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تغلب المنتخب السويسري 
على نظيره الكاميروني أمس 

1 - صفر، ضمن منافسات 
المجموعة السابعة، ورفض 

صاحب الهدف إمبولو 
االحتفال، ألنه يلعب أمام 

بالده.

ــنــت الكاميرون عودتها إلى 
ّ

دش
نهائيات كــأس العالم لكرة القدم، 
بـــخـــســـارة أمـــــــام ســـويـــســـرا بــهــدف 
سّجله »ابنها« بريل إمبولو، أمس 
الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى مــلــعــب الــجــنــوب 
ــــى من  ــرة، بــالــجــولــة االولــ ــوكــ فـــي الــ
منافسات المجموعة السابعة ضمن 

مونديال قطر 2022.
ــبـــولـــو، الــكــامــيــرونــي  وســـجـــل إمـ
ــل والــــمــــولــــود فــــي الــعــاصــمــة  ــ األصــ
ياوندي، الهدف الوحيد في الدقيقة 

 ولم يحتفل.
ً
48 وبدا متأثرا

وغابت الكاميرون التي تشارك 
فــي الــنــهــائــيــات لــلــمــرة الــثــامــنــة في 
تاريخها، عن النسخة األخيرة في 
روسيا، وُمنيت بخسارتها الثامنة 
عــلــى الــتــوالــي والــثــالــثــة عــشــرة في 

24 مباراة.
فـــي الـــمـــقـــابـــل، حــقــقــت ســويــســرا 
التي تخوض العرس العالمي للمرة 
 ،

ً
الثانية عــشــرة والخامسة تــوالــيــا

فوزها الثالث عشر في النهائيات 
الــتــي بــلــغــت ربـــع الــنــهــائــي فــيــهــا 3 

مرات.
وأبقى مدّرب الكاميرون ريغوبير 

سونغ على القائد مهاجم النصر 
فــانــســان أبــوبــكــر عــلــى دكـــة الــبــدالء 
ــايــــرن مــيــونــيــخ  وأشـــــــرك مـــهـــاجـــم بــ
األلـــمـــانـــي إريــــك مــكــســيــم تــشــوبــو - 

 مع شارة القائد.
ً
موتينغ أساسيا

أفضلية للكاميرون في البداية

ــانـــت الـــكـــامـــيـــرون، وهــــي أول  وكـ
منتخب إفريقي يبلغ ربع النهائي 
عندما فعلها عام 1990 ومفاجأته 
الــمــدويــة فــي الــمــبــاراة االفتتاحية 
بــتــغــلــبــه عـــلـــى األرجـــنـــتـــيـــن حــامــلــة 
اللقب 1 - صفر، صاحبة األفضلية 
فــي بــدايــة الــمــبــاراة وكــــادت تفتتح 
التسجيل مبكرا عندما مــرر العب 
ــالـــي مـــارتـــان  وســــط فـــيـــرونـــا االيـــطـ
هــونــغــا خــلــف الــدفــاع الـــى مهاجم 
برنتفورد اإلنكليزي براين مبويمو 
ــدت مـــن حـــارس  ــ ــا قـــويـــة ارتــ ســـددهـ
مــرمــى بــوروســيــا مونشنغادباخ 
ــيـــأت  ــهـ ــــي يـــــــان ســــومــــر وتـ ــانـ ــ ــمـ ــ األلـ
أمـــام مهاجم لــيــون الفرنسي كــارل 
توكو - إيكامبي الذي سددها فوق 

العارضة )10(.

وأنــقــذ ســومــر مــرمــاه مــرة ثانية 
بــإبــعــاده كــرة عكسية لهونغا من 
مسافة قريبة، قبل ان يشتتها مدافع 
ماينتس األلماني سيلفان فيدمر 
من امام تشوبو - موتينغ الى ركنية 

لم تثمر )30(.
وتوغل مدافع الطائي السعودي 
كولينز فــاي داخــل المنطقة ومــّرر 
كــــرة عــرضــيــة أبـــعـــدهـــا فــيــدمــر في 
ــو -  ــ ــوكـ ــ ــاســــب امـــــــــام تـ ــنــ ــيــــت مــ ــوقــ تــ

إيكامبي )35(.
ورّدت سويسرا بضربة رأسية 
لمدافع بوروسيا مونشنغادباخ 
نيكو إلفيدي إثر ركلة ركنية مرت 

بجوار القائم األيمن )40(.
وفــاجــأت ســويــســرا األســـود غير 
الـــمـــروضـــة مــطــلــع الـــشـــوط الــثــانــي 
عندما استغل إمبولو كرة عرضية 
من مهاجم شيكاغو فاير األميركي 
جـــيـــردان شـــاكـــيـــري، تــابــعــهــا قــويــة 
بــيــمــنــاه مـــن مــســافــة قــريــبــة داخـــل 

المرمى )48(.
ولم يحتفل إمبولو الكاميروني 

األصل بالهدف.
وكاد موتينغ يدرك التعادل من 

مجهود فردي داخل المنطقة أنهاه 
بتسديدة أبعدها الــحــارس سومر 

بصدره إلى ركنية لم تثمر )57(.
ــتــــر  ــى إنــ ــ ــرمــ ــ وأنـــــــقـــــــذ حـــــــــــارس مــ
اإليطالي أندريه أونانا مرماه من 
ــدف ثـــــاٍن عــنــدمــا أبـــعـــد تــســديــدة  هــ
قوية لمهاجم أوغسبورغ األلماني 
روبن فارغاس من مسافة قريبة الى 

ركنية )67(.
ــائــــد والعــــــــب وســـط  ــقــ وجـــــــــّرب الــ
أرسنال اإلنكليزي غرانيت تشاكا 
ــفـــة من  حــظــه بــتــســديــدة قـــويـــة زاحـ
خــارج المنطقة تصدى لها أونانا 

.)89(
وأهــــــــــــــــــــدر الــــــــبــــــــديــــــــل هـــــــاريـــــــس 
سيفيروفيتش فرصة التعزيز في 
الدقيقة الخامسة قبل األخيرة من 
الــوقــت بــدل الــضــائــع، عندما تلقى 
كرة داخل المنطقة فتاعب بالمدافع 
جان - شارل كاستيليتو وسددها 
قوية بيسراه ارتطمت بجسم األخير 

وتحولت إلى ركنية.

 إمبولو  إمبولو 
يشعر بالفخريشعر بالفخر

تحدث بريل إمبولو، مهاجم منتخب 
سويسرا، عن هدفه الذي سجله في وطنه 
األصلي الكاميرون، ليقود فريقه لتحقيق 
انتصاره األول في بطولة كأس العالم لكرة 

 في قطر. 
ً
القدم، المقامة حاليا

وتــقــمــص إمـــبـــولـــو دور الــبــطــولــة في 
الــمــبــاراة، التي انتهت بفوز سويسرا -1 
صفر على الكاميرون، أمس، في مستهل 
مباريات المنتخبين بالمجموعة السابعة 

في مرحلة المجموعات بالمونديال. 
وولـــد إمــبــولــو 25 عــامــا فــي العاصمة 
الــكــامــيــرونــيــة يـــاونـــدي، لــكــنــه انــتــقــل إلــى 
سويسرا مع أسرته وحصل على الجنسية 
السويسرية بعد وقــت قصير من بلوغه 

 .
ً
18 عاما

ــال إمـــبـــولـــو لــمــحــطــة )إس آر إف(  ــ وقــ
. إنه حلم. 

ً
السويسرية: »إنني فخور جــدا

ـــأس الــعــالــم الــهــدف األول  لــــي فــــي كــ

جــاء أمــام منتخب الكاميرون. أنــا فخور 
 بنفسي ولعائلتي«. 

ً
جدا

وأضـــــاف إمـــبـــولـــو: »مـــبـــروك لمنتخب 
ــق لــمــنــتــخــب  ــيــ ــوفــ ــتــ ســـــويـــــســـــرا، وكــــــــل الــ
الكاميرون - وسنواصل اآلن االستعداد 

للمباراتين القادمتين في المجموعة«. 
مــن جــانــبــه، أكـــد شــاكــيــري أن منتخب 
سويسرا سيكون بحاجة للمزيد إذا أراد 
الفوز على البرازيل في الجولة المقبلة يوم 

االثنين القادم، ثم أمام 
صربيا بعدها بأربعة 
ــتـــام مــرحــلــة  ــام فــــي خـ ــ أيــ

المجموعات.
أوضــح شاكيري »لقد أنجزنا المهمة 
األولى، ولكن من الواضح اآلن أنه يتعين 

علينا التحسن«. 
)د ب أ(

    المباراة في سطور

المباراة: سويسرا - الكاميرون 1- صفر 
الملعب: الجنوب في الوكرة

ً
الجمهور: 39089 متفرجا

الدور األول
المجموعة السابعة

الحكم: األرجنتيني فاكوندو تيو

الهدف:
سويسرا: بريل إمبولو )48(

اإلنذارات:
سويسرا: نيكو إلفيدي )64(، مانويل 

أكانجي )83(
الكاميرون: كولينز فاي )36(

التشكيلتان:
سويسرا: يان سومر - سيلفان فيدمر، 
ــانـــجـــي،  ــدي، مــــانــــويــــل أكـ ــيــ ــفــ نـــيـــكـــو إلــ

ريكاردو رودريغيز )إيــراي كوميرت، 
90(- ريــمــو فــرويــلــر، غــرانــيــت تشاكا، 
جبريل سو )فابيان فري، 72(- جيردان 
ــافـــور، 72(، بريل  ــواه أوكـ شــاكــيــري )نــ
إمبولو )هاريس سيفيروفيتش، 72(، 

روبن فارغاس )فابيان ريدر، 81(.
ــمــــدرب: الــســويــســري-الــتــركــي مـــراد  الــ

ياكين.
الــكــامــيــرون: أنــدريــه أونــانــا - كولينز 
ــكـــوال نــــكــــولــــو، جـــــان-شـــــارل  ــيـ فـــــــاي، نـ
كاستيليتو، نوهو تولو - صامويل 
أوم غويه، أندريه-فرانك زامبو-أنغيس، 
مــارتــان هونغا )غــايــل أونــــدوا، 68(- 
ــارل تــوكــو-إيــكــامــبــي )جــورج-كــيــفــن  كــ
نـــكـــودو، 74(، إريــــك مكسيم تــشــوبــو-
موتينغ )فانسان أبو بكر، 74(، براين 
مبويمو )نيكوال مومي نغامالو، 81(

المدرب: ريغوبير سونغ.

فرحة العبي المنتخب السويسري بعد الفوز على الكاميرون

ن عودتها بخسارة أمام »ابنها« إمبولو
ّ

ن عودتها بخسارة أمام »ابنها« إمبولوالكاميرون تدش
ّ

الكاميرون تدش

سونغ: فخور بإمبولو رغم تسجيله 
هدف فوز سويسرا

لم يخِف المدير الفني لمنتخب الكاميرون، 
ريجوبير ســونــغ، فــخــره ببريل إمبولو رغم 
تسجيله هــدف الفوز لمنتخب سويسرا في 
شـــبـــاك بـــلـــده األم، الـــكـــامـــيـــرون، فـــي مستهل 

مشواره الفريقين بمونديال قطر 2022.
وأحـــرز إمبولو هــدف الــفــوز لسويسرا في 
الــشــوط الــثــانــي، مستغا تــمــريــرة متقنة من 
شيردان شاكيري، ليقود سويسرا للفوز على 
منتخب أسود الكاميرون 1 - صفر في افتتاح 

مباريات المجموعة السابعة للمونديال. 
ولدى سؤاله عّما إذا كان يفضل أن يلعب 
إمبولو بقميص منتخب الــكــامــيــرون، أجــاب 
ــذه طــبــيــعــة الــلــعــبــة«.  ــم، ولـــكـــن هــ ــعـ ســـونـــغ: »نـ
وأضـــــاف: »نــحــن جــمــيــعــا فـــخـــورون بــبــادنــا، 
هــو لــم يحتفل بــهــدفــه، ولــكــن مــجــددا هــؤالء 
لون بلدانا أخــرى( جزء 

ّ
)الاعبون الذين يمث

ال يتجزأ من كرة القدم«. 
وذكر سونغ: »نعرف بعضنا البعض. إنه 
شقيقي األصغر، غالبا ما نتحدث أيضا عبر 

الهاتف«. 
وأوضـــــــــح: »أردت أن أهـــنـــئـــه. إنـــــه الــلــعــب 
النظيف، ألننا من نفس العائلة )الدولة(، ولكن 
في فريقين مختلفين، هذا ال يعني أن عاقتنا 

لن تكون جيدة«. 
 )د ب أ(

 للدخول في أجواء اللقاء
ً
أدمير: احتجنا وقتا

 قال العب المنتخب السويسري أدمير 
محمدي ان منتخب بـــاده احــتــاج بعض 
الوقت للدخول في أجواء اللقاء، معربا عن 
رضاه عن مجمل ما قدمه زماؤه في اللقاء، 

والخروج بنقاط الفوز.
وشــدد محمدي على أهمية النقاط في 
المباراة االفتتاحية، وانعكاس هذا األمر 

بصورة إيجابية على قادم المواجهات.
وأضـــاف العــب غوستيفارمقدونيا، ان 
منتحب باده قادر على تقديم األفضل في 
قــادم المباريات، على مستوى االحتفاظ 

بالكرة، وعدم خسارة الكرات السهلة، إلى 
جــانــب الــتــراجــع الــمــبــالــغ فــيــه بــعــد التقدم 

بهدف.
بدوره، أبدى العب المنتخب السويسري 
لكرة القدم جبريل ســوو سعادته بالفوز 
الــذي حققه فريقه على حساب المنتخب 
الكاميروني، ضمن مواجهات المجموعة 

السابعة من نهائيات كأس العالم.
وقــــال ســـوو إن الــمــنــتــخــب الــســويــســري 
كان بمقدوره تقديم األفضل في المباراة، 
مشيرا إلى أن ما تحقق يعتبر مرضيا نظرا 

لصعوبة المباريات االفتتاحية.
وعن المواجهة المقبلة أمام المنتخب 
البرازيلي، وقدرة المنتخب السويسري 

على تحقيق نتيجة ايجابية، لفت سوو انه 
إلــى المنتخبين سبقا أن تواجها وخرج 
المنتخب الــســويــســري، بنقطة التعادل، 

معربا عن أمله تحقيق نتيجة ايجابية 
مع االعتراف بصعوبة المهمة.

جون بيير: افتقدنا اللمسة األخيرة
أكد العب منتخب الكاميرون، جون بيير 
نسامي، أن منتخبه سيطر على مجريات 
 أمــــــام الــمــنــتــخــب 

ً
ــامــــا الــــشــــوط األول كــ

الــســويــســري، »غــيــر أن منتخبنا افتقد 
اللمسة األخيرة«. 

وقــال الاعب الكاميروني نسامي إن 
منتخب سويسرا استغل فرصة متاحة 
سجل منها الهدف، وهذا ما صنع الفارق 
 بــيــن الــمــنــتــخــبــات 

ً
ويــصــنــع الـــفـــارق دائـــمـــا

الــكــبــرى وغــيــرهــا مــن المنتخبات مــن خــال 
استغال الفرص، األمر الذي يرجح كفتهم. 

وأضاف أن كل المباريات بالنسبة لمنتخب 
الــكــامــيــرون تــعــتــبــر مــهــمــة، وكــــل الــمــنــتــخــبــات 
الـــمـــتـــأهـــلـــة لــــكــــأس الـــعـــالـــم تــســتــحــق الـــتـــأهـــل 
: علينا 

ً
للدور الثاني من البطولة، وقال أيضا

 لمباراة المنتخب الصربي 
ً
االســتــعــداد جــيــدا

ــور إلـــــى الـــــدور  ــبـ ــعـ ــا أردنـــــــا الـ الـــمـــقـــبـــلـــة، إذا مــ
الثاني، ويجب علينا تحقيق المفاجآت كما 
فعلها المنتخبان السعودي أمام األرجنتين، 

والياباني أمام المانيا.



قاد ريتشارليسون البرازيل 
إلــى الــفــوز على صربيا أمس 
الـــخـــمـــيـــس بـــفـــضـــل تــســجــيــلــه 
ثــنــائــيــة فـــي غــضــون نــحــو 10 
دقائق في مستهل منافسات 
الــجــولــة األولـــــى للمنتخبين 
ــة  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ بـــــالـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة الـ

بمونديال قطر 2022.
ــلــــى اســــتــــاد »لـــوســـيـــل«،  وعــ
انــطــلــقــت فـــعـــالـــيـــات الـــمـــبـــاراة 
تحت عنوان الصالبة الدفاعية 
ــات الـــقـــويـــة خــالل  ــامـ ــحـ ــتـ وااللـ
ــــق األولــــــــــــــى، والحــــــت  ــائــ ــ ــدقــ ــ الــ
أولــــى الـــفـــرص أمــــام الــبــرازيــل 
فــي الدقيقة 21، عندما سدد 
كــاســيــمــيــرو تــصــويــبــة قــويــة 
ــــاك صــــربــــيــــا، لــكــن  ــبـ ــ نــــحــــو شـ
حارس »أسود البلقان« تمكن 

من صدها ببراعة.
ــد 4 دقـــــــائـــــــق، تـــدخـــل  ــ ــعـ ــ وبـ
حارس البرازيل أليسون بيكر 
ــــان  ــــدوشـ ــة لـ ــيــ إلفـــــشـــــال عــــرضــ
تــاديــتــش قــبــل وصــولــهــا إلــى 
ألـــكـــســـنـــدر مــيــتــروفــيــتــش فــي 

منطقة العمليات.
ــقـــة 27، تــمــكــن  ــيـ ــي الـــدقـ ــ وفــ
ــــذي أصــبــح  تــيــاغــو ســيــلــفــا، الـ
أمس أكبر العب يمثل البرازيل 

ــالــــم عــن  ــــي نـــســـخ كــــــأس الــــعــ فـ
عمر 38 عــامــا و63 يــومــا، من 
وضـــع فينيسيوس فــي حالة 
ــراد، لــكــن الـــحـــارس فــانــيــا  ــفــ انــ

ميلنكوفيتش سافيتش كان 
األسرع في قطعها.

وأخطأ رافينيا بشكل غريب 
ــريـــق الـــشـــبـــاك فــــي الــدقــيــقــة  طـ

34، عندما انتهت إليه الكرة 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــــجـــــــزاء، حــيــث 
أطـــلـــق تـــســـديـــدة لــيــســت قــويــة 
احتضنها سافيتش بسهولة.

وبــعــد شـــوط أولــــى سلبي، 
نفذ نيمار في الدقيقة 50 كرة 
ثابتة قريبة، لكن الجدار غير 

مسارها إلى ركنية.
وأطلق فينيسيوس عرضية 
تسلمها نيمار الــذي صوبها 

فوق المرمى في الدقيقة 55.
وكــادت البرازيل تتقدم في 
النتيجة عندما ســدد أليكس 
ساندرو كرة قوية على شباك 
ــا، لـــكـــنـــهـــا اصـــطـــدمـــت  ــيــ ــربــ صــ
بالقائم وغـــادرت الملعب في 

الدقيقة 59.
وتمكن ريتشارليسون في 
الدقيقة 62 من فك شفرة شباك 
الــمــنــتــخــب الــصــربــي، مسجال 
الهدف األول لراقصي السامبا.
ــق  ــائــ ــد مـــــــــرور 10 دقــ ــ ــعـ ــ وبـ
ــقــــط، عــــــاد ريـــتـــشـــارلـــيـــســـون  فــ
مـــن جــديــد لـــزيـــادة الــغــلــة لكن 

ــّيــــة تــــنــــحــــدر مــن  ــة فــــنــ ــقـ ــريـ بـــطـ
شواطئ كوباكابانا، مسجال 
الهدف الثاني لمنتخب بالده 
والـــشـــخـــصـــي الـــثـــانـــي لــــه فــي 

المباراة.
وقبل 10 دقائق على نهاية 
الوقت األصلي للمباراة، غادر 
نيمار أرض الملعب بمالمح 
ــادة بـــعـــد تـــعـــرضـــه لــكــدمــة،  جــــ
فــــي إصــــابــــة لــــم تـــكـــشـــف بــعــد 

تفاصيلها.
ــكــــون خــــروج  ــكـــن أن يــ ــمـ ويـ
نيمار على سبيل االحتراز أو 
ــر، لــكــن تــيــتــي، مـــدرب  ــر آخــ ألمـ
منتخب البرازيل، قــرر إخــراج 
ــان جـــرمـــان  ــ ــاريــــس سـ ــب بــ ــ العـ
مــن الملعب وعـــدم المخاطرة 
بــه، حيث يأمل اســتــمــراره في 

البطولة حتى النهاية.
وبــهــذه الــنــتــيــجــة، تــصــدرت 

ــل الــمــجــمــوعــة بــواقــع  ــرازيـ ــبـ الـ
ــداف فقط  3 نــقــاط بــفــارق األهــ
عن سويسرا الوصيفة، بينما 
احتلت صربيا المركز األخير، 
بعد الكاميرون الثالثة، دون 

نقاط لكلتيهما.
وفي مباراة سابقة بالجولة 
األولــــــــى لـــنـــفـــس الـــمـــجـــمـــوعـــة، 
تمكنت سويسرا من الفوز على 
الكاميرون بهدف دون رد على 

استاد )الجنوب(. 
)إفي(

 على منتقدي 
ً
بن إبراهيم ردا

قطر: »القافلة تسير...«
وّجه رئيس االتحاد اآلسيوي 
لــكــرة الــقــدم الــشــيــخ البحريني 
سلمان بــن إبــراهــيــم آل خليفة، 
 أمس، للمعترضين 

ً
 الذعا

ً
انتقادا

على استضافة قطر مونديال 
2022 بسبب سجلها في مجال 

الحريات وحقوق اإلنسان.
ــديـــث مــــع مــراســلــيــن  ــــي حـ وفـ
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــيـــن فــــــي الــــــدوحــــــة، 
ــم، أحــــد أعــضــاء  ــيـ ــراهـ ــن إبـ رّد بـ
العائلة الحاكمة في البحرين، 
عــــلــــى ســــــــــؤال حـــــيـــــال الـــحـــمـــلـــة 
الشرسة التي تتعرض لها قطر 
المنضوية تــحــت لـــواء اتــحــاده 
اآلسيوي: »أقــول القافلة تسير، 

وأكملوا المقطع«.
ــيـــم مـــشـــرق  ــنـــظـ ــتـ وتـــــابـــــع: »الـ
واألجواء ايجابية. االخوان )في 
قطر( لم يقّصروا في المنشآت 
والمالعب، وأعتقد أنها ستكون 

من أنجح البطوالت«.
ــذ 12  ــ ــنــ ــ ــر مــ ــ ــطــ ــ وتــــــــــواجــــــــــه قــ
ــا حـــصـــلـــت عــلــى  ــدمــ ــنــ  عــ

ً
ــا ــ ــامــ ــ عــ

حـــق اســتــضــافــة جـــدلـــي، حملة 
 
ً
انــــــتــــــقــــــادات شــــــرســــــة، وســــيــــال
 من الهجمات بسبب 

ً
متعاظما

ــــى تـــــتـــــراوح مــن 
ّ
ــت مــــواضــــيــــع شــ

ــهــا في 
ّ
شـــراء األصـــــوات، وســجــل

مجال الحرّيات وحقوق اإلنسان 

 التعامل مع 
ً
والمرأة، وخصوصا

العمال المهاجرين مــن جنوب 
القارة اآلسيوية، ومجتمع الميم.
لــكــن الــمــســؤولــيــن القطريين 
يرّدون على ذلك بأن بالدهم هي 
عرضة »للعنصرية« و»المعايير 
الـــــــمـــــــزدوجـــــــة«، مـــشـــيـــريـــن إلــــى 
اإلصــالحــات المتعلقة بظروف 
العمل والسالمة والحد األدنى 
ــم الــتــرحــيــب  ــتـــي تـ لــــأجــــور، والـ
بها باعتبارها رائدة في منطقة 

الخليج.
)أ ف ب(

إصابة مزراوي مقلقة وحكيمي طفيفة داخل المعسكر المغربي
أكــد طبيب المنتخب المغربي لكرة 
القدم عبدالرزاق هيفتي، أمس، أن مدافع 
بايرن ميونيخ األلماني نصير مزراوي 
أصــيــب فــي جــانــبــه األيــســر فــي الــمــبــاراة 
األولـــــى لــمــنــتــخــب »أســـــود األطـــلـــس« في 
مــونــديــال قــطــر 2022، ويــجــب االنــتــظــار 
يومين على األقل لتحديد مشاركته في 

المباراتين المقبلتين من عدمها.
وقــال هيفتي، في شريط فيديو على 
الموقع الرسمي لالتحاد المغربي للعبة: 
ــبـــان مـــصـــابـــان عــقــب مـــبـــاراة  »لـــديـــنـــا العـ
ــفـــر- صــفــر(  ــيـــا« )صـ الــمــغــرب ضـــد كـــرواتـ
األربعاء في الجولة االولى من منافسات 

المجموعة السادسة.
وأضـــاف أن »اإلصــابــة األولـــى تتعلق 
بنصير مزراوي في الجانب األيسر، قمنا 
بفحوص وال يمكننا اآلن معرفة ما اذا 
كان سيشارك في المباريات المقبلة أم ال«. 
وتابع »ستكون فحوصات أخرى، وغدا أو 
بعد غد ستكون لدينا النتيجة النهائية«.
وأوضــح أن »اإلصــابــة الثانية تتعلق 
)مدافع باريس سان جرمان الفرنسي  بـ
أشرف( حكيمي، الذي شعر خالل انطالقة 
ــآالم فـــي الــفــخــذ  ــ ــاراة بـ ــبـ ــمـ ســريــعــة فـــي الـ

وأكمل المباراة«.
 
ً
وذكر أن »الفحوصات لم تظهر شيئا
، وهـــي اصــابــة خفيفة، ولــكــن في 

ً
صــعــبــا

ــاه جـــدا.  ــبـ ــتـ ــة يــجــب االنـ ــريـــاضـ مـــيـــدان الـ
سنجري له فحوصات جديدة، وسنقّرر 
إذا كــان سيشارك فــي الــمــبــاراة القادمة« 
ضــد بلجيكا األحـــد المقبل فــي الجولة 

الثانية.

وكــان مــزراوي أصيب في الدقيقة 51 
عندما ارتمى على كرة مرتدة من حارس 
مرمى كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش، 
ليتابعها برأسه فسقط على األرض بقّوة، 
وبقي على األرض دقيقة. حاول مواصلة 
اللعب لكنه طلب استبداله في الدقيقة 60 

ودخل عبدالرزاق حمدالله مكانه.

أمـــا حــكــيــمــي، فــشــعــر بــــآالم فــي فخذه 
ــا من  ــادهـ ــر اثــــر هــجــمــة ســريــعــة قـ األيـــسـ
الجهة اليمنى، لكنه خالفا لمزراوي تمكن 

من إكمال المباراة.
ونــــزل الــالعــبــان إلـــى أرضــيــة الملعب 
في الحصة التدريبية التي أجريت على 
ملعب الدحيل في الدوحة، وقام حكيمي 

بتمرين على دراجة هوائية فترة قصيرة 
قــبــل أن يــلــتــحــق بــــمــــزراوي الـــــذي غـــادر 

الملعب قبله دون أي تمرين.
وتــشــكــل إصـــابـــة مـــــــزراوي وحــكــيــمــي 
ضـــربـــة مـــوجـــعـــة لــلــمــنــتــخــب الــمــغــربــي، 
ــذان بــإمــكــانــهــمــا  ــلــ ألنــهــمــا الـــوحـــيـــدان الــ
ــركـــزي الــمــدافــعــيــن األيــمــن  الــلــعــب فـــي مـ

 أن أســـود األطــلــس 
ً
واأليـــســـر، خــصــوصــا

يعانون في المركز األخير، ولو أن مدافع 
الوداد البيضاوي يحيى عطية الله قّدم 
مباراة جيدة عقب دخوله مكان المدافع 

البافاري.
)أ ف ب(

جانب من تدريبات المنتخب المغربي

نجح المنتخب البرازيلي في 
استهالل مشواره في بطولة 

كأس العالم 2022 بالفوز 
على المنتخب الصربي بثنائية 

نظيفة.

    المباراة في سطور

المباراة: البرازيل - صربيا 0-2
الملعب: استاد لوسيل

ً
الجمهور: 88103 متفرجا

الدور األول
المجموعة السابعة

الحكم: اإليراني علي رضا فغاني
األهداف:

البرازيل: ريتشارليسون )62 و73(

اإلنذارات:
صـــربـــيـــا: ســتــراهــيــنــيــا بــافــلــوفــيــتــش )7(، 
نيمانيا غوديلي )49(، ساشا لوكيتش )64(

التشكيلتان:
البرازيل: أليسون - دانيلو، ماركينيوس، 
تياغو سيلفا، أليكس ساندرو- كازيميرو، 
لوكاس باكيتا )فريد، 75(، نيمار )أنتوني، 
79(- فينيسيوس جــونــيــور )رودريـــغـــو، 

75(، رافينيا )غابريال مارتينيلي، 87(، 
ريشارليسون )غابريال جيزوس، 79(

المدرب: تيتي
صـــــربـــــيـــــا: فــــانــــيــــا مـــيـــلـــيـــنـــكـــوفـــيـــتـــش-

ســـافـــيـــتـــش- نـــيـــكـــوال مــيــلــيــنــكــوفــيــتــش، 
مــيــلــوش فــيــلــيــكــوفــيــتــش، ســتــراهــيــنــيــا 
بــافــلــوفــيــتــش، فــيــلــيــب مــالديــنــوفــيــتــش 
)دوشــــــان فــالهــوفــيــتــش، 66( - أنـــدريـــا 
جيفكوفيتش )نيمانيا رادونــيــيــتــش، 

57(، ساشا لوكيتش )داركو الزوفيتش، 
66(، نيمانيا غوديلي )ايفان ايليتش، 
57(، سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، 
دوشان تاديتش- ألكسندر متروفيتش 

)نيمانيا مكسيموفيتش، 83(
المدرب: دراغان ستويكوفيتش

)أ ف ب(

ريتشارليسون يقود 
»السامبا« للفوز على صربيا

البرازيلي ريتشارليسون يسجل هدفه الثاني )رويترز(
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بالقمصان واألغاني... الدوحة على موعد مع إحياء ذكرى مارادونا
اخــتــار خافيير معلوف تكريم ذكــرى 
أســـطـــورة األرجــنــتــيــن ديــيــغــو مـــارادونـــا 
بــارتــداء القميص الـــذي لعب بــه الــراحــل 
ضد إنكلترا في ويمبلي، لكن مشجعين 
 في 

ً
آخرين في المونديال المقام حاليا

 بالتأكيد 
ً
قــطــر ســيــكــونــون أكــثــر صــخــبــا

اليوم خالل إحياء الذكرى الثانية لرحيله 
بالهتافات واألغاني.

ويتزامن إحياء الذكرى الثانية لرحيل 
ــاراة الــمــصــيــريــة  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــع الـ ــ األســــــطــــــورة مـ
 مع 

ً
لــمــنــتــخــب بـــــالده الـــــذي يــلــتــقــي غـــــدا

المكسيك في مواجهة يحتاج إلى الفوز 
بــهــا، بعد السقوط الــصــادم فــي مستهل 
مــشــوار ليونيل ميسي ورفــاقــه على يد 

السعودية 1 - 2.
ومع األمل بأن يستلهم رجال المدرب 
ليونيل سكالوني من هذه المناسبة كي 
يعودوا الى سباق التأهل لثمن النهائي، 
ــن مــشــجــعــي  ــ ــا زال مـــعـــلـــوف وكــــثــــر مـ ــ مـ
األرجنتين لم يستوعبوا صدمة رحيل 

 بأزمة قلبية.
ً
األسطورة عن 60 عاما

تذكارات رياضية

والقميص الذي ارتداه مارادونا خالل 
مــبــاراة ضــد إنكلترا عــام 1980، هــو من 
أثمن المقتنيات التي يملكها معلوف بين 
مجموعة من ألف قميص كروي ارتداها 
ـــقـــّدر قيمتها 

ُ
العــبــون فــي الــمــبــاريــات وت

بمليون دوالر وفق صاحبها.
، المشهور بين 

ً
كما يملك ابن الـ56 عاما

 
ً
محبي جمع التذكارات الرياضية، قميصا
 بالدماء كان يرتديه 

ً
 ملطخا

ً
أرجنتينيا

مــاريــو كمبيس فــي مــبــاراة ضــد فرنسا 
خـــالل كـــأس الــعــالــم 1978 الــتــي أحـــرزت 

لقبها بالده.

ــذا الــقــمــيــص بـــالـــقـــرب من  ــم طـــي هــ وتــ
قميص ريفر باليت الذي كان يرتديه في 
عام 1931 كارلوس بوسيل الــذي شارك 
في أول كأس عالم قبلها بعام. وأصبحت 
التذكارات الرياضية اآلن تجارة كبيرة 
ــرز »مــنــتــجــاتــهــا«  مـــع مــــارادونــــا كــأحــد أبــ

العالمية.
فــفــي مــايــو، بــيــع قميص كـــان يرتديه 
مارادونا عندما سجل هدفه الشهير »يد 
الله« في كأس العالم 1986 أمام إنكلترا 
مقابل 7.1 ماليين جنيه إسترليني )9.3 
ماليين دوالر(، وهو رقم قياسي لقميص 

دّي في بطولة.
ُ
رياضي ارت

وبــيــعــت الـــكـــرة الـــتـــي دخـــلـــت الــشــبــاك 
اإلنــكــلــيــزي حــيــنــهــا األســــبــــوع الــمــاضــي 
مــقــابــل مــلــيــونــي جــنــيــه إســتــرلــيــنــي )2.4 

مليون دوالر(.

 بين مارادونا وميسي 

ــن 30 ألـــــف مــشــجــع  ويــــتــــواجــــد أكـــثـــر مــ
أرجنتيني في قطر لمتابعة ليونيل ميسي 
ورفاقه الطامحين لقيادة البالد الى لقبها 
األول منذ 1986 حين قادها مارادونا إلى 
تتويجها العالمي الثاني، بعد األول عام 

.1978

ــن الـــمـــشـــجـــعـــيـــن  ــ  مــ
ً
ــرا ــ ــثــ ــ صـــحـــيـــح أن كــ

األرجنتينيين يــرون في ميسي أسطورة 
ــد أفـــضـــل الــالعــبــيــن فـــي تــاريــخ  الـــبـــالد أحــ
 مــا زالـــوا 

ً
 أيــضــا

ً
 كــبــيــرا

ً
الــلــعــبــة، لــكــن عــــددا

يــضــعــون مـــارادونـــا عــلــى أعــلــى الــهــرم في 
نادي األساطير.

جاء كثيرون لمشاهدة اللوحة الجدارية 
الــضــخــمــة لـــمـــارادونـــا بــالــقــرب مـــن اســتــاد 
خليفة في الدوحة، وفي السقوط الصادم 
ضــد الــســعــوديــة وضـــع كــثــر أقــنــعــة عليها 
وجه مارادونا، كما حملوا الفتات ورفعوا 

 تحمل اسم األسطورة.
ً
قمصانا

واآلن، الفرصة ستكون متاحة الجمعة 

من أجل االحتفاء باألسطورة وإحياء ذكراه 
في الدوحة.

وتـــعـــتـــزم إحـــــدى الــمــجــمــوعــات الــقــيــام 
بمسيرة الــى مهرجان مشجعين خاص 
بمارادونا )مارادونا فان فيست( في مطار 
الدوحة الدولي حيث هناك صورة ثالثية 
أبعاد للنجم الراحل وطائرة خاصة عليها 
صـــــوره وهــــو يــســجــل هــدفــيــه فـــي مــرمــى 
إنكلترا وستعرض للبيع في المزاد العلني 

في 17 ديسمبر.
وشاهد دييغو وتشوري فيليس مباراة 
االثنين ضد السعودية من الملعب مرتديين 
غطاء رأس منقوشا عليه مارادونا على ظهر 

جمل، والتقطوا صور »سيلفي« بالجملة مع 
مشجعين عرب.

وعــاد ابــن العاصمة غونسالو، المحامي 
، بالذاكرة الــى الصدمة التي 

ً
البالغ 32 عاما

أصيب بها لحظة معرفته برحيل مارادونا، 
 »كنت على شاطئ البحر. أخبرتني 

ً
كاشفا

صديقتي )بما حصل( وقلت لها يتعين علينا 
أخذ أغراضنا والعودة مباشرة إلى بوينوس 
أيـــرس«. وكــان غونسالو وصديقته مــن بين 
اآلالف الذين انتظروا خارج منزل مارادونا، 
 يظهر مارادونا 

ً
في حين حمل كالوديو علما

 عندما 
ً
وهو يحتضن ميسي وسيحمله مجددا

تتواجه األرجنتين مع المكسيك.     )أ ف ب(

 رونالدو يدخل التاريخ كأول 
العب يسجل في 5 نهائيات

دخــل النجم البرتغالي، كريستيانو 
رونالدو، التاريخ، بعدما بات أول العب 
يــســجــل فـــي 5 نــهــائــيــات لـــكـــأس الــعــالــم، 
بافتتاحه التسجيل لمنتخب بــالده في 
مرمى نظيره الغاني أمــس فــي مونديال 

قطر 2022.
وجـــــــاء الــــهــــدف الـــثـــامـــن لــــرونــــالــــدو فــي 
كأس العالم من ركلة جزاء انتزعها بنفسه، 
وســـددهـــا بــنــجــاح فـــي الــشــبــاك الــغــانــيــة، ما 
، الــذي 

ً
ـــ37 عــامــا سيخفف الــضــغــط عــن ابـــن الــ

وجــد نفسه عرضة لالنتقادات بعد هجومه 

على فريقه مانشستر يونايتد اإلنكليزي، ومدربه 
الهولندي إريك تن هاغ، ما أدى إلى فسخ عقده مع 
النادي بالتراضي. وكان رونالدو افتتح رصيده 
المونديالي بهدف عام 2006، ثم مثله في 2010 
و2014 قبل أن يسجل 4 في 2018، بينها ثالثية 
 
ً
في مرمى إسبانيا )3-3(. وتجاوز ابن الـ37 عاما

األسطورة البرازيلية بيليه، الذي سجل في أربع 
نسخ )1958 و1962 و1966 و1970(، واأللمانيين 
أوفه زيلر الذي سجل في نفس النسخ الذي سجل 
فيها بيليه، وميروسالف كلوزه )2002 و2006 
و2010 و2014(.        )أ ف ب(

    المباراة 
في سطور

المباراة: البرتغال - غانا 2-3
الملعب: استاد 974، الدوحة

ً
الجمهور: 42662 متفرجا

الدور األول
المجموعة الثامنة

الحكم: األميركي إسماعيل الفتح

األهداف:
البرتغال: كريستيانو رونالدو )65 من ركلة 
جزاء(، جواو فيليكس )78(، رافايل لياو )80(
غانا: أندريه أيو )73(، عثمان بوكاري )89(

اإلنذارات:
ــرا )90+1(، بـــرونـــو  ــريـ ــيـ ــو بـ ــيـــلـ الـــبـــرتـــغـــال: دانـ

فرنانديش )5+90(
غانا: محمد قدوس )45+1(، أندريه أيو )49(، 
سيدو أليدو )57(، إينياكي وليامس )1+90(

التشكيلتان:
البرتغال: ديوغو كوشتا، جواو كانسيلو، 
روبن دياش، دانيلو بيريرا، رافايل غيريرو، 
أوتافيو )وليام كارفاليو، 56(، روبن نيفيش 
ــو فــرنــانــديــش،  ــرونـ ــاو، 77(، بـ ــيـ )رافــــايــــل لـ
برناردو سيلفا )جواو بالينيا، 88(، جواو 
فيليكس )جـــواو مــاريــو، 88(، كريستيانو 

رونالدو )غونسالو راموس، 88(.
المدرب: فرناندو سانتوش

غانا: لورنس أتي زيغي، سيدو أليدو )طارق 
المــبــتــي، 66(، ألــكــســنــدر دجــيــكــو )أنــطــوان 
سيمينيو، 90+2(، دانيال أمــارتــي، محمد 
ساليسو، بابا رحمان، ساليس عبد الصمد 
ــيـــال- كــوفــي كــيــيــريــه، 90+2(، تــومــاس  )دانـ
بـــارتـــي، مــحــمــد قــــدوس )عــثــمــان بـــوكـــاري، 
77(، أندريه أيو )جوردان أيو، 77(، إينياكي 

وليامس.
المدرب: أوتو آدو.

)أ ف ب(

غيريرو: فزنا لحسن الحظ
ق مدافع البرتغال رافايل 

ّ
عل

 »من 
ً
غيريرو على الــفــوز، قــائــال

د أن تستهل مسابقة ما، 
ّ
المعق

سيطرنا على المباراة ثم أفلتت 
منا في دقيقتين. لحسن الحظ 

نبدأ بالفوز«.
وعن التكهنات حول مشكالت 
ــــاف  ــي الــــفــــريــــق، أضـ ــبــ بـــيـــن العــ
غـــيـــريـــرو »الـــتـــمـــاســـك مــتــواجــد، 
ــاول تــفــســيــر  ــ ــحـ ــ ــة تـ ــافــ والــــصــــحــ
 
ً
األمـــور. نحن متضامنون جــدا
ــام الــجــمــيــع.  ــ ــــك أمــ ــا ذلـ ــرنـ ــهـ وأظـ
إذا فــزنــا فــي الــمــبــاراة المقبلة 
فسنتأهل، وبــالــطــبــع سنبحث 

عن الفوز كما دائما«.
)أ ف ب(

قــــــاد كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــالـــــدو 
البرتغال إلى فوز مثير على غانا 
3-2، أمس، في الجولة األولى من 
منافسات المجموعة الثامنة 
لمونديال قطر، فدخل التاريخ 
بعدما بات أول العب يسجل 

في 5 نسخ من النهائيات.
وبــعــد شــوط أول عقيم، 
 
ً
افـــتـــتـــح ابــــــن الــــــــــ37 عـــامـــا
التسجيل ألبطال أوروبا 
ــزاء  ــ ــة جـ ــلــ ــــن ركــ 2016 مـ
جــدلــيــة )65(، وبــعــدمــا 
ــــو  أدرك أنــــــــدريــــــــه أيـ
التعادل لغانا )73(، 
عــاد جــواو فيليكس 
ومــنــح البرتغاليين 
التقدم )78(، وأضاف 
ــايـــل لــيــاو  الــبــديــل رافـ
الــثــالــث )80( قــبــل أن يقلص البديل 

عثمان بوكاري الفارق )89(.
وتــضــم الــمــجــمــوعــة األوروغـــــــواي 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة الــلــتــيــن تعادلتا 
صــفــر-صــفــر، لــيــتــصــدر »ســيــلــيــســاو« 

أوروبا بثالث نقاط.

وبمشاركته أمس، خاض رونالدو 
 الــبــطــولــة الـــكـــبـــرى الــعــاشــرة 

ً
أيـــضـــا

 5 نهائيات 
ً
، إذ خــاض أيضا

ً
تواليا

في كأس أوروبا منذ 2004، ليصبح 
أول العب أوروبي يحقق هذا األمر.

شوط أول باهت 

 يــذكــر 
ً
ولــــم يــقــدم الـــطـــرفـــان شــيــئــا

فـــي الـــدقـــائـــق األولـــــى مـــع اســتــحــواذ 
واضـــــح لــلــبــرتــغــال الـــتـــي عـــانـــت في 
بعض األحــيــان فــي الــخــروج بالكرة 
من منطقتها، نتيجة الضغط العالي 
الذي فرضه فريق المدرب أوتو أودو.

وفي أول هجوم فعلي على المرمى 
الغاني، كاد رونالدو يفعلها بعدما 
ــرة، لــكــن  ــ ــكـ ــ خـــســـر مـــحـــمـــد قـــــــدوس الـ
الــحــارس لــورنــس أتــي زيــغــي تدخل 
بــبــراعــة وأنــقــذ بـــالده )10(، ثــم أهــدر 
»ســي آر 7« فرصة أخــرى من رأسية 
مرت بعيدة عن المرمى بعد عرضية 

متقنة من رافايل غيريرو )13(.
 
ً
ثم بدا »سيليساو« أوروبا عاجزا
 إلى المرمى مع 

ً
عن الوصول مجددا

إلــغــاء هـــدف لــرونــالــدو بسبب خطأ 
ارتكبه على المدافع قبل التسديد في 

الشباك )31(.
وبـــقـــي الـــوضـــع عــلــى حـــالـــه حتى 
نهاية الشوط األول الذي لم يشهد أي 
تسديدة لغانا، إن كان بين الخشبات 
الثالث أو خارجها، لتصبح أكثر من 
ذلــك أول فريق في البطولة الحالية 
يــخــوض الـــشـــوط األول بــأكــمــلــه من 
دون أي لمسة للكرة في منطقة جزاء 

الخصم.
 في الشوط 

ً
ولم يتغير األمر كثيرا

الثاني، لكن الغانيين اختبروا أقله 
حظهم بتسديدة من مشارف المنطقة 
لمحمد قـــدوس مــرت بــجــوار القائم 

األيسر )55(.
وجاء الفرج للبرتغال عندما انتزع 
رونالدو ركلة جزاء احتسبها الحكم 
عـــلـــى مــحــمــد ســـالـــيـــســـو، واعـــتـــرض 
، لــكــن 

ً
عـــلـــيـــهـــا العــــبــــو غــــانــــا كــــثــــيــــرا

األميركي المغربي األصل إسماعيل 
ــراره، فنفذها  ــ الــفــتــح لــم يــعــدل عــن قـ

»سي آر 7« بنجاح )65(.
، ألن 

ً
لــكــن الــفــرحــة لـــم تـــدم طـــويـــال

غـــانـــا أدركـــــت الـــتـــعـــادل عــبــر أنـــدريـــه 
ــكــــرة مــن  ــو الــــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه الــ أيـــ
عرضة لمحمد قدوس أخفق رافايل 
غيريرو فــي اعتراضها، لتصل إلى 
العب السد القطري الذي تابعها في 

الشباك )73(.
وكــمــا كــانــت الــحــال مــع البرتغال، 
، إذ استعاد 

ً
لم يهنأ الغانيون طويال

أبطال أوروبا 2016 التقدم عبر جواو 
فــيــلــيــكــس بــعــد تـــمـــريـــرة مـــن بــرونــو 
فرنانديش )78( الذي عاد ولعب دور 
الممرر في الهدف الثالث الذي سجله 
البديل رافايل لياو إثر هجمة مرتدة 

سريعة )80(.
ومباشرة بعد استبدال رونالدو 
بــغــونــســالــو رامــــــوس، قــلــصــت غــانــا 
الـــفـــارق عــبــر رأســيــة الــبــديــل عثمان 
بوكاري بعد خطأ على الجهة اليمنى 
من جواو كانسيلو، ليحتفل بعدها 

على طريقة النجم البرتغالي )89(.
)أ ف ب(

 فوز مثير  فوز مثير 
للبرتغال على غاناللبرتغال على غانا

إحدى الفرص الضائعة 
للمنتخب الغاني



أسفرت نتيجة مباراة منتخب 
األوروغواي مع المنتخب 

الكوري الجنوبي عن التعادل 
السلبي خالل افتتاح منافسات 
المجموعة الثامنة من البطولة.

استهل منتخب األوروغواي مبارياته 
ــقـــدم،  ــكـــرة الـ ــــأس الـــعـــالـــم لـ فــــي بـــطـــولـــة كـ
بــتــعــادل سلبي 0-0 مــع منتخب كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة أمــــس، خــــال الـــمـــبـــاراة الــتــي 
جمعتهما على ملعب المدينة التعليمية، 
ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة األولـــــــى مــن 

منافسات المجموعة الثامنة. 
وفــشــل الــمــنــتــخــبــان فــي اســتــغــال كل 
الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين 

ليحصل كل منهما على نقطة. 
ويلتقي منتخب األوروغـــواي نظيره 
البرتغالي يوم االثنين المقبل في الجولة 
الـــثـــانـــيـــة، فــيــمــا يــلــعــب مــنــتــخــب كـــوريـــا 
الجنوبية مع منتخب غانا في اليوم ذاته. 
ــاراة مــتــوســطــة  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ جـــــــاءت بـ
المستوى، وسرعان ما فرض المنتخب 
الكوري الجنوبي سيطرته على مجريات 
الــلــقــاء، وتـــوالـــت مــحــاوالتــه الهجومية، 
بحثا عــن تسجيل هــدف مبكر يربك به 
حسابات منتخب أوروغواي، الذي اعتمد 
 الهجمات 

ّ
على تضييق المساحات وشن

المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة. 
ورغــم وجــود مــحــاوالت هجومية من 
الفريقين، فإنها لم تشكل خطورة حقيقية 
على المرميين فــي الــدقــائــق األولـــى من 

اللقاء، لينحصر اللعب في وسط الملعب. 
وظل اللعب كذلك حتى جاءت الدقيقة 
19، التي شهدت أولى الفرص الخطيرة 
لمنتخب األوروغــواي عندما لعبت كرة 
طولية خلف مدافعي المنتخب الكوري 
ــمــهــا فــيــديــريــكــو فـــالـــفـــيـــردي داخـــل 

ّ
تــســل

منطقة الــجــزاء، وســدد كــرة قوية، لكنها 
علت العارضة بسنتيمترات قليلة.

 وقد أعطت هذه الهجمة الثقة لاعبي 
مــنــتــخــب األوروغــــــــــــواي، حـــيـــث فـــرضـــوا 
سيطرتهم على مجريات اللقاء وتوالت 
محاوالتهم الهجومية بحثا عن تسجيل 
هـــدف الــتــقــّدم، وهـــو مــا جــعــل المنتخب 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي يــتــراجــع إلـــى وســط 
ملعبه للحفاظ على نظافة شباكه، مع 

االعتماد على الهجمات المرتدة.
ــنـــتـــخـــب الــــــكــــــوري يــفــتــتــح  وكــــــــاد الـــمـ
التسجيل في الدقيقة 34، عندما لعبت 
كرة عرضية أرضية من الجانب األيسر 
إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها أوي جو 
هوانج بتسديدة من على حدود منطقة 

الجزاء، لكن كرته علت العارضة. 
ــــة 43 كـــــــــاد مـــنـــتـــخـــب  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــدقـ وفـــــــــي الـ
أوروغـــواي يسجل هــدف التقدم، عندما 
لعبت ركلة ركنية إلى داخل منطقة جزاء 

المنتخب الــكــوري ارتــقــى إليها دييغو 
غودين، وقابلها بضربة رأس قوية، لكن 
كرته اصطدمت بأسفل القائم األيمن قبل 

أن يشتتها الدفاع. 
ومر الوقت المتبقي من الشوط األول 
با جديد، قبل أن يطلق الحكم صافرة 
نــهــايــة الـــشـــوط األول، فـــارضـــا الــتــعــادل 

السلبي بين المنتخبين. 

تكثيف الهجمات 

ــف 
ّ
ــشــــوط الــــثــــانــــي، كــث ــة الــ ــدايــ ومـــــع بــ

المنتخب الكوري محاوالته الهجومية 
في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وسط 
ــواي،  ــ تــراجــع مــن العــبــي منتخب أوروغـ
الذين اعتمدوا أيضا على شن الهجمات 
المرتدة. وبمرور الوقت تخلى منتخب 
أوروغـــــــواي عـــن حــــذره الــدفــاعــي ودخـــل 
أجواء المباراة الهجومية، بعدما فرض 
سيطرته على مجريات اللقاء وتــوالــت 
مـــحـــاوالتـــه الــهــجــومــيــة لــتــســجــيــل هــدف 
التقدم، وهو ما أجبر المنتخب الكوري 

على التراجع إلى وسط ملعبه. 
ــك، لــم تــكــن هــنــاك أي خــطــورة  ومـــع ذلـ
على المرميين، حيث تفّوق المدافعون 

على المهاجمين في أغلب الهجمات، ولم 
يكن هناك أي اختبار حقيقي للحارسين. 
وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب 
حــتــى جـــاءت الــدقــيــقــة 77، الــتــي شهدت 
فرصة خطيرة للمنتخب الكوري، عندما 
سدد تشو كيو سيونج كرة قوية من على 
حدود منطقة الجزاء، لكنها جاءت بعيدة 

عن المرمى. 
ورّد منتخب أوروغواي في الدقيقة 81 
عندما سدد داروين نونيز كرة قوية من 
على حــدود منطقة الــجــزاء، لكنها مرت 

بجوار القائم األيسر.
وفي الدقيقة 89 سدد فالفيردي كرة 
قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن كرته 
اصطدمت بالقائم األيمن وخرجت لركلة 

مرمى. 
ورّد الــمــنــتــخــب الـــكـــوري فــي الدقيقة 
التالية، عندما سدد هيونج مين سون 
ــة قـــويـــة مــــن خــــــارج مــنــطــقــة  ــيــ كـــــرة أرضــ
ــزاء، لــكــن كــرتــه مـــرت بــجــوار الــقــائــم  الـــجـ
األيسر. ومر الوقت المتبقي من الشوط 
الــثــانــي مـــن دون جـــديـــد، قــبــل أن يطلق 
الــحــكــم صــافــرة نــهــايــة الــلــقــاء بــالــتــعــادل 

السلبي بين المنتخبين. 
)د ب أ(

باولو بينتو

مهاجم األوروغواي سواريز يقاتل لاستحواذ على الكرة مع العب الوسط الكوري الجنوبي لي جاي سونغ والمدافع  كيم مين جاي )أ ف ب(

األوروغواي تسقط في فخ التعادل مع كوريا الجنوبيةاألوروغواي تسقط في فخ التعادل مع كوريا الجنوبية

المباراة: األوروغواي - كوريا الجنوبية )صفر- صفر(
الملعب: استاد المدينة التعليمية - الدوحة

ً
الجمهور: 41663 متفرجا

الدور األول
المجموعة الثامنة

الحكم: الفرنسي كليمان توربين
- اإلنذارات:

األوروغواي: مارتين كاسيريس )57(
كوريا الجنوبية: غيو-سونغ تشو )88(

-التشكيلتان:
ــواي: سيرخيو روتشيت، مارتين كاسيريس، دييغو  األوروغـ
غودين، خوسيه ماريا خيمينيس، ماتياس أوليفيرا )ماتياس 
فينيا، 79(، فيديريكو فالفيردي، ماتياس فيسينو )نيكوالس دي 
ال كروس، 79(، رودريغو بنتانكور، لويس سواريس )إدينسون 
كافاني، 64(، داروين نونييس، فاكوندو بيليستري )غييرمو 

فاريا، 88(.
المدرب: دييغو ألونسو

كوريا الجنوبية: سيونغ-غيو كيم، جين-سو كيم، يونغ-غوون 
كيم، مين-جاي كيم، مون-هوان كيم، وو-يونغ جونغ، إين-بيوم 
هوانغ، هيونغ-مين سون، جاي-سونغ لي )جون-هو سون، 74(، 
أوي-جو هوانغ )غيو-سونغ تشو، 74(، سانغ-هو نا )كانغ-إين 

لي، 74(.
المدرب: البرتغالي باولو بينتو

روشيت: لم يحالفنا الحظ 
أمام كوريا الجنوبية

أرجــع سرخيو روشــيــت، حــارس منتخب األوروغــــواي، 
التعادل بدون أهداف أمام كوريا الجنوبية أمس إلى »عدم 
وقوف الحظ« بجانبه، في مباراة متكافئة كانت فيها الفرص 

الواضحة لمصلحة منتخبه.
ــــارس الــمــرمــى فـــي الــمــنــطــقــة الــمــخــتــلــطــة عقب  ــال حـ ــ وقـ
الــمــبــاراة: »بــرؤيــة مجريات الــمــبــاراة، فإنها لم تكن سيئة. 
كانت مباراة متكافئة وكانت الفرص الواضحة لمصلحتنا، 
لكن الــحــظ لــم يقف بجانبنا. سعيد بجهد الفريق واآلن 
يتعين تصحيح األخــطــاء والــعــمــل فيما يلي والـــذي يعد 

.»
ً
أمرا صعبا جدا

وأبرز الحارس صعوبة المونديال، مشيرا إلى أن »جميع 
المنتخبات ستجد صعوبة ألن أفضل المنتخبات تلعب 

.»
ً
هنا. مجموعتنا متكافئة جدا

وأعـــرب عــن سعادته بخوض أول مــبــاراة فــي مونديال 
والتي لم يضطر فيها »للعمل كثيرا« وقدم أداء »جيدا«.

)إفي(

 يمتلك العبين مخضرمين
ً
 يمتلك العبين مخضرمينبينتو: واجهنا خصما
ً
بينتو: واجهنا خصما

قـــال الــبــرتــغــالــي بــاولــو بــيــنــتــو، مــــدرب كــوريــا الــجــنــوبــيــة، بعد 
تعادله السلبي مع األوروغواي، أمس، إن »المباراة كانت تنافسية 
... الفريقان احترما بعضهما، وكنا نعرف أن المواجهة 

ً
وجيدة جدا

ستكون صعبة«.
وأضاف بينتو في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: »واجهنا 
 يمتلك العبين مخضرمين ولديهم خبرة واسعة... ومررنا 

ً
خصما

بمرحلة جيدة على صعيد السيطرة على الكرة في الشوط الثاني«.
وواصل مدرب كوريا الجنوبية: »لم نتراجع أمام األوروغواي... 
الفريق تصرف بشكل شجاع، وحققنا التعادل بفضل الدعم والعمل 

بشكل جماعي«.
وأشار البرتغالي باولو بينتو إلى أنه سيشاهد المباراة مجددا 
للتعلم من األخطاء واالستفادة من األمور اإليجابية بشكل جيد، 
 أن »المباراة الثانية ستكون أقوى وعلينا تقديم نتيجة 

ً
موضحا

إيجابية جديدة... وإذا لعبنا كما تدربنا خال األعــوام الماضية 
ســـوف نــذهــب بــعــيــدا«. وأكــــد مــــدرب كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة أنـــه يجب 
االستفادة من الهجمات المرتدة من أجل الوصول إلى الهدف وهو 
التأهل لدور الـ 16 في المونديال. وعن مشاركة سون هيونغ مين، 
قال: »سون تعرض لإلصابة وعاد للمجموعة منذ أيام، وليس من 

السهل إشراكه مباشرة أمام أوروغواي«.

    المباراة في سطور

ألونسو: حظوظنا
ما زالت حاضرة

أكد دييغو ألونسو، المدير الفني لمنتخب أوروغواي، 
أن المنتخب الكوري كان خصما صعبا.

وقال ألونسو، خال المؤتمر الصحافي عقب نهاية 
المباراة، إن فريقه لم يكن بالمستوى المطلوب في 
الشوط األول، لكنه سيطر بشكل أكبر على مجريات 

الشوط الثاني.
وأضــاف أن لدى أوروغـــواي عناصر عديدة 

ومميزة، مؤكدا أن منتخبه سيطر وصنع 
بعض الفرص، لكنه أهدرها.

وأوضـــح أنــه ال تــوجــد أي شكوى 
من جانب برشلونة، بشأن مدافعه 
رونــالــد أراوخــــو، الـــذي يتمرن على 
ــة، حــيــث يتماثل  ــابـ الــرغــم مــن اإلصـ

للشفاء حاليا.
واعتبر أن حظوظ فريقه ما زالت حاضرة، وأن المباراة 

دييغو ألونسوالثانية ستكون مهمة، والثالثة ستكون الحاسمة.
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قطر والسنغال في مواجهة لالحتفاظ بآمال التأهل
تحت شعار »ال بديل عن 
الفوز« يلتقي المنتخبان 
القطري والسنغالي، 
اليوم )الجمعة(، في 

الجولة الثانية من 
منافسات 
المجموعة 

األولى 
لمونديال 

.2022

 عـــلـــى 
ً
ــرا ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــون الـــــــعـــــــبء كــ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ سـ

قـــطـــر، الــمــضــيــفــة لـــمـــونـــديـــال 2022، 
ــلـــى آمـــالـــهـــا  فــــي ســـعـــيـــهـــا لــــإبــــقــــاء عـ
بالمنافسة عندما تــواجــه السنغال 
على استاد الثمامة اليوم )الجمعة(. 
وكان المنتخب القطري )أصحاب 
األرض( خسر النزال االفتتاحي أمام 
الــمــنــتــخــب اإلكــــــوادوري )صــفــر - 2(، 
ــلـــى مـــلـــعـــب الــــبــــيــــت، فــي  األحــــــــد، عـ
ــغـــط عــلــى  ــقــــوط زاد مــــن الـــضـ ســ
الـــقـــطـــريـــيـــن، بـــعـــدمـــا بــــاتــــوا أول 
ــالـــم يــخــســر  ــكـــأس الـــعـ مــضــيــف لـ

مباراته األولى.
بــعــد عــزلــة الــمــنــتــخــب الــقــطــري 
 عن 

ً
ستة أشهر في أوروبــا بعيدا

أعـــيـــن الــمــتــطــفــلــيــن، أقــــر مــدربــه 
اإلسباني فيليكس سانشيز 
باإلخفاق: »لن أقدم األعذار، 
أهـــنـــئ الـــخـــصـــم عـــلـــى هـــذا 
الـــفـــوز، لــديــنــا الــكــثــيــر مــن 
ــدم  ــقــ اإلمــــــكــــــانــــــيــــــات. لـــــــم نــ
ــا، ربـــمـــا  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــا لـ ــ ــل مــ ــ ــــضـ أفـ

تـــــكـــــن بــســبــب الـــتـــوتـــر لــم 
البداية جيدة، ال 
بــــل كـــانـــت ســيــئــة، 
وتــــلــــقــــى مــــرمــــانــــا 

هدفين«.
تــزايــد الــعــبء 
عـــلـــى الــقــطــريــيــن 

ــل يــــومــــيــــن، وإن  ــبـ قـ
 ،

ً
لــــــم يــــكــــن مـــــبـــــاشـــــرا

بــــــالــــــفــــــوز الـــــســـــعـــــودي 
الــتــاريــخــي عــلــى أرجنتين 

مــيــســي 2-1، لــتــعــيــد اآلمــــال الــعــربــيــة 
 
ً
ــحــرج »العنابي«، الــذي بــذل جهدا

ُ
وت

، لتقديم نتيجة 
ً
12 عاما  على 

ً
ممتدا

إيجابية.
وقــد يستغل القطريون، على غــرار 
الهولنديين، غياب الهداف السنغالي 
ساديو مانيه لإصابة، وفرض إيقاع 

على المباراة منذ بدايتها.

تغييرات على التشكيلتغييرات على التشكيل

وقد يجري مدرب المنتخب القطري، 
ــرات عــلــى  ــيـ ــيـ ــغـ ــز، تـ ــيـ ــانـــشـ فـــيـــلـــكـــس سـ
التشكيل األســـاســـي الـــذي سيخوض 
بــه لــلــقــاء الــيــوم، الـــذي يــدخــلــه الفريق 
 عن تحقيق الفوز للتمسك بآمال 

ً
بحثا

 
ً
التأهل للدور السادس عشر، خصوصا
أن الخسارة تعني خروجه من سباق 

.
ً
المنافسة مبكرا

تعويض الخسارةتعويض الخسارة

في المقابل، وبعد صدمة 
خسارتها لمانيه، تسعى 

السنغال إلــى تعويض سقوطها في 
ظهورها األول كبطلة إلفريقيا )2021(، 
أمـــام هــولــنــدا بهدفين مقابل ال شيء 

وإبــــــقــــــاء حـــظـــوظـــهـــا 
بقيادة أليو سيسيه 
لــلــعــبــور إلــــى الــــدور 
الـــثـــانـــي عـــلـــى غــــرار 

النسخة الماضية.
ــــدو ظــــــــروف الــمــنــتــخــبــيــن  ــبـ ــ وتـ

 ،
ً
القطري والسنغالي متشابهة تماما

فال سبيل أمامهما إال تحقيق الفوز، 
ــاب تــطــلــعــاتــهــمــا نــحــو الــتــأهــل  ــ أو ذهـ

أدراج الرياح.
وإلـــى جــانــب مــانــيــه، أعــلــن االتــحــاد 
السنغالي لكرة القدم، األربعاء، أن العب 
خــط الــوســط شيخو كوياتيه يعاني 
 غير ظاهر« في الفخذ األيمن، 

ً
»التهابا

وســيــكــون »غــيــر مــتــاح عــلــى األرجــــح« 
لــمــواجــهــة قــطــر، بــعــدمــا أصــيــب العــب 
نوتنغهام فــورســت اإلنــكــلــيــزي خــالل 

الهزيمة أمام منتخب الطواحين.
ــاب غــــــي، العــــــب وســـط  ويـــمـــكـــن لــــبــ
مرسيليا الفرنسي الــذي حل بــداًل من 
كوياتيه خالل المباراة، أن يعوض مرة 
أخرى عن غيابه 

أمام قطر.
ولــــــــــــــفــــــــــــــت 
االتــــــــــــــــحــــــــــــــــاد 
الــــســــنــــغــــالــــي 
 
ً
إلـــى أن العــبــا

آخـــــــر أصـــيـــب 
خـــــــــــــــــــــــــــــــالل 
الـــمـــبـــاراة 

ضد هولندا، وهو عبدو ديالو، العب 
اليــبــزيــغ األلــمــانــي، لكنه يــعــانــي فقط 
تقلصات، ومشاركته أمــام قطر اليوم 
ــقــــرار الــجــهــاز   لــ

ً
ــا ــقــ ــدو مــــؤكــــدة، وفــ ــبـ تـ

الفني باالعتماد عليه في التشكيل 
األساسي من عدمه.

سعد الشيببوالي ديا

سانشيز: سنعمل على تصحيح األخطاءسانشيز: سنعمل على تصحيح األخطاء
اعترف اإلسباني فيليكس 
ــر الـــفـــنـــي  ــديــ ــمــ ســــانــــشــــيــــز، الــ
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــــقــــطــــري لـــكـــرة 
القدم، بأن فريقه لم يقدم ما 
كـــان يــتــمــنــاه خـــالل الــمــبــاراة 
أمــــام اإلكــــــوادور فــي افــتــتــاح 
الــمــونــديــال، والــتــي خسرها 
صـــفـــر - 2، لــكــنــه عـــمـــل عــلــى 
تــحــلــيــل األخـــطـــاء لتصحيح 
المسار وتقديم األفضل أمام 

السنغال اليوم.
وقــــــــــــــال ســــــانــــــشــــــيــــــز، فــــي 
المؤتمر الصحافي لمباراة 
الـــيـــوم، »بــالــتــأكــيــد لـــم نــقــدم 
مــا كنا نتمناه فــي الــمــبــاراة 
ــكـــون  ــا تـ ــدمــ ــنــ الــــمــــاضــــيــــة، عــ
الـــبـــدايـــة غــيــر مــوفــقــة يــكــون 
ــعــــودة خـــالل  مـــن الـــصـــعـــب الــ

المباراة«. 
وأضــــــــــــــــــــاف: »لــــــــكــــــــن بــــعــــد 
الـــمـــبـــاراة، عــلــيــنــا أن نــحــاول 

ــا كــانــت،  تــحــلــيــل األخـــطـــاء أيـ
وبــعــدهــا نستعد ونتحضر 
للخصم التالي كي نصحح 
الــمــســار، وهـــذا مــا فــعــلــنــاه... 
ونـــــســـــتـــــغـــــل الـــــــفـــــــتـــــــرة بـــيـــن 
ــاريـــات لــلــتــعــديــل عــلــى  ــبـ ــمـ الـ
طريقة لعبنا، هذه هي اآللية 

التي نتبعها«.
ــــي مـــســـتـــوى  وعــــــن رأيـــــــه فـ
الــمــنــتــخــب الــســنــغــالــي، ذكــر: 
»مــــــن وجــــهــــة نــــظــــري لــعــبــت 
ــاراة مـــمـــتـــازة  ــ ــبـ ــ ــال مـ ــغـ ــنـ الـــسـ
 ،

ً
ــيـــر جــــــدا ــبـ ــد مـــنـــتـــخـــب كـ ــ ضـ

كــانــت لــديــهــم فــكــرة واضــحــة 
ــوا يـــســـعـــون لــتــحــقــيــق  ــ ــانـ ــ وكـ
نتيجة، ويسعون لالنتصار 
حتى نهاية المباراة، لكنها 
كانت مباراة مفتوحة وكانت 
ــتــــســــاويــــة بــيــن  الــــحــــظــــوظ مــ

طرفيها«.
واردف: »بالنسبة لمباراة 

ــنــــى أن يـــتـــبـــع  ــمــ ــتــ الـــــــيـــــــوم نــ
ــهــــج،  ــنــ مـــنـــتـــخـــبـــنـــا نــــفــــس الــ
يــــحــــاول تــحــقــيــق الــــفــــوز مــن 
الدقائق األولى وحتى نهاية 
: »نحن اآلن 

ً
المباراة«، متابعا

نركز فقط على أنفسنا وما 
الذي علينا أن نفعله وكيف 
 
ً
ــا ــلـــمـــبـــاريـــات يـــومـ نـــحـــضـــر لـ
ــيــــوم، نــــحــــاول أن نــتــجــنــب  بــ
األصــــــــوات الــــخــــارجــــيــــة، ألن 
هذه األصوات لن تضيف أو 
، لــذلــك نحاول 

ً
تنقص شيئا

أن نـــعـــزل أنــفــســنــا عــــن مــثــل 
هذه األصوات«.

 احتماالت الخروج  احتماالت الخروج 

ــاالت خــــروج  ــمــ ــتــ ــن احــ ــ وعــ
المنتخب القطري من الدور 
األول بــــالــــمــــونــــديــــال، ورد 
ــك،  فــعــل الــجــمــاهــيــر عــلــى ذلـ

قــــــــال ســــانــــشــــيــــز: »نــــتــــصــــور 
أننا مستعدون لمبارياتنا 
المقبلة، ونحلم بــأال يحدث 
هذا األمر، يجب أن نركز على 
أنــفــســنــا وعـــلـــى إمــكــانــيــاتــنــا 
.. لكنني أرى أن  التنافسية.
أحـــد األشــيــاء الــتــي أثبتتها 
ــة قـــطـــر حـــتـــى اآلن أنــنــا  ــ دولــ
كـــانـــت لـــديـــنـــا خـــطـــة طــويــلــة 
األمــــــــــد لـــلـــتـــحـــضـــيـــر لــــكــــأس 
الــــعــــالــــم، وأنــــــا مــقــتــنــع بــأنــه 
بــعــد كــأس الــعــالــم ستستمر 
قــطــر فـــي تــطــويــر مــســتــواهــا 
بــكــرة الــقــدم، بــوجــود جميع 

اإلمكانات الحالية«. 
)د ب أ(

سانشيز

إسماعيل محمد: نحتاج لدعم الجماهيرإسماعيل محمد: نحتاج لدعم الجماهير
أكـــد إســمــاعــيــل مــحــمــد مهاجم 
الــمــنــتــخــب الـــقـــطـــري لـــكـــرة الـــقـــدم، 
أن الــفــريــق طـــوى صــفــحــة مــبــاراة 
 
ً
االفتتاح أمــام اإلكــــوادور، مطالبا

الجماهير بتقديم أكبر دعم ممكن 
للعنابي في مواجهة السنغال.

ــد، فـــــــي مـــؤتـــمـــر  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ وقــــــــــــال مـ
صحافي أمس، »أعتقد أن المباراة 
الــمــاضــيــة هـــي صــفــحــة وانـــطـــوت، 
فريقنا طوى الصفحة بعد المباراة 
ــا االســـتـــعـــدادات  مـــبـــاشـــرة، وبــــدأنــ
لــلــمــبــاراة الـــقـــادمـــة... فــي الــمــبــاراة 
 
ً
الــقــادمــة، ســيــكــون الــفــريــق جــاهــزا

، وسيقدم كل ما لديه«.
ً
تماما

ــه مــحــمــد، العــــب الــدحــيــل  ــ ووجـ
ــقــــطــــري، رســــالــــة إلـــــى جــمــاهــيــر  الــ
العنابي قائال: »رسالتي للجمهور 
هي أن المنتخب يحتاج إلى دعم 
جــمــاهــيــره اآلن أكــثــر مــن أي وقــت 

مضى، والفريق عاقد العزم على 
تقديم كل ما لديه والظهور بصورة 

مشرفة في المباراة القادمة«.
 وعـــن تــأثــر المنتخب القطري 

بالمفاجآت التي فجرتها منتخبات 
أخرى قال محمد: »بالطبع النتائج 
اإليجابية خاصة من المنتخبات 
الــعــربــيــة، تشعر الــالعــب بالغيرة 
 على 

ً
الــــبــــنــــاءة، وتــــزيــــده إصـــــــــرارا

تقديم كل ما لديه، ولكن تركيزنا 
 عـــلـــى أنـــفـــســـنـــا، وعـــلـــى أن 

ً
ــا ــ ــمـ ــ دائـ

نحاول تقديم أفضل ما لدينا في 
كل مباراة«.

واستدرك: »لم يحالفنا الحظ، أو 
لم نقدم المطلوب منا في المباراة 

األولى، لكن ال يزال لدينا الوقت 
أن نــظــهــر بــالــشــكــل الــمــأمــول، 
وهــذا هــو هدفنا منذ بداية 
الــبــطــولــة بـــل ومـــنـــذ بــدايــة 

معسكراتنا«. 
)د ب أ(

ــد مــــدافــــع الــمــنــتــخــب  ــ أكـ
الـــســـنـــغـــالـــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
ــالـــي أن  ــبـ ــيـ ــيــــدو كـــولـ ــالــ كــ
ــانـــي  الــــنــــجــــم ســــــاديــــــو مـ
يــتــواصــل بشكل مستمر 
 
ً
مع العبي الفريق، مشددا
على أنه رغم غيابه يشكل 
ــــي دعـــم   فـ

ً
 مـــهـــمـــا

ً
ــرا ــنــــصــ عــ

المنتخب خالل مشواره بكأس 
 
ً
الــعــالــم 2022 الــمــقــامــة حــالــيــا

في قطر.
وقـــــــــــال كــــولــــيــــبــــالــــي، خــــالل 
المؤتمر الصحافي الـــذي عقد 
أمـــس للحديث 
عـــــــــن مـــــــبـــــــاراة 
اليوم، »ساديو 

 
ً
مــانــيــه يـــتـــواصـــل مــعــنــا دائـــمـــا
بالرسائل النصية واالتــصــال. 
إنه يحاول رفع معنويات الفريق 
 بالنسبة 

ً
وهو عنصر مهم جدا

لنا حتى ولو لم يكن معنا«. 
ــلــــســــي  وعــــــــلــــــــق العـــــــــــــب تــــشــ
اإلنـــكـــلـــيـــزي عـــلـــى اســـتـــعـــدادات 
منتخب السنغال بعد الخسارة 
ــلــــقــــاء األول: »كــــــل شـــيء  ــــي الــ فـ
يــســيــر بــشــكــل جـــيـــد، حــرصــنــا 
على الحصول على راحـــة بعد 
مباراة هولندا وكذلك االستعداد 
بأفضل شكل ممكن لمباراتنا 
ضد قطر، نعمل على الوصول 

ألتم جاهزية لمباراة اليوم«.
وعــــن الـــبـــدايـــة غــيــر الــمــوفــقــة 

ــال: »تــرتــيــب  ــ فــــي الـــمـــونـــديـــال قــ
 
ً
األفكار بعد الهزيمة يكون أمرا

، لكننا في مونديال 2018 
ً
صعبا

انتصرنا في المباراة األولى لكن 
لم نتجاوز دور المجموعات«، 
: »نــحــن منتخب أســود 

ً
مــتــابــعــا

ــا وســــــنــــــحــــــاول أن  ــ ــغـ ــ ــرانـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـ
نــحــصــل عـــلـــى ســــت نــــقــــاط مــن 
ــل ســــت نــــقــــاط مـــتـــاحـــة فــي  ــ أصــ
المباراتين المقبلتين )أمام قطر 

واإلكوادور(«. 
وأضاف كوليبالي: »تنتظرنا 
مــــواجــــهــــة مـــهـــمـــة أمـــــــــام قـــطـــر، 
هــــو مــنــتــخــب الــبــلــد الــمــضــيــف 
وسيلعب وسط جماهيره، لكننا 
نخوض كأس العالم كل أربعة 

ــوام وبــالــتــالــي نتطلع لبذل  ــ أعـ
قــصــارى الجهد كــي نضمن أن 
نواصل الحلم في كــأس العالم 

من أجل الشعب السنغالي«. 
وأردف: »ال نــريــد أن نخيب 
آمال الشعب السنغالي، وسنبذل 
ــد  ــؤكــ ــمــ قـــــــصـــــــارى جـــــهـــــدنـــــا، الــ
بالنسبة لــنــا هــو أنــنــا سنتبع 
ــلــــوك وعـــقـــلـــيـــة الـــمـــحـــاربـــيـــن  ســ
فــي مــبــاراة الــغــد«، وتــحــدث عن 
حارس المرمى السنغالي إدوارد 
ميندي، زميله بفريق تشلسي، 
ومعنوياته بعد تلقي شباكه 
ــام هـــولـــنـــدا ومــــدى  ــ ــ هـــدفـــيـــن أمـ
جاهزيته لمباراة اليوم.  )د ب أ(

سيسيه: ال تغييرات جذرية بالتشكيلةسيسيه: ال تغييرات جذرية بالتشكيلة
أكــد المدير الفني للمنتخب 
ــكــــرة الــــقــــدم ألــيــو  الـــســـنـــغـــالـــي لــ
سيسيه أن فريقه يستعد بأفضل 
شكل ممكن للمباراة المرتقبة 

أمام نظيره القطري اليوم. 
وقــــــــــــــــال ســــــيــــــســــــيــــــه: »نـــــحـــــن 
مــســتــعــدون تــمــامــا ومــازلــنــا في 
ــنــــا نـــــدرك  طـــــــور الـــتـــحـــضـــيـــر، كــ
أهمية الحصول على راحة بعد 
المباراة السابقة أمــام هولندا، 
فقد كانت مباراة قوية وسريعة 
اإليقاع، لكن األمور تسير جيدا 

بشكل عام«.
ــخــــب  ــتــ ــنــ ــمــ وعــــــــــــن فــــــــــــرص الــ
السنغالي فــي مــواجــهــة نظيره 
القطري، أضاف: »رغم الخسارة، 
ــن الــــــدروس  تــعــلــمــنــا الـــكـــثـــيـــر مــ
إثــر الخسارة أمــام هولندا، لقد 
واجهنا فريقا قويا يحتل المركز 
الثامن فــي التصنيف العالمي 
لـــالتـــحـــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 

)فيفا( للمنتخبات«.

ــا نــتــحــدث  ــنـــدمـ وأردف: »عـ
ــن مـــنـــاســـبـــة بـــحـــجـــم كــــأس  ــ عــ
العالم، نرى أنه عندما تخسر 
ــة فــإنــك  ــيـ ــتـــاحـ ــتـ ــك االفـ ــاراتــ ــبــ مــ
تضع بالتأكيد كل طاقتك في 
المباراة الثانية، ولدينا خبرة 
كــبــيــرة وقــــد لــعــبــنــا مــبــاريــات 

صــعــبــة عـــديـــدة فـــي الــمــاضــي 
وبـــنـــفـــس الــــقــــدر مــــن الــضــغــط 
: »اآلن حان 

ً
والــتــوتــر«، متابعا

الـــوقـــت أن نـــكـــون مــســتــعــديــن، 
وأن نقدم كل ما لدينا من طاقة 
وإمكانيات على أرض الملعب 

كي ننتصر«.
ــاالت إجــــــراء  ــمــ ــتــ وحـــــــول احــ
ــى الـــتـــشـــكـــيـــلـــة  ــلــ ــرات عــ ــيــ ــيــ ــغــ تــ
األساسية، ذكر سيسيه: »اليوم 
سنلعب أمـــام منتخب الــدولــة 
الـــمـــضـــيـــفـــة، ولـــــن أتـــخـــلـــى عــن 
تشكيلة فريقي، لن تكون هناك 
ــة عــنــدمــا  أي تــغــيــيــرات جـــذريـ
نــتــحــدث عـــن مـــبـــاراة بــأهــمــيــة 
ــتـــي ســنــخــوضــهــا  ــبــــاراة الـ ــمــ الــ

اليوم أمام قطر«.
وعن معنويات حارس مرماه 
إدوارد مـــيـــنـــدي بـــعـــد خـــســـارة 
المباراة األولى، تابع: »لقد أبلى 
بــالء حسنا، وهــو اآلن فــي حال 

جيد«.

تساؤالت حول أسباب الخلل في »العنابي«تساؤالت حول أسباب الخلل في »العنابي«
ق 

ّ
»مــثــل هــذه الــمــبــاريــات تــدفــع المعل

إلى االعتزال. ال أصدق أن هذا المنتخب 
ق 

ّ
هــو بــطــل آســيــا«. هــكــذا تــحــّســر المعل

الـــقـــطـــري يـــوســـف ســيــف عــلــى خــســارة 
بالده أمام اإلكوادور بهدفين في افتتاح 
كأس العالم 2022 في كرة القدم، األحد 

الماضي على استاد البيت.
ق التلفزيوني 

ّ
ترك كالم سيف، المعل

فـــي قـــنـــوات »بـــي إن ســبــورتــس« صـــدًى 
 في الشارع الرياضي الذي ما زال 

ً
بالغا

، أثناء تعليقه على 
ً
ه فرحا يتذكر بكاء

تتويج قطر بلقب كأس آسيا 2019 للمرة 
األولى في تاريخها.

خيبة أمل كبيرة خيبة أمل كبيرة 

الخسارة أمام اإلكــوادور فتحت باب 
األسئلة عن الخلل الذي أصاب صاحب 
الضيافة، بعد نسجه نجاحات الفتة في 
السنوات األخيرة، بدأها باللقب القاري، 
وأكملها بمراكمة خبرات قارية متنوعة.

يقول ماجد الخليفي، رئيس تحرير 
صحيفة استاد الدوحة لوكالة »فرانس 
بــــرس«، إن الـــمـــدرب فــشــل فــي إزالــــة آثــار 
ــاراة االفــتــتــاح  ــبـ الــرهــبــة والـــخـــوف فـــي مـ
»الــغــريــب أن هــذه الــرهــبــة اســتــمــرت على 
مدار شوطين. كان باإلمكان أن يتجاوزها 
المنتخب بعد نصف ساعة من الشوط 

 أن يصّحح 
ً
األول، وكان على المدرب أيضا

بين الشوطين كل مسبباتها«.
ــامـــل  ــعـ ــتـ ــفــــي »لـــــــــم يـ ــيــ ــلــ ــيــــف الــــخــ يــــضــ
سانشيس مع الشوط الثاني كما يجب، 
 
ً
ولــم يقم بالتبديالت الــالزمــة خصوصا
ألولـــئـــك الـــذيـــن لـــم يــظــهــروا بــمــســتــواهــم 

بسبب الرهبة والخوف«.

ـــل الــحــالــي 
ّ
يــــؤّكــــد الــخــلــيــفــي، الـــمـــحـــل

واإلداري السابق، أن »مباراة اإلكوادور، 
ــا فــي  ــاهـ ــرنـ ــبـ ــتـ ــتــــي اعـ ــدة الــ ــيــ هــــي الــــوحــ
 
ً
المتناول أو أننا نمتلك فيها حظوظا
بنسبة 50 فــي الــمــئــة، لـــذا، هــنــاك خيبة 

أمل كبيرة«.

الالعب يكره المعسكراتالالعب يكره المعسكرات

وفــيــمــا قـــال الخليفي إنـــه يــمــيــل إلــى 
اعــتــبــار قـــرار سانشيس عــزل الالعبين 
 
ً
ــا بــعــيــدا ــ نــحــو خــمــســة أشــهــر فــي أوروبـ
، شّدد رائد 

ً
عن أعين المتطفلين، سلبيا

، على 
ً
يعقوب، نجم الكرة القطرية سابقا

.
ً
أن القرار لم يكن جيدا

قال مدافع العنابي السابق:العب كرة 
 
ً
القدم يكره كثرة المعسكرات، وخصوصا

ــة مـــنـــهـــا، وهــــــذا األمــــــر يــؤثــر  ــيـ الـــخـــارجـ
بالسلب والملل والتشبع وينعكس على 

.
ً
الالعب نفسيا

)أ ف ب( جانب من تدريبات المنتخب القطري

كوليبالي

إسماعيل محمد

سيسيه

كوليبالي: سنبذل قصارى جهدناكوليبالي: سنبذل قصارى جهدنا

4:00م
قطر x السنغال

أكرم عفيف



هولندا واإلكوادور لالقتراب من التأهل للدور الثاني

سيكون الصراع على أشده بين 
منتخبي هولندا واإلكوادور عندما 
يتواجهان اليوم على استاد خليفة 
ضمن الجولة الثانية من منافسات 
المجموعة األولى في الدور األول، 
 في االقتراب من التأهل للدور 

ً
طمعا

الثاني في مونديال قطر 2022. 
ــن قــبــل  وتــــواجــــه الــمــنــتــخــبــان مــ
ــتــــردام، حــســم  ــأمــــســ فــــي وديـــتـــيـــن بــ
الفريق الهولندي إحداهما، بينما 
ــــرى بــالــتــعــادل، ضمن  انــتــهــت األخـ
استعدادات المنتخبين لمونديالي 

2006 فــــي ألـــمـــانـــيـــا و2014 فــي 
البرازيل.

ــــى بانتصار  وانــتــهــت الـــوديـــة األولـ
هــولــنــدا بــهــدف نــظــيــف، فــيــمــا تــعــادل 

الفريقان 1-1 في الودية الثانية.

بداية جيدة 

وغابت هولندا عن نسخة 2018 
ـــت وصـــيـــفـــة فــــي 2010 

ّ
بـــعـــدمـــا حـــل

بقيادة بيرت فان مارفيك وثالثة في 
2014 بقيادة مدربها الحالي العائد 

لويس فان غال، لكنها حققت عودة 
ــى نــهــائــيــات كــأس  قـــويـــة مــوفــقــة إلــ
الــعــالــم 2022 بفضل هــدفــي كــودي 
خــاكــبــو وديـــفـــي كــاســن فـــي مــرمــى 

السنغال في المباراة االفتتاحية.
وحافظ »البرتقالي« بذلك الفوز 
عــلــى ســجــلــه الـــخـــالـــي مـــن الــهــزائــم 
 
ً
لــلــمــبــاراة الــســادســة عــشــرة تــوالــيــا

ــال فــــي صــيــف  ــ ــان غـ ــ مـــنـــذ تــعــيــيــن فـ
 لــلــمــرة الــثــالــثــة بعد 

ً
ــا 2021 مــــدربــ

خيبة الخروج من ثمن نهائي كأس 
أوروبا.

وأمـــــــــــام اإلكــــــــــــــــــوادور، ســتــســعــى 
هــولــنــدا إلــــى االقــــتــــراب مـــن الــتــأهــل 
بحال خطفت النقاط الثاث لترفع 

رصيدها إلى ست.
ــيــــن«  ــطــــواحــ وقــــــــال قــــلــــب دفــــــــاع »الــ
ــلــــم أنـــنـــا  ــعــ فـــيـــرجـــيـــل فـــــــان دايــــــــــك: »نــ
نــســتــطــيــع، ويـــجـــب أن نــفــعــل مـــا هو 

أفضل«.
وأضاف العب ليفربول اإلنكليزي 
 
ً
أنــــه أمــــام الــســنــغــال »بــالــغــنــا أحــيــانــا
 
ً
، وغالبا

ً
في فــرض األشــيــاء هجوميا

مـــا تــركــنــا أنــفــســنــا عــرضــة لهجمات 

الــســنــغــالــيــيــن الـــمـــضـــادة. هــــذا مــجــال 
نحتاج إلى تحسينه ألنه فن يجيده 
ــوادور. لكنني  ــ خصمنا الــمــقــبــل، اإلكــ
ــنــــا ســـوف  ــعــــر أنــ ــنــــي أشــ مـــتـــفـــائـــل ألنــ

نتحسن«.

نفس الطموح 

المسعى إلى النقاط الثاث هو نفسه 
لإلكوادوريين الذين فرضوا إيقاعهم في 
المباراة األولى وحسموها لمصلحتهم 
بهدفي إينير فالنسيا، في رابع مشاركة 

مونديالية على حساب منتخب قطر 
صاحب الضيافة.

ــامــــس العـــب  وبـــــــات فـــالـــنـــســـيـــا خــ
يسجل ثنائية في المباراة االفتتاحية 
ــرن بـــعـــد األلـــمـــانـــي  ــ ــقـ ــ خــــــال هــــــذا الـ
ميروساف كلوزه )2006( في مرمى 
كوستاريكا، والكوستاريكي باولو 
ــاراة نــفــســهــا،  ــبــ ــمــ ــي الــ وانــــتــــشــــوب فــ
والبرازيلي نيمار في مرمى كرواتيا 
في نسخة 2014، والروسي دينيس 
تشيريشيف في مرمى السعودية في 
مونديال روسيا 2018.         )أ ف ب(

العبو اإلكوادور خال المباراة السابقة

فان غال

... والعبو »الطواحين« في المباراة السابقة

7:00م
هولندا x اإلكوادور

ديباي الستعادة الفورمة وتلبية نداء بالدهديباي الستعادة الفورمة وتلبية نداء بالده
عـــنـــدمـــا دخــــل مــمــفــيــس ديـــبـــاي، 
ــــي تـــاريـــخ  ــي أفــــضــــل هـــــــداف فـ ــانــ ثــ
82 مــــــبــــــاراة،  42 فــــــي  هـــــولـــــنـــــدا )
ــة مــــــــع كــــــــاس-يــــــــان  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ ــ ــال ــ بــ
هونتيار(، خلف روبن فان بيرسي 
 
ً
 في 102 مباراة(، بديا

ً
)50 هدفا

فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي خــــال فـــوز 
مــنــتــخــب بــــاده عــلــى الــســنــغــال 
في مباراته األولى بمونديال 
قــطــر، بــعــد غــيــاب شــهــريــن 
ــن الـــــمـــــاعـــــب، تــنــفــس  ــ عــ
الاعب الصعداء ومعه 

كل هولندا.
أمـــــــــــــــــــــــام أســــــــــــــود 
الــــــــــتــــــــــيــــــــــرانــــــــــغــــــــــا، 
ومــــــــــدافــــــــــعــــــــــهــــــــــم 
الصلب خاليدو 
كــــــولــــــيــــــبــــــالــــــي، 
شعر بيرخفين 
 
ً
بــالــعــزلــة قــلــيــا
لـــــمـــــدة ســــاعــــة، 
إلــــــــــــــــــــــى حــــــيــــــن 
دخــــــول ديـــبـــاي 

في الدقيقة 62، عندما كان التعادل 
السلبي سيد الموقف.

ــم افـــتـــقـــار مــهــاجــم بــرشــلــونــة  رغــ
اإلســـبـــانـــي إلـــى إيـــقـــاعـــه، البــتــعــاده 
شهرين بداعي إصابة في الفخذ، 
فـــقـــد تــحــســن مـــســـتـــواه مــــع هــجــوم 

البرتقالي.
 وشارك في الهدف 

ً
وبدا مصمما

الثاني بالوقت بدل الضائع عندما 
أخــفــق الـــحـــارس الــســنــغــالــي إدوار 
مــيــنــدي فـــي الــتــصــدي لــمــحــاولــتــه، 
ــام ديــفــي كــاســن  لــتــتــهــيــأ الـــكـــرة أمــ
تــابــعــهــا فــي الــشــبــاك، بــعــد أن منح 
خـــودي خــاكــبــو الــتــقــدم للطواحين 

في الدقيقة 84.
إذا أظــهــر رغــبــة حقيقية وســدد 
مـــن دون تـــــردد أثـــنـــاء الــتــدريــبــات 
المفتوحة للصحافة في قطر، فقد 
وصــــل الـــمـــهـــاجـــم إلــــى الـــمـــونـــديـــال 
بــفــورمــة وحــالــة ذهــنــيــة محاطتين 

بعامات استفهام.
ــــب مــانــشــســتــر  ــعــــود العــ قــــد ال يــ
 
ً
يــونــايــتــد االنــكــلــيــزي الــســابــق أبـــدا

إلى كتالونيا، إذ تشير تقارير إلى 
إمكانية رحيله في سوق االنتقاالت 
الــشــتــويــة مــطــلــع الــعــام الــمــقــبــل من 
دون االنتظار إلى انتهاء عقده في 

يونيو المقبل.
وبــالــنــســبــة لــفــان غـــال، األولــويــة 
هــي أن يستعيد أفــضــل مهاجميه 
فورمته، والذي يمكن أن يبدأ مرة 
أخــــرى عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدالء الــيــوم 

أمام اإلكوادور.
ــمـــدرب الـــى خــبــرة  وســيــحــتــاج الـ
 مـــن الــــدور الــــ 16، 

ً
ديـــبـــاي اعـــتـــبـــارا

وهو الاعب الوحيد في التشكيلة 
ــــي بــلــيــنــد  الــحــالــيــة إلــــى جـــانـــب دالـ
الــــلــــذيــــن يــــخــــوضــــان الـــنـــهـــائـــيـــات 
العالمية للمرة الثانية بعد 2014.

فان غال: سيخلقون لنا فان غال: سيخلقون لنا 
 من المشكالت

ً
 من المشكالتمزيدا
ً
مزيدا

ــدرب مــنــتــخــب هـــولـــنـــدا، لــويــس فـــان غـــال،  أكـــد مــ
 من 

ً
أنــه يتوقع أن يخلق منتخب اإلكـــوادور مــزيــدا

 في 
ً
المشكات مقارنة بالسنغال، قبل مواجهته غدا

ثاني جوالت المجموعة األولى بمونديال قطر 2022.
وكانت هولندا فازت بهدفين دون رد على السنغال، 
في الدقائق األخيرة من عمر المباراة، بينما فازت 
اإلكوادور بنفس النتيجة على قطر صاحبة األرض 
والجمهور ومنظمة الحدث في المباراة االفتتاحية 

للبطولة.
 
ً
وصـــرح فــان غـــال: »إنـــه منتخب أكــثــر تنظيما
مــن السنغال، لديه العــبــون أذكــيــاء، وأعتقد أنه 

سيشكل لنا صعوبة أكبر من السنغال«.
، لكنه لم 

ً
وأوضــح أنــه درس اإلكـــوادور جــيــدا

يــرغــب فـــي الـــخـــوض بــتــفــاصــيــل كــثــيــرة بــشــأن 
مـــا اســتــخــلــصــه مـــن نــقــاط قـــوة وضـــعـــف، كما 
ــم يـــرغـــب فــــي الـــكـــشـــف عــــن خـــطـــط مــنــتــخــبــه  لــ

للمواجهة.
 طــــوال 18 

ً
وأردف: »لــقــد حــلــلــنــا 15 العـــبـــا

، نعلم أنه منتخب جيد، ومنافس قوي، 
ً
شهرا

لم يخسروا في المباريات الثاث أو األربع 
األخيرة، لديهم أسلوب لعب ذكي«.

كما تحدث فان غال عن هزيمة األرجنتين 
: »ما حدث يكشف 

ً
وألمانيا بالبطولة، قائا

الوضع، لكن الدفاع أكثر سهولة من الهجوم. 
ألـــمـــانـــيـــا أهــــــدرت الـــعـــديـــد مـــن الـــفـــرص لــكــنــهــا 
خسرت، أعتقد أن األمر يتعلق بانضباط الفريق 
وأســـمـــح لــنــفــســي أن أقــــول إن فــريــقــي ســيــحــتــرم 

المنافسين حتى النهاية«.
وحــــول الــقــضــايــا الــســيــاســيــة الــتــي أثـــيـــرت قبل 
انــــطــــاق الـــبـــطـــولـــة، وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــارتــــداء قــــادة 
الــمــنــتــخــبــات شـــارة مــوحــدة وحــرمــانــهــم مــن ارتـــداء 
شارة دعم المثليين، المحظورة من »فيفا«، قال: »ال 
أريد المخاطرة والحديث في هذا الشأن، نحن هنا 
 
ً
من أجل أن نتوج أبطااًل. كما أريد أن أنحي جانبا

القضايا السياسية«. 
)إفي(

ألفارو: احتمال مشاركة فالنسيا
أكد مدرب منتخب اإلكوادور 
لكرة القدم غوستافو ألفارو أنه 
ال يستطيع الجزم عما إذا كان 
 
ً
المهاجم إينير فالنسيا قــادرا

 أمام هولندا، في 
ً
على اللعب غدا

ثاني مباريات المجموعة األولى 
بـــمـــونـــديـــال قـــطـــر 2022، لــكــنــه 
أشـــار إلـــى أن الــشــعــور إيجابي 

بخصوص ذلك.
وقــــال ألـــفـــارو، خـــال مؤتمر 
ــة الـــمـــواجـــهـــة  ــيـ ــشـ ــافــــي عـ صــــحــ

بخصوص فالنسيا: »سندرس 
األمـــر هـــذا الــمــســاء. فالنسيا ال 
ــة، إنـــمـــا الــتــهــاب  ــابــ يــعــانــي إصــ
شديد يؤثر على حالته البدنية. 
 لــه لقرر 

ً
لــو كـــان األمــــر مــتــروكــا

ــكــــون تــحــت   يــ
ً
ــا ــمــ ــدائــ الــــلــــعــــب، فــ

تصرف المنتخب عندما يكون 
بحاجة إليه«.

وأضــــاف »ســنــقــرر فــي نهاية 
الـــيـــوم، ومـــا إذا كـــان يستجيب 
ــات  ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ بـــــشـــــكـــــل جــــــيــــــد لـ

ــــرى إذا كــــان  ــنـ ــ ــيــــة. سـ ــائــ الــــمــــســ
بإمكانه اللعب منذ البداية، أو 

الدخول كبديل، أو استبعاده«.
 »

ً
وكـــــان فــالــنــســيــا »33 عـــامـــا

ــي  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــــشـ ــغـ ــ ــربـ ــ ــنـ ــ العـــــــــــب فـ
 ووســـت هـــام وإيــفــرتــون 

ً
حــالــيــا

اإلنــكــلــيــزيــيــن ســـابـــقـــا، تــعــرض 
لــــــإلصــــــابــــــة خــــــــــال الــــــمــــــبــــــاراة 
االفتتاحية ضــد قطر التي فاز 
بــهــا منتخب »الـــتـــري« بثنائية 
ألفاروحملتا توقيعه.                 )إفي(

»التري كولور« بانتظار انتصار تاريخي
يــتــطــلــع مــنــتــخــب اإلكـــــوادور 
لــتــحــقــيــق أول انـــتـــصـــار عــلــى 
نظيره الهولندي حين يلتقيان 
الــيــوم فــي أول مــبــاراة رسمية 
تجمع بينهما بعدما تواجها 
من قبل في وديتين بأمستردام 
حسم الفريق الهولندي واحدة 
منهما بينما انــتــهــت األخـــرى 

بالتعادل.
ــتــــان ضــمــن  ــيـــمـــت الــــوديــ وأقـ
اســـــــتـــــــعـــــــدادات الـــمـــنـــتـــخـــبـــيـــن 
لمونديالي 2006 فــي ألمانيا 

و2014 في البرازيل.
وانــــتــــهــــت الــــــوديــــــة األولـــــــى 
بانتصار هولندا بهدف نظيف، 
فيما تــعــادل الفريقان 1-1 في 

الودية الثانية.
ومـــن الـــوديـــة الــثــانــيــة هناك 
خمسة العــبــيــن يــشــاركــون في 
مونديال قطر هم اإلكوادوريان 
ألكسندر دومينغيز وكارلوس 
جرويزو والهولنديون ممفيس 

ديباس ودالي بليند وستيفان 
دي فــري باإلضافة إلــى مدرب 

هولندا لويس فان غال.
يذكر أن منتخب اإلكـــوادور 
ــري كــــولــــور«  ــ ــتــ ــ ــ ـــ »ال ــقـــب بـــ ــلـ ــمـ الـ
ــدا يــــلــــتــــقــــيــــان الــــيــــوم  ــ ــنــ ــ ــولــ ــ وهــ
فـــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة مـــن دور 
الــمــجــمــوعــات بــعــدمــا اســتــهــل 
الــمــنــتــخــب الــاتــيــنــي الــبــطــولــة 
بالفوز على صاحبة الضيافة 
بهدفين نظيفين، بينما تغلب 
مــنــتــخــب »الـــطـــواحـــيـــن« بنفس 
النتيجة على السنغال وذلــك 
ضــمــن مــنــافــســات الــمــجــمــوعــة 

األولى.
)إفي(

العبو منتخب اإلكوادور 
خال التدريبات

ديباي وزميله كاسن
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إيران وويلز في لقاء »مفترق طرق«

في لقاء يعد بمنزلة مفترق 
طرق، يتواجه منتخبا إيران 
وويلز اليوم، في المجموعة 

الثانية لمونديال قطر 2022.

ــز وإيـــــــــران  ــ ــلـ ــ ــــوض مـــنـــتـــخـــبـــا ويـ ــــخـ يـ
مباراة تمثل أهمية خاصة لهما، ضمن 
منافسات المجموعة الثانية للمونديال، 
كــونــهــا تــعــد بمنزلة طـــوق الــنــجــاة ألي 
منهما في حال تحقيق الفوز على اآلخر.
وكــان المنتخب الويلزي تــعــادل مع 
نــظــيــره األمــيــركــي بــهــدف لــكــل منهما، 
بينما تعرض منتخب إيــران للخسارة 
بنتيجة كبيرة أمام إنكلترا بستة أهداف 

لهدفين، في الجولة األولى.

وتتجه األنــظــار مجددا 
بـــــــعـــــــدمـــــــا إلــــــى الـــمـــنـــتـــخـــب اإليـــــرانـــــي، 

سلطت األضواء عليه في هذه البطولة، 
عــلــى خــلــفــيــة االحــتــجــاجــات الــحــاصــلــة 

في البالد.
وقــبــل صــافــرة الــبــدايــة ضــد إنكلترا، 
امتنع العبو المنتخب اإليراني عن أداء 
النشيد الوطني خالل عزفه، تضامنا مع 
االحتجاجات التي تشهدها الجمهورية 

اإلسالمية.

وســبــق لــلــمــدرب الــبــرتــغــالــي إليــــران 
كـــارلـــوس كـــيـــروش أن قـــال إن لالعبيه 
»الحق في التعبير« عن آرائهم، لكن مع 
احترام »روح اللعبة وقوانين فيفا... وفقا 
لهذه المبادئ والقيم، لكل شخص الحق 

في التعبير عن نفسه«.

اإلصابة تهدد رضا

وتلقى المنتخب اإليراني ضربة قوية 

بــخــروج حــارســه عــلــي رضـــا بــيــرانــونــد 
مصابا فــي الجولة األولـــى، مــع شكوك 
ــاغ بــعــد اصــطــدامــه  ــدمـ بـــارتـــجـــاج فـــي الـ
بزميله مجيد حسيني، ما سيبعده على 
األرجح، عن مواجهة اليوم، ليزداد األمر 
ا في ظروف صعبة للغاية تواجه  سوء

الفريق من كل صوب وحدب. 
أمـــا منتخب ويــلــز، وبــعــد الــحــصــول 
على نقطة مهمة في مباراته االفتتاحية 
بكأس العالم أمــام الــواليــات المتحدة، 
فيدرك جهازه الفني أن الفوز على إيران 
سيضعها في موقف جيد للوصول إلى 

أدوار خروج المهزوم.
ــاء تـــعـــادل ويــلــز نــتــيــجــة لتغيير  وجــ
خططي أجـــراه الــمــدرب روب بــيــدج في 
الشوط األول، إذ أشــرك المهاجم كيفر 
مـــور، الـــذي أبـــدل ســيــر الــمــبــاراة وأعـــاد 
فريقه إلى أجــواء اللقاء بعد تأخره في 

الشوط األول.
وســتــواجــه ويــلــز تحديا ضــد إيـــران، 
التي يتوقع مدربها البرتغالي كارلوس 
كيروش تحوال من العبيه بعد الهزيمة 
الثقيلة أمام إنكلترا. والتقت ويلز مرة 
واحدة مع إيران، وتغلبت عليها -1صفر 

وديا عام 1978.

جانب من تدريبات المنتخب اإليراني

ــم  ــ ــجـ ــ أكــــــــــوســــــــــتــــــــــا نـ
المنتخب األميركي

العبو المنتخب الويلزي خالل التدريبات

غريليش وفودين نجما 
المنتخب اإلنكليزي

بــعــد تــعــيــيــنــه لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى رأس 
المنتخب اإليراني، حمل المدرب البرتغالي 
ــيــــروش آمــــــال »تــيــم  كــــارلــــوس كــ
ي« قبل كــأس العالم 2022 

ّ
مل

مباشرة بتحدٍّ واضح عنوانه 
التأهل إلى الدور الثاني.

م«، البالغ من العمر 69 
ّ
ر« و»المعل

ّ
»المنظ

 رجــل متعطش للتحديات، 
ً
، هــو أيــضــا

ً
عــامــا

 لــــبــــلــــده، تــــجــــرأ عــلــى 
ً
ــان مـــــدربـــــا ــ فـــعـــنـــدمـــا كــ

االصـــطـــدام بــالــنــجــم كريستيانو رونــالــدو 
بــعــد األداء الــضــعــيــف لــلــبــرتــغــال فــي كــأس 

العالم 2010.
 
ً
وعــــــاد إلـــــى أوروبــــــــــا، لــيــصــبــح مـــســـاعـــدا
ألليكس فيرغوسون في مانشستر يونايتد 

اإلنكليزي، حيث بقي حتى عام 2008 تخللتها 
حقبة قصيرة على رأس ريال مدريد اإلسباني 

موسم 2004-2003.
بعد تتويج »الشياطين الحمر« بلقب دوري 
ــا عــام 2008، تــولــى البرتغالي  أبــطــال أوروبــ
الــتــحــدي لــخــالفــة الــبــرازيــلــي لــويــس فيليبي 
سكوالري على رأس منتخب بالده من جديد.
حاول كيروش بعد ذلك الوقوف في وجه 
رونــالــدو، الــذي كــان يعرفه لفترة طويلة في 
مانشستر، لكنه أقيل بعد فترة وجــيــزة من 
 لتعطيله 

ً
نهائيات كأس العالم 2010، رسميا

اختبار المنشطات.

كيروش كيروش 
متعطش متعطش 
للتحدياتللتحديات

1:00م

10:00م

إيران x ويلز

أميركا x إنكلترا

إنكلترا لحسم التأهل إنكلترا لحسم التأهل 
وأميركا للتمسك بآمالهاوأميركا للتمسك بآمالها

وسط تحذير من مدربهم غاريث ساوثغيت من 
مغبة االستخفاف باألميركيين، يسعى اإلنكليز إلى 
تأكيد بدايتهم النارية في مونديال قطر، وحسم 
تأهلهم عن المجموعة الثانية للدور ثمن النهائي، 
عندما يتواجهان اليوم الجمعة على ملعب البيت 

في الخور.
وبــدأ منتخب »األســـود الثالثة« رحلته نحو 
ــفـــوز باللقب  تــحــقــيــق حــلــم مــعــانــقــة الــمــجــد والـ
العالمي للمرة الثانية، بعد أولى على أرضه عام 
1966، باستعراض هجومي 6-2 على حساب 
منتخب إيراني غارق في االحتجاجات التي تمر 
بها البالد منذ قرابة شهرين، على خلفية وفاة 
(، بعد ثالثة أيام من 

ً
الشابة مهسا أميني )22 عاما

توقيفها لعدم التزامها بلباس الجمهورية اإلسالمية.
وحققت إنكلترا، رابعة مونديال 2018 ووصيفة 
كأس أوروبا، أكبر فوز لها بمباراتها االفتتاحية في 
تاريخها المونديالي، وهو ثاني أكبر انتصار لها 
في كأس العالم عموما بعد فوزها على بنما )1-6( 

في مونديال 2018.
وتصدرت إنكلترا المجموعة بفارق نقطتين أمام 
خصمها المقبل الــواليــات المتحدة وجارتها 

ويلز اللتين تعادلتا 1-1 افتتاحا.

ــــى  ــا إلـ ــهــ ــتــ ــاقــ ــرا بــــطــ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ وســــتــــحــــســــم إنـ
ــــال خـــرجـــت مــنــتــصــرة  ثــمــن الــنــهــائــي فـــي حـ

مــــن مــواجــهــتــهــا الـــثـــالـــثـــة فــــي الـــنـــهـــائـــيـــات مع 
األميركيين، بعد مونديال 1950 )خسرت صفر-1 
في دور المجموعات( و2010 )تعادال 1-1 في دور 
الــمــجــمــوعــات أيــضــا(، بــغــض الــنــظــر عــن نتيجة 
المباراة الثانية التي تقام على ملعب أحمد بن 

علي في الريان بين ويلز وإيران.
واســتــنــادا إلـــى مــا قــدمــتــه ضــد إيـــــران، تبدو 
إنــكــلــتــرا مــرشــحــة بــقــوة لــلــخــروج منتصرة من 
لقاء فريق أميركي شــاب بــدا في طريقه لحسم 
النقاط في مباراته األولى مع ويلز، بعدما تقدم 
في الشوط األول بهدف تيم وياه قبل أن يحرمه 
غاريث بيل من نقطتين بهدف في الدقيقة 82 من 

ركلة جزاء.
ويـــدخـــل الــمــنــتــخــب األمــيــركــي الــلــقــاء مـــن أجــل 
ــواه، ال سيما أن الخسارة  تحقيق الــفــوز دون سـ
ستجعل موقفه من التأهل صعبا للغاية، بينما 
التعادل يحافظ على آماله، بعد تعادله مع ويلز 

في الجولة االفتتاحية للمجموعة بهدف لمثله.

خسر شارة القائد ومعها لقب »كابتن أميركا«، لكن في عمر الرابعة والعشرين 
ما زال كريستيان بوليسيك السالح الهجومي الرئيسي في تشكيلة المنتخب 
األميركي الطامح الى الخروج باالنتصار على اإلنكليز اليوم الجمعة، ما 

سيفتح أمامه باب التأهل لثمن نهائي مونديال قطر.
االنــضــمــام الــى المنتخب الــوطــنــي يشّكل مــصــدر ارتــيــاح لالعب 
الــذي يعاني في حياته اليومية من االكتفاء بلعب دور البديل في 
فريقه تشلسي اإلنكليزي. صحيح أنه شارك هذا الموسم في 13 من 
المباريات الـ14 التي خاضها الفريق اللندني في الدوري الممتاز، 
، في وضع اعتاده منذ انتقاله الى 

ً
لكن في ثالث منها كان أساسيا

 من بوروسيا دورتموند األلماني 
ً
»برميرليغ« قبل أربعة أعوام قادما

مقابل 65 مليون يورو. العب موهوب، سريع، رشيق، قادر على 
المراوغة، والتمرير والتسجيل بكلتا قدميه، يتمتع بوليسيك 

بجميع مواصفات المهاجم الحديث.

هاري كين... جاهز للقاء بوليسيك السالح الهجومي الرئيسي
ــمـــدرب غـــاريـــث ســاوثــغــيــت أمــــس أن هــــداف المنتخب  أعــلــن الـ
اإلنكليزي هاري كين، الذي تعرض إلصابة في كاحله األيمن أمام 
إيـــران، بــات جــاهــزا للعب مــع »األســـود الــثــالثــة« بمواجهة نظيره 

األميركي.
وقال ساوثغيت، في مقابلة مع قناة »آي تي في«، »هو بخير. 
تمرن مرة جديدة بمفرده اليوم، ولكنه سيعود إلى المنتخب 

اليوم وكل شيء يسير بشكل جيد من أجل المباراة«.
وأكد ساوثغيت جاهزية مهاجمه قائال: »لقد تحققنا 

لكي نكون متأكدين، ولكن كل شيء يسير بشكل جيد«، 
مضيفا: »اإلصابة هي في القدم أكثر من الكاحل. لقد 

كانت عرقلة قوية، لكن لحسن الحظ اجتازها من 
دون الكثير من الضرر«.



األرجنتين لنسيان الكبوة وتحقيق انتفاضة أمام المكسيك السبتاألرجنتين لنسيان الكبوة وتحقيق انتفاضة أمام المكسيك السبت
السعودية لمواصلة العطاء وتحقيق نتيجة مدوية جديدة على حساب بولنداالسعودية لمواصلة العطاء وتحقيق نتيجة مدوية جديدة على حساب بولندا

يسعى المنتخب األرجنتيني، بقيادة 
النجم ليونيل ميسي، إلــى استعادة 
التوازن وتحقيق الفوز عندما يتواجه 
مــــع الــمــكــســيــك الـــســـبـــت، فــــي الــجــولــة 
الثانية من منافسات المجموعة الثالثة 

بمونديال قطر 2022.
وكــــان »الــتــانــغــو« تــعــرض لخسارة 
مفاجئة ومدوية أمام السعودية 1-2 في 
الجولة األولى، ومن المؤكد أن الخطأ 
أصبح ممنوعا على المدرب سكالوني 
وكتيبته في حال أراد مواصلة المشوار 

بالمونديال.
ويــحــتــل الــمــنــتــخــب الــســعــودي 
صـــــــــدارة الـــمـــجـــمـــوعـــة بــرصــيــد 
ثـــاث نــقــاط مــقــابــل نقطة لكل 
من المكسيك وبولندا اللذين 
تــعــادال فــي الجولة األولـــى، 
بـــيـــنـــمـــا يـــقـــبـــع الــمــنــتــخــب 
األرجــــنــــتــــيــــنــــي فــــــي ذيــــل 

المجموعة با رصيد.
ــر  ــ ــثــ ــ ولـــــــــــــــم يـــــــكـــــــن أكــ
ــن فـــي  ــيــ ــمــ ــائــ ــشــ ــتــ ــمــ الــ
المعسكر األرجنتين 
يـــــــــتـــــــــوقـــــــــع ســـــــقـــــــوط 
ــج  ــدجــ ــمــ ــتــــخــــب الــ ــنــ ــمــ الــ
بالنجوم أمـــام السعودية التي 
اعتبرت في البداية أنها الحلقة 
األضعف في المجموعة، قبل 
أن تؤكد أنها »حصان أسود« 
مرتقب في المجموعة، حيث 
اســتــطــاعــت إيــــقــــاف سلسلة 
انتصارات األرجنتين الذي دام 

36 مباراة على التوالي.
ومـــن المحتمل أن يجري 
الــــــمــــــدرب ســــكــــالــــونــــي بــعــض 
التغييرات على التشكيل الذي 
خاض به المباراة األولــى، وترجح 
بعض الــتــقــاريــر أن يــشــارك مــاركــوس 
اكــونــيــا بــــدال مـــن تــالــيــافــيــكــو، وكــذلــك 
قد يلعب غونزالو مونسيال بــدال من 
مولينا، كما أشـــارت بعض التقارير 

األرجنتينية الى احتمال مشاركة اينزو 
فيرنانديز في خط الوسط بدال من دي 
بــول الــذي لم يقدم األداء المنتظر في 

المباراة االولى أمام السعودية.
وحــاول ليونيل ميسي شد عزيمة 
ــال »هــــذه المجموعة  زمـــائـــه، حــيــث قـ
لــن تستسلم، ســنــحــاول التغلب على 

المكسيك«.
فـــي الـــمـــقـــابـــل، ســيــكــون المنتخب 
الــمــكــســيــكــي مـــرشـــحـــا لــتــخــطــي دور 
المجموعات فــي حــال تغلب أو حتى 
تعادل مع المنتخب األرجنتيني، حيث 
سيحصل على النقطة الثانية في حال 
تعادل مع األرجنتين، وسيكون الفوز 

على السعودية في آخر مباراة مفتاحه 
لــلــعــبــور. وكـــــان الــمــنــتــخــب المكسيكي 
فــــرض ســيــطــرتــه عــلــى الـــمـــبـــاراة األولــــى 
أمـــام بــولــنــدا، إال أن هجمة واحــــدة فقط 
من الطرف اآلخر كانت كافية للحصول 
عــلــى ضـــربـــة جــــــزاء، بــعــد تـــعـــرض قــائــد 
الفريق البولندي للعرقلة مــن هيكتور 
هيريرا مدافع المنتخب المكسيكي، إال أن 
الحارس اوتشوا ظهر كعادته في بطوالت 
المونديال وتصدى لركلة الجزاء ليساهم 

في خروج فريقه بنقطة التعادل.
ــا قـــدمـــه الــمــنــتــخــب  ــا عـــلـــى مــ ــيـــاسـ وقـ
المكسيكي في المباراة األولــى ستكون 
المواجهة أمـــام األرجنتين سجاال بين 

الطرفين، حيث يمتاز العبو المكسيك 
بالسرعة والمهارات الفنية بقيادة ثاثي 
ــن ألــكــســيــس فــيــجــا وهــنــري  الــهــجــوم مـ
ــن، إضـــافـــة إلــــى هــيــرفــيــنــغ لــوزانــو  ــارتـ مـ

مهاجم نابولي اإليطالي.

السعودية وبولنداالسعودية وبولندا

وفـــي الـــمـــبـــاراة األخـــــرى ضــمــن نفس 
ــل الــمــنــتــخــب  ــيـــدخـ ــة، سـ ــوعـ ــمـ ــجـ ــمـ الـ

السعودي مواجهته أمــام بولندا 
بثقة عالية بعد اإلنجاز التاريخي 

الذي حققه أمام األرجنتين.
وأظـــهـــر الــمــنــتــخــب الخليجي 

نضجا وانضباطا تكتيكيا قد يساهم في 
اإلطاحة بأي منافس مهما كان، وال شك 
في أن ما قدمه »األخضر« يشير إلى عقلية 
المدرب هيرفي رينارد الذي أصبح وبعد 
مباراة واحدة فقط مضربا للمثل في هذه 
البطولة المونديالية، وذلك بناء على ما 
صرح به العبو المنتخب الياباني الذين 
استمدوا عزيمتهم بالفوز على ألمانيا، 
مــن خــال متابعة فــوز السعودية على 

المنتخب الاتيني العريق.
ويعول المنتخب السعودي أيضا على 
العب الوسط سالم الدوسري الذي أصبح 

رجل المناسبات الكبيرة، بهدفه الرائع 
عــلــى األرجــنــتــيــن، وبــــات الـــدوســـري 
»الــتــورنــيــدو« )اإلعــصــار(  الملقب بـــ
 للجهود الجبارة التي يبذلها 

ً
»نظرا

 في 
ً
 أساسيا

ً
في الملعب، عنصرا

صفوف الصقور الخضر«.
ــيــــحــــاول  فـــــــي الـــــمـــــقـــــابـــــل، ســ
المنتخب الــبــولــنــدي تعويض 

ــــة جـــــــــزاء أمـــــام  ــلـ ــ إهــــــــــــداره ركـ
المكسيك واكــتــفــاءه بنقطة 
الـــتـــعـــادل، وســيــكــون الــفــوز 
على السعودية بوابة عبور 
محتملة لــلــدور الــثــانــي، إال 
أن الـــهـــداف ليفاندوفسكي 

ورفاقه يعلمون جيدا أن 

التكهنات السابقة للبطولة التي وضعت 
المنتخب السعودية كمحطة سهلة لم 
تعد كما كــانــت، لذلك البــد على الفريق 
األوروبــي اللعب بحذر وتــدارك أي خطأ 

قد يكلفه نقاط المباراة.

... وجانب من تدريبات المنتخب األرجنتيني

سالم الدوسري

جانب من تدريبات المنتخب المكسيكي

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرنسا أمام الدنمارك
»نسور قرطاج« لإلطاحة بـ »الكنغر« األسترالي»نسور قرطاج« لإلطاحة بـ »الكنغر« األسترالي

يدخل المنتخب الفرنسي مباراته 
أمــام نظيره الدنماركي، السبت، بثقة 
ــاول الــمــنــتــخــب  ــيــــحــ ــة، فـــيـــمـــا ســ ــيــ ــالــ عــ
التونسي تحقيق الــفــوز األول عندما 
ــا ضـــمـــن مــنــافــســات  ــيـ ــرالـ ــتـ يــــواجــــه أسـ
المجموعة الرابعة بمونديال قطر 2022.

وكان المنتخب الفرنسي قلب تأخره 
بهدف إلى فوز كبير )4-1( على نظيره 
األسترالي، في مستهل مشواره للدفاع 
عـــن لــقــبــه كــبــطــل لـــكـــأس الـــعـــالـــم، فيما 
اكتفى المنتخبان التونسي والدنماركي 

بالتعادل في الجولة األولى.
ويــــــــعــــــــانــــــــي مـــنـــتـــخـــب 
ــنــــة  ــعــ »الــــــــــــــــديــــــــــــــــوك« لــ
اإلصابات، حيث يغيب 
عــــــن صـــــفـــــوف الـــفـــريـــق 
الــمــشــارك بــالــمــونــديــال: كــريــم بنزيمة، 
وبول بوغبا وكانتي، كما غادر لوكاس 
هيرنانديز بعثة الفريق، بعد أن أصيب 

في المباراة األولى.
م منتخب  ورغــــم كـــل الــغــيــابــات، قــــدَّ
 أمــام أستراليا، 

ً
فرنسا مستوى مميزا

وتألق العديد من نجوم الفريق، وعلى 
رأســهــم المهاجم أولــيــفــر جــيــرو، الــذي 
لم يكن سيشارك لــوال إصابة بنزيمة، 
 في 

ً
 بارزا

ً
كما يلعب كيليان مبابي دورا

إرهاق الخصوم، من خال تحركاته على 
الطرف األيسر، واألهم من ذلك يحافظ 
الــمــنــتــخــب الــفــرنــســي عــلــى انــضــبــاطــه 
التكتيكي، الذي كان وال يزال أحد أهم 
أســـبـــاب تــتــويــج الــمــنــتــخــب بــمــونــديــال 

.2018
ل الــمــنــتــخــب  ــوِّ ــ ــعــ ــ ــــي الــــمــــقــــابــــل، يــ فــ
الـــدنـــمـــاركـــي، بــقــيــادة الـــمـــدرب كاسبر 
هيولماند، على نجم الفريق كريستيان 

إريكسن، العائد إلى الماعب بعد أزمة 
قلبية كادت تودي بحياته، إلى جانب 
حارس المرمى المتألق كاسبر شمايكل. 
ورغـــم أنــه لــم يقدم المستوى المتوقع 
في المواجهة األولــى أمــام تونس، فإن 
المنتخب الــدنــمــاركــي يملك العناصر 
التي بإمكانها قلب الموازين وتشكيل 

صـــعـــوبـــة عـــلـــى نـــظـــيـــره الـــفـــرنـــســـي فــي 
مواجهة السبت.

تونس إلثبات جدارتهاتونس إلثبات جدارتها

ــمــــن نــفــس  ــاراة أخـــــــــــرى، ضــ ــ ــ ــبـ ــ ــ وفــــــــي مـ
المجموعة، سيحاول المنتخب التونسي 

تحقيق الــفــوز على أســتــرالــيــا الــمــهــزوزة، 
ــد أثــبــت »نــســور قـــرطـــاج« فــي الــمــبــاراة  وقـ
األولـــــى أنــهــم عــلــى مــســتــوى عـــــاٍل، لكنهم 
أضاعوا العديد من الفرص. ويعتمد جال 
القادري، مدرب تونس، على ثنائي الدوري 
الفرنسي؛ منتصر الطالبي )لوريان(، وعلي 
ــان(، إلـــى جــانــب نجم الفريق  ــ الــعــابــدي )كـ

المهاجم وهبي الخزري، الذي جلس على 
مقاعد االحتياط في مواجهة الدنمارك، 

كما سيكون ياسين الخنيسي، الذي 
يمتاز بالسرعة، على موعد إلثبات 

إمكانياته.
من جانبه، يتعين على المنتخب 
األسترالي إعادة تنظيم خط دفاعه، 
ــات شــاســعــة  ــاحــ ــســ ــرك مــ ــ ــ الــــــــذي تـ
لفرنسا، إلى جانب ارتكابه العديد 
من األخطاء الفادحة، ليبقي على 
رقمه السلبي في بطوالت كأس 
العالم في تاريخ مشاركاته، حيث 
لـــم يــحــافــظ عــلــى نــظــافــة شباكه 
ســـوى فــي مــبــاراة واحــــدة بكأس 
العالم، حينما تعادل بدون أهداف 
مـــع منتخب تشيلي فـــي نسخة 
ــام 1974 بألمانيا  الــمــســابــقــة عــ

الغربية.

األرجنتين x المكسيك
١٠:٠٠م

٤:٠٠م
بولندا x السعودية

تونس x أستراليا
١:٠٠م

٧:٠٠م
فرنسا x الدنمارك

كريستيان إريكسنكيليان مبابي
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رياضة
ماتيوس وشفاينشتايغر ينتقدان أداء »المانشافت« وزوله

ــانــــي،  ــمــ انـــتـــقـــد الـــثـــنـــائـــي األلــ
ــالـــم ســابــقــا،  ــائـــز بـــكـــأس الـــعـ ــفـ الـ
ــيـــان  ــتـ ــيــــوس وبـــاسـ ــاتــ لـــــوثـــــار مــ
شــفــايــنــشــتــايــغــر، أداء نــيــكــاس 
زولــه مدافع المنتخب األلماني، 
في المباراة التي خسرها الفريق 
1-2 أمام نظيره الياباني األربعاء، 
في مستهل مشواره بالمجموعة 
الــخــامــســة بـــالـــمـــونـــديـــال، الــــذي 
تــتــواصــل مــنــافــســاتــهــا فـــي قطر 

حتى 18 ديسمبر المقبل.
وكــــــــــــان مـــــــدافـــــــع بـــــوروســـــيـــــا 
دورتموند، الذي سبق له اللعب 

تحت قيادة هانزي فليك، مدرب 
المنتخب األلماني، حينما كان 
 لــبــايــرن مــيــونــيــخ، شــارك 

ً
مــدربــا

كظهير أيمن، في حين أنه يلعب 
عادة كقلب دفاع في ناديه، بينما 

تم استبعاد تيلو كيرهر. 
 ،)

ً
وقـــــال مـــاتـــيـــوس )61 عـــامـــا

وهو الفائز بكأس العالم 1990، 
لتلفزيون بــيــلــد، »دائـــمـــا أســانــد 
هــــانــــزي فـــلـــيـــك، لــكــنــنــي ال أفــهــم 
بعض األشــيــاء التي حدثت في 
الــــمــــبــــاراة، الــــمــــدرب يــجــب عليه 
الــتــعــامــل مــع هـــذه الــتــســاؤالت«، 

: »لماذا لم يلعب كيرهر، 
ً
مضيفا

 ،
ً
 يلعب مؤخرا

ً
رغم أنه كان دائما

األهــــــــــــــداف جــــــــــاءت مــــــن جـــانـــب 
 .»

ً
ــه لــيــس ظــهــيــرا ــ الــجــنــاح، وزولـ

 كذلك 
ً
ولــم يكن ماتيوس راضيا

عن تبديات فليك خال المباراة. 
وأردف: »بـــــإخـــــراج تـــومـــاس 
مولر وإلكاي غوندوغان، وهما 
العبان خبيران في نفس الوقت، 
ــلـــوب  ــاب الـــنـــظـــام وكــــذلــــك أسـ ــ غــ
 
ً
اللعب«. وبتحقيق إسبانيا فوزا
 على كوستاريكا بنتيجة 

ً
كبيرا

7 - صفر في مستهل مبارياتها 
بالمونديال، قد يصبح الخروج 
األلـــمـــانـــي الــمــبــكــر مـــن الــبــطــولــة 
، فـــي حـــال خــســر رجـــال 

ً
حــقــيــقــيــا

فليك أمام إسبانيا األحد المقبل، 
وكذلك تحقيق المنتخب الياباني 
نقطة أمام نظيره الكوستاريكي 

في اليوم ذاته.
وكان المنتخب األلماني خرج 
مــن دور المجموعات فــي كأس 
العالم 2018 بروسيا، وهو الذي 
دخـــل تــلــك النسخة وهـــو حامل 
لــقــب بــطــولــة عــــام 2014، وكـــان 
شفاينشتايغر ساعد المنتخب 
األلـــمـــانـــي عـــلـــى تــحــقــيــق الــلــقــب 

عــام 2014، لكنه كــان مستاء من 
أداء زوله. 

ارتكبنا أخطاء كبيرة

ــب بــــايــــرن مــيــونــيــخ  ــ وقـــــــال العــ

السابق، في تصريحات لقناة »ايه 
آر دي«، خال تحليله لهدف التعادل 
من المنتخب الياباني عن طريق 
ريتسو دوان، بعد أن تقدم األلمان 
بهدف غوندوغان من ضربة جزاء، 
»ارتكبنا أخطاء كبيرة في الدفاع«.

وأضــــــــاف: »حــيــنــمــا تـــكـــون في 
موقف رجل لرجل، وخاصة حينما 
، يــجــب أال تجعله 

ً
يــكــون مــنــدفــعــا

ــزاء،  يـــدخـــل بـــالـــكـــرة لــمــنــطــقــة الـــجـ
بــل يجب عليك أن تسد المنطقة 
 عنها، ألنه 

ً
وتجعله يجري بعيدا

يمكنه فعل القليل فقط خارجها«. 
وجـــاء الــهــدف الثاني مــن تاكوما 
أســانــو، وهـــو مثل دوان ريتسو، 
يلعب في الــدوري األلماني، وهو 
الهدف الذي كان يمكن تجنبه على 
حسب شفاينشتايغر.       )د ب أ(

نيكاس زوله
شفاينشتايغر والمدرب فليك

الصحافة اإلسبانية تتغنى بالسباعية
تغنت الصحافة اإلسبانية، أمس 
)الخميس(، باالنتصار الكبير الذي 
حــقــقــه المنتخب اإلســبــانــي على 
كوستاريكا بسباعية نظيفة، الذي 
استهل به مشواره بمونديال 2022 

في قطر.
وذكـــــــــرت صــحــيــفــة مــــاركــــا فــي 
ــيـــســـي »إســـبـــانـــيـــا  ــرئـ ــا الـ ــهـ ــوانـ ــنـ عـ
قاسية«، مضيفة في عنوان فرعي: 
ــــرض مــتــنــاغــم  ــة مــبــهــرة وعــ ــدايــ »بــ
لفريق لويس إنريكي: سبعة أهداف 

سجلها ستة هدافين«.
وأبــــــــرزت »مــــاركــــا« أن منتخب 
ــر عــــــدد مــن  ــبــ ــا ســـجـــل أكــ ــيـ ــانـ ــبـ إسـ
األهداف بمباراة واحدة في تاريخ 

مشاركاته بكأس العالم.
ونقلت الصحيفة تصريحات 
مدرب المنتخب لويس إنريكي عقب 
المباراة، والتي قــال فيها: »هدفي 
ليس إسكات األصوات، لكن التأهل«.
كما سلطت الصحيفة الضوء 
عــلــى أن غــافــي بــــات ثــالــث أصــغــر 
ــاريــــخ كـــــأس الــعــالــم  ــي تــ هـــــــداف فــ
بعد األســطــورة الــبــرازيــلــي بيليه، 

والمكسيكي مانويل روساس.
من ناحيتها، كتبت صحيفة آس 
في عنوانها: »)انتصار( للحلم«، في 
إشارة إلى أن هذا االنتصار يفتح 
ــاب الـــتـــفـــاؤل لــلــفــوز بــلــقــب كــأس  بــ
العالم الثاني في تاريخ إسبانيا، 

بــعــد فـــوزهـــا بــالــلــقــب فـــي نسخة 
جنوب إفريقيا 2010 على حساب 
هولندا. وأضافت: »إسبانيا تحدث 
ضجة في المونديال بمهرجانها 

أمام كوستاريكا«.
واختارت »موندو ديبورتيفو« 
عنوان »ال روخا اآللــي«، وأضافت: 
»عرض مذهل لفريق مصارع سجل 
أكبر عــدد من األهـــداف في مباراة 

بتاريخه بالمونديال«.
وتابعت: »سيطرة كاملة وأهداف 
ــمــــو وأســيــنــســيــو  ــن تـــوقـــيـــع أولــ مــ
وفيران )2( وسولير وموراتا وغافي 
أفضل العب في المباراة وهو في 

.»
ً
سن 18 عاما

أما صحيفة سبورت، فذكرت في 
عنوانها الرئيسي »أولــيــه أوليه«، 
ــت: »إســـبـــانـــيـــا اســتــهــلــت  ــ ــافــ ــ وأضــ
مــشــوارهــا فــي المونديال بعرض 

كروي رائع واكتساح«.
وذكــــــــــــرت فــــــي عــــــنــــــوان فـــرعـــي 
»انتصار جماعي: سجل األهــداف 
ــران )2(  ــيــ أولـــكـــو وأســيــنــســيــو وفــ
وغافي الذي اختير أفضل العب في 

المباراة وسولير وموراتا«.
ــفـــة أحــــد  ــيـ ــلـــت الـــصـــحـ ــقـ ــا نـ ــمــ كــ
تصريحات لويس إنريكي، والذي 
قال فيه: »كنا استثنائيين ولعبنا 
بأسلوبنا الــــذي نتمسك بــه منذ 

سنوات«.

غاف صحيفتي ماركا وسبورت

فرنسا وإنكلترا وإسبانيا… استثناء من المفاجآتفرنسا وإنكلترا وإسبانيا… استثناء من المفاجآت
في وقت شهد مونديال المفاجآت، 
أو مــونــديــال 2022 بقطر، بعد 4 أيــام 
مــــن انـــطـــاقـــه، صــدمــتــيــن مــــن الــعــيــار 
الثقيل الثنتين من القوى الكبرى في 
عالم كرة القدم، األرجنتين وألمانيا، 
عــلــى الــتــرتــيــب، فـــرض الــمــنــطــق نفسه 
بالنسبة لمنتخبات أخرى كشرت عن 
 بــانــتــصــارات عريضة، 

ً
أنيابها مــبــكــرا

مثل إنكلترا وفــرنــســا، حاملة اللقب، 
 إسبانيا.

ً
وأخيرا

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــقــيــمــة الــنــســبــيــة 
ــــذي تــحــقــق بـــهـــذه الــبــســاطــة  لــلــفــوز، الـ
والـــوضـــوح الــشــديــديــن، ضــد منافس 
أظهر دونية واضحة مقارنة بكتيبة 
المدرب لويس إنريكي مارتينيز، فإن 
االنتصار الذي ال جدال فيه، من البداية 
إلــى النهاية، بنتيجة 3-0 لمصلحته 
في نصف ساعة، ثم حصيلة إجمالية 
بسباعية نظيفة، هّدأ من حالة الثورة 
في بداية هذه النسخة من كأس العالم.

لــعــريــض  ا االنــتــصــار  ولــعــل هــذا 
لـ »الماتادور« خطوة واضحة وضرورية 
في بداية المشوار نحو النجمة الثانية 
على القميص، السيما مع حالة القلق 
التي تشعر به الفرق األخرى المرشحة 

للقب على الورق للقب في البطولة.
وفشلت األرجنتين و ليونيل ميسي، 

بعد السقوط الــمــدوي أمــام السعودية 
)1-2(، وكذلك ألمانيا، التي خسرت على 
عكس التوقعات على يد »الساموراي« 
الياباني بنفس النتيجة قبل ساعة من 
ــبـــان، فــي حصد  انــطــاق مــواجــهــة اإلسـ
أول 3 نقاط لهما بعد اليوم األول، كما 
لــم تفز كــرواتــيــا، وصــيــف بطل العالم، 
وال الدنمارك، بتعادلين سلبيين أمام 

الــجــاريــن العربيين منتخبي المغرب 
وتونس على الترتيب.

ومن منظور آخر، انضمت إسبانيا، 
فــي أول ظــهــور لــهــا، إلــى إنــكــلــتــرا، التي 
اكـــتـــســـحـــت إيـــــــــران بـــســـداســـيـــة مــقــابــل 
هدفين، االثنين الماضي، وفرنسا التي 
عاقبت بقسوة تقدم أستراليا بهدف، 
وسحقتها في النهاية برباعية، ولكن 

يتفوق اإلســبــان بــأنــهــم  حــافــظــوا على 
نظافة شباكهم في يــوم تجاوز حاجز 
الـ 100 هدف في المونديال، فقط خلف 
البرازيل واألرجنتين وفرنسا وإيطاليا 
 أكثر منها 

ً
وألمانيا الذين سجلوا أهدافا

في البطولة.

أسينسيو يسجل بقميص إسبانيا أسينسيو يسجل بقميص إسبانيا 

وفي الوقت الــذي سجل دانــي أولمو 
اسمه في سجل الكرة اإلسبانية بهدفه 
المئوي في كأس العالم، شهدت المباراة 
ــاركـــو  ــم الــــشــــاب مـ ــنـــجـ  عـــــــودة الـ

ً
أيــــضــــا

أسينسيو لهز الشباك بقميص منتخب 
ــام »لــــوس  ــ ــ ــــاده بـــالـــهـــدف الـــثـــانـــي أمـ ــ بـ
تيكوس«، بعد 4 سنوات من الغياب، منذ 
آخــر هــدف دولــي له في شباك كرواتيا 
ببطولة دوري األمم في سبتمبر 2018.
 من 

ً
وقبل أن يتم اســتــدعــاؤه مــجــددا

لــويــس إنــريــكــي لمنتخب إسبانيا في 
التعادل أمام البرتغال بهدف في يونيو 
 
ً
 شاهدا

ً
الماضي، كان صاحب الـ 26 عاما

للمرة األخيرة على االنتصار العريض 
والـــتـــاريـــخـــي عــلــى ألــمــانــيــا بــســداســيــة 
نظيفة بدوري األمم في نوفمبر 2020. 
)إفي(

العبو إسبانيا بعد الفوز على كوستاريكا

اليابانيون يطالبون بعطلة 
لالحتفال بالفوز على ألمانيا

طالب اليابانيون، عبر مواقع التواصل االجتماعي، بإعان 
عطلة رسمية لاحتفال بالفوز على منتخب ألمانيا في انطاقة 

الفريقين بمونديال قطر.
وانتشرت التغريدات المطالبة بإعان أمس عطلة، عبر شبكة 
تويتر خال الساعات التالية من انتهاء المباراة التي فاز بها 

»الساموراي األزرق« بنتيجة )2-1( على بطلة العالم 4 مرات.
ولجأ بعض اليابانيين إلــى الفكاهة لاحتفال بالنتيجة، 
ودعــوا إلى السير على خطى السعودية التي أعلنت األربعاء 
عطلة رسمية، بعدما فازت هي األخرى بشكل غير متوقع على 
األرجنتين بنفس النتيجة، كما انتشرت رسائل االعتذار لمدرب 
المنتخب الوطني هاجيمي مورياسو، عن التشكيك في قدراته 

وقدرات الفريق.
مــن جانبه، أكــد رئيس وزراء الــيــابــان فوميو كيشيدا أنها 
»كانت مباراة رائعة، حيث أظهر الفريق قدراته والقدرة الفردية 

لاعبيه، وكذلك إدارة المدرب«.
)إفي(

أين ستقام أين ستقام كأس العالم كأس العالم 20262026؟؟
ــلـــي كــــل مــــا تــحــتــاج  فـــيـــمـــا يـ
إلــى معرفته من معلومات عن 
نهائيات كــأس العالم المقبلة 

لكرة القدم في 2026:
أيــــــن ســـتـــقـــام كــــــأس الـــعـــالـــم 

2026؟
• ستقام نسخة كأس العالم 
2026 فـــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة 
ــدا والـــمـــكـــســـيـــك، ومـــــن ثــم  ــنــ وكــ
ســتــكــون أول بــطــولــة تــقــام في 

ثاث دول مختلفة.
ــة  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ • مــــــــبــــــــاريــــــــات الـ
بــــالــــواليــــات الـــمـــتـــحـــدة ســتــقــام 
فـــــــــي مــــــــــــدن ســــــيــــــاتــــــل وســـــــــان 
فــرانــســيــســكــو ولــــوس أنجلس 
وكــــانــــســــاس ســـيـــتـــي وداالس 

وأتانتا وهيوستون وبوسطن 
وفيادلفيا وميامي ونيويورك-

نيوجيرزي.
• ستقام مــبــاريــات البطولة 
بالمكسيك في مكسيكو سيتي 

ووادي الحجارة ومونتيري.
• المباريات بكندا ستقام في 

فانكوفر وتورونتو.
مــتــى ســتــقــام نــهــائــيــات كــأس 

العالم 2026؟
• لــم يكشف االتـــحـــاد الــدولــي 
لكرة القدم )الفيفا( بعد عن مواعيد 
إقامة البطولة على وجه التحديد.
ــــأس الـــعـــالـــم إلــى  • ســتــعــود كـ
ــــي يــونــيــو  ــتـــاد فـ مــــوعــــدهــــا الـــمـــعـ
ــرار  ــيـــو عـــــام 2026، بـــعـــد قــ ويـــولـ

إقــامــتــهــا فـــي نــوفــمــبــر وديسمبر 
ــــرارة  فـــي قــطــر حـــالـــيـــا، بــســبــب حـ
الصيف في الدولة الخليجية، حيث 
تتجاوز درجة الحرارة صيفا 40 

درجة مئوية.
ــــم عــــــدد الـــمـــنـــتـــخـــبـــات الــتــي  كـ
ســتــنــافــس فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــأس 

العالم 2026؟
• سيشارك في البطولة وألول 
مــرة 48 منتخبا بــداًل من العدد 

الحالي في قطر وهو 32.
ــلـــدول المضيفة  ــل ســبــق لـ هـ

تنظيم كأس العالم؟
• استضافت المكسيك كأس 
العالم مرتين من قبل في 1970 
وفي 1986، وستصبح أول دولة 

تستضيف النهائيات 3 مرات.
ــافــــت الــــــواليــــــات  ــتــــضــ • اســ
المتحدة البطولة مــرة واحــدة 

في عام 1994.

• لــــــــم يــــســــبــــق لـــــكـــــنـــــدا أن 
استضافت كــأس العالم لفرق 
الرجال، لكنها استضافت كأس 

العالم للسيدات في 2015.

ــا الـــــــــــدول األخـــــــــــرى الـــتـــي  ــ مــ
نافست على استضافة نسخة 

2026؟
• المغرب هو الدولة األخرى 
التي نافست من أجل استضافة 

كأس العالم 2026.
• اتــخــذ الــقــرار بمنح حقوق 
التنظيم إلــى الــدول الثاث بعد 
تــصــويــت الــجــمــعــيــة العمومية 
للفيفا في 2018 الذي منح هذه 
الـــــــدول 134 صـــوتـــا مــقــابــل 65 

صوتا للمغرب.
• وكانت هذه المرة الخامسة 
ــتـــي يــفــشــل بـــهـــا الـــمـــغـــرب في  الـ
الحصول على حقوق استضافة 

النهائيات.

»األفضل« بروين يسخر من فوزه بـ
سخر صانع األلعاب البلجيكي كيفن دي بروين من 
حصوله على جائزة أفضل العب في مباراة منتخب 

باده االفتتاحية في المونديال.
وأبدى دي بروين دهشته من حصوله على جائزة 
أفضل العب، السيما أنه لم يظهر بمستواه المعتاد 

في المباراة.
 في مؤتمر صحافي 

ً
وتحدث دي بروين ســاخــرا

بعد اللقاء: »ال أعتقد أنني لعبت مباراة رائعة، وال 
أعرف لماذا حصلت على الجائزة. ربما بسبب اسمي«.

وأضاف العب فريق مانشستر سيتي اإلنكليزي: 
 في الشوط 

ً
»لم نلعب بشكل جيد كفريق، خصوصا

، وأخذ منتخب كندا 
ً
األول. لقد بدأنا بشكل سيئ حقا

زمام المبادرة«. وشدد دي بروين: »ال أعتقد أننا لعبنا 
مباراة جيدة، وكذلك أنا، لكننا وجدنا طريقة للفوز«. 
وأكمل دي بروين 23 تمريرة صحيحة فقط من 
إجمالي 33 تمريرة قام بها في المباراة، لتبلغ دقة 
تــمــريــراتــه )70 فـــي الــمــئــة(، رغـــم أنـــه صــنــع 4 فــرص 
للتهديف، أي أكثر بثاث مــرات من أي زميل له في 

الفريق. 
 عن سؤال بشأن مناقشته الحادة مع زميله 

ً
وردا

توبي ألدرفيريلد فور تسجيل منتخب بلجيكا هدفه 
الوحيد في الــمــبــاراة، قــال دي بــرويــن: »عندما رأيت 
الطريقة التي لعبنا بها، اعتقدت أننا كنا نبحث عن 

، وكانت المساحات بيننا 
ً
التمريرات الطويلة كثيرا

 .»
ً
بعيدة حقا

وأضـــاف الاعب البلجيكي: »يتعين عليك جذب 
الضغط واللعب القصير وعبور هذا الخط، لكنني 
 بما يكفي للقيام بذلك. 

ً
ال أعتقد أننا كنا شجعانا

وخال فترة الراحة ما بين الشوطين قمنا بتوضيح 
األمر، لتصبح األجواء على ما يرام، ال توجد مشاعر 

قاسية مع توبي«.

الدنماركي توماس دياليني 
يودع المونديال

أفاد االتحاد الدنماركي لكرة القدم، 
بأن العب خط الوسط الدولي توماس 
ديايني سيغيب عن بقية مباريات 
كأس العالم المقامة في قطر لإلصابة.
وأصيب العب إشبيلية اإلسباني 
فـــي ركــبــتــه بــالــتــعــادل الــســلــبــي أمـــام 
تونس، الثاثاء، في مستهل مباريات 
الدنمارك ضمن منافسات المجموعة 
 فــرنــســا 

ً
الـــرابـــعـــة، الـــتـــي تــضــم أيـــضـــا

)حاملة اللقب( وأستراليا.
ــق الـــمـــدرب الــدنــمــاركــي كاسبر 

َّ
عــل

هيولماند، في بيان صحافي صادر 
 :

ً
عـــن االتـــحـــاد الــمــحــلــي لــلــعــبــة، قــائــا
»سنفتقده داخل الملعب وخارجه«.

وأضـــــــــــاف: »الـــــاعـــــبـــــون اآلخــــــــرون 
ــــزون، ولـــديـــنـــا مــجــمــوعــة قــويــة  ــاهـ ــ جـ

للمباريات القادمة«.
ــعــــب الـــــدنـــــمـــــارك مـــــع فـــرنـــســـا  ــلــ وتــ
السبت، فيما تواجه تونس منافستها 

أستراليا في اليوم ذاته.

 لبلجيكا 
ً
 لبلجيكا مارتينيز األكثر انتصارا
ً
مارتينيز األكثر انتصارا

في بطوالت كأس العالمفي بطوالت كأس العالم
بات اإلسباني روبرتو مارتينيز أكثر مدرب 
 للفوز في التاريخ 

ً
لمنتخب بلجيكا تحقيقا

ببطوالت كأس العالم، بواقع سبعة انتصارات، 
 البلجيكي جــوي ثــيــس، بعد تغلب 

ً
مــتــجــاوزا

فــريــقــه عــلــى كــنــدا بــهــدف نظيف األربـــعـــاء في 
مستهل مشواره بمونديال 2022 في قطر.

وكان ثيس، الذي توفي في أغسطس 2003، 
قاد بلجيكا لوصافة كأس يورو 1980 والمركز 
الرابع في مونديال 1986، وهــو المركز الذي 
تفوق عليه مارتينيز في مونديال 2018 حين 

قاد الفريق الحتال المركز الثالث.
ــالــــي روســـــيـــــا وقـــــطـــــر، حــقــق  ــديــ وفــــــي مــــونــ
مارتينيز سبعة انــتــصــارات، فيما خسر مرة 
واحـــدة فــي نصف نهائي روســيــا 2018 أمــام 

 باللقب.
ً
فرنسا التي توجت الحقا

ــعـــد الــــفــــوز عـــلـــى كــنــدا  ــك، ُيـ ــ ــــى ذلــ إضــــافــــة إلـ
الثامن على التوالي لمنتخب بلجيكا في دور 
المجموعات ببطوالت كــأس العالم منذ آخر 
لقاء للمنتخب فــي مونديال كــوريــا واليابان 
2002 وحــــتــــى حـــقـــق ســـتـــة انــــتــــصــــارات بــيــن 

مونديالي البرازيل 2014 وروسيا 2018 إضافة 
إلى الفوز على كندا األربعاء.

ولم تحقق هذا السجل سوى البرازيل مرتين 
)1986-1994(، و)2010-2002(.

وفي إمكان بلجيكا تجاوز هذا السجل إذا 
تغلبت على المغرب األحد المقبل.     )إفي(

دي بروين

ديايني

مارتينيز

10

فليك لم يسلم من الهجوم
رغم الجماهيرية التي يتمتع بها مدرب منتخب 
ألمانيا لكرة القدم هانزي فليك، لكنه لم يسلم من 
انتقادات وسائل اإلعام األلمانية والدولية، في أعقاب 

الخسارة أمام منتخب اليابان. 
وتساءلت وسائل اإلعام حول سبب قيام فليك 
باستبدال إيلكاي غوندوغان، صاحب هدف ألمانيا 
الوحيد مــن ركــلــة جـــزاء، قبل 20 دقيقة مــن انتهاء 

المباراة مع توماس مولر. 

وكتبت مجلة )كيكر( الرياضية األلمانية: »ال يزال 
من غير المفهوم لماذا كــان على غوندوغان، الذي 
ظهر بــأداء مقنع بمركز العب الوسط في اللقاء، أن 
يترك المباراة، ولماذا لم يتقدم للعب في مركز صانع 

األلعاب )الذي كان يشغله مولر(«.
 وأضافت كيكر: »انقلب ميزان القوى وانحرفت 
 عن مسارها بالنسبة لمنتخب ألمانيا 

ً
المباراة تماما

عقب استبدال غوندوغان ومولر«. 

عبدالعزيز التميمي



»الفيفا« يسلط الضوء على زيادة أعداد المشاهدين
رصد االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
أعداد المتابعين في العديد من البلدان خالل 
األيــام األولــى لكأس العالم في قطر 2022، 
والــتــي بــمــوجــبــهــا خــلــص إلـــى أن البطولة 
تحقق »شعبية أكــثــر مــن أي وقـــت مضى« 

في كل الدول.
وقالت أعلى هيئة لكرة القدم في العالم، 
في بيان لها، إن »األرقـــام األولــيــة للمباراة 
االفتتاحية لقطر 2022 تشير إلى زيادة في 

عدد المشاهدين مقارنة بروسيا 2018«.
وذكرت أنه في اإلكوادور، شاهد نحو 3.3 
ماليين شخص الــمــبــاراة االفتتاحية أمــام 
قطر األحد الماضي، ووصل أعلى عدد إلى 
حاجز 3.6 ماليين، مما يعني زيادة بنسبة 
109 بالمئة فــي أرقـــام المتابعين بالدولة 
الالتينية، مقارنة بأعلى عدد في النسختين 

السابقتين.

50 % في البرازيل

وسجلت البرازيل 50 بالمئة من حصة 
الشاشة )عدد متابعي المباراة أثناء البث( 
عــلــى شــبــكــة )TV Globo(. وبــلــغ متوسط 

جمهور المباراة االفتتاحية 24.36 مليون 
مــتــابــع، بــزيــادة 6 بالمئة عــن 2018، التي 
جمعت المنتخبين الروسي والسعودي، وتم 

بثها على الشبكة نفسها )22.86 مليونا(.
وفي كولومبيا، تابع المباراة 5.5 ماليين 
مشاهد على شاشة )Caracol TV(، مع ذروة 
بلغت 6.3 ماليين متابع، مــتــجــاوزة بذلك 
األرقام الخاصة بالمباريات االفتتاحية الـ 6 
السابقة، بحصة 62.7 بالمئة من الجمهور.

وأشار »فيفا« إلى أن عدد المتابعين في 
أوروبا كان أيضا أعلى من روسيا 2018.

وحــصــد بــث الــمــبــاراة عــلــى »BBC1« في 
المملكة المتحدة ما متوسطه 6.25 ماليين 
مشاهد، بزيادة 57.5 بالمئة عن كأس العالم 
األخيرة، وبحصة شاشة بلغت 47.1 بالمئة.
 TF1( 5.05( ــــث ــا، جـــمـــع بـ وفــــــي فــــرنــــســ
ماليين متابع، أي أكثر بنسبة 30 بالمئة 
من المباراة االفتتاحية لعام 2018 )3.83 

ماليين(.
وتابع حفل االفتتاح ما متوسطه 4.18 
مــاليــيــن شـــخـــص، وتـــجـــاوز عــــدد مــتــابــعــي 
مباراة الرجبي الدولية الودية بين فرنسا 

ت في التوقيت نفسه.
ّ
واليابان التي بث

وكانت المباراة في إيطاليا هي األكثر 
مــشــاهــدة فـــي ذلـــك الـــيـــوم، بــمــتــوســط 4.66 
ماليين متابع وحصة شاشة 29.5 بالمئة، 
وهـــو مــا يمثل زيــــادة كــبــيــرة مــقــارنــة بعام 

2018، الذي سجل 3.59 ماليين.
وكانت األرقام في إسبانيا أعلى بنسبة 

13 بالمئة مما كانت عليه قبل 4 سنوات.
 أول مباراة لويلز في كأس العالم 

ّ
وتم بث

منذ عام 1958 باللغة اإلنكليزية على قناة 
)ITV( في جميع أنحاء المملكة المتحدة، 
وباللغة الويلزية على )S4C( في ويلز. وبلغ 
عدد مشاهديها 7.8 ماليين متابع، وبلغت 
ذروتها 12.5 مليونا في المملكة المتحدة، 
بــحــصــة شــاشــة 43 بــالــمــئــة مـــن الــجــمــهــور 

في ويلز.
ــدأت فــرنــســا رحــلــة الـــدفـــاع عــن لقبها  وبــ
بفوزها 4-1 على أستراليا، وهي المباراة 
التي سجلت فيها قناة )TF1( أعلى نسبة 
مشاهدة لهذا العام، بـ 12.53 مليون متابع، 
وبلغت الذروة 14 مليونا، وحصة الشاشة 

.H.1
 )إفي(

متابعة لمباراة ألمانيا واليابان في مدينة برلين
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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

الكاميرون10سويسرا2413G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءكوريا ج00أوروغواي2414H نوفمبر

7:00 مساًء غانا32البرتغال2415H نوفمبر

10:00 مساًء صربيا20البرازيل2416G 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

1100323البرتغال

1010001أوروغواي

1010001كوريا الجنوبية

1001230غانا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

1100203اإلكوادور

1100203هولندا

1001020قطر

1001020السنغال

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

1100213السعودية

١٠١٠٠٠١المكسيك

١٠١٠٠٠١بولندا

1001120األرجنتين

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

1100703إسبانيا

1100213اليابان

1001120ألمانيا

1001070كوستاريكا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

1100203البرازيل

1100103سويسرا

1001010الكاميرون

1001020صربيا

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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