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 اليابان تلجم أفواه األلمان اليابان تلجم أفواه األلمان

كــّم العــبــو المنتخب األلــمــانــي أفــواهــهــم خالل 
الصورة الرسمية قبيل مباراتهم مع اليابان في 
افتتاح منافسات المجموعة الخامسة بمونديال 
 على رفــض االتــحــاد الــدولــي 

ً
قطر 2022، احتجاجا

لكرة القدم )الفيفا( السماح لهم بارتداء شارات لدعم 
المثليين.

وكانت النّية لدى قادة 7 منتخبات أوروبية ارتداء 
تلك الشارات، في إطــار حملة لرفض التمييز خالل 
 الخطوة أجهضت بعد تلويح 

ّ
البطولة بقطر، لكن

»الفيفا« بعقوبات تأديبية.
ويـــوم االثــنــيــن، أعلنت منتخبات إنكلترا، ويلز، 
بلجيكا، والدنمارك، وهولندا، وألمانيا، وسويسرا، 

في بيان، أنها عدلت عن قرارها بارتداء قادتها شارة 
ب العقوبات، 

ّ
دعــم المثليين خــالل المباريات لتجن

معربة عن »خيبة أملها« من »الفيفا«، الذي كان رئيسه 
 في الملعب أمس.

ً
جاني إنفانتينو حاضرا

وُبعيد الحركة االحتجاجية، نشر االتحاد األلماني 
لكرة الــقــدم تغريدة عبر حسابه على »تــويــتــر« قال 

، حقوق اإلنسان 
ً
 سياسيا

ً
فيها إن »هذا ليس موقفا

غير قابلة للتفاوض... حظر الشارة يضاهي حظر 
حقنا في التعبير«. ويأتي هذا التحّرك من المنتخبات 
األوروبية في إطار رسالة إلى الدولة المضيفة التي 
طالتها انتقادات عدة حيال سّجلها الحقوقي على 
مدى األعوام الماضية.                    )أ ف ب(

المغرب ينتزع 
نقطة ثمينة 
من كرواتيا 

كِشر 
ُ
إسبانيا ت

عن أنيابها بسباعية 
تاريخية في مرمى 

كوستاريكا

تاريخ األوروغواي 
أمام طموحات 
كوريا الجنوبية

البرتغال بالقليل 
من رونالدو 

في مواجهة 
»النجوم السوداء«

السيليساو يبدأ 
رحلة النجمة 

السادسة بمواجهة 
صربيا 

األرجنتين 
الجريحة... هل 

تضحك 
في النهاية؟
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مفاجأة جديدة شهدها 
مونديال 2022 أمس 

األربعاء، بفوز المنتخب 
الياباني على نظيره األلماني 

2-1، ضمن منافسات 
المجموعة الخامسة.

ت ألمانيا الساعية إلى 
ّ
استهل

محو خروجها المحبط من الدور 
األول في مونديال روسيا 2018، 
مــــشــــوارهــــا فــــي مــــونــــديــــال قــطــر 
2022، بسقوط مدو أمام منتخب 
الــيــابــان )1 - 2( أمـــس األربــعــاء، 
على استاد خليفة الدولي ضمن 
منافسات المجموعة الخامسة.

ــي قــلــب  ــيــــابــــان فــ ونـــجـــحـــت الــ
تخلفها بــهــدف ســجــلــه ايــلــكــاي 
غوندوغان من ركلة جــزاء )33(، 
ــيـــن ســجــلــهــمــا  ــدفـ ــهـ الـــــــى فـــــــوز بـ
ــبــــديــــان ريـــتـــســـو دوان )75(  الــ

وتاكوما اسانو )83(. 
ــان صــاحــبــي  ــ ولـــلـــمـــفـــارقـــة، فــ
الهدفين يدافعان عن ناديين في 
الدوري األلماني )بوندسليغا(، 
األّول مع فرايبورغ والثاني مع 
 بأن تشكيلة اليابان 

ً
شالكه، علما

فــي النهائيات تتضّمن ثمانية 
العبين في أندية ألمانية.

وهي ثاني مفاجأة مدوية في 
البطولة، بعد االنتصار الكبير 
للسعودية على األرجنتين 2 - 1 
الثاثاء ضمن المجموعة الثالثة.

ــا خــــســــرت  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ وكـــــــانـــــــت ألـ
مــبــاراتــهــا األخـــيـــرة فـــي روســيــا 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة صــفــر  ــوريــ أمــــــام كــ
- 2، لـــتـــتـــذّيـــل مــجــمــوعــة كــانــت 
ــّمــــت أيــضــا  فــــي مــتــنــاولــهــا وضــ

المكسيك والسويد.
أمــــــــا الـــــيـــــابـــــان فـــحـــقـــقـــت فــي 
مشاركتها السابعة على التوالي 

أهـــم نتيجة لــهــا فــي النهائيات 
حتى اآلن.

وشارك مهاجم بايرن ميونيخ 
ــم  ــيــــا رغـ ــر أســــاســ ــولــ ــــاس مــ ــــومـ تـ
عــــدم خـــوضـــه ســــوى 60 دقــيــقــة 
فـــي صــفــوف نـــاديـــه مــنــذ أواخـــر 
سبتمبر الماضي، علما بأنه احد 
افضل الهّدافين فــي النهائيات 

العالمية برصيد 10 أهداف.
فــي الــمــقــابــل، غــاب زميله في 
الــفــريــق الــبــافــاري لـــوروا سانيه 

بداعي االصابة في ركبته.
والمواجهة كانت االولى بين 

المنتخبين فــي بــطــولــة كــبــرى، 
سبقها مباراتان وديتان انتهت 
واحــــــدة بـــفـــوز ألــمــانــيــا -3صــفــر 

والثانية بالتعادل 2-2.

فرصة لروديغر

ــرة ألـــمـــانـــيـــة  ــ ــ وكـــــانـــــت أّول كـ
خــطــيــرة مـــن رأســـيـــة النــتــونــيــو 
روديغر، مّرت إلى جانب القائم 

اثر ركلة ركنية )16(.
وســــــّدد يــــــوزوا كــيــمــيــش كــرة 
قوية من خارج المنطقة تصدى 

ــارس الـــيـــابـــانـــي )21(،  ـــحــ لـــهـــا الـ
وأخــــــــرى إليـــلـــكـــاي غـــونـــدوغـــان 

أحبطها الدفاع )28(.
وحــصــل المنتخب األلــمــانــي 
على ركلة جزاء إثر إعاقة دافيد 
ــل الــمــنــطــقــة مــــن قــبــل  ــ راوم داخــ
الــــحــــارس الـــيـــابـــانـــي شــويــتــشــي 
ــنـــجـــاح  غــــــونــــــدا انــــــبــــــرى لــــهــــا بـ
غوندوغان )33(، رافعا رصيده 
ــي 64 مـــبـــاراة   فــ

ً
ــا ــدفــ الـــــى 17 هــ

دولية.
وسجل هاي كافيرتس هدفا 
فــي الــوقــت الــضــائــع مــن الــشــوط 

االول لـــم يحتسبه الــحــكــم بعد 
اللجوء الى تقنية حكم الفيديو 
الــمــســاعــد »فــــي أيــــه آر« بــداعــي 

التسلل.

ضغط ألماني وهدفان لليابان

وكان سيناريو الشوط الثاني 
، ضغط ألماني وتراجع 

ً
مماثا

ياباني، وقام الموهبة الصاعدة 
جمال موسياال بفاصل ترقيص 
 
ً
داخل المنطقة لكنه سّدد عاليا

.)51(
ز تقّدمها، 

ّ
وكادت ألمانيا تعز

لـــكـــن تـــســـديـــدة غــــونــــدوغــــان مــن 
داخل المنطقة ارتطمت بالقائم 

وخرجت )59(.
ولعب الحارس الياباني دور 
الــمــنــقــذ بــتــصــديــه لــكــرة يــونــاس 
هوفمان )68( ثم لثاث محاوالت 

على التوالي )70(.
وخرج المنتخب الياباني من 
حــذره ولعب بحرية، وجــاء دور 
مانويل نوير ليقوم بأول تصدٍّ 
له بشكل مذهل عندما أبعد كرة 

جونيا ايتو )73(.

دوان يعادل النتيجة

 عندما 
ً
لكن نوير وقف عاجزا

تـــصـــّدى لــتــســديــدة جـــديـــدة قبل 
أن يتابعها ريتسو دوان داخل 
 التعادل لليابان 

ً
الشباك مدركا

)75(، بعد أربع دقائق من نزوله.
وتقّدمت اليابان عندما كسر 
تاكوما اسانو مصيدة التسلل، 
اثـــر ركــلــة حـــرة ســريــعــة، فانفرد 
بالحارس األلماني وسّددها في 

أعلى الشباك )83(.
رمــــــى األلـــــمـــــان بـــكـــل ثــقــلــهــم، 
وأشـــــرك مــدربــهــم هـــانـــزي فليك 
أسلحته الهجومية الواحد تلو 

اآلخر، لكن الدفاع الياباني صمد 
ليخرج بــفــوز تاريخي بهدفين 

لهدف. 
 )أ ف ب(

فليك يطالب العبيه بنسيان الخسارةفليك يطالب العبيه بنسيان الخسارة
أبدى هانزي فليك، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، خيبة أمله، 
بسبب خسارة فريقه المباغتة أمام اليابان، أمس، في مستهل 
مباريات المنتخبين ببطولة كــأس العالم لكرة القدم المقامة 

حاليا في قطر.
وقــال فليك في تصريحات صحافية عقب المباراة »إنــه أمر 
 
ً
. نشعر باالنزعاج لخسارتنا المباراة«، مضيفا

ً
مخيب لآلمال جدا

»سنحت لنا العديد من الفرص السهلة. لكن يتعين علينا أن 
نتطلع إلى األمام. لدينا فرصة للحصول على ست نقاط«.

 وأصبحت هذه هي المرة األولى منذ نسخة مونديال 1978 
باألرجنتين، التي يخسر فيها منتخب ألمانيا إحدى مباريات 

المونديال بعد تقدمه في النتيجة خال الشوط األول.  
هانزي فليك )د ب أ(

المدافع دوان يسجل الهدف األول لمنتخب اليابان

اليابان تفجر مفاجأة جديدة اليابان تفجر مفاجأة جديدة 
بإسقاط »المانشافت«بإسقاط »المانشافت«

فرحة العبي المنتخب الياباني

المباراة: ألمانيا- اليابان 2-1
الملعب: استاد خليفة الدولي، الدوحة

الجمهور: 42608 متفرجين

الدور األول
المجموعة الخامسة

الحكم: السلفادوري إيفان بارتون
اإلنذارات:

المانيا« - 0
اليابان: - 0

 التشكيلتان:
ألـــمـــانـــيـــا: مـــانـــويـــل نــــويــــر، نــيــكــو شــلــوتــربــيــك، 
انتونيو روديغر، دافيد راوم، يــوزوا كيميش، 

إيــلــكــاي غـــونـــدوغـــان )لـــيـــون غــوريــتــســكــا 67(، 
سيرج غنابري )يوسوفا موكوكو 90(، توماس 
مــولــر )يــونــاس هــوفــمــان 67(، جــمــال موسياال 
)ماريو غوتسه 79(، كاي هافيرتس )نيكاس 

فولكروغ 79(.
المدرب: هانزي فليك

الــيــابــان: شــويــتــشــي غـــونـــدا، هــيــروكــي ســاكــاي 
)تاكومي مينامينو 75(، مايا يوشيدا، يوتو 
ناغاماتو )كاورو ميتوما 57(، واتارو إندو، آو 
تاناكا )ريتسو دوان 71(، جونيا إيتو، دايتشي 
كامادا، تاكيفوسا كوبو )تاكيهيرو تومياسو 

46(، دايزن ماييدا )تاكوما أسانو 57(.
المدرب: هاجيمي مورياسو

مباراة ألمانيا واليابان في سطور

أشــاد هاجيمي موريياسو، المدير الفني 
لمنتخب اليابان، بانتصار فريقه التاريخي 
عـــلـــى مــنــتــخــب ألـــمـــانـــيـــا، فــــي بــــدايــــة مـــشـــوار 
المنتخبين بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، 

المقامة حاليا في قطر.
 وقال موريياسو عقب المباراة »كنا ندرك 
أنه يتعين علينا الدفاع بشكل أفضل. ولهذا 
غــيــرت أســلــوب الــلــعــب. عـــرف الــاعــبــون على 
الفور ما أقصده وما هو التصرف األمثل في 

مواجهة األلمان«. 
ــــرب مــوريــيــاســو عـــن تــطــلــعــه لــمــبــاراة  وأعــ
الفريق المقبلة أمــام كوستاريكا في الجولة 
الثانية للمجموعة، األحــد الــقــادم، حيث قال 
»لــقــد احتفلنا بــهــذا االنــتــصــار الــعــظــيــم، لكن 
يتعين علينا االستعداد للمواجهة المقبلة«. 

مـــن نــاحــيــتــه، صـــرح مــايــا يــوشــيــدا، العــب 
منتخب اليابان، لشبكة »بي إن سبورتس« 
القطرية بعد المباراة بأن هذا هو جمال كرة 
ا! »نجحنا 

ً
القدم، هذه األمــور تحدث أحيان

في اجــتــذاب األضـــواء علينا اآلن، حــان وقت 
الرقص«. 

ويعد هذا هو االنتصار األول 
لمنتخب الــيــابــان فــي تاريخ 
اتــه مــع المنتخب  لــقــاء

األلماني.

نوير وغوندوغان: 
فّرطنا في انتصار سهل

أكد حارس مرمى منتخب ألمانيا وقائد الفريق، 
مانويل نوير، والعــب الوسط المخضرم إيلكاي 
غوندوغان، أن منتخب )الماكينات(، فّرط في فوز 
سهل كان في متناوله أمام منتخب اليابان، ليتلقى 
خسارة موجعة في بداية مشواره بنهائيات كأس 

العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.  
وأضاف نوير: »الفرص الضائعة وعدم التمركز 
فتنا خسارة المباراة«. وذكر: »لم 

ّ
الدفاعي الجيد كل

يكن لدينا الصبر في الدفاع في الشوط الثاني. 
كـــان يــجــب أن نلعب بشكل أفــضــل وبــثــقــة أفضل 

في الهجوم«. 
من جانبه، قال غوندوغان لمحطة )إيه آر دي( 
 
ً
األلــمــانــيــة التلفزيونية »لــقــد جعلنا األمـــر سها

للغاية بالنسبة إليهم. رغم سيطرتنا على معظم 
مجريات المباراة«. وأضاف غوندوغان: »الطريقة 
التي استقبلت بها شباكنا الهدفين كانت سهلة 
للغاية بالنسبة لمباراة في كأس العالم. كنا نفتقر 
إلــى القليل مــن االقــتــنــاع بحيازة الــكــرة. يبدو أن 

الجميع لم يرغب في الحصول على الكرة«. 
)د ب أ(

مانويل نوير

خبرة العبي اليابان في هاجيمي يكشف سر الفوز التاريخي
»البوندسليغا« رجحت الكفة

يضم المنتخب الــيــابــانــي نحو 
10 العبين محترفين فــي الــدوري 
ــأر كل  األلـــمـــانـــي )بــونــدســلــيــغــا(. ثــ
ــــس فــــي اســــتــــاد خــلــيــفــة  هـــــــؤالء أمــ
الــدولــي مــن األلــمــان، وتمكنوا من 
هزيمتهم في واحــدة من مفاجآت 
كأس العالم 2022 في قطر بهدفين 

لهدف.
ويضم المنتخب الياباني أسماء 
أخرى تلعب في كرة القدم األلمانية 
مــثــل كـــو إيـــتـــاكـــورا وواتــــــارو إنـــدو 
ودايتشي كامادا وأوو تاناكا ومايا 

يوشيدا وهيروكي إيتو.
ر هــــؤالء 

ّ
ومـــنـــذ عـــــدة أيـــــــام، حــــــذ

الاعبون، ومعهم مدربهم هاجيمي 
موريساو، من أنهم يطمحون إلى 
الذهاب بعيدا في هذه النسخة من 
الــمــونــديــال، بسبب خــبــرة أغلبهم 
في الدوري األلماني، ومن النسخة 

السابقة من كأس العالم.
ــــو، الـــــــذي كــــــان مــن  ــــوبـ ــــن كـ ــلـ ــ وأعـ
ضــمــن نــاشــئــي ال مـــاســـيـــا، ولــعــب 
فــي ريـــال مــدريــد ومــايــوركــا وريــال 
ســوســيــيــداد، أن الــفــريــق سيحاول 
ــاب أقـــــل أخــــطــــاء مــمــكــنــة فــي  ــ ــكـ ــ ارتـ
مــــواجــــهــــة ألــــمــــانــــيــــا مـــــع الــتــحــلــي 

بالصبر.
وسارت كل األمور بشكل مثالي، 
ــأ، ودفــــــعــــــوا ثــمــنــه  ــ ــــطـ ــوا خـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ارتـ
بــركــلــة جـــزاء تــقــدم األلــمــان عبرها 
فــي الــمــبــاراة حــيــن سجلها إلــكــاي 

جوندوجان.

ومــــع ذلــــك تــمــكــنــوا مـــن التحلي 
بالصبر ومواجهة هجمات األلمان، 
ــر إيـــمـــانـــهـــم الــــــذي ال يــنــكــســر  ــبـ وعـ
وأخــطــاء »الــمــاكــيــنــات« استطاعوا 
تحقيق المستحيل وقلب النتيجة 

والفوز.
وتمكن دوان وأسانو، اللذان بدآ 
الــمــبــاراة مــن عــلــى مــقــاعــد الــبــدالء، 
أمـــــام جـــنـــون الــجــمــهــور الــيــابــانــي 
وذهـــــول الــيــابــانــيــيــن، مـــن تحقيق 

المطلوب وانتزاع فوز تاريخي.
واعتاد اليابانيون المحترفون 
ــــدوري األلــمــانــي أن يــكــونــوا،  فــي الـ
أسبوعا تلو اآلخر، بمثابة فرائس 
سهلة لبايرن ميونيخ أو بروسيا 
دورتــمــونــد، لكنهم أمـــس التهموا 

»المانشافت« نفسه.
ويـــــــســـــــمـــــــح هـــــــــــــذا االنـــــــتـــــــصـــــــار 
ــأن يــحــلــمــوا بــثــمــن  ــ لــلــيــابــانــيــيــن بـ
النهائي، وإن كــان سيجب عليهم 
أن يروا ما سيفعلونه أمام عقبتي 

كوستاريكا وإسبانيا.
ويعد هــذا سابع مونديال على 
التوالي تخوضه اليابان، وهي من 
أكبر القوى في كرة القدم اآلسيوية، 
ولو تمكن فريق »الساموراي« من 
التأهل لثمن النهائي فستكون هذه 

رابع مرة في تاريخهم.
 )إفى(



نجح المنتخب اإلسباني في 
تحقيق الفوز في بداية مشواره 

في بطولة كأس العالم، 
بتغلبه الكبير على المنتخب 
الكوستاريكي بنتيجة 0-7.

 في مونديال 
ً
رت إسبانيا عن أنيابها باكرا

ّ
كش

قطر 2022، وذلك باكتساحها كوستاريكا 7- صفر، 
أمــس األربــعــاء، في الجولة األولــى من منافسات 
المجموعة الثالثة التي شهدت سقوط ألمانيا 

أمام اليابان 2-1.
وفـــي أول لــقــاء بــيــن المنتخبين عــلــى صعيد 
الـــبـــطـــوالت، بــــدت إســبــانــيــا بـــقـــيـــادة الــكــثــيــر من 
نجومها الشبان عازمة منذ البداية على تجنب 
ما حصل مع العمالقين األلماني واألرجنتيني 
 الثالثاء أمام السعودية 1-2 في 

ً
الذي خسر أيضا

المجموعة الثالثة.
وبــانــتــظــار الــمــبــارزة بــيــن إســبــانــيــا وألــمــانــيــا 
األحــــد فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة، قــــام رجــــال الــمــدرب 
لويس إنريكي بالمطلوب منهم وأكثر، حاسمين 
الــنــقــاط الــثــالث فــي الــشــوط األول بــعــدمــا أنــهــوه 
بــثــالثــيــة نظيفة قــبــل أن يــضــيــفــوا 4 فــي الــثــانــي، 
مانحين بالدهم أكبر فــوز في تاريخ مشاركتها 
 كان 6-1 على بلغاريا 

ً
في النهائيات )األكبر سابقا

عام 1998(.
وسّجل داني أولمو )11(، وماركو أسنسيو )21(، 
وفيران توريس )31 من ركلة جزاء و54(، وغافي 
)74( والــبــديــالن كــارلــوس سولير )90(، وألــفــارو 

موراتا )2+90( األهداف السبعة التاريخية.
وبــقــي الــقــائــد الــمــخــضــرم بـــرايـــن رويــــس على 
مقاعد بدالء كوستاريكا التي عولت على حارس 
بــاريــس ســـان جــرمــان الــفــرنــســي كــيــلــور نــافــاس، 
 بعد 

ً
للوقوف في وجه اإلسبان الذين يعرفهم تماما

أعوامه الطويلة بين الخشبات الثالث لريال مدريد.
ــا« مصمم على  وبـــدا مــنــذ الــبــدايــة أن »ال روخــ
تجنب أي مفاجأة ضد آخر المنتخبات المتأهلة 
لهذه النهائيات بفوزه على نيوزيلندا في الملحق 
 مــن افــتــتــاح التسجيل عبر 

ً
الــدولــي، وكـــان قــريــبــا

أولمو بعد تمريرة متقنة من بيدري، لكنه سدد 
ــارج الــخــشــبــات الـــثـــالث )5(، ثـــم أتبعها  الـــكـــرة خــ
أسنسيو بتسديدة أرضية من مشارف المنطقة 

مرت بمحاذاة القائم األيسر )9(.

نادي الـ 100 هدف 

وسرعان ما أسفر الضغط عن هدف جميل بطله 
أولمو الذي تبادل الكرة مع غافي وسيطر عليها 
بالتفاف رائع سمح له بالتخلص من المدافع، قبل 
 بذلك الهدف 

ً
أن يسدد في الشباك )11(، مسجال

المئة إلسبانيا في كأس العالم، ما جعلها سادس 

منتخب يصل إلى 100 هدف أو أكثر بعد البرازيل 
)229( وألمانيا )227(، واألرجنتين )138(، وإيطاليا 

)128( وفرنسا )124( وفق »أوبتا« لالحصاءات.
 إلضافة الهدف 

ً
ولم ينتظر رجال إنريكي طويال

الثاني، وهــذه المرة عبر أسنسيو الــذي وصلت 
إليه الكرة من جــوردي ألبا المتقدم على الجهة 
الــيــســرى، فتلقفها مهاجم ريـــال مــدريــد مباشرة 
بشكل رائــع في شباك زميله السابق في النادي 

الملكي نافاس )21(.
وحــســمــت الــنــتــيــجــة الـــى حــد كــبــيــر بــعــد مــرور 
نصف ساعة فقط، وذلك بإضافة هدف ثالث من 
ركلة جزاء نفذها فيران توريس بعد خطأ انتزعه 

جوردي ألبا من أوسكار دوارتي )31(.
ــذه الــمــرة الــثــانــيــة فــقــط فــي تــاريــخــهــا التي  وهـ
تسجل فيها إسبانيا ثالثة أهداف في شوط أول 
من مباراة في كأس العالم، بعد األولى عام 1934 
 
ً
ضد البرازيل في الدور األول الذي كان إقصائيا

في حينها )انتهت المباراة 1-3(.
ولم يتوقف »ال روخا« عند هذا الحد، إذ أضاف 
 في مستهل الشوط الثاني عبر توريس 

ً
 رابعا

ً
هدفا

الذي استغل سوء تفاهم بين الدفاع الكوستاريكي 
وحارسه نافاس في محاولة قطع الطريق عليه 

بعد تمريرة من أسنسيو، فالتف على نفسه وسدد 
في الشباك )54(.

وبــعــدمــا اطـــمـــأن عــلــى الــنــقــاط الـــثـــالث، أجـــرى 
أنريكي تبديالت بالجملة من دون أن يؤثر ذلك 
 
ً
 خامسا

ً
على انــدفــاع الــفــريــق الـــذي أضـــاف هــدفــا

 عبر غافي الــذي وصلته الكرة من البديل 
ً
رائــعــا

مــــوراتــــا، فــأطــلــقــهــا »عـــلـــى الـــطـــايـــر« مـــن مــشــارف 
المنطقة )74(، ليصبح أصــغــر العــب يسجل في 
كـــأس الــعــالــم مــنــذ أســطــورة الــبــرازيــل بيليه )17 
( خالل نهائي 1958 ضد السويد 

ً
 و249 يوما

ً
عاما

)ثنائية في الفوز 2-5(.
ــل اإلســـبـــان مــهــرجــانــهــم بــهــدف ســادس  وواصــ
بطله الــبــديــل سولير الـــذي سقطت الــكــرة أمامه 
بــعــد عــرضــيــة مــن الــبــديــل اآلخــــر نــيــكــو ولــيــامــس 
اعترضها نافاس، فتابعها 
فــي الــشــبــاك )90( قــبــل أن 
يــضــيــف مـــوراتـــا الــســابــع 
بــعــد تــمــريــرة مــن أولــمــو 

.)90+2(
)أ ف ب(

 
ً
فيليبي السادس حاضرا

لمؤازرة »الروخا«

حضر فيليبي السادس ملك إسبانيا، أمس في مباراة منتخب 
بالده التي استهلها إسبانيا في مونديال قطر 2022 بالفوز على 
منتخب كوستاريكا بسباعية على استاد الثمامة، بجوار رئيس 

االتحاد اإلسباني لكرة القدم، لويس روبياليس.
وإضافة لدعم منتخب إسبانيا بقيادة المدرب لويس إنريكي، 
فإن زيارة فيليبي السادس تأتي تلبية لدعوة أمير قطر، تميم 

بن حمد.
وستلعب إسبانيا مباراتها المقبلة في منافسات المجموعة 
الخامسة ضد ألمانيا يوم 27 الجاري، واليابان مطلع ديسمبر 

المقبل.

المباراة 
في سطور

المباراة: إسبانيا - كوستاريكا: 
7 - صفر

الملعب: الثمامة، الدوحة
ً
الجمهور: 40013 متفرجا

الدور األول
المجموعة الخامسة

الحكم: اإلماراتي محمد عبدالله 
حسن محمد

األهداف:
ــــو )11(  ــمـ ــ إســــبــــانــــيــــا: دانـــــــي أولـ
ومــاركــو أسنسيو )21( وفــيــران 
توريس )31 من ركلة جزاء و54( 
وغــافــي )74( وكــارلــوس سولير 

)90( وألفارو موراتا )90+2(
-اإلنذارات:

كوستاريكا: فرانسيسكو كالفو 
)68( وجويل كامبل )90+7(

التشكيلتان:
إســـبـــانـــيـــا: أونــــــــاي ســـيـــمـــون - 
سيسار أسبيليكويتا، رودري 
هرنانديس، أيميريك البورت، 
جــــوردي ألــبــا )ألــيــكــس بــالــدي، 
64( - ســيــرخــيــو بــوســكــيــتــس 
)كــــوكــــي، 64(، غــــافــــي، بـــيـــدري 
)كارلوس سولير، 57( - فيران 
تــــــوريــــــس )ألــــــــفــــــــارو مــــــوراتــــــا، 
57( مـــاركـــو أســنــســيــو )نــيــكــو 

وليامس، 69(، داني أولمو
المدرب: لويس أنريكي

كــوســتــاريــكــا: كــيــلــور نــافــاس - 
كيشر فولر، أوســكــار دوارتــي، 
فــرانــســيــســكــو كـــالـــفـــو، بـــرايـــن 
ــالــــد مــاتــاريــتــا،  أوفـــيـــيـــدو )رونــ
ــــوس مــارتــيــنــيــس  ــارلـ ــ 82( - كـ
)كــــــــــنــــــــــدال واتــــــــــــســــــــــــون، 46(، 
سيلسو بــورخــيــس )بــرانــدون 
ــلـــتـــســـيـــن  72(، يـ أغــــــيــــــلــــــيــــــرا، 
تـــيـــخـــيـــدا، جـــويـــســـون بــيــنــيــت 
)بــرايــن رويــــس، 61( - أنتوني 
كونتريراس )ألــفــارو ســامــورا، 

61(، جويل كامبل
الــــمــــدرب: الــكــولــومــبــي لــويــس 

فرناندو سواريس
)أ ف ب(

أولمو يسجل هدفه األول مع المنتخب اإلسباني

ر عن أنيابها 
ِّ

كش
ُ
ر عن أنيابها إسبانيا ت

ِّ
كش

ُ
إسبانيا ت

بسباعية تاريخية في مرمى كوستاريكابسباعية تاريخية في مرمى كوستاريكا

ملك إسبانيا بجوار رئيس االتحاد الدولي إنفانتينو

بدأ المدرب اإلسباني لمنتخب »ال روخــا« أنريكي 
اللقاء بــإشــراك أسنسيو على حساب ألــفــارو مــوراتــا، 

في حين تواجد ثالثي برشلونة سيرجيو بوسكيتس، 
وبيدري، وغافي في الوسط وجناح اليبزيغ األلماني داني أولمو 

على الجهة اليسرى على حساب أنسو فاتي.
 و110 أيام، أصغر العب يدافع عن ألوان إسبانيا 

ً
وبات غافي عن 18 عاما

في بطولة كبرى )كأس العالم أو كأس أوروبا( في التاريخ.
ين 

َ
، بدأت إسبانيا مباراة في كأس العالم بمراهق

ً
وبوجود بيدري أيضا

ألول مرة في تاريخها.      )أ ف ب(

مــــــــاركــــــــو أســــيــــنــــســــيــــو 
يحتفل مع زمالئه بعد 
تسجيله الهدف الثاني 

أولمو: ليلة مثالية
ــــب  قـــــــــــال دانـــــــــــــي أولــــــــمــــــــو العــ
المنتخب اإلســبــانــي بعد الفوز 
ــلـــى كـــوســـتـــاريـــكـــا  الـــتـــاريـــخـــي عـ
بــســبــاعــيــة نــظــيــفــة فـــي مستهل 
مشوار الفريقين بمونديال قطر 

2022 إنها كانت »ليلة مثالية«.
ــو الــتــســجــيــل  ــ ــمـ ــتــــح أولـــ ــتــ وافــ
ــا، وهـــــو نـــفـــس الـــوقـــت  ــيـ ــانـ ــبـ إلسـ
هدف إسبانيا رقم 100 في تاريخ 

مشاركاتها عبر المونديال.
وقال في تصريحات صحافية 

عقب المباراة »كانت ليلة مثالية. 
حلم اللعب في المونديال صار 
ــذه بـــدايـــة. ال يــوجــد  حــقــيــقــة، وهــ

شيء أفضل منها«.
وصرح الالعب »كانت مباراة 
متكاملة من كل الفريق. علينا أن 
نصب تركيزنا اآلن على مباراة 
ــاد مــــع الـــمـــدرب  ــحــ ألـــمـــانـــيـــا. االتــ
والــجــهــاز الــفــنــي مــثــالــي. أثبتنا 
ــــر، ولــيــس الـــيـــوم فــقــط، إنــمــا  األمـ
طوال الوقت الذي قضيناه معا. 

ــذا هــــو الـــطـــريـــق الـــصـــحـــيـــح«. ــ هــ
ــن الـــــهـــــدف الــــــــذي ســجــلــه  ــ ــ وعـ
ــر ال يـــصـــدق. كــانــت  ــه أمــ ــ ــال »إنـ قــ
لحظة فريدة ومميزة. أنا ممتن 
لــلــمــدرب عــلــى ثــقــتــه. أحـــــاول أن 
أضيف دائــمــا، ســواء كنت داخل 

أم خارجه«.
 )إفي(

غافي األصغر في التاريخغافي األصغر في التاريخ
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المغرب ينتزع نقطة ثمينة من كرواتياالمغرب ينتزع نقطة ثمينة من كرواتيا
تعادل المنتخب المغربي 

 مع نظيره الكرواتي، 
ً
سلبيا

أمس، في الجولة األولى 
من منافسات المجموعة 

السادسة لمونديال 2022.

انــتــزع الــمــنــتــخــب الــمــغــربــي نقطة 
ثمينة مــن نظيره الــكــرواتــي، عندما 
أرغـــمـــه عــلــى الــتــعــادل الــســلــبــي أمــس 
)األربــــــعــــــاء( عـــلـــى مــلــعــب الـــبـــيـــت فــي 
الخور بالجولة األولى من منافسات 
المجموعة السادسة لمونديال 2022 

بقطر.
ـــ »أســــود  ــو الــــســــادس لـ الـــتـــعـــادل هـ
األطـــلـــس« فــي مــشــاركــتــهــم الــســادســة 
بــالــنــهــائــيــات، مــقــابــل فـــوزيـــن وتــســع 

هزائم.
 أمــام كــرواتــيــا 

ً
ووقــف الــمــغــرب نــدا

ونجومها، في مباراة رتيبة لم تشهد 
الكثير من الفرص.

ــة فـــي  ــنــ ــيــ ــمــ ــة ثــ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــنـ ــ ــر الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ وتـ
مــجــمــوعــة قــويــة تضمهم إلــى جانب 
بلجيكا، ثالثة المونديال الــروســي، 
والتي ستكون منافستهم في الجولة 
ــد الــمــقــبــل عــلــى مــلــعــب  ــ الــثــانــيــة األحـ
الــثــمــامــة، فــيــمــا تــلــتــقــي كـــرواتـــيـــا مع 
كندا في اليوم ذاته على ملعب خليفة 

الدولي.
وهــــي الـــمـــرة األولــــــى الـــتـــي الــتــقــى 
فيها المنتخبان المغربي والكرواتي 
ــيـــة، والـــثـــانـــيـــة فــي  ــمـ فــــي مــــبــــاراة رسـ

ــتــــي  ــد األولـــــــــــــى الــ ــ ــعـ ــ ــا، بـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ تـ
كــانــت بــالــمــغــرب فــي ديــســمــبــر 1998 
بـــالـــنـــســـخـــة األولــــــــى لــــــــدورة الــحــســن 
ــدار الــبــيــضــاء،  الــثــانــي الــدولــيــة فــي الـ
ــت بــــفــــوز كــــرواتــــيــــا بــــركــــات  ــهــ ــتــ وانــ
الـــتـــرجـــيـــح، بــعــد تــعــادلــهــمــا 2-2 فــي 

الوقت األصلي.
ودفـــــــــــع الـــــــركـــــــراكـــــــي بـــتـــشـــكـــيـــلـــتـــه 
ــــوســـــط   خــــــط الـ

ً
ــة، مـــــــعـــــــززا ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ الـ

بــالــثــنــائــي الـــدفـــاعـــي ســفــيــان أمــربــط 
وســلــيــم أمـــــاح، فـــســـّد الــمــنــافــذ عــلــى 
صانع ألعاب كرواتيا وريــال مدريد 

اإلسباني مودريتش.
وحــــاولــــت كـــرواتـــيـــا الــضــغــط مــنــذ 
ــيـــة، فــيــمــا  ــلـ الــــبــــدايــــة، لـــكـــن دون فـــاعـ
ــلـــى  اعـــــتـــــمـــــد »أســــــــــــــود األطـــــــــلـــــــــس« عـ
الهجمات المرتدة كانت أبــرزهــا في 
الــدقــيــقــة 14 أنــهــاهــا أشـــرف حكيمي 
بتسديدة جانبية زاحفة تصدى لها 
حــارس المرمى الــكــرواتــي دومينيك 

ليفاكوفيتش.
وكـــاد جــنــاح تــوتــنــهــام اإلنــكــلــيــزي 
إيفان بيريشيتش يفعلها بتسديدة 
ــة، إثـــر  ــقـ ــنـــطـ ــمـ ــــن خـــــــارج الـ ــة مـ ــ ــادعـ ــ خـ
ــئــــة ألمــــــــــاح، بـــعـــدمـــا  ــاطــ تــــمــــريــــرة خــ

ــــى  ــــرمـ ــه لــــــــخــــــــروج حـــــــــــــارس مـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ انــ
اشبيلية اإلسباني ياسين بونو من 
عــريــنــه، لــكــنــهــا مـــرت فـــوق الــعــارضــة 

بسنتيمترات قليلة )16(.
وانتظرت كرواتيا الثواني األخيرة 
لتشكيل خــطــورة عــلــى مــرمــى بــونــو، 
ــتــــوتــــغــــارت  ــع شــ ــ ــدافــ ــ عــــنــــدمــــا مـــــــرر مــ
األلماني بــورنــا سوسا كــرة عرضية 
مــن الــجــهــة الــيــســرى، تابعها مهاجم 
تورينو اإليطالي نيكوال فاشيتش 
بــيــمــنــاه مـــن مــســافــة قــريــبــة أبــعــدهــا 
بونو بقدمه قبل أني شتتها الدفاع 

.)45(
وســــدد مـــودريـــتـــش كــــرة قـــويـــة مــن 
خارج المنطقة فوق العارضة )2+45(.

فرصة مزراوي 

ــفـــرنـــســـي  ــه الـ ــيــ ــــاح أنــــجــ ــنـ ــ وكــــــــاد جـ
سفيان بوفال يفعلها مطلع الشوط 
الـــثـــانـــي بـــتـــســـديـــدة قـــويـــة مـــن خـــارج 
المنطقة ارتطمت بأحد المدافعين، 
وارتدت من الحارس إلى مدافع بايرن 
ــزراوي،  ــ مــيــونــيــخ األلـــمـــانـــي نــصــيــر مـ
ة رأسية أبعدها  الذي تابعها بارتماء

، قــبــل أن يــشــتــتــهــا 
ً
ــددا ــجــ الــــحــــارس مــ

الدفاع )51(.
وتــــعــــرض مـــــــزراوي لـــإصـــابـــة إثـــر 
هذه المحاولة، ولم يتمكن من إكمال 
المباراة، فدخل مكانه مدافع الــوداد 

البيضاوي يحيى عطية الله )60(.
وحــــرك زيــــاش كـــرة مـــن ركــلــة حــرة 
غــيــر مــبــاشــرة إلــــى حــكــيــمــي ســددهــا 
 أبعدها الحارس 

ً
بيمناه من 23 مترا

بصعوبة بقبضتي يديه )64(.
ودفع الركراكي بمهاجم أوساسونا 
ــة  ــ ــونـ ــ ــلـ ــ ــــرشـ اإلســــــــبــــــــانــــــــي الـــــــمـــــــعـــــــار بـ
عــبــدالــصــمــد الـــزلـــزولـــي مــكــان بــوفــال 

.)65(
وكــاد النصيري يــخــدع بــونــو، إثر 
ركــلــة حـــرة جــانــبــيــة حـــاول إبــعــادهــا، 
فــمــرت فـــوق الــعــارضــة بسنتيمترات 

قليلة )71(.
وأشــــرك الـــركـــراكـــي مــهــاجــم اتــحــاد 
جدة السعودي العائد بعد استبعاد 
لــثــاثــة أعــــوام، عــبــدالــرزاق حــمــدالــلــه، 
والعــــب وســـط ســمــبــدوريــا اإليــطــالــي 
عبدالحميد صابيري دون أن تتغير 

النتيجة.
)أ ف ب(

ــا  ــيـ ــرواتـ الـــــمـــــبـــــاراة: الــــمــــغــــرب - كـ
صفر- صفر

الملعب: استاد البيت، الخور
الجمهور: 59407 متفرجين

الدور: األول
المجموعة: السادسة

ــم: األرجـــنـــتـــيـــنـــي فـــرنـــانـــدو  ــكـ الـــحـ
راباليني

اإلنذارات:
المغرب: سفيان أمرابط )78(

- التشكيلتان:
الـــمـــغـــرب: يــاســيــن بـــونـــو، رومــــان 
ســايــس، أشـــرف حــكــيــمــي، نصير 
مـــزراوي )يحيى عطية الله، 60(، 
نايف أكرد، حكيم زياش، سفيان 
بـــوفـــال )عــبــدالــصــمــد الـــزلـــزولـــي، 
65(، سفيان أمرابط، سليم أماح، 
عــزالــديــن أونـــاحـــي )عــبــدالــحــمــيــد 

صابيري، 81(، يوسف النصيري 
)عبدالرزاق حمدالله، 81(.

المدرب: وليد الركراكي
كرواتيا: دومينيك ليفاكوفيتش، 
ديــــــان لـــوفـــريـــن، بــــورنــــا ســـوســـا، 
يوسيب يــورانــوفــيــتــش، يوشكو 
غفارديول، لوكا مودريتش، إيفان 
بيريشيتش )ميساف أورشيتش، 
90(، مـــــاتـــــيـــــو كـــوفـــاتـــشـــيـــتـــش 
ــر، 79(، مــارســيــلــو  ــايــ )لــــوفــــرو مــ
بروزوفيتش، نيكوال فاشيتش 
)مــاريــو باشاليتش، 46(، أنــدري 

كراماريتش )ماركو ليفايا، 71(.
المدرب: زالتكو داليتش

    المباراة في سطور

أبـــــدى العـــبـــو الــمــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي خــيــبــة أمــــل إثـــر 
التعادل السلبي مع المنتخب المغربي أمــس، في الجولة 
األولى من مباريات المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 

2022 المقامة حاليا في قطر. 
وأهدر المنتخب الكرواتي، وصيف بطل كأس العالم 2018، 
نقطتين في مباراته األولى بمونديال قطر على ملعب استاد 
البيت، حيث عانى أمام نظيره المغربي الذي تفّوق في أغلب 

فترات المباراة، خاصة في الجانب الهجومي، وكان قادرا على 
تحقيق الفوز وانتزاع النقاط الثاث. 

وقال لوفرو مايير، الذي شارك من مقعد البدالء ضمن صفوف 
المنتخب الــكــرواتــي فــي الدقيقة 79: »قبل الــمــبــاراة كنا نتطلع 

بالطبع إلى الفوز، وال يمكن أن نكون سعداء بالتعادل«.
وأضاف في تصريحات عقب المباراة: »لم نحقق الفوز، لكن 

أمامنا مباراتان، لسنا راضين، ألننا كنا نلعب من أجل الفوز، 
 المنتخب المغربي فريق جيد وقّدم مباراة جيدة«. 

ّ
لكن

)د ب أ(

الركراكي: لعبنا بقوة وتعبنا في النهاية
ــــدرب  ــــي مـ ــراكـ ــ ــــركـ ــد الـ ــيــ ــال ولــ ــ قــ
مـــنـــتـــخـــب الــــمــــغــــرب بـــعـــد تـــعـــادل 
مــنــتــخــبــه أمـــام نــظــيــره الــكــرواتــي 
ــر- صــــفــــر( أمــــس:  ــفــ ــيــــا )صــ كــــرواتــ
 ،

ً
ــكــــون خـــــط وســـــــط رائـــــعـــــا ــلــ ــمــ »يــ

 ولـــديـــهـــم نــوعــيــة 
ً
ركـــضـــوا كـــثـــيـــرا

 
ً
فنية مــمــيــزة. احترمناهم كثيرا
فــي بــعــض الــفــتــرات. لعبنا بــقــّوة 
ــي الــــنــــهــــايــــة. أشـــكـــر  ــ ــنــــا فــ ــبــ وتــــعــ
الــشــبــان، لــقــد أظــهــرنــا أنــنــا فريق 
جــــيــــد. يـــجـــب أن نـــتـــابـــع الـــعـــمـــل 
ولدينا أربعة أيــام للتعافي قبل 
مــبــاراة بــلــجــيــكــا. كــنــا نــبــحــث عن 
الـــفـــوز. اســـتـــحـــوذوا عــلــى الـــكـــرة. 

وهذه نتيجة جيدة«.
بـــدروه، قــال مهاجم المنتخب 
يوسف النصيري: »بالنسبة لي 
كانت مباراة صعبة، والمهم أننا 
 ولــم نكن موفقين 

ً
لم نتلق هدفا

كفاية للتسجيل. أشكر الاعبين 
على الجهد الــذي بــذلــوه وأشكر 
الــجــمــاهــيــر عــلــى مــســانــدتــهــا لنا 
حــتــى الــدقــيــقــة األخــــيــــرة. ونــأمــل 
أن نــهــديــهــا الـــربـــح فـــي الــمــبــاراة 

المقبلة إن شاء الله«.
ومــــن جــهــتــه، قــــال نـــايـــف أكـــرد 

مـــدافـــع الـــمـــغـــرب: »لــســنــا ســعــداء 
ــه )الـــمـــنـــتـــخـــب  ــنــ ــكــ بـــــالـــــتـــــعـــــادل لــ
ــــف  ــيـ ــ الـــــــــكـــــــــرواتـــــــــي( يـــــبـــــقـــــى وصـ
الـــبـــطـــل والـــنـــقـــطـــة تــبــقــى نــتــيــجــة 
إيـــجـــابـــيـــة. كـــنـــا نــعــلــم أن لــديــهــم 
األســـلـــحـــة لــكــنــنــا جـــاريـــنـــاهـــم. لــم 
 على الــكــرة لكن 

ً
نستحوذ كــثــيــرا

ــلــَعــب 
ُ
مــبــاريــات مـــن هـــذا الـــنـــوع ت

عــلــى الــتــفــاصــيــل... تــبــقــى نتيجة 
إيــجــابــيــة وتــبــقــى أمــامــنــا مــبــاراة 
بلجيكا وبعدها كندا، ونأمل أن 
نحصل على أكبر عدد ممكن من 

النقاط )للتأهل(«.
أمـــا يــحــيــى عــطــيــة الــلــه مــدافــع 
الــمــنــتــخــب الــمــغــربــي فــقــال: »حــظ 
أفـــــــضـــــــل، ألنـــــــــه رغـــــــــم تـــقـــديـــمـــنـــا 
ــة، كــــــــان بــــودنــــا  ــلــ ــيــ ــمــ مـــــــبـــــــاراة جــ
ــتــــصــــار. لـــكـــن يــبــقــى  تــحــقــيــق االنــ
التعادل نتيجة إيجابية ونأمل 
فـــي الـــمـــبـــاراة الــثــانــيــة أن نحقق 
االنتصار. إنها مسألة حظ )عن 
الفشل في التسجيل السيما في 

الشوط األول(«.

وليد الركراكي مدرب المغرب

ــــي جـــوزيـــب  ــــرواتـ ــكـ ــ ــع الـــمـــنـــتـــخـــب الـ ــ ــدافـ ــ قــــــال مـ
يورانوفيتش: »كــان لقاء صعبا، لكن أعتقد أننا 
سيطرنا على المباراة ولم نستغل الفرص التي 
ــا  أتــيــحــت لــنــا، علينا اســتــغــال الــفــرص إذا أردنـ

الذهاب بعيدا في المونديال«. 
وأضاف: »هذه بطولة كأس العالم، وكل الفرق 
الموجودة هنا هي فرق قوية، فقد رأينا السعودية، 
وقد فازت أمس على األرجنتين، كأس العالم هي 

أقوى منافسة رياضية«.
وعن رأيه في األجواء بقطر وماعب البطولة، 
قال الاعب: »الماعب هنا ممتازة للغاية ودرجة 
الحرارة جيدة، لكن بشكل عام، يجب على الاعبين 
التأقلم مع أي أجواء سريعا«.                )د ب أ(

يورانوفيتش نجم كرواتيا 
والزلزولي نجم المغرب

مودريتش: المنتخب المغربي صعب
أبدى لوكا مودريتش، قائد منتخب كرواتيا 
وصيف بطل العالم الحالي والذي اختير أفضل 
العب في المباراة التي جمعت باده والمغرب 
وانتهت بالتعادل السلبي، أسفه لعدم تمكنه 
من إنهاء المواجهة، لكنه توقع أداء أفضل 

 في البطولة«.
ً
لفريقه »مع المضي قدما

ــط ريـــــــال مـــدريـــد  ــ ــــب وســ وصـــــــرح العــ
عــقــب الــمــبــاراة بـــأن »الــمــغــرب منتخب 
مخادع وصعب. لكنني متأكد من أننا 
سنتحسن مــع مـــرور الــمــبــاريــات. كان 
 فـــي الــشــوط 

ً
األمـــــر صــعــبــا، خـــصـــوصـــا

األول. فــي الــدقــائــق العشر أو الخمس 
عشرة األخيرة من الشوط األول بدأنا 

اللعب بشكل أفضل واتتنا فرص«.
وتابع: »من المؤلم أننا لم نستغل هذه 

الفرص. لو كنا سجلنا لكان المغرب ليضطر 
لفتح مساحات وكــان الوضع ليصبح أسهل. 
أردنــا أن نبدأ البطولة بالفوز لكننا لم نفعل 
ذلك. بالتأكيد سيكون من األسهل على فريق 
مثل فريقنا اللعب مع تقدم البطولة. آمــل أن 

نلعب بشكل أفضل«.
وزاد »لم نأِت إلى هنا لمجرد اللعب وتجاوز 
دور المجموعات، فطموحنا أكبر من ذلك بناًء 
عــلــى الــخــبــرة الــتــي اكتسبناها مــن مــونــديــال 
 »لكن طموحنا األولــي هو 

ً
روسيا«، مستدركا

تـــجـــاوز دور الــمــجــمــوعــات وفــــي حــــال تمكنا 
 عــلــى كــل منتخب. ال 

ً
مــن ذلـــك سنشّكل خــطــرا

تفهموني بطريقة خاطئة، هدفنا تجاوز دور 
المجموعات ولكن طموحنا أبعد من ذلك«.

مايير: لعبنا للفوزمايير: لعبنا للفوز
والمغرب قّدم والمغرب قّدم 

مباراة جيدةمباراة جيدة

يورانوفيتش: 
لم نستغل الفرص



الغندري: كان بإمكاننا التسجيل أمام الدنمارك
أبدى العبو المنتخب التونسي لكرة القدم حالة 
مــن الثقة والــحــمــاس قبل الــمــبــاراة الــمــقــررة أمــام 
المنتخب األسترالي يوم السبت المقبل في الجولة 
الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس 

العالم 2022 لكرة القدم المقامة في قطر. 
ــواره فــي  ــشــ واســـتـــهـــل الــمــنــتــخــب الـــتـــونـــســـي مــ
مــونــديــال قــطــر بــالــتــعــادل مــع نــظــيــره الــدنــمــاركــي 
ــــــى مـــن مــبــاريــات  ســلــبــيــا أمــــس فـــي الـــجـــولـــة األول
المجموعة الرابعة. وقدم المنتخب التونسي أداء 
مرضيا، وســط دعــم جماهيري كبير على ملعب 
استاد المدينة التعليمية، ويتأهب حاليا لخوض 
مباراة الجولة الثانية ضد نظيره األسترالي الذي 
تلقى هزيمة ثقيلة أمس أمام نظيره الفرنسي 1 / 4. 
وقـــال الــمــدافــع نـــادر الــغــنــدري فــي تصريحاته 
للصحافيين، عــلــى هــامــش تــدريــبــات المنتخب 
التونسي، أمس: »لدينا مباراة مهمة أمام أستراليا 
يوم السبت المقبل، من الممكن أن تحسم التأهل 

للدور الثاني«. 
وأضاف: »بعد المباراة الماضية أمام الدنمارك، 
أبدى المدرب )جالل القادري( رضاه عن األداء، كان 
بإمكاننا التسجيل، ولكننا بشكل عام أدينا بشكل 

جيد وكنا متماسكين كفريق«.
ــل الــفــريــق مــمــتــازة. كل   وتـــابـــع: »األجــــــواء داخــ
الالعبين كــانــوا على مستوى عــال مــن التركيز، 
والــوصــفــة الــســحــريــة تتمثل بــالــرغــبــة فــي الــفــوز 

وإسعاد الجماهير التي تساندنا«. 

وأضـــاف الــغــنــدري مــدافــع اإلفــريــقــي التونسي: 
»يجب على الجميع بذل كل ما بوسعه للفوز، وقد 
طلب منا المدرب بــذل 200 في المئة من الجهد، 

وليس 100 في المئة فقط«. 
من جانبه، قال المدافع محمد دراغر: »عناصر 
الــمــنــتــخــب لــديــهــا عــزيــمــة قـــويـــة. كــنــا نستطيع 
االنتصار على الدنمارك لو حالفنا الحظ. سنحاول 
بذل جهد أكبر أمام أستراليا، ونطلب من الجمهور 
الوقوف إلى جانبنا في بقية المشوار كما ساندنا 

من قبل في البطولة العربية«.
 وأضـــاف: »هدفنا هــو إســعــاد شعبنا، أمامنا 
مباراتان يمكننا من خاللهما إسعاد الجماهير 
التونسية«. وتابع: »أتينا إلى هنا عاقدين العزم 
للمرور إلى الدور الثاني، أمامنا مباراة بعد أقل 
من ثالثة أيــام، وعلينا أن نكون جاهزين بنسبة 

100 في المئة«. 
وقال زميلهما غيالن الشعاللي العب الترجي، 
بــشــأن منتخب أســتــرالــيــا: »لــكــل فــريــق نــقــاط قــوة 
ونـــقـــاط ضــعــف. شــاهــدنــا مـــبـــاراة أســتــرالــيــا ضد 

فرنسا، ونحن نستعد اآلن لهذا المنافس«.
 وأضاف: »علينا التركيز بشكل جيد واإلصرار 
على الفوز وحصد النقاط الثالث، هذا أمر مهم، كل 
شيء ممكن ويبقى التركيز والجهد بمنزلة مفتاح 

العبور للدور القادم«. 
)أ ف ب(

جانب من تدريبات المنتخب التونسي أمس

اإلعالم التونسي يشيد 
بأداء نسور قرطاج

أشادت وسائل اإلعالم التونسية أمس بأداء 
الــمــنــتــخــب الــتــونــســي فـــي مــســتــهــل مــشــاركــتــه 
بنهائيات كأس العالم بقطر 2022، في المباراة 
ــام الــدنــمــارك  الــتــي تـــعـــادل خــاللــهــا ســلــبــيــا أمــ

الثالثاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة. 
ووصفت صحيفة »الصباح« عبر صفحتها 
األولى نتيجة المباراة بـ »التعادل غير العادل 
ــارك«، وأضــــافــــت فـــي عـــنـــوان كبير  ــمــ ــدنــ مـــع الــ
ــارة إلـــى انــفــراد  »الــفــرصــة الـــمـــهـــدورة«، فــي إشــ
المهاجم عصام الجبالي وفشله في هز شباك 
الـــحـــارس كــاســبــر شــمــايــكــل أمــــام شــبــاك شبه 

خالية. 
وكتب موقع »الصباح نيوز«: رغم أن التعادل 
أمــــام الـــدنـــمـــارك يــعــد إيــجــابــيــا، فــــإن الــنــســور 
كانوا يستحقون الفوز، حيث كانوا أفضل من 
الــمــنــافــس، خصوصا فــي الــشــوط األول حين 
أضــاع المنتخب فرصا سهلة قبل أن يواجه 
ضغط الدنمارك في الشوط الثاني ولكن دون 
خطر على أسد الشباك أيمن دحمان. وأشادت 
جريدة »الــشــروق« بــأداء المنتخب التونسي، 
ــارت فــي عنوانها بالصفحة األولـــى إلى  وأشـ
أن نتيجة المباراة كانت بمنزلة »تعادل بطعم 

االنتصار«.

    المباراة في سطور

المباراة: بلجيكا - كندا 1-صفر
الملعب: أحمد بن علي، الريان

ً
الجمهور: 40432 متفرجا

الدور األول
المجموعة السادسة

الحكم: الزامبي جاني سيكازوي
الهدف:

بلجيكا: ميتشي باتشواي )44(
اإلنذارات:

بلجيكا: يانيك كاراسكو )9(، توما مونييه 
)54(، أمادو أونانا )56(

كـــنـــدا: ألــفــونــســو ديــفــيــس )81(، أليستير 
جونستون )83(

التشكيلتان:
بلجيكا: تيبو كورتو، لياندر ديندونكر، 
توبي ألدرفيرلد، يان فيرتونغن، تيموتي 
كاستاني، يوري تيليمانس )أمادو أونانا، 
46(، أكسل فيتسل، يانيك كاراسكو )توما 
مونييه، 46(، كيفن دي بروين، إدين هازار 
)لياندرو تروسار، 62(، ميتشي باتشواي 

)لويس أوبندا، 78(.
المدرب: اإلسباني روبرتو مارتينيس

كندا: ميالن بوريان، كمال ميلر، ستيفن 
فــيــتــوريــا، أليستير جــونــســتــون، ريتشي 
ــام أديــــكــــوغــــبــــي، 74(، ســتــيــفــن  ــ ــ ــا )سـ ــ ــ الريـ
ــان أوســــوريــــو، 81(،  ــاثـ اوســتــاكــيــو )جـــونـ
أتــيــبــا هــاتــشــيــنــســون )إســمــاعــيــال كــونــيــه، 
58( ، جـــونـــيـــور هــويــلــيــت )كـــايـــل الريــــن، 
58( ألفونسو ديفيس، جــونــاثــان ديفيد، 

تايجون بيوكانن )ليام ميالر، 81(.
المدرب: اإلنكليزي جون هيردمان

)أ ف ب(

نجح المنتخب البلجيكي في 
تحقيق الفوز على نظيره 

كندا بهدف نظيف، خالل 
منافسات المجموعة السادسة 
لبطولة كأس العالم في قطر.

ــا، ثـــالـــثـــة  ــيـــكـ ــلـــجـ اســـتـــهـــلـــت بـ
الــنــســخــة األخـــــيـــــرة، مـــشـــوارهـــا 
بــفــوز بــشــق األنـــفـــس عــلــى كــنــدا 
1- صــفــر، أمـــس األربــــعــــاء، على 
ملعب أحــمــد بــن علي بــالــريــان، 
ــى مــن  ــ ــ ــتـــام الـــجـــولـــة األولـ فــــي خـ
منافسات المجموعة السادسة 

في مونديال قطر لكرة القدم.
ويــديــن المنتخب البلجيكي 
ــفـــوزه إلــــى مــهــاجــم فــنــربــغــشــه  بـ
التركي ميتشي باتشواي، الذي 
سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 
44. وتــصــدرت بلجيكا ترتيب 
المجموعة بفارق نقطتين أمام 
كـــرواتـــيـــا الــوصــيــفــة، والــمــغــرب 

اللذين تعادال سلبا في الخور.
ــال بـــاتـــشـــواي بــعــد الــفــوز  ــ وقـ
»كانت مباراة معقدة. لم نشاهد 
أفــضــل نسخة مــن بلجيكا هــذا 
المساء. سنتقّدم خطوة خطوة«.
ــع أن يــكــون  ــ ــوقـ ــ وأضــــــــاف »أتـ
ــاراة  ــبــ ــمــ ــي الــ ــ ــل فـ ــقـــنـــا أفــــضــ فـــريـ
ــد شـــريـــط  ــاهــ ــنــــشــ ــة. ســ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ الـ
الــمــبــاراة بهدف التقدم والعمل 
عــلــى تــصــحــيــح أخــطــائــنــا«، في 
إشــــــارة إلــــى مـــواجـــهـــة الــمــغــرب 

األحد المقبل.
وحـــــافـــــظـــــت بـــلـــجـــيـــكـــا عـــلـــى 
سجلها خاليا من الخسارة في 
مبارياتها األولى في مشاركاتها 

السبع األخيرة في كأس العالم 
)5 انتصارات، وتعادالن(. ويعود 
ــرة األخـــــيـــــرة الـــتـــي  ــ ــمـ ــ ــخ الـ ــ ــاريـ ــ تـ
تــعــثــر فــيــهــا الــشــيــاطــيــن الحمر 
فــي بـــاكـــورة مــواجــهــات الــعــرس 
العالمي إلــى نسخة 1986 أمام 

المكسيك.
ــا بـــقـــيـــت بـــلـــجـــيـــكـــا دون  ــمــ كــ

خــســارة فــي آخــر 13 مــبــاراة في 
دور المجموعات لكأس العالم 
)8 انـــتـــصـــارات، و5 تــــعــــادالت(، 
وحــقــقــت فــوزهــا الــثــامــن تواليا 
فــي دور الــمــجــمــوعــات، أمــا آخر 
هزيمة لها في هذا الدور فتعود 
إلى نسخة 1994 عندما سقطت 

أمام السعودية صفر-1.

وهو الفوز الـ21 لبلجيكا في 
49 مباراة في المونديال مقابل 

9 تعادالت و19 هزيمة.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، ســجــلــت كــنــدا 
التي تتقاسم شــرف استضافة 
الــنــســخــة الــمــقــبــلــة مـــن الــبــطــولــة 
عام 2026 مع الواليات المتحدة 
والمكسيك، عودتها إلى العرس 
ــرة األولــــــــى مــنــذ  ــمـ ــلـ ــمـــي لـ ــالـ ــعـ الـ
مــونــديــال 1986 فــي المكسيك، 
ــا خــــــــاضــــــــت بــــــــاكــــــــورة  ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــنـ ــ ــ عـ

مشاركاتها بخسارة.
وهــي الــمــواجــهــة األولـــى بين 
المنتخبين رســمــيــا، والــثــانــيــة 
ــثــــامــــن  بــــعــــد وديــــتــــهــــمــــا فــــــي الــ
مـــن يــونــيــو 1989، عــنــدمــا فــاز 

الشياطين الحمر 2-صفر.
وخاض المنتخب البلجيكي 
الــــــمــــــبــــــاراة فــــــي غـــــيـــــاب هــــدافــــه 
الــتــاريــخــي مــهــاجــم إنــتــر ميالن 
اإليطالي روميلو لوكاكو بسبب 

اإلصابة.

مشوار رائع 

ــــي الــــمــــقــــابــــل، لـــعـــبـــت كـــنـــدا  فـ

التي حجزت بطاقتها للعرس 
ــفـــضـــل مــــشــــوارهــــا  الــــعــــالــــمــــي بـ
الرائع في تصفيات الكونكاكاف 
ــا أمــــــــام الــمــكــســيــك  ــ ــهـ ــ ــدارتـ ــ وصـ
والواليات المتحدة، بتشكيلتها 
المثالية يتقدمها قائدها أتيبا 
هاتشينسون الــذي بــات بعمر 
، ثاني أكبر 

ً
 و288 يوما

ً
39 عاما

العب ميدان في تاريخ البطولة، 
بعد الكاميروني روجــيــه ميال 

.)
ً
 و39 يوما

ً
)42 عاما

وعانت بلجيكا، التي مازالت 
تـــلـــهـــث خـــلـــف لـــقـــبـــهـــا الــــدولــــي 
األول، األمرين في المباراة، ألن 
الكنديين كــانــوا األخــطــر أغلب 
ــان بــإمــكــانــهــم هز  فــتــراتــهــا، وكــ

الشباك في أكثر من مرة.
وكـــــانـــــت بـــلـــجـــيـــكـــا الــــبــــادئــــة 
ــر تــســديــدة قــويــة  بــالــتــهــديــد اثــ
لباتشواي مــن خــارج المنطقة 
بين يــدي حــارس مرمى النجم 
األحمر الصربي ميالن بوريان 

.)1(
ورد مـــهـــاجـــم كــــلــــوب بــــروج 
البلجيكي تــايــجــون بيوكانن 
بــــتــــســــديــــدة قـــــويـــــة مــــــن داخــــــل 

المنطقة اثر ركلة ركنية لمست 
يد جناح أتلتيكو مدريد يانيك 
ــو، فـــاحـــتـــســـب الــحــكــم  ــكــ ــاراســ كــ
الزامبي جاني سيكازوي ركلة 
ــــى حــكــم  ــزاء بـــعـــد الـــلـــجـــوء الـ ــ جــ
الفيديو المساعد »فــي أيــه آر«، 
ــونـــي ديــفــيــس  ــتـ ــرى لـــهـــا أنـ ــبــ انــ
ــوا قــبــل أن  ــورتـ وتـــصـــدى لــهــا كـ

يشتتها الدفاع )10(.
ــال  ــذ حـــــارس مـــرمـــى ريـ ــقـ وأنـ
ــي الــــعــــريــــن  ــ ــانــ ــ ــبــ ــ مــــــدريــــــد اإلســ
ــن هـــــدف مــحــقــق  الــبــلــجــيــكــي مــ
بتصديه لتسديدة قوية للقائد 
هاتشينسون من داخل المنطقة 

.)30(

افتتاح التسجيل 

ونجح باتشواي في افتتاح 
الــتــســجــيــل عـــنـــدمـــا تــلــقــى كـــرة 
طويلة خلف الدفاع من مدافع 
أنتورب توبي ألدرفيرلد، فتوغل 
داخــل المنطقة وســددهــا قوية 
بـــيـــســـراه عــلــى يـــســـار الـــحـــارس 

.)44(
ــعـــت كـــنـــدا أفــضــلــيــتــهــا  ــابـ وتـ

مطلع الــشــوط الــثــانــي، وكــادت 
تدرك التعادل عندما مرر العب 
وسط بورتو البرتغالي ستيفن 
اوستاكيو كرة عرضية تابعها 
مهاجم ليل الفرنسي جوناثان 
ديــفــيــد بـــرأســـه بـــجـــوار الــقــائــم 

األمن )48(.
وجرب مدافع بانيتوليكوس 
اليوناني ديريك كورنيليوس 
حظه بتسديدة قوية من خارج 
الــمــنــطــقــة مــــرت بـــجـــوار الــقــائــم 

األيسر لكورتوا )67(.
وكاد البديل مهاجم سيركل 
بــــروج الــبــلــجــيــكــي كــايــل الريـــن 
يـــدرك الــتــعــادل بــضــربــة رأســيــة 
إثــر تمريرة عرضية من مدافع 
مونتريال أليستير جونسون 
تصدى لها كورتوا ببراعة )80(.
وتــــوغــــل دي بــــرويــــن داخــــل 
المنطقة، وسدد كرة زاحفة بين 

يدي الحارس )1+90(.
)أ ف ب(

فرحة العبي المنتخب البلجيكي مع جماهيرهم

باتشواي يقود بلجيكا 
إلى فوز صعب على كندا
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البرازيل x صربيا

»السيليساو« يبدأ رحلة النجمة »السيليساو« يبدأ رحلة النجمة 
السادسة بمواجهة صربياالسادسة بمواجهة صربيا

يستعد المنتخب البرازيلي لخوض أولى 
مبارياته في مونديال قطر 2022، بمواجهة 
المنتخب الصربي، ضمن منافسات المجموعة 

السابعة.

تبدأ البرازيل رحلتها نحو النجمة السادسة 
والــلــقــب األول مــنــذ 2002، بــاخــتــبــار حقيقي، 
اليوم، بمواجهة دوشان فالهوفيتش ورفاقه 
بالمنتخب الصربي، في الجولة األولى من 
منافسات المجموعة السابعة لمونديال 

قطر.
وبعد المشوار الرائع الذي حققته في 
تصفيات أميركا الجنوبية، التي أنهتها 
 وثــالثــة تعادالت 

ً
فــي الــصــدارة بـــ 14 فـــوزا

من دون أي هزيمة، تبدو البرازيل من أبرز 
المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، 
السيما مع تألق معظم نجومها، على 
رأسهم: نيمار، فينيسيوس جونيور 

ورودريغو.
ووضع المدرب تيتي فريقه على 
السكة الصحيحة، ونفض عنه غبار 
الهزيمة التاريخية أمــام ألمانيا 7-1 
فــي نصف نهائي مونديال 2014، من 
ـــ »كــوبــا  خــــالل قــيــادتــه إلــــى الــتــتــويــج بـ
أميركا« عام 2019، ثم بخوض تصفيات 
أمــيــركــا الجنوبية مــن دون أي هزيمة، 

إضـــافـــة لــلــوصــول إلــــى نــهــائــي »كــوبــا 
أميركا« 2021، حيث خسر أمام غريمه 

األرجنتيني صفر - 1.
ومــنــذ الــســقــوط أمــــام لــيــونــيــل ميسي 

ورفـــاقـــه فـــي 10 يــولــيــو 2021، لـــم يــذق 
ــاراة  ــبـ رجــــــال تــيــتــي الـــهـــزيـــمـــة فــــي 15 مـ

متتالية، آخرها أربع تحضيرية للنهائيات 
ــار عــلــى  ــتـــصـ ــانـ خــــرجــــوا مـــنـــهـــا جــمــيــعــهــا بـ
منتخبات مشاركة في المونديال القطري، 
هــي: كــوريــا الجنوبية )5-1(، والــيــابــان )1 - 
 تونس )1-5(.

ً
صفر(، وغانا )3 - صفر( وأخيرا

وفي تشكيلة تضم ترسانة هجومية مكونة 
من تسعة العبين بين أجنحة ورؤوس حربة، 
أمل مهاجم توتنهام اإلنكليزي ريشارليسون 
أن »تأتي األهداف بشكل طبيعي« بالنسبة له 
: »عندما ترتدي القميص رقم 

ً
وزمالئه، مضيفا

9 مع المنتخب البرازيلي الوطني، فإن كل ما 
تريد فعله هو تسجيل األهداف«.

ورأى أنه »بوجود زمالء من هذا النوع، أنا 
متأكد من أن األهداف ستأتي«.

ــيـــســـت مـــحـــصـــورة  ــوة الـــــبـــــرازيـــــل لـ ــ ــ لــــكــــن قـ
بالهجوم، إذ تتمتع جميع الخطوط بالخبرة، 
 من الحارس أليسون بيكر، وقطبي قلب 

ً
ا بدء

 
ً
الــدفــاع تياغو سيلفا وماركينيوس، مـــرورا

بخط الوسط بوجود كازيميرو.
وتختبر هذه الترسانة حجم استعدادها 
لمحاولة قيادة »سيليساو« للقب سادس حين 
تتواجه اليوم على استاد لوسيل مع صربيا، 
في إعادة للدور األول من مونديال 2018 حين 
فــاز المنتخب األمــيــركــي الجنوبي 2 - صفر 

سجلهما باولينيو وتياغو سيلفا.

المهمة ليست سهلة

ــون الـــمـــهـــمـــة ســـهـــلـــة بــالــتــأكــيــد  ــكــ ولــــــن تــ
للبرازيل أمام منتخب منظم يضم مجموعة 
من النجوم، مثل: فالهوفيتش، وزميله في 
يــوفــنــتــوس اإليــطــالــي فــيــلــيــب كــوســتــيــتــش، 

وصانع ألعاب أياكس الهولندي 
دوشان تاديتش، ومحور وسط 

التسيو اإليطالي سيرغي ميلينكوفيتش 
- سافيتش.

ــم تــتــخــط صــربــيــا دور الــمــجــمــوعــات  ولــ
من قبل في كأس العالم منذ االنفصال عن 
يوغوسالفيا، وودعت من دور المجموعات 
فـــي نــســخــتــي 2010 و2018، ولــــم تــتــأهــل 
لنسخة 2014، وهــذه المرة يأمل المدرب 
دراغـــــــان ســتــويــكــوفــيــتــش الــــوصــــول إلــى 

أبعد ما يمكن في البطولة، واالعتماد 
على نجوم الفريق، بعد أن غرس فيهم 
العقلية الصحيحة، حيث تمكنوا من 
تصدر المجموعة في التصفيات على 
ــال، لــتــتــأهــل مــبــاشــرة  ــغـ ــرتـ ــبـ حـــســـاب الـ

لنهائيات مونديال قطر 2022.
وقبل أيام اعترف كل من ميتروفيتش 
وحارس المرمى فانيا ميلينكوفيتش-

ــأن الــمــنــتــخــب الـــقـــادم من  ســافــيــتــش، بــ
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة من 

الـــمـــرشـــحـــيـــن لــلــفــوز 
ــكـــن  بــــــالــــــبــــــطــــــولــــــة، لـ

المنتخب الصربي لن 
يــخــشــى مــواجــهــة بطل 

الــعــالــم خمس مـــرات في 
وقت مبكر بالبطولة.

وقــــــــال مــيــلــيــنــكــوفــيــتــش-
ــتــــخــــب  ــنــ ــمــ ســـــافـــــيـــــتـــــش عـــــــــن الــ

الـــمـــنـــافـــس: »الــــكــــل يـــعـــرف تــاريــخــه 
وعقلياته وجودة الالعبين، لكني أعتقد 

.»
ً
أنه من الرائع أن نلعب ضد البرازيل مبكرا

ميلينكوفيتش سافيتش نجم صربيا نيمار نجم البرازيل

بسجل حافل باأللقاب، يصل الظهير األيمن المخضرم 
داني ألفيش إلى قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 
لكرة الــقــدم، رغــم االنــتــقــادات التي أثـــارت استدعاء الالعب 

البالغ 39 عاما إلى تشكيلة البرازيل. ماذا سيكون دوره؟ 
ز في غرفة تبديل المالبس أم العب مساهم على 

ّ
محف

أرض الملعب؟
عندما تبدأ »سيليساو« مشوارها في كأس العالم 
ضد صربيا، يملك ألفيش )39 عاما و202 يوم في يوم 

المباراة( الفرصة ليصبح أكبر العب برازيلي 
عــلــى اإلطــــــالق يـــشـــارك فـــي نــهــائــيــات 

كأس العالم، متقدما على دجالما 
سانتوش في 1966 )37 عاما(، 

وأحــــد العــبــي الــمــيــدان االكــبــر 
سنا في تاريخ البطولة.

لكن وجوده في الدوحة 
لم يكن واضحا بالنسبة 
لــــلــــبــــرازيــــلــــيــــيــــن: فــقــد 
تــعــرض الــمــدرب تيتي 
النــــــتــــــقــــــادات شــــديــــدة 

ــه، وهــــــو لــم  ــائــ ــتــــدعــ الســ
يلعب في مباراة رسمية منذ سبتمبر 

مع فريقه بوماس أونام المكسيكي.
وحلل المهاجم البرازيلي السابق 
والــتــر كـــازاغـــرانـــدي، الــــذي شــــارك في 

مونديال 1986، »لم يلعب بشكل جيد منذ فترة. كيف هو 
أداؤه؟ لم يحدد تيتي معايير استدعائه وسعى لتبرير ذلك. 

عندما تبرر االستدعاء، يكون األمر مريبا«.
وخاض العب باريس سان جرمان الفرنسي 
السابق )2017-2019( المباراتين الوديتين 
ضــد كــوريــا الجنوبية )5-1( والــيــابــان )0-1( 
فــي يــونــيــو، لكن لــم يتم اســتــدعــاؤه للقاءين 
التحضيريين األخيرين في سبتمبر بفرنسا، 

ضد غانا )3-0( وتونس )1-5(.
ودافع تيتي عنه بالقول: »يجلب قيمة 
فنية تساهم بشكل مثير في صنع 
الفريق للفرص«، مؤكدا أنه يرى 
فيه »منظما للعب«، ويرفض 
ــلــــى مــــواقــــع  االنــــــتــــــقــــــادات عــ
التواصل االجتماعي: »أنا 
لست هنا إلرضاء الناس 

على تويتر«.
وسيجلب المخضرم 
البرازيلي خبرته الهائلة 
ــن الـــفـــوز  الـــتـــي مــكــنــتــه مــ

مسيرته، وهو رقم قياسي ال فــــــي بــــ43 لقبا 
ينقص منه سوى كأس واحدة: كأس العالم.

داني ألفيش

قـــد يــكــون الــتــركــيــز بــأكــمــلــه عــلــى نــجــم بــاريــس 
سان جرمان الفرنسي نيمار، الذي يشكل واجهة 
 
ً
 مرشحا

ً
 شابا

ً
المنتخب البرازيلي، لكن هناك العبا

 فـــي هـــجـــوم »ســيــلــيــســاو« 
ً
لــلــعــب دور مـــؤثـــر جـــــدا

لمونديال قطر 2022، بشخص رودريغو.
 )

ً
ُيــعــد العـــب ريــــال مــدريــد اإلســبــانــي )21 عــامــا

المهاجم المثالي بالنسبة ألي مدرب، ألنه يؤّمن 
له العديد من الخيارات الهجومية، بما أنه قادر 
على اللعب على الجهة اليمنى أو اليسرى، كصانع 

ألعاب، أو حتى كرأس حربة »وهمي«.
لكن الالعب الذي ساهم في قيادة الريال إلحراز 
ــدوري الــمــحــلــي ودوري أبــطــال أوروبــــا  ــ ثــنــائــيــة الـ
الــمــوســم الـــمـــاضـــي، يـــواجـــه مــنــافــســة شـــرســـة في 
تشكيلة الـــمـــدرب تــيــتــي، فــي ظــل وجــــود تــرســانــة 
هجومية كبيرة مكونة من زميله في النادي الملكي 
فينيسيوس جــونــيــور، نيمار، رافينيا، أنتوني، 

غابريال جيزوس وريشارليسون.
وتحدث ماتيوس باتشي، ابن ومساعد المدرب 
تيتي في الطاقم الفني للمنتخب، عن رودريغو، 
: »رأيناه يلعب في ريال مدريد كرقم 9 وهمي 

ً
قائال

أو كــرقــم 10، على طريقة نــيــمــار، مــع الــقــدرة على 
اللعب فــي الجهة اليسرى أو اليمنى، إنــه جوكر 

)ورقة رابحة(«.
ع مواهب وقدرات رودريغو،  وشاهد العالم تنوُّ
حين قــرر الــمــدرب اإليــطــالــي لــريــال مــدريــد كارلو 

أنشيلوتي أن يعيد تموضع البرازيلي في أرض 
الملعب، بجعله في قلب الهجوم كمساند للفرنسي 
 عن االعتماد عليه كجناح في 

ً
كريم بنزيمة، عوضا

أي من جهتي الملعب.
لعب رودريغو كصانع ألعاب في فئات الشباب، 
قــبــل أن يــنــتــقــل إلــــى الــجــنــاح األيـــســـر فـــي بــدايــتــه 

االحترافية عام 2017.
لكن هذا المركز المفضل لنيمار في المنتخب 
الوطني، ما دفع بمدرب سانتوس في حينها جاير 
فنتورا إلى تشجيع رودريغو على العمل من أجل 
التأقلم في مراكز أخرى إذا ما كان يريد شق طريقه 

إلى المنتخب البرازيلي.

ل على الهداف فالهوفيتش صربيا تعوِّ
ل صــربــيــا عــلــى مــهــاجــم يــوفــنــتــوس اإليــطــالــي الــشــاب  تــعــوِّ
ــة، عــنــدمــا تستهل  ــابـ دوشـــــان فــالهــوفــيــتــش، الــعــائــد مـــن إصـ
مشوارها بمواجهة قوية مع البرازيل، المرشحة بقوة إلحراز 
اللقب، اليوم، على استاد لوسيل، ضمن منافسات المجموعة 

السابعة في مونديال قطر 2022 في كرة القدم.
( أول مونديال له في قطر، 

ً
ويخوض فالهوفيتش )22 عاما

وهو يملك الفرصة إلبراز موهبته التهديفية على أبرز مسرح 
كروي، ليؤكد أنه أحد نجوم المستقبل.

أنفق يوفنتوس 70 مليون يــورو للحصول على خدماته، 
وهو رقم قياسي لصفقة خالل سوق االنتقاالت في إيطاليا. 
حصل على تكوينه الكروي في صفوف بارتيزان بلغراد، قبل 

االنتقال إلى فيورنتينا بُعمر الثامنة عشرة.
ر مستوى هذا الالعب الفارع الطول )190 سنتم( من  تطوَّ
موسم إلى آخر، وهو يتمتع بالسرعة واألعصاب الباردة أمام 
المرمى، وبتسديد الكرات الرأسية، ليذكر بعض الشيء بقدوته 

النجم السويدي زالتان ابراهيموفيتش.

 ثقة يوفنتوس 

 طويل األمد معه حتى عام 2026، لثقته 
ً
ع يوفنتوس عقدا

َّ
وق

بقدرة المهاجم على ملء الفراغ الذي تركه رحيل كريستيانو 
رونــالــدو )يــرتــدي رقــم 7 مثله(، الــذي رحــل عن الفريق صيف 
2021 واألرجنتيني باولو ديباال، الذي تركه الصيف الماضي 

 إلى روما.
ً
متجها

وبعد نصف موسم واعد، إثر عملية انتقاله، مر فالهوفيتش 
بفترة مخيبة بعض الشيء في مطلع الموسم الحالي، رغم 

تسجيله 7 أهداف بمختلف المسابقات في 15 مباراة.
 
ً
ويكرر مدربه في يوفنتوس ماسيميليانو اليغري دائما
على النقاط التي يمكن أن يحّسنها فالهوفيتش في أسلوب 

لعبه، ليكمل عملية تطويره.
لكن فالهوفيتش ال يــعــرف كيف يــوفــر جــهــوده فــي بعض 
األحـــيـــان، فــهــو يــقــوم بالضغط عــلــى دفـــاع الــفــريــق المنافس 
بشكل دائــــم، وال يــتــردد بــالــدخــول فــي صــراعــات بــدنــيــة على 

الكرات الهوائية، كما أنه عانى بعض اإلصابات، أبرزها في 
أســفــل عــضــالت البطن، فلم يــشــارك فــي آخــر خمس مباريات 
ليوفنتوس، وبالتالي حامت الشكوك حــول وضعه البدني 

قبل بداية المونديال.

 شكوك حول الجاهزية 

وتأمل صربيا أن يكون فالهوفيتش وزميله في خط الهجوم 
الكسندر ميتروفيتش من فولهام، الذي يعاني بدوره إصابة 
أبعدته عن مباريات فريقه قرابة الشهر، جاهزين لمواجهة 

البرازيل بكامل قواهما.
وللمفارقة، سيواجه فالهوفيتش على األرجح ثالثة مدافعين 
برازيليين يلعبون معه في يوفنتوس، هم: الظهيران دانيلو 
واليكس ساندرو، إضافة إلى غليسون بريمر، وال شك في أن 

هؤالء يعرفون نقاط القوة والضعف لديه.

فالهوفيتش

رودريغو

رودريغو »الجوكر«رودريغو »الجوكر«
ً
 لقبا
ً
داني ألفيش وخبرة بـ داني ألفيش وخبرة بـ 4343 لقبا

لوكاس باكيتا

أن ترتدي قميص المنتخب 
 بكأس العالم وتكون 

ً
األكثر فوزا

مـــن عــنــاصــره األســـاســـيـــة، لهو 
فخر كبير ألي العب، لكن األمر 
يــتــجــاوز ذلـــك بالنسبة لالعب 
ــام اإلنــكــلــيــزي  ــ ــــت هـ ــــط وسـ وسـ
لوكاس باكيتا، الذي بات يرمز 
إلـــى جــزيــرة بأكملها تـــرى فيه 
خــيــر ســفــيــر لــهــا فــــي تشكيلة 

البرازيل.
قلة من الناس خارج البرازيل 
يعرفون ذلــك، لكن باكيتا ليس 
اســـم عائلة لــوكــاس تولنتينو 
كويليو دي ليما، بــل إنـــه اسم 
الجزيرة الصغيرة، حيث نشأ في 

خليج ريو دي جانيرو.
مـــــن ُعــــمــــر الــــتــــاســــعــــة حــتــى 
الــــحــــاديــــة عـــشـــرة كـــــان بــاكــيــتــا 
يـــتـــدرب فـــي فــالمــنــغــو، الــنــادي 

األكثر شعبية في البرازيل، 
والذي بدأ فيه مسيرته 

االحترافية عام 2016 
حين كان في التاسعة 

عشرة من عمره.
لــــــكــــــن خـــــطـــــواتـــــه 
األولــــى بمالعب كرة 

القدم كانت في النادي المحلي 
مونيسيبال فوتيبول كلوب دي 
 
ً
باكيتا، حيث كــان جــده مدربا

 في 
ً
لفرق الشباب، ووالده العبا

دوريات الهواة.
ويــروي مدربه األول في فئة 
الصغار أيراكيتان فيلوسو دي 
ألميدا، أنه »كان يأتي معنا إلى 
النادي عندما كان في الخامسة 
مـــن ُعــــمــــره، وكـــــان يـــركـــل الــكــرة 
باتجاه جـــدار غــرفــة المالبس، 

لديه قدم يسرى رائعة«.
غادر لوكاس الشاب الجزيرة 
ــه فـــي ســـن الــحــاديــة  ــديــ مـــع والــ
عشرة، لكن عقبات أخرى كانت 
فـــي طــريــقــه.فــي ســـن الخامسة 
 ،

ً
عشرة، كانت موهبته جلية جدا

لكنه عانى مشكلة في النمو، إذ 
كان طوله 1.53 متر فقط، قبل أن 

.
ً
يكتسب 0.30 سم الحقا

واخــتــبــر فــتــرة نــجــاح رائعة 
فــي الفريق األول لفالمنغو، 
 من 2016 

ً
حيث بات محترفا

حتى 2020 قبل االنتقال إلى 
ميالن.

باكيتا فخر جزيرة بأكملهاباكيتا فخر جزيرة بأكملها

ســـتـــويـــكـــوفـــيـــتـــش 
مدرب صربيا

تيتي يرفض الكشف
عن تشكيلته

لم يرغب مدرب منتخب البرازيل، تيتي، في 
الكشف عن التشكيلة التي ينتظر أن يخوض 
بها أولى مبارياته بمونديال قطر 2022 ضد 

صربيا اليوم.
وردا عــلــى ســيــل مــن األســئــلــة حـــول الــــ11 
العبا الذين سيدفع بهم في اللقاء، وما إذا 
كان سيدفع بفينيسيوس جونيور أو لوكاس 
بــاكــيــتــا، وفـــريـــد أم فــابــيــنــيــو، صــــرح مـــدرب 
الكناري: »لن أقول ما هو التشكيل ألنني ال 

أريد إيصال أي معلومات للمنافس«.
وأردف: »عــنــدمــا نــخــتــار، هــنــاك البعض 
يشعر بالرضا والبعض اآلخر ال يشعر بذلك، 
لكن الالعبين أيضا جزء من القرار، اآلن علينا 
العمل معهم. نحن منتخب متوازن وعلينا 

إيجاد هذا التوازن بين الدفاع والهجوم«.
وتــــابــــع: »يـــجـــب أن أمـــتـــلـــك الــــقــــدرة على 
استغالل مــزايــا هــذا الفريق، لدينا العبون 
رائعون مثل نيمار وفينيسيوس. ينبغي أن 
نأخذ في االعتبار أنه من خالل وجود خمسة 
تبديالت يمكننا تغيير إيقاع اللعب كثيرا، 
وهذا شيء يجب أن نأخذه في االعتبار عند 

وضع الخطة«.



نزال غامض لألسود الكاميرونية وسويسرا

يلتقي المنتخبان الكاميروني 
والسويسري اليوم ضمن 

منافسات المجموعة السابعة 
من مونديال قطر 2022.

لم يسبق للمنتخبين الكاميروني 
والــســويــســري أن تواجها مــن قبل؛ 
ســـــواء رســمــيــا أو وّديـــــــا، وهــــو ما 
يجعل المواجهة الــمــقــررة بينهما 
ــر الــــيــــوم عــلــى  ــهـ ــدة ظـ ــ ــواحــ ــ ــد الــ ــنـ عـ
استاد الجنوب في الجولة األولــى 
من منافسات المجموعة السابعة، 
استثنائية وغامضة، وسط تطلعات 
من المنتخبين لوضع قدم في الدور 
ـــي صــربــيــا 

َ
ــانـــي، قـــبـــل مـــواجـــهـــت ــثـ الـ

والبرازيل.
ويــعــود منتخب الكاميرون إلى 
الــمــشــاركــات فـــي الــمــونــديــال تحت 
الــقــيــادة الفنية لــلــمــدرب ريغوبرت 
ــانـــاغ ســـونـــغ، بــعــد غـــيـــاب عن  ــاهـ بـ
النسخة الماضية في روسيا 2018، 
ــدد مــشــاركــاتــه في  فـــي حــيــن بــلــغ عـ

نهائيات كأس العالم 8 مرات. 
وتــعــتــبــر أفــضــل نــتــيــجــة حققها 

منتخب األسود غير المرّوضة، 
هي بلوغ دور ربع النهائي 
من مونديال إيطاليا 1990، 

إثــــر عـــبـــوره مـــن الـــــدور األول 
باقتدار بجيل األسطورة روجي 

ــدعــي للمشاركة 
ُ
ميال الـــذي اســت

ل 
ّ

فــي البطولة، رغــم اعــتــزالــه بتدخ
مــبــاشــر مــن الــرئــيــس الــكــامــيــرونــي 
ــيــــن  ــتــ ــنــ )بـــــعـــــد الــــــفــــــوز عــــلــــى األرجــ
ــا بــنــتــيــجــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ بــــــهــــــدف(، ثـــــم رومـ
)2-1(، قـــبـــل الــــخــــســــارة الـــفـــادحـــة 
مــن منتخب االتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
برباعية بيضاء، ليواصل عروضه 
المميزة باالنتصار على كولومبيا 
وحارسها »المثير للجدل« رينيه 
هــيــجــيــتــا بــنــتــيــجــة )2-1(، قــبــل أن 
تتوقف مسيرة األســود بالخسارة 
من اإلنكليز في األشواط اإلضافية 

.)3 -2(

ــا عـــن مـــشـــوار بطل  أمــ
أمــم إفريقيا 5 مـــرات نحو 
الــمــشــاركــة فــي كـــأس الــعــالــم بقطر 
ت عــــقــــب تـــــصـــــّدره  2022، فــــــجــــــاء
المجموعة الرابعة D من التصفيات 
اإلفريقية المؤهلة للمونديال، بعد 
أن حصد 15 نقطة وفارق 9 أهداف، 
مبتعًدا بنقطتين عن منتخب كوت 

ديفوار وصيف المجموعة.
وضمت القائمة الرسمية للمدرب 

سونغ أندريه زامبو أنجيسا، وإريك 
مكسيم تــشــوبــو مــوتــيــنــغ، تشوبو 
موتينغ صاحب 9 أهداف في آخر 8 
مباريات مع بايرن ميونخ األلماني.

سويسرا مستعدة للنزال

ــابـــل، جــــــاءت مــشــاركــة  ــقـ ــمـ ــي الـ فــ
سويسرا عقب نجاحه في الهروب 
بــــصــــدارة الــمــجــمــوعــة الــثــالــثــة 

فــي الــتــصــفــيــات، بــرصــيــد 18 نقطة 
ــا، مبتعًدا بفارق 

ً
وصــافــي 13 هــدف

نقطتين عن المنتخب اإليطالي بطل 
يــورو 2020، الــذي فشل بـــدوره في 
التأهل للمونديال بعد الخسارة من 
مقدونيا الشمالية في نصف نهائي 

الملحق األوروبي.
ــيــــات  ــفــ ــتــــصــ ــالــ وفــــــــــي رحـــــلـــــتـــــه بــ
ــة لــلــنــســخــة  ــلــ ــؤهــ ــمــ األوروبــــــــيــــــــة الــ
ــال، حــقــق  ــديــ ــونــ ــمــ الــــجــــديــــدة مــــن الــ
المنتخب الــوطــنــي الــســويــســري 5 
انتصارات و3 تعادالت، بينما خلت 

سجالته من الهزيمة.
أمــــــا عـــــن اســـــتـــــعـــــدادات الـــفـــريـــق 
ـــا 

ً
ــم 16 عـــالـــمـــًيـــا وفـــق ــ الــمــصــنــف رقـ

للفيفا للنهائيات، فعلى غرار معظم 
المنتخبات األوروبية المونديالية، 
خـــاض الــســويــســريــون مــنــذ مــارس 
الــــمــــاضــــي 9 مـــــبـــــاريـــــات، 3 مــنــهــا 

ات فــي دوري األمــم  ودّيــــة، و6 لــقــاء
األوروبية.

وفــي الـــوديـــات، حققت سويسرا 
ــع كـــوســـوفـــو  ــ ــًيــــا مـ ــابــ  إيــــجــ

ً
تـــــعـــــادال

بنتيجة )1-1(، بينما خــســرت من 
إنكلترا )1-2(، وسقطت أمــام غانا 

بثنائية نظيفة.
ويـــضـــم الــمــنــتــخــب الــســويــســري 
تــحــت الــقــيــادة الفنية للسويسري 
ــراد يــاكــيــن فـــي صــفــوفــه الــثــنــائــي  مــ
ــال  ــ ــنـ ــ ــم أرسـ ــا نــــجــ ــاكــ غــــرانــــيــــت تــــشــ
اإلنكليزي وشيردان شاكيري العب 

وسط ليفربول السابق.

1:00م
الكاميرون x سويسرا

موتينغ نجم منتخب الكاميرون إلى جانب 
جانب من تدريبات المنتخب السويسري )أ ف ب(المدرب سونغ خالل التدريبات

أوتشوا يتحول إلى »قديس« في المكسيك
بوصفهم مؤمنين بالمعجزات، كما 
هم دائما، أقّر المشجعون المكسيكيون 
بـــمـــهـــارات حـــــارس مـــرمـــى منتخبهم 
الــــوطــــنــــي جـــيـــريـــمـــو أوتــــــشــــــوا، الــــذي 
صــّوروه كما لو كان قديسا، للتعبير 
عن امتنانهم له، بعدما تصّدى لركلة 
ــذهــا مــهــاجــم بــولــنــدا وبـــرت 

ّ
ــــزاء نــف جـ

ليفاندوفسكي في مستهل مشوارهما 
بمونديال قطر 2022.

ــريـــحـــات لـــــ »إفــــــــــي«، أكـــد  وفــــــي تـــصـ
مشجع من العاصمة مكسيكو سيتي 
ُيــدعــى يــوفــانــي مــايــا »أوتـــشـــوا، يــا لك 
من شجاع، أنقذت ركلة جــزاء عندما 
ــا نعتقد أنـــه غــيــر مــمــكــن. أوتــشــوا، 

ّ
كــن

أنت األفضل«.
ولعب أوتشوا، حارس كلوب أميركا 
المكسيكي، دور البطولة في المباراة 
األولــى للمكسيك أمام بولندا، بعدما 
ــزاء، التي  تــصــّدى بــنــجــاح لــركــلــة الـــجـ
نفذها المهاجم البولندي في الدقيقة 
ــتـــي انــتــهــت  58 مــــن عـــمـــر الــــمــــبــــاراة الـ

بالتعادل السلبي بين المنتخبين.
وعــلــى عــكــس أنـــصـــار »الـــتـــري« في 
قـــطـــر، الـــذيـــن لـــم يــتــمــّكــنــوا مـــن شــرب 

الكحول، فإن أولئك الذين احتفلوا في 
ســـاحـــات الــمــكــســيــك شـــربـــوا جــعــة في 
أجــواء احتفالية عقب نهاية المباراة 

األولى.
وردد المشجعون هتافات لتشجيع 
المنتخب الوطني، بينما توسلوا للرب 
من أجل دعم »التري« في مونديال قطر.

وقــــال رافــــا بـــولـــيـــدو، مــشــجــع آخـــر، 
تعقيبا على المباراة »أظهر أوتشوا 
أنه دائما يقّدم أداء جيدا في نهائيات 
كــأس العالم؛ المكسيك لعبت مباراة 
مــمــتــازة. أعــتــقــد أنــنــا ســنــقــضــي على 
األرجنتين بانتصار )2-1(، في مباراة 

رائعة أخرى ألوتشوا«.
ــان الــنــصــب الـــتـــذكـــاري لــلــثــورة،  وكــ
ــة في  ــزيـ ــد أكـــثـــر الــمــعــالــم رمـ ــو أحــ وهــ
مكسيكو ســيــتــي، مــســرحــا الحــتــشــاد 
اآلالف مــن أنــصــار »الــتــري« لمشاهدة 
المباراة عبر شاشات عمالقة، حيث 
ــوا بـــأعـــلـــى أصــــواتــــهــــم عــنــدمــا  ــرخــ صــ
أنــقــذ أوتـــشـــوا الــركــلــة مـــن األســـطـــورة 

ليفاندوفسكي.
ــا أنــــقــــذ حــــــــارس الـــمـــرمـــى  ــدمــ ــنــ وعــ
تسديدة نجم برشلونة، قام مستخدمو 

الــــشــــبــــكــــات االجــــتــــمــــاعــــيــــة بــــإظــــهــــار 
إبـــداعـــاتـــهـــم مـــن خــــالل إشــــــارات شكر 

لالعب المكسيكي.
وكان أكثر عمل إبداعا هو المونتاج 
الذي يظهر فيه القديس تداوس )واحد 
من رسل المسيح عيسى االثني عشر( 
بوجه جييرمو أوتشوا للتعبير عّما 

فعله للمنتخب الوطني هذه الليلة.
وأصبح مونديال قطر هو الخامس 
بالنسبة ألوتشوا، حيث كان بديال في 
ألمانيا 2006 وجنوب إفريقيا 2010 
قبل أن يصبح الحارس األساسي في 

البرازيل 2014 وروسيا 2018.
ــبـــي،  ــلـ وفـــــــي ضـــــــوء الـــــتـــــعـــــادل الـــسـ
انــفــرد المنتخب الــســعــودي بــصــدارة 
المجموعة بثالث نقاط، بينما تأتي 
كل من بولندا والمكسيك خلفه بفارق 
نقطتين، بينما يتذيل األرجنتين قاع 

الترتيب دون نقاط.
)إفي(

إيتو يحضر تدريبات 
منتخب بالده

شهدت تدريبات المنتخب الكاميروني أمــس حضور 
رئــيــس االتـــحـــاد الــكــامــيــرونــي لــكــرة الــقــدم الــنــجــم العالمي 

صــامــويــل إيــتــو قــبــل مــواجــهــة ســويــســرا بــكــأس الــعــالــم، لتحفيز 
الالعبين قبل افتتاح مشوارهم في مونديال قطر 2022. وكان إيتو رشح 

خالل تصريحات سابقة حصول منتخب بالده على اللقب. 
وتخوض الكاميرون منافسات البطولة ضمن مجموعة هي األصعب 

بين المجموعات الى جانب منتخبات صربيا والبرازيل وسويسرا.

هيكتور مورينو يهنئ زميله أوتشوا بعد انتهاء المباراة أمام بولندا

 إمبولو أسد سويسري 
غير مرّوض

إذا كان بريل إمبولو ُولد في الكاميرون، فإنه نشأ في سويسرا، وهذا 
سبب اختياره الدفاع عن ألوان »ناتي« بداًل من »األسود غير المروضة«. وقال 
إمبولو، قبل مواجهة اليوم: »إذا سّجلت )هدفا(، فسأحاول عدم االحتفال. 
لكن كرة القدم هي رياضة المشاعر. إذا احتفلت، فلن يكون ذلك 

ضد بلدي األم. ولكن ألنني أريد الفوز«.
وأضــــاف الــالعــب الــبــالــغ مــن الــعــمــر 25 عــامــا وأحــد 
ط عليهم األضواء في مواجهة 

ّ
سل

ُ
الالعبين الذين ست

سويسرا والكاميرون بملعب الجنوب في الوكرة: 
»إنها مباراة خاصة جدا جدا بالنسبة لي ولجميع 
أفراد عائلتي. ألنها نوع من الصراع! ستكون هناك 

الكثير من المشاعر في هذه المباراة«.
ووصــــل إمــبــولــو إلــــى ســويــســرا فـــي ســـن الـــرابـــعـــة مع 
قين، وتم اكتشاف موهبته في سن 

َّ
والدته وشقيقه، ألن والديه كانا ُمطل

الثالثة عشرة من قبل نادي بازل، وسرعان ما تم اختياره للعب للمنتخب 
السويسري، لكنه لم يكن يحمل الجنسية السويسرية، وتواصل معه »األسود 
غير المروضة« بالكاميرون، في سن السابعة عشرة، والتي ما زال يكن لها 

حبا جارفا؛ ألن اسرته تقيم فيها.

شعبية كبيرة

ويشعر إمبولو إنه في موطنه في سويسرا أيضا، حيث يتمتع بشعبية 
كبيرة.

يؤّكد ليونيل بيتيه الصحافي في جريدة »لو تــان«: »لديه هذه القدرة 
ــه مــواطــن كاميروني  عــلــى الــتــحــدث إلـــى ســويــســرا بــأكــمــلــهــا«، مضيفا »إنـ
يتحّدث الفرنسية نشأ في سويسرا الناطقة باأللمانية، ويتحّدث الفرنسية 
واأللمانية بشكل مثالي. ال يكاد يوجد أحد باستثناء )المتزلجة الرا( غوت- 
بهرامي أو )روجيه( فيدرر من بين أفضل الرياضيين في سويسرا لإلجابة 
على الجميع بلغتهم. من أجل أن تصبح نجما رياضيا وطنيا، ذلك مهم«.

وفي صفوف سويسرا، لعب في الجناحين األيمن واأليسر بحكم أن مركز 
رأس الحربة كان محجوزا لهاريس سيفيروفيتش. كان إمبولو أكثر على 
الجناح، أو مهاجم مزيف، أو حتى على مقاعد البدالء... هو اآلن في مستوى 

جيد مع فريقه موناكو بتسجيله 
ثمانية أهداف في 23 مباراة.



العدد 5192 / الخميس 24 نوفمبر 2022م / 30 ربيع اآلخر 1444هـ

رياضة
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7:00م
البرتغال x غانا

»القليل« من رونالدو في مواجهة »النجوم السوداء« البرتغال بـ
يخوض منتخب البرتغال أولى 

مبارياته في نهائيات كأس 
العالم لكرة القدم اليوم أمام 

منتخب غانا، ضمن الجولة 
األولى من المجموعة الثامنة 

في الدور األول للبطولة.

يــســتــهــل مــنــتــخــب الــبــرتــغــال 
مـــشـــواره فـــي الــمــونــديــال الــيــوم 
بلقاء نظيره منتخب غانا ضمن 
ــى مــن المجموعة  الــجــولــة االولــ
الـــــثـــــامـــــنـــــة فـــــــي الـــــــــــــــدور االول 

»المجموعات«.
وبعدما كان مركز الثقل أينما 
 
ً
حــل، بــات رونــالــدو يشكل عبئا

حتى على المنتخب الوطني بعد 
الهجوم الـــذي شنه على فريقه 
مانشستر يونايتد اإلنكليزي 
ومدربه الهولندي إريك تن هاغ، 
ما يجعل البرتغال مثقلة بهمه.

ــب بــحــجــم  ــاعــ ــبـــة لــ ــالـــنـــسـ وبـ
رونـــــــالـــــــدو الـــــــــذي كـــــــان صـــــورة 
المنتخب لقرابة عقدين من الزمن 
بمبارياته الـ191 وأهدافه الـ117 
)رقم قياسي دولي(، أن تخوض 
بـــطـــولـــة بـــحـــجـــم كــــــأس الـــعـــالـــم 
وكثيرون يتحدثون عن ضرورة 
ــــدرب فـــرنـــانـــدو  ــمـ ــ أال يـــشـــركـــه الـ
 كي ال يؤثر 

ً
سانتوش أساسيا

على أداء المنتخب، فهذا مؤشر 
 على حجم المشكلة 

ً
كبير جـــدا

الــتــي أوقــــع نــفــســه فــيــهــا أفــضــل 
العب في العالم خمس مرات.

ووصــــــل األمــــــر بــصــحــيــفــة »آ 
بـــوال« البرتغالية الـــى الــخــروج 
بــعــنــوان »الــقــلــيــل مــن رونـــالـــدو، 
الـــمـــزيـــد مــــن الـــبـــرتـــغـــال«، رغــبــة 
مــنــهــا بـــأن يــكــون الــتــركــيــز على 
المنتخب الوطني الباحث عن 
محاولة االنضمام الى العمالقة، 
ــفـــوز بــلــقــبــه الــعــالــمــي األول،  والـ
ليضيفه الـــى تــتــويــجــه الــقــاري 
ــام 2016 في  األول والــوحــيــد عـ

كأس أوروبا.

سيلفا: نحن جاهزون

وحـــاول العــبــو البرتغال 
ــيــــف وطــــــــــــأة مـــشـــكـــلـــة  ــفــ تــــخــ

ــم نـــجـــم  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ رونــــــــــــالــــــــــــدو، وبـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي اإلنــكــلــيــزي 
بـــرنـــاردو سيلفا الــــذي قـــال إن 

األجواء »ممتازة«.
وانهالت األسئلة على سيلفا 
 أن زميله 

ً
بشأن رونالدو، مؤكدا

مــركــز ومــتــحــفــز. وقــــال سيلفا: 
األخـــبـــار اآلتــيــة مــن إنــكــلــتــرا ال 
شــأن لها بالمنتخب الوطني. 
 ،

ً
كما ال تعنيني أنــا شخصيا

وبــالــتــالــي لــن أقــــوم بالتعليق 
عليها.

ــا »مــســألــة  ــهـ وشــــــدد عـــلـــى أنـ
تتعلق بــه )رونـــالـــدو( ويتعين 
ــــردي مع  عــلــيــه حــلــهــا بــشــكــل فـ
 
ً
الشخص الــمــنــاســب«، مضيفا

 ،
ً
 ومركزا

ً
»أرى رونالدو متحمسا

ــثـــل أي شـــخـــص آخـــــــر، وهـــو  مـ
العب آخر هنا لمساعدة بلدنا 

والمنتخب الوطني«.
وتألق منتخب البرتغال في 
فوزه الودي التحضيري األخير 
عـــلـــى نـــيـــجـــيـــريـــا 4-1 بــغــيــاب 

رونالدو.
ورأى سيلفا أنه من الطبيعي 
أن يــعــمــل الــفــريــق بــشــكــل جيد 
 »من 

ً
من دون رونالدو، مضيفا

الــواضــح أنــه جــزء مــن الفريق، 
 
ً
لــكــن عــنــدمــا ال يــكــون مــوجــودا

نعرف كيف نرد. عندما ال يكون 
هــنــاك، نستجيب بشكل جيد. 

نحن جاهزون«.
 )

ً
واعتبر أن »هناك 26 )العبا

منا، وال يهم ما إذا كان شخص 
أو آخر )يلعب(«.

مجموعة مفتوحة

ويخوض رونالدو مشاركته 
الخامسة في كأس العالم التي 
يفتتحها أبطال أوروبـــا 2016 

ضد غانا اليوم.
 
ً
 ظاهريا

ً
وبدا ابن الـ37 عاما

غير متأثر بالجدل الذي تسبب 
 »الجو العام ممتاز. 

ً
به، مطمئنا

الاعب التالي الــذي يأتي إلى 
هــنــا، لــيــس عليكم أن تــســألــوه 
عن ذلك، ال تتحدثوا عني، ليس 
عليكم التحدث عن كريستيانو 
رونالدو. ساعدوهم واسألوهم 

عن كأس العالم«.

وفــــــــي مــــجــــمــــوعــــة مـــفـــتـــوحـــة 
يـــصـــعـــب الـــتـــكـــهـــن بــنــتــائــجــهــا، 
ــالـــدو ان يصبح  ســيــحــاول رونـ
 على االقل 

ً
أول العب يحرز هدفا

في خمس نسخ مختلفة لكأس 
الــعــالــم )مـــن 2006 إلـــى 2022(، 
لــيــتــفــوق عــلــى أســـمـــاء عظيمة 
أمـــثـــال االســــطــــورة الــبــرازيــلــيــة 
بيليه وااللمانيين ميروساف 

كلوزه وأوفه زيلر.
ــبـــدو  ــه، يـ ــمــ ــجــ ــل نــ ــثــ ــن مــ ــ ــكـ ــ ولـ
المنتخب البرتغالي في تراجع، 
لـــكـــن ســـانـــتـــوش ال يــفــتــقــر الـــى 
ــــب، إذ تـــضـــم كــتــيــبــتــه  ــواهـ ــ ــمـ ــ الـ
 بــــــــارزة أمــــثــــال جــــواو 

ً
ــا ــ ــــوهـ وجـ

فيليكس، ورافايل لياو، وبرونو 
فرنانديش، وجـــواو كانسيلو، 
وروبن دياش، وبرناردو سيلفا 

وغيرهم.
لكنه اآلن أمام تحدي تجديد 
أسلوب فريق ُبني بالكامل حول 
ــالــــدو الــمــرشــح لــلــمــشــاركــة  رونــ
 ضـــد غــانــا فـــي تــكــرار 

ً
أســـاســـيـــا

ــدور الــمــجــمــوعــات عـــام 2014  لــ
حين فاز »سيليساو« أوروبا 1-2 
بفضل هدف »سي آر 7« بالذات.

ثقة غانا

مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، يــــبــــدو 

الــمــنــتــخــب الــغــانــي عــلــى ثقة 
بقدرته على تخطى الصعاب 

وعبور دور المجموعات.
وأكـــــــد أوتـــــــو ادو الـــمـــديـــر 
ــا أنـــه  ــانــ الـــفـــنـــي لـــمـــنـــتـــخـــب غــ
يــضــع نــصــب عــيــنــيــه الــتــأهــل 
لـــــــأدوار اإلقـــصـــائـــيـــة لــكــأس 
العالم للمرة األولــى منذ 12 

عاما.
وبـــلـــغ مــنــتــخــب غـــانـــا دور 
الثمانية في مونديال 2010 
فــي أفــضــل إنــجــاز لــه، وأشــار 
ادو إلـــى أن فــريــقــه يستطيع 
ــاز وربـــمـــا  ــجــ ــــذا اإلنــ تــــكــــرار هـ
تخطيه، ليصبح أول منتخب 

إفريقي يبلغ المربع الذهبي.
ــل مـــواجـــهـــة  ــبـ ــال ادو قـ ــ ــ وقـ
الــبــرتــغــال »نـــأمـــل بـــلـــوغ دور 
الستة عشر، لدينا فريق جيد 
وبإمكانه الفوز على أي فريق 

بالمجموعة«.
وتضم المجموعة الثامنة 
ــا  ــ ــ ــوريـ ــ ــ أيــــــــضــــــــا مـــــنـــــتـــــخـــــب كـ
الــجــنــوبــيــة، وكـــذلـــك منتخب 
أوروغــواي الذي أطاح بغانا 
بــســيــنــاريــو مثير لــلــجــدل من 
دور الــثــمــانــيــة فــي مــونــديــال 

جنوب إفريقيا 2010.
ويعول منتخب غانا الذي 
ــال  ــديــ ــونــ ــــوغ مــ ــلـ ــ ــل فـــــي بـ فــــشــ

روســيــا 2018، عــلــى عــدد من 
الــاعــبــيــن الــمــولــوديــن خــارج 
غــانــا، مــثــل إيــنــاكــي ويليامز 

المولود في بيلباو.
ــــود فــي  ــولـ ــ ــمـ ــ وقــــــــال ادو الـ
هــامــبــورغ »لــديــنــا الكثير من 
األفـــراد الــجــدد، أيضا بسبب 
أنــهــم غــيــروا جــنــســيــتــهــم، لــذا 
مـــن الــمــهــم أن نــنــضــج ســويــا 
كفريق وأن يعرف الاعبون 

أفكاري«.
 )أ ف ب(

أنــدريــه )ديــــدي( أيــو نجم 
غانا وزميله ساليس

لياولياو                                يحمل آمال »سيليساو أوروبا«يحمل آمال »سيليساو أوروبا«
يــخــوض رافــايــل لــيــاو مونديال 
قطر وعالم كرة القدم تحت قدميه، 
إذ تشخص عيناه إلى كأس العالم، 
ــد أبـــــــرز الـــنـــجـــوم  ــبــــدو أحــــ حـــيـــث يــ
الــصــاعــديــن فــي أوروبــــا مستعدا 
ــنــــه  الرتـــــــــــــــداء عــــــبــــــاءة مــــواطــ
كريستيانو رونــالــدو مع 
أفــول نجمه مع منتخب 

البرتغال.
ــاو، ابــن  ــيـ تـــطـــور لـ
الــــــــــــ23 عــــــامــــــا، مــن 
العــــــــــــــــــــــب شـــــــــــاب 
موهوب مع أداء 
ــر مــســتــقــر  ــيــ غــ
ــــاح  ــنـ ــ إلــــــــــــى جـ
متألق وعامل 
ــــي فــي  ــاســ ــ أســ
الفوز، ليساهم 
الموسم الماضي 
في تتويج ميان بلقب 

الدوري اإليطالي.
وســاعــدت أهـــداف لياو 
)7( وتــمــريــراتــه الحاسمة 

)10( فـــي جــمــيــع الــمــســابــقــات هــذا 
الموسم، على إعادة »روسونيري« 
ــــي ســعــيــه  ــراع فـ ــ ــــصــ إلــــــى دائـــــــــرة الــ
لاحتفاظ بلقب »سكوديتو« وبلوغ 
دور ثــمــن الــنــهــائــي مــــن مــســابــقــة 
دوري أبــطــال أوروبــــا وذلـــك للمرة 
األولى منذ 9 أعوام، وتحديدا منذ 

عام 2014.

تحركات سريعةتحركات سريعة

ويتميز لياو بتحركاته السريعة 
وبتوازنه داخل المستطيل األخضر، 
فــي حين صقل موهبته بــإشــراف 
المدرب ستيفانو بيولي ليتحول 
إلى ممرر حاسم وهــداف ويصبح 
قبلة أنظار عشاق الكرة المستديرة 
فــي كــل مــرة يــشــارك فيها بقميص 

نادي مدينة ميانو.
ومــــن بــعــض الـــنـــواحـــي، تعكس 
مسيرته صــــورة طــبــق األصــــل عن 
السنوات األولى لمواطنه المخضرم 
(، والــذي انتهى 

ً
رونــالــدو )37 عــامــا

الـــثـــاثـــاء مـــشـــواره مـــع مانشستر 
يونايتد اإلنكليزي ويمر بمرحلة 
تراجع سريع إن كان من ناحية األداء 
أو مكانته في كرة القدم العالمية، 
ليعتبر البعض أن »سي آر 7« وصل 
إلــــى نــهــايــة مــســيــرتــه الــكــرويــة في 

الماعب.
واعتبر الــمــدرب السابق لفريق 
الـــشـــبـــاب فــــي ســبــورتــيــنــغ تــيــاغــو 
فرنانديش عام 2019 أن لياو كان 
أفــضــل العـــب فــي تــاريــخ أكاديمية 
الــنــادي، ال بــل أفــضــل مــن رونــالــدو 

كاعب شاب.
وعن هذه الحقبة يقول لياو في 
مارس: »أردت أن أظهر للجميع من 
أنا، حتى لو لم أكن هدافا حقيقيا، 
مثل مبابي أو رونالدو، وهذان هما 
المهاجمان الــلــذان أدرسهما على 
يوتيوب، وهما مصدر إلهامي. أريد 

أن أصل إلى مستواهما«.

دجيكو جاهز إليقاف كريستيانو
تــحــدث الــغــانــي ألــكــســنــدر دجــيــكــو، الــمــولــود في 
مــونــبــلــيــيــه، عـــن ســعــادتــه »بــجــعــل والــــــدي فـــخـــورا« 
باختياري الدفاع عن ألــوان النجوم الــســوداء، وأكد 

جاهزيته لخوض تحدي المونديال.
المدافع األيسر لنادي ستراسبورغ، والبالغ 28 
ــــى في  ــه ســيــبــدأ مــشــاركــتــه األولـ عــامــا، ال يــصــدق أنـ
نهائيات كأس العالم مع غانا في مواجهة البرتغال 

ونجمها كريستيانو رونالدو اليوم.
• ستلعب أول كأس عالم في مسيرتك االحترافية؟

إنه شعور ال يصدق! عندما أقصينا نيجيريا، قلت 
لعائلتي أنا لن أصدق أنني سأشارك في كأس العالم 
طالما أنني لست موجودا هناك، إنه شيء عظيم، نحن 
واعون بذلك، لكن طالما لم ألعب بعد المباراة األولى، 

فأنا ال أريد أن أصدق ذلك.
• بإمكانك اكتشاف البطولة العالمية من خال 
مواجهة ثنائية ضد كريستيانو رونالدو، هل هذا 

مرهق؟
لكن كل المدافعين يأملون مواجهة أفضل الاعبين 
في العالم! هذا جيد، أنا سعيد. إنه تحٍد أن أشاهد مثل 

هذا الاعب القوي، وأنا أحب التحديات.
• المباراة األخيرة في دور المجموعات ستكون 
ضد األوروغواي، وقد تكون حاسمة من أجل التأهل. 
هل ستكون ثأرية من »السيليستي« ونجمها لويس 

سواريز بلمسة يده الشهيرة؟
لقد تم إخباري بذلك بالفعل، بعد القرعة، بدأت في 
قراءة تعليقات من قبيل دجيكو، ضد سواريز، عليك 

أن تظهر له أن ما فعله ليس جيدا. إنــه اللعب، هذا 
مضحك، وسنفكر فيه بالضرورة.

• مـــا هـــو شـــعـــورك بــالــدفــاع عـــن ألـــــوان »الــنــجــوم 
السوداء«؟

أنا سعيد جدا بجعل والدي فخورا، خصوصا أنه 
غاني، وبالتأكيد عائلته. أنا سعيد باللعب من أجل 
جذوري، بلدي. اآلن هم )عائلته( يجتمعون جميعا 
لمشاهدة مباريات االختيار. غالبا ما يذهب معي 

الى هناك )غانا(.

ألكسندر دجيكو

رافايل لياو

برونو فرنانديز من مدافع إلى صانع ألعاب
ل بــــــرونــــــو فــــرنــــانــــديــــز  تــــــحــــــوَّ
مـــن مـــدافـــع نــحــيــف ونـــاشـــئ في 
ــى صـــانـــع  ــ ــ ضـــــواحـــــي بـــــورتـــــو إلـ
ألــعــاب منتخب البرتغال وقائد 

مانشستر يونايتد اإلنكليزي.
بمساعدة من صديقه لوسيو، 
 مع 

ً
ــارا ــبــ ــتــ أجــــــرى فـــرنـــانـــديـــز اخــ

الفريق المحلي المتواضع لمدينة 
ساو ماميدي دي إنفيستا، الذي 
تــجــد مــنــشــآتــه الــقــديــمــة نفسها 
محصورة بين الضواحي وتقاطع 

الطريق السريع.
ــداه  ــ وفــيــمــا لـــم يــكــن يــمــلــك والـ
الـــقـــدرة عــلــى تــأمــيــن مــواصــاتــه، 
تمكن نادي إف سي إنفيستا من 
اصــطــحــابــه إلـــى الــتــدريــبــات. في 
الثامنة مــن عــمــره، تمتع برونو 
بموهبة كبيرة، لدرجة أن المدرب 
قــرر تخصيص جلسة فــرديــة له 

كل أسبوع.
انضم الشاب »المعجزة« إلى 
فــريــق تــابــع لـــبـــورتـــو، أي دي أر 
بــاســتــيــلــيــرا، حــيــث أمــضــى عــدة 
مــواســم. تسلم الــمــدرب أنتونيو 
ريــبــيــرو، فــرنــانــديــز، وهـــو يبلغ 

.
ً
15 عاما

وفي سن السابعة عشرة، عاد 
فرنانديش إلى بوافيستا، حيث 
ي إلى فئة عمرية واحدة، بناًء 

ّ
ُرق

على طلب مدربه في ذاك الوقت، 
جواكيم سيلفا.

ــان مـــوســـم 2011/  ــ حــيــنــمــا كـ
2012 يــقــتــرب مــن نــهــايــتــه، كــان 
فرنانديز على وشــك االنضمام 

إلى الفريق األول في بوافيستا، 
لكن النادي عانى حينها قضية 
فساد هزت كرة القدم البرتغالية 
بأكملها، حيث تم تنزيل النادي 

إلى الدرجة الثالثة.
انتقل فرنانديز إلــى نــوفــارا، 
فــريــق مـــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة في 
إيــطــالــيــا، مقابل 40 ألــف يــورو، 

لكن مسار العقبات لم ينتِه هنا. 
أكمل تكوينه هناك قبل صعوده 

السلم.
بعد أودينيزي وسمبدوريا، 
ــاد إلــــى الــبــرتــغــال لــُيــبــدع في  عــ
سبورتينغ، ثم وصل إلى »مسرح 
األحام« بمانشستر يونايتد في 

يناير 2020.

برونو فرنانديز خال مباراة سابقة

سانتوس: نركز مع المنتخب فقط

أكد مــدرب منتخب البرتغال األول لكرة القدم، فرناندو سانتوس، 
أن الفريق ال يتناول داخل المعسكر مسألة فسخ مانشستر يونايتد 
لعقد كريستيانو رونالدو، مضيفا أن النجم البرتغالي ال يعلق حتى 

على القضية.
وصــــرح ســانــتــوس، خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي عشية مــواجــهــة غانا 
بمونديال قطر 2022 »لم نتحدث عن تلك المسألة داخــل المجموعة، 
وال حتى هو. األهم أن الاعبين يركزون فيما ينبغي عليهم القيام به، 

وعن أهدافهم«.
وتابع: »ما نرغب فيه أن يستمتع البرتغاليون، وهذا هو هدفنا. البقية 

أمور ثانوية، نركز مع المنتخب فقط«.
وكان رونالدو قد صرح بأنه »حان الوقت المناسب للبحث عن تحّد 
جديد«. وأوضح: »أنا أحب مانشستر يونايتد، وأحب الجماهير، وهذا 
لن يتغير أبــًدا. ومع ذلك، إنه الوقت المناسب للبحث عن تحّد جديد. 

أتمنى للفريق األفضل لبقية الموسم وفي المستقبل«.
وبذلك تنتهي عودة كريستيانو إلى أولد ترافورد، المكان الذي دفعه 
إلى النجومية، حيث فاز للمرة األولى بـ »الكرة الذهبية«، بعد 6 سنوات 

)2003/ 2009( في المرحلة األولى له بالنادي اإلنكليزي.

سانتوس

ــم الـــمـــنـــتـــخـــب  ــ ــــجـ رونـــــــــالـــــــــدو نـ
البرتغالي خال مباراة سابقة



تاريخ األوروغواي أمام طموحات كوريا الجنوبية

يلتقي منتخب األوروغـــواي، بطل 
العالم 1930 و1950، الــيــوم، منتخب 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة ضــمــن المجموعة 
الثامنة من الــدور األول في مونديال 

قطر لكرة القدم 2022. 
على الــورق، من المتوقع أن تكون 
األوروغواي، المنافسة الرئيسة على 
صدارة المجموعة الثامنة ومرشحة 
بقوة لتحقيق نتيجة إيجابية أمــام 
كوريا الجنوبية على ملعب المدينة 
التعليمية ضد فريق يعتبر الحلقة 
األضـــعـــف، ســيــحــدد وتـــيـــرة الــصــراع 
ويمنح »ال سيليستي« الــدفــع الــازم 
لمحاولة الوصول الى ثمن النهائي 
، رغم أن المنتخب 

ً
للمرة الرابعة تواليا

 
ً
االميركي الجنوبي لم يعد متوهجا
ــع ســـنـــوات بــعــد أن  كــمــا كـــان قــبــل أربــ

بات نجما الهجوم لويس سواريس 
وإدينسون كافاني في سن الخامسة 

والثاثين.
وعـــانـــت االوروغـــــــــواي فـــي مــشــوار 
التأهل إذ اضــطــرت خــالــه الــى إقالة 
مدربها االسطوري أوسكار تاباريس 
 على رأس الجهاز الفني، 

ً
بعد 15 عاما

وتــــعــــيــــيــــن ديـــيـــغـــو 
ألـــــــونـــــــســـــــو الـــــــــذي 
ــا الــــى أربــعــة  ــادهـ قـ

 
ً
ــارات تــوالــيــا ــتـــصـ انـ

ــى  ــلــ ضــــــمــــــنــــــت عــ
إثــرهــا المشاركة 

الــرابــعــة عــشــرة في 
العرس الكروي.

ويعود المنتخبان 
األوروغوياني والكوري 

بالذاكرة الى عام 2010 حين تواجها 
 
ً
في ثمن النهائي وخرج األول منتصرا

2-1 بثناية لويس سواريس في طريقه 
لنيل المركز الرابع في أفضل نتيجة 

له منذ 1970.
وســـبـــق لــلــمــنــتــخــبــيــن أن تــواجــهــا 
 فـــي دور 

ً
أيـــضـــا

الـــمـــجـــمـــوعـــات 
عام 1990 حين 

فازت األوروغواي بهدف في الثواني 
األخيرة بفضل دانييل فونسيكا.

وإلــــــى جـــانـــب ســــواريــــس الـــهـــداف 
 ،

ً
الــتــاريــخــي للمنتخب مـــع 68 هــدفــا

(، تعج 
ً
ووصــيــفــه كــافــانــي )58 هـــدفـــا

التشكيلة باعبين يتمتعون بخبرة 
كبيرة مع المدافَعين دييغو غودين 
( ومارتين كاسيريس )35( 

ً
)36 عــامــا

والحارس فرناندو موسليرا )36(.

ــة، مــع  ــ ــابـ ــ ــشـ ــ ـــب الـ ــواهــ ــ ــمـ ــ وتـــــبـــــرز الـ
داروين نونييس وإرنستو فالفيردي 

ورودريغو بنتانكور.
 المدافع رونالد 

ً
وضم ألونسو أيضا

أراوخـــــو رغـــم خــضــوعــه لــجــراحــة في 
عضلة فخذه.

كوريا الجنوبية

من جانبه، سيسعى منتخب كوريا 
الجنوبية الى ايقاف القوة الهجومية 
الضاربة لمنافسه في مباراة اليوم، 
ومن المحتمل ان يلجأ المدرب بابلو 
بــيــنــتــو الـــى الــلــعــب بــأســلــوب دفــاعــي 
ــاد عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بـــحـــت واالعـ

المرتدة في حال سنحت الفرصة.
وتــأهــل منتخب كــوريــا الجنوبية 

لكاس العالم قطر 2022 بعدما تصدر 
المجموعة الثامنة للدور الثاني من 
الــتــصــفــيــات الــمــؤهــلــة لـــكـــأس الــعــالــم 
ثـــم حـــل ثــانــيــا فـــي الــمــجــمــوعــة الـــدور 
النهائي )الثالث( للتصفيات اآلسيوية 

بعد إيران.
ويـــبـــدو مــنــتــخــب كـــوريـــا فـــي أبــهــى 
صورة بل في حالة ربما هي األفضل 
في تاريخ المشاركة الكورية العشرة 
الــســابــقــة فـــي كـــأس الــعــالــم، ويتطلع 
بـــقـــيـــادة الــــمــــدرب الــبــرتــغــالــي بــاولــو 
بينتو إلى تكرار إنجاز 2002 وربما 
الى ابعد من ذلك في حال حالف الحظ 
نــجــوم الــفــريــق وعــلــى رأســهــم هيونغ 

مين سون.

ألونسو: العبونا األفضل في العالم بينتو: هيونغ - مين 
اعتبر مدرب األوروغــواي دييغو سون جاهز

ألونسو أن العبي فريقه هم األفضل 
في العالم، مشددا على ضرورة عدم 
اختزال المنتخب الكوري الجنوبي 

»سون وحده«. بـ
ــال ألــونــســو: »عــنــدمــا أقـــول إن  وقـ
العبي األوروغـــواي هم األفضل في 
العالم، فأنا أقــول ذلــك ألنهم العبو 
ــدا.  ــذا لــيــس تــعــجــرفــا، أبــ فــريــقــي. هــ
إنها مشاعر تخالجني. العبونا هم 
األفـــضـــل«، مضيفا: »هــدفــنــا واضــح 
جدا: المباراة األولى. الساح األفضل 
لنا هو الشعور باالنتماء الى الكرة 

األوروغويانية«.
وتطرق إلى المخضرمين لويس 
ــــون كـــافـــانـــي  ــسـ ــ ــنـ ــ ســــــواريــــــس، وإديـ
ومسألة انتقال األول لفريق بداياته 
نــاســيــونــال لــفــتــرة وجــيــزة مــن أجــل 
تعزيز حظوظه بخوض النهائيات 
لــلــمــرة الـــرابـــعـــة، وانـــضـــمـــام الــثــانــي 
لفالنسيا اإلسباني بصفقة انتقال 
حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر 
يونايتد اإلنكليزي، حيث عجز عن 

فرض نفسه أساسيا.
ــذه فــي  ورأى أن أي »قـــــــرار اتــــخــ

األشـــهـــر األخـــيـــرة، كـــان عــلــى عــاقــة 
بسيليستي. هذا األمر يجعلنا نشعر 
 
ً
بالفخر، نحن، كطاقم فني، لكن أيضا

البلد بأكمله«.
وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــخــصــم األول فــي 
النهائيات كــوريــا الجنوبية، حذر 
ألــونــســو مــن أن »األمـــر ليس مجرد 
ــة مـــشـــاركـــة  ــألـ ســــــــون«، وحــــســــم مـــسـ

مدافعه رونالد أراوخو الذي خضع 
لعملية جــراحــيــة فـــي 28 سبتمبر 
لعاج تمزق في وتر الفخذ األيمن، 

 غيابه.
ً
مؤكدا

أفــاد الــمــدرب البرتغالي لمنتخب كوريا الجنوبية 
باولو بينتو بأن نجم توتنهام اإلنكليزي هيونغ - مين 

سون قادر على المشاركة ضد األوروغواي اليوم.
وخــضــع ســون لعملية جــراحــيــة فــي وقــت ســابــق من 
الشهر الــحــالــي، بعد تعرضه لكسور فــي محيط عينه 
اليسرى خال مباراة لفريقه توتنهام في دوري أبطال 

أوروبا.
 مع المنتخب بقناع على 

ً
ويتدرب ابن الثاثين عاما

وجهه منذ وصوله إلى قطر، وسط ترقب من الجمهور 
الــكــوري الجنوبي الـــذي كــان يخشى غيابه عــن مــبــاراة 

اليوم.
وقــال بينتو، في مؤتمر صحافي، »بإمكان ســون أن 
يلعب... لن تزعجه مسألة ارتـــداء قــنــاع«، مشيرا إلــى أن 

سون تأقلم مع ذلك.
وأردف: »يجب االلتزام بالخطة التي وضعناها منذ 
وصــولــنــا الــى هــنــا، كما أن طريقتنا فــي إدراجــــه ضمن 

 )تأقلمه مع القناع(«.
ً
ظهر أنه بات طبيعيا

ُ
المجموعة ت

وتــابــع: »ســنــرى غــدا كيف سيكون الــوضــع. نــأمــل أن 
يشعر بأكبر قدر ممكن من الراحة«، محذرا »لكنه يعلم 

ونحن نعلم أنه بعد هذه العملية، ال يمكن المخاطرة«.

هوانغ هي - تشان لن يشارك

مخاوف من غياب نونيز

لن يتمكن هوانغ هي - تشان، مهاجم 
المنتخب الكوري الجنوبي، من المشاركة 
فــي مـــبـــاراة فــريــقــه األولــــى بالمجموعة 
الثامنة ضد أوروغواي اليوم، مع تباطؤ 

تعافيه من إصابة في أوتار الركبة.
وعانى مهاجم نادي ولفرهامبتون 
واندرارز من مشاكل في أوتار الركبة 
قبل وصوله إلى قطر للمشاركة في 
كأس العالم، ويتعافى بوتيرة أبطأ 
مقارنة بما كان متوقعا، وقال المدرب 
باولو بينتو، في مؤتمره الصحافي 
أمس قبيل المباريات، إن هوانغ »لن 

يكون مستعدا للعب غدا«.
ولم يدرج االتحاد الكوري لكرة القدم 
»مصاب«، لكنه غاب عن  هوانغ رسميا كـ
تــدريــبــات فــريــقــه، أمـــس األول الــثــاثــاء، 
وبدال من ذلك قام بممارسة الرياضة على 
دراجة ثابتة، ومارس بعض التدريبات 
الفردية. كان هذا بعد 4 أيام من مشاركته 
في بعض التدريبات االستراتيجية مع 

باقي أفراد فريقه.
ويعد هوانغ عنصرا مهما في الهجوم 
ــه عــلــى الــهــجــوم  ــدراتـ الــــكــــوري، بــفــضــل قـ

والتعامل مع المدافعين.

كشفت صحيفة »الصن« البريطانية 
أن مهاجم ليفربول داروين نونيز مهدد 
بالغياب عن مباراة أوروغواي وكوريا 
الجنوبية اليوم في كأس العالم 2022.

وأشارت إلى أن نونيز غادر تدريبات 
األوروغـــــــــــواي بــــداعــــي اإلصــــابــــة الــتــي 

تعرض لها في الكاحل.
وأوضــحــت أنــه في حــال تأكد غياب 
نــونــيــز فــســيــشــارك بـــــداًل مــنــه ديــيــغــو 
ألــونــســو أو إديـــســـون كــافــانــي لــقــيــادة 

هجوم األوروغواي.
وختمت بأن مهاجم ليفربول تلقى 
العاج في الملعب، ويأمل الجهاز الفني 
أال تـــؤثـــر اإلصـــابـــة عــلــى حــظــوظــه في 

المشاركة أمام كوريا الجنوبية.

األنظار نحو كيم مين - جاي »الوحش«
سيطرت اإلصابة في وجه سون هيونغ- مين 
على استعداد كوريا الجنوبية لبدء مشوارها 
في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، لكن 
وجود كيم مين- جاي الُملقب بـ »الوحش« في 
قلب دفاعها يمكن أن يكون بنفس األهمية في 

مونديال قطر.
وحظي الــمــدافــع المميز بتقدير كبير منذ 
انتقاله من نادي فناربغشة التركي إلى نادي 
نابولي اإليطالي في الصيف الماضي مقابل 

 على 18 مليون يورو.
ً
ما يزيد قليا

مــنــذ ذلـــك الــحــيــن، لــعــب الــمــدافــع الــبــالــغ من 
 في عدم تعرض 

ً
 حاسما

ً
 دورا

ً
العمر 26 عاما

نابولي ألي خسارة في دوري الدرجة األولى 
اإليطالي وتمسكه بالصدارة قبل توقف الدوري 

 بسبب بطولة كأس العالم في قطر.
ً
مؤقتا

يـــرتـــبـــط كـــيـــم طــــويــــل الـــقـــامـــة بــــطــــول 1.90 
متر، منذ فترة طويلة باالنتقال إلــى الــدوري 
اإلنكليزي الممتاز، ومانشستر يونايتد هو 
أحــدث نــاٍد إنكليزي ُيقال إنــه ُمهتم بالتعاقد 

معه.
للتأكيد على مدى روعته في إيطاليا، اختير 
كيم في دوري الدرجة األولى اإليطالي كأفضل 

العب عن شهر سبتمبر.
وفي شهر أكتوبر كان أفضل العب من اتحاد 

العبي كرة القدم اإليطاليين.
ووصفت وكالة األنــبــاء الكورية »يونهاب« 
المدافع كيم - الــذي سُيكلف بمهمة الحد من 
خــطــورة لــويــس ســواريــز ودارويــــن نونيز في 

مباراة كوريا الجنوبية األولى في كأس العالم 
2022 - بأنه »صخرة في الدفاع«.

حصل كيم على لقب »الوحش« بسبب بنيته 
الــجــســديــة الــقــويــة وكــذلــك قــدرتــه عــلــى إيــقــاف 

المنافسين بشراسته.
لكن كيم أكثر من مجرد مدافع يمتاز بالقوة 
وقـــطـــع الـــكـــرة فـــي الـــخـــلـــف، فــلــديــه ســـرعـــة في 
التحرك والــتــقــدم لــأمــام، وتمركز جيد، وهو 

 في السيطرة على الكرة.
ً
هادئ جدا

ظـــهـــر كـــيـــم ألول مـــــرة مــــع مــنــتــخــب كـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة عـــام 2017 وخــــاض حــتــى اآلن 44 
مباراة دولية، لكن هــذه ستكون أول مشاركة 

له في نهائيات كأس العالم.
انتقل كيم إلى نابولي بعد أن غادر المدافع 
ــدى جــمــاهــيــر  كـــالـــيـــدو كــولــيــبــالــي الــُمــفــضــل لــ
ــنــــوب اإليــــطــــالــــي إلــــــى نــــــــادي تــشــيــلــســي  ــجــ الــ
اإلنــكــلــيــزي، لكن كيم أوضـــح منذ الــيــوم األول 
أنــه ال يرغب فــي أن ُينظر إليه على أنــه بديل 

للدولي السنغالي.
وقــــال كــيــم، الــــذي يــتــضــمــن وشــــم عــلــى يــده 
العبارة الاتينية »كارب ديم« أو »اغتنم اليوم«: 
أنا مجرد مدافع يريد بذل كل ما لديه من أجل 

فريقه.
وأكمل: كوليبالي أسطورة، وأنا مدافع شاب 

تعلمت الكثير في فترة زمنية قصيرة.

... وآخر من تدريبات المنتخب الكوري الجنوبيجانب من تدريبات المنتخب األوروغواياني

7:00م
األوروغواي x كوريا ج

دييغو ألونسو
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ــن عــلــى األرجــنــتــيــن، بــقــيــادة  يــتــعــيَّ
 هزيمة 

ً
ليونيل ميسي، أن تنحي جانبا

مفاجئة أمــام السعودية تسببت في 
جــرح غــائــر لكرامتها، وأن تستدعي 
الـــــروح الــقــتــالــيــة لــجــيــل ســابــق واجـــه 
انتكاسة مماثلة في 1990 إذا أرادت 

الفوز بكأس العالم للمرة الثالثة.
ــدأت مــحــاولــة ميسي الخامسة  وبــ
واألخــيــرة لتخليد اسمه مثل دييغو 
مارادونا بين األرجنتينيين من خالل 
الفوز بأكبر لقب في كرة القدم بشكل 
عـــت األرجــنــتــيــن  ــي، حـــيـــث تـــجـــرَّ ــارثــ كــ
هــزيــمــة مــنــكــرة 1-2 أمــــام الــســعــوديــة، 
ــدة  ــ ــــس األول )الــــثــــالثــــاء(، فــــي واحـ أمـ
مــن أكــبــر مــفــاجــآت الــبــطــولــة عــلــى مر 

تاريخها.
ومع ذلك، قد يتشجع ميسي وفريقه 
البائس حين يتذكر ما حدث قبل 32 
 عــنــدمــا بـــدأت األرجــنــتــيــن كــأس 

ً
عــامــا

العالم في إيطاليا بخسارة مفاجئة 
أمام الكاميرون، لكنها واصلت طريقها 

لتبلغ النهائي.
ــال مـــدافـــع األرجــنــتــيــن الــســابــق  ــ وقـ
بابلو زاباليتا: »هل مازلنا نستطيع 
 
ً
الفوز بها؟ بالطبع نعم«، مستشهدا
بنسخة 1990، رغم أن الفريق القادم 
مــن أميركا الجنوبية خسر المباراة 
النهائية وقتها أمام ألمانيا الغربية. 

.»
ً
ال يزال المشوار طويال

ولـــم يــنــطــق العــبــو األرجــنــتــيــن من 
ــاء مــــغــــادرتــــهــــم مــلــعــب  ــ ــنـ ــ الــــصــــدمــــة أثـ
لوسيل، بعد خسارة سجلهم الرائع 
بعدم الهزيمة في 36 مباراة متتالية، 

فــيــمــا احـــتـــفـــل الـــســـعـــوديـــون بــجــنــون 
حولهم.

إظهار القوة الحقيقية

لــكــن مـــع تــالشــي الــغــبــار، اســتــعــاد 
العبو األرجنتين حماسهم، وتحول 
تركيزهم إلى مباراتين هائلتين في 
ــد الــمــكــســيــك  الــمــجــمــوعــة الــثــالــثــة ضـ

وبولندا.
( لــزمــالئــه: 

ً
وقـــال ميسي )35 عـــامـــا

ــان الـــوقـــت اآلن لــنــكــون مــتــحــديــن  ــ »حـ
أكثر من أي وقت مضى، إلظهار قوتنا 
الحقيقية. األمر متروك لنا إلصالح ما 
فعلناه بشكل سيئ. لنفعلها من أجل 

ميسي وروح مارادونا«. 
ـــه الــمــدرب ليونيل سكالوني  ووجَّ
نــفــس الــرســالــة لــفــريــقــه، وقــــال: »ليس 
لدينا أي خيار سوى رفع المعنويات 
. ســنــحــلــل الــهــزيــمــة 

ً
ــــدمــــا

ُ
ــُمـــضـــي ق والـ

بهدوء، ويجب أن نعمل على الجوانب 
التي لم تسر على ما يرام«.

وقد يركز سكالوني في التدريبات 
على ضــرب مصيدة التسلل، بعد أن 
وضــــع مــيــســي والوتــــــــارو مــارتــيــنــيــز 
الـــكـــرة فـــي الــشــبــاك أربــــع مــــرات فيما 
بينهما بالشوط األول أمــام منتخب 
 
ً
السعودية، لكن الحكم احتسب هدفا

 فقط لمصلحة ميسي من ركلة 
ً
واحدا
جزاء.

ورغم أن األرجنتين عززت دفاعها 
فـــي اآلونـــــة األخـــيـــرة لــيــواكــب قــوتــهــا 
الــهــجــومــيــة الــضــاربــة، عــانــى الــفــريــق 

فــتــرة عـــدم تــركــيــز لــمــدة عــشــر دقــائــق 
مــجــنــونــة ســجــل خــــالل الــســعــوديــون 

هدفين، ليقلبوا المباراة.
ويـــجـــب عــلــى ســكــالــونــي أن يعيد 
بسرعة الصالبة الدفاعية التي خدمت 

 
ً
 رائعا

ً
، لتحقق سجال

ً
األرجنتين كثيرا

بــعــدم الهزيمة منذ منتصف 2019، 
لتحتل المركز الثالث في التصنيف 
الــعــالــمــي، وتصبح أبـــرز المرشحين 

للقب في قطر.

ــال الــمــشــجــع لــيــونــيــل رودريــغــيــز  وقــ
 بــالــلــونــيــن األزرق 

ً
ــو يـــرتـــدي عــلــمــا وهــ

 بـــوجـــه مــيــســي وهــو 
ً
واألبـــيـــض مــزيــنــا

ــأحــــد شــــــوارع  ــه بــ ــائــ ــدقــ ــــع أصــ يـــســـيـــر مـ
العاصمة القطرية )الدوحة(: »يجب أن 

نفعلها من أجل ميسي وروح مارادونا 
وكل األرجنتينيين.

مــبــاراة الــســعــوديــة مــجــرد كــبــوة. دع 
العالم يستمتع بها اآلن، لكننا فريق 
رائع، وسنضحك في النهاية«.  )رويترز(

هل تضحك األرجنتين الجريحة في النهاية؟هل تضحك األرجنتين الجريحة في النهاية؟

العبو المنتخب األرجنتيني بعد نهاية المباراة أمام السعودية     )د ب أ(

الفرنسية فرابارت تدخل الفرنسية فرابارت تدخل 
تاريخ كأس العالمتاريخ كأس العالم

دخــلــت الفرنسية ستيفاني فــرابــارت 
التاريخ من جديد بعد أن أصبحت أول 
حــكــم مـــن الـــســـيـــدات تـــشـــارك فـــي مـــبـــاراة 
بكأس العالم، بعد مشاركتها كحكم رابع 
في مباراة بولندا والمكسيك الثالثاء في 
أولى جوالت المجموعة الثالثة بمونديال 

2022 بقطر.
 ضــمــن 6 

ً
وتــعــد صــاحــبــة الــــ 38 عـــامـــا

ســـيـــدات وقــــع عــلــيــهــن اخـــتـــيـــار االتـــحـــاد 
ــا( لــتــســجــيــل  ــفـ ــيـ ــقــــدم )فـ الــــدولــــي لـــكـــرة الــ
أسمائهن في تاريخ اللعبة بالمشاركة 
ــكـــروي األكـــبـــر فـــي الــعــالــم،  فـــي الـــحـــدث الـ
إلى جانب الرواندية ساليما موكاسانغ 
واليابانية يوشيمي ياماشيتا كحكمي 
ســاحــة، باإلضافة إلــى البرازيلية نويزا 
باك والمكسيكية دياز ميدينا، واألمريكية 

كاثرين نيسبيت كحكمات مساعدات.

وشاركت فرابارت في مباراة المكسيك 
ــلــــى مــلــعــب  ــمــــت عــ ــيــ ــي أقــ ــ ــتـ ــ وبـــــولـــــنـــــدا الـ
)974( وانتهت بتعادل سلبي، وأدارهـــا 

األسترالي كريث بيث.
وكـــــذلـــــك أدارت الـــفـــرنـــســـيـــة مــــبــــاراة 
تشيلسي ولــيــفــربــول فــي كـــأس السوبر 
األوروبـــي في 2019، لتصبح أول سيدة 
، كــمــا كــانــت أول 

ً
تــنــل هـــذا الــشــرف أيــضــا

سيدة تدير مباراة في دوري الدرجتين 
 في 

ً
األولــى والثانية في بالدها، وأيضا

ديسمبر 2020 عندما بــاتــت أول سيدة 
تمسك الــصــافــرة فــي دوري األبــطــال، في 
مـــبـــاراة يــوفــنــتــوس اإليــطــالــي وديــنــامــو 

كييف األوكراني.

جورج وياه فخور بنجله تيموثي

أبــدى رئيس ليبيريا، جورج 
وياه، فخره بنجله تيموثي، الذي 
يــشــارك مــع المنتخب األميركي 

في مونديال قطر 2022.
ــيــــس الــلــيــبــيــري  ــر الــــرئــ ــشــ ونــ
ونجم كرة القدم السابق جورج 
ويــــــــاه صــــــــورا تـــجـــمـــعـــه بــنــجــلــه 
تيموثي خــالل عــشــاء جمعهما 

أمس األول، وكتب تعليقا »والد 
فخور«.

وكــان تيموثي ويــاه قد أحرز 
هــدفــا فــي الــمــبــاراة الــتــي انتهت 
بــتــعــادل الـــواليـــات الــمــتــحــدة مع 
ويــــلــــز 1-1، ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات 
المجموعة الثانية لكأس العالم 

لكرة القدم.

الشهراني يطمئن الجماهير 
وسيكمل عالجه في الرياض

ــخـــب  ــتـ ــنـ ــمـ طــــــمــــــأن العــــــــــب الـ
الــــســــعــــودي يــــاســــر الـــشـــهـــرانـــي 
الـــجـــمـــاهـــيـــر عـــلـــى حـــالـــتـــه بــعــد 
تعرضه لــإصــابــة خـــالل الفوز 
التاريخي لألخضر على نظيره 
األرجــنــتــيــنــي 2-1 فـــي مستهل 
مشوار الفريقين بمونديال قطر. 
وقـــال الــشــهــرانــي، فــي مقطع 
فــيــديــو عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي مــســاء أمـــس األول 
بعد نقله لمدينة حمد الطبية 
في الدوحة: »أحب أطمنكم أني 
بخير وأمــــوري طيبة ومــبــروك 

الفوز، ودعواتكم لي«. 
ــاد الـــســـعـــودي  ــ ــحـ ــ وذكـــــــر االتـ
لكرة القدم ان الشهراني سيكمل 
ــة بــمــســتــشــفــى الـــحـــرس  عــــالجــ

الوطني في الرياض.
وتعرض الشهراني إلصابة 
قـــويـــة، بــعــد اصــطــدامــه بزميله 

الـــحـــارس مــحــمــد الــعــويــس في 
كرة مشتركة بالدقائق األخيرة 
من المباراة، اضطر على إثرها 
للخروج من الملعب ونقله إلى 
مستشفى لفحصه.         )د ب أ(

لوكا هرنانديز يوّدع المونديال
ســيــغــيــب الـــظـــهـــيـــر األيـــســـر 
لــوكــا هــرنــانــديــز عــن الــمــشــوار 
المتبقي لمنتخب فرنسا في 
مــونــديــال قــطــر 2022 فــي كــرة 
القدم، بعد تعّرضه أمس األول 
إلصابة قوية في ركبته اليمنى 
خالل الفوز الكبير لبالده على 

أستراليا 4 - 1.
ويستمر كابوس اإلصابات 
فــي تشكيلة الـــمـــدرب ديــديــيــه 
ديــشــان، بعد أفــضــل العــب في 
العالم المهاجم كريم بنزيمة، 
العــــبــــي الــــوســــط بـــــول بــوغــبــا 
ــدافــــع  ــمــ ــو كـــانـــتـــي والــ ــولــ ــغــ ونــ
بريسنيل كيمبيمبي والعبين 
آخــريــن أمــثــال الـــحـــارس مايك 
مينيان والمهاجم كريستوفر 

نكونكو.
وخرج العب بايرن ميونيخ 
 ،

ً
( مــبــكــرا

ً
األلـــمـــانـــي )26 عــــامــــا

بعد هجمة افتتاح التسجيل 
لمنتخب أستراليا )9(.

ــد الـــمـــنـــتـــخـــب  ــ ــ ــائـ ــ ــ وقـــــــــــــال قـ
ــــس  ــوريـ ــ الــــــــحــــــــارس هــــــوغــــــو لـ

»بصراحة، بدأت األمور تصبح 
مقلقة«.

ــام  ــهـ ــنـ ــوتـ وتــــــابــــــع حـــــــــارس تـ
اإلنكليزي المخضرم »شعرنا 
بسرعة أن األمر جدي... يجب أن 
، هذا األمر يمنحنا 

ً
نتطلع قدما

المزيد من القوة«.
وفي تشكيلة ديشان، سيلعب 
تيو، الشقيق األصغر لوكا، دور 

البديل في مركز الظهير األيسر.
وكـــان بــطــل الــعــالــم 2018 قد 
ــة بــالــعــضــالت  ــابــ ــعــــّرض إلصــ تــ
المقّربة في 13 سبتمبر، وعاد 

إلى المالعب في 5 نوفمبر.
وتسعى فرنسا إلى أن تصبح 
أول منتخب يحرز لقب البطولة 
 منذ البرازيل في 

ً
مرتين تواليا
1958 و1962.

ديشامب: كنا قادرين على زيادة األهداف
أكد ديدييه ديشامب، مدرب 
مــنــتــخــب فـــرنـــســـا، عــقــب الــفــوز 
الكبير على أستراليا )4-1( في 
بداية مشواره الدفاع عن لقبه 
فــي مــونــديــال 2022 بــقــطــر، أن 
الــفــريــق كــان بــإمــكــانــه تسجيل 

المزيد من األهداف.
وقال ديشامب: بدأنا الدقائق 
ــيـــب، ولــكــنــنــا  األولـــــــى بــشــكــل طـ
تــلــقــيــنــا هـــدفـــا كـــــان بــإمــكــانــنــا 
تـــــفـــــاديـــــه وســـــبـــــب لــــنــــا بــعــض 
االرتباك. رد فعل الالعبين كان 
جيدا، واستعدنا األفضلية، رغم 
أن المنافس أصابنا بالخوف 

في نهاية الشوط.
وتابع: سيطرنا بشكل أكبر 
على المباراة في الشوط الثاني، 
وأجبرنا المنافس على الدفاع، 
وصنعنا فرصا كثيرة، وسجلنا 
في النهاية أربعة أهداف، ولكن 
كــان بإمكاننا تسجيل المزيد. 
المباراة األولى ليست حاسمة، 

ولكنها مهمة.

وهــنــأ ديشامب العبيه على 
»رد الــفــعــل واألداء الــجــمــاعــي« 

داخل الملعب.

غريزمان: يجب التحسن

ــــرب الــالعــب  مـــن جــانــبــه، أعـ
الفرنسي أنطوان غريزمان عن 
رضــاه عن فوز منتخب بالده 
عــلــى أســـتـــرالـــيـــا، لــكــنــه اعــتــبــر 
أنــــه لـــم يــحــقــق بــعــد مــســتــوى 
كــرة القدم الــذي يسعون إليه، 
مـــؤكـــدا أن ثــمــة أشـــيـــاء »يــجــب 

تحسينها«.
وقال غريزمان بعد المباراة: 
كنا متوترين بعض الشيء في 
الــبــدايــة، بــالــنــســبــة للكثيرين 
كانت هذه المباراة األولى في 
بــطــولــة مــثــل هــــذه، وكــــان هــذا 
ملحوظا. كانت هناك العديد 
من التغييرات في الفريق، لم 
يتبق سوى ستة أو سبعة منذ 

عام 2018.

وذكر العب أتلتيكو مدريد 
ــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــحــقــيــق  ــ أنـ
الــــفــــوز »هــــنــــاك أشــــيــــاء يــجــب 

تحسينها«.
وتابع: لم نصل بعد إلى ما 
نريده، وعلينا تحسين األمور 
دفــاعــيــا وتكتيكيا، علينا أن 

نعمل بجد.

مـــن جــانــبــه، أبــــدى الــمــهــاجــم 
الفرنسي المخضرم أوليفييه 
ــه بــتــســجــيــلــه  ــادتــ ــعــ جـــــيـــــرو، ســ
ثــنــائــيــة فـــي انـــتـــصـــار منتخب 
بـــالده على أســتــرالــيــا 4 - 1 في 
مستهل مــشــوارهــا لــلــدفــاع عن 
لــقــبــهــا بــمــونــديــال قــطــر 2022، 
ومــعــادلــتــه رقــــم تــيــيــري هــنــري 
كأفضل هداف في تاريخ فرنسا.

وصـــــرح جـــيـــرو مـــســـاء أمــس 
األول »هـــــــــــذا انـــــتـــــصـــــار جـــيـــد 
الكـــتـــســـاب الـــثـــقـــة، ويـــســـاعـــدنـــا 
بعد قدرتنا على قلب الطاولة 
فــي الـــمـــبـــاراة« إذ كــانــت فرنسا 
مــتــأخــرة بــهــدف قــبــل أن تنهي 

اللقاء برباعية لمصلحتها.
ورغم ذلك، فقد أقر جيرو بأن 
بــدايــة الــمــبــاراة كــانــت يمكن أن 
تكون أفضل من ذلك »إذا ما كان 
منتخب بالده يبحث عن األداء 

المثالي«.
ــان عــلــيــنــا ان نــبــدأ  ــ ــال »كــ ــ وقــ
بشكل أفضل، امتلكنا الخوف، 

رغم أننا قمنا بردة الفعل على 
الفور. نجحنا في إدراك التعادل 
ثم قلب النتيجة، كان بإمكاننا 
ــــداف،  تــســجــيــل الــمــزيــد مـــن األهـ
لكننا لعبنا بفعالية، رغم أن كل 

.»
ً
شيء لم يكن مثاليا

وأكــــــــــد جـــــيـــــرو أن الـــــمـــــدرب 
ديــديــيــه جـــيـــرو طــالــبــهــم خــالل 
ــــرورة  ــــضـ ــــرة االســـــتـــــراحـــــة بـ ــتـ ــ فـ

»االستيقاظ«.
وقــام مهاجم ميالن صاحب 
 بإهداء هذا االنتصار 

ً
الـ 36 عاما

لزميله لوكاس هرنانديز الذي 
أصيب خالل كرة الهدف األول، 
والـــــــذي يــمــكــن أن يــغــيــب فــتــرة 

طويلة عن المالعب.
ــرو رقــــــم هـــنـــري  ــيــ وعـــــــــادل جــ
بـــعـــدمـــا ســـجـــل ثـــنـــائـــيـــة رفــعــت 
رصــيــده مــع منتخب »الــديــوك« 

.
ً
إلى 51 هدفا

 )إفي(

فرابارت

بيكفورد وكين

لوكا هرنانديز
ديشامب

روح المونديال تتأجج في الهندروح المونديال تتأجج في الهند
عكست صور جدارية لكيليان مبابي ونيمار، 
وتماثيل عمالقة لميسي وكريستيانو رونالدو 
في الهند، تأجج روح المونديال هناك، بالتزامن 

مع كأس العالم 2022 في قطر.
ومـــــن مـــديـــنـــة بـــيـــنـــجـــاال الـــشـــرقـــيـــة إلـــــى واليــــة 
كيراال الجنوبية، ازداد الحماس للمونديال في 
الهند في األسابيع األخــيــرة، حيث يعد منتخبا 

البرازيل واألرجنتين األكثر شعبية، مع نجميهما 
التاريخيين بيليه ومارادونا.

وقــــال الــصــحــافــي الـــريـــاضـــي الــهــنــدي ليسلي 
ــــان هــنــاك  ــا مــــا كـ ــمــ خــابــيــيــر لـــوكـــالـــة »إفــــــــي«: »دائــ
ــقــــدم فــــي كــــيــــراال. يــدعــمــون  مــتــعــصــبــون لـــكـــرة الــ
البرازيل منذ تتويج بيليه بأول مونديال وكانوا 
أيضا يعشقون األرجنتين عقب مونديال 1986 

مع مــارادونــا«. وتمأل قمصان منتخبي البرازيل 
واألرجــنــتــيــن شـــوارع المنطقة فــي كــل مــرة يلعب 

فيها المونديال.
وشــهــدت الشبكات االجتماعية أيــضــا معركة 
إعالمية وامتألت الحسابات الشخصية للفريقين 
على االنترنت بصور ومقاطع مصورة لجماهير 

هندية تدعم العبيها.           )إفي(

ااإلإلصابة تهدد السنغالي كوياتيهصابة تهدد السنغالي كوياتيه
أعــلــن االتـــحـــاد الــســنــغــالــي لكرة 
القدم أن العب خط وسط المنتخب 
شيخو كــويــاتــيــه يــعــانــي فــقــط من 
»الـــتـــهـــاب غــيــر ظـــاهـــر« فـــي الــفــخــذ 
اليمنى، وسيكون »غير متاح على 

األرجح« لمواجهة قطر غدا، ضمن 
الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن مــنــافــســات 
الــمــجــمــوعــة األولــــى لــكــأس الــعــالــم 
ــيــــب العـــــب نــوتــنــغــهــام  2022. وأصــ
فـــورســـت اإلنــكــلــيــزي خــــالل الــهــزيــمــة 

أمــــام منتخب الــطــواحــيــن صــفــر - 2، 
وخــرج على حّمالة، ما أثــار الخشية 
من انسحاب نهائي لالعب، ليزيد من 
معاناة »أسود تيرانغا« التي خسرت 
خدمات أفضل العبيها ساديو مانيه.

ويمكن لباب غي، العب وسط مرسيليا 
 بــداًل من كوياتيه 

ّ
الفرنسي الــذي حل

خالل المباراة، أن يعّوض مرة أخرى 
غيابه أمام قطر المضيفة. ــفـــورد حــــــارس مـــرمـــى  ــكـ ــيـ أكـــــد جـــــــــوردان بـ

منتخب إنكلترا أمس أن هاري كين »بخير« 
وتــــدرب بــشــكــل طــبــيــعــي بــعــد إجـــرائـــه أشــعــة 

بسبب متاعب في الكاحل.
وتــعــرض كــيــن لــتــدخــل قــوي أثــنــاء مــبــاراة 
إيران وعانى من آالم في الكاحل األيمن قبل 

أن يجري فحوصات عليه األربعاء.
وكشف بيكفورد أثناء مؤتمر صحافي أن 
العب توتنهام بخير وشارك في التدريبات 
 »أعتقد أنه على ما يرام، 

ً
الجماعية، مضيفا

شــعــر بــبــعــض األلـــــم، لــكــنــه تــــدرب مــعــنــا فــي 
الملعب«. 

)إفي(

ياسر الشهراني

بيكفورد: كين بخير وتدرب 
معنا بشكل طبيعي



فعاليات لدعم المنتخب 
القطري اليوم في قلب الدوحة

تنظم منطقة »مشيرب قلب الــدوحــة« مــســاء الــيــوم الخميس، 
فعاليات ومسيرات خاصة لدعم منتخب قطر والتعبير عن روح 
المؤازرة لـ »األدعم« مع استمرار اإلثارة في مباريات كأس العالم 

FIFA قطر 2022 واحتفاالت العالم بالمونديال.
وتعكس هذه الفعاليات ثقة المشجعين والجمهور في العبي 
المنتخب، وتعبر عــن دعمهم الكامل للعنابي فــي مبارياته 

المقبلة.
تــبــدأ الــفــعــالــيــات فـــي قــريــة الــعــنــابــي بــمــتــاحــف مــشــيــرب، 
وتتواصل في مسيرات راجلة بشوارع مشيرب قلب الدوحة، 
ويمكن للزوار والجماهير المشاركة في هــذه االحتفاالت 
للتعبير عن حبهم ودعمهم لفريقهم الوطني، وعيش تجربة 

مميزة في المحفل العالمي.

وفي هذا اإلطــار، قالت مريم الجاسم، مديرة العالقات العامة 
واالتصال في »مشيرب العقارية« في تصريح لها بهذه المناسبة، 
إن هــذه الفعاليات واألنــشــطــة والــمــســيــرات يتم تنظيمها لدعم 
الفريق الوطني، ومنح الجماهير وعشاق المنتخب فرصة إظهار 

محبتهم ودعمهم للعنابي في قلب الدوحة.
ودعـــت الــجــاســم الجميع إلــى الــمــشــاركــة الفاعلة والحضور 
لمؤازرة المنتخب، وإظهار الروح الرياضية العالية، وتجديد 
 في أجواء ممتعة في أكبر 

ً
الثقة بفريقهم، وكذلك االحتفال معا
حدث رياضي عالمي على اإلطالق.

تقع »قرية العنابي« في بيت الشركة بمتاحف مشيرب وسط 
الحي التراثي في مشيرب قلب الدوحة، وتعّد مركز االحتفاالت 

الرئيسي لمنتخب قطر الوطني.

مشجعو اليابان يعرضون الفتة دعم 
لمدرب بالدهم هاجيمي مورياسو في 

المدرجات قبل المباراة )رويترز(



الدور األول
الوقتاملباراةاملجموعةمباراةالتاريخ

7:00 مساًءً اإلكوادور02قطر201A نوفمبر

4:00 مساًء ايران62إنكلترا212B نوفمبر

7:00 مساًء هولندا02السنغال213A نوفمبر

10:00 مساًء ويلز11أميركا214B نوفمبر

السعودية12األرجنتين225C نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء تونس00الدنمارك226D نوفمبر

7:00 مساًء بولندا00المكسيك227C نوفمبر

10:00 مساًء استراليا41فرنسا228D نوفمبر

كرواتيا00المغرب239F نوفمبر
ًً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء اليابان12المانيا2310E نوفمبر

7:00 مساًء كوستاريكا  70اسبانيا2311E نوفمبر

10:00 مساًء كندا10بلجيكا2312F 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

1100413فرنسا

1010001الدنمارك

1010001تونس

1001140أستراليا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

1100103بلجيكا

1010001المغرب

1010001كرواتيا

1001010كندا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

البرتغال

غانا

أوروغواي

كوريا الجنوبية

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

1100203اإلكوادور

1100203هولندا

1001020قطر

1001020السنغال

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

1100213السعودية

١٠١٠٠٠١المكسيك

١٠١٠٠٠١بولندا

1001120األرجنتين

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

1100703إسبانيا

1100213اليابان

1001120ألمانيا

1001070كوستاريكا

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
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