرة 
مشجعي منتخب قطر االســتــاد قبل نهاية 
الــمــبــاراة قائلة إن الجماهير غـــادرت »ألنها 
لم تتحمل رؤيــة خسارة المنتخب بهدفين 

دون رد«.

 الخاطر: قطر تعيش 
»حمى كرة القدم«

رأى الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم لكرة القدم »قطر 
2022« نــاصــر الــخــاطــر أن الــبــاد تعيش »حــمــى كــرة الــقــدم« رغم 
خــروج العديد من مشجعي المنتخب المضيف في وقــت مبكر 
مــن الــمــبــاراة االفتتاحية لــلــمــونــديــال، بين المنتخب )العنابي( 

ومنتخب اإلكوادور. 
ونقلت وكــالــة األنــبــاء البريطانية تصريحات الــخــاطــر، الــذي 
 كأس العالم قطر 2022 هنا واحتفلنا بحفل افتتاح 

ً
قال »أخيرا

ساحر وكان الشغف بكرة القدم في المدرجات يبدو مثيرا على 
أرض الملعب«، مضيفا أن »بلدنا يسودها حمى كرة القدم وسوف 

يستمر الحفل حتى المباراة النهائية في 18 ديسمبر المقبل«. 
ولم تكن الجماهير القطرية في حالة مزاجية جيدة لاحتفال 
خال خروجها من ملعب البيت في نهاية اللقاء. لكن ربما كان 
الكثيرون حريصين على تجنب الوقوع في االزدحــام المروري، 
عند مداخل الملعب، التي كانت مزدحمة في الساعات التي سبقت 

حفل االفتتاح. 
ا، والتي 

ً
وتم اإلباغ عن مشكات تنظيمية أخرى مبكرة أيض

كان من بينها االكتظاظ في مترو الدوحة وتدافع الجماهير الذين 
كانوا يحاولون الدخول إلى الحدائق المخصصة للمشجعين.

ً
 مهما

ً
ألفارو: حققنا فوزا

اعتبر األرجنتيني غوستافو ألفارو، مدرب 
منتخب اإلكوادور، أن الفوز بالمباراة االفتتاحية 
لــمــونــديــال 2022 بــقــطــر عــلــى صــاحــب األرض 
بهدفين نظيفين األحد على ملعب البيت »مهم« 
، لكنه شـــدد عــلــى ضــــرورة الــظــهــور بشكل 

ً
ــدا جــ

أفضل فــي المباراتين المقبلتين بالمجموعة 
األولى أمام هولندا والسنغال على الترتيب.

، ألن المباراة 
ً
وقـــال: »إنــه انتصار طيب جـــدا

ــى فــي الــمــونــديــال هــي الــتــي تشهد تــوتــرا  األولــ
كبيرا. لم يكن لدي نسخة دقيقة من األداء الذي 
سنقدمه، ألننا حظينا بأربعة أيام فقط إلعداد 
الفريق، والمجموعة شابة، وهذا كان في تفكير 

الاعبين«.
كما أكــد الــمــدرب األرجنتيني أن هــذا الفوز 
»لـــيـــس حــــاســــمــــا«، مــعــتــبــرا أن هـــنـــاك ضـــــرورة 
للظهور بشكل أفضل في المباراتين القادمتين 
أمام هولندا والسنغال على الترتيب، من خال 
استعادة الفاعلية الهجومية لتحقيق الهدف 
األبــرز بالتأهل للدور التالي للمرة الثانية في 

تاريخ المنتخب.
وتابع »األهم كان الفوز، ولكني لست راضيا 
بشكل كامل، ألننا قمنا بجزء من المطلوب«.

واختتم المدرب المخضرم تصريحاته 
ــد عــــلــــى أن قـــــائـــــد ونـــجـــم  ــيــ ــأكــ ــتــ ــالــ بــ
المنتخب، إينر فالنسيا، وصاحب 
هدفي االنتصار، سيكون جاهزا 
للمشاركة في المباراة المقبلة 
أمــــام هــولــنــدا يــــوم الجمعة 

القادم.
سانشيز مدرب قطر

أنقذ مهاجم لــوس أنجلس 
ــــي األمــــيــــركــــي غـــاريـــث  إف سـ
ــز  ــلـ ــتـــخـــب بـــــــــاده ويـ ــنـ ــل مـ ــيــ بــ
مـــن الــخــســارة أمــــام الـــواليـــات 
المتحدة بإدراكه التعادل 1-1 
أمس على استاد أحمد بن علي 
في الريان، في ختام منافسات 
الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة ضــمــن 

مونديال قطر في كرة القدم.
وكـــانـــت ويـــلـــز فـــي طــريــقــهــا 
ــا إلـــى  ــهــ إلــــــى تـــســـجـــيـــل عــــودتــ
ــمــــرة األولـــــــى  ــلــ ــيــــات لــ ــائــ ــهــ ــنــ الــ
مــنــذ عـــام 1958 عــنــدمــا بلغت 
ــنــــهــــائــــي فـــــي بــــاكــــورة  ربـــــــع الــ
مـــــشـــــاركـــــاتـــــهـــــا فـــــــي الـــــعـــــرس 
الـــعـــالـــمـــي، بـــخـــســـارة بــعــدمــا 

تقدمت الواليات المتحدة عبر 
مهاجم ليل الفرنسي تيموثي 
ويــاه، نجل الرئيس الليبيري 
الــحــالــي، جـــورج نجم باريس 
سان جرمان الفرنسي وميان 
اإليطالي سابقا، فــي الدقيقة 
36، لكن النجم السابق لريال 
مـــدريـــد اإلســـبـــانـــي بــيــل أدرك 

الـــتـــعـــادل فـــي الــدقــيــقــة 82 من 
ركلة جزاء.

ــذه الــمــبــاراة أمــس،  وقــبــل هـ
ــرا الــمــنــتــخــب  ــتـ ــلـ ــكـ ســـحـــقـــت إنـ
ــة 2-6،  ــجــ ــيــ ــتــ ــنــ اإليـــــــــــرانـــــــــــي بــ
فتصدرت المجموعة برصيد 
ثاث نقاط، بفارق نقطتين عن 
الواليات المتحدة منافستها 
في الجولة الثانية التي تقام 
الــجــمــعــة، وويـــلـــز الــتــي تــاقــي 

إيران في اليوم عينه.
ــادل بــيــن  ــعــ ــتــ ــعــــد هــــــذا الــ ويــ
أمــيــركــا وويـــلـــز هـــو األول في 
ــوادور  ــ الــبــطــولــة بــعــد فـــوز اإلكـ
عــلــى قــطــر المضيفة 2- صفر 
األحد في المباراة االفتتاحية 
ضــــمــــن الـــمـــجـــمـــوعـــة األولــــــــى، 
وهولندا على السنغال 2- صفر 
أمس ضمن المجموعة ذاتها.

وكـــاد مــدافــع ريــن الفرنسي 
ــارس  ــ ــو رودون يــــخــــدع حـ ــ جـ

مــرمــى نــوتــيــنــغــهــام فــوريــســت 
اإلنــــكــــلــــيــــزي وايـــــــن هــيــنــيــســي 
ــاول بــــرأســــه إبـــعـــاد  ــ عـــنـــدمـــا حــ
تمريرة عرضية لوياه، فكانت 
في طريقها إلى المرمى قبل أن 
تصطدم بــاألخــيــر فــي توقيت 

مناسب ويشتتها الدفاع )9(.
وحرم القائم األيمن الواليات 
المتحدة من افتتاح التسجيل 
بــــــإبــــــعــــــاده رأســـــــيـــــــة مـــهـــاجـــم 
نـــوريـــتـــش ســيــتــي اإلنــكــلــيــزي 
جـــوش ســيــرجــنــت مــن مسافة 
قـــريـــبـــة إلــــــى خــــــــارج الـــمـــرمـــى 
اثــــر تـــمـــريـــرة لـــمـــدافـــع فــولــهــام 
اإلنكليزي أنتوني روبنسون 

.)10(

أفضلية أميركية 

ونجحت الواليات المتحدة 
في ترجمة أفضليتها النسبية 

اثر هجمة منسقة من منتصف 
ــادل أكــثــر  ــبــ مــلــعــبــهــا، حـــيـــث تــ
مــن العـــب الــكــرة قــبــل أن تصل 
إلـــى نــجــم تشلسي اإلنكليزي 
كريستيان بوليسيك، فمررها 
بينية خلف الــدفــاع إلــى ويــاه 
المنطلق دون رقــابــة، فتوغل 
داخــل المنطقة ولعبها بذكاء 
زاحفة بخارج قدمه اليمنى إلى 

يسار الحارس )36(.
ودفع مدرب ويلز روب بايج 
بمهاجم بورنموث االنكليزي 
كيفر مور مكان مهاجم فولهام 
دانــيــال جيمس مطلع الشوط 

الثاني.
 
ً
وتــحــّســن أداء ويــلــز نسبيا
 عــن التعادل، 

ً
وضغطت بحثا

لكن دون فــرص خطيرة حتى 
الدقيقة 64، عندما تابع مدافع 
توتنهام اإلنكليزي بن ديفيس 
كـــــــرة بـــــارتـــــمـــــاءة رأســـــيـــــة مــن 

مسافة قريبة أبعدها حارس 
مرمى أرسنال اإلنكليزي مات 
تورنر ببراعة إلى ركنية طار 
لها مور برأسه فوق العارضة 

بسنتيمترات قليلة )65(.
وحــصــلــت ويــلــز عــلــى ركــلــة 
جزاء اثر عرقلة بيل من مدافع 
ــيــــل ووكــــــــــر زيــــمــــرمــــان  ــفــ ــاشــ نــ
ــرى لــــهــــا بـــنـــفـــســـه قـــويـــة  ــبــ ــانــ فــ

بيسراه مدركا التعادل )82(.
ــم  ــاجــ ــهــ وكـــــــــــــاد الــــــبــــــديــــــل مــ
نــوتــنــغــهــام فــوريــســت بــريــنــان 
جونسون يخطف هدف الفوز 
مــن انــفــراد حــيــث تــوغــل داخــل 
المنطقة وسدد كرة قوية بين 

يدي تورنر )90(.
)أ ف ب(

ويلز تخطف التعادل من الواليات المتحدة
 من ركلة جزاء

ً
بيل ينقذ منتخب بالده بتسجيله هدفا

بيل يحتفل بتسجيل هدف التعادل )أ ف ب(



المكسيك وبولندا تسعيان لتحقيق بداية قوية في المونديال

يسعى المنتخبان المكسيكي 
والبولندي إلى تحقيق بداية 

قوية في بطولة كأس العالم 
2022، عندما يتواجهان 

اليوم في مستهل مشوارهما 
في البطولة على استاد )974( 

في قطر.

يــدشــن منتخب المكسيك مــشــواره في 
بطولة كأس العالم لكرة القدم اليوم بلقاء 
نظيره المنتخب الــبــولــنــدي، وذلـــك ضمن 
الــجــولــة األولــــى مــن مــنــافــســات المجموعة 
 في قطر.

ً
الثالثة للمونديال المقامة حاليا

ويتطلع المنتخبان لتحقيق بداية جيدة 
تؤكد حرصهما على الصعود لدور الـ 16، 
كما يدرك كل منتخب أهمية المواجهة التي 
ربما تحدد من تكون حظوظه أفضل للترقي 

لألدوار اإلقصائية.
وكان المنتخبان التقيا مرة واحد فقط 
في نهائيات كأس العالم 1978 باألرجنتين 

وانتهت المباراة لمصلحة بولندا 3 - 1.
وتعتبر هذه المشاركة السابعة عشرة 
للمنتخب المكسيكي والتاسعة لنظيره 

البولندي في نهائيات كأس العالم.
ويسعي المنتخب المكسيكي الذي يملك 
 فــي الــمــبــاريــات األولــــى التي 

ً
 جــيــدا

ً
ســجــا

يخوضها في النهائيات العالمية بخمس 
انتصارات وتعادل وحيد في آخر ست نسخ 

للبطولة العالمية، لتقديم أفضل ما لديه 
للصعود لـــألدوار االقصائية واالستمرار 

في البطولة إلى أقصي ما يمكن.
وكــــــــان أفــــضــــل إنـــــجـــــاز لـــلـــمـــكـــســـيـــك فــي 
نهائيات كــأس الــعــالــم الــتــأهــل لــلــدور ربع 
الــنــهــائــي مــرتــيــن فــقــط عــنــدمــا استضافت 
النهائيات على أرضها للمرة األولــى عام 
1970، ثم للمرة الثانية عــام 1986 عندما 
خرجت أمام ألمانيا بركات الترجيح دون 

أن تخسر أي 
مــــبــــاراة فــي 

البطولة.
ــــي  ــانـ ــ ــعـ ــ ويـ

الــمــنــتــخــب 
المكسيكي 

الـــذي يــقــوده 
الـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــدرب 

جــــــــــــــــــيــــــــــــــــــراردو 
 
ً
مـــارتـــيـــنـــو نــقــصــا

فـــي خـــط الــهــجــوم بعد 

أن قرر المدرب األرجنتيني عدم االستعانة 
بــخــدمــات الـــهـــداف الــتــاريــخــي للمنتخب 
خافيير هرنانديز رغم أدائــه الجيد خال 

الموسم الحالي.
  

طموح بولندا 

ــر، يــأمــل المنتخب  وعــلــى الــجــانــب اآلخــ
الــبــولــنــدي تــرك بصمة إيجابية 
في مونديال قطر بقيادة مهاجمه 
ــرت لــيــفــانــدوفــيــســكــي الــــذي  ــ ــ روبـ

 فــي إنــهــاء الــهــجــمــات، 
ً
يعتمد عليه كــثــيــرا

ــنـــتـــوس اإليـــطـــالـــي،  إضــــافــــة لـــثـــنـــائـــي يـــوفـ
أركايدوش ميليك وفوتشيك تشيزني.

وســيــحــاول مـــدرب المنتخب البولندي 
تشسواف ميخنيفيتش استغال معنويات 
العبيه العالية بعد المستوى المتدرج الذي 
وصل اليه الفريق في الفترة األخيرة حيث 
حقق الفوز على نظيره السويدي )2 - صفر( 
فـــي مــــارس الــمــاضــي قــبــل ضــمــان الــتــأهــل 

لنهائيات المونديال.
ويحلم روبرت ليفاندوفسكي بتسجيل 
أول هـــدف لـــه فـــي كـــأس الــعــالــم، وقــــال في 
تــصــريــحــات ســابــقــة »الــتــســجــيــل فـــي كــأس 
الــعــالــم ســيــكــون حلما كــبــيــرا وســأفــعــل كل 
ما بوسعي من أجل هذا الحلم، أتمنى أن 

يحدث ذلك في النسخة الحالية«.
وســـاهـــم لــيــفــانــدفــوســكــي فـــي 13 هــدفــا 
لــبــولــنــدا فــي تصفيات كـــأس الــعــالــم حيث 
سجل تسعة أهداف وصنع أربعة، أي أكثر 

من ضعف أهداف زمائه في المنتخب.

 4 مواجهات سابقة 
وذكرى سيئة

التقى منتخبا المكسيك وبولندا 4 مرات حتى اآلن، 
وستكون الخامسة بينهما على ملعب 974 في الدوحة 

اليوم، مع بداية مشوار كل منهما في مونديال قطر.
وفي المواجهات السابقة، فاز كل منتخب بمباراة، 
وساد التعادل في مباراتين، لكن المباراة الوحيدة في 

المونديال من قبل فاز بها المنتخب البولندي.
كانت تلك المباراة في مونديال األرجنتين 1978، 
حين التقى الفريقان ألول مرة وخرج منتخب المكسيك 

من الدور األول، بعد خسارته -3 1 من بولندا.
أمــا المباراتان التاليتان فكانتا وديتين في 2005 

و2011 وانتهتا بنتيجة 1-1. 
واستطاعت المكسيك تحقيق الفوز على بولندا في 
13 نوفمبر 2017 بهدف لراؤول خيمنيث في الدقيقة 13.

ميليك... السالح الهجومي اآلخر لبولندا
ليس مــن السهل أن يعيش الــمــرء فــي ظــل العب 
من طــراز روبــرت ليفاندوفسكي، الهداف التاريخي 
للمنتخب البولندي، لكن سيحتاج »النسور البيضاء« 
 من أجل التحليق 

ً
الى أهداف أركاديوش ميليك أيضا

 في مونديال قطر.
ً
بعيدا

وبالنسبة للمدرب تشيساف ميخنييفيتش، فإن 
الهدف الرئيسي هو توفير أفضل الظروف الممكنة 
للساح الفتاك ليفاندوفسكي من أجل محاولة قيادة 
المنتخب الــى تــكــرار إنــجــازي عــامــي 1974 و1982 

.
ً
حين حل ثالثا

وحتى إن كــان أقــل حركة على أرض الملعب من 
العــب الــوســط المهاجم سيباستيان شيمانسكي 
 و18 مــبــاراة دولــيــة(، 

ً
)فــيــنــورد الــهــولــنــدي، 23 عــامــا

فباستطاعة ميليك، المنتقل هذا الموسم من مرسيليا 
الفرنسي الى يوفنتوس اإليطالي، أن يؤمن الكثير من 
( والصابة والحس 

ً
الخبرة )64 مباراة دولية، 16 هدفا

التهديفي الى الخط األمامي لمنتخب باده.
 فــي التشكيلة التي 

ً
وبــعــدمــا كـــان أســاســيــا

وصلت إلى ربع نهائي كأس أوروبــا 2016، 
خسر »آريـــك« مكانه بعد الــمــبــاراة األولــى 

في مونديال روسيا 2018 الذي خسرته 
بــولــنــدا أمــــام الــســنــغــال. وبــعــد كــأس 

أوروبا الصيف الماضي والتي غاب 
عــنــهــا بــســبــب إصـــابـــة فـــي الــركــبــة، 
لــــم يــحــصــل مــيــلــيــك عـــلـــى الــكــثــيــر 
مــن الــفــرص مــع المنتخب )خمس 

 
ً
مـــشـــاركـــات فـــي 16 مــــبــــاراة(، مــتــأثــرا

باإلصابات بشكل خاص. لكن اآلن، تبدو 
الفرصة مثالية الستعادة مكانته في المنتخب، 

بجانب ليفاندوفسكي، من أجل تشكيل ثنائي 
 منذ نوفمبر 2021 ضد 

ً
 أساسيا

ً
لم يلعب معا
أندورا )4 - 1(.

ميخنيفيتش: يمكننا عبور المجموعة
نــفــى مــــدرب بــولــنــدا تشيسواف 
ميخنيفيتش أن تكون المكسيك 
 للفوز 

ً
المرشحة األوفـــر حــظــا

فـــي مــبــاراتــهــمــا االفــتــتــاحــيــة 
ــة الــــثــــالــــثــــة  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ
لــكــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم 
 إن جميع 

ً
الـــيـــوم، مـــؤكـــدا

المنتخبات في البطولة 
تملك حظوظا متساوية. 
ولم تتجاوز بولندا، التي 
تلعب في نهائيات كأس 
العالم للمرة التاسعة، دور 
المجموعات منذ 1986 وستواجه 
المكسيك والسعودية واألرجنتين 
فـــي مــحــاولــة لــبــلــوغ دور خـــروج 

المغلوب في قطر.
وقـــــــــــــــــــــال مــــيــــخــــنــــيــــفــــيــــتــــش 

لــلــصــحــافــيــيــن أمــــس »إذا قــلــت إنــه 
ــبــــاب مــنــطــقــيــة تمنع  ــد أســ ال تـــوجـ
بولندا من عبور دور المجموعات، 
فستقولون إنني رجل قليل اإليمان. 
أعــــتــــقــــد أنـــــــه يـــمـــكـــنـــنـــا عــــبــــور هــــذه 
الــمــجــمــوعــة... ال نــريــد أن نــكــون من 
بين أول 16 فريقا يعودون لديارهم. 
نملك مجموعة من الاعبين أصحاب 
الخبرة الذين شاركوا في العديد من 
البطوالت، وهناك الكثير من الشبان 
الــذيــن يشقون طريقهم فــي بطولة 
كبرى ألول مرة هنا في قطر. أعتقد 

أن هذا المزيج مناسب لنا«.
ــــول مــــا إذا  وردا عـــلـــى ســــــؤال حـ
ــانــــت الـــمـــكـــســـيـــك هــــي الــمــرشــحــة  كــ
ــــر مــرة  األوفـــــــر حـــظـــا، نـــظـــرا ألن آخـ
فشلت فيها في الوصول إلى األدوار 

اإلقصائية كانت في 1978 لم يتفق 
ــرأي، وقــال  ميخنيفيتش مــع هــذا الـ
»نحن ال ننظر إلــى المكسيك بهذه 
الطريقة. ال أرى مثل هــذه الــفــوارق 
بيننا، وكذلك بيننا وبين السعودية 
أو األرجـــنـــتـــيـــن. نــحــن جــمــيــعــا في 
كــأس العالم. نقدر قــوة المنافسين 
في المجموعة لكننا ال نمنحهم أي 

مرتبة خاصة«.
ومع ذلك، تتمتع المكسيك بسجل 
قوي في المباريات االفتتاحية لكأس 
ــازت خــمــس مـــرات  ــ الـــعـــالـــم، حــيــث فـ
وتعادلت مــرة واحــدة في آخــر ست 

بطوالت خاضتها.

أوتشوا يأمل الذهاب إلى أبعد مدى
يــريــد حــــارس الــمــرمــى المكسيكي المخضرم 
جييرمو أوتشوا أن يستخدم خبرته لقيادة الفريق 
المكسيكي الشاب ألبعد دور ممكن ببطولة كأس 

العالم لكرة القدم الحالية. 
وقـــال أوتــشــوا )37 عــامــا( فــي مؤتمر صحافي 
أمــس: »لدينا الكثير من الاعبين الشباب معنا، 
والــذيــن ال يملكون خبرة اللعب في كــأس العالم. 
جـــزء مـــن وظــيــفــتــي هــنــا أن أظــهــر الـــهـــدوء بشكل 
يومي. في أول بطولة كــأس عالم تصبح متوترا 

ومتحمسا«. 
وأضـــــــاف: »يـــجـــب أن أســـاعـــد زمـــائـــي إليــجــاد 

توازنهم النفسي«. 
ويبدأ المنتخب المكسيكي حملته في مونديال 
قــــطــــر 2022 بـــمـــواجـــهـــة 
ــب بــــولــــنــــدا  ــخــ ــتــ ــنــ مــ
ــم  ــ ــــضـ الــــــــــيــــــــــوم، ويـ
الفريق العديد من 

الاعبين الــذي حصدوا الميدالية البرونزية في 
أولمبياد طوكيو األخيرة. 

وقال أوتشوا إنه يشعر بالفخر واالعتزاز لكونه 
سيشارك للمرة الخامسة فــي الــمــونــديــال، »ليس 
من السهل القيام بهذا األمر، هناك العبون عظماء 
لم تتاح لهم الفرصة للعب في نسخة واحــدة من 

كأس العالم«.
ــم، وّدع  ــالـ ــعـ ــات بـــكـــأس الـ ــاركـ ــشـ ــر 7 مـ ــ ــــي آخـ وفـ
المنتخب المكسيكي البطولة من دور الـ 16، لكن 
المدرب جيراردو مارتينو يركز بشكل كامل على 
مواجهة بولندا. وقال: »المباراة األولى يمكنها أن 

تحدد بقية البطولة«.
)د ب أ(

 تشيزني: روبرت ليفاندوفسكي 
جاهز لقيادة المنتخب

يعتقد حارس مرمى منتخب بولندا لكرة القدم، 
فويتشيك تشيزني، أن روبرت ليفاندوفسكي جاهز 

لقيادة باده في بطولة كأس العالم، التي ربما ستكون 
األخيرة للعديد من العبي الفريق. 

وقال تشيزني، أمس، إن البطولة في قطر »بالتأكيد 
مهمة للغاية بالنسبة ألفضل العب في العالم خال 

العام. أرى أنه متحمس للغاية«. 
وأضاف: »ال يوجد لدى أي شخص شكوك بأنه أحد 
أفضل الاعبين فــي الــعــالــم. يــود أن يؤكد طموحاته 
هنا«. ويعتقد تشيزني )32 عاما( أن بطولة كأس العالم 
الحالية ستكون األخيرة له، وعلى األرجح ستشهد آخر 
ظهور لليفاندوفسكي على المسرح العالمي بعمر 34 

عاما. ويريد بداية قوية من المنتخب البولندي. 
وأكد: »هذه آخر بطولة كأس عالم لي، وربما آلخرين 

أيــضــا. ســيــكــون مــن الــرائــع 
أن نـــحـــقـــق نـــجـــاحـــا يــمــكــنــنــا 
تــــذّكــــره«. ويـــجـــب عــلــى مـــدرب 

المنتخب البولندي تشيساف 
ميشنيفيتش أن يــواجــه السعودية واألرجــنــتــيــن في 
هذه المجموعة. وقال: »كلهم منافسون أقوياء، كلهم 
يريدون التأهل. 16 فريقا سيعودون إلــى بادهم. ال 
نريد أن نكون واحدا من بين 16 فريقا عليهم العودة 

لبادهم... نريد أن نبقى«.
)د ب أ(

... والعبو بولندا خال مباراة سابقةالعبو المنتخب المكسيكي خال مباراة سابقة

7:00م
المكسيك x بولندا

فويتشيك تشيزني وأوتشوا
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رياضة
06

  »التانغو« لبداية قوية في مستهل   »التانغو« لبداية قوية في مستهل 
المشوار والسعودية لمباراة العمرالمشوار والسعودية لمباراة العمر

يــــــخــــــوض الـــــنـــــجـــــم األرجــــنــــتــــيــــنــــي 
لــيــونــيــل مــيــســي الــخــطــوة األولـــــى مــن 
رقصته األخــيــرة فــي صفوف منتخب 
»ألبيسيليستي«، عندما يواجه نظيره 
السعودي على ملعب لوسيل، اليوم، 
ضمن منافسات المجموعة الثالثة من 

مونديال قطر 2022.
وكان ميسي، الحائز الكرة الذهبية 
ح بــأن نــســخــة 2022  ســبــع مـــرات، صـــرَّ
ســتــكــون األخـــيـــرة لـــه، والشــــك فـــي أنــه 
 لـــمـــســـيـــرة مــظــفــرة 

ً
ــا ــتـــويـــجـ يـــريـــدهـــا تـ

فــاز خاللها بجميع األلــقــاب الممكنة 
فــي صــفــوف بــرشــلــونــة اإلســبــانــي، ثم 
بــاريــس ســـان جــرمــان الــفــرنــســي، كما 
ج مــع بـــالده بـــ »كــوبــا أمــيــركــا« عــام  تـــوِّ
2021، لــيــقــودهــا إلـــى أول لــقــب قـــاري 

منذ 1993.
( فــي 

ً
ويـــــشـــــارك مـــيـــســـي )35 عـــــامـــــا

الــمــونــديــال الــخــامــس لــه، وكــانــت أبــرز 
ــــي نــتــيــجــة لـــه حــلــولــه   فـ

ً
وصـــــــــيـــــــــفـــــــــا

ــبـــرازيـــل  نــســخــة الـ
عام 2014.

وتــــــــــــــــــخــــــــــــــــــوض 
األرجنتين غمار 
ــبــــطــــولــــة  هـــــــــذه الــ

متسلحة بسلسلة 
من 36 مباراة دون 

ــلـــى مـــدى  خــــســــارة عـ
الــــــــســــــــنــــــــوات الــــــثــــــالث 

ر  ـــدِّ
ُ
األخـــيـــرة. وفـــي حـــال ق

ــفـــوز عــلــى الــســعــوديــة،  لــهــا الـ

ــم الـــقـــيـــاســـي  ــ ــرقــ ــ ــ ــادل ال ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــا سـ ــهــ فــــإنــ
الموجود بحوزة المنتخب اإليطالي.

ــمـــدرب لــيــونــيــل ســكــالــونــي  ويــمــلــك الـ
تشكيلة مــتــجــانــســة وصــلــبــة، وتعتمد 
بــاإلضــافــة إلــى ميسي على المخضرم 
ــاح يـــوفـــنـــتـــوس  ــنــ ــا جــ ــ ــاريـ ــ أنــــخــــل دي مـ
اإليــــطــــالــــي، ومـــهـــاجـــم إنــــتــــر اإليـــطـــالـــي 
الوتــارو مارتينيس، إضافة إلى ثنائي 
ــوم كـــريـــســـتـــيـــان رومــــيــــرو  ــجــ ــهــ قــــلــــب الــ
مـــن تــوتــنــهــام اإلنــكــلــيــزي، ولــيــســانــدرو 
مــارتــيــنــيــس مــــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

.
ً
اإلنكليزي أيضا

مباراة الُعمر 

ن على المنتخب  فــي الــمــقــابــل، يتعيَّ
ــاراة الـــُعـــمـــر إذا  ــبــ ــعـــودي خــــوض مــ الـــسـ
مــا أراد تحقيق نتيجة إيــجــابــيــة أمــام 

العمالق األميركي الجنوبي.
ويـــنـــعـــم الــمــنــتــخــب 
السعودي، الذي يضم 
ــن الـــهـــالل   مــ

ً
ــا ــبــ 12 العــ

ــا(، بــاالســتــقــرار الــفــنــي منذ  ــيـ )بــطــل آسـ
تولي المدرب الفرنسي هيرفيه رونــار 
تدريبه في يوليو 2019، حيث نجح في 
قيادته إلى النهائيات للمرة السادسة 
في تاريخه، بعد تصدره مجموعة ضمت 

اليابان وأستراليا.
ويحلم المنتخب الــســعــودي بتكرار 
من النهائي، كما 

ُ
حلم التأهل إلى الدور ث

 في 
ً
فعل في باكورة مشاركاته، وتحديدا

مونديال الــواليــات المتحدة عــام 1994 
ل له نجمه سعيد العويران  عندما سجَّ
هدف الفوز التاريخي والرائع في مرمى 
بلجيكا، قبل أن يخسر »األخضر« ضد 

السويد 3-1.
ــيــــرة فــي  ــبــ ــــرة كــ ــبـ ــ ــلــــك رونــــــــــار خـ ــمــ ويــ
الــبــطــوالت الــقــاريــة والــعــالــمــيــة، بــعــد أن 
قــاد زامــبــيــا إلــى أول لقب فــي كــأس أمم 
إفريقيا عام 2012، ثم نجح في تحقيق 
اإلنــجــاز ذاتـــه مــع ســاحــل الــعــاج بعدها 
بثالث سنوات، ليصبح أول مدرب ينال 
هـــذا الــشــرف مــع منتخبين مختلفين 

في البطولة القارية، كما قاد المغرب 
بمونديال روسيا 2018.

1:00 ممحمد كانو
السعودية x األرجنتين

ميسي نجم األرجنتين

ــلـــعـــب آر إف كــي  ــــف الـــــزمـــــن بـــمـ ــــوقـ تـ
ــيــــب  ــن. أصــ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـــــــتـــــــذكـــــــاري فـــــــي واشـ
البلجيكيون بــالــدهــشــة وهـــم يتابعون 
كرة العب مغمور ُيدعى سعيد العويران 
تــســكــن الــشــبــاك، لــيــدخــل الــالعــب تــاريــخ 
 فــي 

ً
ــع ســيــظــل خــــالــــدا ــ ــــالده بـــهـــدف رائــ بــ

ذاكرة السعوديين، السيما أن هذا الهدف 
منحهم الفوز 1-0 على الفريق الذي كان 

يقوده وقتها بول فان هيمست.
كان هدف العويران من أروع األهداف 
فــي مــونــديــال الــواليــات المتحدة 1994، 
ــمــن 

ُ
ومـــنـــح بـــــالده تـــذكـــرة الـــعـــبـــور إلــــى ث

الــنــهــائــي. ومــنــذ ذلــــك الــحــيــن لـــم تــتــأهــل 
السعودية إلى األدوار اإلقصائية. فبعد 
الفوز 1-0 على بلجيكا، اختفى الفريق 

العربي عن الساحة، رغم أنه خاض أربع 
نــســخ تــالــيــة مـــن الــمــونــديــال فـــي فرنسا 
1998 وكــوريــا واليابان 2002 وألمانيا 

2006 وروسيا 2018.
من 

ُ
 إلى ث

ً
لم تتأهل السعودية مجددا

الــنــهــائــي. فـــازت فــقــط فــي واحــــدة مــن 12 
مباراة خاضتها على حساب مصر في 
ــكـــاد ســجــلــت ستة  ــالـ روســـيـــا 2018، وبـ
أهـــداف، بمعدل هــدف فــي كــل لــقــاء، وهو 
معدل متواضع للغاية بالنسبة لفريق 
يمثل سالم الدوسري فيه األمل بتقديم 
مستوى طيب وتسجيل هدف حاسم مثل 

.
ً
ذلك الذي أحرزه العويران قبل 28 عاما

( أحـــد 
ً
ــري )31 عـــــامـــــا ــ ــدوســ ــ وُيــــعــــد الــ

الالعبين القالئل في صفوف السعودية 

الـــذيـــن يـــعـــرفـــون مــعــنــى تــســجــيــل هــدف 
للسعودية في المونديال خالل آخر ثالثة 
عقود، فقد سبق له التهديف في شباك 
منتخب مصر )2-1( في الجولة األخيرة 
من دور المجموعات من روسيا 2018، 
 سوى 

ً
رغم أن هذا االنتصار لم يكن كافيا

 من دون فوز في 
ً
لكسر سلسلة 24 عاما

كأس العالم.
أما اآلن، فيحمل الدوسري مسؤولية 
من النهائي، 

ُ
إيصال منتخب بالده إلى ث

لــكــن المهمة تــبــدو مــعــقــدة وتــبــدأ الــيــوم 
)الثالثاء( بمالقاة األرجنتين، ثم فريقين 
آخــريــن أقــوى مــن الفريق العربي، وهما 

بولندا والمكسيك.
 في 

ً
لكن الــوضــع لــم يكن أيــســر كــثــيــرا

1994 بــالــنــســبــة لــلــســعــوديــيــن. وإضــافــة 
ن عليهم مواجهة  إلى هولندا، كان يتعيَّ
بــلــجــيــكــا والــــمــــغــــرب. وكـــــــان الــمــنــتــخــب 
السعودي قبل انطالق المونديال وقتها 
 أضعف فــرق المجموعة، وتوقع 

ً
نظريا

الجميع أن يتذيل الــتــرتــيــب، لكن القدر 
كــان لــه رأي آخــر بالنسبة للفريق الــذي 
كان يدربه األرجنتيني خورخي سوالري.

ومـــثـــلـــمـــا وضـــــع الــــعــــويــــران مــنــتــخــب 
بـــالده عــلــى أعــتــاب عــالــم مــجــهــول كلية؛ 
ــمــن نهائي كــأس الــعــالــم قبل أن تنهي 

ُ
ث

الــســويــد مــغــامــرة الــبــلــد الــعــربــي بثالثة 
أهداف لهدف، يأتي الدور على الدوسري 
نجم الــهــالل الــســعــودي لتلبية تطلعات 
الجمهور في السعودية.               )إفي( سالم الدوسري

الدوسري يتسلم الراية من العويران

دي ماريا يحلم بمعانقة اللقبدي ماريا يحلم بمعانقة اللقب
اف المناسبات الكبيرة  ر رائــــع، هــــدَّ ُمــمــرِّ
وأفضل مساعد لليونيل ميسي في المنتخب 
األرجنتيني لكرة القدم، سيحاول أنخل دي ماريا 
في قطر أن يرافق صاحب الرقم 10 في 
مشوار الفوز باللقب العالمي الثالث 

لأللبيسيليستي.
وتــــــرك الـــجـــنـــاح األيــســر 
ــي تــــاريــــخ  ــ ــ بـــصـــمـــتـــه فـ
ــــب بـــــــــــالده  ــخــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ مــ
بهدفين مــن أهــدافــه 
الدولية الـ27. في عام 
2008، كان صاحب الهدف الوحيد في المباراة 
النهائية ألولمبياد بكين ضد نيجيريا، وبعد 
، في عام 2021، سجل مرة أخرى 

ً
 تقريبا

ً
15 عاما

بتسديدة ساقطة بقدمه اليسرى ضد البرازيل في 
المباراة النهائية لـ »كوبا أميركا« ومنحه اللقب 

األول في المسابقة منذ عام 1993.
في مسيرته الكروية مع األندية، جال دي ماريا 
في جميع أنحاء القارة العجوز بقدمه اليسرى 
الساحرة، وأذنيه البارزتين، واحتفاله الشهير 

برسم قلب بأصابع يديه خالل تسجيله لألهداف. دافع 
عن ألوان األندية الكبيرة فقط. وصل في عام 2007 إلى 
بنفيكا البرتغالي، ثم انتقل إلى ريال مدريد اإلسباني 
ومانشستر يونايتد اإلنكليزي وباريس سان جرمان 

 مع يوفنتوس اإليطالي.
ً
الفرنسي، وحاليا

قبل أوروبا، تعلم كرة القدم في بالده، في روساريو، 
 مدينة ميسي. 

ً
مدينة مسقط رأســه، والتي هي أيضا

، لدرجة 
ً
طفولته في شارع بيردريال أثرت عليه كثيرا

أنه رسمها بالوشم على ساعده »الوالدة في بيردريال 
هي وستظل أفضل ما حدث لي في حياتي«.

 عن رفاقه، فرصده نادي روساريو 
ً
 كثيرا

ً
كان متميزا

ســنــتــرال، أحــد أقـــوى ناديين فــي المدينة مــع نيويلز 
 إلى الحصص 

ً
أولد بويز، وكانت والدته ترافقه يوميا

التدريبية.
سمحت لــه فنياته ومــهــاراتــه بتسجيل الهدفين 
الشهيرين في مرمى نيجيريا والبرازيل، لكنهما لم 
يكونا كافيين لمنح لقب عالمي لألرجنتين، التي 
اكتفت ببلوغ المباراة النهائية فقط عــام 2014، لكن 
مـــع دي مـــاريـــا ومــيــســي فـــي قــمــة مــســتــواهــمــا، يمكن 
لأللبيسيليستي تعليق آمال على تحقيق ذلك في قطر.

سلمان الفرج

إذا حضر سلمان جاء »الفرج« لـ »األخضر«إذا حضر سلمان جاء »الفرج« لـ »األخضر«
 ال 

ً
ــفـــرج قــــائــــدا بــــات العــــب الـــوســـط ســلــمــان الـ

يستغنى عنه في خط وسط المنتخب السعودي، 
حيث يأمل التغلب على إصابة بمفصل الكتف 

لخوض مواجهة األرجنتين اليوم.
 في مسيرة 

ً
وتــعــددت األلــقــاب البــن الــــ33 عاما

طويلة، وسجل مثقل باالنتصارات من »ضابط 
ع 

ّ
إيقاع األخضر« و»جوكر« خط الوسط إلى »موز

ى وصل األمر إلى 
ّ
الهدايا« و»رمانة الميزان« حت

حه 
ّ

القول فيه: »إذا حضر سلمان جاء الفرج«. رش
 
ً
كثيرون لالحتراف فــي أوروبــــا إال أنــه ظــل وفيا
لقميص الهالل وقــاده إلحــراز األلقاب والكؤوس 

المحلية والقارية.
ويمتلك الفرج مهارات فنية عالية، فهو قائد 
بالفطرة وصاحب نكهة كروية فريدة تسمح له 
بمنح الثقة لزمالئه داخــل المالعب، كما يتميز 
بتمريراته الثاقبة وصالبته في الدفاع وإجادته 
اللعب على األجنحة، ويستطيع أن يتخطى الدور 
األساسي الذي يوكله به مدربه ليساند ويهاجم 

ويسجل.
ولد الفرج في المدينة المنورة أول أغسطس 
1989، واكتشفه رئيس نادي الهالل حينها األمير 

محمد بن فيصل عام 2004، بعدما شاهده يلعب 
في إحــدى الـــدورات الرمضانية للسداسيات في 
الصالة الرياضية لألزرق، دعاه وتحدث إليه بعد 
نهاية المباراة مباشرة مثنيا على أدائه، وأوصى 
بتسجيله ضمن الفئات العمرية للنادي بعد 

اقتناعه وإعجابه بموهبته الكبيرة.
واستهل مشواره الدولي مع المنتخب 
األول لألخضر في 14 أكتوبر 2012 بفوز 
ودي على الكونغو 3-2. وخـــاض الفرج 
ــيــــة بــقــمــيــص منتخب  70 مــــبــــاراة دولــ
بالده، سجل خاللها 8 أهــداف، وسجل 
أول أهـــدافـــه فــي الــفــوز بسباعية على 
تيمور الشرقية سبتمبر 2015 خالل 
تصفيات آسيا لمونديال روسيا 2018، 
حيث افتتح أيضا رصيده المونديالي 
ــن ركــلــة  بــتــســجــيــلــه هـــــدف الــــتــــعــــادل مــ

جــزاء فــي الــفــوز على مصر 2-1 فــي دور 
المجموعات الـــذي غــــادره األخــضــر، ووقــع 

االختيار على الفرج كأفضل العب آسيوي في 
هذه النسخة.

دي ماريا

جانب من تدريبات المنتخب السعوديجانب من تدريبات المنتخب األرجنتيني



تونس تعول على الخبرة القطرية لمفاجأة الدنمارك

سيكون المنتخب التونسي أمام 
مهمة صعبة أمام نظيره الدنماركي 
عندما يتواجهان اليوم ضمن الجولة 
األولـــــــى مــــن مـــنـــافـــســـات الــمــجــمــوعــة 
الرابعة لمونديال قطر في كرة القدم.

وتــــأمــــل تـــونـــس تــحــقــيــق مــفــاجــأة 
ــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل أمـــــام الــمــنــتــخــب  مـ
الدنماركي، الــذي يسعى بــدوره إلى 
إكمال مسيرته الناجحة التي بدأها 

في أمم أوروبا الصيف الماضي.
وتراهن تونس، الحالمة بالتأهل 
للمرة األولى إلى الدور الثاني، على 
ورقة الخبرة في قطر، حيث يخوض 

وهـــــبـــــي الـــــــخـــــــزري وديــــــــــــان بــــــرون 
والياس السخيري ونعيم السليتي 
ــة إلـــى  ــافــ مـــونـــديـــالـــهـــم الــــثــــانــــي، إضــ
وجوه شابة جديدة، بقيادة المدرب 

جال القادري.
ق العــــب الـــدحـــيـــل الــقــطــري  وتـــطـــرَّ
فــــــرجــــــانــــــي ســــــاســــــي إلـــــــــى مــــــبــــــاراة 
ــة فـــرانـــس  ــالـ ــوكـ  لـ

ً
ــا ــائــ الــــدنــــمــــارك، قــ

ــل بـــطـــولـــة األهــــــم هــي  بــــــرس: »فـــــي كــ
ــمــنــا بالتحضير 

ُ
الــمــبــاراة األولــــى. ق

 أن 
ً
ــم جــــيــــدا ــلـ ــعـ ــا يــــجــــب، ونـ ــمـ ــا كـ ــهـ لـ

المباراة ليست سهلة، وإن شاء الله 
نكون حاضرين كما يجب، ونطبق 

تعليمات المدرب مع أعلى مستوى 
من التركيز«.

وكـــــــان الــمــنــتــخــب الـــتـــونـــســـي الــــذي 
يشارك في النهائيات للمرة السادسة 
في تاريخه، اختتم استعداده للعرس 
العالمي بفوزه على إيران 2 - صفر، في 
مباراة ودية أقيمت خلف أبواب موصدة 

في الدوحة.
ــاول الــــمــــنــــتــــخــــب الــــعــــربــــي  ــ ــحــ ــ ــيــ ــ وســ
االســـتـــفـــادة مـــن نــحــو 35 ألـــف تونسي 
يعيشون في قطر، وسيتابعون مباريات 
المنتخب، إضافة إلــى نحو ستة آالف 
ــات  ــواليــ ــا والــ ســـيـــحـــضـــرون مــــن أوروبــــــ

ــا ســـيـــحـــضـــر  ــ ــمـ ــ ــــدة وكــــــــنــــــــدا، كـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
تونسيون يعيشون في الدول المجاورة، 
ــارات والــســعــوديــة والــكــويــت،  ــ مــثــل: اإلمـ
وفـــق تــصــريــحــات أيــمــن ســـاســـي، قــائــد 

المشجعين التونسيين في قطر.

الدنمارك تفتقر للهداف

من ناحيتها، وصلت الدنمارك إلى 
قطر وفي جعبتها الكثير لترويه، بداية 
مــع قصة العبها كريستيان إريكسن، 
الــعــائــد إلـــى الــمــاعــب بــعــد نــوبــة قلبية 
كـــادت تـــودي بحياته، كنجم لمنتخب 

باده يسعى لابتعاد قدر اإلمكان في 
مونديال قطر.

وقال إريكسن للصحافيين، السبت: 
»أنا سعيد فقط بالعودة. مثل الجميع 
نــعــلــم أن الـــمـــشـــاركـــة فـــي كــــأس الــعــالــم 
، ألنني لعبت مرة 

ً
مميزة. كنت محظوظا

أو اثنتين من قبل، لكنها تظل مميزة«.
وال تــعــتــبــر الـــدنـــمـــارك لــقــمــة سائغة 
لمنافسيها، فهي سبق أن فـــازت على 
فــرنــســا مــرتــيــن بــمــســابــقــة دوري األمـــم 
األوروبــيــة في نسختها الحالية، فيما 
قال المدرب كاسبر هيولماند في مقابلة 
لمجلة وورلد سوكر: »الكثير من األشياء 

حصلت منذ عــام 2021، ليس فقط في 
كأس أوروبا«.

وبالفعل، خاضت الدنمارك 18 مباراة 
اكتسبت خالها ُحــب وتــقــديــر بلدها، 
وتــطــورت مــن ناحية اللعب، وخاضت 
تصفيات جــيــدة، وســـط تــألــق سيمون 
كاير )ميان اإليطالي(، والحارس كاسبر 
شــمــايــكــل )نــيــس الــفــرنــســي(، ويــواكــيــم 

مايهلي )أتاالنتا اإليطالي(.
ويشكل غياب الهداف »القاتل« نقطة 
الــضــعــف الــرئــيــســيــة لـــلـــدنـــمـــارك، الــتــي 
مــن المتوقع أن تتجاوز هــذه السلبية 

وتحجز بطاقتها إلى الدور الثاني.

... وجانب من تدريبات المنتخب التونسيجانب من تدريبات المنتخب الدنماركي

هيولماند: سنخوض مباراة صعبة
ــد كـــاســـبـــر هـــيـــولـــمـــانـــد الـــمـــديـــر الــفــنــي  ــ أكـ
ــقـــدم أنــه  لــلــمــنــتــخــب الـــدنـــمـــاركـــي لـــكـــرة الـ
يكن احتراما كبيرا للمنتخب التونسي 
وكرة القدم التونسية، ويتوقع مباراة 
صــعــبــة أمـــام »نــســور قــرطــاج« عندما 

يلتقي الفريقان اليوم الثاثاء. 
ــال هـــيـــولـــمـــانـــد فــــي مــؤتــمــر  ــ  وقــ
صــحــافــي أمـــس االثــنــيــن لــلــحــديــث 
عــن الــمــبــاراة: نحن ســعــداء للغاية 
بوجودنا هنا، ومتشوقون أن نبدأ 
المباراة غدا، وبطبيعة الحال نحن 
سعداء بفرصة التواجد هنا في كأس 
العالم، وتمثيل البلد بأكمله واألندية 

وكرة القدم الدنماركية.
وأضـــاف: ســنــخــوض الــمــبــاراة األولــى 
أمــام المنتخب التونسي، أكن احتراما 
كبيرا للمنتخب التونسي وكــرة القدم 
الــتــونــســيــة، ونـــعـــرف العــبــي الــمــنــتــخــب 
التونسي جيدا، وتابعناهم في الفترة 
األخيرة. نعرف الجودة التي يتمتع بها 

الــجــمــهــور الــتــونــســي، ونــحــن مــتــحــمــســون جــدا 
لــخــوض الـــمـــبـــاراة، ونــــدرك تــمــامــا أنـــه ســيــكــون 
هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الــجــمــاهــيــر الــتــونــســيــة فــي 
االستاد، ونأمل أن نكون الفريق األفضل على 

أرضية الملعب. 
وعن أهدافه في مونديال قطر، أجاب المدرب 
هيولماند: في الواقع، أنا لست جيدا جدا في 
وضــع األهــــداف، ولــكــن مــا يمكن قــولــه هــو أننا 
لدينا حلم، وهو الفوز بشيء ما، لدينا مجموعة 
من الاعبين يتمتعون بالجودة الكافية للفوز 
بكل شيء، ولكن هل نحن مرشحون؟ هذا ليس 
صــحــيــحــا، لــكــن لــديــنــا أشـــيـــاء نــريــد تــطــويــرهــا 
بالفريق عبر المباريات. وأضاف: مع ذلك، نحن 
قـــادرون على التغلب على أي منافس، فلدينا 
مجموعة رائعة من الاعبين، وبالتالي أفضل 
طريقة للفوز هي أن يكون لديك حلم كبير، وأن 
تكون لديك تطلعات كبيرة، وعليك أن تركز في 

كل مباراة.

جالل القادري يؤكد ثقته بالعبيهجالل القادري يؤكد ثقته بالعبيه
أثنى مدرب المنتخب التونسي 
لكرة القدم جال القادري على حفل 
االفــتــتــاح والـــجـــوانـــب التنظيمية 
 
ً
ببطولة كأس العالم 2022، مبديا

ثــقــتــه بـــاعـــبـــي فـــريـــقـــه وقـــدرتـــهـــم 
على تحقيق نتائج إيجابية، رغم 
صعوبة المجموعة التي ينافس 

بها المنتخب. 
وقـــال الـــقـــادري، خــال المؤتمر 
الصحافي الذي ُعقد أمس للحديث 
عــن مـــبـــاراة الـــيـــوم: »نــشــكــر الــدولــة 
 على 

ً
الـــمـــنـــظـــمـــة. رأيــــنــــا تــنــظــيــمــا

 يجعل 
ً
أعـــلـــى مـــســـتـــوى، تــنــظــيــمــا

أي مــواطــن عــربــي يشعر بالفخر 
واالعتزاز بقيمة العرض االفتتاحي 

والتنظيم«. 
 
ً
وأضـــــــاف: »قـــطـــر أعـــطـــت درســــا
للعالم بأسره، بأن الــدول العربية 
ــادرة عــلــى أن تــكــون عــلــى أعــلــى  ــ قــ

المستويات فيما يتعلق بالتنظيم، 
ه  . أوجِّ

ً
 لنا جميعا

ً
ل فخرا وهذا شكَّ

رسالة شكر إلى كل قطري وعربي«. 
وفــي حديثه عــن الــمــبــاراة أمــام 
ــقــــادري: »نــعــرف  الـــدنـــمـــارك، قـــال الــ
قيمة أي مباراة في بطولة بحجم 

كأس العالم، ونعرف قيمة وأهمية 
الــــمــــبــــاراة األولــــــــى فــــي الـــبـــطـــولـــة. 
المنتخب التونسي أمامه مباراة 
ضد منتخب من أعلى المستويات، 
وهـــو المنتخب الــدنــمــاركــي. لقد 
 مستويات 

ً
م هــذا الفريق أخيرا قــدَّ

عالية، وهو من أفضل المنتخبات 
األوروبية. نعرف قدرات الدنمارك، 
ليس على المستوى الفردي، لكن 

 على المستوى الجماعي«.
ً
أيضا

وتــابــع: »المنتخب الدنماركي 
ــم كــــــــرة قــــــــدم عــلــى  ــديــ ــقــ ــنـــه تــ ــكـ يـــمـ
، لــكــن 

ً
ــة جــــــــــــدا ــيــ ــالــ ــات عــ ــويــ ــتــ ــســ مــ

المنتخب التونسي لــديــه مبادئ 
وإرث وثقة فــي مجموعة العبيه. 
منا باستعدادات على مستويات 

ُ
ق

، فــهــذه المجموعة من 
ً
عالية جــــدا

 على 
ً
 كبيرا

ً
مــت عما الاعبين قــدَّ

ــدرب  ــن«.  وأضــــــــاف مــ ــيــ ــامــ مــــــدار عــ
تونس: »حققنا الهدف األول، وهو 
أن نكون موجودين في أفضل نسخة 
من كأس العالم بالنسبة لنا، ويبقى 
الـــهـــدف الــثــانــي هـــو تلبية طموح 
الشارع التونسي، وطموحنا نحن 

كجهاز فني وطموح الاعبين«.

جال القادري

حنبعل المجبري بين شقاوة 
الشباب والنجومية

قد يحظى حنبعل المجبري بالشهرة في 
تشكيلة المنتخب التونسي، بحكم دفاعه عن 
ألـــوان مانشستر يونايتد اإلنكليزي، الذي 
 األكثر 

ً
 إلى برمنغهام، لكنه أيضا

ً
أعاره أخيرا

شقاوة بين زمائه، وهي خصال يحملها معه 
، وبقيت معه حتى بعد دفاعه 

ً
منذ كان طفا

عن الفريق األول ألحد أعرق األندية في العالم.
ُولد حنبعل في إيفري-سور-سين، إحدى 
ضـــواحـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة )بـــاريـــس(، 
وحظي عشقه للعبة كرة القدم بدعم من والده 
لطفي أســتــاذ الــمــدرســة ووالــدتــه المعالجة 

الفيزيائية السابقة.
ز حنبعل بــذكــاء خــارق عندما كان  وتميَّ
م الكتابة والحفظ 

َّ
 في المدرسة. لقد تعل

ً
طالبا

قــبــل زمـــائـــه فـــي الـــصـــف، لــكــن عــنــدمــا كــبــر، 
فشل في التوفيق بين الدراسة ولعب الكرة، 
فاضطر لمقاطعة الــدراســة، واكتفى بتلقي 

دروس اللغات عن ُبعد.

يمثل أسطورة منتخب فرنسا زين الدين 
زيدان مصدر إلهام لحنبعل، الذي يعتبر 

نجم يوفنتوس اإليطالي وريال مدريد 
اإلســبــانــي الــســابــق قــدوتــه، وفــي مقام 
ثــــاٍن يــأتــي الــفــرنــســي الـــدولـــي السابق 

حاتم بن عرفة.
بــعــد اخــتــيــاره الــلــعــب لــتــونــس بــداًل 
من فرنسا، أمل حنبعل أن يقتنع عدد 
من الاعبين الذين يحملون الجنسية 
المزدوجة، في اختيار »نسور قرطاج«، 

ألنه يرى أن هذا القرار يمكن أن يفتح لهم 
أبواب العالمية، وأن يساعدهم في البروز 

على مستوى مسيرتهم االحترافية.
أول ما ياحظه أي شخص في مجبري 
هو شعره المجعد. الاعب نفسه مغرم 
، بعد أن اعتمد هــذه التسريحة 

ً
بــه جـــدا

ط، ويعتبر 
َ
منذ الصغر. لم يقص شعره ق

تسريحته »جميلة«.

ــتــــخــــب  ــنــ ــمــ أوضــــــــــــــح العـــــــــــب الــ
الدنماركي سيمون كايير أهمية 
وجود النجم كريستيان إريكسن 
ضمن صفوف المنتخب ودوره 

مع الفريق.
ــد أن  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وقـــــــــــــــال كـــــــــايـــــــــر: أعـ
كريستيان، بالجودة التي يتمتع 
ــا، يـــعـــنـــي الـــكـــثـــيـــر بــالــنــســبــة  ــهــ بــ
 بــوجــود 

ً
ــدا لــنــا، نــحــن ســـعـــداء جــ

كريستيان معنا بعد ما حدث في 
وقت سابق، هو واحد من أفضل 
الـــاعـــبـــيـــن الــــذيــــن رأيـــتـــهـــم فــيــمــا 
ة ومــــدى شغفه  يــتــعــلــق بــالــكــفــاء
بكرة القدم واهتمامه بكل مباراة.

وأضــــــــاف: أعـــتـــقـــد أنـــنـــا نــثــمــن 
كثيرا وجوده معنا، وهو بالطبع 
، نــــحــــب أن يـــكـــون 

ً
ــد جــــــــــدا ــيـ ــعـ سـ

كريستيان معنا وفــي كل دقيقة 
يــلــعــبــهــا، يـــمـــثـــل عـــنـــصـــرا مــهــمــا 
للغاية في المنتخب الدنماركي.

كايير: وجود إريكسن 
يعني الكثير بالنسبة لنا

هيولماند

حنبعل المجبري

ل تونس على بلد والدته
ّ
بن سليمان فض شمايكل: هناك شمايكل: هناك 

تطلعات كبيرةتطلعات كبيرة
ــر حــــارس مــرمــى المنتخب  عــبَّ
الــدنــمــاركــي كــاســبــر شــمــايــكــل عن 
شعوره باإلثارة قبل خوض أولى 
مــبــاريــات الــدنــمــارك فــي مونديال 

قطر 2022.
ــال شــمــايــكــل: »فــيــمــا يتعلق  وقــ
 ما 

ً
ــا ــمــ بـــالـــبـــطـــوالت الـــكـــبـــيـــرة، دائــ

تــكــون هــنــاك الــكــثــيــر مـــن اإلثـــــارة، 
وأن تــحــاول أن تتأهل إلــى الــدور 
الــتــالــي، وبــمــجــرد أن تــصــعــد إلــى 
 
ً
البطولة نفسها، فبالطبع دائــمــا
مـــا يـــكـــون هـــنـــاك تــطــلــعــات كــبــيــرة 
، لكنني 

ً
وبعض الشائعات أيــضــا

أقول إنني سأركز على كرة القدم، 
.»

ً
ألن هذا مهم جدا

شمايكل

٤:٠٠٤:٠٠ م م
تونس تونس xx الدنمارك الدنمارك

ل المهاجم التونسي أنيس 
َّ

فض
بـــن ســلــيــمــان الـــدفـــاع عـــن قميص 
منتخب »نسور قرطاج« بــداًل من 
الدنمارك، بلد والدته ونشأته. في 
ســن الــحــاديــة والــعــشــريــن، يواجه 
بــن سليمان فــي مــونــديــالــه األول 
الـــمـــنـــتـــخـــب االســـكـــنـــدنـــافـــي دون 

خوف أو ندم.
ُولــد بن سليمان في العاصمة 
الــدنــمــاركــيــة ألبـــويـــن مـــن ســوســة 
في جنوب تونس، قبل أن يسارع 
االتــحــاد الــتــونــســي لــلــعــبــة للظفر 

بجهوده قبل عامين.
وبـــــــهـــــــذا الــــــــصــــــــدد، يــــــقــــــول بـــن 
سليمان، الــفــارع الــطــول )1.88م(: 
»لعبت مــع منتخب الــدنــمــارك ما 
، سارت األمور على 

ً
دون 19 عاما

، ثم 
ً
 جــــدا

ً
ــرام، وكــنــت ســعــيــدا ــ مــا ُي

فجأة تلقيت مكالمة هاتفية من 
المنتخب التونسي«.

ــم يــكــن بـــن ســلــيــمــان  حــيــنــهــا، لـ
خطا خطواته االحترافية، لذا قال: 
»كان من المدهش أنهم أرادوني«.

ــه أمــــــام  ــفــــســ ــدمـــــا وجــــــــد نــ ــعـــ وبـــ
»خــيــار صــعــب« قـــرر بــن ســلــيــمــان 
ارتــــــداء قــمــيــص مــنــتــخــب »نــســور 
 قـــــــراره بـــقـــولـــه: 

ً
ــررا ــ ــبـ ــ قـــــرطـــــاج«، مـ

»أريــد تكريم جــذوري التونسية. 
أكــبــر حــلــم )لــــوالــــدي( هـــو رؤيــتــي 
ألـــعـــب لــلــمــنــتــخــب الـــتـــونـــســـي مــذ 
، وأريـــد أن أجعلهم 

ً
كــنــت صــغــيــرا

: »ال نــمــلــك 
ً
ــا ــــن«، مــــتــــابــــعــ ــــوريـ ــــخـ فـ

 من العيار الثقيل، لكننا 
ً
نجوما

. نـــحـــن 
ً
ــدة جــــــــــــدا ــ ــيــ ــ مــــجــــمــــوعــــة جــ

 
ً
، وجــيــدون جــدا

ً
مــنــضــبــطــون جـــدا

في الدفاع عن هدفنا«.

ا إذا كان منتخب »الديوك«  وعمَّ
يخيفه، قال: »نملك المهارات في 

صــفــوفــنــا. وفـــي حـــال ُكــنــا في 
يـــوم جــيــد، فــمــن الــمــمــكــن أن 

تــمــر فــرنــســا بــيــوم ســيــئ. ال أحــد 
أعرف ماذا سيحصل«.

بن سليمان
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بغياب بنزيمة أفضل العب 
في العالم، يدشن المنتخب 

الفرنسي منافساته في 
مونديال 2022 اليوم 

بمواجهة منتخب أستراليا 
في الجولة األولى من 

منافسات المجموعة 
الرابعة.

يـــســـتـــهـــل مـــنـــتـــخـــب فـــرنـــســـا 
حملة الدفاع عن لقبه من دون 
أفضل العب في العالم مهاجمه 
كريم بنزيمة الغائب لالصابة 
بـــمـــواجـــهـــة أســــتــــرالــــيــــا، ضــمــن 
الــجــولــة األولــــى مــن منافسات 
المجموعة الــرابــعــة لمونديال 

قطر.
ويــلــتــقــي منتخب »الـــديـــوك« 
نــظــيــره »ســــوكــــورز« فـــي إعـــادة 
للمواجهة األولـــى بينهما في 
الـــــدور ذاتــــه قــبــل أربـــعـــة أعــــوام 
فــــي مـــونـــديـــال روســــيــــا 2018. 
حينها، احتسب حكم الفيديو 
الــمــســاعــد »فـــي آيـــه آر« فــي أول 
استخدام لهذه التقنية الجديدة 
في نهائيات كأس العالم ركلة 
جـــزاء لصالح فرنسا ترجمها 
أنـــطـــوان غــريــزمــان بــنــجــاح في 

الفوز الصعب 1-2.
ويختلف مونديال قطر عن 
سابقه، اذ تلقت فرنسا ضربة 
معنوية قوية حتى قبل انطالق 
المنافسات بانسحاب المهاجم 
 
ً
ــا الـــمـــخـــضـــرم ابـــــن الــــــ 34 عـــامـ

بنزيمة، أفضل العب في العالم، 
من التشكيلة الصابة بفخذه، 
لــيــنــضــم إلــــى ســلــســلــة غــيــابــات 

أرهقت الـ »زرق«.
وتــــواصــــل مــســلــســل ســقــوط 
مصاب تلو اآلخر، فقبل بنزيمة، 
 1998 وّدع تـــشـــكـــيـــلـــة بـــطـــلـــة 
و2018، كل من نجمي الوسط 
بــــول بــوغــبــا ونــغــولــو كــانــتــي، 
بــاالضــافــة إلـــى الــحــارس مايك 
مينيان، قلب الدفاع بريسنيل 
كيمبيبي والمهاجم كريستوفر 

نكونكو.
 غياب بنزيمة صّب 

ّ
غير أن

ــاء  ــيــ ــلـــحـــة اعـــــــــــادة إحــ ــــي مـــصـ فــ
الــثــنــائــيــة بــيــن كــيــلــيــان مبابي 
وأولــيــفــيــيــه جــيــرو الــتــي قــادت 
ــوام الــى  ــ فــرنــســا قــبــل أربـــعـــة أعـ
ــؤازرة مــن  ــ ــمـ ــ لــقــبــهــا الـــثـــانـــي، بـ

غريزمان.
وحـــــتـــــى إن قــــــــرر الـــــمـــــدرب 
ــهــــجــــوم  ديـــــديـــــيـــــه ديــــــشــــــان الــ
بـــــربـــــاعـــــي مــــــع إضــــافــــة 
ــثــــمــــان ديـــمـــبـــيـــلـــيـــه،  عــ

فــــإن الـــقـــوى الـــمـــوجـــودة بحكم 
ــرورة تــعــيــد إحـــيـــاء ذكـــرى  الـــضـ

موسكو الجميلة.

أستراليا لفوز أول منذ 2010

فـــــــي الـــــمـــــقـــــابـــــل، احــــتــــاجــــت 
أســـتـــرالـــيـــا لـــلـــمـــرور بــالــمــلــحــق 
ــــب  ــركــ ــ الـــــــــــــدولـــــــــــــي لـــــــلـــــــحـــــــاق بــ
الــمــنــتــخــبــات الــمــتــأهــلــة لــقــطــر، 
وهي تتحضر لمباراتها األولى 

بــتــشــكــيــلــة مـــن دون نــجــوم من 
الــعــيــار الــثــقــيــل، ولــكــن »بــحــالــة 
ــة ال تـــشـــوبـــهـــا شـــائـــبـــة«  ــيـ ــنـ ذهـ
ــــس أفــــكــــار الــــمــــدرب  ــلــــى أســ وعــ
غراهام أرنولد المساعد السابق 
للهولندي غوس هيدينك خالل 
حقبة توليه المهام الفنية في 

»سوكورز« عام 2006.
وتشارك أستراليا التي تحتل 
الـــمـــركـــز الـــــ 36 فـــي الــتــصــنــيــف 
ــات فــي  ــبـ ــتـــخـ ــنـ ــمـ ــلـ الــــعــــالــــمــــي لـ

نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم لــلــمــرة 
الــســادســة فــي تــاريــخــهــا، وذلــك 
 من وصولها إلى 

ً
بعد 16 عاما

دور ثمن النهائي في مونديال 
ألمانيا، في أفضل سجل لها في 
الموندياالت. كما تأمل تحقيق 
فوزها األّول في النهائيات منذ 
مونديال جنوب إفريقيا 2010 

)5 هزائم مقابل تعادل(.
ولـــم يــكــن الــطــريــق إلـــى قطر 
ــــورود بــالــنــســبــة  ــالـ ــ  بـ

ً
مـــفـــروشـــا

ألستراليا التي وجــدت نفسها 
خلف اليابان والمملكة العربية 
ــة فـــــي الـــتـــصـــفـــيـــات  ــوديــ ــعــ ــســ الــ
ــيــــويــــة، واضــــطــــرت لــلــفــوز  اآلســ
على اإلمـــارات 2-1 في الملحق 
ــيـــرو فــي  ــبـ ــاري، ثــــم عـــلـــى الـ ــ ــقـ ــ الـ
ــــالت  ــركـ ــ الــــمــــلــــحــــق الــــــــدولــــــــي بـ
 
ً
الترجيح 5-4 بعد التعادل سلبا
في الوقتين األصلي واإلضافي.
وتــعــرض أســلــوب والخطط 
الفنية للمدرب أرنولد لموجة 

ــه  ــقــــادات، لــيــنــقــذ رأسـ ــتــ ــن االنــ مـ
من مقصلة اإلقالة بعدما فوت 

التأهل المباشر لقطر.
وال تضم قائمة المشاركين 
في قطر سوى قالئل المشاركين 
في الدوريات الخمسة الكبرى 
على غــرار أيدين هروستيتش 
العــــب وســــط هـــيـــالس فــيــرونــا 
اإليطالي، والجناح أوير مابيل 

)قادش االسباني(.
ــلـــى  ويـــــعـــــتـــــمـــــد الــــــفــــــريــــــق عـ

ــيــــك( قـــائـــد  ــتــ ــلــ آرون مـــــــوي )ســ
ــنـــه اضــطــر  ــط، ولـــكـ ــ ــوسـ ــ خــــط الـ
لالستغناء عن خدمات مارتين 
بويل، القطعة األهم في الهجوم، 
الصــابــتــه فــي ركــبــتــه، وسيحل 
ــه فــي  ــنـ ــدال مـ ــ مــــاركــــو تــيــلــيــو بــ

التشكيلة.

أستراليا بال نجوم... لكن مع كثير من األفكار
تــســتــعــد أســتــرالــيــا الـــتـــي احــتــاجــت 
الـــى خـــوض الملحق لــبــلــوغ نهائيات 
مونديال قطر، الفتتاح مشوارها في 
البطولة بمواجهة قــويــة ضــد فرنسا 
حــامــلــة الــلــقــب، مــن دون وجـــود نجوم 
في صفوفها، لكن فريقها يتمتع بروح 
عالية بفضل مــبــادئ مدربها غراهام 

أرنولد.
 
ً
وكـــــــان أرنـــــولـــــد قــــد عـــمـــل مـــســـاعـــدا
ــلـــمـــدرب الـــهـــولـــنـــدي الــشــهــيــر غـــوس  لـ
هيدينك، عندما كــان األخــيــر مــدربــا لـ 
»سوكيروز« في مونديال ألمانيا عام 

.2006
وتــــشــــارك أســـتـــرالـــيـــا الــمــصــنــفــة 36 
عالميا للمرة السادسة في النهائيات، 
وكــانــت افــضــل نتيجة حققتها بلوغ 

الدور ثمن النهائي عام 2006.

شهرة معدومة

وال يحظى العبو استراليا بالشهرة 
حتى من قبل الصحافيين المحليين، 
وأبرز دليل على ذلك ما قاله آدم بيكوك، 

الـــذي يغطي أخــبــار المنتخب لموقع 
كود سبورتس، بقوله »هم )الالعبون( 

ليسوا معروفين حتى في أستراليا!«.
أما مدافع منتخب فرنسا، إبراهيما 
كوناتيه، فيقول: »أنا ال أعرف أي العب 

أسترالي صراحة«.
اثــنــان فــقــط يــلــعــبــان فــي الــبــطــوالت 
الخمس الكبرى في أوروبا، هما إيدين 
هــروســتــيــتــش العــــب وســــط »فــيــرونــا« 
اإليـــطـــالـــي بــعــد فــتــرة مـــع »أيــنــتــراخــت 
فرانكفورت« األلماني، والجناح أوير 

مابيل مع قادش اإلسباني.
أما الموهبة الصاعدة غارانغ كوول 
ــــى صــفــوف  )18 عــــامــــا(، فــســيــنــضــم الـ
نيوكاسل اإلنكليزي في يناير المقبل، 
من دون أن يكون قد خاض أي مباراة 

في دوري الدرجة األولى األسترالي.
ويعتمد المنتخب االسترالي على 
آرون موي )سلتيك االسكتلندي( العب 
خــط الـــوســـط، لــكــنــه سيفتقد خــدمــات 
مارتن بويل الذي اضطر الى االنسحاب 

األحد بداعي اإلصابة.
ويلخص دينيس غينرو األسترالي 

الوحيد الذي يلعب في الدرجة األولى 
الفرنسية، حيث يلعب مع تولوز )لم 
يتم استدعاؤه الى صفوف المنتخب( 
حال المنتخب االسترالي بقوله »نعتمد 
أكثر على اللعب الجماعي وليس على 
األفــــراد، خــالفــا لما كــانــت عليه الحال 
لدى بــروز الجيل الذهبي المؤلف من 

مارك شفارتسر ومارك فيدوكا وهاري 
كــيــويــل وتــيــم كــايــهــيــل، لــكــنــنــا نتمتع 

بروح ذهنية عالية جدا«.
وأضـــــــاف: »اســـتـــرالـــيـــا ال تستطيع 
االعــتــمــاد عــلــى الــمــوهــبــة الــفــنــيــة التي 
يتمتع بها العــبــون مــن أمــثــال كيليان 
مــبــابــي أو عــثــمــان ديــمــبــيــلــيــه، لكنها 

تعتمد على صالبة المجموعة، على 
الـــرغـــم مـــن ان العــبــيــهــا مــــوزعــــون في 

مختلف أرجاء العالم«.
وتــديــن أســتــرالــيــا بــالــقــوة الذهنية 
للمجموعة الــى الــمــدرب أرنــولــد الــذي 
يعد »بمنزلة األب الــروحــي لالعبين، 
والـــذي يــحــاول اســتــخــراج األفــضــل من 

أفراد الفريق«، وفق بيكوك.
م كثيرا 

ّ
ورأى بيكوك أن أرنولد تعل

مـــن الــعــمــل كــمــســاعــد مـــع هــيــديــنــك »ال 
سيما من ناحية أهمية الجماعية في 
كــــأس الـــعـــالـــم«، وهــــي وصـــفـــة نــاجــحــة 
اعتمدها الهولندي مع منتخب كوريا 
الجنوبية عام 2002 في كأس العالم، 
عــنــدمــا نــجــح فــي قــيــادتــهــا الـــى نصف 
الــنــهــائــي فــي أفــضــل نتيجة لمنتخب 

آسيوي على اإلطالق.
ينتظر المنتخب الفرنسي مواجهة 
بــدنــيــة ضــد نــظــيــره األســـتـــرالـــي، وقــال 
كوناتيه في هذا الصدد »ثمة منتخبات 
ــا نــمــلــك مــهــاجــمــيــن  ــنـ ــدرك أنـ ــ كـــثـــيـــرة تــ
سريعين، وبالتالي سيتقوقعون في 

الخطوط الخلفية«.

غياب بنزيما يعيد إحياء ثنائية مبابي - جيرو
استفاقت فرنسا، قبل ساعات معدودة 
عــلــى انــطــالق مــونــديــال قــطــر 2022، على 
صدمة إصابة أفضل العب في العالم كريم 
بنزيما وغيابه عن النهائيات، ما سيعيد 

إحياء الثنائية بين كيليان مبابي 
وأوليفييه جيرو.

ــة أفـــضـــل  ــ ــابـ ــ ــــت إصـ ــــرضـ وفـ
العــب فــي العالم لهذا العام 
عــــودة الـــشـــراكـــة الــتــي قـــادت 

فــرنــســا قــبــل أربـــعـــة أعـــوام 
الــــــى لـــقـــبـــهـــا الـــثـــانـــي، 

ــــن  بـــــــــــــــــمـــــــــــــــــؤازرة مـ
أنطوان غريزمان.

ذكرى موسكو 

وحـــــــتـــــــى إن 
ــدرب  ــ ــمــ ــ ــ قـــــــــرر ال

ديدييه ديشان الهجوم برباعي مع إضافة 
عثمان ديمبيليه الى الثالثي، فإن القوى 
الــمــوجــودة بحكم الــضــرورة تعيد إحياء 
ذكرى موسكو الجميلة.الوضع الفرنسي 
 من 

ً
 حــتــى لــو خــســروا هـــدافـــا

ً
لــيــس ســيــئــا

طـــراز بنزيمة الـــذي حـــرم مــن تعويض 
ما فاته عام 2018 وغيابه عن »الديوك« 
بسبب قضية ابتزاز زميله السابق في 
المنتخب ماتيو فالبوينا، إذ إن الشاب 
 مــا يــتــألــق فــي المواعيد 

ً
مــبــابــي غــالــبــا

الــكــبــرى حــيــن يــكــون الــنــجــم الــرئــيــســي، 
وجيرو في وضع معنوي أكثر من ممتاز، 
 مع 

ً
بعدما استعاد شبابه عن 36 عاما

فريقه ميالن اإليطالي.
ــا لــــلــــدوحــــة،  ــمـ ــزيـ ــنـ ــادرة بـ ــغــــ بــــعــــد مــــ
سيكون جيرو في التشكيلة األساسية، 
وسيحصل على فرصة حقيقية ليصبح 
ــــخ »الــــــديــــــوك«،  ــاريـ ــ ــــي تـ ــل هـــــــداف فـ أفــــضــ

( الذي 
ً
والتفوق على تيري هنري )51 هدفا

يتقدم عليه بهدفين.
 
ً
وبالنسبة لمبابي، الطريق بات مفتوحا

ليكون النجم األوحد والتخلص من عقدة 
ــواء الــتــي تــالزمــه فــي فريقه  ــ تــشــارك األضـ
ــــود  ــــل وجـ ــــي ظـ ــان جـــــرمـــــان، فـ ــــاريـــــس ســــ بـ
الــبــرازيــلــي نــيــمــار واألرجــنــتــيــنــي ليونيل 

ميسي.

عالقة متوترة

وثمة مديح متبادل بين مبابي وجيرو، 
ــــذي يـــؤكـــد تــصــالــح الــالعــبــيــن بــعــد عــام  الـ
ــم الـــــــذي عــكــر  ــاهـ ــفـ ــتـ ــوء الـ ــ ونــــصــــف مــــن ســ
التحضيرات لنهائيات كأس أوروبا، حين 
اتــهــم جــيــرو زمــيــلــه عــقــب فــــوز ودي على 
بلغاريا  3 - صفر بأنه ال يمرر له الكرات، 

ما جعل العالقة بينهما متوترة.

ديشان: سنسعى لتحقيق 
أهدافنا رغم اإلصابات

طلب مدرب المنتخب الفرنسي 
لكرة القدم ديديه ديشان »المزيد 
من التفهم«، حيث يسعى الفريق 
للتأقلم مــع اإلصـــابـــات األخــيــرة، 
ولكنه ينوي المضي بكامل قوته 

بنفس األهداف الموضوعة. 
ــه، أمــــس، عــمــا إذا   وعــنــد ســـؤالـ
كــان المنتخب الفرنسي عليه إعــادة 
النظر في أسلوبه بالبطولة، رفض ديشان، رغم 
أنــه طلب دعــم وسائل اإلعـــالم. وقــال إن الفريق 
 :

ً
سيمضي قدما بالالعبين المتاحين، مضيفا

»طـــمـــوح ورغـــبـــة أقــــل لــفــعــل كـــل شــــيء لــلــوصــول 
للنهاية؟ ال أعتقد هــذا. ولكن إذا كــان بإمكاننا 
الحصول على التفهم من وسائل اإلعالم، إذا كان 
بإمكانكم أن تمنحونا القليل من الحرية، فسيكون 

هذا عظيما«. 
وأردف: »لكننا نعرف المطلوب مننا. نحن ال 

نضع خططا تعتمد على حـــدوث شــيء جيد 
قبل أن يحدث، نحن نعلم المنافسين الثالثة 

الذين ينتظروننا«. وأضاف: »نحن نعلم أستراليا 
جيدا، ولكنكم لم تسألوني أي شيء عن أستراليا. 

هذا ممتاز«. 
ورغـــم الصعوبات، قــال ديــشــان إن المنتخب 
الفرنسي ليس لديه مخاوف أو قلق، رغم أن آخر 

3 منتخبات توجت باللقب غــادرت البطولة من 
دور المجموعات.

ــلــــى اإلحــــــــصــــــــاءات،  ــت: »هـــــــــذا مـــبـــنـــي عــ ــ ــفــ ــ ــ ول
واالحــتــمــاالت والحقائق، ولكنني أعتقد أن كل 
فريق دخل رحلته الخاصة للوصول إلى ما هم 

فيه اآلن«. 
وأردف: »األمــر متروك لنا ليكون لدينا فريق 
على علم بأهداف المباراة األولــى. لن نفكر بما 
كان يمكن أن يحدث. المهم التركيز على المباراة 
األولـــى أمـــام أستراليا. كــل شــيء قبلها نحيناه 
 »هناك تحليل يمكن إجراؤه، افعلوا 

ً
جانبا«، مؤكدا

ما تشاؤون، ولكننا سنكون جاهزين للمباراة«.

10:00م
فرنسا x أستراليا

جيرو

العبو المنتخب األسترالي

ديشان

العبو المنتخب األستراليالعبو المنتخب الفرنسي خالل التدريبات

فرنسا المثقلة بافرنسا المثقلة باإلإلصابات تواجه أسترالياصابات تواجه أستراليا



سيكون مدرب المنتخب 
البرازيلي في حيرة من أمره، 

حيث لم يحسم بعد َمن 
سيشارك بمركز رأس الحربة 

في هجوم »السيليساو«، 
ثار تساؤالت حول 

ُ
وكذلك ت

مشاركة فينيسيوس جونيورز.

هناك العديد من التساؤالت التي 
تدور في رأس تيتي، مدرب المنتخب 
الـــبـــرازيـــلـــي األول لـــكـــرة الـــقـــدم؛ مـــاذا 
ــن الـــذي  ســيــفــعــل مـــع الــظــهــيــريــن؟ وَمــ
ســيــدفــع بــه فــي مــركــز رأس الــحــربــة؟ 
ــان ســيــضــع فــيــنــيــســيــوس  ــا كــ وإذا مـ

جونيور أم ال؟
وال يــضــمــن مــهــاجــم ريــــال مــدريــد 
ــع مــنــتــخــب  ــ  مـ

ً
الــــمــــشــــاركــــة أســــاســــيــــا

»السيليساو«، وسيتم تحديد دوره 
 على تشكيلة 

ً
فــي المنتخب اعــتــمــادا

الفريق التي سيعتمدها المدرب أمام 
صربيا.

وتشير الخطة إلى أن تيتي، الذي 
يــنــتــظــر أن يــلــعــب بــطــريــقــة دفــاعــيــة 
الخميس الــقــادم، سيستهل مشواره 
بــمــونــديــال قــطــر 2022 بــخــط وســط 
يتضمن لوكاس باكيتا، مثلما فعل 
أمام تونس )5-1( وكوريا الجنوبية 
)1-5(، فـــي آخــــر وديــتــيــن للمنتخب 

الكناري قبل المونديال.
وسيعني هذا أن يترك فينيسيوس 
ــيـــســـي، حــيــث  ــرئـ خــــــارج الــتــشــكــيــل الـ
ــــرف  ــلــــعــــب بــــاكــــيــــتــــا كــــــاعــــــب طـ ــيــ ســ
أيـــســـر، مـــع نــيــمــار فـــي مـــركـــز صــانــع 
األلــعــاب، ورافــيــنــيــا بــالــرواق األيــمــن، 
وريتشارليسون وغابرييل جيسوس 
بمركز الهجوم. وفي الخلف سيلعب 

بالمحور المزدوج، والــذي سيشغله 
بالتأكيد كاسيميرو، إلى جانب أيمن 

فريد أو فابينيو.

مستوى مختلف مع المنتخب

ـــــــــعـــــــــد مـــــــســـــــألـــــــة جـــــلـــــوس 
ُ
وال ت

 مــــع مــنــتــخــب 
ً
فــيــنــيــســيــوس بــــديــــا

الـــبـــرازيـــل مـــفـــاجـــأة، حــيــث إن العــب 
ريال مدريد، ورغم تألقه في الموسم 
السابق على مستوى األنــديــة، لكن 
ه وما يقدمه مع البرازيل ليس  أداء

بنفس المستوى.
 
ً
ــنـــي« هـــدفـــا ــيـ وبــيــنــمــا يــســجــل »فـ
فـــي كـــل مــبــاراتــيــن بــالــمــتــوســط مع 
 في 

ً
 واحدا

ً
»الملكي«، فإنه سجل هدفا
16 مشاركة مع البرازيل.

ومـــــنـــــذ مــــشــــاركــــتــــه األولــــــــــــى مــع 
»الــســيــلــيــســاو« فـــي نــوفــمــبــر 2019، 
خــاض فينيسيوس مــبــاراة واحــدة 
كاملة أمــام األرجنتين فــي نوفمبر 
 فقط في سبع 

ً
2021، ولعب أساسيا

مباريات.
ويرى تيتي أن باكيتا )35 مباراة 
 
ً
دولية( بإمكانه منح البرازيل مزيدا
مـــن الــــتــــوازن فـــي خـــط الـــوســـط، لما 

يتمتع به من خبرة دولية.
( يبرز 

ً
ورغــــم أن فــيــنــي )22 عـــامـــا

أكثر بالمباريات المهمة، وخاصة 
في دوري أبطال أوروبا، الذي ساهم 
في تتويج فريقه بلقبه األخير أمام 

ليفربول بفضل الهدف الذي سجله، 
( على النقيض، 

ً
فإن باكيتا )25 عاما

لــــم يــــتــــوج بـــــأي لــــقــــب، ال مــــع لــيــون 

الفرنسي، وال وست هام يونايتد. أما 
بخصوص كوبا أميركا 2019، التي 
توجت البرازيل بلقبها، فلم يشارك 

في أي دقيقة خال الدورين نصف 
النهائي والنهائي.

)إفي(

تشكيلة »السيليساو« ال تزال غامضةتشكيلة »السيليساو« ال تزال غامضة

العبو البرازيل خال التدريبات

كارفاخال

كارفاخال يصاب بنزلة بردكارفاخال يصاب بنزلة برد
ب اختاف درجات الحرارة الذي يمر  تسبَّ
به الاعبون الـ 26 اإلسبان في مونديال قطر 
2022، والذين يتدربون في درجة 30 مئوية، 
ثــم يــتــعــرضــون لتغير فــي درجـــات الــحــرارة 
بــســبــب أجــهــزة تــكــيــيــف الـــهـــواء، فــي إصــابــة 

ألــبــارو مــوراتــا بــنــزلــة بــرد، 
ــه زمــيــلــه  قــبــل أن يــلــحــق بـ
ــال، أمــــس،  ــاخــ ــارفــ دانـــــي كــ
ــران  ــمـ ــــاب عــــن الـ والــــــذي غـ

الصباحي.
ــع  ــ ــرابـ ــ ــل الـــــيـــــوم الـ ــ ــمـ ــ وحـ

ــا«  ــ مــــن مــعــســكــر »ال روخـ
فــــــــي الـــــــــدوحـــــــــة أنـــــبـــــاء 
غــيــر ســعــيــدة لــلــمــدرب 
لويس إنريكي، بغياب 
كــارفــاخــال عــن الــمــران 
الــجــمــاعــي، وتــأكــد عــدم 

تــعــافــي أوجــــو جــيــامــون 
ــاســـب  ــنـ ــمـ ــــت الـ ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
للحاق بالمباراة األولى 

أمام كوستاريكا.
كـــــــــان مــــــــوراتــــــــا أول 
مــن أصــيــب بــنــزلــة بــرد 

األحد، والتي حالت دون 

إتـــمـــامـــه الـــمـــران مـــع زمـــائـــه عــقــب شــعــوره 
بــاإلعــيــاء الــعــام. وتــكــرر األمـــر صــبــاح أمــس 
مع كارفاخال، الذي لم يستطع النزول إلى 
أرضية ملعب التدريب مع باقي الاعبين، 
ـــل الـــحـــصـــول عــلــى قــســط مـــن الـــراحـــة 

َّ
وفـــض

بغرفته قبل حضور حدث ترويجي.
ويستعد إنريكي لمواجهة كوستاريكا 
، فيما أكــدت مــصــادر باالتحاد 

ً
بـــ 24 العــبــا

اإلسباني أن مشاركة موراتا وكارفاخال في 
لقاء األربعاء ليست مستبعدة، لكن 
الـــمـــدرب ســيــقــرر مــســألــة الــدفــع 

بهما من عدمه. 
)إفي(

رونالدو: أود أن أقول لميسي »كش ملك«رونالدو: أود أن أقول لميسي »كش ملك«
أكد النجم البرتغالي كريستيانو رنالدو أنه يود أن 
يكون »الاعب الذي يقول لميسي كش ملك«، على هامش 
مونديال 2022 في قطر، الذي يبحث فيه الغريمان األزليان 
عن لقب عالمي أول مع بلديهما، مؤكدا في سياق آخر أن 
نزاعه مع ناديه مانشستر يونايتد لن يؤثر على حظوظ 

البرتغال في العرس الكروي.
وقال رونالدو، في مؤتمر صحافي من المركز التدريبي 
للبرتغال، »ليس لــدي أدنـــى شــك فــي أن هــذه المقابلة، 
ومقابات أخرى مع العبين آخرين، يمكن أن تهز الاعب 

أحيانا لكنها لن تهز الفريق«.
وأضاف الاعب، البالغ 37 عاما، أنه شعر »باالستفزاز« 
لرد الفعل هذا من قبل تن هاغ، وأكد االثنين أنه لم يكن 
نادما على إجرائها، متابعا: »ال أقلق بشأن ما يعتقده 
اآلخـــرون، أتحّدث عندما يحلو لــي. كل فــرد في الفريق 

يعرف من أنا وما أؤمن به«.
وشدد على أن مقطع الفيديو، الذي تم تداوله مؤخرا 
عن مصافحة باردة بينه وبين زميله في يونايتد برونو 
فــرنــانــديــش، إلـــى جــانــب مشاهد لــه وهـــو يــمــازح العب 
مانشستر سيتي جــواو كانسيلو، كان مبالغا فيه من 

قبل وسائل اإلعام.
وأكد رونالدو، الذي خاض بداياته مع المنتخب األول 
عــام 2003، »الــجــو الــعــام ممتاز، إنــه مضاد للرصاص. 

الـــاعـــب الــتــالــي الــــذي يــأتــي إلـــى هــنــا، لــيــس عليكم أن 
تسألوه عن ذلك، ال تتحدثوا عني، ليس عليكم التحدث 
ــالـــدو... ســاعــدوهــم واســألــوهــم عن  عــن كريستيانو رونـ

كأس العالم«.
وبعد أن غاب عن ودية نيجيريا )فوز 4 - صفر( اللتهاب 
في المعدة األسبوع الماضي، قال رونالدو: »أشعر أنني 
بحالة جيدة، لقد استعدت الفورمة، وقد خضنا تدريبات 
جــيــدة، والــفــريــق وأنـــا على اســتــعــداد لبدء كــأس العالم 

بأفضل طريقة ممكنة«.
وظهر مؤخرا في إعان رائع لـ »لوي فويتون« جنبا إلى 
جنب مع منافسه االزلي ليونيل ميسي، حيث تم تصوير 
الثنائي وهما يلعبان الشطرنج، وقال مبتسما: »أود أن 
أكون الاعب الذي يقول لميسي كش ملك. حدث ذلك في 

لعبة الشطرنج وفي كرة القدم سيكون مذها«.
وأردف رونالدو، وهو أفضل هداف على اإلطاق لكرة 
القدم الدولية برصيد 117 هدفا في 191 مباراة، »حتى لو 
فزت بكأس العالم، فإن هذا الجدل سيستمر. بعض الناس 
يحبونني أكثر، والبعض اآلخر يحبونني بدرجة أقل، كما 
هو الحال في الحياة، البعض يحب الشقراوات والبعض 
اآلخر السمراوات. وستكون كأس العالم دائما مناسبة 
لذلك. لكن إذا قلتم لي إنني لن أفوز بأي بطوالت أخرى 
في مسيرتي فسأظل سعيدا، بالنظر إلى كل ما حققته«.

بيدري: من الصعب تقليد إنييستا وأتمنى مواجهة األرجنتينبيدري: من الصعب تقليد إنييستا وأتمنى مواجهة األرجنتين
تكثر المقارنات بينهما، لكن موهبة أندريس 
إنييستا، بطل مــونــديــال جــنــوب إفريقيا 2010، 
والــــــذي مــنــح هـــدفـــه الـــتـــاريـــخـــي إســبــانــيــا لقبها 
 أنظار بيدري 

ً
العالمي الوحيد، كانت تلفت دائما

 
ً
، حيث رأى فيه مثا

ً
غــونــزالــيــس منذ كــان طــفــا

أعــلــى، حـــاول تقليد مــراوغــاتــه ولــمــســاتــه للكرة، 
لكن »إنييستا فريد من نوعه« كما يعترف العب 

برشلونة الصاعد.
( أبرز الوجوه الصاعدة 

ً
وبات بيدري )19 عاما

في منتخب إسبانيا، التي منحها المدير الفني 
لويس إنريكي الثقة لخوض المونديال.

ومع انطاق كأس العالم 2022 في قطر أجرت 
»إفي« مقابلة مع بيدري من الدوحة، كالتالي:

• في بداياتك كنت تسجل الكثير من األهداف، 
رت  ألنك كنت تلعب كمهاجم صريح، هل األمور تغيَّ

اآلن وتحتاج إلى تحسن؟
- نعم، إنها من األمــور الواضحة التي تحتاج 
إلى تحسين. أعلم أنه يجب عليَّ تحسين قدراتي 

 إلى المرمى.
ً
البدنية والوصول سريعا

• هــل بــيــدري مــن الاعبين الــذيــن يستمتعون 
بصنع األهداف أكثر من التسجيل؟

- الحقيقة نعم. يكون لديَّ فرصة للتسديد عدة 

 آخر في 
ً
 أرى زميا

ً
مرات على المرمى، لكن أحيانا

وضع أفضل مني، فأمرر له الكرة.
 إلى 

ً
 صــاعــدا

ً
• كيف تــرى االنــتــقــال مــن كونك العــبــا

 فقط؟
ً
 ببرشلونة في ُعمر 17 عاما

ً
اللعب أساسيا

، ألنــك قمت بتغيير 
ً
- فــي الــبــدايــة كــان األمــر صعبا

الــمــكــان الـــذي تعيش فــيــه والـــزمـــاء. فــي الــبــدايــة كنت 
 مع 

ً
أشعر بالخجل، لكنني تمكنت من التأقلم سريعا

بقية العبي الفريق.
• ماذا تعلمت مع ميسي؟

- كان أفضل العب رأيته في حياتي، وكان التواجد 
مه لي. لقد عاملني  . أشكره على كل ما قدَّ

ً
بجانبه امتيازا

بشكل جيد منذ اللحظة األولـــى، وخاصة على أرض 
الملعب. يسهل عليك اللعب بجانبه.

• ما النصيحة التي احتفظت بها من ميسي؟
م لــنــا الــنــصــيــحــة، حــتــى نــكــون  ــدَّ - قــبــل كـــل شــــيء، قــ
هادئين، كي نلعب بأفضل شكل ممكن. عندما يخبرك 
شخص مثل ليو بذلك، فإن األمر يستحق ثاثة أضعاف 

ما يخبرك به شخص آخر.
• الكثير يقارنونك بأندريس إنييستا في أسلوبه 

وتحركاته بالكرة وتمريراته؟
- لطالما شــاهــدت مقاطع فيديو لــه. عندما رأيته 
 حاولت أن أفعله ولم أنجح، ألن أندريس 

ً
يفعل شيئا

فريد من نوعه. أحتفظ بالرسائل التي كتبها لي عندما 
.
ً
أصبت. أخبرني بأن أحتفظ بهدوئي للتعافي سريعا

• إسبانيا تخوض المونديال بثالث أصغر فريق 
في البطولة، هل هي نقطة لمصلحة الفريق العتماده 

على الشباب، أم ضده، لعدم وجود الخبرة؟
- نحن فريق شــاب، لكن جميعنا يلعب الكثير من 
المباريات مع فرق الدرجة األولى وتحت ضغط، عندما 

 للغاية.
ً
تراهم يلعبون، ال يكون عامل السن ملحوظا

• ُيقال إن إسبانيا بقيادة لويس إنريكي ترفع شعار 
»المنتخب فوق أي العب«، ما هو شعورك؟

- أعتقد أن لويس هو المسؤول إلــى حد كبير عن 
تحقيقنا لــهــذه النتائج ولــلــوصــول إلــى كــأس العالم 

بشكل جيد. إنه يؤدي دوره بشكل مذهل.
• ما المنتخب الذي تود مواجهته؟ ومن المفضل 

لديك؟
- أتمنى مواجهة األرجنتين في النهائي، ستكون 

نسى.
ُ
 وذكرى ال ت

ً
 ممتعا

ً
مواجهة ميسي أمرا

• هل تحلم إسبانيا بشيء كبير في قطر 2022؟
- هذا ما ينقله لنا المدرب. نريد أن نكون من بين 
األفضل. بالطبع هناك مرشحون آخــرون، لكن علينا 

العمل بهدوء، وأعتقد أننا سننجح في ذلك. 
)إفي( بيدري وحارس المرمى سيمون خال التدريبات

اعــتــبــر العـــب الــوســط األلــمــانــي الــشــاب 
جــــمــــال مـــوســـيـــاال أن مـــقـــارنـــتـــه بــالــنــجــم 
األرجنتيني ليونيل ميسي »شـــرف« له، 
خال مؤتمر صحفي من معسكر منتخب 

ألمانيا.
وقال موسياال »من الشرف لي مقارنتي 
بميسي. لكنني في بداية مسيرتي بينما 
يلعب هــو ضــمــن النخبة طـــوال حــيــاتــه«، 
ــاء الـــمـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــفـــي الـــــــذي عــقــد  ــ ــنـ ــ أثـ
بمنطقة الشمال على بعد 120 كلم شمالي 
العاصمة القطرية الدوحة حيث يعسكر 

المانشافت.
وأضاف موسياال »إنها مقارنة صعبة 
في الحقيقة. أشكركم عليها، لكنني جمال، 
أركز على العمل الذي أقوم به، وأن أحسن 

من نفسي«.
ــان األلــــمــــانــــي  ــبــ ــتــــخــ ــنــ ــمــ ويــــــتــــــواجــــــه الــ
واإلســـبـــانـــي األحـــــد الــمــقــبــل فـــي الــجــولــة 

الــثــانــيــة مـــن الــمــجــمــوعــة الــخــامــســة من 
مونديال قطر 2022، وهما المرشحان 
األوفر حظا للتأهل عن هذه المجموعة 
عــــلــــى حــــســــاب كـــــل مـــــن كـــوســـتـــاريـــكـــا 

واليابان األضعف نظريا على الورق.
ــان مـــســـيـــرتـــهـــم  ــ ــ ــمـ ــ ــ ويــــســــتــــهــــل األلـ
األربـــعـــاء المقبل بــمــواجــهــة الــيــابــان 

في الجولة األولــى والتي تشهد لقاء 
إسبانيا مــع كوستاريكا، ويتواجه 
ــا األحــــد 27  الــمــانــشــافــت مــع ال روخــ
الــــجــــاري بــيــنــمــا يــلــتــقــي الــمــنــتــخــب 
الياباني نظيره الكوستاريكي في 

نفس اليوم.
ويسدل الستار على منافسات تلك 
المجموعة بــالــجــولــة الــثــالــثــة مطلع 
ديسمبر المقبل بمباراتي كوستاريكا 

ضد ألمانيا، واليابان وإسبانيا. 
)إفي(

»فيفا« يعلن بيع 2.95 مليون تذكرةموسياال: مقارنتي بميسي شرف ليموسياال: مقارنتي بميسي شرف لي
أعــلــن االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
الــقــدم )فــيــفــا( أمــس األول األحــد 
أنـــه تــم بــيــع مــا يــقــرب مــن ثاثة 
مايين تــذكــرة لنهائيات كأس 
الـــعـــالـــم بــقــطــر، فـــي وقــــت كشف 
ــي  ــانـ ــــري جـ ــــسـ ــــويـ ــــسـ رئــــيــــســــه الـ
إنفانتينو أن البطولة ساعدت 
فــي زيــــادة اإليـــــرادات عــلــى مــدى 
الــســنــوات األربــــع الــمــاضــيــة إلــى 
مستوى قياسي بلغ 7.5 مليارات 

دوالر.
وصرح متحدث باسم »فيفا« 
بأنه تم بيع 2.95 مليون تذكرة 

حتى يوم االفتتاح.
وشهدت بداية كأس العالم 
زيادة في االهتمام بالمباريات 
الـــ64 على مــدار 29 يوما، على 
ــة الــســلــبــيــة  ــايــ ــدعــ الــــرغــــم مــــن الــ
الـــمـــحـــيـــطـــة بـــاســـتـــضـــافـــة قــطــر 

للعرس العالمي.

ــر شــــــراء  ــ ــيـ ــ ــوابـ ــ وتـــــراكـــــمـــــت طـ
الــتــذاكــر خـــارج مــركــز بيعها في 
الــدوحــة، وأبلغ المشجعون عن 
فترات انتظار طويلة للوصول 
إلى منصة التذاكر الرسمية عبر 

اإلنترنت.
وتجاوزت قطر حصة التذاكر 

الــمــبــيــعــة فـــي مــونــديــال روســيــا 
2018، عندما بيع ما يزيد قليا 

على 2.4 مليون تذكرة.
وأضـــــــــاف الـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم 
ــفــــا« أن قـــطـــر والـــســـعـــوديـــة  ــيــ »فــ
والــواليــات المتحدة والمكسيك 
وبـــــــريـــــــطـــــــانـــــــيـــــــا واإلمــــــــــــــــــــــــارات 

واألرجـــنـــتـــيـــن وفـــرنـــســـا والــهــنــد 
والبرازيل كانت األسواق األولى.
وقـــال إنفانتينو، فــي مؤتمر 
ــــت ســــابــــق، إن  صـــحـــافـــي فــــي وقـ
إيــــرادات االتــحــاد الــدولــي ألربــع 
سنوات تقدر بنحو 7.5 مليارات 

دوالر بحلول نهاية العام.
وتعتبر مسابقة كأس العالم 
مصدر الدخل الرئيسي للهيئة 
العالمية، واإليرادات تزيد بأكثر 
من مليار دوالر عما كان متوقعا 

قبل أربع سنوات.
وصرح إنفانتينو، في مؤتمر 
ضـــــم 211 جـــمـــعـــيـــة مــنــضــويــة 
ــواء »فــيــفــا«، بـــأن نفقات  تــحــت لــ
األخير ستتراوح بين 6.34 و6.5 
مليارات دوالر، ووعــد باإلنفاق 
على »تطوير كرة القدم« من 1.75 

إلى 2.25 مليار.
موسياال
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قــال مدافع منتخب ألمانيا األول لكرة 
القدم، نيكالس زولــه، الــذي تستعد بالده 
لمواجهة اليابان غدا األربعاء في مستهل 
مــشــوارهــا بــمــونــديــال قــطــر 2022، إنـــه ال 
يعتقد أن هناك أفضلية من أجل اللعب مع 
المنتخب بسبب اللعب في بايرن ميونيخ، 
الـــذي ارتـــدى قميصه خمسة مــواســم قبل 
االنتقال الصيف الماضي إلــى بوروسيا 

دورتموند.
ــه: »ليست لــدي مشكلة للعب  وأكـــد زولـ

كظهير أيمن أو كقلب دفــاع، األهــم هو أن 
تحظى بــشــرف الــلــعــب، فــي أي مــركــز، هذا 
القرار سيتخذه )المدرب( هانسي )فليك(«، 
الذي توج معه في عام 2020 بالسداسية 

التاريخية.
وأضــــــاف: »أقـــــوم دائـــمـــا بـــإعـــداد نفسي 
عــلــى نــفــس الــنــحــو، بــغــض الــنــظــر عــمــا إذا 
كنت ألعب أم ال. أعتقد أنه في المباريات 
األخيرة في دورتموند، أظهرت أن اللعب 
كظهير يمكن أن يكون بديال. أعتقد أنني 

أفضل كقلب دفــاع، لكن إذا وضعوني في 
مركز الظهير األيمن، فسأفعل ذلك بسرور 
كبير. الشخص الذي يقرر في النهاية هو 

هانسي«.

نعرف بعضنا

وأوضح الالعب صاحب الـ27 عاما خالل 
المؤتمر الصحافي الذي عقده في مدينة 
الشمال التي تبغد 120 كلم عــن الــدوحــة: 

»يـــعـــرف بــعــضــنــا بــعــضــا جــيــدا هـــنـــا«، ردا 
على الصعوبة التي قد تواجهها ألمانيا 
فـــي الــتــفــاهــم بــيــن الــالعــبــيــن خـــاصـــة في 
الخط الخلفي، حيث ينتظر أن يدفع فليك 
بأربعة مدافعين مــن أربــعــة فــرق مختلفة 
أمـــام الــحــارس مانويل نــويــر فــي المباراة 
التي سيخوضها بطل كــأس العالم أربــع 
ــاء ضـــد الـــيـــابـــان ضمن  ــعــ ــدا األربــ ــرات غــ ــ مـ
الــمــجــمــوعــة الــخــامــســة الــتــي تــضــم أيــضــا 

إسبانيا وكوستاريكا.

وتابع »األمر أصعب في المنتخب ألننا 
نلتقي عدة أيام فقط كل شهرين أو ثالثة، 
لــكــن، األمـــر األســاســي أن نبقى فــي أفضل 

حال يوم األربعاء، وهذه هي رغبتنا«.
وشدد زوله الذي خاض 42 مباراة دولية 
مع »المانشافت« على أنه »ال اعتقد أن هناك 
أفضلية بسبب اللعب لبايرن، ال أرى األمر 
هكذا«، في إشارة العتماد المدرب المحتمل 
عــلــى العــبــي بــايــرن الـــذي كـــان يــدربــه قبل 
توليه مسؤولية المنتخب األلماني قبل 

عام ونصف خلفا ليواخيم لوف.
وأكــد »نحن أمة كرة قدم رائعة، وهناك 
الكثير ممن يرغبون في التواجد هنا. لهذا 
السبب، يمكن أن يــصــاب أولــئــك الــذيــن لم 
يحضروا إلى هنا بخيبة أمل. لكن العبي 
بــايــرن يــظــهــرون جــودتــهــم الــرائــعــة فــي كل 
مباراة، وأنهم يستحقون أن يكونوا هنا«. 
)إفي(

موراتا: مستعد وحالتي البدنية رائعة
أكد ألفارو موراتا أنه تجاوز 
المشكالت التي كان يعانيها في 
الفخذ حين انضم إلى معسكر 
المنتخب اإلسباني لكرة القدم، 
وكـــذلـــك الـــبـــرد الــــذي اصــيــب به 
أمــــس األول فـــي جــامــعــة قــطــر، 
مــوضــحــا أنــــه فـــي حــالــة بــدنــيــة 
جـــيـــدة ومــســتــعــد النـــطـــالقـــة »ال 
روخــــــــا« فــــي الــــمــــونــــديــــال أمــــام 

كوستاريكا.
ــــدث دعــــائــــي خـــاص  ــــي حــ وفــ
باالتحاد اإلسباني لكرة القدم، 
قال العب أتلتيكو مدريد: »إنني 
ــة. لــقــد  ــ ــعـ ــ فــــي حــــالــــة بـــدنـــيـــة رائـ
تـــم اســتــبــدالــي فـــي آخـــر مــبــاراة 
بالليغا أمام مايوركا. وبعدها 
ــان ال  ــ ــــوى وديــــــة كـ لــــم نــلــعــب سـ

داعي للمخاطرة بها«.
ــد عـــمـــلـــت مــع  ــ ــقـ ــ وأضـــــــــــاف »لـ
ــيــــن ومـــنـــذ  ــيــ ــدنــ ــبــ الــــمــــعــــديــــن الــ

وصــــولــــي هـــنـــا وأنــــــا فــــي حــالــة 
رائـــعـــة. أشــعــر أنــنــي فـــي أفــضــل 

حال«.

أكد نجم منتخب أوروغــواي السابق، 
دييغو فورالن، أن إسبانيا »فريق شاب 
 ،»

ً
ــدم بــشــكــل جـــيـــد جــــــدا ــقــ يــلــعــب كـــــرة الــ

ــمــــن الـــمـــرشـــحـــيـــن لـــلـــفـــوز  ووضـــــعـــــه ضــ
بمونديال قطر 2022.

ويعمل فورالن، الذي كان هداف كأس 
ق 

ّ
العالم في جنوب إفريقيا 2010، كمعل

خـــالل مــونــديــال قــطــر، وكــــان فــي اســتــاد 
خليفة الدولي أمس، حيث أقيمت مباراة 
إنكلترا وإيران ضمن المجموعة الثانية.

وتـــحـــدث فـــــورالن لــــ »إفـــــي« عـــن فــرص 
بالده في المجموعة الثامنة التي تضم 
أيضا البرتغال وغانا وكوريا الجنوبية.

وقال »أراهــا )أوروغــواي( بشكل جيد. 

لدينا مجموعة متوازنة، على الرغم من 
أننا ننافس دائما أيا كانت المجموعة. 

المباراة األولى هي المفتاح«.
وأشار فورالن، الذي لعب في نهائيات 
ا، 

ً
كأس العالم 2002 و2010 و2014، أيض

إلــى نجم الفريق لــويــس ســواريــز، الــذي 
قد يخوض آخر بطولة دولية كبيرة له.

ــع يــكــفــي فـــقـــط الرتــــــداء  ــ ــدافـ ــ وقـــــــال: »الـ
ــواي؛ لــيــس ألنـــه سيكون  ــ قميص أوروغــ
ه يملك دائما الدافع 

ّ
آخر مونديال له، لكن

والحماس«.
وإضافة إلى ذلك، أشاد فورالن، الذي 
لــعــب 7 مـــواســـم فـــي الــــــدوري اإلســبــانــي 
)مــع أتلتيكو مدريد وفياريال( ويعرف 

ــة جــــــــيــــــــًدا،  ــ ــســ ــ ــافــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ الــ
ــيــــادة  ــقــ ــا بــ ــيــ ــانــ ــبــ ــإســ بــ
لـــــــــويـــــــــس إنـــــــريـــــــكـــــــي، 
والتي وضعها ضمن 
مجموعة المرشحين.

ــــاب يــلــعــب كـــرة  ــه فـــريـــق شـ ــ ــال: »إنــ ــ ــ وقـ
الــقــدم بشكل جــيــد لــلــغــايــة. هــنــاك أيضا 
ــل وأوروغـــــــــــواي  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ األرجـــنـــتـــيـــن والـ
وكرواتيا وألمانيا. جميعهم فرق جيدة 
للغاية، ويمكن أن يكون لها فرصة للفوز 

بكأس العالم«. 

ــــب وســـط  ــد أكـــســـيـــل فــيــســتــل، العـ ــ أكـ
مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا، أن فـــريـــقـــه يــســعــى 
لتكرار النجاح الذي حققه في النسخة 
الماضية من كــأس العالم لكرة القدم، 
والــتــي أقــيــمــت فــي روســيــا قــبــل أربــعــة 
أعـــوام، في الوقت الــذي أصبح فيه من 
المرجح أن تكون النسخة الحالية في 
قطر هي األخيرة لما يوصف بالجيل 

الذهبي للكرة البلجيكية. 
وضــــــم الـــمـــنـــتـــخـــب الـــبـــلـــجـــيـــكـــي فــي 
السنوات األخيرة نجوما مثل الحارس 
تيبو كورتوا، والمدافع توبي ألديرفيلد، 
وفــيــســتــل وكــيــفــن دي بـــرويـــن وإيــــدن 
هـــــازارد ورومــيــلــو لــوكــاكــو، لتتحسن 
حــظــوظــه بــشــكــل واضــــح فــي الــســنــوات 

األخيرة. 
ووصل المنتخب البلجيكي إلى دور 
الثمانية في نسخة 2014 التي أقيمت 
في البرازيل، وأنهى البطولة في المركز 

الثالث في نسخة روسيا 2018.

وقـــال الــالعــب الــبــالــغ مــن الــعــمــر 33 
ــا: »لـــديـــنـــا خـــبـــرة أكـــثـــر مـــمـــا كــنــا  ــامــ عــ
عليه فــي عـــام 2018، اآلن الــوقــت فقط 
سيخبرنا كم أصبحنا أقوى أو أضعف 

من النسخة الماضية«. 
وأضاف: »صحيح أننا في 2018 كنا 
في وضع أفضل وحققنا نتائج رائعة 
على المستويين الــفــردي والجماعي، 
كنا في القمة، وهذا ما نريد أن نفعله 
هنا أيضا، كما قلت من قبل إنها بطولة 

كأس عالم مختلفة عن سابقاتها«. 
وتابع فيستل: »الميزة الصغيرة هي 
أن معظمنا يعرف بعضهم بعضا منذ 
عشرة أعـــوام، واآلخــريــن أقــل نوعا ما، 

لكننا كنا معا منذ وقت طويل«. 
وأوضــــح: »حينما ال يكون 

لديك وقت حقيقي للتحضير 
لكأس العالم، أعتقد أن تلك 
نــقــطــة ال يــمــكــن الــتــغــاضــي 
عنها«.                )د ب أ(

فرديناند 
يثني على 

قدرات 
بيلينغهام

أشــاد أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب 
اإلنكليزي ريو فرديناند بالالعب جود بيلينغهام 
بعد الفوز على إيــران بستة أهــداف مقابل اثنين، 
أمــس، في مستهل مشوار الفريقين في مونديال 

قطر 2022.
وســجــل بيلينغهام العــب بــروســيــا دورتــمــونــد 
هـــدفـــا أمـــــام إيـــــــران، وهــــو أول هــــدف لـــه بقميص 

»األسود الثالثة«.
وقال فرديناند في تصريحات لـ »بي بي سي«، 
إن »ثــقــة بيلينغهام وســلــوكــه كــانــا عظيمين في 
المقابالت التي سبقت البطولة، وأثبت األمــر في 

الملعب«. وأضاف الالعب السابق أن »الشخصية 
الـــذي يلعب بــهــا فــي الملعب تتخطي عــمــره. إنــه 
العب خرافي وقادر على اللعب بهذه الصورة في 

كأس العالم«.
وأردف: »نتحدث كثيرا عن العبي وسط عظماء 
لعبوا إلنكلترا في جيلنا، لكنني لم أر أحدا يفعل 

األمور التي يفعلها وهو في عمره«.
وتــابــع »ال أقـــول إنـــه األفـــضـــل، وال إنـــه سيكون 
 مثل 

ً
أفضل منهم، لكن في مثل عمره، لم أر شيئا

هذا، وهذه مسألة رائعة«. 
)إفى(

7 منتخبات تتراجع عن »شارة« دعم المثليين
أعلنت سبعة منتخبات أوروبية مشاركة 
فـــي مــونــديــال قــطــر 2022 أنــهــا عــدلــت عن 
قرارها بارتداء قادتها شارة دعم المثليين 
خالل المباريات لتجنب العقوبات، معربة 
عــن »خيبة أمـــل« مــن االتــحــاد الــدولــي لكرة 

القدم )فيفا(.
ــلـــتـــرا، ويـــلـــز،  وأصــــــــدرت مــنــتــخــبــات إنـــكـ
ــدا، ألــمــانــيــا  ــنــ ــولــ ــارك، هــ ــمـــ ــدنـــ بـــلـــجـــيـــكـــا، الـــ
وسويسرا، في بيان مشترك أمس االثنين، 
 في أنه سيفرض 

ً
 جدا

ً
إن »فيفا كان واضحا

عقوبات رياضية إذا ارتدى قادتنا شارات 

)داعمة للمثليين( في الملعب«.
وأضافت: »ال يمكننا وضع العبينا في 
موقف يمكنهم من خالله مواجهة عقوبات 
رياضية، لذلك طلبنا من القادة عدم محاولة 

ارتداء« الشارات في مباريات كأس العالم.
 أن يرتدي قائد المنتخب 

ً
وكــان مرتقبا

اإلنكليزي هـــاري كين شـــارة عليها شعار 
»حب واحد« لدعم المثليين، في إطار رسالة 
إلى الدولة المضيفة التي طالتها انتقادات 
عــــدة حــيــال ســجــلــهــا الــحــقــوقــي عــلــى مــدى 
األعوام الماضية، لكن االتحاد الدولي للعبة 

لوح بفرض عقوبات صارمة على الالعبين 
في حال خرقت لوائحه.

وقـــالـــت الــمــنــتــخــبــات فـــي بــيــانــهــا: »كــنــا 
مستعدين لدفع غرامات تنطبق عادة على 
انتهاكات لوائح الزي الرسمي، وكان لدينا 
الــتــزام قــوي بــارتــداء شــارة الــقــيــادة، لكن ال 
يمكننا وضع العبينا في موقف قد يتلقون 
فيه إنـــذارا أو حتى إرغامهم على مغادرة 

الملعب«.

تاتا مارتينو: تاتا مارتينو: 
 االنتقادات  االنتقادات 

تمنحنا القوةتمنحنا القوة
أكد مدرب المكسيك، تاتا مارتينو، أن االنتقادات 
المواجهة لفريقه تمنحه القوة، قبل مواجهة بولندا 
في الجولة األولــى من دور المجموعات بمونديال 

قطر 2022.
وقال: »ما نسعى إليه هو أن تكون كل الدولة على 
نسق واحد ولديها هدف واحد. لم نستطع فعل ذلك 
حتى اآلن، ولذلك نسعى إلى أن نصبح أقوياء فيما 
نستطيع التعامل معه. هذا المنتخب قوي بما يأتي 

من الداخل«.
ولــذلــك، أكــد أنــه حــاول عــزل الفريق بأقصى قدر 

ممكن عّما يحدث في الخارج.
وقال: »بقدر ما نركز على منافسنا القادم، يبدو 

أنه من الصحي إبعاد الالعبين عن كل هذا«.

ودافع عن الفريق قائال: »من الصيف وحتى اآلن، 
بدأ الفريق في لعب مباريات جيدة، رغم أن النتائج 

لم تحالفنا«.
وأشار إلى أنه ال يرغب في التركيز فقط على العب 
برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي، قبل مباراة بولندا.

وقال: »حين يلعب أحد المونديال، لطالما يواجه 
العبين حاسمين. مــن الصعب ادعـــاء أنــه ال يوجد 
العبون بارزون للغاية في الفريق المنافس. مرحلته 

في برشلونة ممتازة«.
وأبدى مارتينو سعادته بمواطنه غوستافور 
الفارو، الذي نجح في قيادة اإلكوادور للفوز على 

قطر بهدفين في المباراة االفتتاحية.  
      )إفي(

كريشوفياك: األرجنتين 
األقرب للتأهل

اعـــتـــرف العــــب الـــوســـط الـــبـــولـــنـــدي غــريــغــور 
كــريــشــوفــيــاك بـــأن الــمــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي هو 
األوفــر حظا للتأهل عن المجموعة »والتتويج 
ه من  باللقب أيضا«، لكن ذلك لم يمنعه وزمــالء
العمل بقوة من أجل »تحقيق نتيجة جيدة« أمام 
األلبيسيليستي غدا الثالثاء، في أولى جوالت 

المجموعة الثالثة بمونديال قطر 2022.
وأكـــد كريشوفياك أن بعثة منتخب بولندا 
تــركــز فــي الــوقــت الــحــالــي على الــلــقــاء األول في 
المجموعة الـــذي يجمع الفريق األوروبــــي غدا 
الــثــالثــاء بمنتخب المكسيك »كـــي نــبــدأ بشكل 

جيد«.
ــــاف الـــالعـــب: »األرجــنــتــيــن بــالــطــبــع هي  وأضـ
األقـــرب للتأهل، ليس فقط عــن مجموعتنا، بل 
ولرفع الكأس، لكننا نعتقد أن بوسعنا تحقيق 
نتيجة إيجابية أمامهم، ورغم ذلك نفكر أوال في 

المكسيك كي نبدأ بصورة جيدة«.
وأوقـــعـــت قــرعــة الــمــونــديــال منتخب بــولــنــدا 
فــي الــمــجــمــوعــة الــثــالــثــة إلـــى جــــوار األرجــنــتــيــن 

والسعودية والمكسيك. 
)إفي(

... وتشافي: »السيليساو« و»التانغو« 
يتفوقان بخطوة على منافسيهما

يتوقع تشافي هــرنــانــديــز، المدير 
ــلــــونــــة، أن الــمــنــتــخــب  ــبــــرشــ ــنــــي لــ ــفــ الــ
اإلســــبــــانــــي ســـيـــكـــمـــل »بــــطــــولــــة كـــأس 
عالم طيبة جــدا« في قطر، في الوقت 
الذي اعتبر فيه أن منتخبي البرازيل 
واألرجنتين »يتفوقان بخطوة« على 

منافسيهما.
ــه فـــــــي إحـــــــدى  ــ ــتـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ وخـــــــــــالل مـ
الــفــعــالــيــات بــمــديــنــة بـــرشـــلـــونـــة، أكــد 
مــدرب البلوغرانا، أنــه سيتواجد في 
قــطــر خـــالل الــفــتــرة مــن 25 وحــتــى 30 
مــن الشهر الــجــاري لمشاهدة بعض 
مباريات المونديال مباشرة من أرض 

الملعب.
وأوضـــح تشافي أنــه يفضل خالل 
هذه الفترة مشاهدة مباراة إسبانيا 
وألــمــانــيــا األحـــد الـــقـــادم، بينما شــدد 
على ضرورة أن يحقق »الماتادور« في 
مباراته األولــى أمــام كوستاريكا غدا 
األربــعــاء ضمن المجموعة الخامسة 

»فوزا طيبا«. 
وقال في هذا الصدد: »أتوقع بطولة 
كأس عالم طيبة من إسبانيا«، متابعا: 

»إسبانيا تمتلك مزيجا جيدا للغاية 
للوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة في 

البطولة، رغم صعوبة مجموعتها«.
أكـــد أن »االلبيسيليستي« بقيادة 
رفــيــق دربـــه السابق فــي الــبــالوغــرانــا، 
ليونيل ميسي، و»السيليساو« بقيادة 
نيمار دا سيلفا هما المرشحان للفوز 
بـــالـــمـــونـــديـــال، ولـــكـــن دون اســتــبــعــاد 

المنتخبات األوروبــيــة مثل إسبانيا 
وفرنسيا وإنكلترا، وألمانيا.

وعما إذا كان فوز »راقصي التانغو« 
باللقب يجعل من ميسي أفضل العب 
في تاريخ اللعبة، أشار تشافي إلى أن 
صــاحــب القميص رقــم 10 »يبقى هو 
رقم واحــد، بعيدا عن فــوزه أم ال بهذا 
المونديال«.               )إفي(

فورالن معجب بمنتخب إسبانيا

زوله:زوله:  بايرن ال يمنح الالعب أفضلية لـ »المانشافت«بايرن ال يمنح الالعب أفضلية لـ »المانشافت«

فيستل واثق بقدرة بلجيكا 
على تكرار نجاح 2018





الدور األول
الوقتاملباراةاملجموعةمباراةالتاريخ

7:00 مساًءً اإلكوادور02قطر201A نوفمبر

4:00 مساًء ايران62إنكلترا212B نوفمبر

7:00 مساًء هولندا02السنغال213A نوفمبر

10:00 مساًء ويلز11أميركا214B 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

1100623إنكلترا

1010111ويلز

1010111الواليات المتحدة

1001260إيران

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

فرنسا

أستراليا

الدنمارك

تونس

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

بلجيكا

كندا

المغرب

كرواتيا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

البرتغال

غانا

أوروغواي

كوريا الجنوبية

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

1100203اإلكوادور

1100203هولندا

1001020قطر

1001020السنغال

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

األرجنتين

السعودية

المكسيك

بولندا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

إسبانيا

كوستاريكا

ألمانيا

اليابان

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

البرازيل

صربيا

سويسرا

الكاميرون

A أول المجموعة

الفائز من ٤٩

الفائز من 60الفائز من 58

الفائز من 59 الفائز من 57

الفائز من 51

الفائز من ٥٠

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 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

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 ٦١ و٦2

الفائز من 
61  و 62

٥٨6٠

٥٩

المركز الثالث

العدد ٥١٩٠ / الثالثاء 22 نوفمبر 2٠22م / 2٨ ربيع اآلخر ١٤٤٤هـ ١2

رياضة
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