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العبو المنتخب البرازيلي يحتفلون بالفوز 
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فرض التعادل اإليجابي 
3-3 نفسه على نتيجة لقاء 

الكاميرون وصربيا أمس، في 
المجموعة السابعة لمونديال 

2022، ليحصد كل فريق 
نقطة أبقت على آماله في 

التأهل للدور الثاني.

تعادل المنتخب الكاميروني 
مع نظيره الصربي 3-3، خالل 
المباراة المثيرة التي جمعتهما 
أمس، على استاد الجنوب، في 
الــجــولــة الــثــانــيــة مــن منافسات 
المجموعة السابعة بالمونديال 
الــقــطــري، وبــهــذه النتيجة رفــع 
كل منتخب منهما رصيده إلى 

نقطة واحدة.
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــدايــ ــ وجـــــــــــاءت بــ
ــان  ــ ــتــــوى، وكـ مـــتـــوســـطـــة الــــمــــســ
الحذر هو السمة السائدة على 
أداء الفريقين، مع وجود أفضلية 
نـــســـبـــيـــة لــلــمــنــتــخــب الـــصـــربـــي 
فـــــي االســـــتـــــحـــــواذ عــــلــــى الــــكــــرة 

والمحاوالت الهجومية. 
وشــــهــــدت الـــدقـــيـــقـــة الــثــامــنــة 
أول فــرصــة حقيقية للمنتخب 
ــلــــم  ــتــ الـــــــصـــــــربـــــــي، عـــــنـــــدمـــــا اســ
ميتروفيتش الكرة داخل منطقة 
الــــجــــزاء مـــن الــنــاحــيــة الــيــمــنــى، 
وسدد كرة قوية بقدمه اليسرى، 
لــكــن كـــرتـــه اصــطــدمــت بــالــقــائــم 

األيسر.
ــة 17 أهـــــــدر  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــدقـ ــ وفـــــــــي الـ
ميتروفيتش فرصة هدف مؤكد 
للمنتخب الصربي، بعدما أخطأ 
نوهو تولو، مدافع الكاميرون 
في تشتيت الكرة داخل منطقة 
الجزاء لتصل إلى ميتروفيتش 
على حدود منطقة الست ياردات 
لــيــســدد كـــرة قــويــة مـــرت بــجــوار 

القائم.
ــتـــخـــب  ــنـ ــمـ ــا دخـــــــــل الـ ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ بـ
الـــكـــامـــيـــرونـــي أجــــــواء الـــمـــبـــاراة 
الــهــجــومــيــة وبـــــــادل الــمــنــتــخــب 
الــصــربــي الــهــجــمــات، ولكنهما 

فــشــال فـــي تــشــكــيــل أي خــطــورة 
على المرميين لينحصر اللعب 

في وسط الملعب.
 

كاستيليتو يفتتح التسجيل

وشهدت الدقيقة 29 تسجيل 
الــمــنــتــخــب الــكــامــيــرونــي هــدف 
ــبـــت ركــلــة  ـــعـ

ُ
ــا ل ــنـــدمـ ــدم، عـ ــقــ ــتــ الــ

ركنية لمست رأس أحد العبي 
الكاميرون قبل أن يتابعها جان 
شارل كاستيليتو بتسديدة من 
داخل منطقة الست ياردات إلى 

داخل المرمى. 
وظــــــــــل الـــــلـــــعـــــب مــــنــــحــــصــــرا 
فـــي وســــط الــمــلــعــب حــتــى كــاد 
الــمــنــتــخــب الــكــامــيــرون يسجل 
الــهــدف الــثــانــي فــي الدقيقة 43 
عـــنـــدمـــا انـــطـــلـــق بــيــيــر كـــونـــدي 
ــكــــرة حـــتـــى داخـــــــل مــنــطــقــة  ــالــ بــ
ــة  الــــــــجــــــــزاء وســـــــــــدد كـــــــــرة قــــويــ
ــارس فــانــيــا  ــ ــحـ ــ تــــصــــدى لـــهـــا الـ
ميلنكوفيتش سافيتش لترتد 
إلــى كــونــدي مــرة أخـــرى ولكنه 

سددها بجوار القائم. 
وفي الدقيقة األولى من الوقت 
ــع لـــلـــشـــوط األول،  ــائــ بــــــدل الــــضــ
سجل المنتخب الصربي هدف 

عبت ركلة حرة 
ُ
التعادل عندما ل

إلــــى داخـــــل منطقة 
جــــــزاء الــمــنــتــخــب 
الـــــكـــــامـــــيـــــرونـــــي 
ارتــــــــــــــقــــــــــــــى لـــــهـــــا 

ســـتـــراهـــيـــنـــيـــا 
بافلوفيتش 
وقـــــابـــــلـــــهـــــا 

بضربة رأس 
قــويــة لتعانق كرته 

الشباك، وفي الدقيقة الثالثة من 
الوقت بدل الضائع للشوط األول 
سجل المنتخب الصربي الهدف 
ــدد ســيــرجــي  ــ ــانـــي عـــنـــدمـــا سـ ــثـ الـ
مــيــلــيــنــكــوفــيــتــش ســافــيــتــش كــرة 
ــة لـــتـــعـــانـــق كـــرتـــه  ــ ــويـ ــ ــة قـ ــ ــيــ ــ أرضــ
الشباك، ومر الوقت المتبقي من 

الشوط األول بدون جديد.

صربيا تواصل السيطرة

ومـــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، 
ــتـــمـــرت ســـيـــطـــرة الــمــنــتــخــب  اسـ
الصربي على مجريات اللقاء، 

ــع غـــيـــر مـــبـــرر مــن  ــراجــ وســـــط تــ
العبي المنتخب الكاميروني، 
وفي الدقيقة 53 سجل المنتخب 
الصربي الهدف الثالث عندما 
ــا زيــفــكــوفــيــتــش  ــ ــــدريـ اســـتـــلـــم أنـ
الــكــرة داخــل منطقة الــجــزاء من 
الناحية اليمنى ليراوغ الحارس 
الــكــامــيــرونــي قــبــل أن يــمــررهــا 
إلى ميتروفيتش الذي وضعها 

بسهولة داخل المرمى.
وبــــــــعــــــــد الـــــــــهـــــــــدف اســــتــــمــــر 
اســتــحــواذ المنتخب الصربي 

عــلــى الـــكـــرة، واســـتـــمـــرت أيــضــا 
محاوالته الهجومية بحثا عن 
تسجيل هدف رابع، في المقابل 
اعــتــمــد المنتخب الــكــامــيــرونــي 
عــلــى شـــن الــهــجــمــات الــمــرتــدة، 
وفي الدقيقة 63 سجل المنتخب 
ــهــــدف الــثــانــي  ــيـــرونـــي الــ ــامـ ــكـ الـ
عندما استلم فينسيت أبو بكر 
الــكــرة خلف مدافعي المنتخب 
الــصــربــي ليصبح فــي مواجهة 
الحارس فانيا ميلينكوفيتش 
سافيتش، حيث لعبها من فوق 

الــحــارس بعدما لمحه متقدما 
ــرة الــــشــــبــــاك، لــكــن  ــكــ لـــتـــعـــانـــق الــ
الحكم ألغاه في البداية بداعي 
التسلل قبل أن يحتسبه بشكل 
رسمي بناء على تعليمات من 

حكم الفيديو المساعد )فار(.
ــــن  ــة 66، ومـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــدقـ ــ وفـــــــــي الـ
هجمة مرتدة، سجل المنتخب 
الـــكـــامـــيـــرونـــي هـــــدف الـــتـــعـــادل 
ــا لـــعـــبـــت تـــمـــريـــرة خــلــف  ــنـــدمـ عـ
مدافعي المنتخب الصربي ألبو 
بــكــر ليمر بــالــكــرة مــن الناحية 

ــنـــى حــــتــــى دخـــــــل مــنــطــقــة  ــمـ ــيـ الـ
جــزاء المنتخب الصربي ومرر 
ــة قــابــلــهــا  ــيــ كـــــرة عـــرضـــيـــة أرضــ
إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ 
ــة إلـــــــى داخـــــل  ــ ــــويـ ــتــــســــديــــدة قـ بــ

المرمى.
 وأصــبــح اللعب سجاال بين 
المنتخبين لــكــن بـــدون وجــود 
خطورة حقيقية على المرميين، 
وكاد المنتخب الصربي يسجل 
الــهــدف الـــرابـــع فــي الــدقــيــقــة 89 
عــنــدمــا لعبت تــمــريــرة عرضية 

ــزاء  ــ ــة داخــــــــل مـــنـــطـــقـــة جـ ــ ــيـ ــ أرضـ
المنتخب الكاميروني استلمها 
دوشــــان تــاديــتــش ومــررهــا إلــى 
مـــيـــتـــروفـــيـــتـــش، الـــــــذي قــابــلــهــا 
بـــتـــســـديـــدة قـــــويـــــة، لـــكـــن كـــرتـــه 
ــائــــم األيـــســـر  ــقــ ــوار الــ ــ ــجـ ــ مــــــرت بـ
بسنتيمترات قليلة، ومر الوقت 
الــمــتــبــقــي مــــن الــــشــــوط الــثــانــي 
بدون جديد قبل أن يطلق الحكم 
ــرة نــهــايــة الـــلـــقـــاء فــارضــا  ــافـ صـ

التعادل 3-3 بين المنتخبين. 
)د ب أ(

ــام  أصـــبـــحـــت بــــولــــنــــدا، الــعــقــبــة األخــــيــــرة أمــ
المنتخب األرجنتيني للتأهل لدور الستة عشر 
لمونديال قطر 2022، على بعد خطوة واحدة 
عـــن كــســر الــنــحــس الــــذي يــالزمــهــا فـــي الــنــســخ 
األخيرة من بطوالت كأس العالم، لتتخطى هي 
األخرى دور المجموعات، بفريق يقوده روبرت 
ليفاندوفسكي، لكن أيــضــا مــع وجـــود كوكبة 
أخرى من الالعبين من أصحاب الجودة العالية 

المحترفين بأندية أوروبية مرموقة.
ويبتعد المنتخب البولندي بقيادة المدرب 
تشيسالف ميتشنيويكز عــن عــصــره الذهبي 
حينما احتل المركز الثالث في مونديال ألمانيا 
1974، بقيادة الثنائي جيجوج التو وكازيميرز 
دينا، وكذلك في إسبانيا 1982 بقيادة زبيجنيو 

كازيميرز بونيك.
وتحظى بولندا بليفاندوفسكي منذ فترة 
لكن وجوده لم يساعدها خالل النسخ األخيرة 
مــن أجــل تخطي دور الــمــجــمــوعــات، وبالفعل، 
فمنذ مــونــديــال المكسيك 1986، الـــذي بلغت 
فيه الــدور ثمن النهائي، لم تغادر بولندا دور 
المجموعات منذ ذلك الحين، سواء في كوريا 
الجنوبية واليابان 2002 أو ألمانيا 2006 أو 
فــي مــونــديــال روســيــا األخــيــر 2018، حــيــث لم 

تشفع جهود مهاجم برشلونة الحالي في قيادة 
بالده لدور الستة عشر، بل حتى لم يتمكن من 

تسجيل أي هدف في البطولة.
فبدون كرة قدم رائعة، وفي لقاء سيطر خالله 
المكسيكيون، كان بإمكان بولندا حتى تحقيق 
الفوز، لكن ليفاندوفسكي أهدر ركلة جزاء كانت 
كفيلة بخروج منتخب بالده بالنقاط الثالث، 
لكنه كـــان فــعــاال أمـــام الــســعــوديــة، الــتــي الحــت 
لها فــرص فــي الــمــبــاراة لتعقيد الــمــوقــف على 
المنتخب األوروبــــي، لكن فويتشيك تشيزني 
ــزاء لـــ »األخــضــر«  نــجــح فــي الــتــصــدي لــركــلــة جــ
الــســعــودي، لتخطف بــولــنــدا انــتــصــارا ثمينا 

بثنائية حمل أحدها توقيع ليفا.
وتتصدر بولندا مجموعتها حاليا بأربع 
نقاط ولم يدخل مرماها أي هدف، تحت قيادة 
مدربها ميتشنيويكز، الذي غير طريقة اللعب 

في كلتا المباراتين.

بيليك وفرانكوفسكي

وبسبب نتيجة التعادل، تجرأ ميتشنيويكز 
بشكل أكــبــر أمـــام الــســعــوديــة، وأشـــرك الثنائي 
كريستيان بيليك وبرزيميسالف فرانكوفسكي 

للعب بطريقة 4-2-3-1 وسارت نتائجها أفضل، 
حيث سجل أول هدفين عبر بيوتر زيلينسكي 
وليفاندوفسكي، الذي وقع على أول أهدافه في 

البطولة على اإلطالق عن عمر 34 عاما.
ويــبــرز فــي صــفــوف المنتخب زيلينسكي، 
العـــب نــابــولــي الــحــاســم ومــتــصــدر الــســيــري آ، 
ومهاجم يوفنتوس، أركاديوس ميليك والعب 
الوسط غريغور كريتشوفياك، المحترف حاليا 
في الشباب السعودي بعد مسيرة كبيرة في 

مالعب إنكلترا.
ــال يـــعـــد لــيــفــانــدوفــســكــي هــو  ــ وعـــلـــى كــــل حـ
الــتــهــديــد األكـــبـــر لــأرجــنــتــيــن بــقــيــادة نجمها 
وأســــطــــورة بــرشــلــونــة الــســابــق وبــــي إس جي 
الحالي، ليونيل ميسي. فاليزال ليفا )34 عاما( 
واحـــدا مــن أفضل مهاجمي العالم، وهــو قائد 
بولندا الذي دافع عن قميصها في 136 مناسبة 

سجل فيها 77 هدفا، آخرها أمام السعودية.

فينسيت نجم الكاميرون يحرز هدفه في مرمى صربيا

تعادل إيجابي للكاميرون وصربيا 
يبقي على آمالهما في التأهل

بولندا... أكثر من مجرد ليفاندوفسكي

غريغور كريتشوفياك نجم خط وسط بولندا )أ ف ب(

    المباراة في سطور

المباراة: صربيا - الكاميرون 3-3.
الملعب: استاد الجنوب، الوكرة.

.
ً
الجمهور: 39789 متفرجا

الحكم: اإلماراتي محمد عبدالله.

األهداف:
الكاميرون: جان-شارل كاستيليتو )29(، فينسيت أبوبكر )63(، 

إريك مكسيم تشوبو-موتينغ )66(.
صربيا: ستراهينيا بافلوفيتش )45+1(، سيرغي ميلينكوفيتش 

- سافيتش )45+3(، ألكسندر ميتروفيتش )53(.

اإلنذارات:
الكاميرون: نيكوال نكولو )24(، كريستيان باسوغوغ )30 على 

دكة البدالء(
صربيا: لوكا يوفيتش )45+4(، نيكوال ميلنكوفيتش )3+90(.

التشكيلتان:
صربيا: فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش، ستراهينيا بافلوفيتش 
)ســتــيــفــان مــيــتــروفــيــتــش 55(، نــيــكــوال ميلنكوفيتش، ميلوش 
فيليكوفيتش )سردجان بابيتش 78(، نيمانيا مكسيموفيتش، 
أندريا جيفكوفيتش )نيمانيا رادونييتش 78(، ساشا لوكيتش، 
فيليب كوستيتش )فــيــلــيــب ديــوريــتــشــيــتــش 90+2(، ألكسندر 
مــيــتــروفــيــتــش، دوشـــــان تـــاديـــتـــش، ســيــرغــي مــيــلــيــنــكــوفــيــتــش - 

سافيتش )ماركو غروييتش 78(.
المدرب: دراغان ستويكوفيتش.

الــكــامــيــرون: ديــفــي إيــبــاســي، نيكوال نكولو، كولينز فـــاي، جان 
- شــارل كاستيليتو، نوهو تولو، أندريه-فرانك زامبو-أنغيسا 
)صامويل أوم غويه 81(، بيار كونديه )غايل أوندوا 67(، مارتان 
هونغال )فنسان أبوبكر 55(، كــارل توكو-إيكامبي )كريستيان 
باسوغوغ 67(، إريــك مكسيم تشوبو-موتينغ، براين مبويمو 

)جورج-كيفن نكودو 81(.
المدرب: ريغوبير سونغ.

ستويكوفيتش: كان علينا التعامل بذكاء أكثر
ــان ســتــويــكــوفــيــتــش، الــمــديــر  ــ قــــال دراغــ
الفني للمنتخب الصربي، إن فريقه كان 
يتعين عليه أن يكون أكثر ذكــاء للخروج 
بنتيجة إيجابية من مواجهة الكاميرون 

بكأس العالم لكرة القدم. 
وكـــــــان الـــمـــنـــتـــخـــب الــــصــــربــــي مــتــقــدمــا 
بنتيجة 3 - 1 بعد أن كــان خاسرا بهدف 
نظيف عقب مضي 26 دقيقة، قبل أن يقلب 
البديل فينسنت أبوبكر النتيجة مع دخوله 

للمباراة مع المنتخب الكاميروني. 
ونــجــح مــهــاجــم الــنــصــر الــســعــودي في 
تقليص الفارق في الدقيقة 65، بعدما تلقى 
تمريرة من زميله جان شارلز كاستيليتو 
ليضع الكرة ببراعة فــوق الــحــارس فانيا 
ميلنكوفيتش سافيتش، قبل التأكد من 

صحة الهدف عبر تقنية الفيديو )فار(. 
وبعد دقيقتين تحول أبوبكر من مسجل 

إلى صانع أهداف، حيث انطلق من الجهة 
اليمنى ليلعب كرة عرضية إليريك شوبو 
موتينغ الذي أحرز هدفا لتصبح النتيجة 
3 - 3 بــالــمــجــمــوعــة الــســابــعــة فـــي ملعب 

الجنوب. 
مــن جانبه يشعر ستويكوفيتش بأن 
هــفــوتــيــن دفــاعــيــتــيــن كـــانـــتـــا الـــســـبـــب فــي 
حصول المنتخب الكاميروني على نقطة. 
ــال ســتــويــكــوفــيــتــش: »لــقــد سيطرنا  وقــ
ــاراة، ولــعــبــنــا بــالــطــريــقــة الــتــي  ــبـ ــمـ عــلــى الـ
يمكننا الــلــعــب بــهــا، لــكــن الــخــطــأيــن كانا 
حاسمين، وهـــذا ال يجب أن يــحــدث، لكن 
بسبب اإلرهاق وقلة التركيز جاء التعادل، 
كان يجب أن ننهي المباراة بشكل أذكى«.
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بزغ نجم العديد من الالعبين 
الشبان مع منتخبات بالدهم، 

والذين ينتظرهم مستقبل 
باهر، لكن هناك آخرين لم 

يظهروا بالمستوى المأمول 
بعد.

بــعــد أســبــوع مــن الــمــنــافــســة، ارتــقــى العديد 
مــن النجوم الشبان إلــى مستوى التحدي في 
مـــونـــديـــال قــطــر 2022، مــثــل اإلســـبـــانـــي غــافــي 
والــهــولــنــدي كـــودي خــاكــبــو واإلنــكــلــيــزي جــود 

بيليغنهام واألميركي تيموثي وياه.
غافي، أصغر الهدافين في سن الثامنة عشرة، 
لم يعد مغمورا مع نادي برشلونة والمنتخب 
اإلسباني: فاز مؤخرا بجائزة كأس كوبا التي 
تــمــنــح ألفــضــل العـــب تــحــت 21 عــامــا فــي حفل 
الكرة الذهبية. لم يخّيب العــب الوسط اآلمــال 
فــي الــمــبــاراة األولــــى لــكــأس الــعــالــم بتسجيله 
أحد األهداف السبعة للمنتخب اإلسباني ضد 

كوستاريكا )0-7(.
ومــع زميله فــي الــنــادي الكتالوني بــيــدري، 
ـــ20 الجمعة، يجسد غافي  الـــذي أكــمــل عــامــه الـ
التركيبة الشابة والطموحة لمنتخب إسبانيا 
المتجدد، بعد 12 عاما على لقبه العالمي األول.

ومــــن خــــال تــســجــيــلــه فـــي الـــمـــبـــاراة األولــــى 

ــلـــواليـــات الــمــتــحــدة ضـــد ويـــلـــز )1-1(، حقق  لـ
تيموثي وياه شيئا لم يفعله والده األسطورة 
 
ً
جورج، الفائز بالكرة الذهبية عام 1995 وحاليا

رئيس ليبيريا، وهو المشاركة والتسجيل في 
كأس العالم. وسجل مهاجم ليل الفرنسي، البالغ 
22 عاما، الهدف الوحيد للمنتخب األميركي في 

المونديال القطري. 
ــد الــــــى طـــمـــوحـــات  ــعـ ــرتــــق هــــولــــنــــدا بـ ولــــــم تــ
جمهورها حتى اللحظة فــي كــأس الــعــالــم من 
حيث االداء، لكن مهاجمها كودي خاكبو يؤكد 
الـــوعـــود الــتــي رافــقــتــه عــنــد وصــولــه إلـــى قطر. 
والعــــب آيــنــدهــوفــن الــحــالــي هـــو أفــضــل هـــداف 
)تــســعــة أهـــــــداف( وأفـــضـــل مـــمـــرر )12 تــمــريــرة 

حاسمة( في الدوري الهولندي.
لـــم تــمــر مـــبـــاراتـــا هــولــنــدا فـــي قــطــر دون أن 
ياحظ أحد حضوره القوي، والذي من الممكن 

أن يجذب األندية خارج الحدود الهولندية.
وقــــام الــمــهــاجــم، الــبــالــغ 23 عــامــا، بافتتاح 

التسجيل أوال برأسية في نهاية المباراة ضد 
السنغال )2-0(، ثم سجل من تسديدة جميلة من 
اليسار، كانت الوحيدة على المرمى للمنتخب 

الهولندي ضد اإلكوادور )1-1(.
بدوره، قدم جود بيلينغهام أيضا ظهورا أول 
ناجحا في كأس العالم مع إنكلترا بتسجيله 
فـــي مــرمــى إيـــــران )6-2( فـــي االفـــتـــتـــاح، مــؤكــدا 
أنــه بالفعل، فــي 19 مــن عــمــره، قيمة ضــروريــة 

لألسود الثاثة.
وفي قطر أيضا، تتجه األنظار عن كثب الى 
بــــزوغ نــجــم العـــب آخـــر ســبــق أن مــثــل منتخب 
إنــكــلــتــرا لــلــشــبــاب، لــكــنــه يـــرتـــدي اآلن قميص 
المنتخب األلــمــانــي، البلد الـــذي ولــد فــيــه؛ إنه 
جـــمـــال مـــوســـيـــاال، الــبــالــغ 19 عـــامـــا، ويــســتــمــر 
ــرن مــيــونــيــخ  ــ ــايـ ــ ــع بـ ــ ــألــــق مـ ــتــ ــــي الــ ــيــــاال فـ مــــوســ
االلماني، لكن كأس العالم بدأت بصورة باهتة 

للمانشافت.
جود بيلينغهام نجم منتخب إنكلترا

نجوم الغد بين التألق واإلخفاق في مونديال 2022

حقق المنتخب البرازيلي 
فوزه الثاني على التوالي على 

حساب منتخب سويسرا 
بهدف نظيف خالل منافسات 

المجموعة السابعة لبطولة 
كأس العالم، ليعلن بذلك 
 للدور الثاني.

ً
تأهله رسميا

لحقت البرازيل بفرنسا حاملة اللقب 
إلى الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 
2022 لكرة الــقــدم، بفوزها الصعب على 
سويسرا 1 - صفر أمس على استاد 974 
فــي الــدوحــة فــي ختام منافسات الجولة 

الثانية للمجموعة السابعة.
ــل الـــتـــي غـــــاب عــن  ــرازيــ ــبــ وانـــتـــظـــرت الــ
صفوفها نجمها نيمار لإلصابة، الشوط 
الــثــانــي لحسم الــمــبــاراة والــعــبــور بهدف 
كـــاســـيـــمـــيـــرو )83(، لـــيـــتـــصـــدر »راقــــصــــو 
الــســامــبــا« الــمــجــمــوعــة بــرصــيــد 6 نــقــاط. 
وتعادلت صربيا والكاميرون 3 - 3 في 

وقت سابق.
واستهلت البرازيل مشوارها بفوزها 
على صربيا 2 - صفر، فيما فازت سويسرا 

على الكاميرون 1 - صفر.
 
ً
وحافظت البرازيل على سجلها خاليا
مــن الــخــســارة لــلــمــبــاراة الــســابــعــة عشرة 
 انه لم 

ً
 في دور المجموعات، علما

ً
تواليا

يسبق ألي منتخب أن تجاوز حاجز الـ17 
 في الدور األول.

ً
فوزا

وانــتــهــت الــمــواجــهــتــان السابقتان في 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم بــيــن المنتخبين 
بــالــتــعــادل )2 - 2 عـــام 1950 و1 - 1 عــام 

.)2018
وفشلت سويسرا في مسعاها للفوز 
 في 

ً
بــمــبــاراتــيــهــا االفــتــتــاحــيــتــيــن تـــوالـــيـــا

نهائيات كأس العالم للمرة االولى بعدما 
أسقطت في مستهل مشوارها الكاميرون 

ــتــي 
ّ
 أن الــمــرة األخــيــرة ال

ً
1 - صــفــر، عــلــمــا

 
ً
فـــازت فيها ســويــســرا بمباراتين تواليا
كـــانـــت فـــي مـــونـــديـــال 2006 أمـــــام تــوغــو 

وكوريا الجنوبية.
ــاراة  ــبـ ــمـ ــز ســــويــــســــرا ســــــوى بـ ــفـ ولــــــم تـ
واحــدة بمواجهة منتخبات قــارة أميركا 
الجنوبية في كأس العالم مقابل تعادلين 
و6 هزائم، وكان ذلك على اإلكوادور 2 - 1 

في عام 2014.

عناية مركزة 

ويـــواصـــل نــيــمــار، ضــحــيــة الـــتـــواء في 
الــكــاحــل األيــمــن الــخــمــيــس ضــد صــربــيــا، 
بروتوكول العناية المركزة، حيث يأمل 
نجم باريس سان جرمان الفرنسي العودة 
إلى التشكيلة لالتحاق برفاقه في ثمن 

النهائي.
وبغياب نيمار دفع المدرب تيتي العب 
خط الوسط لوكاس باكيتا للعب في مركز 
 وإيدر ميليتاو 

ً
أعلى، وزج بفريد أساسيا

بداًل من دانيلو.
فـــي الــمــقــابــل، لـــم يـــجـــِر الــســويــســري - 
التركي مــراد ياكين ســوى تبديل وحيد 
بإدخاله الشاب فابيان ريدر في الوسط 
بــداًل مــن جــيــردان شاكيري المصاب في 

فخذه.
واستهل المنتخب البرازيلي المباراة 
 من دون خطورة كبيرة، واعتمدت 

ً
مهاجما

سويسرا على األخطاء إليقاف أصحاب 
القمصان الصفراء.

وانتظر البرازيليون حتى الدقيقة 27 
لتهديد مرمى سويسرا بعد عرضية من 
رافينيا على الرواق األيمن داخل المنطقة 
تابعها فينيسيوس جونيو المندفع من 
الخلف على الطاير بقدمه اليمنى صدها 

الحارس يان سومر.
وسدد رافينيا كرة من خارج المنطقة 
 وجـــــدت ســـومـــر لها 

ً
ــرا ــتـ عــلــى بــعــد 25 مـ

بالمرصاد )31(.
وأطــلــق الحكم صــافــرة نهاية الشوط 
األول مـــع مـــحـــاولـــة وحـــيـــدة لــســويــســرا، 
فــي أدنـــى حصيلة لـــ »نــاتــي« فــي الشوط 
األول إلحــدى مباريات كــأس العالم منذ 
مباراته االفتتاحية في مونديال جنوب 
ــام إســبــانــيــا )مــحــاولــة  إفــريــقــيــا 2010 أمــ

.)
ً
وحيدة أيضا

مــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، دفـــع تيتي 
بــزمــيــل فينيسيوس جــونــيــور فــي ريــال 
مــدريــد اإلســبــانــي الــشــاب رودريـــغـــو )21 
( بـــــداًل مـــن بــاكــيــتــا لــتــنــشــيــط خط 

ً
ــا ــامــ عــ

الهجوم، إاّل أن سويسرا نشطت في منطقة 
جزاء البرازيل بداية مع تمريرة زاحفة من 
تشاكا داخل المنطقة تدخل تياغو سيلفا 
البــعــادهــا )53(، وكـــاد الــحــارس أليسون 
يــرتــكــب خــطــأ أمـــام بــريــل إمــبــولــو تــفــاداه 
 )56(، في حين مــرر فينيسيوس 

ً
سريعا

جونيور على الجهة اليسرى كرة عرضية 

بخارج قدمه أمــام المرمى المشرع مرت 
أمــام الجميع وصــل إليها ريشارليسون 

.)57( 
ً
متأخرا

هدف ملغى 

واعتقد فينيسيوس جونيور أنه افتتح 
الــتــســجــيــل لـــبـــاده بــعــد كــــرة اســتــعــادهــا 
ريـــشـــارلـــيـــســـون وصـــلـــت إلــــى كــاســمــيــرو 
مرررها إلى زميله السابق في ريال الذي 
توغل على الجهة اليسرى ودخل المنطقة 
وســدد بمواجهة سومر فــي الــشــبــاك، إال 
أن الــحــكــم عـــاد إلـــى تقنية حــكــم الفيديو 
المساعد إللغاء الهدف بسبب حالة تسلل 

على ريشارليسون )65(.
وأبى المنتخب البرازيلي االستسام 
وبعد لعبة جماعية رائعة مرر رودريغو 
الــكــرة وظــهــره إلــى المرمى تابعها العب 
وســــط مــانــشــســتــر يــونــايــتــد االنــكــلــيــزي 
كاسميرو تسديدة قوية بقدمه اليمنى 
على يسار الــحــارس هــزت الشباك )83(، 

.
ً
لتشتعل المدرجات فرحا

واهــدرت البرازيل محاوالت مضاعفة 
الــنــتــيــجــة أبــــرزهــــا لــــرودريــــغــــو )4+90(، 
 تأهل 

ً
ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنا

منتخب »السامبا« إلى ثمن النهائي.
ــل أمــــــام الـــكـــامـــيـــرون  ــرازيــ ــبــ وتـــلـــعـــب الــ
وصربيا أمام سويسرا في الجولة الثالثة 

الختامية.

المباراة في سطور

المباراة: البرازيل - سويسرا 1 - صفر
الملعب: استاد 974 في الدوحة

ً
الجمهور: 43649 متفرجا

الدور األول
المجموعة السابعة - الجولة الثانية

الحكم: السلفادوري إيفان بارتون سيسنيروس

الهدف:
البرازيل: كاسيميرو )83(

اإلنذارات:
البرازيل: فريد )52(

سويسرا: فابيان ريدر )50(

التشكيلتان:
البرازيل: أليسون - إيدر ميليتاو، ماركينيوس، تياغو سيلفا، أليكس 
ساندرو )أليكس تيليس، 86(- كازيميرو، لوكاس باكيتا )رودريغو، 
46(، فريد )برونو غيمارايش، 58( - فينيسيوس جونيور، رافينيا 

)أنتوني، 73(، ريشارليسون )غابريال جيزوس، 73(.
المدرب: تيتي

سويسرا: يــان ســومــر، سيلفان فيدمر ))فــابــيــان فــري، 86(، نيكو 
إلفيدي، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريغيز، ريمو فرويلر، غرانيت 
تشاكا، فابيان ريــدر )ريناتو ستيفن، 59(، جبريل ســو )ميشال 
أبيشر، 76(، روبــن فــارغــاس )إديميلسون فرنانديس، 59(، بريل 

إمبولو )هاريس سيفيروفيتش، 76(.
المدرب: السويسري-التركي مراد ياكين

)أ ف ب(

تياغو سيلفا يحتفل بهدف كاسيميرو )رويترز(

 »راقصو السامبا« عبروا  »راقصو السامبا« عبروا 
 سويسرا ورافقوا فرنسا  سويسرا ورافقوا فرنسا 

لثمن النهائيلثمن النهائي

https://www.aljarida.com/article/6029
https://www.aljarida.com/article/6078
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    المباراة في سطور

المباراة: غانا - كوريا الجنوبية: 3 - 2
الملعب: المدينة التعليمية، الدوحة

ً
الجمهور: 43983 متفرجا

الدور األول - الجولة الثانية
المجموعة الثامنة

الحكم: اإلنكليزي أنتوني تايلور

األهداف:
غــانــا: مــحــمــد ســالــيــســو )24( ومــحــمــد قــدوس 

)34 و68(
كوريا الجنوبية: غيو- سونغ تشو )58 و61(

اإلنذارات:
غانا: دانيال أمارتي )21(، طارق المبتي )73(

كوريا الجنوبية: وو-يونغ جونغ )27(، يونغ-
غوون كيم )77(

الطرد:
كــوريــا الــجــنــوبــيــة: الــمــدرب الــبــرتــغــالــي بــاولــو 

بينتو )بعد الصافرة النهائية(

التشكيلتان:
غانا: لورنس أتي-زيغي - طارق المبتي )دنيس 
أودوي ،78(، دانيال أمارتي، محمد ساليسو، 
غــيــديــون مــنــســاه )عـــبـــد الــرحــمــن بـــابـــا، 88( - 
ساليس عبد الصمد - توماس بارتي، محمد 
قـــدوس )ألــكــســنــدر دجــيــكــو، 83( - أنــدريــه أيــو 
)دانيال-كوفي كييريه، 78(، إينياكي وليامس 

وجوردان أيو )كمال الدين سليمانا، 78(.
المدرب: أوتو آدو

كوريا الجنوبية: سيونغ-غيو كيم - جين-سو 
كيم، يونغ-غوون كيم، مين-جاي كيم )كيونغ-

وون كوون، 3+90(، مون-هوان كيم - وو-يونغ 
جونغ )أوي-جو هوانغ، 78(، إين-بيوم هوانغ - 
هيونغ-مين سون، وو-يونغ جيونغ )سانغ-هو 
نا، 46(، تشانغ-هون كوون )كانغ-إين لي،57(- 

غيو-سونغ تشو
المدرب: البرتغالي باولو بينتو

غانا تستعيد توازنها بفوز صعب على كوريا الجنوبيةغانا تستعيد توازنها بفوز صعب على كوريا الجنوبية

نجح المنتخب الغاني في 
تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز 

على منتخب كوريا الجنوبية 
بنتيجة 3 - 2.

استعاد المنتخب الغاني لكرة القدم توازنه 
وأنــعــش آمــالــه بالتأهل لثمن الــنــهــائــي، بفوز 
صعب على نظيره الكوري الجنوبي 3 - 2 أمس 
على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة في 
الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثامنة 

في مونديال قطر 2022.
وســـجـــل مـــدافـــع ســاوثــامــبــتــون اإلنــكــلــيــزي 
محمد ساليسو )24( ومهاجم أياكس أستردام 
الهولندي محمد قدوس )34 و69( أهداف غانا، 
ومهاجم تشونبوك موتورز غيو- سونغ تشو 

)58 و61( هدفي كوريا الجنوبية.
وعوضت غانا التي بلغت الدور ربع النهائي 
ــنـــوب افـــريـــقـــيـــا، خــســارتــهــا  ــام 2010 فــــي جـ ــ عـ
بالنتيجة ذاتها امام البرتغال في الجولة االولى، 
فيما منيت كوريا الجنوبية، رابعة نسخة 2002 
على ارضها مع اليابان، بخسارتها االولى بعد 

التعادل السلبي مع االوروغواي.
ولحقت غانا مؤقتا بالبرتغال الى الصدارة 
مع أفضلية لألخيرة بفارق األهــداف بانتظار 
مباراتها مع االوروغواي الحقا، فيما تراجعت 
كوريا الجنوبية الى المركز االخير برصيد نقطة 

واحدة بفارق االهداف خلف االوروغواي.

مباراة معقدة 
وفي الجولة الثالثة المقررة يوم الجمعة 
ــع كـــوريـــا  ــبـــرتـــغـــال مــ الـــمـــقـــبـــل، تــلــعــب الـ

الجنوبية، واألوروغواي مع غانا.
وكــانــت االفضلية نسبية لكوريا 

الجنوبية في بداية المباراة لكن دون فاعلية 
قبل أن تستغل غانا إحــدى الهجمات المرتدة 
وحصلت على اثــرهــا على ركلة حــرة جانبية 
افــتــتــحــت مــنــهــا الــتــســجــيــل. وتـــابـــعـــت كــوريــا 
الجنوبية استحواذها على الكرة لكن شباكها 

استقبلت هدفا ثانيا.
وردت كــوريــا الجنوبية بثنائية تشو في 
الشوط الثاني، لكن الكلمة األخيرة كانت لقدوس 

الذي سجل هدف الفوز.
ــرد المدرب البرتغالي لكوريا الجنوبية 

ُ
وط

باولو بينتو عقب الصفارة النهائية الحتجاجه 
القوي على الحكم االنكليزي أنتوني تايلور لعدم 
فسحه المجال لتنفيذ منتخبه ركلة ركنية في 
الدقيقة االخيرة من الوقت بدل الضائع والذي 

كان 10 دقائق.
وهي المواجهة األولــى بين المنتخبين في 
كأس العالم والسابعة في مختلف المسابقات 

تبادال خاللها الفوز بـ 3 لكل منهما.
وأجرى مدرب غانا أوتو آدو ثالثة تبديالت 
على تشكيلة فدفع بــطــارق المبتي وغيديون 
ــدو ألـــيـــدو  ــيـ ــان سـ ــكـ مـــنـــســـاه وجــــــــــوردان أيـــــو مـ

وألكسندر دجيكو وبابا رحمان.
وحذا حذوه المدرب بينتو، فأشرك وو - يونغ 
جيونغ وتشانغ-هون كوون وغيو - سونغ تشو 
على حساب جاي - سونغ لي وأوي - جو هوانغ 

وسانغ - هو نا.
ونجحت غانا في افتتاح التسجيل عندما 
ــاالس االنــكــلــيــزي  ــ انـــبـــرى مــهــاجــم كــريــســتــال بـ

جــــوردان أيــو لركلة حــرة جانبية فشل الدفاع 
الكوري في تشتيتها فتهيأت أمام ساليسو أمام 

المرمى فتابعها داخله )24(.

ضربة رأسية 
وأضاف محمد قدوس الهدف الثاني بضربة 
رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من 

جوردان أيو )34(.
وجرب موان - كيم حظه بتسديدة قوية من 
خارج المنطقة مرت بعيدا عن القائم األيسر )45(.

وتألق الحارس الغاني لورنس أتي - زيغي 
في إبعاد رأسية غيو - سونغ تشو من مسافة 

قريبة قبل أن يشتتها الدفاع )62(.
ونجح تشو في تقليص الفارق بضربة رأسية 

اثر تمريرة عرضية للبديل كانغ - إين لي )58(.
وأدرك تشو التعادل بضربة رأسية ثانية اثر 

تمريرة عرضية للمدافع جين - سو كيم )61(.
وأعاد قدوس التقدم لغانا بتسديدة زاحفة 
من داخل المنطقة اثر تمريرة عرضية للمدافع 

األيسر غيديون منساه )69(.
وكاد كانغ - إين لي يفعلها من ركلة حرة من 
خــارج المنطقة أبعدها الحارس الغاني أتي - 

زيغي بصعوبة إلى ركنية )75(
وأبعد المدافع طارق المبتي كرة لجين - سو 

كيم وهي في طريقها الى المرمى )76(.
وتــابــع الــحــارس الغاني تألقه بإبعاده كرة 
قوية لتشو من مسافة قريبة إلى ركنية )90+5(.
)أ ف ب(

فرحة العبي غانا بعد إحراز الهدف األول

أيوا: األهم النقاط الثالث
قــال الغاني أنـــدري أيـــوا: »كــانــت مباراة 
مــعــقــدة. تــقــّدمــنــا 2- 0 بــيــن الــشــوطــيــن، ثم 
استقبلنا هدفين. رددنا بالشكل المناسب، 
واألهم هو النقاط الثالث«، مضيفا »أظهرنا 

أنــــنــــا نــمــلــك الــشــخــصــيــة والـــمـــقـــومـــات، 
وبمقدورنا التأهل«.

ولفت الغاني أيوا إلى أن المنتخب 
الغاني قـــّدم مستوى الفتا ليس 

ــا  ــ ــــوريـ ــــط فـــــــي مــــــــبــــــــاراة كـ ــقـ ــ فـ
 في 

ً
الجنوبية، ولكن ايضا

الـــمـــبـــاراة الــســابــقــة أمـــام 
منتخب البرتغال، غير 
أن الــحــظ لــم يكن معنا 

 في المباراة، وكنا 
ً
بتاتا

نستحق التعادل على األقل 
في تلك المباراة. 

وعن مباراة األوروغواي 
المقبلة التي تثير ذكريات 
الـــمـــاضـــي عـــنـــدمـــا قــضــى 
ــواريــــس على  لـــويـــس ســ

آمــــال المنتخب اإلفــريــقــي فــي ربـــع نهائي 
مونديال 2010، بلمسة يد على خط مرماه 
قبل التفوق بركالت الترجيح، قال أيوا: »أنا 

الباقي الوحيد )مــن تلك التشكيلة(، ال 
ــــك، يجب  يــهــم الـــحـــديـــث عـــن ذلــ
أن نحصل على الــنــقــاط كي 

نتأهل«.
)أ ف ب(

قدوس واثق من التأهل
أعرب محمد قدوس العب 
الــمــنــتــخــب الــغــانــي عـــن ثقته 
ــقـــدرة فــريــقــه عــلــى الــصــعــود  بـ
لـــدور الـــــ16 فــي نــهــائــيــات كــأس 
العالم لكرة القدم، المقامة حاليا 

في قطر.
 وأحرز قدوس هدفين قاد بهما 
منتخب غــانــا القــتــنــاص فـــوز مثير 
3 - 2 على منتخب كوريا الجنوبية، 
ــيـــن، فـــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة  ــنـ أمــــس االثـ
لمباريات المجموعة الثامنة من مرحلة 

المجموعات في المونديال القطري.
 وأحيا المنتخب الغاني، الذي يشارك 
في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، 
حظوظه في الصعود لألدوار اإلقصائية 
للبطولة، للمرة الثالثة، بعدما حصد أول 
ثـــالث نــقــاط فــي مــســيــرتــه بالمجموعة، 
 خسارته بالنتيجة ذاتها أمام 

ً
معوضا

منتخب البرتغال في الجولة االفتتاحية. 
ويــحــتــل مــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــال الــمــركــز 

الثاني بترتيب المجموعة حاليا )مؤقتا(، 
بفارق األهداف خلف المنتخب البرتغالي 
)المتصدر(، الذي يمتلك نفس الرصيد من 
النقاط، قبل لقائه مع منتخب أوروغواي، 
صاحب المركز الثالث بنقطة وحيدة، في 

وقت الحق اليوم بنفس الجولة. 
وقـــــــال قـــــــدوس عـــقـــب الــــمــــبــــاراة »كــــان 
الــجــمــيــع فــي قــمــة مــســتــواهــم الـــيـــوم. أود 
أن أشكر زمالئي في الفريق، لقد قدمنا 
أداء جماعيا رائعا حقا«. وأضــاف العب 
أيــاكــس أمــســتــردام الــهــولــنــدي، الـــذي قاد 
منتخب غانا لتحقيق انتصاره الخامس 
في مسيرته بكأس العالم، التي بدأت عام 
2006، واألول منذ 12 عاما في البطولة 
»نــتــحــلــى بــثــقــة مــطــلــقــة بـــقـــدراتـــنـــا أمـــام 
أوروغواي، نتبع نفس العقلية والقوة«. 
)د ب أ(

بينتو يبدي أسفه على الخسارةبينتو يبدي أسفه على الخسارة
أعرب البرتغالي باولو بينتو، المدير 
الــفــنــي لــمــنــتــخــب كــوريــا الــجــنــوبــيــة، عن 
حزنه بعد خسارة فريقه أمــام غانا في 
نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة 
ــا فـــــي قــــطــــر. وتـــقـــلـــصـــت حـــظـــوظ  ــيــ ــالــ حــ
مــنــتــخــب كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة فـــي الــتــأهــل 
لـــدور الــــ16 بــالــمــونــديــال الــقــطــري، عقب 
خسارته 2 - 3 أمــام غانا أمس االثنين، 
في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة 
الـــثـــامـــنـــة مـــن مـــرحـــلـــة الـــمـــجـــمـــوعـــات فــي 
البطولة. وتجّمد رصيد منتخب كوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، الـــــذي تـــعـــادل ســلــبــيــا أمـــام 
أوروغــواي في الجولة االفتتاحية، عند 
نــقــطــة واحـــدة فــي ذيــل الــتــرتــيــب، بــفــارق 
ــلـــف مـــنـــتـــخـــب أوروغــــــــــواي،  األهـــــــــداف خـ
صاحب المركز الثالث، الذي يمتلك نفس 
الرصيد، قبل لقائه مع منتخب البرتغال، 

المتصدر برصيد 3 نقاط، في وقت الحق 
اليوم بنفس الجولة. 

ــقـــب الــــمــــبــــاراة: »لــقــد  وقــــــال بــيــنــتــو عـ
ارتــكــبــنــا أخــطــاء ســـاذجـــة، لــكــن الــتــعــادل 
كان النتيجة العادلة«. وأضاف المدرب 
البرتغالي »لقد سنحت لنا العديد من 
الـــفـــرص لــلــتــســجــيــل لــكــنــنــا لـــم نــســتــطــع 
اغـــتـــنـــامـــهـــا«. ويــخــتــتــم مــنــتــخــب كـــوريـــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، الـــســـاعـــي الجـــتـــيـــاز مــرحــلــة 
الـــمـــجـــمـــوعـــات فــــي كــــأس الـــعـــالـــم لــلــمــرة 
الــثــالــثــة فـــي تـــاريـــخـــه خــــالل مــشــاركــاتــه 
اته في البطولة  الـ11 في المونديال، لقاء
بمواجهة منتخب البرتغال يوم الجمعة 

المقبل.
)د ب أ(

آدو: قّدمنا المطلوب وحققنا الفوز
قال المدير الفني لمنتخب غانا، أوتو آدو: »لعبنا مباراة قوية أمام 
منتخب كوريا الجنوبية، خاصة في الجانب الدفاعي. قّدمنا المطلوب 

وحققنا الفوز 3- 2 وفخور بالنتيجة«.
وأضاف أدو في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: »إن مواجهة كوريا 

الجنوبية كانت صعبة بكل المقاييس«.
وأشـــاد آدو بالعبه محمد قـــدوس نجم منتخب غــانــا، مــؤكــدا أنه 
»العـــب مــوهــوب، ويــعــد أحــد أســبــاب فــوزنــا الــيــوم على كــوريــا ويــقــّدم 

مستويات جيدة«.
ــبـــاراة  ــال: »مـ ــ ــن الــمــواجــهــة الــمــقــبــلــة مـــع مــنــتــخــب أوروغــــــــواي قـ وعــ
المنتخبين في كأس العالم 2010 أصبحت من الماضي. المنتخبان 

يختلفان تماما اآلن، واألهم أن نتعامل مع الواقع«.
وأشـــار إلــى أن »مــبــاراة الجولة األخــيــرة بين المنتخبين ستكون 

مختلفة تماما، ألنها حاسمة في سباق التأهل«.
وعــن مطالبته بــزيــادة مقاعد قــارة إفريقيا فــي كــأس الــعــالــم، قــال: 
»بالطبع سأكون سعيدا بمشاركة المزيد من المنتخبات اإلفريقية 

في المونديال«.
وأضاف: »لو كانت الجزائر موجودة أو نيجيريا أو مصر بقيادة محمد 
 أن 

ً
صالح الختلفت فرص إفريقيا في المنافسة بهذا المونديال، مؤكدا

المنتخبات اإلفريقية تستطيع المنافسة في سباق المونديال«.

كوستا: النتيجة ليست عادلة
قال المدرب العام لمنتخب كوريا الجنوبية، سيرجيو كوستا، عقب 
خسارة فريقه أمــام غانا 2-3 في الجولة الثانية من دور المجموعات 
بمونديال قطر 2022 »كنت أتمنى أن نحصد نقطة التعادل على األقل. 

النتيجة ليست عادلة«.
وقـــال كــوســتــا، فــي المؤتمر الــصــحــافــي، إن فريقه قـــّدم كــل شــيء في 
الشوط الثاني وعــاد بالنتيجة إلــى التعادل 2-2، بعد التأخر بهدفين 

في الشوط األول.
وعن طرد المدير الفني للمنتخب الكوري باولو بينتو، قال: »المدرب 
اعترض على عدم استكمال الهجمة الكورية األخيرة وتنفيذ الركنية 
مثلما حدث في نهاية الشوط األول بتنفيذ ركلة ركنية لمصلحة غانا«.

وأضاف: »المعايير كانت متناقضة، وهذا ما فّجر غضب بينتو، لكنه 
لم يتجاوز في حق الحكم، ولم يوّجه له إساءة«.

وأوضــح أن االختيارات في تشكيلة كوريا كانت مناسبة للمباراة، 
ــان قــــرارا صــائــبــا،  مــؤكــدا أن انــضــمــام الــمــهــاجــم تــشــيــو كــيــو ســيــونــج كـ
ليس فقط ألنه سجل هدفين، ولكن ألنه يجيد على المستوى الدفاعي 

والهجومي، ويستغل الفرص.
وأكد كوستا أن المنتخب الكوري يستعد بكل قوة من أجل الفوز على 
البرتغال في الجولة األخيرة للمجموعة، رغــم غياب بينتو عن مقعد 

المدير الفني.
باولو بينتو
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الشهراني يخضع لجراحة ثانية
خــضــع ظــهــيــر أيــســر المنتخب 
ــدم يـــاســـر  ــ ــقــ ــ ــرة الــ ــ ــكـ ــ ــعـــــودي لـ الـــــســـ
الشهراني لعملية جراحية ثانية، 
ــذه الـــــمـــــرة فـــــي عــــظــــام الــــوجــــه،  ــ ــ هـ
حــســبــمــا أعـــلـــن االتــــحــــاد الــمــحــلــي 
لــلــعــبــة، نــتــيــجــة تــعــرضــه إلصــابــة 
قــويــة خـــال الــفــوز الــافــت لــبــاده 
على األرجنتين في مونديال 2022.

وقــــال االتـــحـــاد الـــســـعـــودي، في 
ــلــــى »تـــــويـــــتـــــر«، »بـــعـــد  ــه عــ ــابــ حــــســ
ــرار حــــالــــة الـــــاعـــــب يـــاســـر  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
الشهراني، وبحسب الخطة الطبية 
الموضوعة، خضع الاعب لعملية 
جراحية في عظام الوجه من قبل 
الفريق الطبي المختص في مدينة 
ــالـــريـــاض  ــز الـــطـــبـــيـــة بـ ــبـــدالـــعـــزيـ عـ
ــفــــريــــق الــطــبــي  ــــن الــ وبـــمـــتـــابـــعـــة مـ

للمنتخب«.
وأضـــــــــاف االتــــــحــــــاد: »الـــجـــديـــر 
بالذكر أن الاعب أجــرى المرحلة 

األولى من التدخل الجراحي بإجراء 
عــمــلــيــة فـــي الــبــنــكــريــاس األربـــعـــاء 
ــمــــاضــــي، وتـــكـــلـــلـــت الــعــمــلــيــتــان  الــ

بنجاح«.
وتــعــرض الــشــهــرانــي الصــطــدام 
ــارس الــمــرمــى  ــ قــــوي مـــع زمــيــلــه حـ
مــحــمــد الــعــويــس، خـــال الــمــبــاراة 
ضد األرجنتين الثاثاء الماضي، 
خال كرة مشتركة في الوقت بدل 
الــضــائــع مــن الــشــوط الــثــانــي على 

استاد لوسيل.
وكان المنتخب السعودي خسر 
أيضا جهود قائده سلمان الفرج 
إلصابة في الركبة، وسمح له مدرب 
المنتخب الفرنسي هيرفيه رونار 
بمغادرة مقر المنتخب في الدوحة.

وتعرض الفرج، الذي كان يعاني 
مــن إصــابــة فــي كتفه قبل انطاق 
البطولة، إلصابة في الركبة أواخر 

الشوط األول من المباراة ذاتها.

ضربت الغيابات معسكر المنتخب 
ــقــــدم بــقــطــر،  الـــســـعـــودي األول لـــكـــرة الــ
ووضــعــت جــهــازه الفني فــي مـــأزق قبل 
مــــواجــــهــــة الـــمـــكـــســـيـــك الـــحـــاســـمـــة، غـــدا 
األربعاء، في المجموعة الثالثة من كأس 
العالم، وبينما عــاد ريــاض شراحيلي، 
العــب الــوســط، إلــى التدريبات، أظهرت 
فــحــوص طبية إصــابــة محمد الــبــريــك، 
الظهير األيمن، في عضلة الساق. ونقلت 
صحيفة »الرياضية« السعودية، أمس 
االثــنــيــن، عــن مــصــادر وصــفــتــهــا بأنها 
خاصة اشارتها إلى »تضاؤل إمكانية 

مشاركة البريك أمام المكسيك«.
وكشفت عن شكوك تحوم حول نواف 
العابد، العب الوسط، الــذي تواجد في 
العيادة الطبية أمس لشعوره بآالم في 
مفصل القدم، ثم شارك في الجزء األخير 
من الحصة التدريبية، على أن تتحدد 

جاهزيته اليوم طبقا للمصادر. 

ــمـــدرب الــفــرنــســي  بــــــدوره، يــفــاضــل الـ
ــنــــار بـــيـــن عـــبـــدالـــلـــه عــطــيــف  هـــيـــرفـــي ريــ
وعلي الحسن، العبي الوسط، الختيار 
أحدهما للعب بدال من عبداإلله المالكي، 
الموقوف بسبب تراكم البطاقات، فيما 
يوّسع وصول شراحيلي إلى الجاهزية 

من الخيارات أمام المدرب الفرنسي.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، يــغــيــب ســلــمــان 
الــفــرج، العــب الوسط وقائد المنتخب، 
5 أسابيع عن الماعب، حسبما أفادت 
مــصــادر »الــريــاضــيــة«، عقب السماح له 
بـــمـــغـــادرة مــعــســكــر األخـــضـــر فـــي قــطــر، 
بسبب إصــابــتــه الــتــي أنــهــت مشاركته 
في كأس العالم، مبينة أن الفرج سيبدأ 
بــرنــامــجــا تــأهــيــلــيــا فـــي الـــريـــاض دون 
ــــي، وكــــان  ــراحـ ــ الـــحـــاجـــة إلـــــى تــــدخــــل جـ
ــي الـــمـــونـــديـــال أيــضــا  ــر فـــقـــد فــ األخــــضــ
ظهيره ياسر الشهراني إلصابته أمام 

األرجنتين.
العبو المنتخب السعودي خال إحماء قبل المباراة الماضية

الغيابات تضرب المنتخب السعودي قبل لقاء المكسيك

    المباراة في سطور

المباراة: البرتغال - األوروغواي 2- صفر
الملعب: لوسيل، في لوسيل

ً
الجمهور: 88668 متفرجا

الدور األول - الجولة الثانية
المجموعة الثامنة

الحكم: اإليراني علي رضا فغاني

األهداف:
البرتغال: برونو فرنانديش )54 - 90+3 

من ركلة جزاء(

اإلنذارات:
الــبــرتــغــال: روبــــن نيفيش )38(، جــواو 

فيليكس )77(، روبن دياش )89(
ــــواي: رودريــغــو بنتانكور )6(،  األوروغـ

ماتياس أوليفيرا )44(

التشكيلتان:
ــتـــا - جــــواو  ــبــــرتــــغــــال: ديــــوغــــو كـــوشـ الــ
كــانــســيــلــو، روبــــن ديــــاش، بــيــبــي، نونو 
منديش )رافــايــل غــيــريــرو، 42( - وليام 
ــواو بــالــيــنــيــا، 82(، روبــن  كــارفــالــيــو )جــ

نيفيش، بــرونــو فــرنــانــديــش، بــرنــاردو 
ــاتـــيـــوس  ســـيـــلـــفـــا، جـــــــواو فــيــلــيــكــس )مـ
ــالـــدو  نــونــيــش، 82(، كــريــســتــيــانــو رونـ

)غونسالو راموس، 82(
المدرب: فرناندو سانتوش

ــيـــت -  األوروغـــــــــــــواي: ســيــرخــيــو روتـــشـ
خـــوســـيـــه مــــاريــــا خــيــمــيــنــيــس، ديــيــغــو 
غـــوديـــن )فـــاكـــونـــدو بــيــلــيــســتــري، 62(، 
ــيـــان كــــواتــــيــــس - غــيــيــرمــو  ــتـ ــبـــاسـ ــيـ سـ
فاريا، فيديريكو فالفيردي، رودريغو 
بنتانكور، ماتياس فيسينو )جورجيان 

دي أراسكاييتا، 62( ماتياس )ماتياس 
فينا، 86( - إديــنــســون كــافــانــي )لويس 
ســــــواريــــــس، 72(، دارويــــــــــن نــونــيــيــس 

)ماكسيميليانو عوميس، 72(
المدرب: دييغو ألونسو

)أ ف ب(

البرتغال تهزم األوروغواي وتلحق بالمتأهلينالبرتغال تهزم األوروغواي وتلحق بالمتأهلين
لحق منتخب البرتغال بركب 
الــمــتــأهــلــيــن لـــلـــدور الــثــانــي من 
مــونــديــال قــطــر 2022، بثنائية 
نظيفة فــي مــرمــى األوروغــــواي 
كــان بطلها برونو فرنانديش، 
ــة مــن  ــيــ ــانــ ــثــ ــن الــــجــــولــــة الــ ــمــ ضــ
مــنــافــســات المجموعة الثامنة 

أمس.
وســـّجـــل فـــرنـــانـــديـــش هــدفــي 

الــمــبــاراة )54 و90+3 مــن ركلة 
جزاء( ليرفع رصيد »سيليساو 
أوروبا« إلى 6 نقاط في صدارة 
المجموعة. وتلعب األوروغواي 
)نقطة واحدة( مباراة مصيرية 
فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة واألخـــيـــرة 
أمام غانا )3 نقاط(، التي فازت 
فــــي وقـــــت ســــابــــق عـــلـــى كـــوريـــا 

الجنوبية 2-3.

 
ً
وفــرض البرتغاليون إيقاعا
 على المباراة 

ً
 منتظما

ً
هجوميا

مــنــذ بــدايــتــهــا، لــكــن بــا نجاعة 
تهديفية.

ذلــك العقم الهجومي بداية، 
أثمر أولى الفرص الحقيقية في 
المباراة على عكس مجرياتها، 
 في الدقيقة 32، عندما 

ً
وتحديدا

تسلم رودريغو بينتانكور الكرة 

مــن منتصف الملعب، وانطلق 
باتجاه منطقة الــجــزاء لــيــراوغ 
ــيـــن بــرتــغــالــيــيــن  ــعـ ــدافـ ــة مـ ثــــاثــ
ــارس ديــــوغــــو  ــ ــحـ ــ ــالـ ــ ويــــنــــفــــرد بـ
كوشتا، الــذي تألق فــي صدها 

والتقاطها على دفعتين.
ــــوط  ــــشـ ــــى الـ ــهـ ــ ــتـ ــ وبــــيــــنــــمــــا انـ
األول بــالــتــعــادل الــســلــبــي، كــان 
 بهدفين 

ً
الــشــوط الثاني حــافــا

واقتحام، ففي الدقيقة الحادية 
والــخــمــســيــن، أوقـــفـــت الــمــبــاراة 
بسبب اقتحام أحد المشجعين 
ــو يحمل  ــة الــمــلــعــب، وهــ ــيـ أرضـ
 بــألــوان قــوس قـــزح، الــذي 

ً
علما

يرمز إلى المثليين.

اقتحام مشجع للملعب 

وأمــام عينّي الحكم اإليراني 
للمباراة علي رضا فغاني، دخل 
 
ً
 قميصا

ً
 أيضا

ً
المشّجع مرتديا

أزرق اللون عليه شعار »أنقذوا 
أوكرانيا« من األمام، ومن الخلف 
ــة«،  ــيـ ــرانـ »االحــــتــــرام لـــلـــمـــرأة اإليـ
أرض الملعب مدة ثاثين ثانية.

ــا جـــــال فــــي الــمــلــعــب  ــدمـ ــعـ وبـ
، أخـــرجـــه رجـــال 

ً
 وإيــــابــــا

ً
ذهـــابـــا
األمن.

وتـــعـــّرضـــت قــطــر عــلــى مــدى 
الــســنــوات الــمــاضــيــة النــتــقــادات 
ــوقــــي،  ــقــ ــحــ ــا الــ ــهــ ــلــ ــّجــ حـــــيـــــال ســ

وضمنها مسألة المثليين.
وعند سؤالهم عــن استقبال 
ــيــــم خــــال  ــمــ أفــــــــــراد مـــجـــتـــمـــع الــ
مونديال 2022، أّكد المنظمون 
القطريون أن »الجميع« مرّحب 

بهم دون تمييز، على الرغم من 
القوانين التي تجّرم العاقات 
الجنسية بــيــن األشـــخـــاص من 

الجنس نفسه.
ويكّرر االتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( أن أعام قوس قزح 
مــرّحــب بــهــا فــي الــمــاعــب، لكن 
الــســلــطــات الــقــطــريــة تــدعــو إلــى 

ي الحذر خارجها.
ّ

توخ

دقيقتان للتسجيل 

وبينما عـــادت الــمــبــاراة إلى 
مجرياتها، فما هي إال دقيقتان 
ــح الـــبـــرتـــغـــالـــيـــون  ــتــ ــتــ ــتــــى افــ حــ
التسجيل، ففي الدقيقة الرابعة 
ــّول فرنانديش  والــخــمــســيــن، حـ
كرة بدت عرضية داخل منطقة 
ــا الـــنـــجـــم  ــهــ ــى لــ ــ ــقــ ــ الـــــــجـــــــزاء، ارتــ
كريستيانو رونـــالـــدو ودخــلــت 

في المرمى.
سب الهدف للبرتغاليين 

ُ
واحت

في بــادئ األمــر باسم رونالدو، 
 أن »سي آر 

ً
قبل أن يتبّين الحقا

7« لم يلمس الكرة، فُسّجل باسم 
زميله فرنانديش.

ــــواي  وحــــاول العــبــو األوروغــ

 خرق الدفاعات البرتغالية، 
ً
مرارا

ــان  ــ ــن الــــــقــــــائــــــم األيــــــــســــــــر كــ ــ ــكــ ــ ــ ل
بـــالـــمـــرصـــاد لــمــاكــســيــمــيــلــيــانــو 
لـــــشـــــبـــــاك  75(، وا غـــــومـــــيـــــش )
ــه تــســديــدة  الـــخـــارجـــيـــة فـــي وجــ
لـــويـــس ســــواريــــس الــــــذي دخـــل 
 إلدينسون كافاني )78(، 

ً
بديا

قــبــل دقــيــقــة مـــن فـــرصـــة أخـــرى 
لـــجـــورجـــيـــان دي أراســكــايــيــتــا 

باءت بالفشل.
ــا بـــــــــدت األمـــــــــــــور فـــي  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
خــــواتــــيــــمــــهــــا، احــــتــــســــب حــكــم 
الــمــبــاراة ركــلــة جـــزاء للبرتغال 
بــعــد الــــعــــودة إلــــى تــقــنــيــة حكم 
الفيديو المساعد )فــي إيــه آر(، 
ــع  ــدافـ ــمـ ــى الـ ــلـ ــــد عـ إثــــــر لـــمـــســـة يـ
ــه مــــاريــــا خــيــمــيــنــيــس،  ــيـ خـــوسـ
ليترجمها فــرنــانــديــش بــهــدوء 

.)3+90( 
ً
 ثانيا

ً
هدفا

والحـــــــت فـــرصـــتـــان أخــــريــــان 
لفرنانديش كي يخرج بهاتريك 
تــاريــخــي مــن الــمــبــاراة، غــيــر أن 
الــــحــــارس كــــان بـــالـــمـــرصـــاد في 
المناسبة األولى )90+8( والقائم 

في الثانية )9+90(.
)أ ف ب(

الهدف األول لمنتخب البرتغال

https://www.aljarida.com/article/6079
https://www.aljarida.com/article/5937
https://www.aljarida.com/article/6077


ــقــــب خــــــروجــــــه الــــمــــبــــكــــر مــــــن مـــرحـــلـــة  عــ
المجموعات في نهائيات كأس العالم لكرة 
الــقــدم، الــتــي تحتضنها مــاعــبــه، يخوض 
منتخب قطر مواجهة شرفية ضد نظيره 
الـــهـــولـــنـــدي الــــيــــوم فــــي خــــتــــام مــنــافــســات 
المجموعة األولى من مرحلة المجموعات 

في المونديال.
 ووّدع المنتخب القطري كــأس العالم، 
بحلوله في المركز الــرابــع بجدول ترتيب 
المجموعة با رصيد من النقاط، لتتاشى 
 فــي المنافسة على حجز 

ً
حظوظه تــمــامــا

إحدى بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة 
لدور الـ 16 في المسابقة التي يشارك فيها 

للمرة األولى في تاريخه. 
 بين هولندا 

ً
وأصبح الصراع محصورا

ومنتخبي الــســنــغــال واإلكـــــــوادور، اللذين 
 بــنــفــس الــجــولــة في 

ً
يــلــعــبــان الـــيـــوم أيـــضـــا

المجموعة، للصعود إلى األدوار اإلقصائية، 
بعدما تأجل الحسم للجولة األخيرة. 

ــوادور  ويتقاسم منتخبا هولندا واإلكــ
الصدارة برصيد 4 نقاط لكل منهما، حيث 
يــمــلــكــان نــفــس فـــــارق األهــــــــداف، وكــاهــمــا 
ــداف وســـكـــن شــبــاكــهــمــا هــدف  ــ ســجــل 3 أهــ
واحد، ويتقدمان بفارق نقطة على منتخب 

السنغال، صاحب المركز الثالث. 

مهمة صعبة 

ولم يقدم العنابي المستوى المأمول منه 
في الجولتين األولى والثانية بالمجموعة، 
إذ بدأ مشواره في البطولة بالهزيمة صفر - 
2 أمام اإلكوادور، قبل أن يخسر مجددا 1 - 3 
أمــام منتخب السنغال في الجولة الثانية 

الجمعة الماضي. 
ويأمل منتخب قطر تحقيق انتصار يظل 
 في ذاكرة محبيه، في أول نسخة من 

ً
عالقا

كــأس العالم تجرى في الوطن العربي، أو 
الحصول على نقطة التعادل على األقل، رغم 
صعوبة مهمته أمــام المنتخب الهولندي 
ــــذي بــلــغ نــهــائــي الــمــونــديــال 3  الـــعـــريـــق، الـ
مرات، الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية 

 في البطولة. 
ً
للمضي قدما

ويدرك فيليكس سانشيز، المدير الفني 
ــه يــتــعــيــن عـــلـــى فــريــقــه  ــ ــر، أنـ لــمــنــتــخــب قـــطـ
الظهور بشكل أفضل في مباراته األخيرة 
بالمونديال، السيما بعد االنتقادات التي 
طالت المدرب اإلسباني بعد ظهور الفريق 
الباهت في البطولة، والمطالبة برحيله في 

ظل تحمله مسؤولية الخروج المبكر. 
 إلى 

ً
ودافـــع سانشيز عــن نفسه، مشيرا

، حيث قال »كان 
ً
أن ما حدث ال يعتبر فشا

هــدفــنــا أن نــكــون مــنــافــســيــن، وعــمــلــنــا عــدة 
أشــهــر، كــنــا نــتــوقــع تــقــديــم عــــروض جــيــدة، 
لكن في بعض األحيان ال تجري المباريات 

كما تأمل«.
 وأضاف »لم نكن في أعلى مستوى. ندرك 
مدى صعوبة هذه البطولة، وكنا نريد أن 
ــدوري المحلي ليس  ، لكن الــ

ً
نــذهــب بــعــيــدا

 .»
ً
تنافسيا

ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــه مــــــن االسـ ــنـ ــكـ ــمـ ورغــــــــــم عــــــــدم تـ

بالمونديال، إال أن المنتخب القطري كان 
على موعد مع التاريخ، بعدما سجل أول 
هدف في تاريخه بالبطولة عن طريق محمد 
مونتاري، الذي أحرز هدف الفريق الوحيد 

أمام السنغال. 

نقطة التعادل 

من جانبه، يتطلع منتخب هولندا لحصد 
نــقــطــة الــتــعــادل عــلــى األقـــــل، الــتــي ستكون 

كافية له للصعود لـــأدوار اإلقصائية، في 
البطولة التي يحلم بالفوز بها للمرة األولى 
فــي تاريخه. ولــم يقدم المنتخب الملقب بـ 
 خال 

ً
)الطواحين( األداء المنتظر منه أيضا

المونديال، الذي يشارك فيه للمرة الـ11 في 
تاريخه، حيث تغلب 2 - صفر في السنغال في 
الدقائق األخيرة من عمر مباراته االفتتاحية 
فــي كــأس الــعــالــم، قبل أن يــتــعــادل 1 - 1 مع 

منتخب اإلكوادور في الجولة الثانية.
)د ب أ(

أكـــد الــمــديــر الــفــنــي للمنتخب 
الـــقـــطـــري لــــكــــرة الــــقــــدم فــيــلــيــكــس 
سانشيز أن فــريــقــه لــديــه الحافز 
والحماس بالفعل لتقديم أداء جيد 
في المباراة المرتقبة أمام نظيره 
الهولندي اليوم، ضمن منافسات 
كأس العالم 2022 المقامة في قطر.
وقــــال ســانــشــيــز، فـــي المؤتمر 
ــــس،  ــد أمــ ــقــ ــي الـــــــــذي عــ ــافــ ــحــ الــــصــ
لــلــحــديــث عـــن الـــمـــبـــاراة، »عــنــدمــا 
ــام مــنــتــخــب  ــ ــ ــاراة أمـ ــ ــبـ ــ تـــخـــوض مـ
ــنــــدي، ال  ــولــ ــهــ مـــثـــل الـــمـــنـــتـــخـــب الــ
تــكــون بحاجة إلــى أي تحفيز أو 
دافــع إضافي«، مضيفا: »العبونا 
يدركون حجم الصعوبة والتحدي 
فــي مــواجــهــة فــريــق بــهــذا الحجم، 
وبالتالي نحن لسنا قلقين بهذا 
الشأن، الاعبون على درجة عالية 

من التركيز قبل هذه المباراة«.
ــع: »خــضــنــا مواجهتين  ــابـ  وتـ
 
ً
ــيـــن، وغــــــدا ــهـــدتـ صــعــبــتــيــن ومـــجـ
 
ً
ســنــواجــه منتخبا يــحــتــل مــركــزا

 فــــي تــصــنــيــف االتـــحـــاد 
ً
مـــتـــقـــدمـــا

ــا(  ــفــ ــيــ ــدم )فــ ــ ــ ــقـ ــ ــ الــــــــدولــــــــي لـــــكـــــرة الـ
 
ً
 رائعا

ً
للمنتخبات، ويحمل سجا

 
ً
في كأس العالم، وهو اآلن تقريبا

من بين أربعة منتخبات مرشحة 
فــــي الـــبـــطـــولـــة، وبـــالـــتـــالـــي لــيــس 
لدينا ما نضيفه كي نوضح مدى 

الصعوبة التي نتوقعها«.

 مواجهة فرق كبرى

ــر فــي  ــطــ ــوار قــ ــ ــشــ ــ ــأن مــ ــ ــشــ ــ وبــ
الــمــونــديــال، أوضــــح ســانــشــيــز: 

»فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــرحــلــتــنــا، لــقــد 
لــــعــــبــــنــــا فــــــــي مــــــواجــــــهــــــة فـــــرق 
كــبــرى مــثــل مــنــتــخــب الــســنــغــال 
بــطــل افــريــقــيــا وكـــذلـــك منتخب 
اإلكوادور الذي يعد أحد أفضل 
فـــرق أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة... هــذه 
 ،

ً
ــدا كـــانـــت مــجــمــوعــة صــعــبــة جــ

ونـــافـــســـنـــا بـــكـــل مــــا لـــديـــنـــا مــن 
نــقــاط قـــوة، وحــاولــنــا أن نكون 
في وضــع أفضل، لكن هــذه هي 

الرياضة كما تعلمون«. 
واعترف بأن »هؤالء الاعبين 
ــيــــر فــــــي الــــفــــتــــرة  ــثــ ــكــ حــــقــــقــــوا الــ
الماضية... مازلنا متأخرين عن 
الفرق المتقدمة لكننا سنعمل 
بجدية في كل يــوم، وأظــن أننا 
ــــى تــلــك   إلـ

ً
ســنــقــتــرب تـــدريـــجـــيـــا

المستويات«. 

وعــن أهــداف قطر في مباراة 
اليوم، قال: »فقدنا فرصة التأهل 
للدور الثاني بالفعل، لذلك ما 
نسعى لــه هــو تقديم أفضل ما 
لــديــنــا، وأن نظهر بشكل جيد 
أمام منتخب قوي مثل المنتخب 
الــهــولــنــدي الـــذي يمتلك قــدرات 

هائلة«. 
وتابع: »نحن في بلد يسعى 
ــــدم عــلــى  ــقـ ــ إلــــــى تـــعـــزيـــز كــــــرة الـ
كـــل الــمــســتــويــات بــمــا فـــي ذلــك 
الــمــنــتــخــب الــوطــنــي، وبــالــتــالــي 
عــلــيــنــا أن نـــبـــدأ تــحــضــيــراتــنــا 
كي نشارك في بطوالت أخرى، 
وســـنـــحـــاول تـــقـــديـــم أفـــضـــل مــا 

يمكننا تقديمه«. 
)د ب أ(
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العنابي يختتم مشواره المونديالي أمام الطواحين الهولندية
يختتم صاحب الضيافة 

المنتخب القطري مشاركته 
األولى في نهائيات كأس 

العالم لكرة القدم بلقاء نظيره 
الهولندي اليوم في مواجهة 

شرفية بعد تأكد خروجه 
المبكر من دور المجموعات.

6:00م
قطر x هولندا

فان دايك ودي يونغ نجما منتخب هولندامونتاري وبيدرو نجما المنتخب القطري

فان غال

فان غال: مواجهة قطر صعبةفان غال: مواجهة قطر صعبة
أكد مدرب المنتخب الهولندي لويس 
فــان غــال، صعوبة المباراة المقررة أمام 

نظيره القطري اليوم. 
 وقال فان غال، في مؤتمر صحافي عقد 
أمس، بشأن توقعاته لمواجهة العنابي: 
»كـــل مــبــاراة فــي البطولة صعبة، واألمـــر 
ــبـــاراة مـــع قــطــر،  ــمـ نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى الـ
وهذا يتضح من خال النظر إلى النتائج، 
خاصة التعادالت السلبية واالنتصارات 

الصغيرة«. 
وعن الصعوبات التي واجهها المنتخب 
الهولندي في التعامل مع الكرات العالية 
ــوادور، قــال فــان غــال:  ــ خــال مواجهة اإلكــ
»لــقــد حللنا طريقة لعبنا وطــريــقــة لعب 
المنافس، ويمكننا مواجهة هــذا األمــر، 
وهذا يتطلب قرارات وحلواًل جريئة يجب 

علينا أن نتخذها«. 

 وعـــن الــتــغــيــيــرات الــتــي قـــد يجريها 
لمعالجة نقاط الضعف قبل مواجهة قطر، 
قال مدرب هولندا: »كل مباراة تختلف عن 
غيرها، وعلينا باستمرار أن نحلل األداء 
ونتخذ القرارات المناسبة لكل مباراة«، 
: »ما يميز فريقنا هو أننا نبذل 

ً
مضيفا

الجهد الكبير الازم لتقديم أداء متميز«. 
وذكـــر فــان غـــال: »ال أظــن أن هــنــاك أي 
ضغوط تقع علينا بتحديد الهدف من 
المشاركة، وعلينا أن نسعى جاهدين 

نحو تحقيق هذا الهدف النهائي«. 
 أن تحدد 

ً
ــــاف: »لــيــس صحيحا وأضـ

هــدف الــوصــول فقط لـــدور الستة عشر 
على سبيل المثال، هــذه ليست طريقة 
صــحــيــحــة، وإنـــمـــا مـــن الــجــيــد أن تحدد 
 خاصة عندما يكون لديك 

ً
 كبيرا

ً
هــدفــا

مبررات لذلك«.

 وأوضح: »لم أقل إننا يجب أن نفوز 
باللقب، وإنــمــا قلت إننا قــــادرون على 
تحقيق اللقب، ويجب أن يكون الاعبون 

مقتنعين بهذا األمر«. 
وعن معاناة الفريق الهولندي لفترات 
في مواجهة نظيره اإلكــوادوري، ومدى 
قـــدرة الاعبين على تصحيح المسار 
خال المباريات، قال فان غال: »أرى أنه 
إذا نجح كل العب في الوصول ألفضل 
حــاالتــه، فــإن التصحيح يــكــون ممكنا، 
ولكن عندما يكون هناك عدد كبير من 
الاعبين ال يمكنهم الــوصــول ألفضل 
مستوياتهم، فإن هذا األمر يكون صعب
«.                                                 )د ب أ(

ً
ا

المعز: نتطلع إلسعاد 
جماهيرنا

قال المعز علي نجم المنتخب 
القطري في المؤتمر الصحافي 

ــقــــد أمـــــــس، لــلــحــديــث  الـــــــذي ُعــ
ــاراة قـــطـــر وهـــولـــنـــدا  ــبــ عــــن مــ

ضـــمـــن الـــجـــولـــة األخـــيـــرة 
مـــن الــمــجــمــوعــة األولــــى 
ــنــــافــــســــات كــــأس  فـــــي مــ
الــعــالــم 2022 الــمــقــامــة 
في قطر: نحن كاعبين، 

ــاد  ــ ــعـ ــ ــا نــــتــــطــــلــــع إلسـ ــ ــنـ ــ كـ
جماهيرنا وإسعاد الشارع 

القطري، لم ُيكتب لنا أن نفوز 
في أول مباراتين أو نحرز أي 
نقاط في كــأس العالم، ولكن 
هذه كانت مشاركتنا األولى، 

ولن تكون األخيرة. 
ــاراة  ــبــ ــأن مــ ــشــ وأضـــــــــاف بــ
اليوم: سنسعى لتقديم أداء 
ــام هـــولـــنـــدا، ومــثــل  ــ جـــيـــد أمــ
مـــا ذكــــر الــــمــــدرب، منتخب 
هولندا فريق كبير وعلينا 

الظهور بشكل جيد أمامه. 
ــابــــع: ســنــتــعــلــم الــــــدروس،  وتــ
والــمــســتــقــبــل ال يــــــزال أمـــامـــنـــا، 
وســنــســعــى لــتــقــديــم مستويات 
مميزة للمنتخب الممثل لدولة 
قطر في كأس العالم المقبلة إن 

شاء الله.

خاكبو

سانشيز: مباراة ال تحتاج إلى تحفيز

فيليكس سانشيز

خاكبو يتألق مع »الطواحين« 
وسط تربص األندية

كــان انتقال المهاجم الهولندي الشاب 
كودي خاكبو إلى الدوري اإلنكليزي شبه 
حــتــمــي حــتــى قــبــل انــطــاق نــهــائــيــات كــأس 
الــعــالــم، لكن األداء الــذي يقدمه حتى اآلن 
في مونديال قطر قد يعني أن أيندهوفن 
ســيــرفــع ســعــر العـــبـــه الــمــطــلــوب فـــي فــتــرة 

االنتقاالت الشتوية المقبلة.
 فــي كــل من 

ً
 هــدفــا

ً
سجل ابــن الـــ 23 عــامــا

المباراتين األوليين لهولندا بكأس العالم، 
رأســـيـــة افــتــتــح بــهــا الــتــســجــيــل فـــي الــفــوز 
الــمــتــأخــر 2-0 عــلــى الــســنــغــال، وتــســديــدة 
يسارية رائعة من مشارف المنطقة خال 

التعادل 1-1 مع اإلكوادور.
ولن يتفاجأ مراقبو الــدوري الهولندي 
 مــع 

ً
 رئــيــســيــا

ً
بـــرؤيـــة خــاكــبــو يــلــعــب دورا

المنتخب الــبــرتــقــالــي الــتــواق لمهاجم من 
ــراز األول، فــــي ظــــل مـــعـــانـــاة مــمــفــيــس  ــطــ الــ
ديباي الستعادة فورمته ولياقته البدنية.

ــدر خــــاكــــبــــو تــــرتــــيــــب الـــــــــدوري  ــ ــــصـ ــتـ ــ ويـ
الهولندي مــع 9 أهـــداف، وفــي رصــيــده 13 
 في 24 مباراة في جميع المسابقات 

ً
هدفا

ــمـــدرب  ــريـــق الـ ــــذا الـــمـــوســـم، لــمــصــلــحــة فـ هـ
رود فان نستلروي الذي يشركه في مركز 

الجناح األيسر.
 
ً
يأتي ذلك بعد أن سجل 21 هدفا

مع أيندهوفن الموسم الماضي، 
ويــتــألــق مــع مــنــتــخــب بــــاده مع 

أربــعــة أهــــداف فــي آخـــر خمس 
مشاركات.

 
ً
دولـــيـــا، كـــان الــاعــب مــؤهــا

ــدا أو غـــانـــا  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــلــــعــــب مــــــع هـ لــ

أو تـــوغـــو، واســـتـــدعـــي لــلــمــرة األولـــــى إلــى 
ــا  ــ ــــأس أوروبــ الــمــنــتــخــب الـــبـــرتـــقـــالـــي فــــي كـ

بصيف 2021.
وكــان محط اهتمام في الـــدوري اإلنكليزي 
خال فترة االنتقاالت الصيفية الماضية، حيث 
كــشــف مــالــك لــيــدز يــونــايــتــد، اإليــطــالــي أنــدريــا 
رادريتساني، عن محاولة التعاقد معه باليوم 

األخير من السوق في سبتمبر.
ــارت تــقــاريــر إلــى أن ساوثمبتون قدم  وأشــ

ــمـــة 21  ــيـ ــقـ  بـ
ً
ــا ــ ــرضــ ــ عــ

ــون جـــنـــيـــه  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
إسترليني )25.4 
مليون دوالر(، 
لكن مانشستر 
يــــــونــــــايــــــتــــــد، 
الــنــادي الــذي 
دربـــــــــــــــــــه فــــــــان 

غــال، يبدو اآلن 
فـــــــــي طـــلـــيـــعـــة 
الــمــنــافــســيــن 
للتعاقد معه 
مطلع 2023.

المعز علي

https://www.aljarida.com/article/6009


تشتغل المنافسة على التأهل 
لإلدوار اإلقصائية في نهائيات 

كأس العالم لكرة القدم قطر 
2022 عندما يلتقي اليوم 

منتخبا السنغال واإلكوادور 
في ختام منافسات المجموعة 

األولى من الدور األول.

يــخــوض منتخبا السنغال 
واإلكـــــــوادور مــواجــهــة ساخنة 
بينهما اليوم، من أجل الصعود 
لــدور الـــ 16 في نهائيات كأس 
ــدم، الــمــقــامــة  ــقــ الـــعـــالـــم لـــكـــرة الــ

 في قطر.
ً
حاليا

ويلتقي المنتخبان في ختام 
مــنــافــســات الــمــجــمــوعــة األولـــى 
مـــن مــرحــلــة الــمــجــمــوعــات في 

المسابقة.
وكـــــــان مـــنـــتـــخـــب قـــطـــر ودع 
ــي ظــل  ــ ، فــ

ً
ــة رســـــمـــــيـــــا ــولــ ــطــ ــبــ الــ

احتالله المركز الرابع بترتيب 
ــيـــد  ــــال رصـ ــة، بــ ــمــــوعــ ــمــــجــ الــ
مـــــــن الــــــنــــــقــــــاط، فـــــــي حـــيـــن 
الــصــراع يــبــدو عــلــى أشــده 
بـــيـــن مــنــتــخــبــات هــولــنــدا 
واإلكـــــــوادور والــســنــغــال، 
ــــي  ــرتـ ــ ــــذكـ القــــــتــــــنــــــاص تـ
الـــــــصـــــــعـــــــود عـــــــــن تـــلـــك 
المجموعة إلــى األدوار 

اإلقصائية.
ويــتــقــاســم منتخبا هولندا 
واإلكـــــوادور الــصــدارة برصيد 
ــاط لـــكـــل مـــنـــهـــمـــا، حــيــث  ــقــ 4 نــ
ــداف،  يــمــلــكــان نــفــس فـــارق األهــ
وكـــــالهـــــمـــــا ســــجــــل 3 أهــــــــداف 
وسكن شباكهما هــدف واحــد، 
ويــتــقــدمــان بــفــارق نــقــطــة على 
مــنــتــخــب الـــســـنـــغـــال، صــاحــب 

المركز الثالث.

التعادل يكفي اإلكوادور

وستكون نقطة التعادل كافية 
لمنتخب اإلكوادور، الذي يشارك 
فــي كــأس العالم للمرة الرابعة 
فـــي تــاريــخــه، مـــن أجـــل اجــتــيــاز 
دور المجموعات للمرة الثانية 
في تاريخه، بعدما حقق اإلنجاز 
ذاتــــه بــنــســخــة الــمــســابــقــة الــتــي 

أقيمت في ألمانيا عام 2006.
وخـــــــــــــطـــــــــــــف الـــــــمـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب 
اإلكــــوادوري األضـــواء إليه 
ــي الــــمــــونــــديــــال،  ــ فــ
بــــعــــد الـــمـــســـتـــوى 
الالفت الذي ظهر 
بــه فــي المجموعة، 
 
ً
 مستحقا

ً
حيث حقق فوزا

2 - صفر على منتخب قطر في 

الــمــبــاراة االفتتاحية للبطولة 
ــر  ــهـ ــوع الـــــمـــــاضـــــي، وظـ ــ ــ ــبـ ــ ــ األسـ
بــصــورة رائــعــة أمـــام المنتخب 
ــي مـــبـــاراتـــهـــمـــا  ــ الــــهــــولــــنــــدي فــ
بالجولة الثانية، التي انتهت 

بالتعادل 1-1.
ويـــديـــن مــنــتــخــب اإلكــــــوادور 
بفضل كبير في ظهوره المميز 
بالبطولة إلى نجمه المخضرم 
إيـــنـــيـــر فــالــنــســيــا، الــــــذي أحــــرز 
جميع أهــــداف الــفــريــق الثالثة 
في النسخة الحالية حتى اآلن. 
 
ً
ــا ــامـ وبـــــــات فـــالـــنـــســـيـــا 33 عـ

ــــب آخـــــــر 6 أهـــــــداف  ــــاحـ هـــــو صـ
سجلها منتخب اإلكـــوادور في 
 
ً
المونديال، عقب تسجيله أيضا

آخر 3 أهداف للفريق في ظهوره 
األخير بكأس العالم في نسخة 

2014 بالبرازيل. 
وأصــبــح فالنسيا أول العب 
فـــي تـــاريـــخ الــمــونــديــال يسجل 
هذا العدد من األهداف المتتالية 
ــا  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــات أمـ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ ألحـــــــــــد مـ

الجنوبية. 
ورغـــــــم ذلـــــــك، فــــــإن جــمــاهــيــر 
الــمــنــتــخــب الـــالتـــيـــنـــي تــحــبــس 

أنفاسها، بعد اإلصابة التي 
تعرض لها العــب فناربغشه 
التركي خالل مواجهة هولندا، 
الــتــي تسببت فــي خــروجــه من 
ملعب الــمــبــاراة عــلــى »مــحــفــة«، 
لتصبح مشاركته في المواجهة 
الحاسمة أمـــام السنغال محل 

شك.

ال بديل عن الفوز 

ــــخـــــوض  ــل، يـ ـــ ــابــ ـــ ــقــ ــ ــ ــمـ ــ ــ فـــــــــي الـ
المنتخب السنغالي، الذي يلعب 

في المونديال للمرة الثالثة في 
تاريخه، المباراة وال بديل أمامه 
ســوى تحقيق الــفــوز، للصعود 
إلـــى األدوار اإلقــصــائــيــة للمرة 
الثانية في تاريخه بالبطولة، 
بـــعـــد نــســخــة مــــونــــديــــال 2002 
بكوريا الجنوبية واليابان، التي 

شهدت بلوغه دور الثمانية. 
ورغـــــــم مـــعـــانـــاتـــه مــــن غــيــاب 
نجمه ساديو ماني واستبعاده 
مــن قائمة الفريق بالمونديال 
ــبـــل أيـــــــام قــلــيــلــة مــــن انـــطـــالق  قـ
الــــمــــســــابــــقــــة، إال أن مــنــتــخــب 

ــه عــلــى  ــ ــــدرتـ ــبــــت قـ الـــســـنـــغـــال أثــ
اللعب مع الكبار، وهو ما كشفت 
عنه مباراتيه الماضيتين في 

المجموعة. 
وكــــان الــمــنــتــخــب السنغالي 
ــــي مــعــظــم  ــل فــ ــ ــــضــ ــــرف األفــ ــطــ ــ الــ
فــتــرات لــقــائــه مــع هــولــنــدا، رغــم 
خسارته صفر- 2 أمام منتخب 
)الطواحين(، الذي أحرز هدفيه 

في الدقائق األخيرة. 
وفي اللقاء الثاني أمام قطر، 
أظهر منتخب أســود التيرانغا 
المزيد من قدراته، ليحقق فوزا 

مــقــنــعــا 3 - 1 عـــلـــى الــمــنــتــخــب 
ــالــــه فــي  الـــعـــنـــابـــي، ويـــنـــعـــش آمــ
الصعود لــدور الـــ 16 بالبطولة 

من جديد. 
ويبحث منتخب السنغال عن 
تحقيق انتصاره األول على أحد 
منتخبات قارة أميركا الجنوبية 
في كــأس العالم، بعدما تعادل 
3-3 مـــع األوروغـــــــــواي بنسخة 
2002، وخـــســـر صــفــر - 1 أمـــام 
ــا فــــــي الــــمــــونــــديــــال  ــيــ ــبــ كــــولــــومــ

الماضي بروسيا عام 2018.
)د ب أ(

... والعبو منتخب اإلكوادور في مباراة سابقة العبو منتخب السنغال خالل مباراة سابقة

أليو سيسيه: فوز المغرب قد 
يلهمنا في مواجهة اليوم

قـــدم مـــدرب المنتخب السنغالي 
أليو سيسيه التهنئة إلى المنتخب 
المغربي على الفوز الثمين الذي 
حـــقـــقـــه عـــلـــى نـــظـــيـــره الــبــلــجــيــكــي 
 أن االنــتــصــار قد 

ً
2 - صــفــر، مــؤكــدا

 إللهام فريقه في مواجهة 
ً
يشكل مصدرا

اإلكوادور اليوم.
 وقال سيسيه، في مؤتمر صحافي عن 
توقعاته للقاء اليوم، »ال نريد أن نجهد 
 في التفكير قبل المباراة، 

ً
أنفسنا كثيرا

علينا أن نحقق الفوز إذا أردنا أن نواصل 
رحلتنا في هذه المغامرة، نحن على أتم 
استعداد، ونتمنى أن نكون قادرين على 

تحقيق الفوز«.
ــــوط الـــــتـــــي يـــواجـــهـــهـــا  ــغـ ــ ــــضـ وعــــــــن الـ
المنتخب السنغالي في ظل أنه مطالب 
بــالــفــوز عــلــى اإلكـــــوادور لحسم الــتــأهــل، 
أضـــــاف: »نــحــن نــتــعــامــل مـــع الــضــغــوط، 
 ما تكون الضغوط مفيدة، نحن 

ً
وأحيانا

نــعــمــل ونــجــتــهــد فـــي كـــل يــــوم، وأحـــرص 
على التواصل مــع الالعبين إلــى جانب 

التدريبات«. 

ــفـــوز،  وأردف: »هـــدفـــنـــا تــحــقــيــق الـ
ــا إذا خـــســـرنـــا فــســنــعــود  ــنـ ونــــــدرك أنـ
 إلــــى وطــنــنــا، لــكــن ال أريــــد أن 

ً
مــبــكــرا

ننشغل بالتفكير في ذلك... فالمباراة 
لــن تــكــون سهلة ولكننا أيــضــا فريق 
 لعبنا مباريات 

ً
: »دائما

ً
قوي«، متابعا

كــبــيــرة تــحــمــل الــكــثــيــر مــن الــضــغــوط، 
ــخـــوض واحــــــــدة مــــن مــثــل  ــنـ  سـ

ً
وغــــــــدا

هــذه الــمــبــاريــات الــتــي اعــتــدنــا عليها 
وسنحاول تقديم أفضل أداء ممكن«.

وعن قوة المباراة وأهميتها، ذكر 
، ولن 

ً
سيسيه: »كرة القدم ليست حربا

يموت أحــد في هــذه المعركة، لكنها 
مـــبـــاراة حــاســمــة، هـــذه حــقــيــقــة، إنــهــا 
مـــبـــاراة مــهــمــة لــهــذا الــجــيــل الــحــاضــر 
في مونديال 2022، نحن بشكل عام 
 وتقضي خطتنا بأن 

ً
نقدم أداء رائعا

نواصل المسيرة في هذه الرحلة«.

بواليي ديابواليي ديا 
إلى نجوم المونديالإلى نجوم المونديال

 من نادي جورا- سود المتواضع، إلى قطر، 
ومن بطولة فرنسا للهواة إلى مونديال 2022، 
مرورا بحصد لقب أمم إفريقيا، حرق السنغالي 
بوالي ديا، صاحب الهدف األول في مرمى قطر 

)3-1(، المراحل.
بالطبع كان الهدف األول نتيجة خطأ دفاعي 
فــادح مــن القطري بــوعــالم خــوخــي، أكثر منه 
بسبب عبقرية ديـــا، لكن الــصــيــاد السنغالي 
كان في موقع المراقب لمنطقة الجزاء عندما 
تعثر خوخي بتمريرة غير خطيرة من كريبان 

دياتا )41(.
أمــــام هـــولـــنـــدا، لـــم يــكــن ديــــا، رأس الــحــربــة 
ــنـــادرة أمــام  الــوحــيــد، فــعــاال فــي مــنــاســبــاتــه الـ
الــمــرمــى، وخــســر »أســـود التيرانغا« بهدفين، 
غــيــر أن خــطــة ثــنــائــيــة خـــط الــهــجــوم، خدمته 

بشكل أفضل.
وبــــدت الــســنــغــال قــلــيــلــة الــحــيــلــة هــجــومــيــا، 
فارتمى المهاجم البالغ 26 عاما على الكرة 

ليسجل الهدف األول للسنغال في النهاية.
ــانـــة  ــيـ ــي الـــصـ ــ ــل فــ ــمــ ــوات، عــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــل 5 سـ ــ ــبـ ــ وقـ

الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بـــعـــدمـــا تــحــصــل عـــلـــى شـــهـــادة 
البكالوريا في الهندسة الكهربائية، ولعب في 
الدرجة الرابعة الفرنسية مع نادي جورا سود.
وكـــان يلعب حينها بموجب عقد فــدرالــي 
)هاٍو(، في الثانية والعشرين من عمره، وسجل 
الكثير من األهداف، لكن فريق رين رصد هذا 
الــهــداف في مسيرته حين لم يكن في الصف 
 بالنسبة لصبي ولد 

ً
األول، ولم يكن مفاجئا

في أويونا، معقل لعبة الرغبي.
 من 2018 بدأ الصعود. وصل إلى دوري 

ً
ا بدء

الدرجة األولــى الفرنسي من دون كل األمتعة 
التكتيكية وصــقــل نفسه فــي الــمــوســم األول، 
بعد هدفه األول ضد غانغان في نوفمبر من 

ذلك العام.
بدأ يعّرف عن نفسه في بداية موسم 2019-

2020 بمأثرتين: هدف وتمريرة حاسمة للفوز 
على مرسيليا ) 2 - صفر( في المرحلة األولى، 
ثم كــرة أكروباتية للتغلب على باريس سان 
جرمان )2 - صفر( على ملعب بارك دي برانس 

في المرحلة السابعة.

أكــــد األرجــنــتــيــنــي غــوســتــافــو ألـــفـــارو 
المدير الفني للمنتخب اإلكوادوري، أهمية 
وجود النجم إينر فالنسيا قائد المنتخب 
فــي الــمــواجــهــة الــحــاســمــة أمــــام السنغال 
بــالــجــولــة الــثــالــثــة مـــن دور الــمــجــمــوعــات 

بمونديال 2022.
وقـــال ألــفــارو فــي المؤتمر الصحافي: 
ــابــــة عــلــى  »فــالــنــســيــا اليـــــــزال يـــعـــانـــي إصــ
 
ً
مــســتــوى الــركــبــة، نــأمــل أن يــكــون جــاهــزا

 فــي 
ً
ــة فـــهـــو العــــــب مـــهـــم جــــــــدا ــهـ ــمـــواجـ ــلـ لـ

تشكيلتنا، كذلك هــو يرغب بالمساهمة 
في هذه المباراة المصيرية«.

وتــــابــــع الــــمــــدرب األرجـــنـــتـــيـــنـــي: »ايـــنـــر 
فالنسيا يجتهد في اعداد نفسه الستعادة 
عافيته منذ أن غادر المباراة أمام هولندا 
 بنسبة 

ً
، وفي حال لم يكن جاهزا

ً
مصابا

100% فسنحاول إشراكه بضع دقائق قد 
 خاللها لترجيح كفتنا«. 

ً
يكون حاسما

 :
ً
ــائـــال واخـــتـــتـــم الــــفــــارو تــصــريــحــاتــه قـ

»أتــمــنــى مــواصــلــة الــمــشــوار فــي البطولة 
العالمية وأال تكون مباراة السنغال هي 

األخيرة لنا في المونديال«.
 يجد 

ً
وتبدو بطولة كأس العالم مكانا

فيه المهاجم اإلكــوادوري إينير فالنسيا 

مالذه، على عكس العديد من النجوم الذين 
يعانون في المحافل الدولية، بعد مسيرة 

ل بينها.
ّ
متفاوتة مع األندية التي تنق

 تحت 
ً
ظــهــر الــمــهــاجــم الــبــالــغ 33 عــامــا

ــواء فـــي مــونــديــال الـــبـــرازيـــل 2014،  ــ األضــ
ــــي دور  ــة أهـــــــــداف فـ ــل ثــــالثــ ــّجــ عـــنـــدمـــا ســ
المجموعات ضــد سويسرا وهــنــدوراس 

.
ً
رغم خروج بالده من المنافسات مبكرا

بعد ثماني سنوات، كان الالعب الذي 
ــــداف مــونــديــال قــطــر 2022  ســجــل أول أهـ
عــنــدمــا أفــســد فــرحــة الــمــضــيــف بثنائية 
ــفـــوز لــلـــ »تـــريـــكـــولـــور« -2صــفــر  ضــمــنــت الـ

باإلضافة إلى هدف ملغى.
بهدفه األول الــذي جاء من ركلة جزاء، 
بــات أكبر العــب يحرز الهدف االفتتاحي 

في تاريخ النهائيات العالمية.
ــيــــب هــــدافــــي  ــّدر الـــــالعـــــب تــــرتــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ويـ
مونديال 2022 بثالثة أهـــداف بالشراكة 
مع كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي 

حامل اللقب.
قبل كأس العالم، عانى من فترة جفاف 
 فــقــط فـــي ثــمــانــي 

ً
 واحـــــــدا

ً
 هـــدفـــا

ً
مــســجــال

ــداف  ــدأت األهـ ــك، بـ مــبــاريــات، لــكــن بــعــد ذلـ
تتدفق مرة أخرى في الدولة الخليجية. غوستافو ألفارو المدير الفني للمنتخب اإلكوادوري

ً
ألفارو: نأمل أن يكون فالنسيا جاهزا
ً
ألفارو: نأمل أن يكون فالنسيا جاهزا

بواليي ديا أليو سيسيه

6:00م
السنغال x اإلكوادور

أمل الصعود يراود منتخبي السنغال واأمل الصعود يراود منتخبي السنغال واإلإلكوادوركوادور

https://www.aljarida.com/article/5976


العدد 5196 / الثالثاء 29 نوفمبر 2022م / 5 جمادى األولى 1444هـ

رياضة
8

مواجهة بريطانية خالصة بين إنكلترا وجارتها ويلز

يلتقي منتخب إنكلترا مع جاره 
ويلز اليوم على ملعب أحمد 
بن علي، في ختام منافسات 

المجموعة الثانية من دور 
المجموعات في نهائيات 

كأس العالم لكرة القدم )قطر 
.)2022

بعدما اختلطت األوراق بالمجموعة 
الثانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم، 
الــمــقــامــة بــقــطــر، تـــأجـــل حــســم الــتــأهــل 

للدور الثاني إلى الجولة الثالثة األخيرة 
من مباريات المجموعة، والمقررة اليوم، 
حيث تلعب إنكلترا مع ويلز، في مواجهة 
بريطانية خالصة، على ملعب أحمد بن 

علي المونديالي.
ــدر مــنــتــخــب إنـــكـــلـــتـــرا جــــدول  ــتـــصـ ويـ
الترتيب برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق 
نقطة على أقرب مالحقيه منتخب إيران، 
في حين يحتل منتخب أميركا المركز 
الــثــالــث بــنــقــطــتــيــن، ويــتــذيــل المنتخب 

الويلزي الترتيب بنقطة واحدة. 
ويمتلك كــل مــن المنتخبات األربــعــة 
فرصة في التأهل، حيث اليزال كل منها 

يمتلك مصيره بيده.
 ووفـــقـــا لــالئــحــة »الـــفـــيـــفـــا«، الــخــاصــة 
بالمونديال، يتم حسم التأهل لدور الـ16 
عن طريق االحتكام أوال لعدد النقاط، ثم 
لــفــارق األهــــداف الــعــام بالنسبة لجميع 

مباريات المجموعة. 
وفــي حــال الــتــســاوي فــي عــدد النقاط 
وفارق األهداف العام يتم االحتكام لعدد 
األهــداف المسجلة في جميع مباريات 

المجموعة. 

وفــــــــــــــــي حــــــــال 
استمرار التعادل بين 
منتخبين أو أكــثــر يتم 

ــاريــــات االحـــــتـــــكـــــام  ــبــ ــمــ ــــي الــ لـــلـــنـــقـــاط فــ
بين الفرق المعنية، ثم االحتكام لفارق 
األهداف العام في المباريات بين الفرق 
المعنية، ثم عدد األهــداف المسجلة في 

المباريات بين تلك المنتخبات.
ــال اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــادل يــتــم  ــ ــي حـ ــ  وفـ
االحــتــكــام لمعايير الــلــعــب النظيف في 

جميع مباريات المجموعة. 
وتــحــتــســب مــعــايــيــر الــلــعــب الــنــظــيــف، 
حــســب الـــبـــطـــاقـــات الـــمـــلـــونـــة، كــمــا يــلــي: 
)بــطــاقــة صـــفـــراء تــحــتــســب - 1 نــقــطــة( و 
)بــطــاقــة حــمــراء غير مــبــاشــرة /إنــذاريــن/ 
ــة حــمــراء  ــاقـ ــاط(، و)بـــطـ ــقــ تــحــتــســب -3 نــ
مــبــاشــرة تــحــتــســب -4 نـــقـــاط( و)بــطــاقــة 
صفراء ثم طرد مباشر تحتسب -5 نقاط(، 
وفي حال استمرار التساوي في جميع 

تلك المعايير، يتم االحتكام في النهاية 
إلى القرعة. 

التعادل يكفي اإلنكليز

ويمتلك المنتخب اإلنــكــلــيــزي، الساعي 
لــلــفــوز بــالــلــقــب لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي تاريخه 
بعدما توج بها عام 1966 حينما استضاف 
المونديال على مالعبه، الحظوظ األوفر في 
الصعود للدور المقبل، حيث يكفيه التعادل 
مـــع ويـــلـــز لــلــصــعــود رســـمـــيـــا، دون الــنــظــر 

لنتيجة مباراة أميركا وإيران. 
ــرا فــي  ــتـ ــلـ ــكـ وجــــــــاءت بــــدايــــة مــنــتــخــب إنـ
المجموعة مثالية، حيث استهل مشواره 
بالفوز 6 -2 على إيــران في الجولة األولــى، 
غير أنه قدم أداء باهتا في الجولة الثانية 
أمــام الواليات المتحدة، ليكتفي بالتعادل 
الــســلــبــي، ويــؤجــل حــســم صــعــوده للجولة 

األخيرة. 

في المقابل، تبدو مهمة منتخب ويلز، 
الذي يشارك في المونديال للمرة الثانية في 
تاريخه واألولى منذ 64 عاما، هي األصعب 
في اجتياز دور المجموعات، حيث يتعين 
عليه الــفــوز على إنكلترا بــفــارق 4 أهـــداف، 
دون النظر للقاء اآلخــر بالمجموعة، حتى 
يتساوى معه في رصيد 4 نقاط، ويتفوق 

عليه بفارق األهداف. 
وأحرز منتخب إنكلترا 6 أهداف وسكنت 
شباكه هدفان، في حين سجل منتخب ويلز 
هدفا وحيدا ومنيت شباكه بثالثة أهداف، 
وهو ما يعني أن فوز ويلز بفارق 3 أهداف، 
لــن يــكــون فــي مصلحته، حيث سيتساوى 
كــال المنتخبين فــي تــلــك الــحــالــة فــي نفس 
ــارق األهــــداف )1+(، ليكون عدد  الــنــقــاط وفـ
األهداف التي أحرزها كل فريق في مشواره 
بـــالـــمـــجـــمـــوعـــة، هــــو الـــفـــيـــصـــل فــــي تــحــديــد 
المنتخب المتأهل منهما، والتي ستصب 
في تلك الحالة في مصلحة منتخب إنكلترا. 
ــز مـــــشـــــواره فــي  ــلــ ــتــــح مـــنـــتـــخـــب ويــ ــتــ وافــ
المجموعة بالتعادل 1-1 مع أميركا، قبل أن 
يتلقى خسارة مستحقة صفر - 2 أمام إيران 
في الجولة الثانية يــوم الجمعة الماضي، 

ليتعقد موقفه من الصعود للدور المقبل. 
)د ب أ(

تجاهل فودين يضع ساوثغيت 
تحت مزيد من الضغط

يــجــد مـــدرب المنتخب اإلنــكــلــيــزي غــاريــث 
ساوثغيت نفسه تحت الضغط قبل الجولة 
الثالثة األخــيــرة مــن منافسات المجموعة 
الثانية لمونديال قطر، نتيجة تجاهله نجم 
مانشستر سيتي فيل فودين، الذي اكتفى 
بمشاهدة التعادل السلبي مع الواليات 

المتحدة من مقاعد البدالء.
وفــــي ظـــل الــمــعــانــاة هــجــومــيــا، قــرر 
ساوثغيت اللجوء الى جاك غريليتش 
وماركوس راشفورد اللذين دخال بدال 
مــن بــوكــايــو ســاكــا ورحــيــم سترلينغ، 
فيما بقي فــوديــن على مقاعد البدالء 
 فــي الــدقــائــق األخـــيـــرة من 

ً
بــعــدمــا دخـــل أيــضــا

مباراة الجولة االفتتاحية.
ويدفع فودين ثمن خيارات ساوثغيت، الذي 
فــضــل أن يــبــدأ بــمــايــســون مــاونــت خــلــف رأس 
الــحــربــة الــقــائــد هـــاري كــيــن، فيما اعتمد على 

.
ً
 ورحيم سترلينغ يسارا

ً
ساكا يمينا

وانتقد مدافع إنكلترا ومانشستر يونايتد 
السابق غاري نيفيل خيارات ساوثغيت، قائال: 
»أال يلعب فيل فودين، فهذا أمر غريب حقا ألنه 
موهبة هائلة. إنه أفضل العبينا بفارق شاسع«.
ولم يكن موقف الهداف التاريخي إلنكلترا 
وايــــن رونــــي مــخــتــلــفــا عـــن زمــيــلــه الــســابــق في 
 أنه على ساوثغيت 

ً
»الشياطين الحمر«، معتبرا

االعتماد على فودين في التشكيلة األساسية، 
 أن فودين لم يدخل 

ً
وقال »أجد من الغريب جدا

كبديل ضد الواليات المتحدة. لو كنت أنا مدرب 
إنكلترا، لكان الركيزة األساسية في تشكيلة 

.»
ً
الـ11 العبا

أن يختار ساوثغيت تجاهل أحد أبرز العبي 
الــدوري اإلنكليزي الممتاز ومن نجوم القارة 
ــة ومــســابــقــتــهــا األهــــم دوري أبــطــال  ــيــ األوروبــ
أوروبا، فهناك عالمة استفهام. وهذا ما تساءل 
 جايمي 

ً
عنه مدافع إنكلترا وليفربول سابقا

: »كان من الُمَحّير أن يبقى )فودين( 
ً
كاراغر، قائال

على مقاعد البدالء عندما كانت المباراة تصرخ 
.»

ً
من أجل إبداعه. إنه يتمتع بموهبة مميزة جدا

ــد مـــــبـــــاراة الــــــواليــــــات الــــمــــتــــحــــدة، َردَّ  ــعــ وبــ
ســاوثــغــيــت عــلــى منتقدي طــريــقــة تعامله مع 
 بــأنــه ال يــريــد إشــراكــه فــي دور 

ً
فــوديــن، زاعــمــا

 كجناح 
ً
مركزي وسط الملعب ألنه يلعب غالبا

مع مانشستر سيتي.
ــنــــاك مـــــــدرب أكــــثــــر صــــراحــــة مــن  ــان هــ ــ لــــو كــ
ساوثغيت لقال إن فودين لم ينجح حتى اآلن 
في نقل تألقه مع سيتي الى المنتخب الوطني 
الذي سجل له هدفين فقط في 19 مباراة، ويرى 
جمهور فودين أن هناك ضرورة لمنحه فرصة 
من أجل تحديد الوتيرة ومنح بالده الزخم التي 

.
ً
هي بحاجة اليه للذهاب بعيدا

10:00م
إنكلترا x ويلز

العبو ويلز قبل بداية المواجهة أمام أميركاعلم المنتخب اإلنكليزي قبل المواجهة الماضية

ً ... وغاريث يرد: 
 خارقا

ً
أراه العبا

قـــال غــاريــث ســاوثــغــيــت الــمــديــر الفني 
للمنتخب اإلنكليزي لــكــرة الــقــدم إن فيل 
فودين لديه دور كبير كي يلعبه في حملة 

الفريق ببطولة كأس العالم. 
وذكــــرت وكــالــة األنــبــاء البريطانية أن 
المدرب يميل إلجراء تغييرات في المباراة 
األخيرة للفريق بالمجموعة الثانية أمام 
ويلز المقرر إقامتها اليوم، ومن المحتمل 

أن يكون فودين من المستفيدين. 
وقال ساوثغيت لشبكة تلفزيون »أي.تي 
في سبورت«: »نعتزم الوجود هنا ألطول 
فترة ممكنة، وهو العب خارق. نعلق عليه 
آمـــااًل كبيرة، وهــو سيلعب دورا كبيرا«، 
: »نحب فيل، إنه العب خارق. شارك 

ً
مضيفا

ــران(. قــررنــا  ــ فــي الــمــبــاراة األولــــى )أمــــام إيـ
عدم الدفع به في المباراة الثانية، ولكنه 
سيلعب دورا مهما في هذه البطولة معنا. 

ال يوجد شك في هذا«. 
وأعرب كالفين فيليبس زميل فودين في 
مانشستر سيتي والمنتخب اإلنكليزي عن 
 إلى أن فودين 

ً
دعمه لفودين األحد، مشيرا

سيتألق عندما يحصل على فرصته. 
وأكـــد ســاوثــغــيــت أن بــإمــكــانــه أن يمأل 
 :« ال توجد 

ً
الــعــديــد مــن الــمــراكــز، مضيفا

لدينا أي مشكلة مع فيل«. 

وأردف : »فــي سبتمبر لعب كأساسي 
في مباراتينا. دفعنا به في المباراة أمام 
إيـــران. وقــررنــا اإلبــقــاء على نفس الفريق 
ــام أمـــيـــركـــا(، وشــعــرنــا أن الــتــغــيــيــرات  ــ )أمـ
تحتاج لتكون مختلفة قليال بسبب سير 

المباراة مع أميركا«. 
ــي مــركــز  وأكــــــد أنـــــه »يـــمـــكـــنـــه الـــلـــعـــب فــ
الجناح. ويمكنه أن يلعب كمهاجم وهمي، 
ويمكنه أن يلعب خلف المهاجم- ال يلعب 
في هذا المركز كثيرا مع فريقه. إنه العب 
مرن. يعمل بكد من أجل الفريق، وبالطبع 

لديه قدرات فنية مذهلة«. 
ــات  ــبــ ــدريــ وغـــــــــاب بــــــن وايـــــــــت عــــــن تــ
المنتخب اإلنــكــلــيــزي بسبب الــمــرض 
عشية مواجهة ويلز. ولم يشارك وايت 

في أي مباراة في البطولة المقامة بقطر، 
ويبدو أنه سيغيب عن المباراة أمام ويلز. 
ـــ25 العــبــا اآلخــريــن  فــي الــمــقــابــل تـــدرب الــ
ــرارة 30 درجـــة مــئــويــة، بما  فــي درجـــة حــ
فـــي ذلـــك جــيــمــس مــاديــســن الــــذي يسعى 
للمشاركة فــي الــمــبــاراة بعدما غــاب في 
الفترة الماضية بسبب شكوى من آالم 

في الركبة. 
 )د ب أ(

نــفــى قــائــد المنتخب الــويــلــزي، غــاريــث بيل، 
أن تكون مواجهة إنكلترا الــيــوم فــي ختام دور 
المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر مباراته 

الدولية األخيرة.
وتحتاج ويلز إلــى الــفــوز على اإلنكليز، وأن 
تتعادل إيــران مع الــواليــات المتحدة كي تتقدم 

إلى ثمن النهائي.
وفي ظل هذه الوضعية الصعبة، ُوّجه سؤال 
إلى بيل بخصوص ما إذا كانت هذه ستصبح 
مباراته الدولية األخيرة، فأجاب بكل وضوح: »ال«.

وبخصوص المباراة، قال: »نحن فريق. يعمل 
ه. علينا أن  المرء بقوة ويجتهد ليساعد زمــالء
نفعل األمر كفريق. ال يمكن لفرد واحد أن يفعل 
كــل شـــيء. كنا سنحب أن نــفــوز بكل شـــيء، وأن 

 واقع كرة القدم شاق. لو 
ّ
نلعب بشكل أفضل، لكن

ا مرشحين للقب«.
ّ
أن األمر سهل، لكن

وأضاف الالعب: »نحن محبطون من النتائج 
ومــن أدائــنــا، لكننا فــي كــأس العالم ونلعب مع 
منتخبات كــبــيــرة، ويــجــب أن نــقــّدم دائـــًمـــا 100 

بالمئة مما لدينا«.
وبـــمـــوجـــب خــبــرتــه الــســابــقــة فـــي كــــرة الــقــدم 
اإلنكليزية حين لعب لساوثهامتون وتوتنهام، 
قال ردا على سؤال بخصوص ما إذا كان منتخب 
إنكلترا لديه نقاط ضعف: »بالطبع لديه، نقاط 
الضعف موجودة لدى الجميع. فعلنا ما يجب 
علينا فعله ودرسنا الخصم. ال بــّد أنهم فعلوا 
نفس الشيء. ومع ذلك، فُهم فريق مرشح للقب«.
 )إفى(.

بيل: مواجهة إنكلترا ليست 
مباراتي الدولية األخيرة

غاريث بيل خالل التدريبات
جانب من تدريبات المنتخب اإلنكليزي

https://www.aljarida.com/article/6042


يــــــــــخــــــــــوض الـــــمـــــنـــــتـــــخـــــب 
األمــيــركــي مــواجــهــة حاسمة 
ــي الــيــوم  ــرانــ ــع نــظــيــره االيــ مـ
عــلــى مــلــعــب الــثــمــامــة، ضمن 
الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة واالخــــيــــرة 
فـــي الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة من 
دور المجموعات بمونديال 

قطر 2022.
ــبـــات  ــتـــخـ ــنـ ــــك كــــــل مـ ــلـ ــ ــمـ ــ وتـ
المجموعة الثانية االربــعــة؛ 
انكلترا االول 4 نقاط، وايران 

الــثــانــي 3 نــقــاط، وأمــيــركــا 
الثالث بنقطتين، ويحتل 
ــز الـــــرابـــــع  ــ ــركـ ــ ــمـ ــ ويـــــلـــــز الـ
ــــدون رصــيــد،  واالخـــيـــر بـ
فرصة في التأهل للدور 

الـ 16، حيث اليزال كل فريق 
يمتلك مصيره بيده.

أميركا تحتاج للفوز 

وتبدو األمور أكثر وضوحا 
ــاراة امـــيـــركـــا وايــــــران،  ــبــ فــــي مــ
ــا  ــمـ ــهـ ــنـ ــــح كــــــــل مـ ــمـ ــ ــطـ ــ حـــــيـــــث يـ
للحصول على النقاط الثالث، 
وحسم الصعود رسميا دون 
انــتــظــار نــتــيــجــة لــقــاء إنــكــلــتــرا 

وويلز. 
ــن عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وبـــــيـــــنـــــمـــــا يـ
منتخب أميركا تحقيق الفوز 
ــل  ــن أجــ ــ ــى إيــــــــــران مــ ــلــ ــط عــ ــقــ فــ

الـــتـــأهـــل، فــــإن نــقــطــة الــتــعــادل 
ربما ستكون كافية للمنتخب 
اآلسيوي في الصعود، ولكن 
سينبغي عليه النظر لنتيجة 

اللقاء اآلخر. 

ويــمــكــن أن يــصــعــد منتخب 
إيـــــران، حـــال تــعــادلــه مــع أميركا 
وفوز إنكلترا أو تعادلها مع ويلز. 
لكن قد يخرج المنتخب اإليراني 
ــــوز ويــلــز  ــال فـ ــ بـــالـــتـــعـــادل فـــي حـ

على إنكلترا، حيث ستتساوى 
المنتخبات الــثــالثــة فــي رصيد 
4 نــقــاط، ويــتــم االحــتــكــام لفارق 
األهداف خالل لقاءات المنتخبات 

الثالثة مع بعضها. 

ــتــــخــــب إيـــــــــران  ــنــ وأحـــــــــــــرز مــ
4 أهـــــــــــــــــــداف فــــــــــي مــــــــشــــــــواره 
بــالــمــجــمــوعــة حــتــى اآلن، فــي 
حــيــن اهــتــزت شــبــاكــه 6 مــرات 

في أول جولتين.

 وتــــعــــيــــد مـــــــبـــــــاراة إيـــــــران 
وأمـــــــيـــــــركـــــــا إلـــــــــــى األذهـــــــــــــان 
هـــمـــا الــشــهــيــر فــــي دور  لـــقـــاء
ــال  ــمــــونــــديــ الــــمــــجــــمــــوعــــات بــ
ــذي  ــ ــام 1998، والـ ــ فـــرنـــســـا عـ

ــى بــــــفــــــوز الـــمـــنـــتـــخـــب  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ انـ
ــا  ــ ــدونـ ــ 1، مـ  /  2 نـــــــــي  اإليـــــــــرا
انــتــصــاره األول فــي تــاريــخــه 
بكأس العالم آنذاك.                     
)د ب أ(
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»لقاء الحسم« بين أميركا وإيران... بنكهة سياسية
يلتقي منتخبا الواليات 
المتحدة وإيران اليوم، 

على ملعب الثمامة، ضمن 
الجولة الثالثة واألخيرة في 

المجموعة الثانية من دور 
المجموعات بمونديال قطر 

.2022

العبا المنتخب اإليراني مهدي تورابي وروزبي تشيشمي

بيرهالتر: ال بديل عن الفوز
أكـــــــــــــــــــــــد الــــــــــمــــــــــديــــــــــر 
ــتـــخـــب  ــنـ ــمـ ــلـ الـــــفـــــنـــــي لـ
األميركي لكرة القدم 
ــج بــــيــــرهــــالــــتــــر  ــ ــريــ ــ جــ
األهــمــيــة الــريــاضــيــة 
لــــــــلــــــــمــــــــواجــــــــهــــــــة 
الـــــــــمـــــــــرتـــــــــقـــــــــبـــــــــة 
والـــــــــحـــــــــاســـــــــمـــــــــة 
مـــــــع الـــمـــنـــتـــخـــب 
ــــي الـــيـــوم  ــرانـ ــ اإليـ
فـــي بــطــولــة كــأس 
العالم 2022 بقطر.

ــال بــيــرهــالــتــر:  ــ  وقـ
ــتـــكـــون  »الــــــمــــــبــــــاراة سـ
ــة الـــصـــعـــوبـــة  ــايــ ــــي غــ فـ
ــوة، ألن كـــــال مــن  ــ ــ ــقـ ـــ ــ وال
الـــفـــريـــقـــيـــن يـــرغـــبـــان فــي 
الفوز والعبور إلى الدور 
ـــ16( وليس  الــثــانــي )دور الــ
ألســبــاب ســيــاســيــة. علينا 
أن نكافح لنتأهل. هذا كل 

شيء«. 
وتـــــــحـــــــســـــــم الــــــــمــــــــبــــــــاراة 
إحـــدى بطاقتي الــتــأهــل من 
الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة لــلــدور 

الثاني. 

ويتصدر المنتخب اإلنجليزي 
الـــمـــجـــمـــوعـــة بــــرصــــيــــد 4 نـــقـــاط 
3 نقاط إليــران ونقطتين  مقابل 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب األمــــيــــركــــي ونـــقـــطـــة 
واحـــــدة لــويــلــز. وبـــعـــد تــعــادلــيــن 
مــــتــــتــــالــــيــــيــــن، لـــــــن يــــــكــــــون أمـــــــام 
المنتخب األميركي سوى الفوز 
في مباراة اليوم من أجل التأهل 
ــلـــدور الـــثـــانـــي. ويــشــهــد تــاريــخ  لـ
بـــطـــوالت كـــأس الــعــالــم مــواجــهــة 
واحــدة سابقة بين المنتخبين؛ 
عندما خسر المنتخب األميركي 

 .2-1
وتـــابـــع بــيــرهــالــتــر: »الـــمـــبـــاراة 
أمام المنتخب األميركي بمنزلة 
مواجهة في األدوار اإلقصائية. 
إمــا الــفــوز أو الــرحــيــل«، مضيفا: 
»لــــم نــنــه مــهــمــتــنــا بـــعـــد، ونــرغــب 
في مواصلة مشوارنا. مع تقديم 
عـــروض جــيــدة يمكننا أن نلهم 
شعبنا. هذا يساعدنا، ولكن ما 
زال أمامنا الكثير لنقدمه. وهو 

ما سنركز عليه اآلن«. 
)د ب أ(

كيروش: سنلعب من أجل الفوز والتأهل
ــنـــي لــمــنــتــخــب إيــــــران،  ــفـ أكـــــد الـــمـــديـــر الـ
البرتغالي كارلوس كيروش، أهمية لقاء 
فــريــقــه ضــد أمــيــركــا الــيــوم، فــي خــتــام دور 
المجموعات، من أجل حسم التأهل للدور 
الـ 16 في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر. 
وقال كيروش خالل المؤتمر الصحافي 
أمس: »نفكر في لقاء أميركا فقط دون أي 
اعتبارات أخرى، نحتاج للعب كرة ممتعة«.
وأضـــــــــــــــــاف: »أخـــــــــبـــــــــرت الـــــالعـــــبـــــيـــــن أن 
يستمتعوا، منتخب أميركا يمتلك العبين 
فــي أوروبـــــا، وخـــط دفــــاع صــلــبــا، وأتــمــنــى 
ــى،  أن يــكــون يــومــا كـــرويـــا بـــالـــدرجـــة األولــ
نحتاج للعب من أجل الفوز والتأهل إلى 

دور الـ 16«.
ــال العـــب إيــــران، كــريــم أنـــصـــاري، في  وقـ
المؤتمر الصحافي »الجميع لديه تصميم 

على بذل أقصى جهد للفوز والصعود إلى 
دور الـــ 16، مشيرا إلــى أن مواجهة اليوم 

ستكون حاسمة.
ــــاري أن إيـــــــران نــجــحــت  ــــصـ وأوضـــــــح أنـ
فــي تحسين مستواها بعد الــخــســارة من 
إنكلترا، مؤكدا أن الصعود لدور الـ 16 حلم 
للمنتخب، مــشــددا على أن جمهور إيــران 
متحد خلف المنتخب لكتابة تاريخ جديد، 
والــفــوز على أمــيــركــا، مــؤكــدا أن المنتخب 

لديه تصميم كبير على تحقيق هدفه.

تعيد مباراة اليوم بين 
الواليات المتحدة وإيران، 

في مونديال 2022 بقطر، 
ذكرى مواجهتهما في 

مونديال 1998 بفرنسا.

تعيد الــمــبــاراة المرتقبة بين إيــران 
والواليات المتحدة، اليوم، إلى األذهان 
ذكــريــات مونديال عــام 1998 بمشاهد 
االحـــتـــرام الــمــتــبــادل بــيــن العــبــي هذين 

البلدين المتعاديين في السياسة.
وفيما يلي بعض أبرز اللحظات التي 
شــهــدت حــضــور الــســيــاســة فـــي مــيــدان 

الرياضة خالل بطوالت كأس العالم.
ــا( فــي  ــرنــــســ - 1938: )إيـــطـــالـــيـــا وفــ
سياق جيوسياسي متوتر جــدا، وفي 
ظل الفاشية التي خّيمت على أوروبــا، 
استضافت فرنسا النسخة الثالثة من 

كأس العالم.
في 12 يونيو، واجهت إيطاليا في 
ربع النهائي على ملعب كولومب )فازت 

إيطاليا 1-3(.
ارتدى الطليان قميصا أسود شبيها 
بقميص ميليشيات نظام موسوليني، 
ووجــــهــــوا تــحــيــة فــاشــيــة إلــــى 60 ألــف 
متفرج. ورد الجمهور حينها بصافرات 

االستهجان أثناء النشيد اإليطالي.
في نظر موسوليني، كانت كرة القدم 
وســيــلــة إلظــهــار تــفــّوق األيــديــولــوجــيــة 
 
ً
»ناتسيونالي« بعيدا الفاشية. ذهب الـ

في المنافسة حتى ظفر بلقبه التاريخي 
.
ً
الثاني تواليا

- 1974: )المانيا الغربية والمانيا 
الــشــرقــيــة(، 22 يــونــيــو، تــواجــه األشــقــاء 
األعــداء من ألمانيا الغربية والشرقية 
، على 

ً
االتــحــاديــة فــي هــامــبــورغ، غـــربـــا

مـــلـــعـــب »فــــولــــكــــس بــــــــارك« الـــــــذي غـــّص 
بالجماهير.

فــي خضم الــحــرب الـــبـــاردة، جّسدت 

ر بين الطرفين. لكن 
ّ
تلك المباراة التوت

 مرتقبة، إذ 
ً
ذلك لم يكن يعني ضغوطا

 للعالقات، 
ً
 تطبيعيا

ً
بدأ الطرفان مسارا

ووقــعــا مــعــاهــدة اعـــتـــراف مــتــبــادل عــام 
.1972

فة في دائرة 
ّ
وانتهت المباراة المصن

الخطر دون أي عوائق. انتصرت ألمانيا 
الشرقية رغم كل الصعاب، بهدف سجله 
يـــورغـــن شــبــارفــاســر فـــي ربــــع الــســاعــة 

األخير، وبقي في الذاكرة إلى األبد.
- 1986: تواجهت األرجنتين وإنكلترا 
في ربع نهائي مونديال المكسيك، بعد 

أربـــع ســنــوات مــن حـــرب جـــزر فوكالند 
 و255 

ً
 أرجنتينيا

ً
التي خلفت 649 قتيال

.
ً
بريطانيا

ــدا بــيــن  ــ ــانـــت األجــــــــواء مـــتـــوتـــرة جـ كـ
المنتخبين الــلــذيــن قطعت دولتاهما 

العالقات الدبلوماسية عام 1982.
وفــــــــي كــــــل مـــــــبـــــــاراة مــــــن مــــبــــاريــــات 
ــــون  ــعـ ــ ــجـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــة، رفـــــــــــــع الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
ــقـــول »جــــزر  األرجـــنـــتـــيـــنـــيـــون الفــــتــــات تـ
فوكالند أرجنتينية«، وأنشدوا أغاني 

قومية تدعو إلى »قتل اإلنكليز«.
على هــامــش ربــع النهائي، اندلعت 

اشــتــبــاكــات بــيــن ألـــتـــراس المنتخبين، 
مــا أســفــر عــن عــشــرات اإلصـــابـــات التي 
تراوحت بين طفيفة وخطيرة، وفازت 
األرجنتين بــالــمــبــاراة، بفضل عبقرية 
دييغو مـــارادونـــا، الـــذي ســّجــل هدفين 
أسطوريين: »يد الله« ثم »هدف القرن«.

منافسا أمس واليوم

- 1998: )إيران - الواليات المتحدة(، 
ــــالل مــشــاركــتــهــا الـــثـــانـــيـــة فــــي كـــأس  خـ
الـــعـــالـــم، وجـــــدت إيــــــران نــفــســهــا ضمن 

ــا الــــلــــدود، الـــواليـــات  مــجــمــوعــة عــــدّوهــ
المتحدة.

انقطعت العالقات الدبلوماسية بين 
البلدين منذ عملية احتجاز رهائن في 
السفارة األميركية بطهران، في أعقاب 

انتصار الثورة اإلسالمية عام 1979.
إقـــامـــة تــلــك الـــمـــبـــاراة بــمــديــنــة لــيــون 
ــل فرصة 

ّ
الفرنسية فــي 21 يــونــيــو، مــث

للتهدئة.
بـــعـــد أداء الـــنـــشـــيـــديـــن الــوطــنــيــيــن، 
تـــصـــافـــح الــــالعــــبــــون األمـــيـــركـــيـــون مــع 
خصومهم، وقدموا لهم تذكارات، فرد 

اإليرانيون التحية بباقات ورود بيضاء، 
قـــبـــل أن يــلــتــقــط الـــمـــنـــتـــخـــبـــان صــــورة 
جــمــاعــيــة، وفـــاز اإليــرانــيــون بــالــمــبــاراة 
حينها )2-1( مسجلين أول انتصاراتهم 

المونديالية.
- 2018: )سويسرا - صربيا( في 22 
يونيو بكالينينغراد، واجهت صربيا 
سويسرا التي تضم في صفوفها العديد 

من الالعبين من أصول كوسوفية.
وكوسوفو إقليم سابق في صربيا 
يسكنه بشكل رئــيــســي األلـــبـــان، وبعد 
عشر سنوات من الصراع الذي كان آخر 
حـــرب أدت إلـــى انــفــجــار يــوغــوســالفــيــا 
السابقة، أعلنت كوسوفو استقاللها 
ــو مــــا لــــم تـــعـــتـــرف بــه  ــ ــام 2008، وهــ ــ عــ
صربيا، لتسوء العالقات بين بلغراد 

وبريشتينا.
ــــت تـــشـــاكـــا،  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــن غـ ــ ــل مــ ــ ــل كــ ــجــ ســ
المولود في سويسرا لعائلة كوسوفية، 
وجـــــــيـــــــردان شــــاكــــيــــري الـــــمـــــولـــــود فــي 
كوسوفو، هدفين، ما منح سويسرا فوزا 

على صربيا 1-2.
واحـــتـــفـــل الـــالعـــبـــان بــهــدفــيــهــمــا من 
خالل التوجه نحو المشجعين الصرب، 
ووضع يديهما على صدريهما بشكل 
مــــعــــاكــــس، راســــمــــيــــن شـــــــــارة »الـــنـــســـر 
الــمــزدوج« األســـود الــلــون، رمــز ألبانيا 
الـــذي يتوسط علمها األحــمــر، مــا أثــار 
سخط الصحافة الصربية التي نددت 

»باستفزاز مخز«.
ــرة  ــكـ وعــــــاقــــــب االتـــــــحـــــــاد الـــــــدولـــــــي لـ
الــقــدم )فيفا( الالعبين فــي وقــت الحق 

بتغريمهما 8660 يورو لكل منهما.

لقاء لقاء ٢٠٢٢٢٠٢٢ يعيدنا إلى عام  يعيدنا إلى عام ١٩٨٩١٩٨٩

العبو المنتخبين األميركي واإليراني قبل مواجهتهما في مونديال 1998

10:00م
أميركا x إيران

كيروش يتابع التدريبات

... والعبا المنتخب األميركي تيموثي وياه وزميله خالل مباراة سابقة

https://www.aljarida.com/article/6021
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أكد ألفارو موراتا، مهاجم 
منتخب إسبانيا، أهمية 

الدور الذي يلعبه مع بالده، 
واالعتماد عليه كمهاجم 

صريح، رغم عدم إشراكه في 
التشكيل األساسي.

ــل ألــــفــــارو مــــوراتــــا مــهــاجــم  ــ واصـ
منتخب إسبانيا تسجيل األهداف 
في مباراته الثانية بمونديال قطر 
2022، األول لــه فــي مـــشـــواره، رغــم 
مشاركته كبديل مرة أخرى، ليوقع 
أمام ألمانيا على هدفه الثاني في 
ثاني مشاركة له ومن ثاني تسديدة 
له بالمونديال بعد هدفه في مرمى 
كــوســتــاريــكــا، لــيــعــيــد األنـــظـــار مــرة 
أخــــرى إلـــى أهــمــيــة الــمــركــز رقـــم 9، 
الذي لم يعتمد عليه المدرب لويس 
إنــريــكــي فـــي تــشــكــيــلــتــه األســاســيــة 

خالل أول مباراتين له بالبطولة.
ــا دورا مــهــمــا فــي  ولـــعـــب مــــوراتــ
خروج إسبانيا متعادلة أمام بطلة 
العالم أربع مرات من قبل، ألمانيا 
ــهـــدف »الروخـــــــا«  1-1 بــتــســجــيــلــه لـ
الــوحــيــد، كــمــا حــصــل عــلــى جــائــزة 

أفضل العب في المباراة.
ففي مباراة كوستاريكا، األربعاء 
الماضي، نزل موراتا كبديل )ق57( 
بــيــنــمــا كـــانـــت الــنــتــيــجــة مــحــســومــة 
ــــي تــســجــيــل  ــا، ونــــجــــح فـ ــيــ ــانــ ــبــ إلســ
ــع لــمــنــتــخــب بــــالده  ــابـ ــهــــدف الـــسـ الــ
)7-0(، وباألمس عاد مجددا للعب 
كبديل )ق54( لفيران توريس غير 
الــمــوفــق، ونــجــح فــي أقـــل مــن عشر 
ــلـــى تـــقـــدم  ــيـــع عـ ــتـــوقـ دقــــائــــق مــــن الـ
إسبانيا بــهــدف، ليحتاج منتخب 
بالده للتعادل في مباراته األخيرة 
أمام اليابان من أجل ضمان التأهل 
ـــ 16، لــكــن الــفــوز سيضمن  لــــدور الـ

ــدارة مــجــمــوعــتــه  ــ ــ لــــه بــالــتــأكــيــد صـ
الخامسة.

ووقع موراتا )30 عاما( ومهاجم 
أتلتيكو مدريد الحالي على هدفه 
الدولي رقم 29 مع إسبانيا في 49 

مباراة.
ــن الـــمـــدرب لــويــس إنــريــكــي  وراهــ
ــلــــى الـــــالعـــــب دائــــــمــــــا، رغـــــــم عــــدم  عــ
مـــشـــاركـــتـــه فــــي مــــونــــديــــال روســـيـــا 
2018 مــع الــمــدرب السابق جولين 
لوبيتيجي، لكنه مع إنريكي شارك 
فــي أمــم أوروبـــا 2020 التي أقيمت 
الــــعــــام الــــمــــاضــــي بـــســـبـــب جــائــحــة 
كــورونــا وهـــذا الــعــام فــي مــونــديــال 
قطر، رغم أنه يعتمد عليه حتى اآلن 

كبديل حاسم.
ــم تــشــهــد تــشــكــيــلــة إســبــانــيــا،  ولــ
بــطــلــة الـــعـــالـــم فــــي 2010 بــجــنــوب 
إفـــريـــقـــيـــا، أي تـــغـــيـــيـــر بــاســتــثــنــاء 
الــدفــع بــدانــي كــاربــاخــال فــي مركز 
الــظــهــيــر األيـــمـــن، حــيــث يــشــارك من 
ــر مــــع الـــمـــنـــتـــخـــب، فــفــي  ــ ــيـــن آلخــ حـ
الـــدفـــاع عـــزز رودريـــغـــو هــرنــانــديــز 
مــن مــركــزه كقلب دفــاع، ولــم يشهد 
خـــط الـــوســـط كـــذلـــك أي تــغــيــيــرات، 
حيث يتكون من ثالثي برشلونة، 
ــيــــدري  ــتـــس، وبــ ــيـ ــكـ ســـرجـــيـــو بـــوسـ
غونزاليس وجافي، والذين تراجع 
مــســتــواهــم بــعــض الــشــيء فــي لــقــاء 
ألــمــانــيــا بــســبــب الــضــغــط الــشــديــد 

وقوة المنافس.
كما لم يتغير خط هجوم إسبانيا 

المكون من ماركو أسينسيو، وداني 
أولـــمـــو وفـــيـــران تـــوريـــس، حــيــث لم 
يجد موراتا مكانا أساسيا له، لكنه 
رد عــلــى ذلــك بتسجيل هــدف تقدم 
إســبــانــيــا بــمــجــرد نـــزولـــه لــلــمــلــعــب، 
ليعزز من أهمية وجود رأس حربة 
يــشــغــل الــمــركــز رقـــم 9 فـــي تشكيلة 
مــنــتــخــب إســـبـــانـــيـــا، مــثــلــمــا يــفــعــل 

نـــيـــكـــالس فـــيـــلـــكـــروج فــــي ألـــمـــانـــيـــا، 
والذي نجح في إدراك هدف التعادل 

في الدقيقة 82.

جائزة أفضل العب

وحصد موراتا جائزة أفضل العب 
فـــي الـــمـــبـــاراة لــتــواصــل إســبــانــيــا هز 

الشباك، حيث نجحت في التسجيل 
في آخر 24 مباراة لها، وتحديدا منذ 
الـــتـــعـــادل 0-0 أمــــام الــســويــد فـــي أمــم 

أوروبا 2020 يوم 14 يونيو 2021.
ــثـــل تــــألــــق مــــــوراتــــــا، العـــب  ــمـ ــيـ وسـ
تشيلسي وريــال مدريد ويوفنتوس 
ســابــقــا، ضغطا عــلــى خــطــط الــمــدرب 
لــويــس إنريكي الـــذي قــد يــراهــن على 

الدفع به أساسيا أمام اليابان في آخر 
مبارياته بالمجموعة الخامسة يوم 

الخميس المقبل.
ــا  ــيــ ــانــ ــبــ ــتــــخــــب إســ ــنــ ــدر مــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ويــ
مجموعته بأربع نقاط، مقابل ثالث 
نقاط لكل من اليابان وكوستاريكا، 

ونقطة وحيدة أللمانيا.
)إفي(

إنريكي يستذكر ابنته الراحلة شانا
« بالنسبة لــمــدرب 

ً
 مــمــيــزا

ً
أمـــس األول األحــــد كـــان »يـــومـــا

المنتخب اإلســبــانــي لويس إنــريــكــي، ليس بسبب التعادل 
مع ألمانيا 1-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة 
الخامسة لمونديال قطر، بل ألن ابنته الراحلة كانت لتحتفل 

بميالدها الثالث عشر لو أنها على قيد الحياة.
وقال إنريكي، بعد التعادل الذي أبقى فريقه في الصدارة 
بأربع نقاط، إنه »يوم مميز لي ولعائلتي. كما هو معروف، 
ابنتنا لــم تعد معنا جــســديــا، لكنها مــا زالـــت حــاضــرة كل 
يوم. نستذكرها كثيرا«، متابعا: »نضحك ونفكر كيف كانت 

لتتصرف في كل موقف نمر به«.
وفارقت شانا الحياة في 2019 عن 9 أعوام، بعد صراع مع 
مرض سرطان العظام، واضطر إنريكي الى ترك المنتخب، 
ــراف عليه في يوليو 2018 بعد مونديال  الــذي استلم اإلشـ
روســيــا، بعدما عجز عن إكمال مهمته بسبب مــرض ابنته 
التي توفيت أواخر أغسطس 2019، فناب عنه مساعده روبرت 
مورينو، ونجح في قيادة أبطال مونديال 2010 إلى نهائيات 
كأس أوروبا 2020، وعاد إنريكي لإلشراف على المنتخب في 

نوفمبر 2019.
 مقطع فيديو 

ً
وصبيحة مباراة األحد، نشر ابن الـ52 عاما

على »انستغرام« قال فيه: »اليوم ال نلعب ضد ألمانيا فحسب، 
بل كانت شانا لتحتفل بعيد ميالدها الثالث عشر«، متمنيا 
، ورأى أن »هذه سنة الحياة. 

ً
« أينما هي حاليا

ً
 جميال

ً
لها »يوما

ليس كل شيء سعادة، بل عليك أن تتعلم كيف تتعامل أيضا 
صورة تذكارية إلنريكي وابنتهمع لحظات من هذا النوع«.

مطالبات بإشراك فولكروج أمام كوستاريكا
طـــالـــب العـــبـــو الــمــنــتــخــب األلـــمـــانـــي لــكــرة 
القدم السابقون بمشاركة نيكالس فولكروج 
مــع المنتخب فــي مــبــاراتــه الحاسمة أمــام 
كــوســتــاريــكــا، الــمــقــرر إقامتها الخميس 
بالجولة الثالثة األخيرة من المجموعة 
الــخــامــســة بــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم، 
ــة بـــعـــدمـــا ســـجـــل هـــدف  ــاصــ خــ
ــتـــخـــب  ــنـ ــمـ الــــــتــــــعــــــادل أمــــــــــــام الـ

اإلسباني.
وشـــارك مهاجم فــريــق فــيــردر بريمن في 
مباراته الدولية األولـــى خــالل مــبــاراة وديــة 
أمــام منتخب عمان قبل انــطــالق منافسات 
كأس العالم، وسجل خاللها أيضا. وافتقد 
الــمــنــتــخــب األلـــمـــانـــي لــمــهــاجــم صــريــح منذ 

ــة إلـــى  ــافــ اعــــتــــزال مـــيـــروســـالف كــــلــــوزه، إضــ
استبعاد تيمو فيرنر قبل انطالق البطولة 

المقامة في قطر بسبب اإلصابة. 
وقال بير ميرتساكر، الفائز بكأس العالم 
2014، لقناة »زد دي اف«: »انه ملتزم بنفس 
العمل الذي يقوم به مع بريمن. قدم عرضا 

جيدا يؤهله للعب في المباراة المقبلة«. 
ويــحــتــاج المنتخب األلــمــانــي إلـــى الــفــوز 
على كوستاريكا الخميس المقبل، على أمل 
أن يخسر المنتخب الــيــابــانــي أمـــام نظيره 

اإلسباني.
وإذا تـــعـــادل الــمــنــتــخــب الـــيـــابـــانـــي، وفـــاز 
المنتخب األلماني، فسيتم االحتكام لفارق 
األهــــداف لتحديد المتأهل منهما، وسجل 

فولكروج )29 عاما( 10 أهــداف في الــدوري 
األلماني هذا الموسم، ليصبح أكثر الالعبين 
األلمان تسجيال لألهداف بالدوري. وفي هذا 
التوقيت خالل العام الماضي كان يلعب في 

دوري الدرجة الثانية. 
ــال مــايــكــل بــــاالك: »لــديــه الـــزخـــم، نرفع  وقــ
الــقــبــعــات لـــه. الــالعــبــون الــذيــن يــقــدمــون أداء 
جيدا في الـــدوري ينبغي أن يحصلوا على 
فــرصــهــم. لــمــاذا ال نــدفــع بــه فــي الــهــجــوم؟«، 
وقالت تابه كيمه الالعبة األلمانية السابقة 
لقناة »ماجينتا«: »كنت سأضعه في التشكيل 
ــى. دائـــمـــا يثبت  ــ األســـاســـي بــالــمــبــاراة األولــ
روحــه الهجومية، وأظهر أنــه من الصحيح 

أن يتواجد هنا«. 

غافي يغيب غافي يغيب 
عن التدريباتعن التدريبات

غــاب نجم الوسط الصاعد 
ــا بـــابـــلـــو  ــيــ ــانــ ــبــ لـــمـــنـــتـــخـــب إســ
غـــافـــيـــريـــا »غـــــافـــــي« عــــن مــــران 
مـــنـــتـــخـــب بــــــــالده أمــــــــس، بــعــد 
ســـاعـــات مـــن الـــتـــعـــادل بــهــدف 
لمثله أمــــام ألــمــانــيــا فــي ثاني 
جـــوالت المجموعة الخامسة 

بمونديال قطر 2022.
وتـــــــــدرب الــــالعــــبــــون تــحــت 
قيادة الــمــدرب لويس إنريكي 
ــرارة وصــلــت إلى  فــي درجـــة حــ
31 درجة مئوية ورطوبة بلغت 
45%، بعدما تأخر المران لمدة 
ســـاعـــة. وشـــهـــد الـــمـــران غــيــاب 
غــافــي، الـــذي اســتــبــدل مــن قبل 
إنريكي بسبب كدمة تعرض لها 
خالل المباراة، حيث مكث داخل 

المنشآت الرياضية.
وأكدت مصادر من االتحاد 
اإلسباني، أن الالعب سيشارك 
عـــلـــى األرجــــــــــح فـــــي مـــواجـــهـــة 

اليابان األخيرة الخميس.

صحف إسبانيا: تعادل ملحمي
أجمعت الصحف الرياضية 
اإلســــبــــانــــيــــة، الـــــصـــــادرة أمـــس 
ــلــــى أن مــنــتــخــب  االثـــــنـــــيـــــن، عــ
بــالدهــا اقــتــنــص نــقــطــة ثمينة 
خــالل مواجهته العصيبة مع 
المنتخب األلــمــانــي، فــي ثاني 
جـــوالت المجموعة الخامسة 
من مونديال قطر 2022، والتي 
أقيمت مساء األحد، في ملعب 
البيت بمنطقة الخور، وانتهت 
ــتـــعـــادل اإليــــجــــابــــي بــهــدف  ــالـ بـ

لمثله. 
ــا  ــاركــ ــة مــ ــفـ ــيـ ــبــــت صـــحـ ــتــ وكــ
ــــط الـــــــعـــــــريـــــــض عـــلـــى  ــنــ ــ ــبــ ــ ــالــ ــ بــ
واجهتها »نقطة مهمة«، مبرزة 
ــادة  ــة الــــواقــــعــــيــــة الــــجــ ــقـ ــريـ ــطـ الـ
التي لعب بها الــمــدرب لويس 
إنريكي وكتيبته، والــتــي أدت 
ــى نــقــطــة  ــلــ ــــول عــ ــــصـ ــــحـ إلــــــــى الـ
ــــب مـــع  ــعـ ــ ــــصـ ــن الــــــتــــــعــــــادل الـ ــ ــ مـ
المانشافت، تمهد الطريق نحو 
التأهل لثمن نهائي المونديال.

ــفــــة أن  ــيــ وأضـــــــافـــــــت الــــصــــحــ
إنريكي ومجموعته يستطيعون 
تأمين صــدارة المجموعة حال 
فــازوا على اليابان في الجولة 
المقبلة مطلع ديسمبر المقبل، 
وكذلك في حالة التعادل، رغم أن 
ذلك قد يعني التراجع للوصافة، 
أما إذا خسر الروخا فبوسعهم 
التأهل أيضا شريطة أال تفوز 
ــى كـــوســـتـــاريـــكـــا  ــلــ ــا عــ ــيــ ــانــ ــمــ ألــ

بنتيجة ثقيلة.
واستوحت »ســبــورت« نفس 
ــدة أن العـــبـــي  ــ ــؤكـ ــ ــوان، مـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ
ــوا أداء رفــيــعــا  ــدمــ إســـبـــانـــيـــا قــ
وتــفــوقــوا عــلــى األلــمــان قــبــل أن 
يـــفـــقـــدوا تــــوازنــــهــــم فــــي الـــرمـــق 
األخير من المباراة تحت وطأة 
السعي الحثيث مــن المنتخب 

األلماني لتعديل النتيجة.
ــفــــت  ــتــ مــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــهـــــا، احــ
صحيفة آس بتأهل المنتخب 
ــة كـــبـــيـــرة  ــبــ ــنــــســ اإلســــــبــــــانــــــي بــ

لــثــمــن الــنــهــائــي، مــوضــحــة أنــه 
رغـــم الــتــعــادل مــع الــمــانــشــافــت، 
والــــخــــروج بــنــقــطــة وحـــيـــدة من 
اللقاء، أصبحت إسبانيا قريبة 
بــشــدة مــن الـــمـــرور إلـــى األدوار 

اإلقصائية.
وأثـــــنـــــت كــــذلــــك عـــلـــى تـــقـــدم 
اإلسبان أوال )62( بهدف ألبارو 
مـــوراتـــا، مــشــيــرة إلـــى أن أبــنــاء 
لويس إنريكي لم يستطيعوا 
ــة الـــضـــغـــط األلـــمـــانـــي  ــاومــ ــقــ مــ
والذي أسفر عن هدف التعادل 

في المنعطف األخير من اللقاء.
بينما كان »تعادل ملحمي« 
ــنـــوان الــرئــيــســي على  ــعـ هـــو الـ
»مـــونـــدو  الـــصـــفـــحـــة األولــــــــى لــــ
ديـــبـــورتـــيـــفـــو«، الـــتـــي احــتــفــت 
بالتأهل الوشيك إلسبانيا بعد 
مباراة صعبة مع نسخة باهتة 
مــن ألمانيا، معتبرة أن هدف 
نيكالس فولكروج قبل نهاية 
اللقاء بثماني دقائق منح قبلة 

الحياة لرجال هانزي فليك. 
 )إفي(

كلينسمان يستبعد المنافسة على اللقب
استبعد نجم ومدرب ألمانيا 
الـــســـابـــق، يــــورغــــن كــلــيــنــســمــان، 
تـــرشـــح مــنــتــخــب »الــمــانــشــافــت« 
للفوز بلقب مونديال قطر 2022، 
وقال إنه سيفاجأ إذا ما صارع 

من أجل اللقب.
ــان خـــــالل  ــمــ ــســ ــنــ ــيــ ــلــ وقــــــــــــال كــ
تحليله لمواجهة ألمانيا ضد 
إسبانيا أمس االول والتي انتهت 
بالتعادل اإليجابي بهدف لمثله 
لشبكة »بي بي ســي«: سأتفاجأ 
إذا مــــا صــــارعــــت ألـــمـــانـــيـــا عــلــى 
ــرا رائـــعـــا إذا  الــلــقــب. ســيــكــون أمــ
مــــا وصــــلــــت إلـــــى الــــــــدور نــصــف 
النهائي، لكن اعتقد أن الصراع 

على اللقب محفوظ لمنتخبات 
أخـــرى. وأوضـــح ريــو فرديناندز، 
مدافع منتخب إنكلترا ومانشستر 

يونايتد السابق لنفس الشبكة: 
ال اعتقد أن ألمانيا ستكون من 
بين المنتخبات المرشحة للفوز 

باللقب.
وتمتلك ألمانيا نقطة وحيدة 
من مباراتين بعد سقوطها أمام 
اليابان بهدفين لواحد، وكادت 
تسقط أمام إسبانيا، لتختتم 
مبارياتها ضد كوستاريكا 
الخميس المقبل في مباراة 
ال بـــديـــل لــهــا ســــوى الــفــوز 

وبنتيجة عــريــضــة مــن أجــل 
االحــتــفــاظ بـــآمـــال الــتــأهــل لــلــدور 

التالي.
)إفي(

»موندو ديبورتيفو« غالف صحيفتي سبورت ولـ

يخوض منتخب ألمانيا مباراة 
مصيرية مطلع ديسمبر المقبل 
أمــام كوستاريكا، ستحدد مسألة 
تــأهــلــه لــثــمــن نــهــائــي الــمــونــديــال، 
بعد تحقيق أسوأ نتائج في تاريخ 

مشاركاته المونديالية.
ــيـــادة  ــقـ وجــــمــــع الــــمــــانــــشــــافــــت بـ
هـــانـــزي فــلــيــك نــقــطــة وحـــيـــدة بعد 
ــر الـــهـــزيـــمـــة 1-2 مــن  ــ جـــولـــتـــيـــن، إثـ
اليابان والتعادل المضني 1-1 مع 

إسبانيا.
ولــم يسبق للمنتخب األلماني 
أن وصــل للجولة الثانية من دور 
ــــي كــــــأس الـــعـــالـــم  ــات فـ ــمـــوعـ ــجـ ــمـ الـ
وبحوزته نقطة واحدة فقط. لكنه 
ال يــــــزال يــحــظــى بـــفـــرص لــلــتــأهــل 
لألدوار اإلقصائية شرط الفوز على 

كوستاريكا في الجولة المقبلة.
واعتاد األلمان جمع ثالث نقاط 
على األقل، مثلما حدث في نسخة 
2018 حين لم يتمكنوا من تجاوز 
دور المجموعات وكان لديهم نفس 
الرصيد بعد الخسارة من المكسيك 
0-1 ثـــم الـــفـــوز عــلــى الــســويــد 1-2 
قبل أن تأتي الهزيمة أمــام كوريا 

الجنوبية لتحرم كتيبة يواخيم 
لوف من فرصة الدفاع عن لقبها.

وتكررت مسألة امتالك ثالث نقاط 
بعد جولتين في نسخة جنوب إفريقيا 
2010. فازت ألمانيا برباعية في شباك 
أســـتـــرالـــيـــا إال أنـــهـــا خـــســـرت عــلــى يد 
صربيا 0-1، وجــاءت المباراة الثالثة 
ــفـــوز عــلــى غــانــا لــيــســوي الــوضــع،  والـ
ووصــل المانشافت الحقا إلى نصف 
ــن إســبــانــيــا 1-0  الــنــهــائــي لــيــخــســر مـ
ويكتفي بالمركز الثالث على حساب 

أوروغواي 2-3.

44 نقاط وأكثر نقاط وأكثر

أمــــا بــاقــي الــنــســخ الــتــي خاضتها 
ألمانيا منذ توحيد شطريها، فكان 
المنتخب يدخل الجولة الثالثة ولديه 
أربـــع نــقــاط، وارتــفــعــت الحصيلة إلى 
ست نقاط في 2006 والتي حققت فيها 

العالمة الكاملة بتسع نقاط.
وللمفارقة، فإن نسخة 2006 تحديدا 
بــــــــدأت بـــمـــواجـــهـــة كـــوســـتـــاريـــكـــا فــي 
ميونيخ، وكان هذا اللقاء هو افتتاحية 
الــمــونــديــال، وفـــاز األلــمــان تحت إمــرة 

يورغن كلينسمان 4-2 رغم أن النتيجة 
ال تعبر حقيقة عن واقع المباراة.

افــتــتــح فــيــلــيــب الم الــتــســجــيــل 
مــبــكــرا لــكــن بــاولــو وانــشــوبــي رد 
سريعا بــهــدف لكوستاريكا. ثم 

أحـــرز مــيــروســالف كــلــوزه ثنائية 
ليؤكد أفضلية المانشافت، 

إال أن وانــــشــــوبــــي عــــــاد وســـجـــل 
الهدف الثاني له وللمنتخب 
الــــالتــــيــــنــــي، قـــبـــل أن يـــوســـع 
تـــورســـتـــن فـــريـــنـــجـــز الــــفــــارق 
بهدف رابع ألصحاب األرض.
وقــــــتــــــهــــــا، ودع مـــنـــتـــخـــب 
كوستاريكا الذي كان يدربه 

ألكسندر جيمارايش في ثالث ظهور 
لــه بــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم، البطولة 
بثالث هزائم بعد خسارته الحقا من 

اإلكوادور 0-3، ثم بولندا 2-1.
ويمني الكوستاريكيون أنفسهم 
بالتأهل لثمن النهائي مثلما فعلوا 
فــي إيــطــالــيــا 1990 والــبــرازيــل 2014، 

ويساعدهم في هذا الحلم اآلن فوزهم 
عــلــى الــيــابــان 1-0 بــعــد تــعــافــيــهــم من 
الهزيمة الثقيلة من إسبانيا 0-7 في 

الجولة األولى.
بــل أن كــوســتــاريــكــا قــد تــتــأهــل من 
مقعد الــصــدارة إذا فــاز أبــنــاء المدرب 
الكولومبي لويس فرناندو سواريز 

على ألمانيا بملعب البيت في منطقة 
الــخــور، مــع انتهاء مواجهة إسبانيا 
واليابان بالتعادل في ملعب خليفة 

الدولي. 
)إفي(

كلينسمان

ألمانيا تحقق أسوأ نتائجها في مونديال بعد جولتين

العبو المنتخب األلماني قبل مواجهة إسبانيا

فولكروج

موراتا والدفاع عن المركز رقم

موراتا يساند زمالءه في الدفاع عن مرمى إسبانيا
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مالكم مكسيكي يهدد ميسي
ــم الــمــكــســيــكــي ســـــــاوول كــانــيــلــو  ــمـــاكـ وّجــــــه الـ
 إلى ليونيل ميسي، بعد ظهور 

ً
ألفاريس تحذيرا

مــقــطــع فــيــديــو لــلــنــجــم األرجــنــتــيــنــي يحتفل 
بالفوز على منتخب باده في كأس العالم 
2022 وقــمــيــص الــمــكــســيــك تــحــت رجليه 

على األرض.
وأظـــهـــر الــفــيــديــو الـــــذي تـــم تـــداولـــه 
على وســائــل التواصل ميسي يلمس 
القميص المكسيكي بقدمه في غرفة 
تــبــديــل الــمــابــس خــــال احــتــفــالــه مع 
زمـــائـــه بـــالـــفـــوز عــلــى الــمــكــســيــك ضمن 
منافسات المجموعة الثالثة 2 - 0 السبت الماضي.
وقــال ألفاريس بطل العالم في أوزان مختلفة 
على »تــويــتــر«: »هــل رأيــتــم ميسي ينظف األرض 
بقميصنا وعلمنا؟ من األفضل أن يسأل الله أال 

أجده!«
وقــد أثــار غضب ألفاريس ردود فعل فورية 
مــن مشجعي مــيــســي، معتبرين أنـــه ال يوجد 

شيء غير عادي في وجود قميص على األرض 
بعد المباراة.

ورّد بعض األشخاص على ألفاريس، مشيرين 
إلــى أن الفيديو لــم ُيظهر ميسي وهــو ينظف أي 
شيء، وال يوجد فيه علم المكسيك، ليرّد الماكم 

 النظر، فقد »أهان« ميسي المكسيك.
ّ

أنه بغض
ورّد الـــدولـــي األرجــنــتــيــنــي الــســابــق ومــهــاجــم 

مانشستر سيتي اإلنكليزي سيرخيو أغويرو 
»سيد كانيلو، ال تبحث عن األعذار والمشاكل، 

أنت ربما ال تعرف في كرة القدم وما يحصل 
في غرفة تبديل المابس. القمصان دائًما 
على األرض بعد المباريات بسبب العرق«.
ودخل ألفاريس )32 عاًما( في جدال مع 
العديد من األشخاص، بمن فيهم صحافيون 
 »كما أحترم األرجنتين، يجب احترام 

ً
ُمصرا

المكسيك. أنا ال أتحّدث عن البلد، ولكن عن 
ميسي والشيء الغبي الذي فعله«.

)أ ف ب(
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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

صربيا33الكاميرون2829G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء غانا23كوريا ج2830H نوفمبر

7:00 مساًء سويسرا10البرازيل2831G نوفمبر

10:00 مساًء أوروغواي20البرتغال2832H 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

2200526البرتغال

2101553غانا

2011231كوريا الجنوبية

20110٢1أوروغواي

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

2110314اإلكوادور

2110314هولندا

2101333السنغال

2002150قطر

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

21١٠2٠4بولندا

2101323األرجنتين

2101233السعودية

2٠١1٠2١المكسيك

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

2110814إسبانيا

2101223اليابان

2101173كوستاريكا

2011231ألمانيا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

2200306البرازيل

2101113سويسرا

2011341الكاميرون

2011351صربيا

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 ٥١٩٦ / الثالثاء 2٩ نوفمبر 2٠22م / ٥ جمادى األولى ١٤٤٤هـ ١2
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