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»»المانشافتالمانشافت«« رفض الرضوخ أمام اإلسبان رفض الرضوخ أمام اإلسبان

الفرصة المهدرة األخيرة لأللماني ليروي سانيه في مواجهة حارس المرمى اإلسباني أوناي سيمون في اللقاء الذي جمع المنتخبين على استاد البيت وانتهى 
بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة )رويترز(

 بعد تسجيل 
ً
المغربي زكريا أبوخالل محتفال

الهدف الثاني في مرمى بلجيكا )رويترز(



كوستاريكا تحقق المفاجأة وتهزم اليابان بتسديدة فولر

فجر المنتخب الكوستاريكي 
إحدى مفاجآت مونديال 

2022 بالفوز على نظيره 
الياباني بهدف دون 

رد من أول 
تسديدة له في 

البطولة.

 على 
ً
 صعبا

ً
حققت كوستاريكا فوزا

اليابان 1-صفر األحد على استاد أحمد 
بــن علي ضمن منافسات المجموعة 
الــخــامــســة مـــن مـــونـــديـــال قــطــر 2022، 
ــه خــدمــة  ــ ــــدت فـــي الـــوقـــت ذاتـ وأســ
كبيرة أللمانيا قبل مباراتها 

ضد إسبانيا.
ــيـــشـــر فـــولـــر  وســــجــــل كـ
هـــدف الـــمـــبـــاراة الــوحــيــد 
في الدقيقة 81، وعّوضت 
كوستاريكا خسارتها 
الفادحة أمام إسبانيا 
بــســبــاعــيــة نــظــيــفــة في 
الـــجـــولـــة االولـــــــــى، فــي 
حــيــن فــشــل المنتخب 
الــيــابــانــي فـــي تحقيق 
فـــــــــــــــوزه الـــــــثـــــــانـــــــي فـــي 
البطولة بعد أول فوز 

ضد المانيا 1-2.
في المقابل، كانت 
ألمانيا تواجه خطر 
الخروج لو حصدت 
الــيــابــان الــتــعــادل أو 
الـــــــفـــــــوز، وذلـــــــــك فــي 
حال خسارتها ضد 
إســـــبـــــانـــــيـــــا، 
لكنها اآلن 
تــســتــطــيــع 
حــــــــــــــــــتــــــــــــــــــى 
الـــســـقـــوط ضد 
منافستها وتــبــقــى فــي الــســبــاق 

نحو انتزاع إحدى البطاقتين.

ــان  ــابــ ــيــ ــع الــ ــ ــا مــ ــيــ ــانــ ــبــ وتـــلـــتـــقـــي إســ
الخميس في الجولة األخيرة، وألمانيا 

مع كوستاريكا.
ورغم الفوز المدوي على ألمانيا 1-2 
في مستهل مشوار »الساموراي األزرق« 
فـــي الـــبـــطـــولـــة، قـــــّرر مـــدربـــه هــاجــيــمــي 
مورياسو اجراء خمسة تبديالت على 
الــتــشــكــيــلــة األســـاســـيـــة، طــالــت أبــرزهــا 
 
ً
مشاركة ريتسو دوان الذي نزل بديال

ضد المانيا وسّجل هدفا.
ودخــل المنتخب الياباني المباراة 
وعينه على كسب النقاط الثالث التي 
 لبلوغ 

ً
ستضعه فــي مــوقــف قــوي جـــدا

الــدور ثمن النهائي للمرة الرابعة في 
تاريخه بعد 2002 عندما تــشــارك في 
استضافة البطولة مع كوريا الجنوبية 

و2010 و2018.
في المقابل، دخلت كوستاريكا التي 
بلغت ربــع نهائي مــونــديــال الــبــرازيــل 
عام 2014 قبل ان تخسر بصعوبة امام 
هــولــنــدا بـــركـــالت الــتــرجــيــح، الــمــبــاراة 
لــتــعــويــض خــســارتــهــا الــقــاســيــة امـــام 

اسبانيا بسباعية نظيفة.
جاء الشوط االول رتيبا للغاية، وكان 
الحارسان ضيفي شرف على المباراة 
 الرتكاب العبي اليابان العديد من 

ً
نظرا

االخــطــاء فــي الــتــمــريــر، فــي حين كانت 
هجمات كوستاريكا خجولة للغاية.

وفـــي مطلع الــشــوط الــثــانــي، أجــرى 
مــــــدرب الـــيـــابـــان تـــعـــديـــالت عــــــّدة عــلــى 
تشكيلته، واســتــهــلــه فــريــقــه بــقــوة من 
خالل تسديدة قوية لهيديماسا موريتا 

كان لها كيلور نافاس بالمرصاد )47(، 
ثــم رأســيــة ضعيفة ألســانــو بــيــن يــدي 

نافاس )48(.

ركلتان حرتان... ولكن

وسنحت ركلتان حرتان لليابان على 
مشارف المنطقة من دون ادراك الشباك.

وفي غمرة السيطرة اليابانية، وفي 
اول تسديدة نحو المرمى الياباني في 
الشوط الثاني نجحت كوستاريكا في 
افتتاح التسجيل عندما اخطأ الدفاع 
الــيــابــانــي فـــي الــــخــــروج مـــن مــنــطــقــتــه، 
فانتزع يلتسين تيخيدا الكرة ومررها 
بــاتــجــاه كــيــشــر فــولــر ســـّددهـــا لولبية 
مــن خــــارج الــمــنــطــقــة لمسها الــحــارس 
الياباني المتقدم شويتشي غوندا من 

دون أن يمنع دخولها مرماه )81(.
وللمفارقة، فان تسديدة فولر كانت 
االولى لمنتخب بالده في هذه البطولة 
ــمـــرمـــى، وحــــــاول الــمــنــتــخــب  تــصــيــب الـ
الـــيـــابـــانـــي ادراك الـــتـــعـــادل فـــي اواخــــر 

المباراة لكن من دون طائل. 
)أ ف ب(

سواريز: سنواصل الحلم أمام ألمانيامورياسو: سنبحث عن فرصة أمام إسبانيا
صــرح مـــدرب منتخب الــيــابــان هايمي 
ــارة مــن  مــــوريــــاســــو، أمـــــــس، عـــقـــب الــــخــــســ
كوستاريكا، واالضطرار إلى تحقيق نتيجة 
إيجابية على حساب إسبانيا في الجولة 
األخيرة من دور المجموعات، للتأهل لثمن 
نهائي مونديال قطر 2022، بأن مواجهة 
اإلســــبــــان »ســـتـــكـــون صــعــبــة جـــــــدا«، لــكــنــه 

والعبيه سيبحثون عن »فرصة«.
وخطفت كوستاريكا الفوز أمس بهدف 
في الوقت القاتل، حمل توقيع كيشير فولر 
)80(، ليحبط محاوالت المنتخب الياباني 
حجز مقعده في ثمن النهائي اليوم، وهو 
ما كــان سيتحقق لو تغلب »الساموراي« 
في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة 
على »لــوس تيكوس« في ملعب أحمد بن 

علي بالريان.
واعترف المدرب الياباني، خالل مؤتمر 
صحافي عقب المباراة، »يجب أن نحسن 
من أنفسنا، هذا ما يتعين علينا فعله اآلن. 

حاولنا أال نتلقى أهدافا. لم يكن الشوط 
األول األفضل بالنسبة لنا، لكن أعتقد أننا 
سيطرنا على المباراة واستحوذنا على 
الكرة خالل الشوط الثاني. إال أن كل ذلك 
لم يكن كافيا. ظننا أننا قريبون من الفوز، 

لكنهم تغلبوا علينا«. 
وتـــابـــع: »خــســرنــا هــــذه الـــمـــبـــاراة، لكن 
تتبقى لنا أخـــرى ويــجــب أن نستعد لها 
على أفضل نحو ممكن اعتبارا من اآلن«، 
مضيفا: »سنبحث عن الفوز أمام إسبانيا. 
سنضع خطة أخرى، كي ننافس بكل قوة 
في المباراة المقبلة. هذا ما يتعين علينا 
التفكير فــيــه. سنشاهد مــبــاراة إسبانيا 
وألمانيا، ونــحــاول التحضير له بأفضل 
صورة ممكنة«، معترفا بالصعوبات التي 
واجهته والعبيه أمــام »دفــاع كوستاريكا 

القوي«. 
)إفي(

قال الكولومبي لويس فرناندو سواريز 
ــــدرب مــنــتــخــب كــوســتــاريــكــا، عــقــب فــوز  مـ
فريقه على اليابان، إن »كوستاريكا عادت 
كوستاريكا مرة أخرى« وإنهم يواصلون 
»الحلم«، بعدما تعافوا بهذا االنتصار من 
مرارة الهزيمة الكاسحة )7-0( أمام إسبانيا 

في أول مباراة لهم بالبطولة.
وقال المدرب في مؤتمر صحفي عقب 
اللقاء  عادت كوستاريكا كوستاريكا مرة 
ــرى. مــع الــرغــبــة فــي الــقــيــام بعمل جيد  أخـ

والتفاني من أجل البالد.
وتــمــكــن فــريــق »لـــو تــيــكــوس« مــن الــفــوز 
بــهــدف نــظــيــف عــلــى الــيــابــان، الــتــي كانت 
حققت إحـــدى مــفــاجــآت البطولة بفوزها 

على ألمانيا.
وأكـــد الـــمـــدرب الــكــولــومــبــي أن »الــشــيء 
ــهـــم هــــو قـــــــدرة هـــــــؤالء الــــشــــبــــاب عــلــى  ــمـ الـ
الــقــيــام بــأشــيــاء مــثــل تــلــك الـــتـــي فــعــلــوهــا 
اليوم«، وذلك بعدما أرسل عشية المباراة 

رسالة تحفيزية أكد خاللها أن المنتخب 
ــــازال عــلــى قــيــد الــحــيــاة،  الــكــوســتــاريــكــي مـ

ليثبت ذلك في مباراة.
ومــهــمــا مــا حـــدث فــي الــمــبــاراة الثانية 
بنفس المجموعة )أمـــس(، التي ستجمع 
بين إسبانيا وألمانيا، فــإن كوستاريكا 
ســتــنــافــس عــلــى الـــتـــأهـــل لـــــدور الـــــــ16 في 
المباراة الثالثة واألخيرة، أمام »الماكينات« 

الخميس القادم.
واعتبر مدرب كوستاريكا أنه »ليس من 
السهل الفوز على فريق اليابان هذا، الذي 
يقدم أداء جيدا للغاية في هذا المونديال. 

هزيمتنا لهم يؤكد أننا موجودون«.
وأضاف لويس فرناندو سواريز: »نعلم 
أن مباراة الخميس أمــام ألمانيا ستكون 
صعبة. لكننا هنا، وهذا هو الشيء المهم: 
أن يضعونا في االعتبار«، مؤكدا »ما زلنا 

نحلم«. 
)إفي(

ًناغاتومو يحطم 
 قياسيا

ً
رقما

حـــطـــم يـــوتـــو نـــاغـــاتـــومـــو، الــظــهــيــر األيـــســـر 
لليابان أمس الرقم القياسي للمباريات الدولية 
فــي بــطــوالت كـــأس الــعــالــم مــع منتخب بـــالده، 
لــيــرفــعــه إلــــى 12، وذلـــــك خــــالل مــشــاركــتــه في 
مواجهة بين »الساموراي األزرق« وكوستاريكا 
والتي انتهت لمصلحة األخير بهدف نظيف 
عــلــى ملعب أحــمــد بــن عــلــي فــي الـــريـــان ضمن 

منافسات مونديال قطر.
وبــنــزولــه أمـــس أســاســيــا فــي مـــبـــاراة بــالده 
بالجولة الثانية من دور المجموعات ضمن 
الــمــجــمــوعــة الــخــامــســة بـــالـــمـــونـــديـــال، أصــبــح 
 والــذي 

ً
نــاغــاتــومــو، البالغ مــن العمر 36 عــامــا

يخوض كأس العالم للمرة الرابعة، هو الالعب 
الــذي ارتــدى قميص المنتخب الياباني أكبر 
عدد من المرات في أهم بطولة لكرة القدم في 

العالم. 
)إفي(
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المباراة في سطور

المباراة: اليابان - كوستاريكا 1-0
الملعب: أحمد بن علي

ً
الجمهور: 41479 متفرجا

الدور األول - الجولة الثانية
المجموعة الخامسة

الحكم: اإلنكليزي مايكل أوليفر
كوستاريكا: كيشر فولر )81(

اإلنذارات:
اليابان: ميكي ياماني )44(، كو إيتاكورا )84(، واتارو إندو )3+90(

كوستاريكا: أنتوني كونتريراس )42(، سيلسو بورخيس )61(، فرانسيسكو 
كالفو )70(.

التشكيلتان:
اليابان: شويتشي غوندا - كو ايتاكورا، ميكي ياماني )كــاورو ميتوما، 
62(، مايا يوشيدا، يوتو ناغاتومو )هيروكي إيتو،46(- واتارو إندو، يوكي 
سوما )تاكومي مينامينو، 82(، هيديماسا موريتا- ريتسو دوان )جونيا 

إيتو، 67(، دايتشي كامادا، أياسي اويدا )تاكوما أسانو، 46(
المدرب: هاجيمي مورياسو

كوستاريكا: كيلور نافاس - كيشر فولر، أوسكار دوارتــي، فرانسيسكو 
كالفو، بــرايــن أوفــيــيــدو - كــنــدال واتــســون، سيلسو بورخيس )يوستين 
ســــاالس، 89(، يلتسين تــيــخــيــدا، خــيــرســون تــوريــس )بـــرانـــدون أغيليرا، 
65(- أنتوني كونتريراس )جويسون بينيت، 65(، جويل كامبل )دانيال 

تشاكون، 5+90(
المدرب: الكولومبي لويس فرناندو سواريس

ثقافة جمهور اليابان تتخطى الفوز والهزيمة
ــتـــخـــب  ــنـ ــمـ يــــثــــبــــت جـــــمـــــهـــــور الـ
الياباني دوما أن ثقافته التربوية 
تتخطى الــفــوز أو الهزيمة، حيث 
عـــاد مــجــددا لتنظيف الــمــدرجــات 

عقب الخسارة أمام كوستاريكا.
ــاالت  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ ــمـ ــ وعـــــلـــــى غــــــــــرار الـ
ــاء فــي  ــ ــقـ ــ الــــســــابــــقــــة، وفــــــــي أول لـ
مونديال قطر 2022 أمام ألمانيا، 
كررت جماهير »الساموراي« التي 
شعرت بالحزن إزاء الخسارة أمام 
منتخب كوستاريكا عادة تنظيف 
المدرجات وجمع المخلفات منها 
في هذه المرة على ملعب أحمد بن 

علي الريان.
وفي ختام اللقاء، عادت صورة 
الجماهير اليابانية وهــي تجمع 
جــمــيــع الـــمـــخـــلـــفـــات الـــتـــي وقــعــت 
ــبــــاراة أمــــــام كــوســتــاريــكــا  ــمــ فــــي الــ
ووضعتها في أكياس بالستيكية 

زرقاء اللون. 
)إفي(

جماهير اليابان تجمع المخلفات بعد انتهاء المباراة

كيشر فولر يحرز هدفه في مرمى اليابان

فولر رجل المباراة

https://www.aljarida.com/article/5923


أعرب مهاجم منتخب هولندا الهولندي، كودي 
جاكبو، أمس، عن شعوره باإلطراء جراء الشائعات 
التي تحدثت عن إمكانية انتقاله إلى مانشستر 
يونايتد اإلنكليزي، لكنه أشار إلى أن كل تركيزه 

 في قطر.
ً
منصب على كأس العالم المقامة راهنا

وتـــألـــق جــاكــبــو فـــي صــفــوف مــنــتــخــب هــولــنــدا 
فــي مــونــديــال قــطــر، وســّجــل فــي كــل مــن مــبــاراتــي 
فريقه ضد السنغال واإلكــوادور ضمن منافسات 

المجموعة االولى.
وكــــان مــــدرب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الــهــولــنــدي 
اريـــك تــن هــاغ يــرغــب فــي الــحــصــول على خدمات 
العــب ايــنــدهــوفــن الصيف الــمــاضــي قبل أن يقّرر 
»الشياطين الحمر« التعاقد مع البرازيلي أنتوني 

من أياكس.
لكن تقارير صحافية صــادرة األحد كشفت أن 
يونايتد سيحاول التعاقد مع جاكبو خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية مطلع يناير، السيما مع رحيل 
نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي 

فسخ عقده مع يونايتد بالتراضي.
وقال جاكبو في مؤتمر صحافي األحد »تركيزي 

اآلن على كأس العالم. من الجيد دائما سماع مثل 
هــذه الشائعات، لكنني أحــاول التركيز هنا فقط 

وأبذل قصارى جهدي«.
وحقق جاكبو )23 عاما( بداية رائعة للموسم 
مـــع أيــنــدهــوفــن، ويــتــصــدر تــرتــيــب الــهــدافــيــن في 
الدوري الهولندي برصيد 9 أهداف، كما أنه ساهم 

بـ12 تمريرة حاسمة أيضا.
وســجــل جــاكــبــو الـــهـــدف األول لــهــولــنــدا خــالل 
فــوزهــا على السنغال 2-0، ثــم هــدف الــتــقــدم ضد 
اإلكوادور في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين 
1-1 وتصّدر هولندا الترتيب بعد الجولة الثانية.
 مما أستطيع فعله، 

ً
وأضـــاف »لــســت مندهشا

لكن )...( أعتقد أنني أستطيع تحسين الكثير من 
األشياء«.

ويختتم منتخب هولندا الدور األول غدا بلقاء 
منتخب قطر المضيف الــذي خــرج من المنافسة 
رســمــيــا، وســيــضــمــن الــتــأهــل فـــي حــــال تــحــاشــيــه 

الخسارة.
)أ ف ب(

 إيران تطلب إقصاء المنتخب 
األميركي من البطولة

قالت وكالة تسنيم اإليرانية لألنباء عبر »تويتر« 
إن المنتخب األميركي »انتهك ميثاق الفيفا، وعقوبته 

المناسبة اإليقاف 10 مباريات«.
وأضــافــت أنــه »يجب إقــصــاء« المنتخب األميركي 

من كأس العالم.
واحــتــج االتــحــاد اإليـــرانـــي لــكــرة الــقــدم أمـــس على 
إزالة نظيره األميركي كلمة »الله« من علم الجمهورية 
اإلسالمية على مواقع التواصل قبل المباراة المقبلة 

بين منتخبي البلدين، الخصمين اللدودين.
في لقاء مشحون سياسيا، يواجه منتخب إيران 
نظيره األميركي في مباراته األخيرة في المجموعة 
حه لثمن النهائي 

ّ
الثانية غدا، وسيؤدي فوزه إلى ترش

في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.
وشهدت إيران أكثر من شهرين من التظاهرات التي 
اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني )22 عاما( إثر 
توقيفها بسبب انتهاكها المزعوم لقواعد لباس المرأة 

الصارمة في البالد.
وقالت وكالة إرنا االيرانية الرسمية »في تصرف 

غير مهني، أزالت صفحة انستغرام الخاصة باالتحاد 
األميركي لكرة القدم رمز الله من العلم اإليراني«.

وأضافت: »أرسل االتحاد اإليراني لكرة القدم رسالة 
إلــكــتــرونــيــة إلـــى فيفا )االتـــحـــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم( 
ليطالبه بإصدار تحذير جاد إلى االتحاد األميركي«.
ويتألف علم الجمهورية اإلسالمية من 3 شرائط 
أفقية باألحمر واألبيض واألخــضــر، مع كلمة »الله« 

بخط منّمق في الوسط.
ــلــــت الــكــلــمــة مـــن الــعــلــم فـــي مــنــشــوريــن على  وأزيــ
ي االتحاد األميركي في »إنستغرام« و«تويتر«.

َ
صفحت

وقال مسؤول إعالمي من االتحاد األميركي: »لقد 
كانت صورة لمرة واحدة إلظهار التضامن مع النساء 
في إيران«، مضيفا أنه لم يتم تغيير العلم على الموقع 

اإللكتروني لالتحاد.
وصرح متحدث باسم اتحاد كرة القدم األميركي 
لــلــصــحــافــيــيــن فـــي وقــــت الحــــق بــــأن الــمــنــشــور أزيـــل 
ه أضاف: 

ّ
واستبدل بآخر يعرض العلم الصحيح، لكن

»ما زلنا ندعم نساء إيران«.

جاكبو: تركيزي ُمنصّب في قطرجاكبو: تركيزي ُمنصّب في قطر

    المباراة في سطور

المباراة: ألمانيا - إسبانيا 1-1
الملعب: استاد البيت، الخور

ً
الجمهور: 68895 متفرجا

الدور األول - الجولة الثانية
المجموعة الخامسة

الحكم: الهولندي داني ديزموند ماكيلي

األهداف:
إسبانيا: ألفارو موراتا )62(

ألمانيا: نيكالس فولكروغ )83(
- اإلنذارات:

المانيا: ثيلو كيهرر )37(، ليون غوريتسكا )58(، يوزوا كيميتش 
)60(

إسبانيا: سيرجيو بوسكيتس )44(

التشكيلتان:
ألمانيا: مانويل نوير، تيلو كيهرر )لوكاس كلوسترمان، 70(، 
نيكالس زوله، انتونيو روديغر، دافيد راوم )نيكو شلوتربيك، 
87( - يوزوا كيميش، إيلكاي غوندوغان )لوروا سانيه، 70(، ليون 
غوريتسكا - سيرج غنابري )يوناس هوفمان، 85(، توماس مولر 

)نيكالس فولكروغ، 70(، جمال موسياال
المدرب: هانزي فليك

إسبانيا: أوناي سيمون - داني كارفاخال، رودري هرنانديس، 
أيميريك البورت، جوردي ألبا )أليخاندرو بالدي، 82(- سيرجيو 
بوسكيتس، غافي )كوكي، 66(، بيدري - فيران توريس )ألفارو 
موراتا، 54(، ماركو أسنسيو )نيكو وليامس، 66(، داني أولمو

المدرب: لويس إنريكي
)أ ف ب(

انتهت المباراة التي ُصنفت على أنها 
الموقعة األقـــوى على اإلطـــالق فــي دور 
المجموعات لمونديال قطر بالتعادل 
بــيــن إســبــانــيــا وألــمــانــيــا 1-1 أمـــس، في 
إطـــــار الـــجـــولـــة الــثــانــيــة مـــن مــنــافــســات 
الــمــجــمــوعــة الــخــامــســة، بــعــدمــا تجنبت 
 
ً
ألمانيا بطلة العالم أربع مرات إحراجا

 بالخروج من البطولة.
ً
مبكرا

ودخـــل الــعــمــالقــان اســتــاد الــبــيــت في 
ــــروف مــتــنــاقــضــة، بــعــدمــا  الـــخـــور فـــي ظـ
 
ً
 كـــاســـحـــا

ً
ــارا ــ ــــصـ ــتـ ــ حـــقـــقـــت إســـبـــانـــيـــا انـ

 عــلــى كــوســتــاريــكــا بسباعية 
ً
تــاريــخــيــا

نـــظـــيـــفـــة، بـــيـــنـــمـــا ســـقـــطـــت الـــمـــاكـــيـــنـــات 
األلمانية أمـــام الــيــابــان 1-2، مــا جعلها 
مهددة بالخروج من الــدور األول للمرة 

.
ً
الثانية تواليا

لكن الــفــوز الــذي حققته كوستاريكا 
على اليابان صفر-1، جعل من مواجهة 
استاد البيت غير حاسمة أللمانيا، ألن 
آمالها تبقى معلقة حتى الجولة األخيرة 
حين تلتقي المنتخب األميركي الشمالي 
حتى لو كانت قد خسرت أمس، وهذا ما 

لم يحصل.
وبدا فريق المدرب لويس إنريكي في 
طريقه إلــى تجديد الــفــوز على األلــمــان 
بعدما اكتسحهم 6- صفر فــي نوفمبر 
2020 في دوري األمــم األوروبــيــة، وذلك 
بتقدمه عبر البديل ألفارو موراتا )62(، 

 هو 
ً
لكن »المانشافت« ردَّ عبر بديل أيضا

نيكالس فولكروغ )83(.
وبقيت ألمانيا في ذيل الترتيب بنقطة، 
مــقــابــل 4 إلســبــانــيــا، و3 لــكــل مــن الــيــابــان 

وكوستاريكا.
وتقام الجولة الختامية الخميس، حيث 
تلتقي إســبــانــيــا مــع الــيــابــان عــلــى اســتــاد 
خليفة في الريان، بينما تعود ألمانيا إلى 

»البيت« لمواجهة كوستاريكا.

نوير يعادل رقم ماير وتافاريل 

وأجــرى فليك تبديلين على التشكيلة 
التي سقطت أمام اليابان، باالستغناء عن 
نيكو شلوتربيك واشراك ثيلو كيهرر في 
مركز الظهير األيمن، ما سمح لنيكوالس 
زوله بالعودة إلى مركزه األصلي في قلب 

 عن الوسط.
ً
الدفاع عوضا

 
ً
كما تخلى عن كاي هافيرتس مفضال

عليه ليون غوريتسكا، ليرتفع عدد العبي 
بايرن ميونيخ الى خمسة من أصل ستة 

في خطي الوسط والهجوم.
، خاضت ألمانيا 

ً
 و147 يوما

ً
وبـ28 عاما

مباراة في كأس العالم بأكبر معدل أعمار 
ــام  مـــنـــذ نـــهـــائـــي 2002 الــــــذي خـــســـرتـــه أمــ
البرازيل في 30 يونيو منذ ذلك العام )28 

 حينها(.
ً
 و166 يوما

ً
عاما

ومــن الجهة اإلسبانية، أجــرى إنريكي 

 فقط بإشراك داني كارفاخال 
ً
 واحدا

ً
تعديال

 عن سيسار 
ً
في مركز الظهير األيمن عوضا

 الثقة بماركو أسنسيو 
ً
أزبيليكويتا، مجددا

كــــرأس حــربــة بــمــســانــدة مـــن دانــــي أولــمــو 
وفيران توريس.

وكانت المباراة تاريخية بالنسبة لقائد 
ألمانيا مانويل نوير، إذ خــاض مباراته 
الــثــامــنــة عــشــرة فــي الــنــهــائــيــات العالمية 
لــيــعــادل الــرقــم القياسي لــحــراس المرمى 
ــنـــه ســـيـــب مــايــر  والـــمـــســـجـــل بـــاســـم مـــواطـ

والبرازيلي كالوديو تافاريل.
وبــعــد بــدايــة لمصلحة األلـــمـــان الــذيــن 
ضغطوا على حامل الكرة، كاد داني أولمو 
وبــعــد ســلــســلــة مـــن 35 تــمــريــرة إســبــانــيــة 
نــاجــحــة أن يــفــاجــئــهــم بــتــســديــدة قوسية 
رائعة من خارج المنطقة لكن نوير لمس 
الكرة وتحولت الى العارضة التي حرمت 

اإلسبان من افتتاح التسجيل )7(.
واعتقد األلمان أنهم افتتحوا التسجيل 
برأسية ألنتونيو روديغر إثر ركلة حرة من 
الجهة اليمنى، لكن الحكم ألغى الهدف بعد 
االحتكام الــى »فــي إيــه آر« بداعي التسلل 
على مدافع ريال مدريد اإلسباني )40( الذي 
حصل على فرصة للتعويض من تسديدة 
رائعة »على الطاير« لكن سيمون كان في 

المرصاد )45(.
وبعد دقائق معدودة على بداية الشوط 
الثاني، زج إنريكي بألفارو مــوراتــا بــداًل 

 عن الهدف )54(، 
ً
من فيران توريس بحثا

لكنه كاد أن يأتي من الجهة المقابلة عبر 
يـــوزوا كيميتش بعد تمريرة مــن إيلكاي 
 وأنقذ 

ً
غوندوغان لكن سيمون كان يقظا

بالده )56(.

 بديالن يفرضان التعادل 

ونجح البديل موراتا في إشعال اللقاء 
حــيــن وضــــع إســبــانــيــا فـــي الــمــقــدمــة بعد 
عرضية من جــوردي ألبا تابعها مهاجم 
أتلتيكو مــدريــد بقدمه اليمنى مــن زاويــة 

صعبة في شباك نوير )62(.
وانتفضت ألمانيا في الدقائق العشرين 
ــيـــرة بــعــد تــبــديــالت بــالــجــمــلــة، وكـــان  األخـ
 من إدراك التعادل 

ً
جمال موسياال قريبا

لكن سيمون تألق وأنقذ بالده )73(.
وعبر البديل نيكالس فولكروغ، أدركت 
ألمانيا التعادل بعدما سقطت الكرة أمامه 
في منطقة الجزاء حين حاول زميله جمال 
موسياال االلتفاف على المدافع، فأطلقها 
مهاجم فيردر بريمن صاروخية في شباك 

سيمون )83(.
وحــصــل الــبــديــل اآلخــــر لــيــروي سانيه 
على فرصة ذهبية لخطف الفوز، لكن الكرة 
طالت عنه لحظة محاولته مراوغة سيمون، 
ما سمح للدفاع بالتدخل لقطعها )90+5(.
)أ ف ب(

أدرك المنتخب األلماني 
التعادل أمام نظيره اإلسباني 

بنتيجة 1-1 خالل منافسات 
المجموعة الخامسة من 

المونديال.

فولكروغ يحتفل بتسجيله هدف التعادل للمانشافت

ألمانيا تعود من بعيد وتنعش آمالها في التأهلألمانيا تعود من بعيد وتنعش آمالها في التأهل

https://www.aljarida.com/article/5925
https://www.aljarida.com/article/5929
https://www.aljarida.com/article/5930
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نجح المنتخب المغربي في 
تجاوز نظيره البلجيكي بنتيجة 

2- صفر، خالل منافسات 
المجموعة السادسة من 

بطولة كأس العالم المقامة 
في الدوحة.

ــع مــنــتــخــب الــمــغــرب لــكــرة  وضــ
 بــالــدور ثمن النهائي 

ً
الــقــدم قــدمــا

بفوزه على بلجيكا، ثالثة النسخة 
 ،

ً
األخيرة والمصنفة ثانية عالميا

2- صـــفـــر، أمـــــس، عــلــى ملعب 
ــة، فـــي افــتــتــاح  ــالـــدوحـ الــثــمــامــة بـ
الـــجـــولـــة الــثــانــيــة مـــن مــنــافــســات 
المجموعة الــســادســة بمونديال 

قطر لكرة القدم 2022.
ــفـــوزه األول  ــديـــن الــمــغــرب بـ ويـ
فــي النسخة الحالية والثالث في 
تاريخه إلى البديلين؛ العب وسط 
»سمبدوريا« اإليطالي عبدالحميد 
صابيري )73( ومهاجم »تــولــوز« 

الفرنسي زكريا أبو خالل )2+90(.
وانــــــــتــــــــزع الـــــمـــــغـــــرب صـــــــــدارة 
المجموعة مؤقتا برصيد 4 نقاط 

بفارق نقطة أمام بلجيكا. 
ين لبلجيكا بعد  ورّد المغرب الدَّ
28 عاما على خسارته أمامها صفر 
-1 في دور المجموعات بمونديال 
1994 في الواليات المتحدة، وبات 
قريبا من تكرار إنجازه عام 1986 
ــمــن النهائي 

ُ
عــنــدمــا بــلــغ الـــــدور ث

للمرة األولى واألخيرة في تاريخه، 
وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي 

يحقق ذلك.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، ُمــنــيــت بلجيكا 
بــخــســارتــه األولــــــى أمـــــام منتخب 
ــــرس الـــعـــالـــمـــي،  ــعـ ــ ــــي الـ إفــــريــــقــــي فـ
وتنتظرها قمة ملتهبة أمام كرواتيا 
الوصيفة في الجولة الثالثة األخيرة 
الــخــمــيــس الـــمـــقـــبـــل، فــيــمــا يلعب 

المغرب مع كندا في اليوم ذاته.
وأوقـــــــــــف الــــمــــغــــرب الــســلــســلــة 
الــقــيــاســيــة لبلجيكا نــاحــيــة عــدد 
االنتصارات في دور المجموعات، 

والــتــي بلغت 8 مــعــادلــة الــبــرازيــل 
)1986- 1994 و2002- 2010(.

ــــي الــــخــــســــارة الـــــــ 22  كـــمـــا هـ
لبلجيكا في النهائيات مقابل 

21 فوزا و9 تعادالت.

محاوالت لفرض األفضلية 
ــاول المنتخب البلجيكي  ــ وحـ
فــرض أفضليته منذ الــبــدايــة، من 
خالل االستحواذ على الكرة، وكان 
بإمكانه افتتاح التسجيل مبكرا، 
عندما مـــرر ثــورغــان هــــازار خلف 
خلف الدفاع إلى ميتشي باتشواي 
داخـــــل الــمــنــطــقــة، فــســددهــا قــويــة 

أبعدها المحمدي إلى ركنية )5(.
وكـــاد أونــانــا يفعلها برأسية 
من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية 

مرت فوق العارضة )17(.
ــه كـــــــرة قـــويـــة  ــيـ ــيـ ــونـ وســــــــدد مـ
ـــل الــمــنــطــقــة بـــيـــن يـــدي  ــ مــــن داخــ

المحمدي )19(.
وكانت أول محاولة للمنتخب 
المغربي تــســديــدة قــويــة لحكيم 
زيـــاش مــن خـــارج المنطقة فــوق 

العارضة )21(.
وتلقى حكيمي كرة على طبق 
ــرد، خلف  مــن ذهـــب مــن نــايــف أكــ
الـــدفـــاع، فــانــطــلــق وتـــوغـــل داخـــل 

ــا فــوق  الــمــنــطــقــة، لــكــنــه ســـددهـ
العارضة )35(.

ونــجــح زيــــاش فـــي افــتــتــاح 
ــرة  الـــتـــســـجـــيـــل مــــــن ركـــــلـــــة حــ
ــــرة خـــدعـــت  ــــاشـ ــبـ ــ جــــانــــبــــيــــة مـ
الحارس كــورتــوا، لكن الحكم 

ــــوس  الــمــكــســيــكــي ســـيـــســـار رامـ
ألغاه بداعي التسلل على القائد 

رومان سايس )1+45(.
وجــــــّرب زيـــــاش حــظــه مطلع 
الشوط الثاني بتسديدة بيسراه 
من خارج المنطقة تصدى لها 

كورتوا )50(.
ورد إدين هازار بمجهود فردي 
من حافة المنطقة أنهاه بتسديدة 

من داخلها أبعدها المحمدي إلى 
ركنية )52(.

وكــــاد ســفــيــان بـــوفـــال يفعلها 
ــن داخــــــل الــمــنــطــقــة  بـــتـــســـديـــدة مــ
مرت بجوار القائم األيسر البعيد 

للحارس كورتوا )57(.
ودفــــــــــع مـــاتـــيـــنـــيـــس بــــدريــــس 
مرتنس وتيليمانس مكان هازار 

وأونانا )60(.
ــنــــس كـــــــرة قـــويـــة  ــرتــ وســـــــــدد مــ
مـــن خـــــارج الــمــنــطــقــة ارتــــــدت من 
المحمدي وشتتها الدفاع )65(، 
وأخــــــرى لــبــاتــشــواي مـــن مــســافــة 

قريبة بين يدي المحمدي )67(.
وفعلها البديل صابيري من ركلة 

حـــرة جانبية مــن الجهة اليسرى 
سددها بيمناه في الزاوية اليمنى 

القريبة لمرمى كورتوا )73(.
ــه  ــتــ ــــب مــــارتــــيــــنــــيــــس ورقــ ــعـ ــ ولـ
ــيــــــرة بــــإشــــراك  ــومـــيـــة األخــــ ــجـ ــهـ الـ

لوكاكو مكان مونييه )81(.
وكــــاد الــمــدافــع يـــان فيرتونغن 
يــدرك التعادل بضربة رأســيــة من 
مسافة قريبة إثر ركلة ركنية )82(.

ووّجه البديل اآلخر زكرياء أبو 
خــالل الضربة القاضية لبلجيكا 
بتسجيله الهدف الثاني إثر تمريرة 
من زياش تابعها بيمناه من مسافة 

قريبة الى يسار كورتوا )2+90(.
)أ ف ب(

المباراة في سطور

الـــمـــبـــاراة: الــمــغــرب - بلجيكا 
2 - صفر

ــثـــمـــامـــة،  ــاد الـ ــ ــتـ ــ الـــمـــلـــعـــب: اسـ
الدوحة

ً
الجمهور: 43738 متفرجا

الدور األول - الجولة الثانية
المجموعة السادسة

الــحــكــم: الــمــكــســيــكــي ســيــســار 
أرتورو راموس باالسويلوس

الهدفان:
المغرب: عبد الحميد صابيري 
)73(، زكريا ابو خالل )90+2(

اإلنذارات:
المغرب: عبد الحميد صابيري 

)90+5(
بلجيكا: أمادو أونانا )29(

التشكيلتان:
الــــمــــغــــرب: مـــنـــيـــر الـــمـــحـــمـــدي 
ــــوي، رومــــــــــان ســــايــــس،  ــــجـ ــقـ ــ الـ
أشرف حكيمي )يحيى عطية 
ــلــــه، 68(، نــصــيــر مـــــــزراوي،  الــ
نــــايــــف أكــــــــرد، حـــكـــيـــم زيـــــاش، 
ــاء ابــو  ــريــ ــال )زكــ ــوفـ ســفــيــان بـ
خــالل، 73(، ، سفيان أمرابط، 

ســلــيــم أمـــــالح )عـــبـــد الــحــمــيــد 
ــز الـــديـــن  ــ صــــابــــيــــري، 68(، عـ
أوناحي )جواد الياميق، 78(، 
يوسف النصيري )عبد الرزاق 

حمد الله، 73(.
المدرب: وليد الركراكي

بلجيكا: تيبو كــورتــو، توما 
ــلـــو لـــوكـــاكـــو،  ــيـ مــونــيــيــه )رومـ
81(، تــــــوبــــــي ألـــــدرفـــــيـــــرلـــــد، 
يــــــان فـــيـــرتـــونـــغـــن، تــيــمــوتــي 
ــان هـــــازار  ــ ــــورغـ كـــاســـتـــانـــي، ثـ
ــــدرو تـــــــروســـــــار، 75(،  ــانــ ــ ــيــ ــ )لــ
أكــســل فيتسل، أمـــادو أونــانــا 
)يــــــــــوري تـــيـــلـــيـــمـــانـــس، 60(، 
كيفن دي بروين، إدين هازار 
)دريس مرتنس، 60(، ميتشي 
باتشواي )شــارل دي كيتالر، 

.)75
الـــمـــدرب: اإلســبــانــي روبــرتــو 

مارتينيس
)أ ف ب(

خروج مفاجئ لبونو
جــّدد مــدرب المغرب وليد الركراكي الثقة بالتشكيلة التي 
فرضت التعادل على كرواتيا في الجولة األولــى، لكنه اضطر 
قبل لحظات من انطالقها الى استبدال حارس مرماه ياسين 

بونو لشعوره بدوار بعد عزف النشيد الوطني.
وضمت التشكيلة المدافعين أشرف حكيمي ونصير مزراوي 
اللذين كان الشك يحوم حول مشاركتها بسبب إصابة تعرضا 
لها في المباراة، االول بألم في فخذه األيسر، والثاني في جانبه 

األيسر اثر سقوط قوي على االرض.
فـــي الــمــقــابــل، أجــــرى الـــمـــدرب اإلســبــانــي لبلجيكا روبــرتــو 
مارتينيس ثالثة تبديالت على تشكيلته فأبقى على مدافع 
أستون فيال اإلنكليزي لياندر ديندونكر والعب وسط ليستر 
سيتي اإلنــكــلــيــزي يـــوري تيليمانس وجــنــاح أتلتيكو مدريد 

اإلسباني يانيك كاراسكو على دكة البدالء.
ودفع مارتينيس بمدافع بوروسيا دورموند األلماني توما 
مونييه وزميله في الفريق العب الوسط ثورغان هازارد والعب 
وســط إيفرتون اإلنكليزي أمـــادو أونــانــا مكانهم، فيما جلس 
الهداف التاريخي للشياطين الحمر مهاجم إنتر ميالن اإليطالي 
روميلو لوكاكو على دكة البدالء بعد عودته الى التدريبات قبل 

يومين اثر تعافيه من اصابة في الفخذ.

الركراكي: الجمهور له دور كبيرالركراكي: الجمهور له دور كبير
ــدرب الــمــنــتــخــب الـــمـــغـــرب ولــيــد  ــ ــال مــ ــ قـ
الركراكي لقناة بي إن سبورتس، بعد انتهاء 
الــمــبــاراة عــن إصــابــة الــحــارس ياسين بونو 
قبل الــمــبــاراة: »بــعــد اإلحــمــاء لــم يكن على ما 
لت أن يشارك من هو جاهز بنسبة 

ّ
يــرام، ففض

100 بالمئة«.
وأضاف: »في هذا النوع من المسابقات بين 
العرض والفوز اخترنا الفوز، يمكننا تحقيق 
ــــور جــمــيــلــة، ومــــن دون الــجــمــاهــيــر لـــم نكن  أمـ

قادرين على تحقيق هذا اإلنجاز«.
مــن جانبه، قــال حكيم زيــاش العــب الوسط 
ــــب فــــي الــــمــــبــــاراة خـــالل  الـــمـــغـــربـــي وأفــــضــــل العـ
الــمــؤتــمــر الـــصـــحـــافـــي: »لــعــبــنــا بــطــريــقــة قــويــة 
، وأرادت بلجيكا اللعب وانتظرنا 

ً
 دفاعيا

ً
جيدا

األخطاء، وسجلنا في الوقت المناسب، وفزنا«.
ــــوزه بــجــائــزة أفـــضـــل العــــب قــــال زيـــاش  وعــــن فـ
»أعتقد أن فوزي بجائزة أفضل العب في المباراة 
، وكل شخص 

ً
هو نتيجة العمل الذي قمنا به معا

معنا ومــن يقف خلفنا، ومــن الصعب تحديد 
هوية أي شخص«.

»بعد الدقيقة 76 أعتقد اننا شعرنا باإلرهاق، 
لــكــن الـــهـــدف األول الـــــذي ســجــلــنــاه مــنــحــنــا قــوة 

إضافية. أعتقد أن المباراة األولى ضد كرواتيا كانت 
، ومن 

ً
األصعب، ألن منافسنا لعب مباراة جيدة جدا

الصعب الضغط على كرواتيا، ولكن أمــام بلجيكا 
 في 

ً
كان من األسهل ممارسة الضغوط، وخصوصا

وسط الملعب، وارتكبوا أخطاء«.
)أ ف ب(

صابيري: يوم كبير للمغرب
ــــب الــمــنــتــخــب  ــال عـــبـــد الــحــمــيــد صـــابـــيـــري العـ ــ قـ
المغربي، الذي سجل الهدف األول: »هذا يوم كبير 
لــلــمــغــرب. حــاولــنــا تــقــديــم كــل شـــيء لــلــفــوز فــي هــذه 
المباراة. حصلنا على ركلة ثابتة وطلبت تنفيذها 

وهذا ما حصل فانتهت الكرة بالشباك«.
وبــدوره قال زميله سليم أمالح:«نحن نلعب من 
أجل الشعب المغربي الشغوف بكرة القدم. سعداء 
اليوم وفخورون بالفوز. كنا نرغب في االنتصار في 
 بالنسبة لي كوني ولدت في 

ً
هذه المباراة خصوصا

بلجيكا وليس هناك شعور أفضل من اليوم. نحن 
هنا من أجل اللعب والفوز، لم نفكر في أن المغرب لم 
 )على اسكتلندا في مونديال فرنسا 

ً
يفز منذ 24 عاما

1998 وكـــان الــثــانــي بعد األول على الــبــرتــغــال عام 
1986(. لن نقف هنا وسنواصل العمل والتركيز على 

اللقاء األخير بجدية من أجل التأهل«.
»نحاول الفوز في كل مباراة وهذا 
هــو الــهــدف الـــذي نتمنى أن نحققه. 
ستكون المباراة األخيرة معقدة ألننا 

نعرف منتخب كندا ويجب أن نتعامل 
بجدية من أجل صدارة المجموعة«.

ومـــن جــانــبــه، قـــال يــحــيــى عــطــيــة الــلــه مــدافــع 
المنتخب المغربي: »يوم تاريخي ألننا استطعنا 
تحقيق االنتصار في المونديال بعد فترة طويلة. 
أشكر الجمهور الذي حضر اليوم بكثافة وساندنا 
من الدقيقة األولى حتى آخر ثانية من المباراة. 
نهنئ الالعبين والجمهور. الجمهور المغربي 
جــمــهــور كــبــيــر، أجــــواء عــالــمــيــة... أشــعــر بالفخر 

وتبقى أمامنا مقابلة كندا«.

هازارد: لم نستغل الفرص
قال إدين هازارد نجم المنتخب 
الــبــلــجــيــكــي ونـــــــادي ريــــــال مـــدريـــد 
ــانـــي: »حــصــلــنــا عــلــى بعض  ــبـ االسـ
الـــفـــرص، لــكــن مــع العــبــيــن مــن هــذه 
النوعية تعّين علينا تقديم ما هو 
أفضل. لعبنا أفضل من مباراة كندا 
لكننا خسرنا. هذه هي كرة القدم. 

تهانينا للمغرب«.
وقال هازارد إن »فرصة المنتخب 
البلجيكي في التأهل للدور الثاني 
ال تــزال سانحة، ال سيما من خالل 
ــلــــى الــمــنــتــخــب  تـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز عــ
ــو الــــهــــدف الــمــقــبــل  ــ الــــكــــرواتــــي، وهـ
 الــى ان منتخب بالده 

ً
لنا«، مشيرا

يملك مــن الالعبين الــقــادريــن على 
التعامل مع هذه الظروف لتجاوز 
 نحو الدور 

ً
كرواتيا والمضي قدما

ثمن النهائي. 
وأرجــع هــازارد خسارة المباراة 
الى عدم استغالل الفرص، ال سيما 
أن مثل هذه المسابقات من الصعب 

التعويض فيها. 
هازارد)ا ف ب(

أعمال عنف في بروكسل بعد الخسارة
اندلعت أعمال عنف في بروكسل، 
ــرات«  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــم »عـ ــ ــاجــ ــ ــــث هــ ــيـ ــ أمـــــــــــس، حـ
األشــخــاص أمــالكــا عــامــة وعناصر 
أمــن، إثر فوز منتخب المغرب على 
نظيره البلجيكي في نهائيات كأس 
العالم لكرة القدم في قطر، وفق ما 

أفادت الشرطة.
وأوردت الــشــرطــة، فــي بــيــان، أنه 
حتى ما قبل نهاية المباراة »سعى 
عشرات األشخاص بعضهم يرتدي 
أغطية رأس، إلى مواجهة الشرطة« 
 

ّ
في وسط المدينة »األمــر الذي أخل

باألمن العام«.
وأضــــافــــت أنـــــه جـــــرى اســـتـــخـــدام 
مــفــرقــعــات وإلـــقـــاء مــقــذوفــات، فيما 
ــرم  ــ ــبـــعـــض بـــعـــصـــي وأضــ ـــح الـ

ّ
ــل تـــسـ

آخــــرون حــريــقــا فــي الــطــريــق الــعــام، 
وخّربوا إشارة مرور.

وأوضحت الشرطة أن »صحافيا 
ــه بـــمـــفـــرقـــعـــات«،  ــهــ ــــي وجــ ــيــــب فـ أصــ
ـــــل عـــنـــاصـــرهـــا بــاســتــعــمــال 

ّ
وتـــــدخ

ــاز الــمــســيــل  ــغــ خـــراطـــيـــم الـــمـــيـــاه والــ
للدموع.

وتــعــامــل نــحــو مــئــة مـــن عــنــاصــر 

ــوادث، وقــــد أصــيــب  األمـــــن مـــع الـــــحـــ
بعضهم بمقذوفات أثناء التدخل.

ــة الــــســــكــــان  ــ ــرطــ ــ ــشــ ــ ــت الــ ــ ــبــ ــ ــ ــال ــ وطــ
ب مناطق معّينة 

ّ
والمشجعين بتجن

من وسط المدينة، وأغلقت محطات 
مترو وشوارع للحد من االزدحام.

وقــــــال رئـــيـــس بـــلـــديـــة بـــروكـــســـل، 
فيليب كلوز، عبر تويتر »أدين بأشد 
العبارات األحــداث التي وقعت بعد 

ــيـــوم. لــقــد تــدخــلــت الــشــرطــة  ظــهــر الـ
ــدوم  ــزم. لـــذلـــك أنـــصـــح بـــعـــدم قــ ــحــ بــ
ــــط الــمــديــنــة.  ــــى وسـ الــمــشــجــعــيــن إلـ
الــشــرطــة تــبــذل كـــل مـــا فـــي وســعــهــا 

للحفاظ على النظام العام«.

)أ ف ب(

فرحة العبي المغرب بالهدف الثاني

 في الدور الثاني
ً
 في الدور الثاني»أسود األطلس« يضع قدما
ً
»أسود األطلس« يضع قدما

ً
 عاما
ً
ين للبلجيكي بعد 2828 عاما ين للبلجيكي بعد رد الدَّ رد الدَّ

وليد الركراكيصابيري

إضرام النار في عربات إلكترونية وسط بروكسل )أ ف ب(

قّبل ابنها )أ ف ب(
ُ
والدة المدافع أشرف حكيمي ت
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    المباراة في سطور

المباراة: كرواتيا- كندا 1-4
الملعب: استاد خليفة الدولي، الدوحة

ً
الجمهور: 44374 متفرجا

الدور األول - الجولة الثانية
المجموعة السادسة

الحكم: األوروغوياني أندريس ماتونتي كابريرا

األهداف:
كرواتيا: أنــدري كراماريتش )36 و70(، ماركو 

ليفايا )44(، لوفرو ماير )4+90(.
كندا: ألفونسو ديفيس )2(

اإلنذارات:
كندا: تايجون بيوكانن )52(، كمال ميلر )85(

كــرواتــيــا: ديــان لوفرين )56(، لوكا مودريتش 
)85(

التشكيلتان:
كرواتيا: دومينيك ليفاكوفيتش، ديان لوفرين، 
بورنا سوسا، يوسيب يورانوفيتش، يوشكو 
غفارديول، لوكا مودريتش )ماريو باشاليتش 
86(، إيفان بيريشيتش )ميسالف أورشيتش 
86(، مــاتــيــو كوفاتشيتش )لــوفــرو مــايــر 86(، 
مــارســيــلــو بــروزوفــيــتــش، أنــــدري كــرامــاريــتــش 
)نيكوال فالشيتش 72(، ماركو ليفايا )برونو 

بتكوفيتش 60(.
المدرب: زالتكو داليتش

كـــنـــدا: مـــيـــالن بــــوريــــان، كـــمـــال مــيــلــر، ستيفن 
فيتوريا، أليستير جونستون، ريتشي الريــا 
)جــونــيــور هــويــلــيــت 62(، ستيفن اوســتــاكــيــو 
)إسماعيال كونيه 46(، أتيبا هاتشينسون )سام 
أديكوغبي 72(، كايل الرين )جوناثان أوسوريو 
46(، ألفونسو ديفيس، جوناثان ديفيد )لوكاس 

كافاليني 72(، تايجون بيوكانن.
المدرب: اإلنكليزي جون هيردمان

)أ ف ب(

نجح المنتخب الكرواتي في 
تحقيق الفوز على نظيره 

الكندي بنتيجة 4-1، ضمن 
منافسات المجموعة السادسة 
من بطولة كأس العالم )قطر 

.)2022

قــلــب المنتخب الــكــرواتــي تــأخــره 
بهدف مبكر إلى فوز 4-1 أمس، ضمن 
منافسات الجولة الثانية بالمجموعة 
الــســادســة بــكــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم 
المقامة حاليا في قطر، ليتأكد رسميا 
خروج المنتخب الكندي من البطولة. 
ورفع المنتخب الكرواتي رصيده 
ــقـــاط، لــيــتــصــدر الــمــجــمــوعــة  إلــــى 4 نـ
بفارق األهــداف عن المغرب صاحب 
المركز الثاني، بينما يحتل المنتخب 
الكندي المركز الرابع واألخير بدون 
رصيد من النقاط، ويحتل المنتخب 
الــبــلــجــيــكــي الــمــركــز الــثــالــث بــرصــيــد 

ثالث نقاط. 
ــنــــدي فــي  ــكــ ــدم الـــمـــنـــتـــخـــب الــ ــ ــقـ ــ وتـ
الدقيقة الثانية عن طريق ألفونسو 
ــبــــل أن يــــــــدرك الــمــنــتــخــب  دايــــــفــــــز، قــ
الكرواتي التعادل عن طريق أندريه 
كـــارامـــاريـــتـــش فــــي الـــدقـــيـــقـــة 36، ثــم 
ســجــل مــاركــو ليفايا الــهــدف الثاني 

في الدقيقة 44. 
وعاد كاراماريتش ليسجل الهدف 
الــثــانــي لــه والــثــالــث لــكــرواتــيــا، فيما 

أضاف لوفرو ماير الهدف الرابع في 
الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب 

بدال من الضائع للشوط الثاني. 

هدف مبكر 

ــــة األولـــــــــــــــى، نـــجـــح  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــدقـ وفـــــــــي الـ
المنتخب الكندي في تسجيل هدف 
الــتــقــدم عـــن طــريــق ألــفــونــســو دايــفــز، 
الذي ارتقى لكرة عرضية نفذها زميله 
تاخون باكونان، ليوجهها بضربة 
رأس في شباك ليفاكوفيتش حارس 
مرمى كرواتيا، مسجال أسرع أهداف 
البطولة. وكان المنتخب الكندي هو 
األفضل في الشوط األول، حيث هدد 
مرمى كرواتيا في أغلب فتراته، ولم 
يكتف بتسجيل الــهــدف فحسب، بل 
تألق أكثر من العب في صفوفه مثل 
تــاجــونــان بــاكــون وألــفــونــســو دايــفــز 
والعـــــــب الــــوســــط الـــمـــخـــضـــرم أتــيــبــا 

هاتشنسون. 
وفــــي الــدقــيــقــة 26 ســجــل أنـــدريـــه 
كراماريتش هدف التعادل للمنتخب 

الــكــرواتــي، لــكــن الــحــكــم ألــغــى الــهــدف 
بــداعــي التسلل. وانتفض المنتخب 
الكرواتي وتحسن أداءه شيئا فشيئا، 
وأصبح يشن الهجمات على المرمى 
الكندي، وكــان المحرك الرئيسي في 
ذلــك لــوكــا مــودريــتــش، قــائــد الفريق، 
ونجم ريال مدريد اإلسباني. وتصدى 
ــرمـــى  مـــــيـــــالن بــــــــورخــــــــان، حـــــــــارس مـ
المنتخب الكرواتي لفرصة خطيرة 
من ماركو ليفايا في الدقيقة 34، لكن 
الــصــمــود الــكــنــدي أمــــام الــمــحــاوالت 
الـــكـــرواتـــيـــة انــتــهــى فـــي الــدقــيــقــة 36، 
حينما نجح كراماريتش في تسجيل 
هــدف التعادل، عندما تلقى تمريرة 
على الجهة اليسرى لمرمى كندا من 
زميله إيفان برسيتش، ليضع الكرة 

في الشباك لتتعادل الكفتان.

كرة زاحفة 

ــم يــكــتــف الــمــنــتــخــب الــكــرواتــي   ولـ
بتسجيل هدف التعادل، لكنه أضاف 
ــــن طـــريـــق  ــانــــي عـ ــثــ ــــدف الــ ــهـ ــ ــا الـ أيــــضــ

مــاركــو ليفايا الـــذي تسلم كــرة على 
ــزاء مــــن زمــيــلــه  ــ ــجـ ــ حـــــــدود مــنــطــقــة الـ

الــمــدافــع جــوســيــب يــورانــوفــيــتــش، 
ليسددها كــرة أرضية زاحفة 
في الشباك. ولم تشهد باقي 
دقـــــائـــــق الـــــشـــــوط األول أي 
جديد، ليطلق الحكم صافرة 
ــقـــدم الــمــنــتــخــب  ــتـ نـــهـــايـــتـــه بـ

الــــكــــرواتــــي بـــهـــدفـــيـــن مــقــابــل 
هــــــــــــدف. ومــــــــــع بـــــدايـــــة 

الشوط الثاني، عزز 
المنتخب الكرواتي 
ســـــــيـــــــطـــــــرتـــــــه عــــلــــى 
الـــــمـــــبـــــاراة، وهـــاجـــم 

ــان فــي  ــ ــورخـ ــ مــــرمــــى بـ
أكــــــثــــــر مـــــــن مـــنـــاســـبـــة 

بهدف التسجيل للمرة 
الثالثة. ونجح المنتخب 
الـــكـــرواتـــي فـــي تسجيل 
الهدف الثالث عن طريق 
كراماريتش في الدقيقة 
69، حــيــنــمــا تــســلــم كــرة 
عرضية طويلة من إيفان 

برسيتش، ليراوغ مدافعا كنديا، ثم 
يسدد كرة عانقت الشباك. 

وواصــــــــــل الـــمـــنـــتـــخـــب الــــكــــرواتــــي 
سيطرته ونجح في إضافة الهدف 
الـــرابـــع فـــي الــدقــيــقــة الـــرابـــعـــة من 
ــتـــســـب بـــــــدال مــن  ــمـــحـ الـــــوقـــــت الـ
ــــي،  ــانـ ــ ــثـ ــ ــــوط الـ ــــشـ ــلـ ــ الـــــضـــــائـــــع لـ
بـــعـــد انــــفــــراد الـــبـــديـــل مــيــســالف 
ــــش، لـــيـــمـــررهـــا إلـــى  ــتـ ــ ــيـ ــ أورسـ
الـــبـــديـــل االخـــــر لــوفــرو 
مــــــــايــــــــر الــــــــــــــــذي لــــم 
يــجــد صــعــوبــة في 
إيــداعــهــا الشباك. 
ولم تشهد باقي 
ــائــــق الـــشـــوط  دقــ
الــــــــــثــــــــــانــــــــــي أي 
ــــد، لــيــطــلــق  ــديــ ـــ جـ
الحكم صــافــرة نهايتها 

بفوز كرواتيا 1-4.
  )د ب أ(

 كرواتيا تقلب تأخرها  كرواتيا تقلب تأخرها 
وتقصي كندا من المونديالوتقصي كندا من المونديال

قـــال العـــب المنتخب الــكــنــدي ستيفن 
فيتوريا، إن منتخب بــالده بــدأ المباراة 
 
ً
، »مما أتاح لنا فرصة التقدم«، مشيرا

ً
جيدا

إلى أن منتخبه فقد السيطرة على المباراة 
في بعض أوقات المباراة في الشوط األول 

فتلقى من خالله هدفين. 
ــال فــيــتــوريــا إن »مــنــتــخــب كــرواتــيــا  وقــ
 وتلقينا جزاءنا منه أثر تقدمنا 

ً
كان قويا

بشكل كبير كما لم نتمكن من التسجيل 
بعدها«. 

وأوضح أن منتخبه حاول أن يبذل كل 
جهده لمحاولة تعديل النتيجة، غير أن 
استمرارنا بنفس الرتم صّعب من مهمتنا، 
السيما بعد أن تلقينا الهدف تلو اآلخر، 

مما صّعب المهمة بشكل كبير.

فيتوريا: فقدنا السيطرةفيتوريا: فقدنا السيطرة

فيتوريا مع مودريتش خالل المباراة

 بيتكوفيتش: يجب 
أن نتصدر المجموعة

قال العب المنتخب الكرواتي برونو بيتكوفيتش إنه »يجب 
علينا أن نكون أقوياء، وبــذل كل ما في وسعنا لنثبت أننا 
 إلى 

ً
فريق قوي مثل ما  قدمناه أمام المنتخب الكندي«، مشيرا

أنه »يجب أن نستفيد بكل ما لدينا من خبرة للفوز، ويجب 
علينا ان نكون في المركز األول في هذه المجموعة«. 

وقال بيتكوفيتش إن منتخب بالده في النسخة السابقة 
 لمواصلة 

ً
 ثقيال

ً
 للبطل، »وهذا يضع علينا حمال

ً
كان وصيفا

المشوار«، وتحقيق النتيجة اإليجابية أواًل أمــام المنتخب 
البلجيكي في المباراة المقبلة، ثم تصدر المجموعة، ومن 

ثم التفكير في مباريات الدور الثاني.

https://www.aljarida.com/article/5904
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البرازيل البرازيل xx سويسرا سويسرا

السيليساو يطمح إلى اجتياز »كمين« سويسرا

عقب أدائه الرائع في مستهل حملته 
نحو استعادة اللقب الغائب عنه منذ 20 
عاما، يطمح منتخب البرازيل في التقدم 
خطوة أخــرى نحو بلوغ دور الـــ16 في 
نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة 
حــالــيــا بــقــطــر، عــنــدمــا يـــواجـــه منتخب 

سويسرا اليوم. 
ويلعب المنتخب البرازيلي، صاحب 
الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عـــدد مــــرات الــفــوز 
ــكـــأس الـــعـــالـــم بـــرصـــيـــد 5 ألــــقــــاب، مــع  بـ
منتخب ســويــســرا، على ملعب )974(، 
ــنــــافــــســــات الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة  ضــــمــــن مــ
لمباريات المجموعة السابعة من مرحلة 

المجموعات في المونديال القطري. 

واستهل منتخب البرازيل مشواره 
في المجموعة على أفضل وجه، عقب 
فوزه -2صفر على منتخب صربيا في 
الجولة االفتتاحية الخميس الماضي، 
ليحصد أول ثالث نقاط في مسيرته، 
ويتصدر جــدول ترتيب المجموعة، 
ــرب مــالحــقــيــه  ــ ــام أقــ ــ ــــدف أمــ ــفــــارق هـ بــ
منتخب سويسرا، الذي تغلب 1 - صفر 
على منتخب الكاميرون في الجولة 

األولى أيضا.
 وربــمــا يحجز منتخب الــبــرازيــل 
مـــقـــعـــده رســـمـــيـــا فــــي الـــــــدور الــمــقــبــل 
دون انــتــظــار الــجــولــة األخـــيـــرة، حــال 
فــوزه على سويسرا، وتعثر منتخب 

الـــكـــامـــيـــرون فـــي لــقــائــه مـــع صــربــيــا 
بنفس الجولة. 

ورقة العبور

أمـــــــــا مــــنــــتــــخــــب ســــــويــــــســــــرا، فـــمـــن 
الــمــمــكــن أن يــقــتــنــص ورقـــــة الــعــبــور 
لـــأدوار اإلقــصــائــيــة، حــال فـــوزه على 
البرازيل، وتعثر منتخب صربيا أمام 

الكاميرون. 
ويــبــحــث كــل منتخب عــن تحقيق 
ــلــــى اآلخـــــــــر فــي  انـــــتـــــصـــــاره األول عــ
مواجهتهما الثالثة في كأس العالم، 
ــتـــعـــادل نــفــســه على  بــعــدمــا فــــرض الـ

مباراتيهما السابقتين في المونديال، 
حيث تــعــادال 2-2 بنسخة المسابقة 
الــتــي أقــيــمــت بــالــبــرازيــل عـــام 1950، 
فيما تعادال 1-1 في النسخة الماضية 

بروسيا عام 2018.
ويخوض البرازيل المباراة بغياب 
نــيــمــار ، وعــلــى الــرغــم مــن المستوى 
الرائع لنيمار في الفترة األخيرة، فإن 
غــيــابــه لــن يــكــون مــؤثــرا بــشــكــل كبير 
على منتخب الــبــرازيــل، الـــذي يمتلك 
كتيبة مذهلة من النجوم، خاصة في 

خط الهجوم. 
ويــــبــــدو ريـــتـــشـــارلـــيـــســـون جـــاهـــزا 
لقيادة هجوم البرازيل اليوم، السيما 

بــعــد قـــوة الـــدفـــع الــتــي حــصــل عليها 
عقب تسجيله هدفي الفريق في مرمى 

صربيا. 
ـــل  ــرازيــ ــ ــبـ ــ كــــمــــا يــــضــــم مـــنـــتـــخـــب الـ
فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور ورودريــــغــــو، 
ــــي،  ــانـ ــ ــبـ ــ ــد اإلسـ ــ ــدريــ ــ ــائــــي ريـــــــــال مــ ــنــ ثــ
وجابرييل جيسوس، مهاجم أرسنال 
اإلنكليزي، ورافينيا نجم برشلونة 
اإلســبــانــي، وجميعهم لديهم الــقــدرة 

على تعويض غياب نيمار. 

الخروج بنتيجة إيجابية

مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، يــــطــــمــــح مـــنـــتـــخـــب 

سويسرا، الذي يشارك للمرة الـ12 في 
المونديال، للخروج بنتيجة إيجابية 
تعزز من آماله في الصعود لــأدوار 
اإلقصائية للمرة الثامنة في تاريخه 
والــثــالــثــة على الــتــوالــي بالمونديال، 
وذلك قبل لقائه المرتقب مع صربيا 

في ختام دور المجموعات. 
ويضم منتخب سويسرا الثنائي 
جرانيت تشاكا وشــيــردان شاكيري، 
ــيـــرة فــي  ــبـ ــبــــرة كـ الـــلـــذيـــن يـــمـــلـــكـــان خــ
خــط الــوســط، وكــذلــك المهاجم بريل 
إيــمــبــولــو، الــــذي أحــــرز هـــدف الــفــريــق 

الوحيد في الكاميرون. 
)د ب أ(

... والعبو المنتخب السويسري في المباراة السابقةالعبو المنتخب البرازيلي خالل المباراة السابقة

ريشارليسون يسرق األضواء
انتهز المهاجم البرازيلي ريشارليسون بسرعة فرصة 
 مع بالده بمونديال قطر 2022 في كرة 

ً
مشاركته أساسيا

القدم، فقادها إلى الفوز على صربيا، بتسجيله هدفين، 
 موسمه المتقلب مع نادي توتنهام اإلنكليزي.

ً
معوضا

بعد أن أمضى موسمه األول مع توتنهام في ظل الهداف 
األول هاري كين، خطف ريشارليسون األضواء في المباراة 
ــــى، ووضــــع حــامــل الــلــقــب خــمــس مــــرات فـــي صـــدارة  األولــ
 فوز سويسرا على 

ً
المجموعة السابعة، التي شهدت أيضا

الكاميرون بهدف.
بفضل هدفيه في الشوط الثاني، تفادت البرازيل بداية 
متعثرة على غــرار األرجنتين الخاسرة أمــام السعودية، 

وألمانيا أمام اليابان بنتيجة واحدة 2-1.
جاء الهدف الثاني البن الخامسة والعشرين من كرة 
أكروباتية جميلة وسط المنطقة، أكــدت حضوره القوي 
مطلع الــمــونــديــال األول فــي الــشــرق األوســــط والمنطقة 

العربية.
لكن في المباراة التالية للبرازيل، اليوم، ضد سويسرا 
عــلــى اســتــاد 974، ســيــكــون الــعــبء الــهــجــومــي أكــبــر على 
ريشارليسون، في ظل اإلصابة المقلقة لنجم المنتخب 
نيمار بالتواء فــي كاحله وإعـــالن غيابه لمباراة واحــدة 

 وعلى األقل حتى نهاية الدور األول، وفق تقارير.
ً
رسميا

في ظل غياب نيمار، أغلى العب في العالم عندما جلبه 
بــاريــس ســان جــرمــان الفرنسي مــن برشلونة اإلسباني، 
سيكون أمام مدربه تيتي العديد من الخيارات، على غرار 
فينيسيوس جــونــيــور، وغــابــريــال جــيــزوس، ورافاينيا، 

أنتوني، وغابريال ومارتينيلي ورودريغو.
 لتوتنهام، حيث يحظر عليه شغل مركز المهاجم 

ً
وخالفا

الرئيس، في ظل وجود هداف مونديال 2018 هاري كين، 

أوكــل مهمة التسجيل لدى »سيليساو«، وأن يكون مركز 
الثقل التهديفي.

بعد مــبــاراة صــربــيــا، قـــال الــمــدرب تيتي إن بمقدوره 
اختيار عدة العبين لمركز رأس الحربة، وفق متطلبات 

وظروف كل مباراة.
يعتبر تيتي أن ريشارليسون هو األفضل لديه لتوفير 

اللمسة األخيرة وصاحب غريزة المفترس التي لم يظهرها 
مع توتنهام، بعد أن جلبه المدرب اإليطالي أنتونو كونتي 

من إيفرتون الموسم الماضي مقابل 72 مليون دوالر.
لم يتوقع المدرب اإليطالي أن يسجل هدفين فقط في 
15 مباراة هذا الموسم، بعد أن سرق األضواء مع إيفرتون، 

 في 39 مباراة مع البرازيل.
ً
وسجل حتى اآلن 19 هدفا

ريشارليسون

فينيسيوس إلثبات قدراته
بــُعــمــر الــثــانــيــة والــعــشــريــن، حــرق 
فينيسيوس جــونــيــور الــمــراحــل في 
ناديه ريال مدريد اإلسباني ومنتخب 
ر  بالده البرازيلي بسرعة هائلة، ليذكِّ
 بمسيرة النجم البرازيلي اآلخر 

ً
كثيرا

نيمار. لكن في غياب »ني« المصاب 
دقت ساعة الحقيقة أمام فينيسيوس 

د المسار. ليعبِّ
ــرة بــــيــــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــه كـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــشـ ــ ــ أوجــــــــــــــــه الـ
فينيسيوس ونيمار، فكالهما مراوغ 
مــن الــطــراز الــرفــيــع، التعاقد مــع نــاٍد 
إسباني عريق في سن مبكرة، إحراز 
أول دوري أبطال أوروبا مباشرة بعد 
ذلك، والمشاركة في كأس العالم بُعمر 

الثانية والعشرين.
لكن فينيسيوس )17 مباراة دولية 
وهــــدف واحــــد( ال يــــزال مــوهــبــة خــام 
صت بــاكــورة 

َّ
بحاجة إلــى صــقــل، لخ

مبارياته فــي نهائيات كــأس العالم 
ضد صربيا )2 - صفر( الموهبة التي 
 األخطاء التي 

ً
يتمتع بها، لكن أيضا

يمكن أن يرتكبها.
وإذا كان »فيني« نجح في مراوغة 
، فإنه 

ً
 وتكرارا

ً
المدافعين الصرب مرارا

لــم يــنــجــح فــي تــرجــمــة الــفــرص التي 
سنحت له إلى أهداف، لكنه بالمقابل 
ــد الـــطـــولـــى فــــي هــدفــي  ــيـ ــانـــت لــــه الـ كـ
الـــبـــرازيـــل، ألن تــســديــدتــه ارتــــدت من 
الحارس، وتهيأت أمام ريشارليسون، 
ليتابعها األخير داخل الشباك، قبل 

أن يكون صاحب التمريرة 
الحاسمة لأخير الذي 

 من حركة 
ً
سجل هدفا

أكروباتية رائعة.
ــــي« مـــطـــالـــب  ــنـ ــ ــيـ ــ »فـ
بـــمـــواصـــلـــة الــنــســج 
على المنوال اليوم، 
حيث سيتعين على 

ــمــــدرب تــيــتــي إجــــراء  الــ
تــعــديــل هــجــومــي فـــي غــيــاب 

نيمار.
بيد أن فينيسيوس أظهر 
في ريــال مدريد قدرته على 
ل المسؤولية، كما فعل  تحمُّ
بتسجيله الهدف الوحيد في 
نهائي دوري أبطال أوروبــا 

في مرمى ليفربول اإلنكليزي 
ــر مــايــو الــمــاضــي، أو في  أواخــ

مطلع الموسم الحالي مع ريال 
 فــي غــيــاب هــداف 

ً
مــدريــد أيــضــا

الفريق كريم بنزيمة، من خالل 
تسجيله 10 أهداف.

فــي بــدايــة مسيرته، كــان هذا 
ــو دي  الــــالعــــب، الـــمـــولـــود فـــي ريــ

 مــنــافــســيــه 
ً
جـــانـــيـــرو، يـــزعـــج كـــثـــيـــرا

وأنـــصـــاره، ألنــه كــان يلعب بشكل 
فردي وبأسلوب استفزازي.

فينيسيوس جونيور

سومر

سومر... »المالك« الحارس
تراهن سويسرا على »مالكها« الحارس 
يـــان ســـومـــر، الــمــتــخــصــص فـــي صـــد ركـــالت 
الجزاء والكرات على الخط، عندما تواجه 

البرازيل اليوم.
لبلوغ ربع نهائي البطولة القارية، عّوض 
الـــســـويـــســـريـــون تـــأخـــرهـــم بــهــدفــيــن قـــبـــل 9 
دقائق من نهاية الوقت األصلي، ثم قادهم 
ســومــر إلـــى الــفــوز بــصــده ركــلــة ترجيحية 

للنجم كيليان مبابي )3-3 ثم 4-5(.
ويــتــمــتــع ابـــن الــثــالــثــة والــثــالثــيــن بــمــزايــا 
ــرار مـــهـــارتـــه لــــدى حــيــازة  ــ مـــتـــعـــددة عــلــى غـ
الكرة، وصالبته على الخط، وليونة تسمح 

له باالرتماء في اللحظة األخيرة.
مـــع الــمــنــتــخــب، خــــرج فـــائـــزا فـــي آخــــر 5 
مـــبـــارزات مــع ركـــالت الـــجـــزاء، مــســاهــمــا في 
منح بالده الفوز ضد تشيكيا، وخصوصا 

بــطــاقــة تــأهــل مــبــاشــرة لــكــأس الــعــالــم في 
مــجــمــوعــة ضــمــت إيــطــالــيــا بــطــلــة أوروبـــا 

التي انزلقت أمام سويسرا مرتين )0-0 ثم 
1-1( قبل أن تودع في الملحق وتكون أبرز 

مــنــتــخــب يــغــيــب عـــن الــمــونــديــال 
القطري.

ــيـــن ســيــغــيــب  ــــي حـ وفــ
الــمــهــاجــم نــيــمــار عــن 

ــل  ــرازيــ ــبــ صــــفــــوف الــ
بـــســـبـــب الـــتـــواء 
في كاحله ضد 
صــربــيــا )0-2(، 
تملك سويسرا 
الفائزة افتتاحا 
على الكاميرون 
ــنـــهـــا  بـــــهـــــدف ابـ
بـــريـــل إمــبــولــو، 

حــارســا دمـــر اإلســبــانــي ســيــرخــيــو رامـــوس 
عــــنــــدمــــا أوقـــــــــف ركــــلــــتــــي جـــــــــزاء لـــلـــمـــدافـــع 
الــمــخــضــرم فـــي لــيــلــة واحــــدة بــــدوري األمـــم 

األوروبية )1-1( في نوفمبر 2020. 
ــة، ســـجـــل الـــالعـــب  ــ ــديـ ــ ــلـــى صــعــيــد األنـ وعـ
 بصده 

ً
 قياسيا

ً
الــســابــق لــنــادي بــازل رقــمــا

19 كرة ضد بايرن ميونيخ نهاية أغسطس 
)1-1 في الدوري(، بفارق كبير بلغ 5 صدات 

عن الرقم السابق.
وتـــنـــهـــد الـــســـويـــســـريـــون عـــنـــدمـــا تــعــرض 
ــر، خـــالل  ــتــــوبــ ــتــــواء فــــي 18 أكــ ــلـــه لــــاللــ كـــاحـ
مــســابــقــة كــــأس ألــمــانــيــا ضـــد دارمـــشـــتـــادت 
الــمــتــواضــع، وتــزامــنــت اإلصــابــة مــع أخــرى 
لبديله في المنتخب يوناس أوملين، بعد 
خمسة أيام مع فريقه مونبلييه الفرنسي.

لــكــن الـــمـــدرب مــــراد يــاكــيــن خــاطــر 
بجلب الحارَسين، وإذا لم يكن 
 فـــي الـــمـــبـــاراة 

ً
ســـومـــر مــقــنــعــا

ــتـــي خــســرتــهــا  ــة الـ ــداديـــ اإلعـــ
ســويــســرا ضــد غــانــا )2-0(، 
إال أنـــه حــصــل عــلــى جــائــزة 
أفــضــل العــب بــالــمــبــاراة ضد 
ــيــــرون فــــي افـــتـــتـــاح  ــامــ ــكــ الــ

المونديال.

لعنة إصابة نيمار تلقي لعنة إصابة نيمار تلقي 
بظاللها على البرازيلبظاللها على البرازيل

أراد نيمار أن يكون مونديال قطر 2022 فرصة لالنضمام إلى نادي 
عظماء البرازيل وقيادة »سيليساو« الى لقبه األول منذ 2002 والسادس 
في تاريخه، لكن مشهد 2014 قد يتكرر بعد تعرضه لإلصابة مجددا، وهذه 

المرة منذ المباراة االفتتاحية.
لكن الفرحة البرازيلية لم تكتمل بعد إصابة نيمار، حيث كتب الالعب في 
حسابه على إنستغرام: »اليوم، إنها إحدى أسوأ اللحظات في مسيرتي... 

وأكثر من ذلك، )أن تحصل اإلصابة( في كأس العالم مرة أخرى«.
وأصيب نيمار سابقا في الكاحل األيمن عام 2019، مما أجبره على 

االنسحاب من المشاركة في مسابقة كوبا أميركا.
ودخل نيمار، الذي يخوض كأس العالم للمرة الثالثة في سن الثالثين، 
هذه المسابقة في حالة جيدة، بعد بداية صاخبة للموسم بقميص ناديه 

باريس سان جرمان.
وإصابة نيمار، تعيد إلى األذهــان ما حصل في مونديال 2014 على 
أرض البرازيل، حين تعرض إلصابة قوية في الظهر خالل مباراة الدور ربع 
النهائي ضد كولومبيا، ما حرمه من التواجد مع منتخب بالده في الدور 
نصف النهائي الذي تلقى فيه هزيمة مذلة تاريخية على يد ألمانيا 7-1.

صحيح أن البرازيل تملك ترسانة هجومية لالستعانة بها في المواجهة 
الثالثة مع سويسرا بالنهائيات، بعد دور المجموعات لنسختي 1950 
)2-2( و2018 )1-1(، لكن غياب العب بهالة نيمار ستؤثر بالتأكيد على 
معنويات »سيليساو« في مواجهة فريق صعب المراس تسبب في غياب 
إيطاليا عن النهائيات للمرة الثانية تواليا بالتفوق عليها في التصفيات 
األوروبية )تصدر المجموعة وأجبرها على خوض الملحق، حيث سقطت 

أمام مقدونيا الشمالية(.

كاسيميرو: لدينا 
خيارات عديدة

ــتـــخـــب  ــنـ ـــم الـــمـ ــجــ أعــــــــــــرب نـــ
البرازيلي كارلوس كاسيميرو 
ــه بـــــــــأن الـــمـــنـــتـــخـــب  ــتــ ــقــ عـــــــن ثــ
البرازيلي بإمكانه أن يمضي 

قدما دون نجمه نيمار.
وقال كاسيميرو، لصحيفة 
غلوبو البرازيلية، »إذا واصلنا 
الحديث عن نيمار فسنبقى هنا 
أليــام نظرا ألهميته. إنــه نجم 
ــذي يصنع الــفــارق،  الــفــريــق الــ
لكن لدينا العــبــون مماثلون، 
رافينيا وفينيسيوس جونيور 
وريتشارليسون، لدينا خيارات 

عديدة«.
وأردف: »نيمار أحــد أفضل 
الــالعــبــيــن فــي الــعــالــم، ولــســوء 
الحظ لن يتواجد في المباراة 
الــمــقــبــلــة، لــكــن لــديــنــا العــبــون 
يستطيعون تعويضه، بالطبع 
ليس بنفس مستواه«.  )د ب أ(

نيمار

كاسيميرو
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لقاء الفرصة األخيرة بين الكاميرون وصربيا

ــه  ــيـ ــديـ لـــــم يـــســـتـــطـــع مـــــــــدرب فــــرنــــســــا، ديـ
ديــشــامــب، إخــفــاء ســعــادتــه الــغــامــرة بتأهل 
»البلوز« لدور الـ16 من مونديال قطر، والذي 
عــزاه إلــى »القوة الجماعية« لفريقه، والتي 
أضيفت إليها »الموهبة الفردية« التي أبرز 
فيها أداء المهاجم الــشــاب كيليان مبابي، 
الـــذي اعــتــبــره »قــاطــرة« المنتخب فــي كأس 

العالم.
وفي تصريحات بعد المباراة، التي فاز 
فيها المنتخب الفرنسي أمام الدنمارك )2-

1(، قال ديشامب عن مبابي، صاحب هدفي 
فرنسا: »إنــه العــب غير عــادي، لديه القدرة 
على إحداث فرق. لقد عومل بشكل سيئ من 
قبل المدافعين، لكن كونه محاطا بآخرين 
يشكلون أيضا خــطــورة للخصم، سمح له 

بالحصول على مساحة أكبر«.
وتابع: »لقد انضم إلى المجموعة وحدد 
كأس العالم هذه كهدف له. نحن بحاجة إلى 
كيليان عظيم، إنه قائد فريق، ليس بسبب ما 

يقوله، ولكن ما يفعله، إنه قاطرة«.
وأصر المدرب على أن مبابي يريد الفوز 
بكأس العالم للمرة الثانية، لكنه نفى زيادة 
مسؤوليته مــع الفريق بعد غياب صاحب 

الكرة الذهبية، كريم بنزيمة، بسبب اإلصابة. 
وعــن أداء فريقه فــي الــمــبــاراة، قــال إنــه كان 
يفتقر إلى الدقة في الشوط األول، لكنه ثمن 
قدرتهم على مواصلة الهجوم وخلق العديد 

من الفرص الخطيرة.
وأضـــاف: »المنافس كــان يتمتع بجودة 
أكبر من أستراليا. لقد حافظنا على قدرتنا 
عـــلـــى أن نـــكـــون خـــطـــريـــن عـــلـــى الــمــســتــوى 
الهجومي، لقد كنا أكثر توازنا. انضم المزيد 
ــزال هــنــاك  مـــن الــاعــبــيــن إلـــى الــهــجــوم. ال تــ
أشياء يجب تحسينها، لكن أعتقد أننا قدمنا   

أداء جيدا، لقد عرقلنا العديد من الهجمات« 
التي شنتها الدنمارك.

فخور بالعبيه

ــراء  ــمـــدرب، الــــذي أعــلــن عــزمــه إجـ وقــــال الـ
تغييرات في المباراة األخيرة المرتقبة أمام 
تونس بدور المجموعات، »أنا فخور باعبي 
فريقي، لدينا بالفعل راحــة بــال كوننا في 
دور الــــ16، ولدينا فــرص كبيرة بــأن نكون 
متصدرين للمجموعة بسبب فارق األهداف«.
وعن حظوظ فرنسا، حاملة اللقب، التي 

تجاوزت بشكل متكرر دور المجموعات منذ 
نسخة البرازيل 2006، أوضح: »لدي مجموعة 
جيدة تتمتع بسلوك ممتاز. إنهم يقدمون 

قوة جماعية كبيرة على أرض الملعب«.
بــهــذا الـــفـــوز، عـــززت فــرنــســا مــوقــعــهــا في 
صدارة المجموعة بإجمالي 6 نقاط، حسمت 
بها بطاقة التأهل لــلــدور التالي، فــي حين 
يــتــوقــف تأهلها كــمــتــصــدرة عــلــى مجريات 
األمـــور فــي الجولة الثالثة واألخــيــرة بــدور 

المجموعات.
وتجمد رصيد الدنمارك عند نقطة واحدة 
ــداف فقط عن  بالمركز الــثــالــث، بــفــارق األهــ
تونس الرابعة التي تجرعت مرارة الخسارة 
بــهــدف دون رد أمـــام أســتــرالــيــا الــتــي تحتل 

الوصافة بإجمالي 3 نقاط.
وفــــي مــنــافــســات الــجــولــة األولــــــى، فـــازت 
فرنسا أمام أستراليا بنتيجة )4-1(، في حين 

تعادلت الدنمارك أمام تونس )0-0(. 
)إفي(

ديشامب ومبابي

سونغ يثق بقدرات العبيه
ذكر المدير الفني للمنتخب الكاميروني، ريغوبير 
سونغ، أن فريقه جاهز لخوض المواجهة المصيرية 
أمام صربيا، في الجولة الثانية، وذلك بعد الخسارة 

في الجولة األولى أمام سويسرا.
وأشار سونغ، في المؤتمر الصحافي الذي سبق 
اللقاء، إلى أن المنتخب الكاميروني وضع نفسه في 
موقف صعب، لكن هذا الجيل من الاعبين ال يمتلك 
خبرة كبيرة، حيث إن معظم العبيه يشاركون ألول 

مرة في المونديال.
وأكــد أنــه ال يفكر مطلقا فــي مسألة تــرك المنصب 
حتى فــي حــال الــخــروج مــن الـــدور األول بالمونديال، 
ي هذا 

ّ
بينما أعـــرب عــن ثقته بــقــدرة العبيه على تخط

الوضع الصعب.
وقـــــال إن مــــبــــاراة ســـويـــســـرا شـــهـــدت بــعــض الــنــواحــي 
اإليجابية رغم الهزيمة، حيث إن العبيه أضاعوا العديد 

من الفرص التي سنحت لهم.
ــونـــغ عــــن أســـئـــلـــة الـــصـــحـــافـــة فــيــمــا يــخــص  وأجـــــــاب سـ
االنتقادات بشأن اختياراته للتشكيل األساسي قائا: 
»أعـــرف إمكانات العــبــّي جــيــدا، وكــذلــك نقوم بدراسة 
الخصوم، وعليه يتم اختيار أفضل العناصر التي 

تخدم طريقة اللعب المناسبة لكل مباراة«.

بــعــدمــا خـــســـرا مــواجــهــتــهــمــا األولــــى 
فــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم، 
المقامة حاليا في قطر، يخوض منتخبا 
الكاميرون وصربيا لقاء الفرصة األخيرة 
عندما يلتقيان اليوم، أما في استكمال 

مشوارهما بالمونديال. 
ويلتقي المنتخب الــكــامــيــرونــي مع 
نــظــيــره الــصــربــي عــلــى ملعب الــجــنــوب، 
فـــي إطـــــار مــنــافــســات الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
ــة الــــســــابــــعــــة مـــــن مـــرحـــلـــة  ــمـــوعـ ــمـــجـ ــالـ بـ

المجموعات في كأس العالم.
ويبحث المنتخبان عن حصد أول 3 
نقاط في مسيرتهما بالمجموعة، عقب 
خــســارتــهــمــا أمـــــام مــنــتــخــبــي ســويــســرا 
ــل عــلــى الــتــرتــيــب فـــي الــجــولــة  ــرازيـ ــبـ والـ

االفتتاحية، الخميس الماضي.
ويدرك كا المنتخبين أن الخسارة في 
مباراتهما الثانية بالمجموعة ستعني 
تقلص حظوظهما بشدة فــي الصعود 
إلى الدور المقبل، وربما تكلفهما الرحيل 
رسميا ومبكرا عن المونديال، قبل 
خوض الجولة األخيرة من مرحلة 

المجموعات.
لــــــــقــــــــائــــــــه األول  وفـــــــــــــــي 
بــالــمــونــديــال، لـــم يستغل 
ــــرون،  ــيـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ مـــنـــتـــخـــب الـ
الذي يشارك في البطولة 
للمرة الثامنة في تاريخه، 
ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى مـــجـــريـــات 

الــــــشــــــوط األول مــن 
المنتخب السويسري، عمر لقائه مع 

وأضاع العديد من الفرص السهلة التي 
كــانــت كفيلة بــخــروجــه فــائــزا بحصيلة 
كبيرة مــن األهــــداف، ليأتي الــعــقــاب في 
الــشــوط الــثــانــي، الـــذي تلقى فــي مطلعه 
هـــدفـــا مــبــاغــتــا، لــيــخــســر صـــفـــر1- أمـــام 

منافسه األوروبي. 

تالفي األخطاء

ويأمل ريجوبير سونغ، المدير الفني 
لمنتخب الــكــامــيــرون، تــافــي األخــطــاء، 
الــتــي وقــع فيها العــبــوه أمـــام سويسرا، 
حيث يعلم أنه ال بديل أمام فريقه سوى 
الحصول على نــقــاط الــمــبــاراة، إذا أراد 
الــتــمــســك بــآمــالــه فـــي الــصــعــود لــــأدوار 
اإلقصائية بالمونديال، أما في تحقيق 
نتيجة إيجابية أمام البرازيل بالجولة 

األخيرة بالمجموعة الجمعة المقبل. 

واعترف سونغ بوجود مشكلة لدى 
فريقه في استغال الفرص وتحويلها 
إلــى أهـــداف، حيث قـــال: »نــواجــه مشكلة 
عندما نسيطر على اللعب، يتعين علينا 
أن نسجل أهدافا. ليس كافيا أن نستحوذ 

فقط على الكرة«. 
وتحلم الجماهير الكاميرونية بعودة 
منتخب »األسود غير المروضة« للظهور 
في األدوار اإلقصائية بكأس العالم للمرة 
الثانية في تاريخه، وتكرار اإلنجاز الذي 
ــام 1990  حــقــقــه فـــي نــســخــة الــبــطــولــة عــ
ــات أول مــنــتــخــب  ــ بـــإيـــطـــالـــيـــا، حــيــنــمــا بـ

افريقي يصعد إلى دور الثمانية. 

استعادة التوازن

من جانبه، يتطلع منتخب صربيا إلى 
استعادة توازنه عقب خسارته صفر2- 
أمــام الــبــرازيــل، فــي مــبــاراة ظهر خالها 
العبو الــمــدرب دراجـــان ستويكوفيتش 

بــشــكــل بــاهــت جــــدا خــاصــة فـــي الــشــوط 
الثاني. 

وبرر ستويكوفيتش مستوى فريقه 
الـــمـــتـــواضـــع فــــي الــــمــــبــــاراة الـــمـــاضـــيـــة، 
ــات الــــعــــديــــدة الــــتــــي ضـــربـــت  ــ ــابـ ــ ــاإلصـ ــ بـ
مجموعة مــن أعــمــدة الفريق األساسية 
قبل انطاق المونديال، مثل ألكسندر 

ميتروفيتش، الـــذي فشل فــي إطــاق 
تسديدة واحدة نحو مرمى البرازيل، 
ودوشــان فاهوفيتش، الــذي لعب 
كــبــديــل بــعــد تــعــافــيــه مـــؤخـــرا من 
مشكلة فــي الفخذ، بينما اكتفى 
فــيــلــيــب كــوســتــيــتــش بــالــجــلــوس 
عــــلــــى مــــقــــاعــــد الــــــبــــــدالء بــســبــب 

مشاكل عضلية.
ــرغــــب مــنــتــخــب صــربــيــا،  ويــ
الذي تلقى اآلن خسارته الثامنة 
اتــه الــعــشــرة األخــيــرة  فــي لــقــاء
ــــأس الـــعـــالـــم،  فــــي نـــهـــائـــيـــات كـ
مــنــذ نــســخــة الــمــســابــقــة عــام 
2006، في االحتفاظ بآماله 
في عبور دور المجموعات 
ــرة األولـــــــى  ــمــ ــلــ لـــلـــبـــطـــولـــة لــ
فـــي تــاريــخــه تــحــت مسماه 
الحالي، علما أنــه سبق أن 
شـــارك 7 مـــرات فــي األدوار 
اإلقــصــائــيــة بــالــمــونــديــال، 

تحت اسم يوغوسافيا. 
)د ب أ(

1:00م
الكاميرون x صربيا

تاديتش ولوكيتش نجما صربيا زامبو ونيكوالس نجما الكاميرون

دراغان يرفض التعليق 
على »العلم«

رفــض دراغـــان ستويكوفيتش، المدير الفني للمنتخب 
الصربي، التعليق على التحقيق الذي فتحه االتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( بشأن وجود علم قومي في غرفة مابس 

الفريق خال سير منافسات كأس العالم في قطر. 
 عــلــى ســـؤال أحـــد الــمــراســلــيــن بــشــأن هـــذا األمـــر قــال 

ً
وردا

ستويكوفيتش: »ســـؤال آخـــر«. كــان )فيفا( قــد فتح تحقيقا 
بــشــأن الــصــور الــتــي أظــهــرت وجـــود علم قــومــي صــربــي في 

غرفة مابس الفريق. 
ويمكن رؤيـــة مخطط كــوســوفــو فــي العلم تحت األلـــوان 
الوطنية الصربية. يشار أن كوسوفو بلد ذو أغلبية ألبانية 
استقل عن صربيا في عام 2008، وهو اآلن عضو في )فيفا( 

فيما ال تعترف صربيا بسيادتها. 
 على مباراة 

ً
وقال ستويكوفيتش إن تركيزه ينصب حاليا

الكاميرون لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل التأهل للدور 
الثاني من البطولة.

ديشامب: مبابي قاطرة فرنسا بالمونديالديشامب: مبابي قاطرة فرنسا بالمونديال

https://www.aljarida.com/article/5927
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التأهل هدف البرتغال في مواجهة ثأرية مع األوروغواي
يلتقي اليوم المنتخب 

البرتغالي، الطامح لحسم 
التأهل للدور الثاني لمونديال 
قطر، في مواجهة ثأرية، مع 

منتخب األوروغواي، الذي 
يسعى للتمسك بأمله في 

التأهل.

بــــعــــدمــــا ردَّ عــــلــــى مـــنـــتـــقـــديـــه 
والمطالبين حتى بعدم إشراكه مع 
المنتخب البرتغالي، بسبب الجدل 
الذي تسبب فيه، بانتقاده لفريقه 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي، 
يسعى كريستيانو رونــالــدو إلى 
ــأهــــل بـــــــاده إلـــى  ــاقـــة تــ حـــســـم بـــطـ
ــمــن نهائي مــونــديــال قطر اليوم 

ُ
ث

)االثـــنـــيـــن(، مـــن خــــال الـــفـــوز على 
ــواي فــي مواجهة ثــأريــة لـ  ــ األوروغـ

»سيليساو« أوروبا.
 التاريخ 

ً
ـــ37 عــامــا ودخـــل ابــن الـ

فــي الجولة األولـــى مــن منافسات 
الــمــجــمــوعــة الــثــامــنــة، بــافــتــتــاحــه 
التسجيل للبرتغال من ركلة جزاء 

في فوزها المثير على غانا 2-3.
ــذا الـــــــهـــــــدف، الــــــذي  ــ ــهـ ــ وبــــــــــات بـ
سبقه دخوله نادي العبين قائل 
خاضوا أو يخوضون النهائيات 
للمرة الخامسة، أول العب يسجل 
فــــي خــمــس نـــســـخ، لــيــتــفــوق على 
البرازيلي بيليه، واأللمانيين أوفه 

زيلر وميروساف كلوزه.

موقعة المخضرمين 

وبــــعــــد تــــعــــادل األوروغـــــــــــواي 
وكوريا الجنوبية )صفر-صفر(، 
تصدرت البرتغال بثاث نقاط، 
قــبــل مــواجــهــتــهــا الــمــرتــقــبــة مع 
األوروغواي في لقاء المخضرمين، 
الذي يجمع »سي آر 7« بلويس 
( وإدينسون 

ً
سواريس )35 عاما

( والمدافع دييغو 
ً
كافاني )35 عاما

.)
ً
غودين )36 عاما

وســـتـــكـــون الـــمـــواجـــهـــة ثـــأريـــة 
ألبطال أوروبا 2016، الذين ودعوا 
من النهائي 

ُ
نهائيات 2018 من ث

عـــلـــى يــــد األوروغـــــــــــــــواي، بــهــدف 
لبيبي مــقــابــل هــدفــيــن لكافاني، 
الذي أصيب بعدها وترك الملعب 
بمساعدة رونالدو، في لقطة باتت 
تعتبر مــن أجــمــل لقطات الـــروح 

الرياضية في تاريخ النهائيات.

وسيحاول رجـــال فرناندو 
سانتوش رد االعتبار والخروج 
ــا ســيــســمــح لهم  مــنــتــصــريــن، مــ
من النهائي، بغض 

ُ
بالتأهل إلى ث

النظر عن نتيجة مــبــاراة كوريا 
الجنوبية وغانا، التي قدمت أداء 
 ضد البرتغال، لكن ذلك لم 

ً
الفتا

 لتجنيبها الهزيمة.
ً
يكن كافيا

 على 
ً
وسيكون التركيز منصبا

رونــالــدو »أحـــد أفــضــل الاعبين 
في العالم، ومن أفضل الهدافين 

على مر التاريخ« وفق مدربه 
سانتوش، الذي توقع بعد الفوز 
 
ً
االفــتــتــاحــي أنــــه »بــعــد 50 عــامــا
سنبقى نــتــحــدث عــنــه. نتحدث 
عن بيليه ومــارادونــا اآلن الذين 
، لــذا أعتقد 

ً
لعبوا قبل 50 عــامــا

أنــنــا سنستمر فــي التحدث عن 
رونالدو«.

ورغـــــــــم صــــعــــوبــــة الـــــفـــــوز فــي 
الــجــولــة االفتتاحية على غانا، 
بدا العبو سانتوش متماسكين، 

 لــمــا أشـــيـــع عـــن مــشــاكــل، 
ً
ــا خـــافـ

ــالـــدو وبــرونــو  الســيــمــا بــيــن رونـ
فرنانديش، الذي بات اآلن زميله 

السابق في يونايتد.

 »ال وقت للشعور بالندم«

وبعدما عانده الحظ ضد كوريا 
الجنوبية بكرتين ارتدتا من القائم، 
يــســعــى منتخب األوروغـــــــــواي )ال 
ســيــلــيــســتــي(، بــطــل عـــامـــي 1930 

و1950، إلــــى تــجــديــد الـــفـــوز على 
رونالدو ورفاقه، لتعزيز حظوظه 
من النهائي للمرة الرابعة 

ُ
ببلوغ ث

، بعد 2010 )نصف النهائي( 
ً
تواليا

من النهائي( و2018 )ربع 
ُ
و2014 )ث
النهائي(.

ــقــــادات لــمــدرب  ــتــ ــهــــت االنــ وُوجــ
ــيـــغـــو ألـــونـــســـو،  األوروغـــــــــــــــواي ديـ
التهامه باعتماد مقاربة دفاعية 
أمام هيونغ- مين سون ورفاقه في 
المنتخب الكوري الجنوبي، لكنه 

رد على ذلك بمطالبته اإلعاميين 
النظر إلى التشكيلة األساسية.

ــن يـــخـــوض  ــ ــوديــ ــ وإذا كــــــــان غــ
الــنــهــائــيــات لــلــمــرة الـــرابـــعـــة، فــإن 
فـــالـــفـــيـــردي يــســجــل بـــدايـــتـــه على 
ــة، وكــــان  ــكــــرويــ ــر الـــمـــســـارح الــ ــبـ أكـ
نجم وسط ريال مدريد اإلسباني 
 :

ً
 بتحقيق »الحلم«، مضيفا

ً
سعيدا

 
ً
. كنت متلهفا

ً
»لقد استمتعت حقا

قبل المباراة، لكنها كانت تجربة 
جميلة«.

… وجانب من تدريبات األوروغواي جانب من تدريبات البرتغال

10:00م
البرتغال x األوروغواي

ااإلإلصابة تغّيب دانيلو اليومصابة تغّيب دانيلو اليوم
أصــيــب مــدافــع الــبــرتــغــال دانــيــلــو بــيــريــرا بكسر بـــ 3 
أضلع فــي تــدريــبــات بـــاده، وسيغيب عــن المباراتين 
المتبقيتين في دور المجموعات بمونديال قطر 2022، 

وفق ما أعلنت مصادر مقربة من المنتخب أمس.
وأصيب دانيلو الذي خاض الدقائق الكاملة للمباراة 
األولـــى ضــد غانا )3-2( الخميس، بسبب غياب قطب 
الدفاع المصاب بيبي، خال تدريبات السبت. وأوضح 
االتــحــاد الــبــرتــغــالــي للعبة أن »الــفــحــوص كشفت عن 
كسر فــي 3 أضــلــع بالجهة اليمنى. سيغيب بسببها 
عن صفوف المنتخب الوطني«. ويغيب مدافع باريس 
ســان جرمان الفرنسي )31 عــاًمــا(، )64 مــبــاراة دولية، 

هدفين( عن مواجهة اليوم، حيث تملك البرتغال فرصة 
التأهل إلى ثمن النهائي في حال فوزها، ثم ضد كوريا 

الجنوبية يوم الجمعة المقبل.
وأضاف االتحاد ذاته أن دانيلو سيخضع لفحوص 
إضافية، ستحدد ما إذا كان قادًرا على اللعب مرة أخرى 

في حال تأهل البرتغال إلى الدور الثاني.
في المقابل، غاب زميله في النادي الباريسي نونو 
منديش عن التدريبات السبت، حيث تابع عاجه على 
غرار األيام السابقة بسبب إجهاد في العضات، كما هي 
حال العب الوسط أوتافيو الذي لعب أساسيا ضد غانا.

غونزالو راموس: أود التعلم من النجوم الكبار
أعرب العب كرة القدم البرتغالي الشاب 
غونزالو رامــوس عن رغبته في االستفادة 
من وجوده وسط النجوم الكبار بالمنتخب 
البرتغالي مثل كريستيانو رونــالــدو، في 
مشاركته األولـــى ببطولة كــأس العالم من 
خــال النسخة الحالية الــتــي تستضيفها 

قطر. 
( مهاجم بنفيكا 

ً
وقــال رامــوس )21 عاما

البرتغالي: »إنها فرصة ثانية بالنسبة لي 
ألتعلم من الاعبين الكبار. أشعر بالسعادة 
ــــودي ضـــمـــن صـــفـــوف الـــفـــريـــق كــذلــك  ــــوجـ لـ

للمشاركة معهم على أرض الملعب«. 

وقــــــــــال رامـــــــــــــوس: »جــــمــــيــــع الـــاعـــبـــيـــن 
الموجودين بالفريق لديهم الــقــدرة على 

المشاركة واللعب في المباريات«.
وكان قد تم استدعاء راموس للمنتخب 
الــبــرتــغــالــي لــلــمــرة األولــــــى فـــي سبتمبر 

الماضي. 
وشــــــــــارك الـــــاعـــــب لــــلــــمــــرة األولــــــــــى فــي 
ــفـــريـــق خـــال  ــع الـ الـــمـــبـــاريـــات الـــدولـــيـــة مــ
المباراة الودية األخيرة للفريق قبل كأس 
الـــعـــالـــم، الـــتـــي فــــاز فــيــهــا عــلــى الــمــنــتــخــب 
النيجيري 4 - صفر، وسجل أحــد أهــداف 

المباراة.

ويلعب رامــوس في مركز قلب الهجوم، 
 .

ً
والذي يشغله رونالدو دائما

وخال مباراة المنتخب البرتغالي األولى 
بــالــمــونــديــال الــحــالــي، الــتــي فــاز فيها على 
 
ً
المنتخب الغاني 3-2، لعب رامــوس بديا
لرونالدو في الدقيقة 88 من المباراة. وقال 
راموس، إن المشاركة في المونديال كانت 

« بالنسبة لي. 
ً
 »خاصا

ً
شيئا

وأوضح: »شاركت في مباراتي األولى مع 
المنتخب البرتغال وخضت أول مباراة لي 
في كأس العالم... لقد حققت حلم الطفولة«. 
)د ب أ(

البرتغال واألوروغواي… دربي مدريدي بين فيليكس وفالفيردي
تــشــهــد مــــبــــاراة الــبــرتــغــال 
واألوروغــواي، اليوم، »دربي« 
 بــيــن مــهــاجــم األول 

ً
مـــدريـــديـــا

الموهوب جواو فيليكس نجم 
أتلتيكو، والعـــب وســط ريــال 

مــدريــد فيديريكو فالفيردي 
النشيط وصاحب التسديدات 

الصاروخية.
 لمشاركته المتقلبة 

ً
نــظــرا

مــــع أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد، كــانــت 

هـــنـــاك شـــكـــوك حــــول ظــهــوره 
الــفــعــلــي فـــي مـــونـــديـــال قــطــر، 
لكن فيليكس استهل مباراته 
األولـــــــى بــشــكــل جـــيـــد كــاعــب 
أساسي في تشكيلة المدرب 
ــان  فــــرنــــانــــدو ســــانــــتــــوش، وكــ
، وأحبط تعادل غانا 

ً
حاضرا

في آخر ربع ساعة، بتسجيله 
الهدف الثاني.

وتــــأخــــر »إل مــيــنــيــنــو دي 
أورو« )الفتى الذهبي( في رد 
دين أتلتيكو، الذي استقدمه 
عــــام 2019 بــصــفــقــة خــيــالــيــة 
من بنفيكا بلغت 125 مليون 
يورو، في رقم قياسي لنادي 

العاصمة.
وجــــــد الــــمــــوســــم الـــمـــاضـــي 
بـــعـــض االنـــتـــظـــام مــــع عــشــرة 
أهـــداف و6 تمريرات حاسمة 
فــــــــي 35 مـــــــــبـــــــــاراة بـــجـــمـــيـــع 
الــمــســابــقــات، بــعــد موسمين 
فاترين، لكن عــودة الفرنسي 
أنطوان غريزمان من برشلونة 

 على مقاعد 
ً
وضعته مــجــددا

البدالء.
ــيـــدة فــي  ــه الـــجـ ــتـ بـــعـــد بـــدايـ
قــطــر، لــم يخف فيليكس )25 
( ارتـــيـــاحـــه بـــعـــد هـــدف 

ً
عــــامــــا

فـــــــي مــــــرمــــــى غــــــانــــــا أصـــــابـــــه 
بـــالـــقـــشـــعـــريـــرة، وكــــــان أداؤه 
مــحــط تــقــديــر مـــن مـــدربـــه في 
أتلتيكو، األرجنتيني دييغو 

سيميوني.
في المقابل، كان فيديريكو 
« في 

ً
ــدا  جـ

ً
فــالــفــيــردي »عصبيا

استهال مشواره بكأس العالم. 
ورغـــم ذلـــك، نــال جــائــزة أفضل 
العــــب ضـــد كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 

.)0-0(
ــــــــــهــــــــــر فـــــــالـــــــفـــــــيـــــــردي 

ُ
اشــــــــــت

بـــانـــطـــاقـــات ســـريـــعـــة مــنــحــتــه 
لــقــب »بــيــخــاريــتــو« )العصفور 
ــــي اإلســــبــــانــــيــــة(،  الـــصـــغـــيـــر فــ
 
ً
وأصــبــح أكــثــر فأكثر منجذبا

نحو مرمى الخصم.
وبــتــســديــداتــه الــصــاروخــيــة 

ى فالفيردي  البعيدة المدى، لبَّ
نداء مدربه الفذ: رفع عّداده إلى 
ثمانية أهـــداف فــي 20 مباراة 
فـــي مــخــتــلــف الــمــســابــقــات مع 

الفريق الملكي.

 )
ً
مع اقتراب الاعب )24 عاما

ــــن مـــنـــطـــقـــة الــــخــــصــــم، بـــاتـــت  مـ
جــمــاهــيــر مــلــعــب ســانــتــيــاغــو 
ــع تـــســـديـــدة  ــتــــوقــ ــيــــو تــ ــابــ ــرنــ بــ

مزلزلة. جواو فيليكس

فيديريكو فالفيردي

دانيلو بيريرا

ً
 هدفا
ً
كريستيانو - سواريز... مواجهة األلف وكريستيانو - سواريز... مواجهة األلف و335335 هدفا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم إلى 
واحدة من المباريات المنتظرة في دور مجموعات 
مـــونـــديـــال 2022 بــقــطــر، والـــتـــي تــجــمــع الــبــرتــغــال 
وأوروغواي، حيث يصطدم اثنان من هدافي العقد 
األخير: كريستيانو رونالدو ولويس سواريز، اللذين 
.
ً
يبلغ إجمالي سجلهما التهديفي معا 1335 هدفا

ربــمــا لــم يعد ســواريــز أو كريستيانو فــي نفس 
مــســتــواهــمــا الــمــعــهــود الـــــذي قـــادهـــمـــا لــلــتــألــق في 
برشلونة وليفربول في حالة الاعب األوروغوائي، 
ــال مــدريــد ومانشستر يــونــايــتــد فــي حالة  وفـــي ريـ
البرتغالي، إال أن كليهما يتوق للفوز بكأس العالم، 
ــد تــكــون  ــن الــبــطــولــة قـ خـــاصـــة أن هــــذه الــنــســخــة مـ

األخيرة لهما.
: دوري أبطال 

ً
وتوج الاعبان بكل األلقاب تقريبا

ــرة لـــســـواريـــز(  ــ ــرات لــكــريــســتــيــانــو ومـ ــ أوروبـــــــا )5 مـ
مونديال األندية والــدوري اإلسباني وكريستيانو 
 ألوروبا مع منتخب باده في 2016، كما 

ً
توج بطا

 ألميركا الجنوبية مع األوروغواي 
ً
توج سواريز بطا

في 2011.
وهز كريستيانو الشباك 809 مرات في ألف و151 
مباراة )0.70 في المتوسط( وسواريز 526 مرة في 
881 مباراة )بمتوسط 0.59( مع أنديتهم والمنتخب.

 
ً
والاعبان هما هدافا منتخبيهما بواقع 68 هدفا

في 135 لسواريز منذ ظهوره األول مع المنتخب في 
8 فبراير 2007، منها سبعة في نسخ كأس العالم 

األربــع التي شــارك فيها، و118 هدفا منها 8 في 5 
بطوالت كأس عالم في 192 لقاء مع البرتغال منذ 

ظهوره األول في 20 أغسطس 2003.

هوس المونديال هوس المونديال 

ويعد مونديال قطر هوسا لكليهما مع وصول 

مشوارهما لنهايته، فكريستيانو يبلغ 37 عاما 
ويبحث حاليا عن مغامرة جديدة بعد فسخ عقده 
مع مانشستر يونايتد بالتراضي، وتعد كأس العالم 
فــرصــة الــنــجــم الــبــرتــغــالــي األخــيــرة لــتــجــاوز األزمـــة 

التي يمر بها.
وبهدفه في مرمى غانا بــأول مــبــاراة للبرتغال 
بقطر، والــتــي انتهت بفوز »الــبــحــارة« 3-2، أصبح 

كريستيانو أول العـــب فــي الــتــاريــخ يسجل فــي 5 
نسخ من المونديال، علما أن أقصى مرحلة وصل 
ـــدون« مـــع الــبــرتــغــال فـــي كــــأس الــعــالــم هي  ـــ لــهــا »الـ
الــمــركــز الـــرابـــع فــي نسخة 2006 بــألــمــانــيــا والــتــي 

كانت األولى له.
، والذي يخوض 

ً
أما سواريز صاحب الـ 35 عاما

المونديال في حالة جيدة، بعد التتويج مع فريقه 

ناسيونال بدوري األوروغواي، فيمكنه معادلة الرقم 
الــقــيــاســي لــلــهــداف الــتــاريــخــي للمنتخب فــي كــأس 
العالم، أوســكــار ميغيز، والـــذي يبتعد عنه بهدف 
واحـــد، كما تسنح لــه فرصة المنافسة على اللقب 
 في ظهوره األول أمام 

ً
رغم أن الفريق تعادل سلبا

كوريا الجنوبية.

1111 مواجهة مواجهة

تــواجــه كريستيانو وســـواريـــز فــي 11 مــبــاراة 
 لاعب 

ً
بمشواريهما، وخالها كان الحظ حليفا

األوروغــوائــي بواقع 5 انتصارات وتعادلين و4 
هزائم.

ومن بين االنتصارات الخمسة يبرز ذلك الذي 
حققته األوروغــواي في المواجهة الوحيدة التي 
جمعت المنتخبين في كأس العالم، في 30 يونيو 
2018 بثمن نــهــائــي مــونــديــال روســيــا عــنــدمــا لم 
يتمكن سواريز أو كريستيانو من هز الشباك، لكن 
أحرز إدينسون كافاني الهدف الوحيد في المباراة.
أمـــا بقية الــمــواجــهــات فــكــانــت بــيــن فريقيهما 
ــد. وخــــال  ــ ــدريـ ــ ــلـــونـــة وريــــــــال مـ الـــســـابـــقـــيـــن بـــرشـ
الــمــبــاريــات الــتــي اصــطــدم فــيــهــا الــاعــبــان سجل 
كريستيانو سبعة أهداف، منها اثنان من ضربتي 

جزاء، وسواريز ستة.
)إفي(

البرتغالي رونالدواألوروغوائي سواريز

https://www.aljarida.com/article/5894
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غانا وكوريا الجنوبية تتمسكان بآمال التأهل

يسعى المنتخبان الغاني 
والكوري الجنوبي لمواصلة 

المشوار في مونديال قطر، 
وسيبحث كالهما عن الفوز في 

المواجهة، التي ستجمعهما 
اليوم، من أجل االقتراب من 

التأهل.

ــي تــحــقــيــق االنـــتـــصـــار  بـــعـــد إخـــفـــاقـــهـــمـــا فــ
بمباراتهما األولى بنهائيات كأس العالم لكرة 
 في قطر، يسعى منتخبا 

ً
القدم، المقامة حاليا

غانا وكوريا الجنوبية للتمسك بآمالهما في 
الصعود لألدوار اإلقصائية، عندما يلتقيان 

اليوم. 
ويلعب المنتخب الغاني مع نظيره الكوري 
الجنوبي على ملعب المدينة التعليمية، ضمن 
منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة 

من مرحلة المجموعات للمونديال القطري. 
ويــتــذيــل مــنــتــخــب غـــانـــا، الــــذي يـــشـــارك في 
الـــمـــونـــديـــال لــلــمــرة الـــرابـــعـــة، جـــــدول تــرتــيــب 
المجموعة بال نقاط، عقب خسارته 2 - 3 أمام 
البرتغال بالجولة األولى، الخميس الماضي.

ــا  فــــي الـــمـــقـــابـــل، يـــتـــقـــاســـم مــنــتــخــب كـــوريـ
الجنوبية، الذي يلعب في كأس العالم للمرة 
الــــ 11 فــي تــاريــخــه والــعــاشــرة عــلــى الــتــوالــي، 
ــــع مــنــتــخــب  ــيـــب الـــمـــجـــمـــوعـــة مـ ــرتـ ــة تـ ــ ــافـ ــ وصـ
األوروغواي، برصيد نقطة واحدة لكل منهما، 

عقب تعادلهما من دون أهــداف في مستهل 
مبارياتهما بالمسابقة. 

 
ً
 األول رسميا

ورغـــم الــمــواجــهــات الــعــديــدة الــتــي جمعت 
بين غانا وكــوريــا الجنوبية، فــإن هــذا اللقاء 
)األفــرو آسيوي( سيكون األول على الصعيد 
الرسمي بينهما. وال بديل أمام كال المنتخبين 
سوى حصد النقاط الثالث، إذا أرادا الحفاظ 
على حظوظهما في الصعود لدور الـ 16 في 
ــــوى فــي عــالــم الــســاحــرة  الــبــطــولــة األهـــم واألقـ

المستديرة. 
وكان المنتخب الغاني، الذي عاد للمشاركة 
في كأس العالم، عقب غيابه عنها في النسخة 
 
ً
 حقيقيا

ً
الــمــاضــيــة بــروســيــا عـــام 2018، نــــدا

 مــن خطف 
ً
لمنتخب الــبــرتــغــال، وكـــان قــريــبــا

نقطة الــتــعــادل، لــوال نقص خبرة العبيه في 
مواجهة أحد عمالقة كرة القدم في العالم. 

وخالل مواجهة البرتغال، برهن منتخب 
غانا، الذي يواجه أحد المنتخبات اآلسيوية 
ــــى فـــي كـــأس الــعــالــم، عـــن قــدراتــه  لــلــمــرة األولـ
كأحد المنتخبات التي ستنافس بقوة على 
حصد إحدى بطاقتي الصعود لمرحلة خروج 
الــمــغــلــوب عـــن تــلــك الــمــجــمــوعــة، حــيــث يــأمــل 
اجــتــيــاز مــرحــلــة الــمــجــمــوعــات لــلــمــرة الثالثة 

في تاريخه.

الخبرة والشباب 

 ويمتلك منتخب غانا في قائمته بالبطولة 
 من عنصري الخبرة، مثل أندريه أيو 

ً
مزيجا

صــاحــب الــهــدف األول فــي شــبــاك الــبــرتــغــال، 
والشباب مثل محمد قــدوس وأليدو سيدو، 
وعثمان بــوكــاري، الــذي أحــرز الهدف الثاني 

في المباراة الماضية. 
ويــأمــل أوتـــو أدو، المدير الفني لمنتخب 
غــانــا، أن يتخلى ســوء الــحــظ عــن العبيه في 

مواجهة كوريا الجنوبية، حيث تعني الهزيمة 
وداع مــنــتــخــب »الــنــجــوم الــــســــوداء« الــبــطــولــة 

 .
ً
رسميا

مـــن جــانــبــه، ســتــكــون هـــذه هـــي الــمــواجــهــة 
الرابعة لمنتخب كوريا الجنوبية، الذي سجل 
ظهوره األول في كأس العالم عام 1954، أمام 

أحد المنتخبات اإلفريقية في كأس العالم.
وخـــالل الــمــواجــهــات الــثــالث السابقة التي 
خاضها أمـــام منتخبات الــقــارة الــســمــراء في 
المونديال، حقق المنتخب الكوري الجنوبي 
، فيما تعادل في مباراة وخسر 

ً
 وحيدا

ً
انتصارا
أخرى. 

اجتياز مرحلة المجموعات

ويسعى منتخب كوريا الجنوبية إلنعاش 
حظوظه في اجتياز مرحلة المجموعات للمرة 
الثالثة في تاريخه بكأس العالم، واألولى منذ 
نسخة المسابقة عام 2010 بجنوب إفريقيا. 

وتضع جماهير كــوريــا الجنوبية الكثير 
من اآلمال على سون هيونغ مين، نجم فريق 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر اإلنـــكـــلـــيـــزي، فـــي صنع 
الفارق خالل المباراة، رغم استمرار معاناته 

من اإلصابة بكسر في محجر العين.
ــــذي فــــاز بــجــائــزة هـــداف  ــــون، الـ وشـــــارك سـ
الدوري اإلنكليزي الممتاز الموسم الماضي، 
في مواجهة األوروغــواي كاملة، وهو يرتدي 
 للوجه وظهر على استحياء في المباراة 

ً
قناعا

باهتة المستوى. 
ونـــاشـــد الــبــرتــغــالــي بـــاولـــو بــيــنــتــو، مـــدرب 
كوريا الجنوبية، جماهير فريقه بعدم التركيز 
على اللياقة البدنية لــســون، حيث قــال عقب 
اللقاء الماضي: »عانى سون إصابة خطيرة، 
وتوقف عن اللعب فترة طويلة. لقد تعافى فقط 
في األيــام القليلة الماضية«. وأضــاف بينتو: 
»بعد اإلصابة من الطبيعي أن يحتاج األمر 

.»
ً
بعض الوقت كي يتأقلم مجددا

)د ب أ(

… والعبو المنتخب الغاني العبو المنتخب الكوري الجنوبي

سار نويل لو غريت رئيس االتحاد الفرنسي لكرة القدم ضد التيار في 
أوروبا، ودافع عن تنظيم قطر لبطولة كأس العالم في أعقاب الجدل الكثير 

الذي يحيط بالبطولة.
 وحذر االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( قائدي 7 منتخبات أوروبية من 
ارتداء شارات قوس قزح المتعددة األلوان، بدعوى أن ذلك قد يزعج السلطات 

في قطر، حيث إن العالقات المثلية محظورة في البالد. 
 لمجتمع الميم )المثليات والمثليين 

ً
وتــعــد ألــــوان قــوس قــزح رمــــزا

 .)
ً
ومزدوجي التوجه الجنسي وللمتحولين جنسيا

وقال لو غريت، إن التخلي عن االحتجاجات المتعلقة بشارة »وان الف« 
كان الشيء الصحيح الذي فعلته المنتخبات األوروبية. كان قائد المنتخب 

الفرنسي هوغو لوريس قال من قبل إنه لن يرتديها. 
ونقلت صحيفة »ليكيب« تصريحات لو غريت إلذاعة »فرانس إنفو« أمس، 
والتي قال فيها إن األمر يتعلق »بالتصرف بشكل جيد على األرض وإظهار 
صورة جيدة لفرنسا«.  وأضاف أنهم ليسوا في وضع إللقاء محاضرة لقطر 
بشأن حقوق االنسان، »هناك أشياء لتحسينها. ولكن هذا سيتم حله بمرور 

 لفرنسا. 
ً
 مهما

ً
 اقتصاديا

ً
الوقت. وتعد قطر شريكا

وذكــر لو غريت أن »العالقات بين البلدين مرضية. قطر ليست دولة 
معادية، إنها دولة صديقة«.

 ونشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة السبت ذكر فيها: 
»هذه أول نسخة لكأس العالم لكرة القدم تنظمها دولة عربية، وتشهد 
على تغّيراٍت ملموسة جارية. قطر تسير في هذا االتجاه. يجب أن تستمر، 
ويمكنها االعتماد على دعمنا«.                                                      )د ب أ(

لو غريت

لو غريت يدافع عن تنظيم لو غريت يدافع عن تنظيم 
قطر للمونديالقطر للمونديال

ً
 قويا

ً
بينتو: سنواجه منافسا

أكد البرتغالي باولو بينتو المدير الفني 
لكوريا الجنوبية، أنه سيخوض مباراة 
، أمــام نظيره الغاني اليوم، 

ً
صعبة جــدا

فـــي ثــانــي جــــوالت الــمــجــمــوعــة الــثــامــنــة 
بكأس العالم )قطر 2022(.

وأشـــار بينتو، فــي مــؤتــمــر صحافي، 
ــكـــوري سيلعب  إلـــى أن الــمــنــتــخــب الـ

بــحــمــاس وتــمــاســك شــديــد، لحسم 
ــادل مــع  ــعــ ــتــ ــد الــ ــعـ الــــفــــوز األول بـ

ــه ال  ــ  أنــ
ً
األوروغــــــــــــــواي، مـــــؤكـــــدا

يشعر بأي ضغوط قبل هذه 
المواجهة.

ــا  ــ ــنـ ــ وتــــــــــابــــــــــع: »نــــــعــــــلــــــم أنـ
 
ً
ــا ــ ــويـ ــ  قـ

ً
ــا ــ ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ ــه مـ ــ ــواجــ ــ ــنــ ــ ســ

لــديــه العــبــون يــنــشــطــون فــي الــــدوري 
 ،

ً
ــا ــويــ  قــ

ً
ــيــــزي، ويـــمـــلـــك دفـــــاعـــــا ــلــ ــكــ اإلنــ

وقــــدم مـــبـــاراة جــيــدة أمــــام الــبــرتــغــال، 
 
ً
ــكـــوري لــديــه أيــضــا لــكــن الــمــنــتــخــب الـ

قــــوة هــجــومــيــة يــســعــى الســتــغــاللــهــا، 
 بـــوجـــود الــجــنــاح الــســريــع 

ً
خــصــوصــا

هــيــونــغ مــيــن ســــون، الــــذي ســيــخــوض 
المباراة بقناع واٍق للرأس«.

ــّد كــبــيــر  ــ ــحـ ــ ــرد: »أمـــــامـــــنـــــا تـ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ واســ
الخـــتـــراق دفـــاع غــانــا، وعــلــيــنــا اســتــغــالل 
الفرص التي سنحصل عليها، لتحقيق 
الفوز«، وأعلن غياب الالعب هوانغ هي 

تشان لعدم الجاهزية، بينما يخضع مين 
جـــاي كــيــم الخــتــبــار طــبــي أخــيــر لحسم 

موقفه من المباراة.
وخـــــتـــــم: »ال أعــــلــــم ســـــر اإلصـــــابـــــات 
الــعــديــدة الــتــي ضــربــت صــفــوف العبي 
ــدايـــة كــأس  الــمــنــتــخــبــات، حــتــى قــبــل بـ
العالم، وهي عالمة استفهام. البد 
مــن الــتــفــكــيــر فــي صــحــة الالعبين 
 وتوقع زيادة اإلصابات 

ً
مستقبال

في الفترة المقبلة«.
من جهته، ذكر هوانغ ان بيوم، 
ه  العب منتخب كوريا، أنه وزمالء
لديهم الرغبة الكاملة في تحقيق 
الـــفـــوز عــلــى حــســاب غـــانـــا، وحــصــد 
 :

ً
أول انــتــصــار بــالــمــونــديــال، مضيفا

 قـــــدرات العـــبـــي غــانــا، 
ً
ــلـــم تـــمـــامـــا »أعـ

وآمـــل أن نحقق الــفــوز، وعلينا أن 
نــثــبــت قــدراتــنــا، ونــعــلــم مــا ينبغي 
عــلــيــنــا الــقــيــام بـــه، وفــرصــنــا كبيرة 

لحسم اللقاء«.

أوتو أدو: يجب الحذر من كل الالعبين
قال أوتــو أدو، المدير الفني لمنتخب غانا، 
إن المواجهة مع منتخب كوريا الجنوبية اليوم 

ضمن الجولة الثانية مــن دور المجموعات في 
كأس العالم، ستكون صعبة والمنتخب الكوري 
 
ً
يلعب بسرعة فائقة في الجانب الهجومي، مؤكدا
 بعينه.

ً
أن عليه الحذر من كل الالعبين وليس العبا

ــال أدو، فـــي الــمــؤتــمــر الــصــحــافــي: »عــلــيــنــا  ــ وقـ
أن نتعلم كيف نساعد بعضنا لتحسين األداء 
الدفاعي، وفي نهاية المطاف نحن خسرنا أمام 

البرتغال بالنسبة للجمهور، ولكن بالنسبة 
للمنتخب لــم نخسر بــل نتعلم ونتطور 

الكتساب الخبرات«.
وأشــــــــــــاد مــــــــــدرب غـــــانـــــا بــــالــــكــــوري 
 أنه 

ً
الجنوبي هيونغ مين سون، مؤكدا

»العب يملك شخصية رائعة وسبق 
 
ً
أن تعاملت معه حين كنت مدربا

لفريق الشباب بنادي هامبورغ 
األلماني، وهــو العــب منضبط 

ومـــلـــتـــزم، ورشــحــتــه وقــتــهــا 
لالنضمام للمنتخب الكوري 

في وسائل اإلعالم«.
وأضـــــــاف: »ســعــيــد ألن 
ســـون تــعــافــى ويستطيع 

أن يلعب مرة أخرى، وهو أمر 
جيد، وسنلعب بكل قوة ضده، فهو العب 

يجيد استغالل الثغرات«.

وعــن االنــتــقــادات الــتــي واجــهــتــه بشأن 
اخـــتـــيـــاراتـــه أمــــــام الـــبـــرتـــغـــال، عــلــق: 
»عندما تختار تشكيلة جديدة 
تـــــؤدي لــلــفــوز فـــأنـــت مـــدرب 
ــا تــخــســر  ــنـــدمـ عـــبـــقـــري وعـ
ينتقدك الجميع. المدرب 
ــم بـــكـــل  ــتــ ــهــ ــــب أن يــ ــجـ ــ يـ
الــتــفــاصــيــل فــي الــنــهــايــة، 
 ال أســـتـــطـــيـــع أن 

ً
وأيـــــضـــــا

أقـــــــــول لــــوســــائــــل اإلعـــــــالم 
كيف تمارس عملها، ولكن 
أعلم جيدا أن التركيز على 
ــادات جـــــزء مــــن عــمــل  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ االنـ

اإلعالم«.
وأضـــــــاف »قـــــــارة إفــريــقــيــا 
ــلـــيـــط الــــضــــوء  تـــســـتـــحـــق تـــسـ
عــلــيــهــا ورفــــــع الـــظـــلـــم عــنــهــا، 
ألنــهــا تضم 55 دولـــة يصعد 
منها 5 منتخبات فــقــط إلــى 
كأس العالم، وال يجب تقييم 
مــنــتــخــبــات الـــقـــارة الــســمــراء 
بالفشل في المونديال ألنه 
يــــجــــب زيــــــــــادة عـــــددهـــــا فــي 

البطولة«.

  باولو بينتو

»نسور قرطاج« ومهمة تصحيح األخطاء »نسور قرطاج« ومهمة تصحيح األخطاء 
 الــمــنــتــخــب الــتــونــســي 

ّ
ظـــل

ــيــــل  ــتــــســــجــ  عــــــــن الــ
ً
صــــــائــــــمــــــا

ــادل الــســلــبــي أمـــام  ــعـ ــتـ فـــي الـ
ــام  ــارة أمـ ــمـــارك والـــخـــسـ الـــدنـ
أســـتـــرالـــيـــا صـــفـــر - 1 ضــمــن 
منافسات المجموعة الرابعة 

للمونديال.
ويــــتــــعــــّيــــن عــــلــــى »نــــســــور 
ــذه  ــ قـــــــــرطـــــــــاج« مـــــعـــــالـــــجـــــة هــ
 
ً
الـــثـــغـــرات والــتــحــلــيــق عــالــيــا
فـــي حـــال أرادت الـــفـــوز على 
منتخب فرنسا بطلة العالم 

األربعاء.
ــاع قــــوي لــكــن الــهــجــوم  ــ دفـ
مـــــتـــــهـــــالـــــك، هـــــــي الـــنـــتـــيـــجـــة 
ــيــــن  ــبــــاراتــ ــمــ ــلــ اإلجـــــمـــــالـــــيـــــة لــ
األوليين للمنتخب التونسي 
الـــــــــذي ســـيـــضـــطـــر لـــلـــظـــهـــور 
 
ّ
بأفضل صــورة ممكنة وهــز

الشباك الفرنسية، كما فعلت 
أستراليا في الخسارة 1 - 4 
والـــــدنـــــمـــــارك الــــتــــي ســقــطــت 

بدورها 1 - 2.
مــن أجـــل ذلــــك، يــجــب على 
ــيــــن الــــــفــــــوز عـــلـــى  ــيــ ــتــــونــــســ الــ
ــة لــلــتــأهــل  ــنـ ــامـ ــا الـــضـ ــرنـــسـ فـ
 المجموعة 

ً
بتصدرها راهنا

بــالــعــالمــة الــكــامــلــة )6(، على 
ــتـــهـــي الــــمــــبــــاراة  ــنـ ـــل أن تـ ــ أمــ
ــــن الـــــدنـــــمـــــارك  ــيـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
وأستراليا بالتعادل أو بفوز 

الدنمارك بفارق ضئيل.

مـــع بــعــض الــواقــعــيــة كــان 
بإمكان المنتخب التونسي 
أن يــرفــع رصـــيـــده إلـــى أربـــع 
نقاط بــداًل من نقطة يتيمة، 
، قبل 

ً
كــمــا هــي الــحــال حــالــيــا

ــقـــمـــة أمــــــام حــامــل  ــاراة الـ ــ ــبـ ــ مـ

اللقب والتي شبّهها البعض 
بـ »تسلق قمة جبل إيفرست«.

ــــب  ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ويــــــعــــــتــــــمــــــد الـ
الــتــونــســي فـــي الــمــقــام األول 
ــقــــوي، حــيــث  ــاع الــ ــدفــ عـــلـــى الــ
حـــافـــظ عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه 

 11 فــي تسع مــن مبارياته الـــ
األخـــيـــرة. لــكــنــه فــشــل فــي هز 
شباك المنتخبات المنافسة 
في سبع من مبارياته الـ 14 

في عام 2022.
ومن الواضح أن الخصوم 

لـــهـــم دورهــــــم فــــي ذلـــــك، مــثــل 
ــي  ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــدي االسـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الـ
لحارس المرمى الدنماركي 
ــر شـــــمـــــايـــــكـــــل أمــــــــام  ــ ــبــ ــ ــاســ ــ كــ
عصام الجبالي فــي الجولة 
األولى أو التدخل في الوقت 

ــاري  ــلـــمـــدافـــع هــ الـــمـــنـــاســـب لـ
ــاد تــــســــديــــدة  ــ ــعــ ــ ــار إلبــ ــ ــوتــ ــ ســ
ــــف الــــمــــســــاكــــنــــي ضـــد  ــــوســ يــ
أستراليا في الجولة الثانية.

ــادري حــتــى  ــ ــقــ ــ ــ وانــــتــــظــــر ال
67 لــيــقــوم بتغيير  الــدقــيــقــة 
هـــجـــومـــي حـــقـــيـــقـــي بـــخـــروج 
العـــــــــب الـــــــوســـــــط الـــــدفـــــاعـــــي 
عــيــســى الــعــيــدونــي ودخــــول 
ــــي الــــــخــــــزري الــــــــذي لــم  ــبـ ــ وهـ

يخض المباراة األولى.
ــة الـــمـــوســـم  ــ ــــدايـ ــم تـــكـــن بـ ــ لـ
جــــيــــدة بـــالـــنـــســـبـــة لـــمـــهـــاجـــم 
مــونــبــلــيــيــه الــفــرنــســي، لــكــنــه 
ــل الــالعــبــيــن  ــــد أفـــضـ ــــان أحـ كـ
الــتــونــســيــيــن فــــي مـــونـــديـــال 
روسيا في 2018 ويبدو أنه 

يفتقد إلى تجربته. 
لــــــكــــــن لــــــــم يــــــعــــــد »نــــــســــــور 
قــرطــاج« يــمــلــكــون مصيرهم 
ــّيـــن عــلــيــهــم  بـــأيـــديـــهـــم ويـــتـــعـ
ــغــــالل  ــتــ ــــى اســ ــلـ ــ ــز عـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
االصابات التي تضرب خط 
ــاع الــمــنــتــخــب الــفــرنــســي  ــ دفــ

لتسجيل األهداف. 
)أ ف ب(

جانب من المباراة السابقة بين تونس وأستراليا

https://www.aljarida.com/article/5902
https://www.aljarida.com/article/5819
https://www.aljarida.com/article/5899
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انتقادات كلينسمان لـ »ثقافة« المنتخب اإليراني تستفز كيروش
ــانــــي الـــســـابـــق يـــورغـــن  ــمــ أثـــــــار الـــــهـــــداف األلــ
كلينسمان حفيظة المدرب البرتغالي لمنتخب 
 
ً
ي«، داعيا

ّ
إيران كارلوس كيروش، النتقاده »تيم مل

إلى إقالة بطل مونديال 1990 من اللجنة الفنية 
لالتحاد الدولي )فيفا(.

وانــتــقــد كلينسمان، الــعــضــو فــي مجموعة 
الدراسة الفنية لفيفا والمكونة من سبعة أعضاء 
 في 

ً
وتقوم بتحليل كأس العالم المقامة حاليا

قطر، تصرفات اإليرانيين خالل الفوز المتأخر 
على ويلز 2 - صفر، الجمعة، ضمن منافسات 

المجموعة الثانية.
وتحدث المدرب السابق لمنتخبي ألمانيا 
والواليات المتحدة في تحليل فني لشبكة »بي 
بي ســي« عن سلسلة من األخــطــاء وعــن سلوك 
 أن 

ً
الجهاز الفني اإليراني أثناء المباراة، معتبرا

 من استراتيجية مدروسة لجعل 
ً
ذلك كان جزءا

الخصم »يفقد تركيزه«.
وقــال إن ما حصل »ليس بالصدفة. هذا كله 
. هـــذا جـــزء مــن ثقافتهم، هــكــذا يلعبون. 

ً
عـــمـــدا

يــنــهــكــون الــحــكــم. لــقــد شـــاهـــدت مــقــعــد الــبــدالء 
)الالعبون االحتياط وطــواقــم الفريق( يقفزون 
، ويزعجون مساعد الحكم والحكم الرابع 

ً
دائما

إلى جانب الملعب«.

وتــابــع أن اإليــرانــيــيــن كــانــوا »بــاســتــمــرار في 
آذانهم )الحكام(، باستمرار في وجههم على أرض 
الملعب. هذه هي ثقافتهم. تجعلك تفقد تركيزك 

 بالنسبة لك«.
ً
حيال ما هو مهم حقا

»حكم مجحف ينم عن فوقية«

 مرور الكرام 
ً
ولم يمر ما أدلى به ابن الـ 58 عاما

عند كيروش، الذي وصف ما صدر عن الهداف 
السابق إلنتر اإليطالي وموناكو وبايرن ميونيخ 

وتوتنهام اإلنكليزي بـ »العار على كرة القدم«.
وكــتــب كــيــروش فــي سلسلة مــن التغريدات 
 ،

ً
على »تــويــتــر«: »رغـــم أنــك ال تعرفني شخصيا

أنت تشكك في شخصيتي بُحكم نمطي متحامل 
ينم عن فوقية«.

وتابع: »بغض النظر عن مدى احترامي لما 
فعلته داخل الملعب، فإن هذه التصريحات حول 
ثقافة إيران والمنتخب اإليراني والالعبين وصمة 
: »ال يمكن ألحد أن 

ً
عار على كرة القدم«، مشددا

يمس بنزاهتنا«.
ــا الـــمـــدرب الــســابــق لمنتخب البرتغال  ودعــ
ــارة مقر معسكر المنتخب  كلينسمان إلـــى زيــ
اإليراني في مونديال قطر »لالستماع إلى مدى 

حبهم واحترامهم لكرة القدم« رغــم االنتقادات 
»الشائنة«.

لكنه اشترط استقالة األلماني من منصبه 
 بــه بين الالعبين 

ً
فــي »فيفا« كــي يكون مرحبا

 إلى كلينسمان بالقول: »نريد 
ً
اإليرانيين، متوجها

أن نتابع باهتمام كامل قرار )فيفا( بشأن منصبك 
كعضو في مجموعة الدراسة الفنية لقطر 2022، 
ألنه من البديهي أن نتوقع منك االستقالة قبل أن 

تزور معسكرنا«.
وبــعــد الــخــســارة القاسية أمـــام إنكلترا 6-2 
في الجولة االفتتاحية، عاد المنتخب اإليراني 
إلــى المنافسة على إحــدى بطاقتي المجموعة 
بالفوز على ويلز بهدفين سجلهما في الوقت 

بدل الضائع.
ي«، الذي يخوض النهائيات 

ّ
ويتحضر »تيم مل

 بما يدور من احتجاجات في الجمهورية 
ً
متأثرا

اإلسالمية، للقاء الواليات المتحدة في مواجهة 
 للعالقة المتوترة 

ً
تحمل نكهة سياسية، نظرا

بين البلدين.
وسيكون الفوز مفتاح تأهل اإليرانيين إلى 
من النهائي ألول مرة في تاريخهم، بغض النظر 

ُ
ث

عن نتيجة المباراة الثانية بين إنكلترا وجارتها 
كيروش خالل مباراة إيران أمام ويلزويلز.                                                      )أ ف ب(

التغريدة األولى الموجهة من كيروش 
إلى كلينسمان

ر السعودية
ِّ

ر السعوديةمدرب المكسيك يحذ
ِّ

مدرب المكسيك يحذ
قــــــــال الـــــــمـــــــدرب األرجـــنـــتـــيـــنـــي 
للمنتخب المكسيكي لكرة القدم، 
خــــيــــراردو مـــارتـــيـــنـــو، إنــــه يــتــوقــع 
مـــواجـــهـــة قـــويـــة ضــــد الــســعــوديــة 
فــي الجولة الثالثة واألخــيــرة من 
دور المجموعات بمونديال قطر، 
 من أنه »طالما هناك فرصة 

ً
محذرا

)للتأهل(، فإن المكسيك ستحاول 
استغاللها«.

ــدت المكسيك مهمتها في 
َّ
وعــق

بلوغ الدور الثاني، بخسارتها أمام 
األرجــنــتــيــن صــفــر - 2 فــي الجولة 
الثانية مــن منافسات المجموعة 
الثالثة، حيث تجمد رصيدها عند 
نقطة واحدة، وتراجعت إلى المركز 
الرابع واألخير، بفارق ثالث نقاط 
خلف بولندا المتصدرة، ونقطتين 

خلف األرجنتين والسعودية.
وبــاتــت المكسيك بــحــاجــة إلــى 
الفوز على السعودية بثالثة أهداف 
على األقل األربعاء المقبل، لضمان 
الـــتـــأهـــل، مــــع تــعــثــر بـــولـــنـــدا أمــــام 
األرجنتين. وأضــــاف: »السعودية 
بحاجة إلــى الفوز بهذه المباراة، 

ونـــحـــن كــــذلــــك. هــــي بـــحـــاجـــة إلـــى 
 .

ً
تسجيل األهــــــداف، ونــحــن أيــضــا

فــي الحياة وفــي كــرة الــقــدم، يجب 
أن نتعود على استعادة الــتــوازن 
واستغالل الفرص. فريقي ال يزال 
لديه فــرص للتأهل، حتى لــو كان 
«. وتابع: »لقد حافظنا 

ً
ذلك صعبا

على رؤوسنا مرفوعة في مواجهة 
خـــصـــم كـــبـــيـــر، وأنـــــــا مـــتـــأكـــد أنــنــا 
سنبذل قصارى جهدنا في المباراة 

القادمة«.

وأردف: »لقد منعنا األرجنتين 
ــــرص لــمــدة  مــــن الـــحـــصـــول عــلــى فـ
ساعة. لعبنا هكذا، ألننا اعتقدنا 
ــل طـــريـــقـــة لــمــواجــهــة  ــا أفــــضــ ــهــ أنــ
األرجنتين. كــان لدينا مهاجمان 
ســـريـــعـــان. كــنــا نـــرغـــب فـــي إيــجــاد 
مساحات مع انطالقات الجناحين. 
ربـــمـــا لـــم نــنــجــح بــالــطــريــقــة الــتــي 
 أخـــطـــأنـــا 

ً
ــا ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــا، وأحـ ــنـــاهـ ــعـ تـــوقـ

التمريرات األخيرة.

مارتينو

لوك شو

ً
« ستمنحنا حافزا
ً
لوك شو: سخرية ويلز في »يورو لوك شو: سخرية ويلز في »يورو 20162016« ستمنحنا حافزا

يعتقد لـــوك شـــو، العـــب المنتخب 
اإلنكليزي لكرة القدم، أن الطريقة التي 
احتفل بها العبو ويلز لخروج إنكلترا 
من منافسات بطولة أمم أوروبا »يورو 
2016« ستمنح منتخب بــالده حافزا 
إضافيا في المباراة التي ستجمعهما 
بكأس العالم، لكنه شدد على أن فريقه 

محترم جدا ولن يقوم بنفس األمر.
ويلتقي المنتخبان عــلــى اســتــاد 
أحمد بن علي غدا في الجولة األخيرة 

من منافسات المجموعة الثانية. 
وقـــبـــل 6 أعــــــوام تـــواجـــه الــفــريــقــان 
في دور المجموعات بفرنسا، حيث 
سجل وقتها دانييل ستوريدج هدف 
الـــفـــوز فـــي الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع من 
اللقاء للمنتخب اإلنكليزي، الذي ودع 
البطولة أمام منتخب آيسلندا، بينما 
وصل منتخب ويلز وقتها إلى الدور 

قبل النهائي.
ــــور لـــالعـــبـــي ويــلــز  ــتــــشــــرت صــ وانــ
وهـــــــم يـــحـــتـــفـــلـــون بــــســــعــــادة غــــامــــرة 
لخروج إنكلترا، ويشعر شاو بأن هذا 

سيضيف متعة لمباراة الثالثاء.

وعما إذا كان تصرف العبي ويلز 
سيمنح المنتخب اإلنكليزي حافزا 
إضافيا، قال شو: »أعتقد أنه يمكنني 
قــول هـــذا«، مضيفا: »لكن دافعنا في 
حـــد ذاتـــــه يــجــب أن يـــكـــون فـــي أعــلــى 
الــمــســتــويــات. نحن فــي كـــأس العالم. 
ــداف عــظــيــمــة لــمــا نــريــد أن  ــ لــديــنــا أهــ

نحققه«. 
وأردف: »يجب أن يكون لدينا أقصى 
قدر من التحفيز في كل مباراة. ال أعتقد 
أنـــه يــوجــد أي حــافــز أكــثــر مما لدينا 
بالفعل«، متابعا: »يجب أن يكون لدينا 
حافز بنسبة مئة بالمئة في كل مران 

وفي كل مباراة«.
وشـــارك شــو )27 عــامــا( كأساسي 

في مباراتي المنتخب اإلنكليزي 
بــــقــــطــــر، وســــجــــل فـــــي نــهــائــي 
يورو 2020 في المباراة التي 
خسرها أمــام إيطاليا صيف 
الــعــام الــمــاضــي، لكن الظهير 

األيـــســـر لمانشستر يونايتد 
غاب عن »يورو 2016«، حيث كان 

يتعافى من كسر في القدم، ومع ذلك 

كان على علم بفيديو ويلز الذي انتشر.
وقال: »بالطبع، لم يكن شيئا جيدا«، 
مضيفا: »ال أريد أن أتطرق لهذا األمر 
كثيرا. أريد أن أركز على ما نفعله في 
الملعب. يمكنك أن تــقــول أشــيــاء في 
المقابالت الصحافية، وبدال من ذلك 
أفضل الــرد في الملعب، بدال من الرد 

خارجه«. 
وبعد ضغوط عليه، أشار شو إلى 
أن رد فعل ويلز كان غير محترم، وذلك 
عــنــد ســؤالــه عــمــا إذا كــانــت إنجلترا 

ستحتفل بنفس الطريقة.

ليفاندوفسكي يهدي هدفه 
المونديالي لعائلته

ــع مــــحــــاوالت لـــم يــحــالــفــه فيها  ــ بــعــد أربـ
ــرت لــيــفــانــدوفــســكــي  ــ الــتــوفــيــق، نــجــح روبــ
الــمــهــاجــم الــبــولــنــدي الـــدولـــي أخـــيـــرا في 
تــســجــيــل هـــدفـــه األول بـــبـــطـــوالت كــأس 
الــعــالــم. وأحــــرز ليفاندوفسكي الــهــدف 
الــثــانــي لــفــريــقــه فــي الــمــبــاراة الــتــي فــاز 
فيها على المنتخب السعودي 2 - صفر 
بالجولة الثانية من مباريات الــدور األول 
فــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2022 الــمــقــامــة حاليا 

في قطر. 
ــذا، ســـجـــل لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي حـــضـــوره  ــ ــهـ ــ وبـ
التهديفي أخيرا في بطوالت كأس العالم وأحرز 
هدفه األول علما بأن مباراة أمس االول كانت 
الخامسة له في تاريخ مشاركاته بالمونديال. 
وأهــدى ليفاندوفسكي الهدف ألسرته قائال: 

»ساندتموني«. 
ــرفـــون مـــدى  ــعـ ــن يـ وأوضـــــــــح: »هـــــم فـــقـــط مــ
صعوبة األمر في بعض األحيان وحتى هذا 

هــو مــجــد الــتــتــويــج بالنسبة لــهــم ألنــهــم معي 
ويفعلون كل شيء ألشعر بالراحة قدر اإلمكان«. 
وانهمرت الدموع من عيني ليفاندوفسكي بعد 
المباراة، وهو ليس أمرا معتادا بالنسبة لصاحب 

الطبيعة الهادئة.
 وقال ليفاندوفسكي )34 عاما( إنه »حلم تحقق. 
من الواضح أنه بالنسبة لكل العب في المنتخب 
البولندي، مصلحة الفريق تأتي أواًل. لكني مهاجم 
ولــدي قناعة بأنه علي تسجيل هــدف لمساعدة 

الفريق«. 
ــال  ــة قــ ــلـ ــبـ ــقـ ــمـ وعـــــــن مــــواجــــهــــة االرجــــنــــتــــيــــن الـ
ليفاندوفسكي: »مــن المحتمل أن تــكــون مــبــاراة 
صعبة للغاية ضد األرجنتين«. وأوضح سيسالو 
ماشنيويز الــمــديــر الفني للمنتخب البولندي: 
»نـــرغـــب فـــي االســـتـــمـــرار بــالــبــطــولــة ألطــــول فــتــرة 
ممكنة، وأن نلعب بشكل جيد بقدر اإلمكان، ولكن 
العبا لن يفوز بالمباراة بمفرده. جميع الالعبين 

كانوا رائعين«.

غريزمان فخور بمعادلة إنجاز زيدان
أعـــرب انــطــوان غــريــزمــان عن 
فخره بمعادلة عــدد التمريرات 
الحاسمة لألسطورة زين الدين 
زيـــدان مــع المنتخب الفرنسي، 
ــة فــــي الــــفــــوز عــلــى  ــمـ ــاهـ ــمـــسـ والـ
الدنمارك 2-1 السبت في الجولة 
الثانية من مباريات المجموعة 

الرابعة لمونديال قطر. 
وســــــجــــــل كــــيــــلــــيــــان مـــبـــابـــي 
ــــوك فــرنــســا  ــــديـ ــــوز لـ ــفـ ــ ــدفــــي الـ هــ
ليصعد بفريقه إلــى دور الـــ 16 

للمونديال. 
وصنع غريزمان هدف الفوز 
ــيـــرفـــع رصــــيــــده مــن  ــابـــي، لـ ــبـ ــمـ لـ
التمريرات الحاسمة مع منتخب 
فرنسا إلى 26 تمريرة، ويعادل 

إنجاز زيدان.
ــان لــمــحــطــة  ــ ــزمـ ــ ــريـ ــ  وقـــــــــال غـ
ــور لــلــغــايــة  ــ ــخـ ــ »تــــــي اف 1«: »فـ
بــذلــك، ولكني أؤكـــد أنــه نتيجة 

عـــمـــل الــــفــــريــــق، ولــــيــــس عــمــلــي 
عــلــى الــمــســتــوى الــهــجــومــي أو 

الدفاعي«. 
ــع قـــــدم  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وأضــــــــــــــــــاف: الـ
مجهودا استثنائيا اليوم، كان 
من المهم للغاية الفوز والتأهل. 
ــا نــــدرك  ــنـ ــقــــول: كـ ــالــ ــتــــم بــ وخــ
ــبــــاراة مــعــقــدة،  أنـــهـــا ســتــكــون مــ
لــقــد خــســرنــا مــرتــيــن فــي دوري 
ــــي، قمنا بالكثير  األمـــم األوروبـ
مــن العمل ســويــا، هـــؤالء الذين 
عــــادوا عــمــلــوا بــشــكــل جــيــد، إنــه 

فوز جيد للغاية. 
)د ب أ(

غريزمان

سكالوني يطالب بالهدوء... ودي ماريا يشعر بالراحةسكالوني يطالب بالهدوء... ودي ماريا يشعر بالراحة
طالب مدرب األرجنتين ليونيل 
ســـكـــالـــونـــي، مــواطــنــيــه بـــالـــهـــدوء، 
بعدما ساعد النجم ليونيل ميسي 
»راقصي التانغو« في اإلبقاء على 
آمالهم بالتأهل للدور الثاني قائمة، 
بــالــفــوز عــلــى الــمــكــســيــك بهدفين 

نظيفين.
وعندما ُسئل عن الصور التي 
أظهرت مساعده العب خط الوسط 
الدولي السابق بابلو أيمار وهو 
على حافة البكاء خالل المباراة، دعا 
المدرب سكالوني إلى رؤية األمور 
: »يجب 

ً
من منظور مختلف، قائال

أن يكون لديك بعض المنطق، إنها 
مجرد مباراة كرة قدم«.

ــــب أن يــفــهــم  ــجــ ــ وأضـــــــــــــــاف: »يــ
الالعبون أنها مباراة كرة قدم. إذا لم 
يكن األمر كذلك، فسيتكرر ذلك في 
: »من الصعب أن 

ً
كل مباراة«، مشددا

تجعل الناس يفهمون أن الشمس 
، إن فزت أو خسرت. ما 

ً
ستشرق غدا

يهم هو كيف تفعل األشياء«.
وأكــد سكالوني أنــه لن يحتفل 
بفوز أبــطــال العالم مرتين )1978 
 أن 

ً
، خـــصـــوصـــا

ً
ــا ــيــ ــالــ و1986( حــ

مـــنـــتـــخـــب »ألـــبـــيـــســـيـــلـــيـــســـتـــي« لــم 

يضمن الــتــأهــل، إذ حتى التعادل 
أمــام بولندا من الممكن أن يطيح 
ــال:  بـــه مـــن دور الــمــجــمــوعــات. وقــ
ــنـــي مــجــنــون،  ــنــــاس أنـ »ســـيـــظـــن الــ
لكنني بخير، لقد فزنا، سنحتفل 
 علينا االستعداد 

ً
وهذا يحدث. غدا

للمباراة، واألمر شبيه عندما فزنا 
بنهائي )كــوبــا أمــيــركــا( حين كان 
علينا التفكير بما سيحدث بعد 
، عليك 

ً
ذلــك. الــفــرح ال يــدوم طــويــال

أن تحافظ على الـــتـــوازن«. وتوقع 
سكالوني أن ترفع بولندا، متصدرة 

المجموعة برصيد 4 نقاط والتي 
تحتاج لنقطة يتيمة للتأهل إلى 
من النهائي، من مستواها الفني 

ُ
ث

والبدني أمام وصيفتها األرجنتين 
ــة بــــــفــــــارق األهــــــــــــــداف عــن  ــيــ ــانــ ــثــ الــ
السعودية. فيما تتذيل المكسيك 

القاع برصيد نقطة.
وتابع: »بولندا صعبة للغاية. 
الجميع يلعبون بشكل مختلف 
)ضــــــد األرجــــنــــتــــيــــن(. ال يـــبـــدلـــون 
ــل لــيــو  ــ ــلــــوبــــهــــم( فـــقـــط مــــن أجــ )أســ
ــي(، بـــــل مـــــن أجـــــــل جــمــيــع  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ )مـ

 
ً
ــيـــن اآلخـــــريـــــن واحــــتــــرامــــا ــبـ الـــالعـ

لألرجنتين«.
ــــال أنــخــيــل دي  مـــن نــاحــيــتــه، قـ
ماريا مهاجم منتخب األرجنتين إن 
»الراحة«  العبي الفريق يشعرون بـ

بعد الفوز على المكسيك .
وصـــرح العــب يوفنتوس عقب 
المباراة »نشعر بالراحة. كنا نقوم 
باألمور على نحو جيد للغاية وفي 
ــبـــاراة واحـــــدة تـــدهـــور كـــي شــيء  مـ
ولكننا تمكنا من تصحيح الوضع« 
في إشـــارة إلــى هزيمة األرجنتين 
المفاجئة أمــام السعودية 1-2 في 

مباراتها االفتتاحية.
وأثنى دي ماريا على جماهير 
األرجنتين التي استمرت في دعم 
الــفــريــق حــتــى بــعــد الــهــزيــمــة أمـــام 
السعودية وقال »الجماهير مذهلة. 
ــاراة كــانــوا  ــبـ ــمـ بــعــد أن خــســرنــا الـ

ينقلون لنا انطباعا بأننا فزنا«.
وقـــــــال دي مــــاريــــا عــــن مــــبــــاراة 
المكسيك »كــنــا نــعــرف أن الشوط 
األول سيكون معقدا ألنهم تعادلوا 
فــي مباراتهم األولــــى. فــي الشوط 
الثاني استغلينا المساحات. أنا 

ممتن للغاية«.

بابلو أيمار وحديث سكالوني وميسي

ً
 كبيرا

ً
ميسي: عانينا ضغطا

ً
 كبيرا

ً
ميسي: عانينا ضغطا

أقــر ليو ميسي بالضغط الــذي شعر به منتخب األرجنتين بعد 
الهزيمة أمام السعودية، وأهمية المباراة التي خاضها ضد المكسيك، 
والتي فاز فيها بهدفين دون رد، ليبقي على حظوظه في التأهل لدور 

الـ 16 في قطر 2022.
وأوضح ميسي، الذي حصل على جائزة أفضل العب في المباراة، 
أن زمالءه أرادوا خوض هذه المباراة بفارغ الصبر، من أجل تعويض 
الخسارة التي تجرعوا مرارتها أمام السعودية بالجولة األولى من 

دور المجموعات.
وتــابــع: »كنا غاضبين للغاية من الخسارة أمــام السعودية. كان 
الوقت ال يمر، أردنا أن تأتي المواجهة. كنا نعلم أنها مباراة محدودة، 
وأنــه بالفوز بها سنستقر مرة أخــرى في البطولة. كان ذلك بمنزلة 
ارتياح لمعنويات الفريق. نشعر بالسعادة، ألننا نعتمد على أنفسنا 

مرة أخرى«.
، لم نتمكن من العثور 

ً
وقال قائد األرجنتين: »الشوط األول كان صعبا

على مساحات، بعد الهدف األول تغيرت المباراة، ألن الوضع جعلنا 
ندافع عن النتيجة. اآلن سنخوض مواجهة مع بولندا بطريقة مختلفة«.

وتابع ميسي، الذي أشاد بزميله في الفريق إنزو فرنانديز، الذي وقع 
على الهدف الثاني: »كنا ندرك أنه يتعين علينا اللعب بهدوء أكبر، كنا 
متسرعين، وكنا نعرف ذلك، لكن الوضع يقودك للعب بهذه الطريقة. 
إنزو ال يفاجئني، ألنني أعرفه. إنه يستحق الهدف، ألنه مهم للغاية 
بالنسبة لنا. أنا سعيد للغاية من أجله، ألنه أعطانا حالة من االرتياح«.

ليفاندوفسكي

https://www.aljarida.com/article/5793
https://www.aljarida.com/article/5841
https://www.aljarida.com/article/5840
https://www.aljarida.com/article/5839
https://www.aljarida.com/article/5838
https://www.aljarida.com/article/5836
https://www.aljarida.com/article/5835


ــهـــة األرجــنــتــيــن  شـــهـــدت مـــواجـ
ــتـــي انـــتـــهـــت بــفــوز  والـــمـــكـــســـيـــك، الـ
ــو« بـــهـــدفـــيـــن  ــ ــغـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ »راقـــــــصـــــــي الـ
نظيفين، أكبر حضور جماهيري 
ــأس الــــعــــالــــم مــنــذ  ــ ــاراة فــــي كــ ــبــ ــمــ لــ
نهائي مونديال 1994 في الواليات 
ــدة، حــــيــــث امــــتــــأ مــلــعــب  ــحــ ــتــ ــمــ الــ
»لوسيل« بـ 88 ألفا و966 مشاهدا.

وكان 94 ألفا و194 مشاهدا قد 
حضروا نهائي مونديال 1994 بين 
الــبــرازيــل وإيــطــالــيــا بملعب »روز 

بول« في لوس أنجلس.
وحسمت البرازيل تلك المباراة 
لمصلحتها بركالت الترجيح 3 - 2 
لتحصد لقب كــأس العالم الرابع 

في تاريخها.
)إفي(

أكبر حضور جماهيري منذ »نهائي 1994«

https://www.aljarida.com/article/5911


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

كوستاريكا01اليابان2725E نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءالمغرب02بلجيكا2726F نوفمبر

 7:00 مساًء كندا41كرواتيا2727F نوفمبر

 10:00 مساًء المانيا11اسبانيا2728E 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

2110414كرواتيا

2110204المغرب

2101123بلجيكا

2002150كندا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

1100323البرتغال

1010001أوروغواي

1010001كوريا الجنوبية

1001230غانا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

2110314اإلكوادور

2110314هولندا

2101333السنغال

2002150قطر

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

21١٠2٠4بولندا

2101323األرجنتين

2101233السعودية

2٠١1٠2١المكسيك

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

2110814إسبانيا

2101223اليابان

2101173كوستاريكا

2011231ألمانيا

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 ٥١٩٥ / االثنين 2٨ نوفمبر 2٠22م / ٤ جمادى األولى ١٤٤٤هـ ١2
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