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»الديوك« أول المتأهلين...»الديوك« أول المتأهلين...
واألرجنتين تعود من جديدواألرجنتين تعود من جديد

 بنشوة الفوز، وإعالن منتخب »الديوك« أول المتأهلين للدور الثاني بهدفين 
ً
نجم المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، يحتفل بتسجيل هدفه الثاني أمام عدسات الكاميرات متباهيا

يحمالن توقيعه في مرمى الدنمارك، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

األخضر السعودي 
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األرجنتين تعود لرقصة التانغو من جديد في الدوحة، بعد أن أنعش 
آمالها ليونيل ميسي بتسجيل هدفه األول، ووإنزو فرنانديز الهدف 
الثاني في مرمى المكسيك، وتبدو الفرحة مع جوليان ألفاريز، وأنخيل 

دي ماريا، وناهويل مولينا في استاد لوسيل.  )رويترز(



العدد 5١9٤                                / األحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢م / ٣ جمادى                  األولى ١٤٤٤هـ

رياضة
٢

دت تونس مهمتها في التأهل للدور الثاني للمرة األولى 
ّ
عق

 بخسارتها أمــام أستراليا صفر - 1 على 
ً
في تاريخها كثيرا

استاد الجنوب في الــوكــرة، ضمن منافسات الجولة الثانية 
للمجموعة الرابعة.

 
ً
وسّجل هدف اللقاء الوحيد العب التعاون السعودي سابقا

وفاجيانو أوكاياما الياباني من الدرجة الثانية ميتشل ديوك 
من ضربة رأسية )23(.

واستهلت تونس مشوارها المونديالي في سادس مشاركة، 
ــام الـــدنـــمـــارك )صـــفـــر- صـــفـــر(، فـــي حين  لــهــا بــتــعــادل ثــمــيــن أمــ
تعّرضت أستراليا لهزيمة قاسية أمام فرنسا حاملة اللقب 1 - 4. 
وتقلصت آمال تونس بشكل كبير في بلوغ ثمن النهائي، 
 أنها تالقي فرنسا بطلة العالم في الجولة األخيرة.

ً
خصوصا

 من بن سليمان
ً
السليتي بدال

 
ً
 وحيدا

ً
وأجرى مدرب تونس جالل القادري تغييرا

على تشكيلته األساسية التي خاضت المباراة االولى، 
فأدخل في خط المقدمة نعيم السليتي، بداًل من أنيس 
بن سليمان، وحذا غراهام أرنولد مدرب أستراليا 

حذوه بإدخاله مدافع بريشيا اإليطالي فران كاراتشيتش بداًل 
من مدافع هارتس االسكتلندي ناثانيال أتكينسون.

، إال أن 
ً
واستهل المنتخب االسترالي الشوط األول ضاغطا

تونس تحررت من الدفاع وفي لعبة جماعية وصلت الكرة من 
عصام الجبالي على الرواق االيمن إلى يوسف المساكني داخل 
المنطقة لم يحسن استغاللها )20(، قبل أن يسدد بعد دقيقة 

محمد دراغر كرة علت المرمى.
ومن هجمة منسقة مرر كريغ غودين من الجناح االيسر كرة 
عرضية اصطدمت بــدراغــر وحولت مسارها داخــل المنطقة، 
لــيــتــابــعــهــا ديــــوك ضــربــة رأســـيـــة هـــزت شــبــاك الـــحـــارس أيــمــن 

دحمان )23(.
وبات ديوك ثاني العب استرالي يسجل من ضربة رأسية في 
نهائيات كأس العالم منذ تيم كايهل صاحب هدفين رأسيين 

)أمام صربيا 2010 وتشيلي 2014(.
وكـــادت تــونــس تـــدرك الــتــعــادل بعد رمــيــة تــمــاس إلى 
الجبالي، ومنه إلى المساكني داخل المنطقة ليمررها 
بــدوره إلــى دراغــر ســددهــا، وأبعدها المدافع كــاي رولز 
)41(، قــبــل أن يــهــدر الــمــســاكــنــي فــرصــة تـــعـــادل جــديــدة 
بتسديدة إلى جانب القائم األيسر لم يحرك لها حارس 

.)3+45( 
ً
كــوبــنــهــاغــن الــدنــمــاركــي مــاثــيــو رايــــن ســاكــنــا

مع بداية الشوط الثاني، زج القادري بالعب الدحيل القطري 
فرجاني ساسي بداًل من المدافع دراغر بهدف تنشيط الوسط، 
فتالعب المساكني بالمدافع على الــــرواق األيــمــن ومـــرر كرة 

عرضية أبعدها الحارس )60(.
ومنح المدرب، وهبي الخزري دقائقه االولى في المونديال 
بدخوله بداًل من العيدوني )67(، لتهدر أستراليا فرصة محققة 
بعد تمريرة أرضية داخل المنطقة من البديل جايمي ماكالرين 

.)71( 
ً
مرت من أمام الجميع وصل إليها ماثيو ليكي متأخرا

وفي يقظة تونسية سدد منتصر الطالبي كرة من مسافة 
 من دون خطورة التقطها الحارس راين )84(، ليحبط 

ً
27 مترا

ــار هــجــمــة  ــوتــ الـــمـــدافـــع هــــــاري ســ
خطيرة باعتراضه الكرة من 

بين قدمي مهاجم الكويت 
ــيـــن  الــــكــــويــــتــــي طــــــه يـــاسـ
الخنيسي )86(، من دون 

أن تتبدل النتيجة.  
)أ ف ب(

د 
ّ
د تونس تعق
ّ
تونس تعق

مهمتها بخسارة مهمتها بخسارة 
أمام أسترالياأمام أستراليا

صّعب المنتخب التونسي من 
مهمته في التأهل للدور 

الثاني لمونديال 2022، وذلك 
بالخسارة أمس أمام أستراليا 

صفر - 1، في المجموعة 
الرابعة للبطولة.

السليتي: خسرنا في أول 
نصف ساعة

قال مهاجم تونس نعيم السليتي: »أعتقد أننا 
خسرنا المباراة خالل الدقائق الثالثين األولى. 
 فـــي أجـــــواء الـــلـــقـــاء، وخــســرنــا 

ً
لـــم نــدخــل جـــيـــدا

الــمــواجــهــات، وأعــتــقــد أن أســتــرالــيــا درستنا 
، وأغلقت المساحات أمامنا ومنعتنا 

ً
جيدا

من التقدم لألمام«.
وتــــــابــــــع: »احــــتــــجــــنــــا فــــقــــط إلـــــــى إنــــهــــاء 
ى في 

ّ
الهجمات، ألننا خلقنا الفرص. حت

الشوط االول عندما لم نكن األفضل حصلنا 
عـــلـــى فــرصــتــيــن أو ثــــــالث. عــلــيــك أن نــقــتــل 

المباراة، وأن نكون فعالين. في الشوط الثاني 
كنا أخطر وأفضل، ولكن لألسف لم نسجل«.

أرنولد: فخور باألداء والفوز
أعــرب مــدرب أستراليا غراهام أرنولد عن فخره بالعبيه، عقب 

فوزه على تونس 1 - صفر أمس.
وقـــال غــراهــام: صحيح أن هــذا هــو الــفــوز األول ألستراليا منذ 
2010 فــي كــأس الــعــالــم، لكن هــي مــجــرد مــبــاراة، وأنـــا أؤمـــن بأنها 
أفضل »ودية« لعبناها كانت ضد فرنسا )الخسارة 1 - 4 في الجولة 
األولى(، عوقبنا على أخطائنا. اليوم لم يكن الخصم بمستوى بطل 
العالم، ولكن كــان لديهم اإلصـــرار والتصميم، ونحن كــذلــك، وأنــا 

فخور باألداء والفوز«.
وأضاف: »يجب أن ننتظر نتيجة المباراة الثانية بين فرنسا 

والدنمارك لمعرفة حظوظنا، لكننا سنركز على 
أنفسنا، ونضمن أن تكون األمور في مصلحتنا، 
وأن نكون متأهبين. أنا فخور بالالعبين، الفوز لم 
يحقق منذ 12 عاما، ونحن لسنا هنا من أجل ذلك، 
ولكن من أجــل أن نصل إلــى أبعد المراحل«. وتابع: 
»أن المنتخب األســتــرالــي رســم البسمة على وجــوه 
المشجعين، يجب أن نستمتع بهذا الــفــوز ونرتاح 

ونتعافى ونستعد لمواصلة المشوار«. 
)أ ف ب(

ديوك: المباراة كانت صعبةديوك: المباراة كانت صعبة
ــــوك، مــهــاجــم أســتــرالــيــا  أكـــد مــيــتــشــل ديـ
وصاحب هدف الفوز على تونس 1 - صفر، 
أمس، أن المواجهة التي انتهت لمصلحة 

منتخب بالده كانت صعبة.
وقـــال ديـــوك: »كــانــت مــبــاراة صعبة في 
الــحــقــيــقــة كـــنـــا نـــعـــرف أن تـــونـــس تــلــعــب 
بــشــراســة ونــحــن نلعب على أرض ليست 
ــان عــلــيــنــا الــتــأقــلــم مـــع ذلــك  ــ بـــأرضـــنـــا، وكـ

ونــجــحــنــا«، مــتــابــعــا: »بــعــد الــمــبــاراة ضد 
فرنسا قلت لعائلتي إنني سأسجل هدفا 
وأهديه البني )جاكسون(، وبالتالي قمت 
بــتــلــك الــحــركــة )جـــــاي( احــتــفــاال بــالــهــدف، 
وأعـــتـــقـــد أنــــه قــــام بــهــا وهــــو يــتــفــرج على 

المباراة في التلفزيون«.
وأردف: »فـــي الحقيقة، ضحيت كثيرا 
في العامين األخيرين )العيش في اليابان 

وعائلتي في إنكلترا(، بكيت عندما تحدثت 
إليهم عقب الجولة األولـــى، لكن هــذه هي 
العقلية الــتــي يــجــب أن تــكــون عليها كي 
تنتصر، وأنــا سعيد لمساعدة أستراليا 

على التقدم في كأس العالم«.
واســــــتــــــدرك: »عـــنـــدمـــا أحــــــــرزت الـــهـــدف 
كنت منتشيا وفــي قمة الــســعــادة. لعبنا 
وضغطنا بشراسة ألننا كنا نعتقد أنها 

الطريقة الوحيدة للفوز بالمباراة وهذا 
كان ناجحا«.

وذكــر زميله كريغ غــوديــن »كنا نتوقع 
مباراة صعبة، ولكننا هنا ليس من أجل 
مجرد المشاركة بل من أجــل تجاوز دور 
المجموعات. حصدنا 3 نقاط مهمة واآلن 
ــام  ســـنـــخـــوض مــــبــــاراة صــعــبــة أخــــــرى أمــ

الدنمارك«.

    المباراة في سطور

المباراة: تونس - أستراليا صفر-1
الملعب: استاد الجنوب في الوكرة

ً
الجمهور: 41823 متفرجا

الدور األول - الجولة الثانية
المجموعة الرابعة

الحكم: األلماني دانيال سييبيرت
أستراليا: ميتشل ديوك )23(

اإلنذارات: تونس: عيسى العيدوني )26(، علي العابدي 
)64(، فرجاني ساسي )3+90(

- التشكيلتان:
تونس: أيمن دحمان - منتصر الطالبي، ديالن برون 
)وجـــدي كشريدة، 74(، ياسين مــريــاح، محمد دراغــر 
)فرجاني ساسي، 46(- علي العابدي، عيسى العيدوني 
)وهـــبـــي الـــخـــزري، 67(، الـــيـــاس الــســخــيــري، - يــوســف 
المساكني، عــصــام الجبالي )طــه ياسين الخنيسي، 

73(، نعيم السليتي.
المدرب: جالل القادري

ــن، فـــران كاراتشيتش )ميلوش  أســتــرالــيــا: ماثيو رايـ
ديــغــيــنــيــك، 75(، هــــاري ســـوتـــار، عــزيــز بــهــيــتــش، كــاي 
رولز، رايلي ماكغري )أيدين هروستيتش، 64(، آرون 
موي، جاكسون إيرفاين، ماثيو ليكي 
)كيانو باكوس، 85(، ميتشل 
ديوك )جايمي ماكالرين، 
64(، كريغ غودوين )أوير 

مابيل، 85(.
الــــــــمــــــــدرب: غـــــراهـــــام 

أرنولد

القادري: خيبة أمل كبيرة
أعرب مدرب المنتخب 
الــتــونــســي لـــكـــرة الــقــدم 
جــــــــالل الــــــــقــــــــادري عــن 
ــة أمـــــــلـــــــه عـــقـــب  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ خـ
خــــــــــســــــــــارة »نـــــــســـــــور 
قرطاج« أمام أستراليا 

صفر - 1 أمس.
وقــال الــقــادري بعد 
الهزيمة: »مــع األســف، 
إنــهــا خيبة أمــل كبيرة. 
الــــحــــضــــور الــــــقــــــوّي لــلــمــنــتــخــب 
 في الشوط 

ً
األسترالي خصوصا

األول والــلــيــاقــة الــبــدنــيــة الــقــويــة 
لالعبيه ساهما بشكل كبير في 
ـــا نـــعـــرف ذلــك 

ّ
نــتــيــجــة أمـــــس. كـــن

جيدا. قّدمنا مباراة كبيرة أمام 
الدنمارك في الجولة األولى وكنا 
األخـــطـــر عــلــى الـــمـــرمـــى واألكـــثـــر 
صــنــاعــة لــلــفــرص، وكــنــا قريبين 
من تحقيق الفوز، لكننا لم ننجح 
في هز الشباك. مرة أخرى دفعنا 
ثمن غياب الفعالية الهجومية. 

كــانــت الــمــبــاراة صعبة كــمــا كــان 
ــة بــالــنــســبــة  ــمــ ــاســ ــا وحــ ــعـ ــتـــوقـ مـ
إلــــــــى الـــمـــنـــتـــخـــبـــيـــن، لــــــم نــظــهــر 
بالمستوى الذي كنا نتمناه في 
الشوط األول، وأستراليا فرضت 
أفضليتها وسيطرتها على وسط 

الملعب«.
وأضـــاف الــقــادري »لــم نفاجأ 
بأداء المنتخب األسترالي، هو 
فريق محترم، ضغط علينا منذ 
البداية، ولــم يترك لنا الفرصة 
للعب بالطريقة التي كنا نرغب 
بــهــا خـــوض الــمــبــاراة. أرغمني 
على تغيير الخطة التكتيكية 
ــــي الــــمــــبــــاراة،  ــــن مــــــرة فـ ــر مـ ــثــ أكــ
ــا عــــلــــى لــــعــــب الـــــكـــــرات  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ أرغـ
الــطــويــلــة وتــفــّوق فــي اســتــعــادة 
الكرات الثانية واستغل البنية 
الجسمانية لالعبيه، ونجح في 
 الــشــبــاك مــن نــصــف فــرصــة، 

ّ
هـــز

وهذا ُيحسب له.
 أتـــــــيـــــــحـــــــت لـــــــنـــــــا فــــــرصــــــتــــــان 

فـــــي الـــــشـــــوط األول فـــشـــلـــنـــا فــي 
تــرجــمــتــهــا. ضــغــطــنــا فـــي الــشــوط 
الـــثـــانـــي وقــمــنــا بــتــغــيــيــرات على 
التشكيلة، وصنعنا خمس فرص 
ولـــم نترجمها أيــضــا. ولـــو كانت 
الفعالية حاضرة لكان هناك كالم 
ــر. مـــرة أخـــرى عابتنا اللمسة  آخـ
األخــيــرة، وخسرنا المباراة التي 

لم يكن يجب أن نخسرها«.
وعــــــــن حـــــظـــــوظ تـــــونـــــس عــقــب 
الــــــخــــــســــــارة قـــــــــــال: »ال نـــســـتـــحـــق 
الــخــســارة عطفا عــلــى مــا قــّدمــنــاه 
ــوال الـــمـــبـــاراة. مــصــيــرنــا ليس  ــ طـ
بأيدينا اآلن، ســنــرى مــا ستؤول 
ــيـــه نــتــيــجــة الــــمــــبــــاراة الــثــانــيــة،  إلـ
مهمتنا لــن تــكــون ســهــلــة، ونحن 

نتحمل مسؤوليتنا«.
)أ ف ب(

فرحة ديوك بإحراز الهدف
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بــاتــت فــرنــســا، حــامــلــة الــلــقــب، أول 
ــيـــن لـــــلـــــدور ثــــمــــن الـــنـــهـــائـــي  ــلـ ــأهـ ــتـ ــمـ الـ
لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في 
قطر، بفوزها على الدنمارك بثنائية 
لنجمها كليان مبابي 2 - 1، أمس على 
ملعب 974 في الدوحة في ختام الجولة 
ــن مـــنـــافـــســـات الــمــجــمــوعــة  الـــثـــانـــيـــة مــ

الرابعة.
وكــانــت فرنسا البادئة بالتسجيل 
عــبــر مــبــابــي )61(، ورّدت الـــدنـــمـــارك 
بــواســطــة مــدافــع بــرشــلــونــة اإلســبــانــي 
ــدريـــاس كــريــســتــنــســن )68(، قــبــل أن  أنـ
ــان  ــرمـ ــاريـــــس ســــــان جـ ــ ــم بـ ــجـ يـــحـــقـــق نـ
 رصيده 

ً
ثنائيته في الدقيقة 86، رافعا

إلى ثالثة أهداف في النسخة الحالية 
والــــ31 مع منتخب بــالده فلحق بزين 
الدين زيــدان الــى المركز السابع على 

الئحة الهدافين التاريخيين للديوك.
ــوز الـــثـــانـــي لـــفـــرنـــســـا فــي  ــفــ وهـــــو الــ
ــيـــة بـــعـــد األول عــلــى  ــالـ الـــنـــســـخـــة الـــحـ
أســتــرالــيــا 4 - 1 فـــي الــجــولــة األولــــى، 
فعززت موقعها في الصدارة برصيد 
ســـت نـــقـــاط، بـــفـــارق ثــــالث نـــقـــاط أمـــام 
أستراليا الفائزة على تونس 1 - صفر 
في افتتاح الجولة بملعب الجنوب في 
الــوكــرة. وبــاتــت الــصــدارة فــي متناول 
، فـــحـــتـــى بــحــال 

ً
ــا ــريــ ــظــ الـــفـــرنـــســـيـــيـــن نــ

خسارتها مباراتها االخيرة أمام تونس 
، يتعين على أستراليا 

ً
بفارق هدف مثال

التغلب على الدنمارك بفارق خمسة.
ونــــجــــحــــت فــــرنــــســــا فـــــي الـــــثـــــأر مــن 
الـــدنـــمـــارك الــتــي هــزمــتــهــا مــرتــيــن هــذا 
العام وتحديدا الصيف الماضي عندما 
تغلبت عليها فــي دور الــمــجــمــوعــات 
ــة 2  ــ ــيـ ــ لــمــســابــقــة دوري األمـــــم األوروبـ
- 1 فـــي بـــاريـــس و2 - صــفــر ايـــابـــا في 

كوبنهاغن.
كما تغلبت فرنسا على الــدنــمــارك 
ــع مـــواجـــهـــات  ــ لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة فــــي أربــ
فــي الــعــرس الــعــالــمــي بــعــد االول على 
ارضـــهـــا 2 - 1 عــــام 1998 فـــي دور 
المجموعات، مقابل خسارة 
فـــــــــــي الـــــــــــــــــــــدور ذاتـــــــــــه 
فــــــــــي الــــنــــســــخــــة 
 - 2 ــة  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــتــ ــ الــ
صفر عام 2002، 
ــادل ســلــبــي  ــ ــعـ ــ وتـ
في النسخة االخيرة 

في روسيا 2018.
وهو الفوز السادس تواليا 
لــفــرنــســا فـــي كـــأس الــعــالــم، في 
إنجاز تحققه للمرة األولــى في 
تاريخها معادلة ما حققه الجيل 

الذهبي إلسبانيا عام 2010.
ــد الـــدنـــمـــارك  ــيـ وتـــجـــمـــد رصـ

عند نقطة واحدة وتراجعت إلى المركز 
الــثــالــث وبـــاتـــت مــطــالــبــة بــالــفــوز على 
أستراليا فــي الجولة الثالثة األخيرة 
األربــعــاء المقبل لحجز بطاقتها إلى 
ثــمــن الــنــهــائــي، وهـــو األمــــر ذاتــــه الــذي 
تحتاجه تونس في مباراتها مع فرنسا 
في اليوم ذاته. وفي حال تساوي تونس 
والــدنــمــارك نــقــاطــا يــتــم االحــتــكــام الــى 

فارق األهداف.
وأجرى مدرب فرنسا ديدييه ديشان 
ثــالثــة تــبــديــالت على تشكيلة الجولة 
األولى فدفع برافايل فاران بعد تعافيه 

من االصابة مكان ابراهيما كوناتيه، 
وتيو هرنانديز مكان شقيقه لوكا الذي 
أصيب فــي الــمــبــاراة االولـــى وسيغيب 
عــن الــنــهــائــيــات، وجـــول كــونــديــه مكان 

بنجامان بافار.
ــمـــارك  ــام مــــــدرب الـــدنـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
كــاســبــر هيولماند بــأربــعــة تغييرات، 
فغاب سيمون كاير وتوماس دياليني 
الذي أبعدته إصابة في الجولة االولى 
عن البطولة بأكملها وكاسبر دولبرغ 
ــدريــــاس ســكــوف أولـــســـن، وشــــارك  وأنــ
ــور نــــلــــســــون ويـــســـبـــر  ــتـ ــكـ ــيـ ــم فـ ــهـ ــانـ ــكـ مـ
ليندستروم وأنــدريــاس كورنيليوس 

وميكل دامسغارد.
وكــانــت أول وأخــطــر فــرصــة عندما 
مرر جناح برشلونة اإلسباني عثمان 
ديــمــبــيــلــيــه كـــــرة عـــرضـــيـــة مــــن الــجــهــة 
اليمنى طار لها العب وسط يوفنتوس 
اإليــطــالــي أدريـــــان رابـــيـــو بـــرأســـه فــوق 

ــارس مــــرمــــى نــيــس  ــ ــ الـــجـــمـــيـــع، لـــكـــن حـ
الــفــرنــســي كــاســبــر شــمــايــكــل أبــعــدهــا 

بصعوبة من باب المرمى )21(.

توغل غريزمان 

ــاح أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــدريـــد  ــنــ ــل جــ ــ ــوغـ ــ وتـ
اإلســـبـــانـــي أنــــطــــوان غـــريـــزمـــان داخــــل 
ــة ابــعــدهــا  ــرة قـــويـ ــ ــدد كـ ــ الــمــنــطــقــة وســ

شمايكل بقدمه اليسرى )33(.
ــارك بــهــجــمــة مـــرتـــدة  ــمــ ــدنــ وردت الــ
أنهاها كورنيليوس بتسديدة بجوار 

القائم األيسر )36(.
وتـــخـــلـــص مـــبـــابـــي مــــن العـــبـــيـــن فــي 
ــلـــق بــســرعــة  مــنــتــصــف الــمــلــعــب وانـــطـ
وتوغل داخل المنطقة وسدد كرة قوية 

أبعدها شمايكل إلى ركنية )57(.
وتــلــقــى غـــريـــزمـــان كــــرة عــالــيــة على 
مشارف المنطقة من العب وسط ريال 

مدريد اإلسباني أوريليان تشواميني 
فهيأها لنفسه على صـــدره وســددهــا 
قــويــة بــيــســراه فـــوق الــخــشــبــات الــثــالث 

.)59(
ونـــــجـــــحـــــت فـــــرنـــــســـــا فـــــــي تــــرجــــمــــة 
أفضليتها إلى هدف بعد لعبة مشتركة 
بين هرنانديز ومبابي اللذين تبادال 
ــرة مــرتــيــن قــبــل أن يــهــيــئــهــا االول  ــكـ الـ
لــلــثــانــي فــســددهــا بــيــســراه مــن مسافة 

قريبة على يسار شمايكل )61(.
ــعـــادل عبر  ــتـ وأدركـــــــت الـــدنـــمـــارك الـ
كريستنسن بضربة رأســيــة قــويــة من 

مسافة قريبة )68(.
وأنـــــقـــــذ حــــــــارس مــــرمــــى تـــوتـــنـــهـــام 
اإلنكليزي هوغو لوريس عرين الديوك 
من هدف ثان بتصديه لتسديدة قوية 

من ليندستروم )73(.
وكــــاد تــشــوامــيــنــي يفعلها بضربة 
رأسية ارتطمت بظهر مدافع أتاالنتا 
اإليطالي يواكيم مايهلي وتحولت الى 
ركنية )79(، وسدد رابيو كرة بطريقة 

أكروباتية فوق المرمى )80(.
ورد الـــبـــديـــل مـــارتـــيـــن بـــرايـــثـــوايـــت 
بتسديدة من مسافة قريبة مرت بجوار 

القائم األيسر للوريس )81(.
ونـــجـــح مــبــابــي فـــي تــســجــيــل هــدف 
الفوز عندما تابع بفخذه األيمن تمريرة 

عرضية لغريزمان أمام المرمى )86(.
)أ ف ب(

المباراة 
في سطور

المباراة: فرنسا- الدنمارك 2 - 1
الملعب: استاد 974، الدوحة

ً
الجمهور: 42860 متفرجا

الدور األول - الجولة الثانية
المجموعة الرابعة

ــنــــدي ســـيـــمـــون  ــولــ ــبــ الــــحــــكــــم: الــ
مارتشينياك

األهداف:
فرنسا: كيليان مبابي )61 و86(

الدنمارك: أندرياس كريستنسن 
)68(

اإلنذارات:
فرنسا: جول كونديه )43(

الدنمارك: أندرياس كريستنسن 
)20(، أنــــدريــــاس كــورنــيــلــيــوس 

)23(

التشكيلتان:
فــرنــســا: هــوغــو لـــوريـــس، جــول 
كونديه، رافايل فاران )إبراهيما 
كوناتيه، 75(، دايو اوباميكانو، 
ــــان  ــيـ ــ ــلـ ــ ــز، أوريـ ــ ــديـ ــ ــانـ ــ ــرنـ ــ ــو هـ ــيــ تــ
ــيــــو،  ــنـــي، أدريــــــــــان رابــ ــيـ تـــشـــوامـ
عــثــمــان ديــمــبــيــلــيــه )كينغسلي 
كــومــان، 75(، انــطــوان غريزمان 
)يـــــــوســـــــف فــــــوفــــــانــــــا، 2+90(، 
كيليان مبابي، أوليفييه جيرو 

)ماركوس تورام، 63(.
المدرب: ديدييه ديشان

ــارك: كـــاســـبـــر شــمــايــكــل،  ــمــ ــدنــ الــ
أنــدريــاس كريستنسن، يواكيم 
ــلـــســـون،  أنـــــــدرســـــــن، فـــيـــكـــتـــور نـ
راسموس كريستنسن )ألكسندر 
با، 90+2(، بيار إميل هويبيرغ، 
يـــواكـــيـــم مــايــهــلــي، كــريــســتــيــان 
إريـــكـــســـن، يــســبــر لــيــنــدســتــروم 
ــان نــــــورغــــــراد، 85(،  ــيـ ــتـ ــريـــسـ )كـ
ــارد )كـــاســـبـــر  ــ ــغـ ــ ــسـ ــ مـــيـــكـــيـــل دامـ
دولــــــــــبــــــــــرغ، 73(، أنــــــــدريــــــــاس 
كـــــــورنـــــــيـــــــلـــــــيـــــــوس )مـــــــارتـــــــيـــــــن 

برايثوايت، 46(.
المدرب: كاسبر هيولماند

)أ ف ب(

فرنسا أول المتأهلين 
للدور الثاني بثنائية مبابي

الفرنسي كيليان مبابي يحتفل بتسجيل هدفه الثاني )رويترز(

غريزمان: مباراة معقدة 
ومجهود استثنائي

قال مهاجم المنتخب الفرنسي غريزمان »كنا 
نعلم أنــهــا ستكون مــبــاراة مــعــقــدة، فقد خسرنا 
ــم. بذلنا  مــرتــيــن )ضـــد الــدنــمــارك( فــي دوري األمــ
الكثير مــن الــجــهــد، وعملنا جميعا بشكل جيد 

جدا«.
وأضاف تعليقا على تمريرته الحاسمة الـ 26 
مع منتخب بالده »فخور جًدا بذلك، لكنني أتذكر 
. صحيح 

ً
 ودفاعيا

ً
عمل الفريق وعملي هجوميا

أن هــنــاك إحــصــائــيــات، لكننا ال ننظر إلـــى ذلــك، 
، كان من المهم 

ً
 استثنائيا

ً
فالجميع بذل مجهودا

جًدا الفوز والتأهل، ونحن سعداء جًدا«.

كوندي: حققنا هدفنا األول من المونديال
قــال جــول كــونــدي، مــدافــع برشلونة، بعد تأهل فرنسا لــدور الــــ16 من 

المونديال إنهم »حققوا الهدف األول« الذي وضعوه ألنفسهم. 
وأضاف »توقعنا التأهل. تسببوا بمشكالت لنا وتغلبنا عليها«، مضيفا: 
عندما أحــرزت الدنمارك هدف التعادل )1-1( لم يستسلموا وبحثوا عن 

الفوز.
وذكر أن مبابي، صاحب هدفي فرنسا، يمكنه ترك بصمته ألي مسابقة.

وبهزيمة الدنمارك )2-1(، تصدرت فرنسا المجموعة بـ6 نقاط، حسمت 
 على نتائج الجولة 

ً
بها التأهل للدور التالي، بينما يتوقف تأهلها متصدرة

األخيرة بالمجموعات.
وتجمد رصيد الدنمارك عند نقطة بالمركز الثالث.

وفي منافسات »األولـــى«، فــازت فرنسا أمــام أستراليا )4-1(، وتعادلت 
الدنمارك أمام تونس سلبيا.

)إفي(

مبابي ثاني الهدافين التاريخيين للديوك
رفع كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، رصيده 
اإلجــمــالــي إلـــى 7 أهــــداف، بمشاركته فــي النسختين 

األخيرتين من كأس العالم.
وبهذه الحصيلة يحل مبابي ثانيا في قائمة الهداف 
الــتــاريــخــي لــلــديــوك بــالــمــونــديــال، والـــتـــي يــتــصــدرهــا 

جوست فونتين بـ 13 هدفا.
وتـــجـــاوز كــيــلــيــان بثنائيته فــي شــبــاك الــدنــمــارك، 

3 أساطير فــي هــذه القائمة التاريخية، هــم: ميشيل 
بالتيني، وزين الدين زيدان )5 أهداف(، وتييري هنري 

)6 أهداف(.
ويأمل مبابي أن يضاعف حصيلته، حيث يخوض 
مباراتين على األقــل في مونديال قطر، أوالهما ضد 
تونس في ختام الــدور األول، ثم مواجهة دور الـ 16، 

بعد ضمان التأهل.
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األخضر السعودي يخسر أمام بولندا بثنائية
ليفاندوفسكي يسجل أول أهدافه في البطولة

خسر المنتخب السعودي 
أمام نظيره البولندي بنتيجة 

0 - 2 خالل منافسات 
المجموعة الثالثة من بطولة 

كأس العالم 2022.

    المباراة في سطور

المباراة: السعودية - بولندا )صفر - 2(
الملعب: استاد المدينة التعليمية

ً
الجمهور: 44259 متفرجا

الدور األول - الجولة الثانية

المجموعة الثالثة
الحكم: البرازيلي ويلتون سامبايو

األهداف:
بولندا: بيوتر زيلينسكي )39(، روبرت ليفاندوفسكي )82(.

اإلنذارات:
بولندا: ياكوب كيفيور )15(، ماتي كاش )16(، أركاديوش ميليك 

)19(
السعودية: عبد اإلله المالكي )20 ويغيب عن المباراة المقبلة(، 

عبد اإلله العمري )4+45(.

التشكيلتان:
بولندا: فويتشيخ شتشيزني، ماتي كــاش، كميل غليك، ياكوب 
كيفيور، بارتوش بيريشينسكي، غريغورز كريخوفياك، كريستيان 
بييليك، أركــاديــوش ميليك )كــرزيــشــتــوف بيونتيك 71(، بيوتر 
جيلينسكي )ياكوب كامينسكي 63(، برزيميسالف فرانكوفسكي، 

روبرت ليفاندوفسكي
المدرب: تشيسالف ميخنييفيتش

السعودية: محمد العويس، سعود عبد الحميد، عبد اإلله العمري، 
علي البليهي، محمد البريك )سلطان الغنام 65(، عبد اإلله المالكي 
)عبد الرحمن العبود 85(، محمد كنو، سامي النجعي )نواف العابد 
46، هتان بهبري 90+5(، سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح 

الشهري )ناصر الدوسري 85(.
المدرب: الفرنسي هيرفيه رونار

)أ ف ب(

ق
ّ
البريك: لم نوف

قال مدافع المنتخب السعودي محمد البريك: »استغلوا خطأين، وكانت 
ق. سمعنا كالما إيجابيا 

ّ
لدينا فرصة التعويض من ركلة الجزاء، لكن لم نوف

من المدرب ووزير الرياضة في غرفة المالبس، رغم عدم تحقيق الفوز«. 
 من جانبه، قال زميله العب الوسط عبدالرحمن العبود: »هاجمنا ولم 
ا األفضل على صعيد الفرص. نتمنى التعويض في 

ّ
يحالفنا الحظ، وكن

المباراة المقبلة والتأهل«.

تلقى المنتخب الــســعــودي وجماهيره 
صدمة قوية بخسارته أمام نظيره البولندي 
صــفــر - 2 أمـــس الــســبــت عــلــى ملعب اســتــاد 
المدينة التعليمية في الجولة الثانية من 
مــبــاريــات دور المجموعات ببطولة كأس 

العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.
 وتقدم المنتخب البولندي بهدف سجله 
بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 39، ثم أضاف 
روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للفريق 
فــي الــدقــيــقــة 82 مــن الــمــبــاراة الــتــي أقيمت 

وسط حضور أكثر من 44 ألف مشجع. 
ورفع المنتخب البولندي رصيده بذلك 
إلى أربع نقاط متصدرا المجموعة الثالثة 
ويــلــيــه المنتخب الــســعــودي الـــذي كـــان قد 
استهل مشواره في المونديال بفوز تاريخي 

على المنتخب األرجنتيني 2 1-. 
وبــــــدأت الـــمـــبـــاراة بـــإيـــقـــاع لــعــب ســريــع، 

واســتــعــرض المنتخب الــســعــودي طموحه 
فــي التسجيل المبكر حــيــث قـــدم أكــثــر من 
محاولة جادة لكن دون خطورة على الشباك 
في الدقائق األولــى في ظل الحذر الدفاعي 

الشديد من جانب الفريق البولندي. 
وصنع المنتخب البولندي أول فرصة له 
في الدقيقة السابعة لكن العويس تألق في 
االرتقاء لإلمساك بكرة خطيرة قبل أن تصل 
لها رأس اركاديوز ميليك. وكاد المنتخب 
السعودي أن يتقدم في الدقيقة 13، حيث 
مر محمد إبراهيم كنو ببراعة من الدفاع 
البولندي ثم مرر الكرة إلى فراس البريكان 
ــــذي أعـــادهـــا لـــه لــيــســدد كــــرة صــاروخــيــة  الـ
أخرجها الحارس البولندي بأطراف أصابعه 

بصعوبة.
ــنـــدي يـــاكـــوب  ــولـ ــبـ  وحـــصـــل الــــمــــدافــــع الـ
ــــذار فـــي الـــمـــبـــاراة في  كــيــويــور عــلــى أول إنـ
الدقيقة 15 بسبب عرقلة صالح الشهري، 
ــذار  ثـــم حــصــل زمــيــلــه مـــاتـــي كــــاش عــلــى إنــ
بعدها بثوان بسبب عرقلة سالم الدوسري. 
كذلك حصل ميليك على إنــذار في الدقيقة 
20 بسبب جذب عبداإلله علي العمري من 
قميصه. وتوقف اللعب بعدها بثوان بسبب 
سقوط محمد البريك إثــر التحام قــوي من 
جانب ماتي كاش، لكن البريك واصل اللعب 

سريعا. 
وتـــوقـــف الــلــعــب فـــي الــدقــيــقــة 39 بسبب 
ــقــــوط عـــلـــي هـــــــادي آل بـــلـــيـــهـــي مــصــابــا  ســ

ــــوي مــــن جــانــب  ــر تــــدخــــل قــ ــ فــــي الـــــــــذراع إثــ
ليفاندوفسكي، لكنه تلقى العالج وواصل 
الــلــعــب. وفـــي الــدقــيــقــة 40، تــقــدم المنتخب 
الــبــولــنــدي عـــن طــريــق بــيــوتــر زيلينسكي 
حيث تلقى تمريرة من ليفاندوفسكي داخل 
منطقة الجزاء وسدد الكرة بقوة دون تردد 
إلــى داخــل الشباك. وأتيحت فرصة أخــرى 
أمام المنتخب البولندي بعدها بثوان، حيث 
مــرر ليفاندوفسكي عرضية أمــام المرمى، 
لكن ميليك لم يلحق بها. وتوقف اللعب في 
الدقيقة 43 حيث تعرض الشهري لعرقلة 
من جانب بيليك وعاد الحكم لتقنية حكم 
الفيديو المساعد )VAR( ليشير بعدها إلى 
احتساب ضربة جزاء للمنتخب السعودي. 
وتقدم سالم الدوسري لتنفيذ الضربة لكنه 
ســدد كــرة تصدى لها الــحــارس ثــم تابعها 
ــريـــك بـــتـــســـديـــدة أخــــــرى لـــكـــن الـــحـــارس  ــبـ الـ
تصدى للكرة مجددا وأخرجها إلى ركنية 

لم تستغل. 

ً
العابد بديال

 ومع بداية الشوط الثاني، دفع المدرب 
ــنــــارد بـــالـــالعـــب نـــــواف الـــعـــابـــد بــــدال من  ريــ
سامي خليل النجعي. واســتــمــرت سيطرة 
المنتخب الــســعــودي على مجريات اللقاء 
وتـــوالـــت مــحــاوالتــه الــهــجــومــيــة بــحــثــا عن 
تـــســـجـــيـــل هــــــدف الـــــتـــــعـــــادل، فـــيـــمـــا واصـــــل 

المنتخب البولندي اعتماده على تضييق 
المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما 
تتاح أمامه الفرصة. ورغــم السيطرة شبه 
المطلقة للمنتخب السعودي على مجريات 
اللقاء فإنه فشل في تشكيل خطورة كافية 
على المرمى بسبب تألق مدافعي المنتخب 
الـــبـــولـــنـــدي. وشـــهـــدت الــدقــيــقــة 55 فــرصــة 
خــطــيــرة للمنتخب الــســعــودي عــنــدمــا مــرر 
ــواف الــعــابــد  ســالــم الـــدوســـري الـــكـــرة إلـــى نــ
داخل منطقة الجزاء لكن مدافعي المنتخب 
البولندي تمكنوا من قطع الكرة ليتدخل 
الــدوســري مــرة أخــرى ويحصل على الكرة 
ــــدود مــنــطــقــة الـــجـــزاء ويـــســـدد لكن  عــلــى حـ
تشيزني تألق وتصدى لها قبل أن يشتتها 
الدفاع.  وأهدر المنتخب السعودي فرصة 
في الدقيقة 60، فبعد سلسلة من التمريرات 
مــرر سالم الــدوســري كــرة بينية إلــى فراس 
البريكان داخل منطقة الجزاء في الناحية 
ــة لــكــنــهــا عــلــت  ــرة قـــويـ ــ الـــيـــســـرى لـــيـــســـدد كـ
الــعــارضــة. بــعــدهــا بــدقــيــقــة واحـــــدة، تمكن 
صـــالـــح الــشــهــري مـــن قــطــع الـــكـــرة مـــن أحــد 
مدافعي المنتخب البولندي ودخل بالكرة 
إلــى منطقة الــجــزاء لكنه سقط على أرض 
الملعب لــتــرتــد الــكــرة إلـــى محمد إبــراهــيــم 
كــنــو ويــســدد كـــرة قــويــة مــن خـــارج منطقة 
الجزاء لكنها علت العارضة. وكاد المنتخب 
الــبــولــنــدي أن يــســجــل الـــهـــدف الــثــانــي في 
الدقيقة 62 عندما أرسلت كرة عرضية من 

الــجــانــب األيــســر إلـــى داخـــل منطقة الــجــزاء 
ــوز مــيــلــيــك، غــيــر الــمــراقــب،  ــاديــ قــابــلــهــا أركــ
بــضــربــة رأس قــويــة لــكــن كــرتــه اصــطــدمــت 
بالعارضة. ودفع مدرب المنتخب السعودي 
بــالــالعــب ســلــطــان الــغــنــام بـــدال مـــن محمد 

البريك في الدقيقة 65. 

هدف التعزيز 

 وعــــزز لــيــفــانــدوفــســكــي تــقــدم المنتخب 
الـــبـــولـــنـــدي فـــي الــدقــيــقــة 82 حــيــث ارتــكــب 
ــلـــص  ــتـــخـ ــــة واسـ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــوة دفـ ــ ــفـ ــ ــي هـ ــكــ ــالــ ــمــ الــ
ليفاندوفسكي الــكــرة عــلــى حـــدود منطقة 
الجزاء ثم سددها في الشباك معلنا تقدم 
بولندا 2 - صفر. وكــاد ليفاندوفسكي أن 
يضيف الهدف الثالث لبولندا في الدقيقة 
90، حــيــث تــقــدم لــيــنــفــرد بــالــحــارس وســدد 
الكرة لكن العويس تصدى لها واصطدمت 
بجسد ليفاندوفسكي الذي كاد أن يتابعها 
لــكــن الــغــنــام تــدخــل فــي اللحظة المناسبة 
وأبعد الكرة، ولم تسفر الدقائق المتبقية 
عــن جــديــد لتنتهي الــمــبــاراة بــفــوز بولندا 
على السعودية 2 - صفر. وبالتالي يكون 
ليفاندوفسكي، نجم برشلونة اإلسباني، 
قد نجح في تسجيل أول هدف له في تاريخ 

مشاركاته في كأس العالم.     )د ب أ(

ميخنييفيتش: كنا أكثر فعالية  بالالعبين
ً
رينارد: فخور جدا

قال تشيسالف ميخنييفيتش مدرب منتخب بولندا »سنفرح بهذا 
الفوز. السعودية فريق جيد لكننا كنا أكثر فعالية. سجلنا هدفين 
وال نحتاج أكثر من ذلــك. سأتابع مباراة األرجنتين والمكسيك 

ألعرف الفريق الذي سأنافسه في الجولة المقبلة«.
من جانبه، قال فويتشيخ شتشيزني حارس مرمى المنتخب 
. لعبنا أمام فريق قوي. لقد تمكنوا 

ً
 صعبا

ً
البولندي: »لقد كان فوزا

من الفوز على األرجنتين. اقتنصنا الفرص وحافظنا على الدفاع. 
استغللنا عدة فرص وكانت المباراة رائعة«. وعن المباراة المقبلة 
ضد األرجنتين قال »ستكون صعبة لكن قدرنا بين أيدينا. حصدنا 

ــــن  ــحـ ــ قريبون من رصيد يزيد عن 6 نقاط«.4 نـــــــــقـــــــــاط، ونـ
وعــــن تــأثــر لــيــفــانــدوفــســكــي 
بهدفه األول »أعلم أنــه ليفا 
ــات  ــاريــ ــبــ ــمــ ــي الــ ــ ــرط فــ ــخــ ــنــ يــ
بكل مشاعره. كــان يمكن أن 
يسجل هــدفــيــن أو ثــالثــة. نحن 
 ال 

ً
 واحدا

ً
 العبا

ّ
سعداء على أية حال، لكن

يمكنه الفوز، بل الفريق، وليفا جزء من الفريق«.
)أ ف ب(

قال هيرفي رينارد مــدرب المنتخب السعودي 
»فــي بعض األحــيــان يجب أن تكون فــعــااًل، ونحن 
 بالطريقة التي 

ً
لم نكن كذلك، لكن أنا فخور جــدا

لعبنا فيها وبالالعبين. أهدرنا ركلة جــزاء، لكن 
 فـــي الــنــهــايــة. نحن 

ً
ارتــكــبــنــا خــطــأ فـــادحـــا

.»
ً
متحدون سويا

ــاف »كـــان يجب أن نسجل  وأضـ
هـــدف الــتــعــادل قــبــل االســتــراحــة. 
، واألهـــم أننا 

ً
 كبيرا

ً
بذلنا جــهــدا

نــقــف هــنــا، ال تظنونا انتهينا، 
سنبذل ما في وسعنا، سنستمر 

في اللعب للثانية األخيرة«.
عن والدته الثمانينية في 
ــن تــكــون سعيدة  الــمــلــعــب »لـ
مني الليلة. أنا متأكد أنها 
حــزيــنــة، ســأقــول مــا تــكــرره 
دائــــــًمــــــا لـــــي )ال تــســتــســلــم 
استمر بالعمل وستحدث 

األشياء الجيدة(«.
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أحيا منتخب األرجنتين آماله 
فــي التأهل لثمن نهائي مونديال 
2022 بــقــطــر بــفــوزه الــصــعــب على 
منتخب المكسيك بهدفين نظيفين 
في اللقاء الــذي جمعهما أمس في 
ثــانــي جــــوالت الــمــجــمــوعــة الثالثة 

بالبطولة.
وعلى ملعب »لوسيل«، لم ترتق 
المباراة إلــى طموحات الجماهير 

ــتــــي احــــتــــشــــدت فــــي الــــمــــدرجــــات  الــ
ــقــــيــــن، وبـــالـــنـــظـــر  ــفــــريــ لـــــــمـــــــؤازرة الــ
لحاجتهما الماسة إلى تذوق طعم 
االنــتــصــار األول فــي البطولة بعد 
الــخــســارة الــصــادمــة لــبــطــل الــعــالــم 
مرتين )1978 و1986( في مستهل 
ــام الــســعــوديــة،  ــ الـــمـــشـــوار )1-2( أمـ
ــام  وتــــعــــادل الــمــكــســيــك ســلــبــيــا أمــ

بولندا.

 
ً
ولم يشهد شوطا المباراة فرصا

حقيقية على مرمى الحارسين، إلى 
ــاء هـــدف فــض االشــتــبــاك في  أن جـ
الدقيقة 64 بتوقيع ليو ميسي إثر 
تسديدة يسارية من خارج المنطقة 
مـــرت زاحــفــة عــلــى يــســار الــحــارس 

المخضرم جييرمو أوتشوا.
ويعد هــدف ميسي هــو الــــ93 له 
بقميص منتخب بـــاده، ليواصل 

ــيــــن  ــدافــ ــهــ ــاد بـــــــصـــــــدارة الــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ االبــ
»األلبيسيليستي«،  التاريخيين لـ
والثامن له في المونديال، ليجاور 
فـــــي الــــمــــركــــز الــــثــــانــــي الـــراحـــلـــيـــن 
جييرمو ستابيلي ومــارادونــا في 
الــمــركــز الــثــانــي بــــ8 أهــــداف، بينما 
يــتــربــع الــنــجــم الـــســـابـــق غــابــريــيــل 
عمر باتيستوتا في الصدارة بـ10 

أهداف.
ثــم فــي الــدقــيــقــة 88 أّمـــن البديل 
الــواعــد إنـــزو فــرنــانــديــز االنــتــصــار 
بــهــدف آخـــر مـــن تــســديــدة مقوسة 
رائعة ذهبت أقصى الزاوية اليسرى 

لمرمى أوتشوا.

إنعاش اآلمال 

ــال الــمــدرب ليونيل  وضـــرب رجـ
سكالوني أكثر من عصفور بهذه 
النتيجة، حيث أنعشوا حظوظهم 
في التأهل لــدور الـــ16 بعد البداية 
ــارة أمــــــام  ــ ــسـ ــ ــخـ ــ ــالـ ــ »الـــــــصـــــــادمـــــــة« بـ

المنتخب السعودي )2-1(.
كما أن »راقصي التانغو« أكدوا 
تــفــوقــهــم عـــلـــى الــمــكــســيــكــيــيــن فــي 
الــمــونــديــال بانتصار رابـــع، ودون 

تلقي أي خسارة.
وحصد »األلبيسيليستي« أول 

3 نـــقـــاط فـــي الــبــطــولــة، لــيــأتــي في 
المركز الثاني بفارق األهداف أمام 
السعودية، بينما ينفرد المنتخب 
البولندي بالصدارة بـــ4 نقاط من 
تعادل أمام المكسيك، ثم فوز على 
السعودية بهدفين دون رد في وقت 

سابق على هذه المباراة.
ــور« فـــيـــتـــذيـــل  ــ ــولـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــتـ ــ أمـــــــا »الـ

المجموعة بنقطة وحيدة.
وستشهد الجولة الختامية في 
دور المجموعات األربــعــاء المقبل 
مواجهتين مصيريتين، السيما أن 
حظوظ المنتخبات األربعة ما زالت 

قائمة في التأهل.
وســتــضــرب األرجــنــتــيــن مــوعــدا 
ــل الـــــصـــــدارة  ــ ــ ــدا مـــــن أجـ ــنــ ــولــ مـــــع بــ
والتأهل، بينما ستكون السعودية 
على موعد مع المكسيك بحثا عن 
أمــل المنافسة على بطاقة التأهل 
لــلــمــنــتــخــبــيــن، وانــــتــــظــــار نــتــيــجــة 

المباراة األخرى في المجموعة. 
)إفي(

األرجنتين تعوداألرجنتين تعود  
لرقصة »التانغو« بثنائيةلرقصة »التانغو« بثنائية

ميسي 
يعادل رقم مارادونا

بـــعـــد مـــشـــاركـــتـــه فــــي مــــبــــاراة مــنــتــخــب 
ــام الــمــكــســيــك فـــي ثــانــي جـــوالت  بــــاده أمــ
المجموعة الثالثة بمونديال 2022 بقطر 
أمــس السبت، عــادل نجم وقــائــد منتخب 
األرجنتين، ليونيل ميسي، رقم األسطورة 
الراحل دييغو أرماندو مارادونا في عدد 
مباريات كأس العالم بإجمالي 21 مباراة 

لكليهما.
وكان صاحب القميص رقم )10( يمتلك 
19 مــبــاراة في مسيرته بالمونديال قبل 
هذه النسخة، حيث خاض 3 مباريات في 
مونديال 2006 بألمانيا، و5 في جنوب 
إفريقيا 2010، و7 في 2014 بالبرازيل، و4 

في روسيا 2018.
وبــــــإضــــــافــــــة مــــــبــــــاراتــــــي الــــســــعــــوديــــة 
والمكسيك في المونديال القطري، يرتفع 
عدد مباريات ليو ميسي في كأس العالم 

إلى 21 مباراة، ليعادل رقم مارادونا.
وســيــكــون بــمــقــدور نــجــم بــاريــس ســان 
جيرمان الفرنسي تحطيم هذا الرقم، حال 
مشاركته بشكل طبيعي في آخر مباريات 

دور المجموعات بالبطولة أمام بولندا.
وكان مارادونا قد شارك خال مسيرته 
فــي الــمــاعــب فــي 4 نــســخ لــكــأس الــعــالــم، 
بواقع بطولة أقل من مواطنه، حيث خاض 
5 مــبــاريــات فــي نسخة 1982 بإسبانيا، 
و7 بعدها بــأربــع ســنــوات فــي المكسيك، 
حيث توج بطا للعالم، ونفس العدد في 
1990 بإيطاليا، وهي النسخة التي اكتفى 
فيها »األلبيسيليستي« بمركز الوصافة 
لمصلحة ألمانيا، وأخــيــرا مباراتين في 

مونديال 1994 في الواليات المتحدة.
 )إفي(

    المباراة في سطور

المباراة: األرجنتين- المكسيك 2- صفر
الملعب: لوسيل

ً
الجمهور: 88966 متفرجا

الدور األول - الجولة الثانية
المجموعة الثالثة

الحكم: اإليطالي دانييلي أورساتو

األهداف:
ــيـــل مـــيـــســـي )64(، إنـــســـو  ــيـــونـ األرجــــنــــتــــيــــن: لـ

فرنانديس )87(

اإلنذارات:
األرجنتين: غونسالو مونتييل )43(

المكسيك: نستور أراوخو )22(، إريك غوتييريس 
)50(، هكتور هيريرا )66(، روبرتو ألفارادو )89(

التشكيلتان:
األرجنتين: إيميليانو مارتينيس - ماركوس 
ــا، لـــيـــســـانـــدرو مـــارتـــيـــنـــيـــس، نــيــكــوالس  ــيـ ــونـ أكـ
أوتــــامــــنــــدي، غـــونـــســـالـــو مــونــتــيــيــل )نـــاهـــويـــل 
مولينا، 63( - اليكسيس ماك أليستر )إيسيكييل 
بـــاالســـيـــوس، 69(، غــيــدو رودريـــغـــيـــس )إنــســو 
فرنانديس، 57(، رودريــغــو دي بــول - ليونيل 

ميسي، أنخل دي مــاريــا )كريستيان رومــيــرو، 
69(، الوتارو مارتينيس )خوليان ألفاريس، 63(

المدرب: ليونيل سكالوني
المكسيك: غييرمو أوتشوا - خيسوس غاياردو، 
هــكــتــور مــوريــنــو، ســيــســار مــونــتــيــس، نستور 
أراوخـــو - كيفن ألــفــاريــس )راوول خيمينيس، 
67(، لويس تشافيس، أندريس غواردادو )إريك 
غوتييريس، 42(، هكتور هــيــريــرا - هيرفينغ 
لوسانو )روبرتو الفارادو، 73(، أليكسيس فيغا 

)أورييل أنتونا، 66(
المدرب: األرجنتيني خيراردو مارتينو

)أ ف ب(
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ألمانيا لتجنب الخروج المبكر في مواجهة إسبانيا اليومألمانيا لتجنب الخروج المبكر في مواجهة إسبانيا اليوم
تحت شعار »حياة أو موت«، 

يدخل المنتخب األلماني 
مواجهة اليوم أمام نظيره 

اإلسباني، ضمن منافسات 
الجولة الثانية للمجموعة 

الخامسة لمونديال 2022.

تخوض ألمانيا مــبــاراة »حــيــاة أو مــوت« 
بمواجهة إسبانيا اليوم على استاد البيت 
في الخور، لتعويض صدمة الخسارة أمام 
اليابان، حيث يتوجب على الحارس مانويل 
نوير ورفاقه تقديم أفضل ما لديهم إلسقاط 
»ال روخــا« الساحرة، في الجولة الثانية من 
منافسات المجموعة الخامسة لمونديال 

قطر لكرة القدم.
واســـتـــهـــل الــمــنــتــخــبــان الـــعـــرس الـــكـــروي 
بظروف مغايرة، فبينما كانت ألمانيا، حاملة 
اللقب 4 مــرات، تسقط من عليائها بخسارة 
تاريخية أمـــام الــيــابــان رغـــم تقدمها بهدف 
إيلكاي غوندوغان من ركلة جزاء )1-2(، حققت 
إسبانيا بعد 3 ســاعــات فـــوزا تاريخيا هو 
األكبر لها في نهائيات كأس العالم بسباعية 

نظيفة أمام كوستاريكا.
ــوز يــــؤهــــل إســـبـــانـــيـــا بــــحــــال فــشــل  ــ ــفــ ــ ــ وال
كوستاريكا في التغلب على اليابان، ويؤهل 
اليابان بحال فشل ألمانيا في االنتصار على 
إسبانيا، وبحال خسارة ألمانيا ستقصى 
بحال فشل كوستاريكا في الفوز على اليابان.

وتأمل ألمانيا الجريحة نفض غبار كابوس 
اليابان وقبله مونديال روسيا 2018 عندما 
ودعـــت بخفي حنين دور المجموعات، إثر 
خسارتها أمام كوريا الجنوبية، وبعده دوري 
ــيـــة وخــســارتــهــا القاسية أمــام  األمـــم األوروبـ

إسبانيا 6 - صفر عام 2020.

ضغوطات هائلة

وتـــــدرك ألــمــانــيــا هـــول الــضــغــوطــات على 
كاهليها قبل قمة هــذه المجموعة فــي فوز 
حاسم ينعش آمالها بالتأهل لثمن النهائي، 
في حين ستكون الخسارة الضربة القاضية 
آلمالها، لكن رغم تراجع أداء »دي مانشافت« 

الشاب، في الفترة االخيرة فإن خط الهجوم 
بقيادة كاي هافرتس، قادر على فك 

شيفرة الدفاع اإلسباني.
لــكــن يــبــقــى الـــســـؤال األهــــــم: هل 

بــإمــكــان ألــمــانــيــا الــتــعــالــي على 
جراحها ووضع خسارة اليابان 

خلفها، وهي التي اعتادت الوصول 
ــل بـــالـــبـــطـــوالت  ــراحــ ــمــ ــد الــ ــعــ إلــــــى أبــ

الكبرى، وهــي الوحيدة التي توزعت 
ألقابها بالمونديال فــي الخمسينيات، 
السبعينيات، التسعينيات، األلفية الثالثة.

وهـــدد مـــدرب المنتخب األلماني هانزي 
فليك العبيه األساسيين بأن أيا منهم ليس 
ضامنا مــركــزه، وقبل الــخــروج من مونديال 
روسيا 2018 وتنازلها عن اللقب بخروجها 
مــن الــــدور األول، ذهــبــت ألــمــانــيــا أقــلــه حتى 
الدور نصف النهائي في جميع النسخ التي 
خاضتها منذ 2002، لكنها تواجه اآلن خطر 
السقوط عند الحاجز األول للمرة الثالثة فقط 

في تاريخها، بعد 1938 و2018.

تشكيلة شابة

في المقابل، أثبت إنريكي خــال األعــوام 
الماضية أن اللعب الجماعي هو أكثر فعالية 
مــن الــمــهــارات الفردية لاعبين النجوم، لذا 
يــأمــل أن تــكــون مــاعــب قطر فــرصــة مؤاتية 

لنجاح أفكاره.
وتــمــلــك إســبــانــيــا مــا يكفي مــن الــمــواهــب 
إلقــاق راحــة ألمانيا، لكن يجب على العبي 
خــط الــوســط بــيــدري وغــافــي أن يكونا بقمة 
مستواهما في حال أرادت حصد ثاث نقاط 

مرة جديدة وبلوغ الدور الثاني باكرا.
وبــات غافي )18 عاما و100 يــوم( أصغر 
مسجل في تاريخ منتخب باده خال كأس 
 
ً
العالم، محطما الرقم السابق لراوول )20 عاما

( في نسخة 1998.
ً
و351 يوما

واستدعى إنريكي، الــذي تخلى عن قلب 
الدفاع التاريخي المخضرم سيرخيو راموس 
)36 عاما(، تشكيلة شابة أثبتت نجاحها أمام 
كــوســتــاريــكــا، فــدكــت شــبــاك الــحــارس كيلور 
نــافــاس عــن طريق دانــي أولــمــو )11(، ماركو 
أسنسيو )21(، فيران توريس )31 من ركلة 
جزاء و54(، غافي )74(، كارلوس سولير )90(، 

ألفارو موراتا )2+90(.

10:0010:00مم
ألمانيا ألمانيا xx إسبانيا إسبانيا

فيران توريس وغافي نجما إسبانيا

أجبرت الهزيمة أمــام اليابان 
)1-2( مدرب ألمانيا هانزي فليك 
على ارتداء زي رجل اإلطفاء، في 

أول اختبار حقيقي له.
الحسابات دقيقة وواضــحــة: 
فـــي حـــال خــســرت ألــمــانــيــا أمـــام 
إسبانيا اليوم، فإن فرصها 
في التأهل ستكون ضئيلة 
إلـــى مــعــدومــة اعــتــمــادا على 
ــبــــاراة الـــيـــابـــان مع  نــتــيــجــة مــ

كوستاريكا.
وتـــــــــــواجـــــــــــه ألـــــمـــــانـــــيـــــا 
شــبــح »إذالل تــاريــخــي« 
بالخروج للمرة الثانية 
على التوالي من دور 
الــمــجــمــوعــات، بعد 
أن خرجت من هذا 
الدور للمرة األولى 
ــلــــى اإلطــــــــــاق فــي  عــ
مونديال روسيا 2018 بالخسارة 

أمام كوريا الجنوبية.

ــه الـــتـــدريـــبـــيـــة  ــرتــ ــيــ فــــــي مــــســ
الـــشـــابـــة، واجــــــه فــلــيــك بــالــفــعــل 
هــذه المواقف المعقدة. وبهذه 
الطريقة أيضا، شهدت مسيرته 
دفـــعـــة مــذهــلــة قــبــل 3 ســـنـــوات، 
عـــنـــدمـــا تـــســـلـــم تــــدريــــب بـــايـــرن 
ميونيخ عماق الكرة األلمانية.
في خريف عام 2019، وفيما 
ــــن  ــَريـ ــ ــانـــي األمـ ــعـ ــــرن يـ ــايـ ــ كــــــان بـ
ــكـــان  ــل فـــلـــيـــك مـ ــ بــــــــالــــــــدوري، حــ
الكرواتي نيكو كوفاتش المأزوم 

آنذاك.
ومع النجاح الــذي حققه في 
نهاية الموسم بعد معاناة، فاز 
بكل األلقاب التي يمكن تخيلها 
مع الفريق البافاري، بما في ذلك 
ثاثية مدوية في دوري أبطال 
أوروبـــــــــا، والـــــــــدوري األلـــمـــانـــي، 

وكأس ألمانيا.
بـــــــــعـــــــــد ثـــــــــــــــــاث ســـــــــــنـــــــــــوات، 
يــنــتــظــره تـــحـــٍد أكـــبـــر: يــجــب أن 

يــجــعــل مــهــاراتــه فــي المناقشة 
واالستماع تتحدث عن نفسها 
من أجل إقناع العبيه، وهم على 
حـــافـــة الـــهـــاويـــة، بـــخـــوض نـــزال 

صعب ومفصلي.
ــام إســـبـــانـــيـــا،  ــ ــ فـــالـــهـــزيـــمـــة أمـ
ســتــعــّجــل مـــن عــــودة المنتخب 
ــي 2  ــ األلـــــمـــــانـــــي الـــــــى ديـــــــــــاره فــ
ديـــســـمـــبـــر الـــمـــقـــبـــل، حـــتـــى قــبــل 

انطاق األدوار اإلقصائية.
ــــادة  ويــتــعــيــن عـــلـــى فــلــيــك إعـ
بناء فريقه بسرعة قياسية بعد 
ظهور ضعيف دفاعا وهجوما، 
لكن خيارات المدرب التكتيكية 
في المباراة األولى كانت قليلة 
أو غــيــر مــفــهــومــة. هـــذا مــا أكــده 
نــجــم المنتخب الــســابــق لــوتــار 
ماتيوس، صاحب الـ150 دولية، 
عندما قال إن فليك كان مخطئا.
)أ ف ب(

بـــــات ســـيـــرجـــيـــو بــوســكــيــتــس الــــاعــــب الــوحــيــد 
الــمــســتــمــر مــن الــمــنــتــخــب اإلســبــانــي الــمــتــوج بلقب 
مونديال 2010. يؤتمن قائد »ال روخا« الحالي على 
استخدامه خبرته ونصائحه مع الجيل الجديد، في 

السعي نحو لقب عالمي ثان.
وبينما تعتبر مشاركته المونديالية األخــيــرة، 
ال يزال العب وسط برشلونة، البالغ 34 عاما، أحد 
أبرز عناصر لويس إنريكي، إذ قام المدرب اإلسباني 
بانتظام بــاخــتــيــاره فــي التشكيلة األســاســيــة، إلى 
جــانــب أحــد زميليه فــي الــنــادي الكتالوني بيدري 
ــا مـــع كــلــيــهــمــا، كــمــا حــصــل ضد  ــانـ ــيـ ــي، وأحـ ــافــ وغــ
سويسرا في 24 سبتمبر الماضي )خسرت إسبانيا 

.)2-1
وفـــي الــمــبــاراة األولــــى مــن مــونــديــال قــطــر، شكل 
ثاثي برشلونة قلب الــوســط النابض، فــي مباراة 
اكــتــســحــوا فــيــهــا كــوســتــاريــكــا بــســبــاعــيــة نــظــيــفــة، 
ــد للتفوق على  وضعتهم فــي مــوقــع الــمــرشــح األحـ
ألــمــانــيــا الــمــصــدومــة مـــن خــســارتــهــا أمــــام الــيــابــان 

افتتاحا.
ويتهرب بوسكيتس، العب الوسط الطويل القامة 

والــنــحــيــف )1.90 مــتــر مــقــابــل 75 كـــغ(، 
والمعروف بإدارته السلسة لخط وسط 

الــبــلــوغــرانــا، مــن وســائــل اإلعــــام ومــواقــع 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي وحـــفـــات الــجــوائــز 

الفردية.
ومع خروج برشلونة من أزمة استمرت عامين، 

رحيل نجم الفريق األول األرجنتيني ليونيل ميسي 
إلى باريس سان جرمان الفرنسي، وديــون تزيد 
قيمتها على مليار يورو، وسلسلة الفضائح التي 
ألقت بظالها، مرر بوسكيتس هذه الفترة بهدوء، 

بل ومدد عقده حتى نهاية هذا الموسم.
وفـــي غــيــاب جـــيـــرارد بيكيه الــمــعــتــزل أخــيــرا 
وسيرخيو راموس وآخرين، أصبح بوسكيتس 

اآلن »المنارة« الوحيدة للمنتخب االسباني.
ويستعد بوسكيتس، صاحب الهدوء الافت 
الذي يميز أسلوبه، ببطء لتمرير الشعلة إلى 
خلفائه الشباب، ولكن قبل ذلك، ال يزال أمامه 
تحٍد أخير: تعليق نجمة ثانية على القميص 

اإلسباني.
)أ ف ب(

فليك يرتدي زي افليك يرتدي زي اإلإلطفائي من جديدطفائي من جديد

بوسكيتس

فليك

موسياال

موسياال تعلم في إنكلترا موسياال تعلم في إنكلترا 
وارتدى قميص »المانشافت«وارتدى قميص »المانشافت«

ــاريـــو غــوتــســه هـــدفـــا قـــاتـــا فـــي الــوقــت  عــنــدمــا ســجــل مـ
اإلضافي أمام األرجنتين، ليقود ألمانيا إلى الفوز بالنجمة 
الرابعة في كأس العالم 2014 بعد طول انتظار، كان جمال 
مــوســيــاال، البالغ 11 عــامــا، يــراقــب مــن أريــكــتــه، إلــى جانب 

والديه في لندن.
بعد 8 سنوات، وهو على بعد 3 أشهر من عيد مياده 
العشرين، رســخ العــب شباب تشلسي اإلنكليزي السابق 
نفسه كركن أساسي من تشكيلة هانزي فليك األساسية 

في قطر.
ويــقــول مــوســيــاال، الــــذي يــعــتــبــر الـــهـــدوء مــع الــكــرة أمــرا 
حــاســمــا فــي هــجــوم الــمــنــتــخــب األلــمــانــي، »أشــعــر بــأنــه من 
الــمــهــم أن تــجــلــب الــقــلــيــل مــن الـــهـــدوء، ال أن تــضــغــط كثيرا 
على نفسك، وأن تحصل على القليل من المرح، وبعد ذلك 

ستسير األمور على ما يرام«.
وولد موسياال في شتوتغارت، وانتقل إلى إنكلترا في 
سن السابعة، وعاد إلى ألمانيا عام 2019، بعد أن أمضى 

8 سنوات في فريق شباب تشلسي.
ومثل موسياال إنكلترا طوال سنوات مراهقته، لكن في 
فبراير 2021 اختار تغيير والئه أللمانيا، على الرغم من 

محاوالت غاريث ساوثغيت لإلبقاء عليه.
ووصف أوين هارغريفز، العب وسط بايرن وإنكلترا 

الــســابــق، مــوســيــاال، بــأنــه »فــريــد مــن نــوعــه«، وقــال إنه 
»كان يملك شيئا ال تملكه إنكلترا«.

وأشــار موسياال إلى أن مشواره في إنكلترا عزز 
جانبا من المهارات التي لم يكتسبها قط في ألمانيا.

وأردف: »في تركيبة الناشئين بإنكلترا، تتعلم أشياء 
مختلفة عما تتعلمه في ألمانيا. لقد أخذت الكثير من )ذلك 

الوقت(، مثل جودة اللعب كفرد وفي المواقف الفردية«.
وتــابــع: »هــنــاك قـــول يـــرددونـــه كــثــيــرا هــوالــلــعــب بــحــريــة، 
ــذي( سيكون  والـــذي حــاولــت تــنــفــيــذه طـــوال مــســيــرتــي )والــ

ا مني«. دائما جزء

سانيه: يعود للمران
عاد المهاجم ليروي سانيه 
أمس األول إلى مران منتخب 
ــا، الــــــــــذي ســــيــــواجــــه  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ألـ
إســبــانــيــا فـــي مـــونـــديـــال قطر 
2022، فــــي مـــديـــنـــة الـــشـــمـــال، 
حيث يقيم بطل العالم 4 مرات 

معسكره التدريبي.
وغــــاب ســانــيــه )26 عــامــا(، 

مهاجم بــايــرن ميونيخ، 
ــاراة الـــيـــابـــان  ــ ــبـ ــ ــن مـ عــ

نــتــيــجــة اآلالم الــتــي 
تــــــعــــــرض لـــــهـــــا فـــي 
ــنـــى  ــمـ ــيـ الـــــركـــــبـــــة الـ
والـــــــتـــــــي يـــتـــعـــافـــى 
مـــــــنـــــــهـــــــا، لـــــــــــــذا قــــل 

حــــضــــوره فــــي مــلــعــب 
التدريبات.

وتشير جميع األمـــور إلى 
أن مــهــاجــم الــبــايــرن مستعد 
لانضمام إلى المجموعة في 
المباراة المقبلة، على الرغم 
ــن مــشــاركــتــه  ــكـــوك مــ ــشـ ــن الـ مــ
أساسيا منذ بداية اللقاء أمام 

ال روخا.
وأجــــــــــرى ســــانــــيــــه الــــمــــران 
بجانب زمائه، لكنه لم 
يكمل الـــمـــران أمــس 

األول. 
)إفي(

     سانيه

بوسكيتس وشعلة المجد الماضي

روديغير وغوندوغان نجما ألمانيا

https://www.aljarida.com/article/5721


اليابان تحلم بانتصار جديد أمام كوستاريكا
يلتقي منتخب اليابان مع نظيره 

الكوستاريكي اليوم، ضمن 
منافسات الجولة الثانية في 

المجموعة الخامسة من مرحلة 
المجموعات للمونديال.

بعد مفاجأته المدوية بتغلبه على المنتخب 
األلماني في مباراته االفتتاحية بنهائيات كأس 
 في قطر، يبحث 

ً
العالم لكرة القدم، المقامة حاليا

منتخب اليابان عن انتصار آخر في المونديال، 
حينما يواجه نظيره الكوستاريكي. 

ويلتقي منتخبا اليابان وكوستاريكا اليوم، 
ضمن منافسات الجولة الثانية فــي المجموعة 
الخامسة من مرحلة المجموعات للمونديال، على 

ملعب )أحمد بن علي( المونديالي. 
وجــــذب منتخب الــيــابــان األضـــــواء إلــيــه خــال 
منافسات الجولة األولى، عقب فوزه المثير 2-1 على 
منتخب ألمانيا، األربعاء الماضي، إذ قلب تأخره 
صفر1- أمام منتخب الماكينات، إلى انتصار سيظل 
 في أذهان متابعي الساحرة المستديرة، عقب 

ً
خالدا

تسجيله هدفين خال آخر 15 دقيقة من عمر اللقاء. 
ــابــــان، الــــــذي يــــشــــارك في  ــيــ ويـــحـــل مــنــتــخــب الــ
الــمــونــديــال للنسخة السابعة على الــتــوالــي، في 

المركز الثاني بترتيب المجموعة، برصيد 3 
نــقــاط، بــفــارق األهــــداف خلف منتخب إسبانيا 

المتصدر، المتساوي معه في نفس الرصيد، عقب 
فوزه الساحق 7 - صفر على منتخب كوستاريكا، 

متذيل الترتيب في الجولة األولى.
ووصــف هاجيمي موريياسو، المدير الفني 
لمنتخب اليابان، الفوز على ألمانيا بأنه االنتصار 
األعظم في تاريخ الكرة اليابانية، حيث قال »أعتقد 
أنها لحظة تاريخية، إنه انتصار تاريخي، على 

أقل تقدير«.

البناء على االنتصار

ويأمل منتخب اليابان في البناء على انتصاره 
المذهل على ألمانيا، والتقدم خطوة عماقة 
أخرى نحو بلوغ األدوار اإلقصائية للمرة الرابعة 
في تاريخه والثانية على التوالي. ومن الممكن 

 لدور 
ً
أن يحسم منتخب اليابان صعوده مبكرا

الـ 16، قبل خوض لقائه األخير في المجموعة ضد 
إسبانيا يــوم الخميس المقبل، حــال فـــوزه على 
كوستاريكا، وفشل ألمانيا في الفوز على إسبانيا 
 .

ً
 أيضا

ً
في لقائهما الذي يجرى بنفس الجولة غدا

ويــســابــق منتخب الــيــابــان الــزمــن لكي يلحق 
الــثــنــائــي تــاكــيــهــيــرو تــومــيــاســو، العــــب أرســنــال 
اإلنكليزي، وهيروكي ســاكــاي، العــب أوراو ريد 
ديــامــونــدز الــيــابــانــي، بــالــمــبــاراة، بعدما تعرضا 
إلصابة حرمتهما من المشاركة في مران الفريق 

 للقاء. 
ً
الرئيسي أمس األول، استعدادا

وباستثناء تومياسو، الذي يشكو من آالم في 
الفخذ األيمن، وساكاي الــذي يعاني من مشكلة 
عضلية فــي الفخذ األيــســر، تبدو جميع األوراق 
الرابحة األخــرى في صفوف المنتخب الياباني 
 للمواجهة. وربما ستكون الفرصة 

ً
جاهزة تماما

مواتية أمام منتخب اليابان الستغال حالة عدم 

االتــــزان، التي يعاني منها منتخب كوستاريكا 
ــام إســبــانــيــا،  ، عــقــب خــســارتــه الــقــاســيــة أمــ

ً
حــالــيــا

التي كانت الهزيمة األثقل في تاريخ مشاركاته 
بالمونديال. 

مخاوف لويس فرناندو

يتطلع المنتخب الكوستاريكي، الــذي اجتاز 
دور المجموعات مرتين خال مشاركاته الخمسة 
السابقة في كــأس العالم، الستعادة كبريائه من 
جــديــد. وتــأمــل كــوســتــاريــكــا أن تسير عــلــى نهج 
منتخب إيران، الذي نفض غبار هزيمته القاسية 
2-6 أمام إنكلترا في لقائه االفتتاحي بالمجموعة 
الثانية في النسخة الحالية للبطولة، عقب فوزه 
المستحق 2 - صفر على منتخب ويلز في الجولة 
الثانية، ليحيي حظوظه في الصعود للدور المقبل. 
وأعرب الكولومبي لويس فرناندو، المدير الفني 

لكوستاريكا، عن مخاوفه بشأن الحالة الذهنية 
لاعبيه عقب الهزيمة المدوية أمام إسبانيا، حيث 
قال »ينبغي أن أتعامل مع هذه النتيجة وأن أفكر 
 فيما أقوله لاعبي فريقي لرفع معنوياتهم«، 

ً
طويا

 من عدم 
ً
شدد مدرب كوستاريكا »أشعر بالقلق حقا

قدرة فريقي على تحمل تلك الخسارة الرهيبة«. 
ويخوض منتخب كوستاريكا النهائيات للمرة 
، على أمل تكرار إنجاز مونديال 2014 

ً
الثالثة تواليا

عندما وصل إلى الدور ربع النهائي.
وكان رجال المدرب لويس فرناندو سواريس 
آخر المتأهلين إلى مونديال قطر الذي افتتحوه 

بخسارة تاريخية بسباعية نظيفة أمام اسبانيا.
وتــلــعــب كــوســتــاريــكــا مــبــاراتــهــا األخـــيـــرة أمــام 
 
ً
 مؤثرا

ً
ألمانيا، لــذا من الصعب أن تترك انطباعا

فــي مجموعة صعبة على أمــل أن تعكس صــورة 
إيجابية أمام اليابان.

)د ب أ(

العبو منتخب كوستاريكا خال المباراة الماضية

ساكاي

... والعبو منتخب اليابان في المباراة الماضية

1:00م
كوستاريكا x اليابان

شكوك حول مشاركة ساكاي
تـــــحـــــوم الـــــشـــــكـــــوك حــــول 
مــشــاركــة الــمــدافــع الياباني 
هيروكي ساكاي مع منتخب 
ــه أمـــــام  ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ بــــــــاده فـــــي مـ
كوستاريكا، المقرر إقامتها 
ــــد(، فــي الجولة  الــيــوم )األحـ
ــنــــافــــســــات  ــة مـــــــن مــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
الــــمــــجــــمــــوعــــة الــــخــــامــــســــة 

ببطولة كأس العالم لكرة 
القدم، حيث مازال يعاني 

مــــشــــكــــلــــة فـــي 
الفخذ. 

وتغلب 
لمنتخب  ا

الــــيــــابــــانــــي 
عـــلـــى نـــظـــيـــره 

األلـــــمـــــانـــــي فــي 
أولــــــى مـــبـــاريـــات 

الــــــــمــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة 
الــــخــــامــــســــة، واآلن 

لديه الفرصة لحسم 

تأهله لدور الـ 16 إذا سارت 
النتائج في مصلحته. 

وقال ساكاي: »ال أشعر بهذا 
الــــســــوء، لــكــن الــــقــــرار الــنــهــائــي 
يجب أن يتخذ من قبل المدرب. 
سأتحدث مع المدرب، والفريق، 
والــــطــــبــــيــــب«. وأكـــــــد أنـــــه يــريــد 
اللعب، لكن »اإلصابة هي 
إصــابــة«. وكــان ساكاي 
ــه فـــي  ــ ــ ــدالـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ تـــــــــم اسـ
الدقيقة 75 بالمباراة 

أمام ألمانيا. 
)د ب أ(

ك حماس »الروبوت« ناغاتومو ُمحرِّ
رغم أعوامه الـ 36، مــازال يوتو ناغاتومو محرك الحماس 
فــي المنتخب الــيــابــانــي، بــشــعــره األحــمــر الــنــاري واحــتــفــاالتــه 

الجامحة.
وال يمكن ألحد أال ياحظ مدى تأثير 

نــاغــاتــومــو عــلــى أداء مــنــتــخــب بـــاده، 
لـــيـــس فـــقـــط بـــســـبـــب خـــبـــرة مــشــاركــتــه 
الرابعة في كأس العالم، بل بسلوكه، 

ه يقاتلون أكثر فأكثر  الذي يجعل زماء
من أجل مساعدة المنتخب.

شــارك ناغاتومو في الدقائق 
الــــــــــــــــــ57 األولـــــــــــــــــى مـــــــــن الــــــفــــــوز 
االفتتاحي على ألمانيا، لكن 
دوره لم ينتِه بمجرد جلوسه 
على مقاعد البدالء، بل واصل 
تــشــجــيــع زمـــائـــه مـــن جــانــب 
الــمــلــعــب، حــتــى إنــه عــاد إلــى 
ــل  ــة مـــــن أجــ ــلــ ــوهــ الــــمــــلــــعــــب لــ
تهنئة هــدافــي »الــســامــوراي 
ن  ا و د يــــــتــــــســــــو  ر  » ق ر ز أل ا

وتاكوما أسانو.
وحمل معه مزاجه المليء 

بالحيوية في المقابات التي 
ــاراة، وهـــو  ــبــ ــمــ ــريــــت بـــعـــد الــ جــ

ُ
أ

 »برافو!« في وجه 
ً
يصرخ قائا

ــرا فــــي مـــقـــطـــع فــيــديــو  ــيـ ــامـ ــكـ الـ
انتشر بجميع أنحاء العالم.

 غير مألوف 
ً
هــذا الــحــمــاس المنقطع النظير لــم يكن شيئا

بالنسبة لاعب صبغ شعره باللون األحمر من أجــل تحفيز 
زمائه في الفريق.

 فـــي مــقــدمــة 
ً
 دائـــمـــا

ً
 فـــاعـــا

ً
 قــيــاديــا

ً
ويــتــولــى نــاغــاتــومــو دورا

 
ً
المجموعة عندما يــجــري الــاعــبــون اإلحــمــاء، ويــكــون حــاضــرا
 بصوته في الحصص التدريبية.

ً
دائما

ويــقــتــرب نــاغــاتــومــو مـــن نــهــايــة 
مسيرة كروية قائل من الاعبين 

اليابانيين بإمكانهم مضاهاتها.
بعدما سجل بدايته المونديالية 
عـــام 2010، انــتــقــل إلـــى إيــطــالــيــا، 
لــيــخــوض 170 مـــبـــاراة بـــألـــوان 
إنــتــر مــن 2011 حــتــى 2018. 
ــــع عـــن ألـــــوان غــلــطــة  كــمــا دافـ
ســــراي الـــتـــركـــي ومــرســيــلــيــا 
الفرنسي، قبل العودة في 
سبتمبر 2021 إلى فريق 
بداياته الكروية إف سي 

طوكيو.
واآلن، يمكنه أن يبدأ 
مـــــبـــــاراة الــــيــــابــــان ضــد 
كوستاريكا على الجانب 
اآلخــر من الــدفــاع، بعدما 
تــــعــــرض الـــظـــهـــيـــر األيــــمــــن 
هيروكي ساكاي إلصابة في 

المباراة ضد ألمانيا.

مجموعة الدراسات الفنية لكأس العالم... مجموعة الدراسات الفنية لكأس العالم... 

كرة القدم تتطوركرة القدم تتطور
ذكــــر أعـــضـــاء مــجــمــوعــة الــــدراســــات 
الفنية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 
في قطر، التابعة لاتحاد الدولي )فيفا(، 
أن الــفــوز المفاجئ لمنتخبي اليابان 
والسعودية على ألمانيا واألرجنتين 
فــي البطولة لــم يكن مفاجأة حقيقية، 

ألن كرة القدم تتطور.
ــان، قـــال  ــابــ ــيــ وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى فـــــوز الــ
ألــبــيــرتــو زاكــيــرونــي، الـــمـــدرب السابق 
للمنتخب الياباني، للصحافيين في 
عــــرض تــقــديــمــي عــقــب نــهــايــة الــجــولــة 

األولــــى مــن دور الــمــجــمــوعــات، إن كــرة 
القدم تطورت بشكل أكبر.

وذكـــر الــمــدرب اإليــطــالــي: »تحسنوا 
بدنيا. العديد من الاعبين اليابانيين 
يلعبون في ألمانيا، إنهم يستفيدون 
من ذلــك«. ووصــف النيجيري صنداي 
ــم نـــيـــجـــيـــريـــا الـــســـابـــق  أولـــيـــســـيـــه، نـــجـ
الـــذي يتواجد مــع زاكــيــرونــي وخمسة 
العبين آخرين من بينهم أرسين فينغر 
ــن كــلــيــنــســمــان فــــي مــجــمــوعــة  ــ ــــورغـ ويـ
الــــدراســــات الــفــنــيــة، نـــجـــاح الــمــنــتــخــب 

الــســعــودي فــي الــفــوز عــلــى األرجنتين 
بأنه »أفضل مباراة في تاريخهم«. 

ــــود 5  وأفــــــادت الــمــجــمــوعــة بــــأن وجـ
تــبــديــات بـــداًل مــن 3، وإقــامــة البطولة 
في منتصف الموسم األوروبي وليس 
ــرق فـــي الــضــغــط  ــفـ بــنــهــايــتــه، ســـاعـــد الـ
على منافسيها لفترة أطول بالمباراة، 
ألن الـــاعـــبـــيـــن يـــشـــعـــرون بـــالـــنـــشـــاط. 
 
ً
وكان الضغط عقب فقدان الكرة شيئا
 فـــي أول 16 مــــبــــاراة، وكــانــت 

ً
رئــيــســيــا

أســرع المنتخبات في استعادة الكرة 

هـــي األرجــنــتــيــن وإســبــانــيــا وإنــكــلــتــرا 
والدنمارك وألمانيا.

وأشارت إلى أن األهداف التي سجلت 
بــعــد كـــرات عــرضــيــة بقطر فــي الجولة 
األولـــى فــي كــل المجموعات أكــثــر مما 
حــدث في مونديال روسيا قبل أربعة 
 فــي هذه 

ً
أعــــوام، حيث سجل 14 هــدفــا

الــنــســخــة، فــيــمــا شــهــدت نــســخــة 2018 
تسجيل ثاثة أهداف فقط. )د ب أ(

جانب من تدريبات منتخب اليابان

ً
موندراغون: مونديال قطر مثير جدا

وصف حارس كولومبيا التاريخي 
فــريــد مــونــدراغــون مــونــديــال 2022 
 إلى 

ً
في قطر بـ »المثير جدا«، مشيرا

أن أكثر ما لفت انتباهه حتى اآلن 
فــي البطولة هــو جــاهــزيــة الفرق 

من الناحية البدنية.
ــدراغــــون  ــونــ وشــــــــارك مــ
مــع كــولــومــبــيــا فــي ثــاث 
نسخ مــن كــأس العالم، 

وكــــان الـــاعـــب األكــبــر 
ــــي الـــتـــاريـــخ   فـ

ً
ـــا ــنـ ســ

الـــــــــــــــذي يـــــخـــــوض 
المونديال عندما 

ــــي نــســخــة  شـــــــارك فـ
الـــبـــرازيـــل 2014 وهــو 

 حــتــى 
ً
ــا ــ ــامـ ــ ــــي عـــمـــر 43 عـ فـ

انــتــزع مــنــه الــلــقــب الــحــارس 
الــمــصــري عــصــام الــحــضــري 
بـــمـــشـــاركـــتـــه فــــي مـــونـــديـــال 
 45 2018 بـــعـــمـــر  ــا  ــ ــيـ ــ روسـ

.
ً
عاما

ــل مــــــونــــــدراغــــــون  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ويـ
اآلن ضــمــن الــفــريــق الــتــقــنــي 
الــــتــــابــــع لــــاتــــحــــاد الــــدولــــي 
لكرة القدم )فيفا( بمونديال 
قــطــر، كمحلل لما يــحــدث في 
المباريات، وقال في مقابلة 
ــع »إفـــــــــــي« إنـــــــه يـــــــرى هــــذه  ــ مــ
النسخة بعد انتهاء الجولة 

األولـــــــى مــــن دور مــجــمــوعــات 
.»

ً
»مثيرة جدا

ــــاف بــعــض  ــــخـ وتـــــابـــــع: »بـ
الــنــتــائــج الــمــتــوقــعــة انــتــهــت 
ــر  ــيـ ــج غـ ــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ مـــــــبـــــــاريـــــــات بـ

ــذا مـــا يـــزيـــد مــن  ــ مــنــتــظــرة، وهـ
إثارة كأس العالم«.

وعــن أكــثــر مــا أدهــشــه فــي البطولة حتى 
اآلن قــال موندراغون إن »الــفــرق مستعدة 
 بشكل كبير. تلعب بكثافة وسرعة 

ً
بدنيا

كبيرة«.

تعافي األرجنتين

وأبــــــــــــــــــدى مــــــــونــــــــدراغــــــــون 
أمـــلـــه فـــي أن تـــعـــود أمــيــركــا 
الاتينية للتتويج بلقب 
كأس العالم الذي يغيب 
عن الــقــارة منذ أن فازت 
بــه الــبــرازيــل فــي نسخة 

كوريا واليابان 2002.
وأردف: »أتـــمـــنـــى هــــذا. 
أعــتــقــد أنــهــا مــيــزة كــبــيــرة أن 
يــقــام الــمــونــديــال فــي هـــذا الــوقــت 
ــوا  ــبـ ــعـ ــــون لـ ــبــ ــ ــــاعــ مــــــن الـــــــعـــــــام. الــ
ــم الــــدقــــائــــق بـــالـــمـــوســـم،  نـــصـــف كــ
وقطعوا نصف الرحات وخاصة 
بالنسبة لاعبي أميركا الجنوبية 
الــــمــــحــــتــــرفــــيــــن فــــــي أوروبــــــــــــا فــهــم 

 بشكل كبير«.
ً
مستعدون بدنيا

وتـــــــابـــــــع: »أتـــــمـــــنـــــى أن تـــتـــمـــكـــن 
ــنـــا  ــافــــي ألنـ ــعــ ــتــ األرجــــنــــتــــيــــن مـــــن الــ
شاهدنا البرازيل في مستوى عال«. 
وعــن غــيــاب كولومبيا عــن المونديال 
قــال »إنـــه أمــر مــؤســف فــي الــحــقــيــقــة. ال 
يمكننا أن نصدق هذا حتى اآلن ومن 
المؤلم أال نكون هنا«، وقيم أداء حراس 
 
ً
المرمى في المونديال حتى اآلن قائا

»األداء بشكل عام جيد«. 
 )إفي(

 موندراغون

مينا مينو مع ناغاتومو

https://www.aljarida.com/article/5755
https://www.aljarida.com/article/5756
https://www.aljarida.com/article/5757
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بلجيكا لتلميع الصورة والتأهل أمام المغرب المتعطش للفوزبلجيكا لتلميع الصورة والتأهل أمام المغرب المتعطش للفوز
 عن تحقيق الفوز دون 

ً
بحثا

سواه، يلتقي اليوم المنتخبان 
المغربي والبلجيكي في الجولة 
الثانية من منافسات المجموعة 

السادسة لمونديال 2022.

ــثـــة  ــالـ تــــســــعــــى بــــلــــجــــيــــكــــا، ثـ
النسخة األخــيــرة، إلــى تلميع 
صورتها، وبلوغ الدور الثاني 
لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم لكرة 
الــقــدم فــي قــطــر، عندما تلتقي 
مـــع الـــمـــغـــرب الــمــتــعــطــش إلــى 
الفوز اليوم، في الجولة الثانية 
ــافــــســــات الـــمـــجـــمـــوعـــة  ــنــ مـــــن مــ

السادسة.
ــكـــا حــقــقــت  ــيـ ــلـــجـ وكــــــانــــــت بـ
 بشق األنــفــس على كندا 

ً
فـــوزا

1 - صفر، بينما انتزع المغرب 
 مــن 

ً
ــا ــنـ ــيـ ــمـ  ثـ

ً
ــا ــيـ ــبـ ــلـ تــــــعــــــاداًل سـ

كرواتيا وصيفة بطلة النسخة 
األخيرة في اليوم ذاته.

وتحتاج بلجيكا إلى الفوز 
لحسم بطاقتها لثمن النهائي، 
ومواصلة مشوارها على أمل 
تــكــرار إنــجــاز عـــام 2018 على 
ــرزت المركز  ــل، عــنــدمــا أحــ األقــ
الـــثـــالـــث، لــكــنــهــا بـــحـــاجـــة إلـــى 
تحسين مستواها الذي تراجع 
بشكل كبير في اآلونة األخيرة 
مــع خسارتها أمــام مصر 2-1 
 قــبــل الــبــطــولــة وفـــوزهـــا 

ً
ــا ــ وديــ

ــلــــى كــــنــــدا بـــهـــدف  الــــصــــعــــب عــ
مـــهـــاجـــم فـــنـــربـــغـــشـــه الـــتـــركـــي 

ميتشي باتشواي.
صحيح أن بلجيكا خاضت 
ــــي غـــيـــاب  ــاراة األولـــــــــى فـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
هدافها التاريخي مهاجم إنتر 
ميالن اإليطالي روميلو لوكاكو 

بــســبــب اإلصــــابــــة فــــي الــفــخــذ، 
لــكــن صــفــوفــهــا تـــزخـــر بنخبة 
من أبــرز الالعبين بالعالم في 
مقدمتهم القائد إديــن هــازارد 
وصـــــانـــــع ألـــــعـــــاب مــانــشــســتــر 
ســيــتــي اإلنـــكـــلـــيـــزي كــيــفــن دي 
بروين. وعــاد لوكاكو الجمعة 
إلــى التدريبات في أول حصة 
لــه بــالــدوحــة، ومــن المرجح أن 

يخوض مباراة األحد.

ومن المقرر أن يحسم مدرب 
المنتخب البلجيكي، اإلسباني 
روبرتو مارتينيز حسم مصير 
الــالعــب مــن المشاركة »إذا كان 
« أو استبعاده من القائمة 

ً
جاهزا

في حال عدم جاهزيته بنسبة 
100%، فــهــنــاك جــانــبــان يجب 
مراعاتهما. إنه قرار طبي بحت، 
أواًل وقـــبـــل كـــل شـــــيء. إذا كــان 
، من السهل عالج 

ً
 طبيا

ً
جــاهــزا

ــر  ــك األمـ إصـــابـــتـــه. وبـــعـــد ذلــ
يعتمد على ما يشعر به.

غياب مزراوي

وستشكل عـــودة لوكاكو دفعة 
هائلة لخط الهجوم البلجيكي أمام 
ــــاع مــغــربــي يــعــانــي مـــن إصــابــة  دفـ
زمــيــلــه الـــســـابـــق فـــي إنـــتـــر مــيــالن، 
مدافع باريس سان جرمان الفرنسي 

ــع بــايــرن  ــدافــ أشـــــرف حــكــيــمــي، ومــ
ميونيخ األلماني نصير مزراوي.

وكان مزراوي أصيب في جانبه 
األيـــســـر، ويــجــب االنــتــظــار يومين 
على األقـــل لتحديد مشاركته في 
المباراتين المقبلتين من عدمها، 
 
ً
فيما لم تظهر الفحوصات شيئا
 بــالــنــســبــة لــحــكــيــمــي، وأن 

ً
صــعــبــا

اإلصـــابـــة خفيفة، لــكــن فــي مــيــدان 
.
ً
الرياضة يجب االنتباه جدا

وتـــــشـــــكـــــل إصـــــــابـــــــة مــــــــــــزراوي 
وحكيمي ضربة موجعة للمغرب، 
ألنهما الوحيدان اللذان بإمكانهما 
ــزي الــمــدافــعــيــن  ــركــ الـــلـــعـــب فــــي مــ
 أن 

ً
األيـــمـــن واأليــــســــر، خـــصـــوصـــا

أسود األطلسي يعانون في المركز 
ــو أن مــــدافــــع الــــــوداد  ــ األخــــيــــر، ولـ
البيضاوي يحيى عطية الله قدم 
مــبــاراة جيدة عقب دخــولــه مكان 

المدافع البافاري.

وســيــتــم االعــتــمــاد عــلــى عطية 
الــلــه فــي ســد فـــراغ احــتــمــال غياب 
مـــــــزراوي عـــن مـــواجـــهـــة بــلــجــيــكــا، 
والذي يملك من الخبرات ما يؤهله 
 على 

ً
لذلك. ويعول المغرب كثيرا

مواجهة بلجيكا من أجل اإلبقاء 
ــــدور  ــلـــوغ الـ عـــلـــى حـــظـــوظـــه فــــي بـ
الثاني للمرة الثانية في تاريخه 

بعد عام 1986.

... والعبو المنتخب البلجيكي في المباراة السابقةالعبو المنتخب المغربي خالل المباراة السابقة

قلل اإلسباني روبرتو مارتينيز، مدرب 
ــقـــدم، مـــن أهــمــيــة  مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا لــكــرة الـ
النقاش الذي دار بين العبي فريقه كيفن دي 
بروين وتوبي ألدرفيريلد خــالل مواجهة 
كــنــدا بــأولــى جــوالت دور المجموعات في 
مــونــديــال 2022 بــقــطــر، الــتــي انــتــهــت بفوز 

»الشياطين الحمر« بهدف نظيف.
وقــــال مــارتــيــنــيــز، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
عشية مواجهة المغرب، »أعتقد أنه ال يجب 
البحث عن مشكالت ليست موجودة. لدينا 
العبون يتمتعون بخبرة كبيرة. علينا أن 
نتصدى لما يفعله الخصم بالطبع، لكن ال 
توجد مشكلة، العبونا معتادون على الفوز 

ويريدون تقديم أداء جيد«.
مــن نــاحــيــة أخـــرى، لــم يستبعد الــمــدرب 
ــلــــو لــــوكــــاكــــو مــــن مـــواجـــهـــة  ــيــ الــــالعــــب رومــ
المغرب، لكنه أشار إلى أن فرص مشاركته 
: »عــلــيــنــا أن نــــرى كــيــف 

ً
ضــئــيــلــة، مــضــيــفــا

يتطور لوكاكو. إنــه يتحسن والمؤشرات 
جيدة، لكننا سنرى كيف ستكون حالته في 
المران المقبل. ال أتوقع أن يلعب اليوم إال 
 لكنه ليس في التشكيل 

ً
 جدا

ً
إذا تدرب جيدا

األساسي«.

على صعيد آخــر، امتدح مارتينيز 
حارس المنتخب البلجيكي وريال 
 أنه لعب 

ً
مدريد تيبو كورتوا مبرزا

 في االنتصار على 
ً
 حاسما

ً
دورا

 عندما 
ً
كندا، وقال: »كان حاسما

تصدى لضربة جزاء كندا. كان 
األفــــضــــل فــــي 2018 وتـــطـــور 

بشكل أكبر اآلن«.
وعــــــــن مـــنـــتـــخـــب الــــمــــغــــرب، 

ــه الـــــــيـــــــوم، قــــال  ــ ــهـ ــ ــــواجـ الـــــــــذي يـ
ــه الــكــثــيــر مــن  ــديـ مــارتــيــنــيــز: »لـ
ــــور واضــحــة  ــقـــوة. األمـ نــقــاط الـ
أمــــــامــــــهــــــم ويـــــــعـــــــرفـــــــون مــــــــاذا 
يفعلون. المنتخب متميز في 
الــمــواجــهــات الــفــرديــة والعــبــو 
مركز الظهير يتقدمون بشكل 
 والمنتخب يحظى 

ً
جيد جــدا

بالتوازن بين الدفاع ووسط 
الــمــلــعــب. مــدربــهــم ينقل لهم 
الــثــقــة وســيــتــصــدون لــنــا بال 

شك«. 
)إفي(

ذكــــــــــر مــــــــــــدرب مـــنـــتـــخـــب 
المغرب وليد الركراكي 
أن ظـــهـــيـــري الــفــريــق 
أشـــــــــــــرف حـــكـــيـــمـــي 
ــر مـــــــزراوي  ــيـ ونـــصـ
 منذ 

ً
يعانيان آالمــا

الــمــبــاراة األولـــى أمــام 
كرواتيا في المونديال، والتي 
انتهت بالتعادل السلبي، لكنه 
عاد وأكد أن البطولة تتطلب 
»االســتــمــاتــة فــي الــمــلــعــب«، 
 إلـــــى الــــيــــوم قــبــل 

ً
مــــؤجــــال

مواجهة بلجيكا اتخاذ 
قـــرار »الــمــخــاطــرة« أم ال 

بالالعبين.
وأضاف الركراكي: 
»مــــــــــــــــــــــــــــــزراوي لــــيــــس 
 بـــشـــكـــل 

ً
ــدا ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ

نهائي. نتمنى أن يكون 
 للقاء. ونفس األمر 

ً
جاهزا

بــالــنــســبــة ألشــــرف، وقــائــد 
ــريـــق رومـــــــان ســـايـــس،  ــفـ الـ
 
ً
ويـــــــــشـــــــــعـــــــــرون جــــمــــيــــعــــا

ــذا هــو  ــ ــكـــن هــ ــتـــاعـــب، لـ ــمـ بـ
الــــــمــــــونــــــديــــــال. يــــجــــب أن 

ــل الـــمـــلـــعـــب، وأن  ــ نــســتــمــيــت داخــ
نغامر بعض الــشــيء. هــم بخير 
ــا إذا كـــــان بــوســعــنــا  ــنــــرى مــ وســ
الـــمـــخـــاطـــرة بـــهـــم، لــكــن سنتخذ 

 اليوم«. 
ً
قرارا

وتطرق إلى مواجهة منتخب 
ــــذي رأى أنــــه »عــانــى  بــلــجــيــكــا، الـ
أمــام كندا، لكنه فاز في النهاية. 
ــبـــة ضــد  ــعـ ــتــــكــــون مــــــبــــــاراة صـ ســ
العبين مخضرمين يلعبون منذ 
أربـــعـــة أو خــمــســة أعـــــوام بنفس 
الــــطــــريــــقــــة. ســــنــــحــــاول تــحــقــيــق 
الــمــفــاجــأة، رغــم معرفتنا بأنهم 
 عما 

ً
 مــخــتــلــفــا

ً
ســيــقــدمــون شــيــئــا

حدث أمام كندا ألنهم سيرتقون 
بمستواهم في اللعب«. 

ــرب كــيــفــن دي  ــ مـــن جـــانـــبـــه، أعـ
بروين، نجم المنتخب البلجيكي 
لكرة القدم، عن بدء مسيرة زميله 
الــمــهــاجــم رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو مع 
الــفــريــق فــي بــطــولــة كـــأس العالم 
 بقطر، في 

ً
2022، المقامة حاليا

أسرع وقت.
ولــــم يــتــضــح بــعــد مـــا إذا كــان 
( مهاجم إنتر 

ً
لوكاكو )29 عــامــا

 على اللحاق 
ً
ميالن اإليطالي قادرا

ــبـــاراة الــمــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي  بـــمـ
الــثــانــيــة فـــي الــبــطــولــة الــحــالــيــة، 
ــقـــي فـــيـــهـــا نـــظـــيـــره  ــتـ ــلـ والــــــتــــــي يـ

المغربي اليوم.
وعــــانــــى لـــوكـــاكـــو مــــن إصـــابـــة 
عــضــلــيــة أفـــســـدت مــســيــرتــه منذ 

بداية الموسم الحالي.
وقـــــــــــــال دي بـــــــــرويـــــــــن، نـــجـــم 
مــانــشــســتــر ســيــتــي اإلنـــكـــلـــيـــزي، 
ــم يــلــعــب مـــنـــذ فــتــرة  ــلــــو لــ »رومــــيــ
طويلة، لكنه إذا استطاع اللعب 
حتى لدقائق قليلة فسيكون هذا 
مزعجا لدفاع الفرق المنافسة«، 
: »في وجوده، تكون لدينا 

ً
متابعا

. عودته 
ً
خــيــارات مختلفة تماما

 ودفعة قوية«.
ً
ستمنحنا دعما

 وكــــان الــمــنــتــخــب البلجيكي 
استهل مسيرته فــي المونديال 
ــفــــوز عـــلـــى نــظــيــره  ــالــ ــالــــي بــ الــــحــ

الكندي 1 - صفر. 
)د ب أ - إفي(

الركراكي: ينبغي االستماتة بالملعب مارتينيز: العبونا معتادون الفوز

مارتينيز

هازارد: أنا بخير... أريد اللعب فقط
أكد قائد المنتخب البلجيكي إيدين 
هازارد أمس أنه »على ما يرام«، بعد 
أن ظهر لمدة 62 دقيقة في المباراة 
 أنه 

ً
األولى من المونديال، موضحا

رغم التدخالت العنيفة عليه فإن 
»أطباء العالج الطبيعي واألطباء 
 
ً
يساعدونني على أن أكون جاهزا

من أجل المباراة المقبلة«.
وقـــال هـــــازارد، خـــالل مؤتمر 
صحافي عشية مواجهة منتخب 
الــمــغــرب الــيــوم، »أنـــا بخير. لكن 
أعتقد أن بوسعنا تقديم أفضل 
: »أتعافى 

ً
من ذلــك كفريق«، متابعا

بــوتــيــرة مــرضــيــة. لــيــس هــنــاك أي 
مشكلة في هــذا الخصوص. شعرت 

ـــ 62 التي  ــوال الــدقــائــق الـ بــأنــنــي بخير طــ
. أشعر 

ً
لعبتها وأتعافى بصورة جيدة أيضا

بأنني على ما يــرام وأود اللعب، هــذا هو 
األهم بالنسبة لي«.

ــه إذا حــدثــت   قــلــت إنــ
ً
ــا ــمــ وأضـــــــاف: »دائــ

مخالفة فهذا يعني أن الكرة بحوزتي، ما 
يعني أنــه شــيء جيد. إنــه جــزء من عملي. 
أشعر بأنني العب أفضل حين أمتلك الكرة، 
 مثل نيمار وفينيسيوس، نتعرض 

ً
تماما

للكثير من االلتحامات ويجب أن نتعايش 
مع ذلك. إنه جزء من اللعب. أتمنى فقط أن 
يتلقى المنافسون بطاقات صفراء أكثر كي 
يتوقفوا عن ارتكاب التدخالت، لكن هكذا 
هي اللعبة. إذا لم تكن تريد أن يتدخل أحد 
عليك فال تتسلم الكرة«.                      )إفي(

تمثل عودة حكيم زياش للمنتخب المغربي 
الكثير لزمالئه، وكذلك للمدرب وليد الركراكي، 
ب« بها من  بعد أن كان من العناصر »غير المرحَّ
المدرب السابق خليلودجيتش لخالفات معه، 

التي أدت إلى إقالة األخير.
ولم تكن المرة األولى التي يعاني فيها زياش 
 مع مدرب للمنتخب المغربي، فقد عاش 

ً
خالفا

األمر ذاته مع المدرب الفرنسي هيرفيه رونار 
عــام 2016، بسبب غضبه مــن استبعاده عن 
، وجلوسه في المدرجات خالل 

ً
تشكيلة 18 العبا

مواجهة الرأس األخضر في ذهاب التصفيات 
المؤهلة ألمم إفريقيا.

ويعيد التاريخ نفسه بالنسبة إلــى زياش 
بــعــودتــه إلـــى تشكيلة منتخب بــــالده عشية 

العرس العالمي، لكنه هــذه المرة يجد نفسه 
أمـــام رهــانــيــن؛ األول رد الــديــن لشعب بأكمله 
طالب بإلحاح بانضمامه إلى تشكيلة »أسود 
األطـــلـــســـي«، والــثــانــي إعـــــادة اكــتــشــاف نفسه، 
واستعادة أيامه الخوالي مع أياكس أمستردام، 
بعدما خفت بريقه مع تشلسي منذ انضمامه 

إلى صفوفه صيف 2020.
ال أحـــد يــشــك فــي مــوهــبــة زيــــاش وأســلــوبــه 
المتميز فــي الــســيــطــرة عــلــى الــكــرة ولمساته 
ــل المنطقة، وقــدرتــه على  الفنية العالية داخـ
إيجاد الثغرات من الكرات الثابتة، وكذلك في 
ى  وفائه وُحبه لبالده ومنتخبها، وهو الذي لبَّ
نداء القلب والوطن باختياره الدفاع عن اللون 
األحمر المغربي بداًل من البرتقالي الهولندي 

الذي حمله مع فئاته العمرية حتى تحت 
، فكانت مباراته الدولية األولى 

ً
21 عاما

في 29 أكتوبر 2015 ضد ساحل العاج.
وقــتــهــا واجـــــه زيــــــاش، الــمــولــود 
فــي مــديــنــة دروتــــن والــــذي خــاض 

حتى اآلن 44 مباراة دولية 
 ،

ً
سجل خاللها 18 هــدفــا

ــة، أبــرزهــا  انــتــقــادات الذعــ
مـــــن األســـــــطـــــــورة مــــاركــــو 

فان باستن، بسبب اختياره اللعب لـ »أسود 
األطلسي«.

وعانى زياش خالل فترة مراهقته مشاكل 
متعلقة بتعاطي الــمــخــدرات والــكــحــول، إلى 

جانب سجن شقيقه بتهمة السرقة.

44 العبين اختاروا »األسود« ورفضوا »الشياطين« العبين اختاروا »األسود« ورفضوا »الشياطين«
لـــم يـــتـــردد العـــب وســـط المنتخب 
المغربي لكرة القدم إلياس شاعر في 
الرد بـ »ال« على سؤال بشأن إمكانية 
دفاعه في يوم من األيام عن بلجيكا، 
ــــود األطــلــســي« الـــيـــوم في  خــصــم »أسـ
الجولة الثانية لمونديال قطر 2022.

وأضـــاف العــب وســط كوينز بــارك 
(، والذي 

ً
رينجرز اإلنكليزي )25 عاما

بدأ مسيرته الكروية مع كلوب بروج 
)2007-2009(: »لم أكن ألدافع عن ألوان 
بلجيكا في أي من األيام. المغرب كان 

في الدرجة األولى، هذا أكيد«.
تــكــتــســي الــمــواجــهــة بــيــن الــمــغــرب 
وبلجيكا أهمية خاصة بعض الشيء 
بالنظر للجالية المغربية الكبيرة في 
بلجيكا، والمواهب الكثيرة التي تزخر 
 
ً
بها األخــيــرة مــن إفــريــقــيــا، وتــحــديــدا

المغرب، والذين سبق لهم الدفاع عن 
ألوان »الشياطين الحمر«، آخرهم، على 
سبيل المثال، مروان فاليلي وناصر 
الشاذلي، اللذان ساهما في برونزية 

المونديال الروسي.
وُيـــعـــد شــاعــر أحـــد أربـــعـــة العبين 
»أبـــرار« ُولـــدوا في بلجيكا واخــتــاروا 

الــدفــاع عــن ألــــوان »أســــود األطــلــســي« 
ضمن تشكيلة مونديال قطر.

سليم أمالح

بــدوره، حقق العــب وســط ستاندار 
لــيــاج سليم أمـــالح حلمه بالمشاركة 

 
ً
مع المغرب في المونديال، خصوصا

أنه لم يخض أي مباراة مع فريقه هذا 
الــمــوســم، بسبب رفــضــه تمديد عقده 
معه، فعوقب باالستبعاد، لكن مدرب 
ه له الدعوة رغم  »أسود األطلسي« وجَّ
 فــي الــمــبــاراة 

ً
ذلــــك، ودفــــع بــه أســاســيــا

.
ً
 جيدا

ً
م عرضا األولى ضد كرواتيا، وقدَّ

وُيـــمـــنـــي أمـــــالح الــنــفــس اآلن بــأن 
ــة  ــيــ ــاســ ــــون أحـــــــد الـــــركـــــائـــــز األســ ــكـ ــ يـ
لتحقيق الــفــوز عــلــى بــلــجــيــكــا، ورد 
ــارة أمـــــــام »الــشــيــاطــيــن  ديـــــن الــــخــــســ
الــحــمــر« صــفــر - 1 بــمــونــديــال 1994 
في المواجهة الرسمية الوحيدة بين 

المنتخبين.

ــى غـــــــــرار شــــــاعــــــر، لــــــم يــخــض  ــلــ عــ
أمالح أي مباراة مع الفئات العمرية 
ــيــــرة في  لــبــلــجــيــكــا، رغــــم رغـــبـــة األخــ
ضمه، لكنه قطع الشك باليقين، وقال 
إنه اختيار للقلب والعقل، وإنه فخور 

بتمثيل المغرب.
ــة الــبــلــجــيــكــيــيــن«،  ــاربـ ــغـ ــمـ ــر »الـ ــ آخـ
كان مهاجم بيرنلي اإلنكليزي أنس 
( لتعويض صانع 

ً
زروري )22 عــامــا

ألعاب مرسيليا الفرنسي أمين حارث 
المصاب.

ــع   لـــشـــاعـــر وأمـــــــــالح، دافــ
ً
ــا ــ ــــالفـ وخـ

زروري، الــمــولــود فــي ميشلين، عن 
الفئات العمرية لبلجيكا )تحت 17 
( على غرار الواعد بالل 

ً
و18 و21 عاما

ه  ( الذي أكد والء
ً
الخنوس )18 عاما

لبالده المغرب.
وقـــــــــال الــــخــــنــــوس عـــــن مـــواجـــهـــة 
بلجيكا، التي دافــع عن منتخباتها 
، »ســأكــون 

ً
تــحــت 15 و16 و18 عــامــا

 أمام بلجيكا، لكن ليس أكثر 
ً
متحمسا

من المباريات األخرى، ستكون فقط 
.»

ً
أكثر خصوصية قليال

زياش في مهمة إلعادة اكتشاف نفسه

جانب من تدريبات المنتخب المغربي

حكيم زياش

الركراكي

هازارد

4:00م
بلجيكا x المغرب
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بوتشانان

داليتش يرد على تصريحات هيردمان المسيئةداليتش يرد على تصريحات هيردمان المسيئة
رد المدير الفني للمنتخب الكرواتي، 
زاالتكو داليتش، على استخدام نظيره 
فــي المنتخب الــكــنــدي جــون هيردمان 
لفظا )غــيــر الئـــق( لــوصــف مــا سيفعله 
فـــريـــقـــه لـــلـــفـــوز عـــلـــى كــــرواتــــيــــا ضــمــن 
منافسات المجموعة السادسة بكأس 

العالم لكرة القدم في قطر.
وأكد داليتش أنهم يستحقون احترام 
الجميع، وذلــك فــي ضــوء التصريحات 
المهينة التي صــدرت مــن مــدرب كندا، 
ــان، بـــخـــصـــوص فــريــقــه،  ــيــــردمــ جـــــون هــ
ــاراة  ــبــ ـــعـــبـــت فـــيـــه مــ

ُ
والــــمــــوعــــد الــــــــذي ل

المنتخب البلقاني األولى في المونديال 
ضد المغرب.

وأبـــــــــــــدى دالـــــيـــــتـــــش اســــــتــــــيــــــاءه مـــن 
تــصــريــحــات هــيــردمــان عــقــب الــخــســارة 
ــال فــيــهــا مـــدرب  ــام بــلــجــيــكــا، الـــتـــي قــ ــ أمـ

كندا: »قلت لالعبين 
ــا ســنــضــاجــع  ــنـ إنـ

كرواتيا«.
ــا  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وتـ
على هذا األمر، 
قــــــــال دالــــيــــتــــش 
»يــــــــســــــــتــــــــحــــــــق 
الـــــــمـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب 

الـــــــكـــــــرواتـــــــي 
احــــــــتــــــــرام 

الــجــمــيــع، بفضل مــبــاريــاتــه ومـــا يفعله 
على أرض الملعب وسلوكه ونتائجه، 
وليس اآلن فقط، بل منذ ُوجــد. نحترم 
الــجــمــيــع ونــنــتــظــر نــفــس الــمــعــامــلــة من 
البقية. أن تلعب كــرواتــيــا فــي الــواحــدة 
ا، فهذه ليست الساعة 

ً
ليس احتراما أيض

الــتــي تلعب فيها إنــكــلــتــرا أو إسبانيا 
أو فــرنــســا أو الـــبـــرازيـــل. نــحــن وصيف 
بــطــل كـــأس الــعــالــم. هـــذا لــيــس الــســلــوك 
المطلوب مع كرواتيا. لن أولي أي تعليق 
اهتمامي. نستعد وسنلعب كرة القدم، 
وسنتحلى بالكرامة أمام كندا والبقية، 

لكننا نستحق االحترام«.
ويلتقي الفريقان اليوم بعد التعادل 
السلبي للمنتخب الكرواتي مع نظيره 
المغربي في المباراة األولــى، وخسارة 
كندا أمــام بلجيكا صفر 1-، وهاجمت 
الــصــحــافــة الـــكـــرواتـــيـــة هـــيـــردمـــان على 
تـــصـــّرفـــه ونــــشــــرت صــحــيــفــة 24 ســاتــا 
صورة مرّكبة لهيردمان وهو عار على 

غالفها.
وكـــــانـــــت صـــحـــيـــفـــة 24 ســــاتــــا قــد 
رسمت صورة على صفحتها األولى 
لهيردمان وورقــة قيقب تغطي فمه 

وورقــــــة أصـــغـــر تــغــطــي مــنــاطــق 
حساسة في جسمه.

لـــــــــــــــــت  وتـــــــــــــــــســـــــــــــــــاء

الصحيفة: »لديك الفم، فهل لديك أعضاء 
تناسلية؟«

ــلـــى الــــصــــورة  ــان عـ ــيــــردمــ وضــــحــــك هــ
الـــمـــرســـومـــة لـــه عــلــى الــصــفــحــة األولــــى 

للصحيفة.
وتابع: »كنا في حالة تعتيم إعالمي 
منذ يوم 14 نوفمبر، لذلك لم نَر الكثير 
في وسائل اإلعـــالم، لكن حينما تأتيك 
ــتـــك تــخــبــرك بـــأنـــك في  ــالـــة مـــن زوجـ رسـ
حــاجــة لــبــدء الــعــمــل قــبــل أن تــصــل إلــى 

المنزل، تعلم أن هناك شيئا ما حدث«.

المواجهة مع كندا

وبخصوص مباراة كندا، قال: »إنها 
مـــبـــاراة مــهــمــة جـــدا وصــعــبــة. أن نلعب 
فـــي الــــواحــــدة صــبــاحــا أضــــر بــإيــقــاعــنــا 
البيولوجي. كان هذا سبب نقص الطاقة 
لدينا. علينا أن نتحلى بنجاعة وقوة 
أكثر مما كان عليه األمر أمام المغرب«.

وأضـــاف الــمــدرب: »الفريق 
 
ّ
الكندي مفعم بالثقة، ألن

العبيه أدوا بمستوى جيد 
جدا أمام بلجيكا. أمامنا 

مباراة صعبة«.
)د ب أ(

داليتش مدرب كرواتيا

بيريسيتش: سنظهر بيريسيتش: سنظهر 
بصورة قويةبصورة قوية

أكــد إيفان بيريسيتش 
نـــجـــم مـــنـــتـــخـــب كـــرواتـــيـــا 
جـــاهـــزيـــة مــنــتــخــب بـــالده 
لـــــــمـــــــواجـــــــهـــــــة كــــــــنــــــــدا فــــي 
الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن دور 
الــمــجــمــوعــات بــمــونــديــال 

قطر 2022.
وقـــــال بــيــريــســيــتــش إن 
»مواجهة المغرب األولــى 
ــانــــت صـــعـــبـــة وقـــــويـــــة...  كــ
ســـــيـــــكـــــون هــــــنــــــاك بـــعـــض 
التعديالت بطريقة اللعب 
اليوم أمــام منتخب كندا، 
ــات أنـــفـــســـنـــا  ــ ــبــ ــ ــــدف إثــ ــهـ ــ بـ
 أن 

ً
وجـــــدارتـــــنـــــا«، مـــــؤكـــــدا

 
ً
»الــــدفــــاع لـــم يــكــن مــثــالــيــا

فــــــي الــــــمــــــبــــــاراة األولــــــــــى، 
وســـنـــعـــدل بـــعـــض األمــــور 

واستراتيجية اللعب«.
وشدد على أنه سيدخل 
ــة  ــيــ ــومــ بــــشــــخــــصــــيــــة هــــجــ
إلـــى الـــمـــبـــاراة، حــيــث تــرك 

ــة الـــثـــالـــثـــة مــع  ــهــ ــمــــواجــ الــ
بــلــجــيــكــا والــحــديــث عنها 
ــدا،  ــنـ ــد مـــــبـــــاراة كـ ــعـ ــى بـ ــ إلــ
 »ألــعــب مــن قلبي، 

ً
مضيفا

وسأعطي كل ما لدي من 
ــا، نـــحـــن مــا  ــيــ ــرواتــ أجـــــل كــ
زلنا كرواتيا وصيف بطل 
العالم الماضي، وسنظهر 

بصورة قوية«.

هيردمان مدرب كندا

مودريتش

قبل صدامه المنتظر مع المنتخب البلجيكي 
في ختام لقاءاته بمرحلة المجموعات في بطولة 
كــأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، 
يتعّين على منتخب كــرواتــيــا، خـــوض مواجهة 
ــرى مــحــفــوفــة بــالــمــخــاطــر، حينما يلتقي مع  أخــ

المنتخب الكندي. 
ويلعب المنتخب الكرواتي مع نظيره الكندي 
الــيــوم، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة 
السادسة من مرحلة المجموعات للمونديال، على 
ملعب خليفة الــدولــي. واستهل منتخب كرواتيا 
مسيرته في المجموعة بالتعادل من دون أهداف 
مع نظيره المغربي يوم األربعاء الماضي، ليتقاسم 
المركز الثاني في ترتيب المجموعة مع منتخب 
ــــود األطـــلـــس« بــرصــيــد نقطة واحـــــدة، بــفــارق  »أسـ
ب 1 - صفر 

ّ
نقطتين خلف منتخب بلجيكا، الذي تغل

بصعوبة بالغة، على منتخب كندا، متذيل 
الترتيب بال نقاط. 

ورغم سيطرته على معظم مجريات 
المباراة أمام المغرب، فقد فشل منتخب 
كرواتيا، وصيف بطل النسخة 

الماضية للمونديال فــي روســيــا عــام 2018، في 
ترجمة الفرص التي سنحت له إلى أهداف، بسبب 
رعونة العبيه وبسالة الحارس المغربي ياسين 
بونو، ليصعب من موقفه فيما يتعلق باحتماالت 

التأهل لألدوار اإلقصائية في البطولة. 

فوارق كبيرة 
ورغم أن الفوارق تبدو كبيرة )على الورق( بين 
منتخَبي كرواتيا وكــنــدا، على المستوى الفني 
وكــذلــك بالنظر إلــى تــاريــخ وعــراقــة المنتخبين، 
التي تصب بطبيعة الحال في مصلحة المنتخب 
األوروبــــــــي، الــــذي يـــشـــارك فـــي الــمــونــديــال للمرة 
الــســادســة فــي تــاريــخــه، مــقــابــل مشاركتين فقط 
للمنتخب الــقــادم من قــارة أميركا الشمالية، فإن 
األمـــور تبدو مغايرة تماما على الطبيعة. وكان 
منتخب كندا نــّدا حقيقيا لنظيره البلجيكي في 
مستهل مبارياته بالمونديال، الــذي يشارك فيه 
بعد غياب دام 36 عاما، حيث أحرج العبوه منتخب 
»الشياطين الحمر« في كثير من األحيان، وكانوا 
قريبين من افتتاح التسجيل في الدقائق األولى، 
لوال إهدار ألفونسو ديفيز ركلة جزاء في الدقيقة 

العاشرة.
ومن المتوقع أن تكون المباراة هجومية 
من كال المنتخبين، اللذين يتعين عليهما 
حصد النقاط الثالث إذا أرادا االبتعاد عن 
حسابات التأهل المعقدة إلى دور الـ 16، ويدرك 
العبو المدرب زالتكو داليتش أن مواجهة كندا 
تعد الفرصة األخيرة أمامهم لتعزيز الحظوظ 
في اجتياز مرحلة المجموعات، السيما أن 
الفريق تنتظره مواجهة من العيار الثقيل 

ضد نظيره البلجيكي يوم الخميس القادم، 
في ختام لقاءاته بالمجموعة، والتي لن 
تــكــون نقاطها مضمونة. وقـــال الــمــدرب 
الذي قاد منتخب كرواتيا لبلوغ المباراة 
النهائية في مونديال روسيا قبل 4 أعوام: »ينبغي 
علينا أن نستعد لمواجهة كندا، ونعرف كيفية 
تحقيق االنــتــصــار الــضــروري عليهم«. وأضــاف 
داليتش: »نعلم أنه يجب أن نحصل على 4 و5 نقاط 

من أجل عبور دور المجموعات«. 
ومــا يعزز مــن التكهن بصعوبة الــمــبــاراة، ما 
قــام به اإلنكليزي جــون هيردمان، المدير الفني 
لمنتخب كندا، الذي اجتمع بالعبيه داخل أرض 
الملعب عقب مواجهة بلجيكا مباشرة، من أجل 

تحفيزهم للجولتين المقبلتين في المجموعة. 
وصـــرح هــيــردمــان لهيئة اإلذاعــــة البريطانية 
)بي بي سي(: »إنني فخور بــاألداء، ولكن كان 
يتعّين عليك الحصول على النقاط الثالث في 

اللقاء األول. سنحت لنا الفرصة لكي نكون على 
قّمة المجموعة، لكننا أهدرناها«. وشدد مدرب 

منتخب كندا على أن »كرواتيا هي مهمتنا 
القادمة، لقد خسرت مباراتي األولـــى في 
أولمبياد لندن 2012 )حينما كــان مدربا 
لمنتخب كندا للسيدات(، ثم واصلنا الفوز 
بـــأول ميدالية لنا منذ 86 عــامــا )حصل 

عــلــى الــمــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة(«. وأكــد 
هيردمان »هذه هي الطريقة التي 

نرّد بها اآلن«. 
)د ب أ(

يسعى المنتخب 
الكرواتي إلى 

تخطي عقبة نظيره 
الكندي عندما 

يلتقيان اليوم في 
الجولة الثانية من 

مباريات المجموعة 
السادسة بمونديال 

قطر 2022.

بيرسيتش

خبرة كرواتيا تصطدم بطموحات كنداخبرة كرواتيا تصطدم بطموحات كندا

كمال ميليركايل الرينكوفاسيتش
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القطريون فخورون ببالدهم... »فائزون رغم الخسارة«
ــال  ــمــ ال يـــكـــتـــرث رجــــــل األعــ
 
ً
القطري يوسف الطاهر كثيرا
بنتائج منتخب بــاده، الــذي 
ــأس  ــن كــ ــ ــي الــــجــــمــــعــــة مــ ــ ــــصـ أقـ
ــارة  ــ الـــعـــالـــم الــمــقــامــة فـــي اإلمـ
 بـــفـــخـــر 

ً
ــة، قــــــائــــــا ــيــ ــيــــجــ ــلــ الــــخــ

إن بـــــــاده »فــــــائــــــزة« بــالــفــعــل 
لمجرد استضافتها البطولة 

»بنجاح«.
وفقد منتخب قطر، الملقب 
بـ »العنابي«، فرصته بالتأهل 
 بعد خسارته مباراته 

ً
منطقيا

ــام الــســنــغــال 3-1،  الــثــانــيــة أمــ
 
ً
ــه رســمــيــا ــائـ قـــبـــل تـــأكـــد إقـــصـ
ــــوادور  بــتــعــادل هــولــنــدا واإلكـ
ه  1-1، لكن الطاهر وأصــدقــاء
ــــن بـــــالـــــخـــــســـــارة  ــيـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
 عن سعادتهم 

ً
أعربوا جميعا

وفــخــرهــم باستضافة بلدهم 
»الــصــغــيــر« مــســاحــة للبطولة 

األكبر بالعالم.
 )

ً
وقـــــال الـــطـــاهـــر )53 عـــامـــا

ــر عــن  ــنــــظــ ــغـــــض الــ ــ ــد: »بـ ــتــــحــ بــ
الـــنـــتـــيـــجـــة، الــــفــــوز الــحــقــيــقــي 
هـــو اســتــضــافــة كــــأس الــعــالــم 
 اليوم أن 

ً
بنجاح. يكفي فخرا

العالم كله يشاهدنا«.
ــقـــة الـــجـــمـــيـــلـــيـــة  ــنـــطـ وفـــــــي مـ
على بعد 40 كلم شمال غرب 
الــدوحــة، جمع الطاهر عشرة 
من أصدقائه في مزرعته التي 
يحيط بها النخيل واألشجار 
ــط الــــصــــحــــراء لــمــشــاهــدة  ــ وسـ
اللقاء الحاسم أمام السنغال.

ــنـــى الـــمـــجـــلـــس  ــبـ ــن مـ ــ ــ ــزّي ــ وتــ
الــفــســيــح الــمــلــحــق بــالــمــزرعــة 
ــر، فـــيـــمـــا  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ بــــعــــلــــم كــــبــــيــــر لـ
تـــراصـــت حــولــه أعــــام أصــغــر 
ــبــــرازيــــل وفـــرنـــســـا  ــلــ  لــ

ً
حـــجـــمـــا

والسعودية ومختلف الــدول 
الــمــشــاركــة، وبــالــداخــل ُرّصــت 
ــاعـــد فــــاخــــرة فــــي صـــفـــوف  ــقـ مـ
متتالية تــحــاكــي الــمــدرجــات، 
وضع بينها مناضد صغيرة 
عليها أطباق تمور وكــؤوس 

القهوة العربية والشاي.

»انتصار سياسي« 

وخــســر منتخب قــطــر، بطل 
ــبـــل 3 ســــنــــوات،  كـــــأس آســــيــــا قـ
مــــبــــاراتــــيــــه أمـــــــــام اإلكــــــــــــوادور 
بــهــدفــيــن نــظــيــفــيــن األحـــــد فــي 
افتتاح البطولة، ثم السنغال، 
لكن العنابي قّدم الجمعة أداًء 
أفــضــل مــقــارنــة بــالــلــقــاء األول 

المخيب لآلمال.
وبين شوطّي المباراة، ومع 
تأخر قطر بهدف، أدى الطاهر 
وأصـــــــدقـــــــاؤه صــــــاة الـــمـــغـــرب 

مــع عمال الــمــزرعــة فــي مسجد 
صغير ملحق بالمكان، وتبادل 
الجميع األمنيات بإحراز هدف 

لتعديل النتيجة.
ــقــــطــــريــــون يـــمـــنـــون  وكـــــــان الــ
الـــنـــفـــس بـــمـــواصـــلـــة الـــنـــتـــائـــج 
 مع 

ً
الجيدة للعرب، خصوصا

االنتصار التاريخي والمدوي 
ــم الــــســــعــــوديــــة عــلــى  ــهــ ــارتــ لــــجــ

األرجنتين بهدفين لهدف.

وخّيم الصمت لوقت وجيز 
عــلــى الــمــجــلــس بــعــد تــســجــيــل 
 
ً
السنغال بطلة إفريقيا هدفا
، لكن منسوب الحماس 

ً
ثــانــيــا

ارتــــــــــفــــــــــع ومـــــــــعـــــــــه صـــــيـــــحـــــات 
التشجيع مع إحراز قطر هدف 
تقليص الفارق برأسية رائعة 

لمحمد مونتاري.
 
ً
ــا ــعــ ــريــ وتــــــاشــــــى األمــــــــــل ســ

فــي الــتــعــديــل مــع إحــــراز فــريــق 

 
ً
الــــمــــدرب ألـــيـــو ســيــســيــه هــدفــا

.
ً
 حاسما

ً
ثالثا

»فائزون رغم الخسارة«

 ،
ً
وتــــواجــــه قــطــر مــنــذ 12 عـــامـــا

عندما حصلت على حق استضافة 
جـــدلـــي، حــمــلــة انـــتـــقـــادات شــرســة 
لسجلها في مجال حقوق اإلنسان، 
والتعامل مع العمال المهاجرين 

ومجتمع الميم، لكن المسؤولين 
الــقــطــريــيــن يــــردون عــلــى ذلـــك بــأن 
ــم عــــرضــــة »لـــلـــعـــنـــصـــريـــة«  ــ ــــادهـ بـ

و»المعايير المزدوجة«.
وأثـــــــارت قــطــر الــغــنــيــة بــالــغــاز 
دهشة وصدمة العالم، مع ورود 
تــقــاريــر قـــدرت إنفاقها نحو 200 
مـــلـــيـــار دوالر عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة 
الــبــطــولــة. ورغـــم اعــتــبــار البطولة 
 
ً
ــدة تــقــريــبــا ــ تـــقـــام فـــي مــديــنــة واحــ

ــبـــاد، لم  بــحــكــم صــغــر مــســاحــة الـ
تــســجــل حــتــى اآلن مــشــكــات في 
النقل والتنظيم بعد مـــرور نحو 
ــلـــى الـــبـــطـــولـــة. وخــيــم  أســــبــــوع عـ
ــة األمـــــــــل عــلــى  ــبــ ــيــ ــاط وخــ ــ ــ ــبـ ــ ــ اإلحـ
الحضور مع انتهاء اللقاء بخسارة 
قطر مجددا، وحاول الطاهر تحفيز 
 بــحــمــاس: »شـــرف 

ً
ضــيــوفــه قـــائـــا

الــتــنــظــيــم تــــاج وكـــــأس لـــنـــا. نحن 
فائزون رغم الخسارة«.

العبا المنتخب القطري مونتاري وعبدالعزيز حاتم يحتفان خال مواجهة السنغال     )رويترز(

رجل األعمال القطري يوسف الطاهر

سيسيه: بإمكان منتخبات إفريقيا الفوز بالكأس
ــيــــو ســـيـــســـيـــه، الــــمــــديــــر الــفــنــي  ــال ألــ ــ قــ
لمنتخب السنغال لكرة القدم، إنه ينبغي 
على المنتخبات اإلفريقية أن تكون واثقة 
 في كأس 

ً
من قدرتها على الذهاب بعيدا

العالم، وحتى الفوز باللقب. 
وتـــغـــلـــب الــمــنــتــخــب الـــســـنـــغـــالـــي عــلــى 
3-1، الجمعة، ليحصل  نظيره الــقــطــري 
على أول نقاطه فــي المجموعة األولــى. 
وخــــســــر الـــمـــنـــتـــخـــب الــــســــنــــغــــالــــي، بــطــل 
إفـــريـــقـــيـــا، نــجــمــه ســـاديـــو مـــانـــي بــســبــب 
ــة قــبــل انـــطـــاق مــنــافــســات كــأس  ــابـ اإلصـ
العالم، ولم يتمكن المنتخب السنغالي 
من استغال الفرص التي أتيحت له في 
مــبــاراتــه االفتتاحية الــتــي خسرها أمــام 

المنتخب الهولندي. 
 
ً
لكن سيسيه يعتقد أن فريقه، وأيضا
الـــفـــرق اإلفـــريـــقـــيـــة األخــــــرى الـــتـــي تــلــعــب 
في الشرق األوســط؛ الكاميرون، وغانا، 

ــغـــرب، وتــــونــــس، يــنــبــغــي أن يــكــون  ــمـ والـ
لديها ثقة إمكانية منافسة الدول الكبرى. 
وأشـــار إلــى الــفــوز المفاجئ الـــذي حققه 
منتخبا اليابان والسعودية على ألمانيا 
واألرجنتين على الترتيب، كأدلة لدعم ما 
قــالــه. وقـــال سيسيه: »فــقــط انــظــروا لكيفية 
انفتاح كــأس العالم، مع وجــود الكثير من 
ــنـــا كــيــف تــغــلــب الــمــنــتــخــب  الـــمـــفـــاجـــآت. رأيـ
الياباني على نظيره األلماني، والسعودية 
على األرجــنــتــيــن- كــل شــي ممكن«. وأردف: 
»كل الفرق التي تشارك في البطولة جديرة 
بــالــتــواجــد. األمـــر ال يشبه مــا كـــان الــوضــع 
، حيث كانت الفرق الكبرى 

ً
عليه قبل 15 عاما

تتفوق بسهولة على الفرق الصغيرة«. 
وأكــــد: »أعــتــقــد أن الــنــســخــة الــحــالــيــة من 
المونديال ستكون مليئة بالمفاجآت. نعم، 
بإمكان دولة إفريقية أن تفوز بكأس العالم، 
وأتمنى أن تكون هذه الدولة هي السنغال«.

»الفيفا« يحقق في العلم القومي الصربي
فتح االتــحــاد الــدولــي لــكــرة القدم 
)فــيــفــا( تحقيقا بــشــأن الــصــور التي 
تــم تــداولــهــا لــوجــود الــعــلــم الــقــومــي 
الصربي فــي غرفة مابس منتخب 

صربيا في مونديال قطر 2022.
 وأظــــــــهــــــــرت الـــــــصـــــــور مـــخـــطـــطـــا 
لـــكـــوســـوفـــو عـــلـــى الـــعـــلـــم الـــصـــربـــي، 
عــلــمــا بــــأن كــوســوفــو ذات األغــلــبــيــة 
األلبانية، نالت استقالها عن صربيا 
فــي 2008، وتــشــغــل حــالــيــا عضوية 
»الــفــيــفــا«، ولــكــن صــربــيــا ال تعترف 

بسيادتها. 
ــر االتـــحـــاد الــكــوســوفــي لــكــرة  وذكــ
الـــقـــدم، عــبــر حــســابــه الــرســمــي على 
شبكة »تويتر«، أمس السبت: »االتحاد 
الكوسوفي لكرة الــقــدم يدين بشدة 
ات العدوانية لصربيا ضد  ــراء اإلجــ

جمهورية كوسوفو في كأس العالم 
 .»2022

وأضـــــاف أن »كــــأس الــعــالــم حــدث 
للفرحة والــوحــدة، ويبعث برسائل 

األمل والسام ال برسائل الكراهية«، 
 »الفيفا« باتخاذ إجراءات ضد 

ً
مطالبا

مثل هذه التصرفات. 
)د ب أ( سيسيه

كين: ما زلنا متصدرين للمجموعة
ــد  ــائــ أكــــــــــد هـــــــــــــاري كـــــيـــــن ، قــ
الــمــنــتــخــب اإلنــكــلــيــزي، أنـــه كــان 
بإمكانهم الــلــعــب بشكل أفضل 
أمــام الــواليــات المتحدة اوالتى 
انــتــهــت بـــالـــتـــعـــادل )0-0( أمــس 
األول، لكنهم ما زالوا يتصدرون 
الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــمــونــديــال 

قطر 2022.
وصرح كين عقب اللقاء لهيئة 
اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( 
»لــم تكن أفضل مــبــاراة بالطبع. 
سنحت لنا بعض الكرات لكننا 
لــم نحسن اســتــغــالــهــا. لــكــن ما 

زلنا متصدرين للمجموعة«.
وأضاف »المباراة كانت على 
 مما حــدث أمــام 

ً
النقيض تماما

إيـــران. لقد أتيحت لنا فرصتان 
أو ثـــــاث، لــكــنــنــا لـــم نستغلها. 
 
ً
لقد لعبنا ضد فريق جيد جدا

وعلينا طي الصفحة«.
وأضــاف »لقد ضغطوا علينا 
 وجعلوا األمور 

ً
بشكل جيد جدا

صـــعـــبـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــنــــا. هـــنـــاك 

أوقـــــــات تــعــامــلــنــا مــعــهــا بشكل 
 .

ً
جيد ، لكن التعادل ليس سيئا

فــي المونديال ال توجد مباراة 
سهلة«.

وبهذه النتيجة، رفعت إنكلترا 
رصيدها إلــى 4 نــقــاط بــصــدارة 
المجموعة، بينما ارتفع رصيد 
الواليات المتحدة إلى نقطتين 
في المركز الثالث بعد التعادل 

أمام ويلز في الجولة األولى.

ــأتــــي فــــي الـــمـــركـــز الــثــانــي  ويــ
الــمــنــتــخــب اإليــــرانــــي الـــــذي فــاز 
في وقت سابق اليوم على ويلز 

بهدفين دون رد.
وبــــــهــــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة مــــــا زال 
 أمـــــام الــجــمــيــع 

ً
ــاب مــفــتــوحــا ــبـ الـ

مــــن أجـــــل الـــســـعـــي فــــي الـــجـــولـــة 
الــمــقــبــلــة لــلــتــأهــل لــلــدور الــتــالــي 

بالمونديال.
)إفي(

جورج وياه يشاهد ابنه جورج وياه يشاهد ابنه 
من المدرجاتمن المدرجات
تواجد رئيس ليبيريا جورج 
ويــاه، الفائز بالكرة الذهبية في 
1995، في مدرجات ملعب البيت، 
لمشاهدة مــبــاراة كــرة الــقــدم بين 
إنكلترا والواليات المتحدة، التي 

يلعب لها ابنه تيموثي.
ولعب تيموثي فــي التشكيلة 
ــة بـــــالـــــمـــــبـــــاراة الـــتـــي  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ األســ
انــتــهــت بــالــتــعــادل الــســلــبــي حتى 
تــــم اســـتـــبـــدالـــه فــــي الـــدقـــيـــقـــة 83 

بجيوفاني رينا.
وحــظــي ويــــاه األب بتصفيق 
كـــبـــيـــر حـــيـــن عــــرضــــت كـــامـــيـــرات 
الملعب صورته، في نهاية الشوط 
الثاني، بينما يرى ابنه يحقق ما 
لم يستطع فعله وهــو اللعب في 

كأس العالم.
ولــعــب جــــورج ويــــاه لموناكو 
وبـــاريـــس ســـان جــرمــان ومــيــان، 
حيث حقق أفضل نجاحاته قبل 
أن يــلــعــب لتشلسي ومانشستر 

سيتي في البريميير ليغ.

ولـــعـــب 75 مــــبــــاراة لــلــيــبــيــريــا، 
، ولكنه لم يتأهل 

ً
وسجل 18 هدفا

مع منتخب باده لكأس العالم.
وولــــــــــــد ابــــــنــــــه تــــيــــمــــوثــــي فـــي 
نيويورك، وقرر تمثيل المنتخب 

األميركي. 
)إفي(

ساوثغيت سعيد بأداء الالعبين
قلل مدرب إنكلترا غاريث ساوثغيت من أهمية 
آثار التعادل السلبي أمام الواليات المتحدة في 
ثاني جوالت المجموعة الثانية بمونديال قطر، 
ما حــال دون تأهله في حالة فــاز الجمعة للدور 
 أن معظم المنتخبات فــي كــأس 

ً
الــتــالــي، مــؤكــدا

الــعــالــم ستحتاج إلـــى جميع الــمــبــاريــات الــثــاث 
للعبور.

وفـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بـــعـــد الــــمــــبــــاراة، قـــال 
ساوثغيت: »أنا سعيد بــأداء الاعبين، وبكيفية 
تطبيقهم لخطة المباراة، ألنهم لعبوا ضد منافس 
، والعبو 

ً
. لقد سيطرنا على الكرة جيدا

ً
صعب جدا

الوسط حركوا الكرة بشكل جيد للغاية. افتقرنا 
إلــى الــجــودة في األربـــاع األخــيــرة من المباريات، 

ولم نطرح الكثير من الخطر أمام المنافسين«.
وتابع: »أريــد أن يعود مشجعونا إلى المنزل 
ــك الــــيــــوم. ال  ــم نــحــصــل عــلــى ذلــ ســــعــــداء، لــكــنــنــا لـ
يمكنني السماح لفريقي بالتأثر جراء ذلك. يجب 
أن تتأهل، وهــنــاك ثــاث مباريات لتحقيق ذلــك. 
ستحتاج معظم الــفــرق إلـــى الــمــبــاريــات الــثــاث. 
وليس هناك فرق كثيرة تتجاوز دور المجموعات 
برصيد تسع نقاط. لدينا فرصة جيدة للتأهل، 

وأن نكون متصدرين«.
وقال ساوثغيت: »لم أفاجأ )من أداء الواليات 
المتحدة( على اإلطاق. كنت أعلم أنهم سيكونون 

. هناك العبون يلعبون في إنكلترا، 
ً
متحمسين جدا

ونحن نعرفهم. لياقتهم البدنية وطريقتهم في 
اللعب، كما هو متوقع«.

)أفي(

هاري كين

تيموثي وياه

ساوثغيت

فان غال: افان غال: اإلإلكوادور تفوقت عليناكوادور تفوقت علينا
أقر مدرب هولندا لويس فان غال بأن اإلكوادور تفوقت على فريقه 
في جميع مراحل المباراة التي خاضوها بالجولة الثانية من دور 
المجموعات بمونديال قطر، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وفــي تصريحات بعد المباراة، قــال فــان غــال: »لــم نلعب مباراة 
جيدة. لعبنا بشكل جيد دون الكرة، لكن ليس بها، وهي مشكلة 

واجهناها بالفعل في المباراة األولى«.
وتــابــع: »لقد تعرضنا للمعاناة مــن حيث االســتــحــواذ، وإذا لم 
نمتلك الكرة فإننا ال نصل إلى منطقة الخصم، لم نكن على مستوى 
المهمة في بناء الــمــبــاراة. توفر كل شــيء من أجــل اإلكــــوادور، لقد 
 أن اإلكـــوادور كانت قــادرة على الفوز ألن 

ً
تفوقوا علينا«، مضيفا

غــونــزالــو بــاتــا ســـدد كـــرة كـــادت تــعــانــق الــشــبــاك، لكنها ارتطمت 
بالعارضة.

وأشار فان غال إلى أن »اإلكوادور كانت قادرة على الفوز، لكن لم 
يكن لديهم العديد من الفرص أيضا. أهدينا لهم العديد من الفرص«.

ويكفي هولندا التعادل للتأهل لدور الـ 16، حيث يلتقي منتخب 
»الطواحين« في الجولة المقبلة مع قطر، بينما تواجه اإلكــوادور 
 عن الفوز أو التعادل.                         )إفي(

ً
منتخب السنغال بحثا

 فالنسيا:           لعبت ضد هولندا رغم اإلصابة
ــيــــا، مـــهـــاجـــم  ــنــــســ ــالــ ــر فــ ــ ــنـ ــ ــشــــف إيـ كــ
منتخب اإلكــــوادور وصــاحــب هــدف 
التعادل، أمس األول، ضد هولندا 
)1-1(، والذي خرج في الدقائق 
األخـــــــيـــــــرة، بـــســـبـــب آالم فــي 
ركـــبـــتـــه الـــيـــمـــنـــى، أنـــــه لــعــب 
ــو يـــعـــانـــي  ــ ــ الـــــمـــــبـــــاراة وهـ
ــة،  ــ ــبـ ــ ــركـ ــ ـــــي الـ »الـــــــــتـــــــــواء فــ
«، رغم أنه 

ً
 بسيطا

ً
وألما

 
ً
يـــأمـــل أن يـــكـــون جـــاهـــزا

لــلــمــواجــهــة الــمــقــبــلــة ضــد 
ــل  ــأهـ ــتـ ــم الـ الــــســــنــــغــــال لـــحـــسـ
إلى دور الـ 16 لمونديال قطر 

.2022
وصــــــرح فـــالـــنـــســـيـــا عـــقـــب الـــلـــقـــاء: 
ــدت أنــنــي  ــ ــ »أجــــريــــت االخــــتــــبــــارات، ووجـ
أعاني الــتــواء في ركبتي. هــذا يزعجني 

. لــقــد لــعــبــت مــع الـــتـــواء وقــلــيــل من 
ً
قــلــيــا

األلم. أهم شيء أن نستمر بالتفكير في 
تحقيق نتائج كبيرة«.

 عــلــى 
ً
ــه: هــــل ســـيـــكـــون قــــــــادرا وبــــســــؤالــ

خوض مباراة السنغال؟ أجاب المهاجم: 
»تمكنت من المشاركة أمس األول. أتمنى 
أن تسمح لــي حــالــة ركبتي فــي المباراة 

المقبلة«.
وأضـــاف: »الــفــريــق يــؤدي بشكل جيد. 
إنـــه قـــوي، ولــديــه ثــقــة كــبــيــرة، وهـــذا أهــم 
شـــيء اآلن. عــلــيــنــا الــتــحــضــيــر لــلــمــبــاراة 

التالية، وهي بمنزلة مباراة نهائية«.
وتواجه اإلكوادور في الجولة المقبلة 
منتخب السنغال، حيث يكفيها التعادل 

من أجل التأهل إلى دور الـ 16. 
)إفي(

إينر فالنسيا فان غال

https://www.aljarida.com/article/5702
https://www.aljarida.com/article/5699
https://www.aljarida.com/article/5698
https://www.aljarida.com/article/5692
https://www.aljarida.com/article/5687
https://www.aljarida.com/article/5655
https://www.aljarida.com/article/5695
https://www.aljarida.com/article/5781


 أوليسيه: ذكاء رونالدو 
منحه ركلة الجزاء أمام غانا

وصـــف صـــنـــداي أولــيــســيــه، الــعــضــو فـــي االتــحــاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا(، نجم المنتخب البرتغالي 
كريستيانو رونــالــدو بأنه »عبقري للغاية«، بعدما 
تمّكن من الحصول على ركلة جزاء في المباراة التي 
فاز بها المنتخب البرتغالي على نظيره الغاني 3- 2 

في كأس العالم.
ــالـــدو )37 عــامــا( الــهــدف االفــتــتــاحــي  وســجــل رونـ
للبرتغال من ركلة جزاء، ليصبح أول العب يسجل في 
5 نسخ من بطوالت كأس العالم، رغم أن قرار احتساب 
ركلة الجزاء أغضب غانا. لكن أوليسيه أشار إلى أن 
منح ركلة الجزاء كان وفقا للعب رونالدو، الذي اعتبر 

أنه تمت عرقلته من محمد ساليسو مدافع غانا. 
وأضــاف أوليسيه، العضو بمجموعة الدراسات 
الفنية للبطولة التابعة لـ »فيفا«، خالل عرض تقديمي 
في الدوحة، أن المهاجمين يزدادون ذكاء، ويعتقد أن 
ذكاء رونالدو هو الذي أدى إلى احتساب ركلة الجزاء. 

وقـــال لهيئة اإلذاعـــة البريطانية )بـــي. بــي. ســي(: 
»ربما يزداد المهاجمون ذكاء«. 

ــزاء رونـــالـــدو، يــمــكــن لــلــنــاس أن  وتـــابـــع: »ركــلــة جــ
يقولوا مــا يــشــاؤون، لكن الــذكــاء هــو االنتظار لتلك 
اللحظة للمس الكرة، ومّد قدمه ثم يحدث االتصال. 

هذا ذكاء تام«.
 وأكد: »دعونا نثِن على المهاجمين ألنهم أصبحوا 
أكثر ذكاء. تقنية الفيديو المساعد )فار( أيضا سبب 
كبير في ازدياد احتساب ركالت الجزاء. يمكن للحكام 

قطة ثالث أو أربع مرات«. 
ّ
أن ينظروا لل

وتم احتساب 9 ركالت جزاء في أول 20 مباراة من 
كأس العالم، سجل منها 7 أهداف، وفشل البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي، والكندي ألفونسو ديفيز في 

تسجيل ركلتيهما.  
)د ب أ(

رونالدو لحظة تعّرضه للعرقلة



الدور األول
الوقتاملباراةاملجموعةمباراةالتاريخ

7:00 مساًءً اإلكوادور02قطر201A نوفمبر

4:00 مساًء ايران62إنكلترا212B نوفمبر

7:00 مساًء هولندا02السنغال213A نوفمبر

10:00 مساًء ويلز11أميركا214B نوفمبر

السعودية12األرجنتين225C نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء تونس00الدنمارك226D نوفمبر

7:00 مساًء بولندا00المكسيك227C نوفمبر

10:00 مساًء استراليا41فرنسا228D نوفمبر

كرواتيا00المغرب239F نوفمبر
ًً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء اليابان12المانيا2310E نوفمبر

7:00 مساًء كوستاريكا  70اسبانيا2311E نوفمبر

10:00 مساًء كندا10بلجيكا2312F نوفمبر

الكاميرون10سويسرا2413G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءكوريا ج00أوروغواي2414H نوفمبر

7:00 مساًء غانا32البرتغال2415H نوفمبر

10:00 مساًء صربيا20البرازيل2416G نوفمبر

ايران02ويلز2517B نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء السنغال13قطر2518A نوفمبر

 7:00 مساًء اإلكوادور11هولندا2519A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا00إنكلترا2520B نوفمبر

استراليا01تونس2621D نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء السعودية20بولندا2622C نوفمبر

7:00 مساًءالدنمارك21فرنسا2623D نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك20األرجنتين2624C 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

2110624إنكلترا

2101463إيران

2020112الواليات المتحدة

2011131ويلز

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

2200626فرنسا

2101243أستراليا

2011011تونس

2011121الدنمارك

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

1100103بلجيكا

1010001المغرب

1010001كرواتيا

1001010كندا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

1100323البرتغال

1010001أوروغواي

1010001كوريا الجنوبية

1001230غانا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

2110314اإلكوادور

2110314هولندا

2101333السنغال

2002150قطر

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

21١٠2٠4بولندا

2101323األرجنتين

2101233السعودية

2٠١1٠2١المكسيك

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

العدد ٥١٩٤ / األحد 2٧ نوفمبر 2٠22م / ٣ جمادى األولى ١٤٤٤هـ ١2
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