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الواليات المتحدة الواليات المتحدة 
العب المنتخب اإليراني ميالد محمدي تقصي إيران من المونديالتقصي إيران من المونديال

 خارج الملعب بعد إصابته
ً
محموال

السنغال تهزم 
اإلكوادور وتبلغ 

ثمن النهائي 

هولندا تعّمق 
جراح قطر بثنائية 
وتبلغ ثمن النهائي

مصير تونس أمام 
فرنسا اليوم مرتبط 

باآلخرين!

السعودية لتجاوز 
عقبة المكسيك 

وبلوغ دور الـ 16

األرجنتين وبولندا 
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طموحات أستراليا 
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خيبة أمل تبدو على وجه العب خط وسط ويلز جو موريل )يسار(، ومدافع فريقه رقم 15 إيثان 
أمبادو )ثاني يمين(، والعب خط وسط إنكلترا 22 جود بيلينغهام )يمين(، ومدافع فريقه رقم 

12 كيران تريبيير )ثاني يسار( يتطلعان بعد فوز منتخبهم في المباراة ضمن مونديال قطر 
2022 على ملعب أحمد بن علي بالريان، غرب الدوحة. )أ ف ب (



سّجل النجم الصاعد كودي 
، وقاد 

ً
خاكبو مّرة ثالثة تواليا

مــنــتــخــب هـــولـــنـــدا لـــبـــلـــوغ ثــمــن 
نهائي مونديال 2022 في كرة 
ــوزه عــلــى الــدولــة  الـــقـــدم، بــعــد فــ
المضيفة قطر 2-0، أمــس على 
استاد البيت في مدينة الخور، 
ضمن الجولة الثالثة األخيرة 

من المجموعة األولى.
افـــتـــتـــح خـــاكـــبـــو الــتــســجــيــل 
مــنــتــصــف الــــشــــوط األول )26( 
ز فرنكي دي يونغ النتيجة 

ّ
وعز

مطلع الشوط الثاني )49(. 
ــــت هــــولــــنــــدا، وصــيــفــة  ــانـ ــ وكـ
1974 و1978 و2010، بحاجة 
ــعــــادل لــتــضــمــن  ــتــ إلـــــى نـــقـــطـــة الــ
، بــعــد فــوزهــا 

ً
ــا ــيـ ــمـ تــأهــلــهــا رسـ

الصعب افتتاحا على السنغال 
2-0 ثــم تعادلها مــع اإلكــــوادور 
)1-1(، فــيــمــا كــانــت قــطــر، بطلة 
آسيا والمشاركة مّرة أولــى، قد 
 بالتأهل، 

ً
فقدت آمالها رسميا

 أمـــام 
ً
بــعــد ســقــوطــهــا افـــتـــتـــاحـــا

االكوادور 0-2 ثم السنغال بطلة 
إفريقيا 3-1.

ــنـــدا رصــيــدهــا  ورفــــعــــت هـــولـ
إلـــى ســبــع نـــقـــاط، بـــفـــارق نقطة 
ــتــــي عـــّوضـــت  ــــن الـــســـنـــغـــال الــ عـ
ــئـــة مـــــن دون  ــيـ ــبـــطـ ــتــــهــــا الـ بــــدايــ
هدافها المصاب ساديو مانيه، 
 
ً
وحققت فــوزهــا الــثــانــي تواليا

على حساب اإلكوادور 2-1 على 
استاد خليفة.

وتــلــتــقــي هــولــنــدا فـــي الــــدور 
ــاء عــلــى اســتــاد  ــثـــاثـ الــمــقــبــل الـ
خـــلـــيـــفـــة وصــــيــــف الـــمـــجـــمـــوعـــة 
الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي تـــضـــم إنــكــلــتــرا 
وإيــــــــران والـــــواليـــــات الــمــتــحــدة 

وويلز.

جماهير قطر 

ولّبى الجمهور القطري نداء 
الحضور إلى الملعب رغم فقدان 
اآلمال، فامتألت مدرجات استاد 
البيت، المستوحى من الخيمة 
الــبــدويــة الــتــقــلــيــديــة، بـــــ66 ألــف 

متفرج.
ودفع المدرب لويس فان غال 
ــاد هــولــنــدا إلـــى الــمــركــز  الــــذي قـ
الثالث في 2014، للمّرة األولى 
بالمهاجم ممفيس ديــبــاي في 
التشكيلة األساسية بعد دخوله 
 فــي أّول جــولــتــيــن، لعدم 

ً
بــديــا

 من اصابة بفخذه، 
ً
تعافيه كاما

فلعب إلـــى جــانــب خــاكــبــو أحــد 
اكتشافات البطولة، فيما شارك 
مـــارتـــن دي رون بــــداًل مـــن تــون 

كومباينرس في الوسط.
ولـــدى قــطــر، احتفظ الــمــدرب 
اإلسباني فيليكس سانشيس، 
الــذي تعّرض النتقادات كبيرة 
ــو خــمــســة  ــعــــزلــــه فــــريــــقــــه نــــحــ لــ

أشهر في أوروبــا قبل البطولة، 
بالحارس مشعل برشم للمرة 
ــاء الــتــي  ــ ــــطـ ــة، بـــعـــد األخـ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
ارتــــكــــبــــهــــا ســــعــــد الــــشــــيــــب فــي 
المباراة األولى ضد االكوادور.

سيطرة هولندية 
 
ً
ــدا نــســبــيــا ــنــ ــولــ ســـيـــطـــرت هــ
على الشوط األول دون خطورة 
كــبــيــرة، فيما حـــاول القطريون 
التخلي عن خجلهم بانطاقات 
ســريــعــة عــلــى الــجــنــاحــيــن، دون 
النجاح بايصال الكرة للمهاجم 

المعز علي.
ــــاي، صـــاحـــب 12  ــبـ ــ وكــــــان ديـ
 فـــي الــتــصــفــيــات، مــصــدر 

ً
هـــدفـــا

الــخــطــر الــهــولــنــدي فــي الــشــوط 
األول، فسّدد من داخل المنطقة 
كرة عالية فوق العارضة )15(، 
 بينه وبين 

ً
ثم وقف برشم حائا

الشباك )25(.
لكن في الهجمة التالية، وبعد 
تمريرات ثاثية جميلة، وصلت 
الــكــرة إلــى خاكبو الــذي مــّر عن 

عــاصــم مــادبــو وأطــلــق تسديدة 
قوية أرضية من حافة المنطقة 
سكنت الــزاويــة اليمنى لمرمى 

برشم )26(.
وكــــــــــــان العـــــــــب أيــــنــــدهــــوفــــن 
، قد 

ً
الهولندي الــبــالــغ 23 عــامــا

ســّجــل هـــدف هــولــنــدا األول في 
الــبــطــولــة قــبــل ســـت دقـــائـــق من 
نهاية الوقت األصلي في مباراة 
الـــســـنـــغـــال، ثـــم هــــدف االفــتــتــاح 
ــبــــاراة االكــــــــوادور،   فـــي مــ

ً
أيـــضـــا

ليكون قد افتتح التسجيل في 
مــبــاريــات »الــطــواحــيــن« الــثــاث 
حــتــى اآلن، فــانــضــم إلـــى أمــثــال 
يوهان نيسكنس )1974(، دنيس 
بـــرغـــكـــامـــب )1994( وويــســلــي 
سنايدر )2010( الذين سجلوا 
 
ً
ــا ــيــ ــات تــــوالــ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ فـــــي ثـــــــاث مـ

لهولندا في المونديال.
كما أصبح ثاني العب يفتتح 
التسجيل ثـــاث مـــرات فــي دور 
المجموعات عينه، بعد اإليطالي 
أليساندرو ألتوبيلي في 1986.

حــــــــــاول اســــمــــاعــــيــــل مــحــمــد 
الـــرد مــن الــمــســافــة عينها، لكن 
الحارس أندريس نوبرت التقط 
 »الــعــنــابــي« 

ّ
ــن ــ ــكـــرة )29(، وشـ الـ

عدة هجمات على منطقة قائد 
الــدفــاع فيرجيل فــان دايــك، قبل 
ان يــخــتــتــم الــبــرتــقــالــي الــشــوط 

بتسديدة بعيدة لديباي.
ــدا الـــــتـــــي لــــــم تــخــســر  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ هـ
ــاراة فــــي دور  ــ ــبـ ــ فــــي آخـــــر 16 مـ
الــــمــــجــــمــــوعــــات، حـــســـمـــت أول 
مــواجــهــة بــيــن الــبــلــديــن، عندما 
ــلـــق ديـــبـــاي كــــرة قـــويـــة على  أطـ
بــعــد أمـــتـــار قــلــيــلــة مـــن الــمــرمــى 
صّدها برشم، وبداًل أن يشتتها 
 

ّ
ميغيل أو خوخي بوعام انسل
ــام في  دي يونغ وضــاعــف األرقـ

الشباك الخالية )50(.

خسارة ثالثة

أجرى سانشيز، ابن أكاديمية 
ــــذي تــســلــم تـــدريـــب  المـــاســـيـــا الــ

الــمــنــتــخــب األول فـــي 2017 إذ 
يبدو إحباطه على خط الملعب، 
ثاثة تبديات دفعة واحدة قبل 
نحو نصف ساعة على النهاية، 
بينهم محمد مونتاري مسجل 
ــــي مـــرمـــى  ــــدف الــــشــــرفــــي فــ ــهــ ــ الــ

السنغال.
وألغي هدف لهولندا بداعي 
ــبـــو )68(  ــلـــى خـــاكـ لـــمـــســـة يــــد عـ
وأبــعــد بــرشــم عــرضــيــة خطيرة 

لدامفريس )74(.
وبدأت المدرجات تخلو قبل 
عشر دقــائــق مــن نهاية الــوقــت، 
فــيــمــا اخـــتـــتـــم الـــبـــديـــل ســتــيــفــن 
بيرخهوس المنافسة بتسديدة 
جــمــيــلــة ارتـــــــدت مــــن الـــعـــارضـــة 
)90+2(، لــُيــمــنــى مــنــتــخــب قطر 

.
ً
بخسارة ثالثة تواليا

 )أ ف ب(
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سيغادر أنــدريــه أونــانــا، حــارس مرمى 
منتخب الكاميرون لكرة القدم، بطولة كأس 
العالم في قطر، بعد عدم توصله إلى اتفاق 
مــع منتخبه، الـــذي قـــرر اســتــبــعــاده لعدم 
رضــاه عــن التغييرات التكتيكية لمدربه 

ريجوبرت سونغ.
وتم اتخاذ القرار صباح أمس، بعد أن 
قام اتحاد الكاميرون لكرة القدم بإيقافه 

»مؤقتا« ألسباب تأديبية.
وكــان المدرب الكاميروني صرح عقب 
التعادل أمام صربيا 3-3، بخصوص قرار 

مغادرة حارس المرمى لمعسكر المنتخب، 
بــأن »الــفــريــق فــوق أي العـــب«، وأنـــه اتخذ 
هذا القرار ألنهم يرغبون في إظهار »روح 

االنضباط واالحترام«. 
ــاده مــن  ــعــ ــبــ ــتــ ولـــــهـــــذا الــــســــبــــب، تـــــم اســ
الــمــجــمــوعــة، بــنــيــة مـــغـــادرة كـــأس الــعــالــم، 
ومع ذلك كان هناك أمل بأن تنجح وساطة 
الــعــديــد مـــن األطـــــراف الــتــي تــدخــلــت لحل 

األمر، ومن بينهم صامويل إيتو. 
)إفي(

هازارد وكورتوا: ال خالفات في منتخب بلجيكا
ــوا نجما  ــورتـ أكــــد كـــل مـــن إيـــديـــن هــــــازارد وتــيــبــو كـ
منتخب بلجيكا أن الفريق »متحد« ويبحث عن الفوز 
على كرواتيا، رافضين حدوث أي خافات داخل معسكر 

الفريق عقب الهزيمة من المغرب في مونديال قطر.
ــازارد »لـــم يــحــدث شــجــار. عــقــدنــا اجتماعا  ــ وقــــال هـ
حضره كل الاعبين والجهاز الفني وأفصحنا عن كل 
ما يدور برؤوسنا. نحن متحدون جميعا. نسمع أشياء 
غير صحيحة. إنه وقت صعب بسبب الخسارة، لكننا 
مستعدون للعمل معا«. بينما أكد كورتوا أن »كل ما 
ه سيلعبون  يكتب غير صحيح«، موضحا أنه وزماء

»كما لو كانت آخر مباراة«.
واعترف هازارد بأنه يمر بـ »إحدى أصعب الفترات 
في مسيرته« مع المنتخب، لكنه أكــد ثقته بمواصلة 

التقدم، موضحا »ال اعتقد أنها ستكون آخر مباراة لي 
.»

ً
مع المنتخب، أعتقد أننا سنفوز وسنذهب بعيدا جدا

وأقـــر بـــأن بلجيكا تــعــانــي تــراجــع الــجــودة الــفــرديــة 
ــارق، مــؤكــدا أن  ــفـ ــة لــصــنــاعــة الـ بــعــض الــشــيء والـــازمـ
غياب هذه المزية جعل من الصعب تعويضها باألداء 

الجماعي.
واختتم »تنقصنا الثقة ويمكن استعادتها فقط عن 
طريق الفوز، لذا ينبغي التوقف عن الحديث وإثبات 

ذلك داخل الملعب«. 
)إفي(

غياب غافي ورودري عن مران إسبانيا الجماعي
هيمن غياب اثنين من الاعبين 
األســـاســـيـــيـــن بــالــنــســبــة لـــمـــدرب 
المنتخب اإلسباني لويس إنريكي 
مارتينيز، وهما بابلو جافيريا 
»غافي« ورودري هرنانديز، على 

استعدادات »ال روخا« قبل يومين 
من مواجهة اليابان، في المباراة 
ــــدور الــمــجــمــوعــات من  الــثــالــثــة بـ

مونديال قطر 2022.
ــافـــي،  ــع كــــل مــــن غـ ــ وأثــــــــار وضــ

الـــذي تــعــرض لــكــدمــة فــي الــركــبــة، 
ورودري، الذي يعاني من متاعب 
طــفــيــفــة لـــم يــعــلــن عــنــهــا االتـــحـــاد 
ــمــــدرب  ــق الــ ــلـ ــد، قـ ــعــ اإلســــبــــانــــي بــ
ــاراة الــتــي  ــبــ ــمــ اإلســــبــــانــــي قـــبـــل الــ

ستحسم المتأهلين لثمن النهائي 
في المجموعة.

وكـــانـــت خــطــة لـــويـــس إنــريــكــي 
ــيــــو  تــــتــــمــــثــــل فــــــــي إراحـــــــــــــــة ســــرجــ
ــة أمـــــام  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــتـــس فـــــي الـ ــيـ ــكـ بـــوسـ
اليابان، بسبب احتمالية حصوله 
على بطاقة صفراء ثانية من شأنها 
أن تـــؤدي إلــى عقوبة اإليــقــاف في 
دور الـــــــ16، ومــــن ثـــم تــقــديــم مــركــز 

رودري.
وفــي حــالــة غــافــي، فــإن هــذا هو 
الــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي الــذي 
يــغــيــب فــيــه العـــب الـــوســـط الــشــاب 
عن جلسة المران، وبحسب المدير 
الفني، فإن ذلك بسبب ضربة قوية 
في الركبة تعرض لها في مباراة 

ألمانيا األحد.
وفــي انتظار تطور حالة غافي 
فــــي الـــســـاعـــات الــقــلــيــلــة الــمــقــبــلــة، 
ــــإن مـــوقـــف إســـبـــانـــيـــا، مــتــصــدرة  فـ
المجموعة والتي تقترب من التأهل 
لثمن النهائي، من شأنه أن يدفع 
لــويــس إنــريــكــي إلـــى عـــدم الضغط 

على العبه في لقاء اليابان.
وعــاد بقية الاعبين الدوليين 

الـــــــــــ24 لـــلـــتـــجـــمـــع إلكـــــمـــــال جــلــســة 
ــة  ــقـــارنـ تــــدريــــبــــيــــة أكــــثــــر كــــثــــافــــة مـ
بــســابــقــتــهــا أمــــس األول االثــنــيــن، 
فــي ظــل جــو حــار فــي صباح غائم 
ورطب بالدوحة، مع وصول المعدل 

إلى 54%.
وبــدأ لويس إنريكي التحضير 
ــان والــتــغــيــيــرات  ــابـ ــيـ لــمــواجــهــة الـ
ــفـــريـــق  الــــتــــي ســـيـــدخـــلـــهـــا عــــلــــى الـ
األساسي بمزيد من المستجدات 
عن تلك التي قام بها في المباراتين 
الـــســـابـــقـــتـــيـــن أمــــــــام كـــوســـتـــاريـــكـــا 
وألــمــانــيــا، ومــــن الــمــتــوقــع تغيير 
واحد على األقل في كل خط خطوط 

الفريق بالملعب. 

كوكي: منتخب إسبانيا األفضل

قال كوكي ريسوركسيون، العب 
وســط أتلتيكو مــدريــد، إن منتخب 
إســبــانــيــا هــو »األفـــضـــل« بمونديال 
قطر 2022، مع كامل االحترام لبقية 

الفرق المشاركة.
وذكر الاعب، في مؤتمر صحافي 
بجامعة قطر، قبل مواجهة اليابان: 

ــي،  ــ »بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــ
إسبانيا هي األفضل. 

لدي زماء رائعون، ولدينا فكرة عن 
اللعب سنموت من أجلها«.

ــنــــي ال  ــــي: »لــــــو أنــ ــــوكـ وأضـــــــــاف كـ
أظــن أننا األفــضــل، لما جئت للعب 

المونديال«.
ــيــــر  ــادل األخــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وبــــخــــصــــوص الـ
ــال: »نــريــد الــفــوز بكل  مــع ألــمــانــيــا، قــ
 إذا كانت أمام 

ً
المباريات، خصوصا

منتخب مثل ألمانيا. لدينا طموح. 
كنا نرغب في الفوز. بعدها خرجنا 
ونــحــن نــطــأطــئ رؤوســـنـــا، لــكــن بعد 
ــــور شــعــرنــا بــأنــنــا أديــنــا  تــحــلــيــل األمـ

.»
ً
جيدا

ــال كـــوكـــي بــخــصــوص الــفــرق  ــ وقـ
المرشحة: »هنالك منتخبات كبيرة، 
مــثــل الــبــرتــغــال والــبــرازيــل وفرنسا 
ــقـــب(، الـــتـــي يـــقـــدم فيها  ــلـ )حـــامـــل الـ
، وهنالك 

ً
غــريــزمــان مستوى كــبــيــرا

 ألمانيا، التي اعتبرها كثيرون 
ً
أيضا

منتهية، لكنها ستصارع«.
)إفي(

جانب من تدريبات المنتخب اإلسباني
كوكي والمدرب إنريكي

حارس الكاميرون يغادر المونديال

هولندا تعّمق جراح قطر بثنائية وتبلغ ثمن النهائي
حقق المنتخب الهولندي 

الفوز على نظيره القطري 
بهدفين دون مقابل، ليتأهل 
لدور الستة عشر من مونديال 

2022، فيما وّدع البلد 
المضيف بخسارته الثالثة.

    المباراة في سطور

المباراة: هولندا - قطر 0-2
الملعب: استاد البيت

ً
الجمهور: 66784 متفرجا

الدور األول - الجولة الثالثة األخيرة
الحكم: الغامبي باكاري غاساما

الهدفان:
هولندا: كودي خاكبو )26(، فرنكي دي يونغ )50(

اإلنذارات:
هولندا: نايثن أكيه )52(

التشكيلتان:
هولندا: أندريس نوبرت - يوريين تيمبر، فيرجيل فان دايك، 
نايثن أكيه - ديفي كاسن )ستيفن بريخهوس 66(، مارتن دي 
رون )تون كوبماينرس 82(، دالي بليند، فرنكي دي يونغ )كينيث 
تايلور 86(، دنزل دامفريس - كودي خاكبو )فاوت فيخهورست 

82(، ممفيس ديباي )فنسنت يانسن 66(
المدرب: لويس فان خال

قطر: مشعل برشم - عبد الكريم حسن، بوعام خوخي، بيدرو 
ميغيل، اسماعيل محمد )مصعب خضر 85(، هــمــام أحــمــد - 
عبدالعزيز حاتم )أحمد عاء الدين 85(، حسن الهيدوس )علي 
أسد 64(، عاصم مادبو )كريم بوضياف 64(- أكرم عفيف، المعز 

علي )محمد مونتاري 64(
المدرب: اإلسباني فيليكس سانشيس

فرحة العبي منتخب هولندا بالهدف الثاني

https://www.aljarida.com/article/6211
https://www.aljarida.com/article/6212
https://www.aljarida.com/article/6213
https://www.aljarida.com/article/6214


المباراة: السنغال - اإلكوادور 1-2
الملعب: استاد خليفة، الدوحة

ً
الجمهور: 44569 متفرجا

الدور األول - الجولة الثالثة األخيرة
الحكم: الفرنسي كليمان توربان

األهداف:
السنغال: إسماعيال سار )44 من ركلة جزاء(، خاليدو كوليبالي 

)70(
اإلكوادور: مويسيس كايسيدو )67(

اإلنذارات:
السنغال: إدريسا غانا غي )68(

التشكيلتان:
السنغال: إدوار مــنــدي، يوسف ســابــالــي، خاليدو كوليبالي، 
اسماعيل جاكوبس، عبدو ديالو، باب غي، باتيه سيس )بامبا 
ديينغ، 74(، باب ماتار سار،إدريسا غانا غي، إيليمان ندياي 

)نامباليس مندي، 74(، بوالي ديا )باب أبو سيسيه، 5+90(.
المدرب: أليو سيسيه

ــــوادور: إيــرنــان غالينيدس، انخلو بريسيادو )جاكسون  اإلكـ
بــوروســو، 85(، فيليكس توريس، بييرو هينكابيبه، برفيس 
استوبينيان، أالن فرانكو )جيريمي سارميينتو، 46(، مويسيس 
كــايــســيــدو، كــارلــوس غــرويــســو )خــوســيــه سيفوينتيس، 46(، 
غونسالو بالتا، ميكايل استرادا )دجوركاييف رياسكو، 64(، 

اينير فالنسيا.
المدرب: األرجنتيني غوستافو ألفارو

)أ ف ب(

من النهائي
ُ
من النهائيكوادور وتبلغ ث
ُ
السنغال تهزم االسنغال تهزم اإلإلكوادور وتبلغ ث

نجح المنتخب السنغالي في 
من النهائي، 

ُ
التأهل للدور ث

به على نظيره 
ّ
بعد تغل

اإلكوادوري بنتيجة 2-1 في 
ختام منافسات المجموعة 

األولى لبطولة كأس العالم.

بلغ المنتخب السنغالي لــكــرة الــقــدم، 
من النهائي 

ُ
بطل القارة السمراء، الــدور ث

لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي تــاريــخــه، بــفــوزه على 
نـــظـــيـــره االكــــــــــــوادوري -2 1، أمــــــس، عــلــى 
استاد خليفة بالدوحة في الجولة الثالثة 
ــرة لــمــنــافــســات الــمــجــمــوعــة األولــــى  ــيـ األخـ

لمونديال قطر.
ــفــــورد اإلنــكــلــيــزي  وســـجـــل مــهــاجــم واتــ
اسماعيال سار )44 من ركلة جزاء( ومدافع 
تــشــلــســي اإلنــكــلــيــزي خــالــيــدو كــولــيــبــالــي 
ــي السنغال الــتــي نــالــت وصافة 

َ
)70( هــدف

ــتــــون  ــرايــ ــمــــوعــــة، والعـــــــــب وســـــــط بــ ــمــــجــ الــ
اإلنكليزي مويسيس كايسيدو )68( هدف 
اإلكـــــوادور الــتــي خــرجــت خــالــيــة الــوفــاض 
بــعــدمــا كــانــت فـــي الـــصـــدارة قــبــل الــجــولــة 

الثالثة.
 للسنغال، بعد 

ً
وهو الفوز الثاني تواليا

األول على قطر المضيفة -3 1 في الجولة 
الثانية، عقب خسارتها الــمــبــاراة األولــى 

أمام هولندا صفر- 2.
وانتزعت بطلة إفريقيا المركز الثاني 
برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف 
المنتخب البرتقالي الفائز على قطر -2 

صفر على ملعب البيت في الخور.
وهـــي الـــمـــرة الــثــانــيــة الــتــي تــبــلــغ فيها 

ــنــــغــــال الــــــــــدور الــــثــــانــــي مـــــن أصـــــــل 3  الــــســ
مشاركات، بعد األولى عام 2002 في كوريا 
الجنوبية واليابان عندما وصلت إلى ربع 

النهائي.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، فـــشـــلـــت اإلكـــــــــــوادور فــي 
مشاركتها الــرابــعــة بتخطي الـــدور األول 
وتكرار إنجازها عام 2006 عندما خرجت 

من ثمن النهائي.
وحــقــقــت الــســنــغــال الــمــطــلــوب منها، 
لكونها كانت بحاجة الى الفوز لحجز 
ــــن نــتــيــجــة  ــر عـ ــظـ ــنـ  الـ

ّ
ــغــــض بـــطـــاقـــتـــهـــا بــ

المباراة الثانية في المجموعة، ولذلك 
ــل مــدربــهــا ألــيــو سيسيه االحتفاظ 

ّ
فــض

بــالعــب الــوســط الــمــدافــع لــنــادي ليستر 
سيتي اإلنكليزي نامباليس مندي على 
مقاعد البدالء، مفضال عليه العب الوسط 
الــمــهــاجــم لـــنـــادي مــرســيــلــيــا، الــفــرنــســي 

باب غي.
ـــل الـــدفـــع بــالــمــهــاجــم الـــواعـــد 

ّ
كــمــا فـــض

إليمان ندياي )22 عاما( وباثيه سيس على 
حساب كريبان دياتا وشيخو كوياتيه.

في المقابل، شارك قائد اإلكوادور إينر 
فالنسيا، شريك الفرنسي كيليان مبابي 
فــي صــــدارة الئــحــة الــهــدافــيــن )3 أهــــداف(، 
أساسيا بعدما حامت الشكوك حوله إثر 

إصابته بالركبة في المباراة الثانية ضد 
هولندا.

ضغط سنغالي 

وضغطت السنغال بــقــوة منذ الــبــدايــة، 
ــدر العــــب وســــط إيـــفـــرتـــون اإلنــكــلــيــزي  ــ وأهــ
إدريسا غانا غي فرصة افتتاح التسجيل، 
ى كــرة عرضية مــن العــب وسط 

ّ
عندما تلق

مرسيليا بــاب غي سددها قوية من داخل 
المنطقة بجوار القائم األيسر )3(.

وحذا حذوه زميله مهاجم ساليرنيتانا 
اإليطالي بوالي ديا، عندما تلقى كرة على 
ــدافـــع ريـــــال بيتيس  طــبــق مـــن ذهــــب مـــن مـ
اإلسباني يوسف سابالي داخــل المنطقة، 
فانفرد وسددها قوية زاحفة بجوار القائم 

األيمن )8(.
ــاد ســـار يفعلها بتسديدة قــويــة من  وكـ
داخـــل المنطقة، لكن كــرتــه ارتــطــمــت باحد 

المدافعين وتحولت الى ركنية )24(.
وحصلت السنغال على ركلة جــزاء في 
الدقيقة 42، إثر عرقلة سار داخل المنطقة 
مــن قــبــل مــدافــع بــايــر لــيــفــركــوزن األلــمــانــي 
بــيــيــرو هــيــنــكــابــيــيــه، فــانــبــرى لــهــا بنفسه 
قــويــة زاحــفــة بيمناه عــلــى يــســار الــحــارس 

إيرنان غالينديس، مفتتحا التسجيل )44(.
ودفـــع الــمــدرب األرجــنــتــيــنــي لــإكــوادور 
ــارو مــطــلــع الـــشـــوط الــثــانــي  ــفـ غــوســتــافــو ألـ
بالثنائي جيريمي سارميينتو وخوسيه 
سيفوينتيس مكان أالن فرانكو وكارلوس 
غرويسو، ثم أشــرك دجوركاييف رياسكو 
مكان ميكايل استرادا )64(. ونجح كايسيدو 
في إدراك التعادل عندما استغل كرة رأسية 
لفيليكس تــوريــس أمـــام الــمــرمــى إثــر ركلة 
ركنية، فتابعها داخل المرمى الخالي )68(.

ولم تُدم فرحة اإلكوادور سوى دقيقتين 
و30 ثـــانـــيـــة، حــيــث أعـــــاد الـــقـــائـــد خــالــيــدو 
كوليبالي التقدم للسنغال، عندما استغل 
كــرة ارتــطــمــت بــمــدافــع بــرايــتــون اإلنكليزي 
بيرفيس استوبينيان إثر ركلة حرة جانبية 
انبرى لها إدريسا غانا غي، فتابعها مدافع 

تشلسي بيمناه داخل المرمى )70(.
وهو الهدف الدولي األول لكوليبالي.

ــدرك الــتــعــادل  ــ ــاد غــونــســالــو بـــالتـــا يـ ــ وكـ
بتسديدة من مسافة قريبة بين يدي حارس 
مرمى تشلسي إدوار مندي )76(، ثم أهدر 
المنتخب األميركي الجنوبي فرصة هدف 
االطمئنان، عندما ســدد ديــا كــرة قوية من 

خارج المنطقة بجوار القائم األيسر )83(.
)أ ف ب(

لغز فالفيردي يحّير جماهير أوروغواي
على الرغم من تألقه المذهل مع ريال 
مدريد منذ بداية الموسم الحالي واألثر 
الهائل الذي تركه في نتائجه، والمستوى 
الجيد الذي قّدمه في التصفيات المؤهلة 
إلــى مونديال قطر 2022، فــإن فيديريكو 
فالفيردي لم يقّدم المستوى المنتظر منه 
في أول مباراتين مع منتخب أوروغــواي 

في المونديال.
ربما الــعــذر مــع فالفيردي، أن المدرب 
دييغو ألونسو لم يضعه في أي من المراكز 
التي يتألق فيها. يكفي فقط أن ينظر إلى 
األرقـــــــام وســيــكــتــشــف ضـــيـــاع إســهــامــاتــه 
الهجومية. مع ذلك، يصر المدرب على أن 

يدفع به في مركز ال يناسب قدراته.
 الهجومي، ال ُيمكن مقارنة 

ّ
فــي الــشــق

ــال  ــديــ ــونــ ــمــ ــي الــ ــ ــتــــوى فــــالــــفــــيــــردي فــ ــســ مــ
بالمستوى المتألق الذي يقّدمه مع ريال 
ــرا، واإلضـــافـــة الــكــبــيــرة الــتــي  ــيـ مـــدريـــد أخـ

يقّدمها للخطوط األمامية للنادي الملكي 
في الدوري اإلسباني ودوري األبطال.

وخالل هذا الموسم، سجل فالفيردي 8 
أهــداف وصنع 4 في 20 مباراة على مدار 

1612 دقيقة.
ــام، تعرف  ــ حــتــى بــعــيــدا عــن عــالــم األرقــ
ــــال مـــدريـــد أن  كـــل األعـــيـــن الـــتـــي تــتــابــع ريـ
أثــر فالفيردي الهجومي مع ريــال مدريد 
ى هذه األرقام نفسها، حيث يسهم 

ّ
يتخط

ي 
ّ
بــشــكــل كــبــيــر فــي خــلــق تــــوازن بــيــن خط

الوسط والهجوم.
وثـــمـــة مــعــلــومــة مـــذهـــلـــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بـــاألرقـــام، حــيــث بلغت تــوقــعــات األهـــداف 
المنتظرة من فالفيردي هذا الموسم 3.4، 
لكنها على أرض الواقع تخطت الضعف 
ووصلت إلى 8 أهداف. بمعنى آخر، سجل 
فالفيردي أكثر من 5 أهداف تقريبا مما هو 

متوقع من العب في مركزه.

وبـــيـــنـــمـــا يـــبـــلـــغ مـــتـــوســـط تـــســـديـــداتـــه 
ــذا الــمــوســم تــســديــدة  ــال مـــدريـــد هــ ــ مـــع ريـ
واحــدة كل 34 دقيقة، ينخفض هــذا األمر 
إلـــى الــنــصــف تــقــريــبــا مـــع أوروغـــــــواي في 
الــمــونــديــال بــمــعــدل تــســديــدة واحـــــدة كل 

60 دقيقة.
ذ فالفيردي في قطر حتى اآلن 

ّ
ولم ينف

أي مراوغة واحــدة قرب منطقة العمليات 
في 3 ساعات لعبها على مدار المباراتين.
ولعب فالفيردي أمام كوريا الجنوبية 
ــام الــبــرتــغــال كــالعــب  ــ كــجــنــاح داخـــلـــي وأمـ
 ثــمــة انــطــبــاع بــأنــه يــصــل إلــى 

ّ
وســـط، لــكــن

المرمى بصورة أقل من المتوقع وأقل مما 
تحتاجه أوروغواي.

هل المسألة مرتبطة بالمركز، المتأخر 
نوًعا ما ، مقارنة بمركزه مع ريال مدريد؟ 
يحظى فالفيردي في ريال مدريد بمساحة 
ــر لـــالنـــطـــالق نــحــوم  ــبـ واســــعــــة وحــــريــــة أكـ

األمام، ارتكازا على قوته البدنية المذهلة 
ــراره. تــتــحــدث أهــدافــه الــثــمــانــيــة عن  ــ وإصــ

نفسها، وعن قدرته في المرتدات.
ومـــع ذلــــك، قـــال مــــدرب الــفــريــق دييغو 
ألونسو، ردا على سؤال بخصوص مركز 
الالعب: »لقد لعب فيدي معنا 4 مباريات 
فــي التصفيات فــي المركز نفسه تقريبا. 
في المرة السابقة لعب متقدما نوعا ما، 
كجناح داخلي، وحين لعب في التصفيات 
كان ضمن محور دفاعي مزدوج، وهو أكثر 
مركز يتألق فيه، وهو المركز نفسه الذي 

لعب به مباراة االثنين«.
ويــبــدو منتخب أوروغــــواي على حافة 
الــفــشــل فــي قــطــر 2022، فــهــو يــحــتــاج إلــى 
الــمــزيــد مـــن العــبــيــه، وأفـــضـــل نــســخــة من 
فــالــفــيــردي. ال هــامــش للخطأ، وال بــّد من 

الفوز على غانا.
)إفى(

فالفيردي خالل مواجهة البرتغال

    المباراة في سطور

فرحة العبي المنتخب السنغالي بالهدف الثاني )رويترز(

https://www.aljarida.com/article/6203
https://www.aljarida.com/article/6202


العدد 5197 / األربعاء 30 نوفمبر 2022م / 6 جمادى األولى 1444هـ

رياضة
4

رونالدو يكيل المديح لمواطنه كاسيميرو
أثنى نجم كرة القدم البرازيلية السابق 
ــلــــى مـــواطـــنـــه  رونـــــــالـــــــدو بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــ
كاسيميرو، بعدما قاد المنتخب البرازيلي 
لــلــتــأهــل لــــدور الــســتــة عــشــر بــبــطــولــة كــأس 

العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.
وسّجل كاسيميرو هدف الفوز 1 - صفر 
لــلــمــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي فـــي شـــبـــاك نــظــيــره 
السويسري أمس األول، في الجولة الثانية 
مــن مباريات المجموعة السابعة، ليكون 
االنــتــصــار الــثــانــي لــلــبــرازيــل الــتــي حسمت 
تأهلها لدور الستة عشر بالمونديال، حيث 
كان المنتخب البرازيلي قد استهل مشواره 

بالفوز على صربيا 2 - صفر.
ــا رونــــــالــــــدو مــع  ــ ــراهــ ــ ــة أجــ ــلـ ــابـ ــقـ وفــــــي مـ
كاسيميرو، أثــنــى »الــظــاهــرة« بشكل كبير 
على العب مانشستر يونايتد اإلنكليزي، 
الذي توج بجائزة أفضل العب في مباراة 

البرازيل وسويسرا.
ــه مـــع  ــتــ ــلــ ــابــ ــقــ وقـــــــــــال رونـــــــــالـــــــــدو فـــــــي مــ
كــاســيــمــيــرو، الــتــي بــثــهــا االتـــحـــاد الــدولــي 
لــكــرة الـــقـــدم )فــيــفــا( عــبــر مــوقــعــه: »بـــرأيـــي، 
كنت األفضل في المباراتين، تهانينا، وقد 

سجلت هدفا في هذه المباراة، كم هو رائع 
أن تسجل في كأس العالم؟«.

ورد كاسيميرو قائال: »ال يمكن أن تتخيل 
مــدى الفخر الـــذي أشــعــر بــه كــونــي أستمع 
لهذه الكلمات منك، في صغري رأيتك وأنت 
تلعب، وأخبرتك عدة مرات في مدريد أنك 
قــدوتــي، شــكــرا لــك أنــت وروبــرتــو كــارلــوس 

وكاكا، أنا سعيد من أعماق قلبي ألحصل 
على هذا الثناء«.

وأضــــاف كــاســيــمــيــرو: »أنــــت تــعــلــم مــدى 
أهمية تمثيل المنتخب الوطني بالنسبة 
لنا، وكم هو رائــع أن يأتي الثناء من نجم 
صاحب انتصارات مهمة مثلك، فمسيرتك ال 
تحتاج التحدث عنها وأنا سعيد بإشادتك«.

ــم تــخــطــئ فــي  ــدو: »أنــــــت لــ ــ ــالــ ــ وقــــــال رونــ
ــقــــد تــــابــــعــــت، وبـــجـــانـــبـــي  الــــمــــبــــاراتــــيــــن، لــ
سيميوني وروبرتو كارلوس وكافو وكاكا، 
وكــان هناك اتفاق بيننا في تحليل األداء. 
أنـــت األفــضــل عــلــى أرض الــمــلــعــب، وكــانــت 
ة مبهرة، قدمت أداء جيدا  قدرتك على قراء

هجوميا ودفاعيا«.
ــدو: »تـــعـــطـــي الــفــرصــة  ــ ــالــ ــ وأضـــــــاف رونــ
لــمــســانــدة الــمــدافــعــيــن عــنــدمــا تــكــون هناك 
هــجــمــة مـــرتـــدة، تــعــود وتــضــغــط وتــحــاول 
إيـــقـــاف الــهــجــمــة، أو تــقــوم بــعــمــل خــطــأ أو 
تخطف الكرة، أعتقد أن مرور الوقت يجعل 
األشـــخـــاص أفـــضـــل، لــقــد وصــلــت إلـــى أحــد 
أعــلــى الــمــســتــويــات فــي مـــركـــزك، وأرى أنــك 
وصلت لمستوى من فهم أرضية الملعب 

عال للغاية«.
ورد كاسيميرو: »ربما هذا نظرا ألنني 
وصلت إلى عمر الـ 30 عاما، فعندما تصل 
إلى عمر معين، تتمتع بالعقلية إألى جانب 
الــتــحــمــل الـــبـــدنـــي، وهــــذا هـــو قــمــة الــنــضــج 
فــي عــمــر الــــ 30 أو الــــ 31 عــامــا، أنـــا سعيد 
 v)د ب أ( بالتأكيد«.   

ياكين: نتيجة محزنة لسويسرا
عقب هزيمة منتخبه على يد 
ــدرب المنتخب  الـــبـــرازيـــل، قـــال مــ
السويسري مــراد ياكين: »لفترة 
طويلة، نجحت استراتيجية هذه 
ــبــــاراة. ســيــطــرنــا جـــيـــدا على  ــمــ الــ
الـــمـــبـــاراة، ركــضــنــا بــشــكــل جــيــد، 
وقطعنا مسافات جيدة. لكن هذه 
النتيجة محزنة بالنسبة إلينا، 

ألن الالعبين افتقروا للجرأة«.
بدوره قال المدافع السويسري 
مــيــشــال أبــيــشــر: »دافـــعـــنـــا بشكل 
ــدف. لــقــد  ــ ــهـ ــ ــيــــد، بـــاســـتـــثـــنـــاء الـ جــ
ا رائــًعــا، ولــم نتمكن من 

ً
كــان هدف

تفاديه. دافعنا جــيــًدا، ولكن كان 
ا الهجوم بشكل 

ً
يتعّين علينا أيض

أفضل. هدفنا كــان الدفاع بشكل 
ــدات،  ــرتـ ــمـ ــهـــجـــوم فــــي الـ جـــيـــد والـ
وخلق الفرص والصعوبات لهم 
هم يحبون االندفاع 

ّ
في الدفاع، ألن

إلى الهجوم. لقد دافعنا جيًدا، ولم 
نمنحهم الكثير من الــفــرص. في 
ا خلق 

ً
النهاية، يتعّين علينا أيض

عــدد أكبر من الــفــرص، لكن األمر 

صعب أمام منتخب مثل البرازيل. 
لقد كانوا أقوياء ويملكون العبين 

استثنائيين، لكنني لم أفاجأ«.
بـــــــدوره، قــــال قـــائـــد الــمــنــتــخــب 
ــيــــت تـــشـــاكـــا:  الــــســــويــــســــري غــــرانــ
»نستحق الــتــعــادل. كنا سنكون 
راضين بنقطة واحـــدة، لكن هذه 

هي كرة القدم. لقد قّدمنا مباراة 
جيدة ضد منتخب برازيلي قوي 
ا جيدين، على 

ّ
جــدا. مع الكرة كن

الرغم من أنه كان بإمكاننا تقديم 
 فــــي آخـــــر 30 

ً
أداء أفـــضـــل قـــلـــيـــال

متًرا«. 
  )أ ف ب(

استمرار غياب نيمار عن مباراة الكاميرون
تأكد غياب النجم البرازيلي نيمار عن 
المواجهة المرتقبة لـــ »السيليساو« ضد 
الكاميرون في الجولة الثالثة واألخيرة من 
منافسات الدور األول لحساب المجموعة 
السابعة في مونديال قطر 2022، بحسب ما 

أعلن طبيب المنتخب البرازيلي.
 من خدمات 

ً
وسُيحرم السيليساو أيضا

الظهيرين األيسر أليكس ساندرو، بسبب 
إصــابــة عضلية، واأليــمــن دانيلو إلصابة 

في كاحله.

وضمنت الــبــرازيــل تأهلها لــلــدور ثمن 
النهائي بعد تحقيقها فوزها الثاني على 
ســويــســرا 1- صــفــر، بعد أول على صربيا 

بهدفين نظيفين.
ــلــــي  ــيـــب الـــمـــنـــتـــخـــب الــــبــــرازيــ ــبـ وأكــــــــد طـ
رودريـــغـــو الســمــار فــي شــريــط فــيــديــو بثه 
ــاد الـــبـــرازيـــلـــي لــلــعــبــة عــلــى مــوقــعــه  ــحــ االتــ
الـــرســـمـــي، أن نــيــمــار ودانـــيـــلـــو يـــواصـــالن 
تعافيهما من اإلصابة التي لحقت 
بهما في المباراة األولى، لكنه 
أشار إلى أن »نيمار يعاني 

ارتـــفـــاعـــا فـــي الــــحــــرارة، لــكــن األمـــــور تحت 
ات  السيطرة، وهــي ال تتعارض مــع إجـــراء

تعافيه«.
وتــعــرض ســانــدرو إلصــابــة عضلية في 
الــمــبــاراة ضــد ســويــســرا، وسيغيب بــدوره 

عن مباراة الكاميرون.
وقال السمار »هؤالء الثالثة سيغيبون 

عن المباراة ضد الكاميرون«.
ويحتاج المنتخب البرازيلي إلى التعادل 

ليضمن صدارة المجموعة.
)أ ف ب(

تيتي: نقطف ثمار مشروعنا
قــــــــال الـــــــمـــــــدرب الـــــبـــــرازيـــــلـــــي تــيــتــي 
»مشروعنا عبارة عن عملية تم بناؤها 
عــلــى مـــدى أربــــع ســـنـــوات، والـــفـــوز هــذا 
المساء جزء من هذه العملية، باإلضافة 
إلى العمل. كان خروج )لوكاس( باكيتا 
 تكتيكًيا، 

ً
)بــعــد الــشــوط األول( خـــيـــارا

ألننا عرفنا كيف نقرأ المباراة. عرفنا 
ــل دفــــــاع فــي  ــانـــت أفـــضـ أن ســـويـــســـرا كـ
ــلـــوب مختلف  الــتــصــفــيــات. لــديــهــم أسـ
عـــن صــربــيــا. يــتــراجــعــون إلــــى الــخــلــف 
كثيرا ويــبــدو أنهم يقولون لــك: ارتكب 
األخـــطـــاء وســنــســتــفــيــد مــنــهــا. يملكون 
العبين جيدين جدا مثل )بريل( إمبولو، 
)غرانيت( تشاكا، حارس المرمى )يان( 
)جــيــردان(  ســومــر. سويسرا لــم تــدفــع بـــ
شـــاكـــيـــري لــلــمــراهــنــة عـــلـــى الــهــجــمــات 
المرتدة بإمبولو وسرعته. )عن غياب 
نــيــمــار( بــالــطــبــع نــيــمــار لـــه خــصــائــص 
مختلفة عن اآلخرين. في لحظة سحرية، 
ل: لكن ماذا  يفتح اللعب ونحن نتساء

فعل؟ هو حقا يفتقده المنتخب«.
ومــن جانبه، قــال المدافع البرازيلي 
كــــاســــمــــيــــرو »إنــــــهــــــا مـــــــبـــــــاراة تــحــســم 
بالتفاصيل. كنا نعلم أننا سنستحوذ 
ــرة والـــحـــمـــد لـــلـــه تــمــكــنــا مــن  ــكــ عـــلـــى الــ
ــا بــمــا يكفي 

ً
الــتــســجــيــل. كــنــت مــحــظــوظ

إلحراز هدف رائع لمساعدة المنتخب. 
كـــان هــدفــنــا الــرئــيــســي هــو الــتــأهــل، إنــه 
ـــــدا، خـــصـــوصـــا فــــي مــجــمــوعــة  مـــهـــم جــ
صعبة مــثــل مجموعتنا. كــنــا قــادريــن 

على التحلي بالصبر، ضد منتخب 
يتمتع بالخبرة«.

وقـــــــــال بـــــرونـــــو غــــيــــمــــارايــــش العــــب 
الوسط البرازيلي انها »مباراة صعبة 
جدا. كانت نتيجة التعادل صفر-صفر 
... الملعب لــم يكن 

ً
مناسبة لهم تــمــامــا

جــيــًدا، واجــهــنــا صــعــوبــات فــي التحكم 
بالكرة، واللعب بلمسة واحدة كالمعتاد، 
كان األمر أكثر صعوبة، لكن من الجيد 
أنــنــا حسمنا الــتــأهــل، هـــذا هــو الــشــيء 
ــم. بــعــد نــهــايــة الــشــوط األول، غير  األهــ
الــمــدرب )تــيــتــي( األمــــور، لعبنا بشكل 
جيد فــي الــشــوط الــثــانــي، وأعتقد أننا 
استحققنا النقاط الثالث، على كل ما 
فعلناه فــي الــشــوط الثاني. )عــن غياب 
نيمار(، إنه ليس كأي العب ... صحيح 

أننا افتقدناه«.
بــــدوره، قــال إيـــدر ميليتاو المدفاع 
الــبــرازيــلــي »أنــــا ســعــيــد جـــدا بخوضي 
للمباراة. )حول لعبه أساسيا في مركز 
الظهير األيــمــن بعدما فضله الــمــدرب 
على دانـــي ألــفــيــش( لــم أتــوقــع ذلـــك، مع 
كل االحترام لدانيال. لكن المدرب اتخذ 
ــرار، وأعـــتـــقـــد أن الــجــمــيــع مــوجــود  ــقــ الــ
للمساعدة. أنا سعيد جًدا ألنني تمكنت 
من مساعدة المنتخب. سواء كنت أنا أو 
دانيال ألفيش، أعتقد أن الجميع سيبذل 
قـــصـــارى جـــهـــده لــمــســاعــدة الــمــنــتــخــب 

الوطني«.
نيمار على دكة البدالء بعد خروجه أمام صربيا بداعي اإلصابة

    المباراة في سطور

المباراة: إنكلترا - ويلز 3- صفر
الــمــلــعــب: اســـتـــاد أحــمــد بـــن عــلــي، 

الريان
ً
الجمهور: 44297 متفرجا

الدور األول - الجولة الثالثة األخيرة
المجموعة الثانية

الحكم: السلوفيني سالفكو فينتشيتش

األهداف:
إنكلترا: ماركوس راشفورد )50 و68(، فيل 

فودن )52(

اإلنذارات:
ويلز: دانيال جيمس )29(، آرون رامسي )61(

التشكيلتان:
إنكلترا: جوردان بيكفورد، لوك شو )كيران 

تريبييه، 65(، جون ستونز، هاري ماغواير، 
كــايــل ووكـــر )تــرنــت الكسندر أرنــولــد، 57(، 
ديكالن رايس )كالفن فيليبس، 57(، جوردان 
هـــنـــدرســـون، جــــود بــيــلــيــنــغــهــام، مــاركــوس 
ــفـــورد، فــيــل فــــودن، هـــاري كــيــن )كــالــوم  راشـ

ويلسون، 57(.
المدرب: غاريث ساوثغيت

ويلز: دانــي ورد، بن ديفيس )جــو موريل، 
ــفـــام، نــيــكــو  ــيـ 57(، جــــو رودون، كـــريـــس مـ
ــرتــــس، 36(، إيــثــان  ولــيــامــس )كـــونـــور روبــ
أمبادو، جو ألن )روبــن كولويل، 81(، آرون 
رامـــســـي، غــاريــث بــيــل )بــريــنــان جــونــســون، 
46(، دانيال جيمس )هــاري ويلسون، 77(، 

كيفر مور.
المدرب: روب بايج

)أ ف ب(

إنكلترا تحسم التأهل 
وصدارة المجموعة الثانية

نجح المنتخب اإلنكليزي في 
تحقيق الفوز على نظيره 

الويلزي بثالثية نظيفة في 
ختام منافسات المجموعة 

الثانية لبطولة كأس العالم 
قطر 2022.

حــســمــت إنــكــلــتــرا الــتــأهــل والـــصـــدارة 
بفوزها على جارتها ويلز بثالثية نظيفة، 
الــثــالثــاء، على ملعب أحــمــد بــن علي في 
الريان، ضمن الجولة الثالثة واألخيرة من 
المجموعة الثانية لمونديال قطر 2022 
في كرة القدم، وسجل ماركوس راشفورد 

)50 و68(، وفيل فودن )52( األهداف.
من النهائي 

ُ
وتلتقي إنكلترا في الدور ث

األحـــــد الــمــقــبــل عــلــى اســـتـــاد الــبــيــت مع 
السنغال وصيفة المجموعة األولى.

وتسعى إنكلترا إلحراز لقبها الثاني 
 
ً
بعد األول على أرضها عام 1966، علما
بـــأنـــهـــا بــلــغــت نـــصـــف نـــهـــائـــي الــنــســخــة 
األخيرة عام 2018، ونهائي كأس أوروبا 
صيف 2021، لكنها سقطت على أرضها 

أمام إيطاليا بركالت الترجيح.
أما ويلز ففشلت في بلوغ الدور ثمن 
الــنــهــائــي لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي مشاركتها 
الثانية بعد عــام 1958، عندما خرجت 
منه على يد البرازيل بهدف وحيد سجله 

بيليه ابن السابعة عشرة حينئذ.
ــاريــــث  وأجـــــــــــرى مـــــــــدرب إنــــكــــلــــتــــرا، غــ
ــت، أربــــــعــــــة تـــــبـــــديـــــالت عــلــى  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــاوثـ ــ سـ
التشكيلة األخيرة التي خاضت المباراة 
ضـــد الـــواليـــات الــمــتــحــدة )صــفــر-صــفــر(، 
بإشراك الجناحين فيل فودن، وماركوس 
راشفورد أساسيين، لمساندة المهاجم 
هــاري كين على حساب بوكايو ساكو، 
ورحـــيـــم ســتــيــرلــيــنــغ، كــمــا زج بالظهير 
األيــمــن كــايــل ووكــــر، الـــذي لــم يــخــض أي 
مباراة منذ الثاني من أكتوبر الماضي 
بــــســــبــــب اإلصــــــــابــــــــة، وبــــــالعــــــب الــــوســــط 

المخضرم غوردان هندرسون.
وسنحت أول فرصة حقيقية إلنكلترا 
عندما مرر كين كرة بينية رائعة باتجاه 
راشــفــورد، لكن حــارس ويلز، دانــي ورد، 

تصدى لمحاولته )8(.
وانحصر اللعب بعدها في منتصف 
ــبـــو إنــكــلــتــرا  ــقـــوم العـ الــمــلــعــب قـــبـــل أن يـ
بسلسلة تمريرات سريعة، لتصل الكرة 
إلى فودن داخل المنطقة، فاستدار على 

نفسه وسدد كرة عالية )38(.
وأحكم المنتخب اإلنكليزي سطوته 

على جــاره الويلزي، بعد أن حقق فوزه 
 عليه.

ً
السابع تواليا

وفـــي مــطــلــع الــشــوط الــثــانــي، نجحت 
إنكلترا في افتتاح التسجيل، عندما أعيق 
فــودن على مشارف المنطقة، فاحتسب 
ــرة ســـددهـــا  ــاشــ ــبــ الـــحـــكـــم ركــــلــــة حــــــرة مــ
راشفورد رائعة، لتستقر في الزاوية العليا 

لمرمى ويلز )50(.
والهدف هو األول الذي ُيسجل من ركلة 

حرة في النهائيات الحالية.

صدمة كبيرة 

ولم يكد المنتخب الويلزي يفيق من 
ــود الــثــالثــة  الــصــدمــة حــتــى أضــــاف األســـ
الهدف الثاني بعد 55 ثانية، إثر خطأ في 
خروج الدفاع الويلزي، لينتزع كين الكرة 
ويمررها باتجاه فــودن المتربص أمام 

المرمى ليتابعها داخل الشباك.
وعـــــزز الــمــنــتــخــب اإلنـــكـــلـــيـــزي تــقــدمــه 

ــالــــث والــــثــــانــــي  ــثــ ــهــــدف الــ ــالــ بــ
الــشــخــصــي لـــراشـــفـــورد، بعد 
مــجــهــود فـــردي رائـــع داخــل 
المنطقة، وتسديدة بيسراه 
مرت بين ساقي الحارس 

الويلزي )68(.
ورفــــــــــــــــع راشــــــــــفــــــــــورد 
ــــداف  ــــى 3 أهـ ــيــــده إلـ رصــ
ــــي صــــــدارة  لـــيـــتـــســـاوى فـ

تــرتــيــب الــهــدافــيــن مــع الــهــولــنــدي كــودي 
ــرنـــســـي كـــيـــلـــيـــان مــبــابــي،  ــفـ خـــابـــكـــو، والـ
واإلكــوادوري اينير فالنسيا، الذي خرج 
فريقه من البطولة أمس بخسارته أمام 

السنغال.
وللمفارقة، فــإن كين هــداف النسخة 
ــيـــا 2018، بــرصــيــد  األخـــيـــرة فـــي روسـ
 مـــن أهـــداف 

ً
ــا 6 أهـــــداف، لـــم يــســجــل أيــ

منتخب بالده التسعة في النهائيات 
الحالية.

)أ ف ب(
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الواليات المتحدة تثأر الواليات المتحدة تثأر 
 
ً
  عاما
ً
من إيران بعد من إيران بعد 2424 عاما

وتعبر للدور الثانيوتعبر للدور الثاني
تغلب المنتخب األميركي على 

نظيره اإليراني بهدف نظيف 
في ختام منافسات المجموعة 

الثانية لبطولة كأس العالم 
قطر 2022.

 مــن خسارتها 
ً
بعد 24 عــامــا

بنتيجة 2-1 في الدور األول من 
مونديال 1998 أمام إيران، ثأرت 
ي« 

ّ
الواليات المتحدة من »تيم مل

بهدف نظيف عبرت به إلى الدور 
الثاني من مونديال قطر 2022 

لكرة القدم أمس.
ويدين األميركيون بهذا الفوز 
إلـــى العـــب تــشــلــســي اإلنــكــلــيــزي 
كريستيان بوليسيك، الذي أحرز 
ــبـــاراة الــوحــيــد )38(،  ــمـ هــــدف الـ
وحــرم اإليرانيين أول تأهل في 
تاريخهم إلى دور الـ16، لتالقي 
ــدور  ــات الــمــتــحــدة فـــي الــ ــواليــ الــ

المقبل هولندا.
ولـــلـــمـــرة الــثــانــيــة فـــي تــاريــخ 
المسابقة العريقة، بعد األولــى 
فــي 1998 عندما خرجت إيــران 
فائزة 2-1 في دور المجموعات 
ـــي« مع 

ّ
، الــتــقــى »تـــيـــم مـــل

ً
ــا أيــــضــ

غريمته الــواليــات المتحدة في 
ظــــل تـــوتـــر ســـيـــاســـي قـــائـــم مــنــذ 

عقود بين طهران وواشنطن.
غـــيـــر أن الـــســـيـــاســـة فــــي هـــذه 
المّرة كانت تحاصر اإليرانيين 
من غير خاصرة؛ إذ أّدى العبو 
الـــمـــنـــتـــخـــب اإليــــــرانــــــي الــنــشــيــد 
الوطني للجمهورية اإلسالمية 
مــن دون حماسة قبيل انطالق 
المباراة، حيث إن هذه هي المرة 
 التي يؤدي فيها 

ً
الثانية تواليا

ي« النشيد الوطني 
ّ
العبو »تيم مل

بعد مواجهة ويلز، إذ امتنعوا 
 أمــام إنكلترا 

ً
عن أدائــه افتتاحا

 مع االحتجاجات التي 
ً
تضامنا

تشهدها إيران.

احتجاجات محلية 

ــة  ــرابـ ــذ قـ ــنـ ــد إيــــــــران مـ ــهـ وتـــشـ
شـــهـــريـــن، احـــتـــجـــاجـــات أعــقــبــت 
ــة مـــهـــســـا أمـــيـــنـــي  ــابــ ــشــ وفــــــــاة الــ
( بــــعــــد ثــــالثــــة أيـــــام 

ً
)22 عــــــامــــــا

مــــن تــوقــيــفــهــا مــــن قـــبـــل شــرطــة 
األخالق لعدم التزامها القواعد 
الصارمة للباس في الجمهورية 

اإلسالمية.
وباتت تلك االحتجاجات من 

ــبـــر لــنــظــام  بــيــن الــتــحــديــات األكـ
الجمهورية اإلسالمية منذ ثورة 
العام 1979، مع مقتل نحو 378 
 
ً
 في حملة لقمعها وفقا

ً
شخصا

لمنظمة حقوقية. 
ــن مـــع  ــ ــ ــزامـ ــ ــ ــــط تـ ــغـ ــ ذلـــــــــك الـــــضـ
ــي  ــرانــ مـــشـــاركـــة الــمــنــتــخــب اإليــ
ــــات محط  فـــي كــــأس الـــعـــالـــم، وبـ
أنظار ومطالبات من الجماهير 
اإليرانية التخاذ موقف حاسم 
مـــن االحـــتـــجـــاجـــات والــســلــطــات 
الــــتــــي اســـتـــقـــبـــلـــت الـــفـــريـــق قــبــل 
التوّجه إلى الدوحة، لكن الثمرة 
الرياضية المنتظرة بعبور أول 
تــاريــخــي إلــى الـــدور الــثــانــي، لم 

تنضج.
دخــــل األمـــيـــركـــيـــون الــمــبــاراة 
وال خــيــار أمــامــهــم ســـوى الــفــوز 
للتأهل، على عكس اإليرانيين 
الــذيــن كــانــوا يــمــلــكــون إمكانية 
الـــتـــعـــادل، وبــــدأ مــنــتــخــب »الــعــّم 

 مــع 
ً
 ضــــاغــــطــــا

ً
ســــــــام« هــــجــــومــــا

استحواذ كبير في غالبية فترات 
الشوط األول.

ــان  ــ ــ أول االخـــــــــــتـــــــــــراقـــــــــــات كـ
لبوليسيك في الدقيقة الثانية، 
فـــتـــوالـــت الـــفـــرص لــأمــيــركــيــيــن 
الذين كانوا قادرين على التهديد 
ــــن دون لـــمـــســـة أخـــــيـــــرة، عــبــر  مـ
رأســيــة لبوليسيك فــي الدقيقة 
ــم اخــــتــــراق مــــن تــيــمــوثــي  11، ثــ
ويـــا )24(، ورأســيــة أخـــرى على 

المرمى )28(.
غــيــر أن ذلــــك اإلصـــــــرار أثــمــر 
ــتـــحـــت الـــــواليـــــات  ــتـ ــافـ ، فـ

ً
هــــــدفــــــا

المتحدة التسجيل في الدقيقة 
38 عندما مرّر ويستون ماكيني 
كــــرة إلــــى ســيــرجــيــنــيــو ديــســت، 
فحّولها عرضية داخــل منطقة 
الــــــجــــــزاء، بــــــرز لـــهـــا بــولــيــســيــك 
وأســـكـــنـــهـــا بــيــمــنــاه فــــي شــبــاك 
الـــحـــارس اإليــــرانــــي الــعــائــد من 

إصابة علي رضا بيرانوند.
ــيــــرانــــونــــد غــــــاب عــن  وكـــــــان بــ
ــلـــز، بــعــدمــا تــعــّرضــه  مـــبـــاراة ويـ
الرتـــجـــاج فـــي الــمــخ فـــي مــبــاراة 
ي« 

ّ
إنكلترا التي خسرها »تيم مل

 بنتيجة )6-2(.
ً
افتتاحا

اصطدام مع الحارس 

وخــــــــــالل الـــــــهـــــــدف، اصــــطــــدم 
بوليسيك بــالــحــارس اإليــرانــي 
وخرج من الملعب وهو يعاني 
مــن آالم، ورغــــم أنـــه عـــاد وأكــمــل 
الشوط األول، فإنه لم يدخل في 
ــداًل منه   بـ

ّ
ــل الــشــوط الــثــانــي وحـ

براندن آرونسون.
ــــل الــــــدخــــــول إلـــــــى غــــرف  ــبـ ــ وقـ
الـــــــمـــــــالبـــــــس، كــــــــــاد الـــمـــنـــتـــخـــب 
 
ً
ــرج مـــرتـــاحـــا األمـــيـــركـــي أن يـــخـ

بــــهــــدف ســـّجـــلـــه ويــــــــاه، غـــيـــر أن 
الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وعــلــى غـــرار بــولــيــســيــك، بقي 
سردار آزمون على مقاعد البدالء 
في الشوط الثاني، إذ إنه لم يقّدم 
 يذكر خالل النصف األول 

ً
شيئا

من المباراة، فاستبدله المدّرب 
الــبــرتــغــالــي كــــارلــــوس كــيــروش 

بسامان قدوس.
فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي، حــــاول 
 
ً
، وخصوصا

ً
اإليــرانــيــون كــثــيــرا

عــن طــريــق قــــدوس الــــذي سّجل 
محاولتين خطيرتين إحداهما 

بالرأس 52، لكن بال جدوى.
واستمر األخذ والرد للكرة من 
دون نجاعة، حتى أن اإليرانيين 
طـــالـــبـــوا فـــي الـــدقـــائـــق األخـــيـــرة 
ها تأتي بتعادل 

ّ
بركلة جزاء عل

يقلب الــطــاولــة، لكن كــان لحكم 
الفيديو المساعد )في إيه آر( رأي 
آخر بصعود الواليات المتحدة 

إلى الدور الثاني.
)أ ف ب(

افتتاح منافسات كأس الفيفا للمشجعين على هامش المونديال
افتتحت أمس الثالثاء بالعاصمة القطرية الدوحة 
منافسات بطولة كأس الفيفا للمشجعين، والتي 
تنظمها اللجنة العليا للمشاريع واإلرث على هامش 
منافسات بطولة كــأس العالم لكرة القدم المقامة 

حاليا في قطر.
ويــــشــــارك فـــي الــبــطــولــة مــمــثــلــون عـــن جــمــاهــيــر 
المنتخبات الـــ32 المشاركة في مونديال قطر، في 
تجربة فريدة لالستمتاع بأجواء أول مونديال في 

الوطن العربي والشرق األوسط .
وتـــقـــام مــنــافــســات الــبــطــولــة عــلــى مــالعــب الــكــرة 
بــحــديــقــة الــبــدع الــتــي تستضيف مــهــرجــان الفيفا 
للمشجعين، بــحــضــور عـــدد كــبــيــر مــن الجماهير 
ــتـــي تــنــظــمــهــا  ضـــمـــن مــجــمــوعــة مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات الـ
اللجنة المنظمة والفيفا لآلالف من الجماهير التي 
حضرت من مختلف دول العالم لحضور منافسات 

المونديال.
وتــســتــمــر مــنــافــســات الــبــطــولــة مـــن الـــيـــوم حتى 
الثاني من ديسمبر المقبل، على أن تقام المباراة 

النهائية بحضور مجموعة كبيرة من المسؤولين 
والمنظمين ونجوم الكرة القدامى.

 وتــقــام كـــأس الــفــيــفــا للمشجعين بــنــفــس نظام 
مباريات بطولة كأس العالم الحالية، حيث تنقسم 
المنتخبات الـــ32 على ثماني مجموعات، ويتأهل 

أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16.
وشهد حفل افتتاح البطولة حضور عدد كبير 
من الجماهير والنجوم ووسائل اإلعالم من مختلف 
دول العالم، وســط أجــواء رائعة وحماسية، حيث 
حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية مع 
الحضور والفرق المشاركة، لتوثيق تلك اللحظة 

المميزة.
وعلى رأس الحضور كــان أســطــورة الكاميرون 
صامويل إيتو الرئيس الحالي لالتحاد الكاميروني 
لكرة القدم، وكذلك النجم اإلسباني السابق تشافي 
هــيــرنــانــديــز، أســطــورة منتخب إسبانيا والمدير 
الــفــنــي الــحــالــي لــفــريــق بــرشــلــونــة، وكـــذلـــك حضر 
أسطورة ونجم منتخب البرازيل السابق الظهير 

األيــمــن كــافــو، بــجــانــب أســـطـــورة منتخب إنكلترا 
ونادي مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند.

منافسات يومية 

ومن المنتظر أن تقام المنافسات بصورة يومية، 
ات بــدور المجموعات، وستقام  حيث بــدأت اللقاء
مباريات الدور الثاني بنظام لقاءات خروج المغلوب 
حتى الــوصــول إلــى دور الثمانية ثم الــدور نصف 
 تقام المباراة النهائية في الثاني 

ً
النهائي، وأخيرا

مــن الشهر المقبل،  ويلي الــمــبــاراة النهائية حفل 
توزيع الجوائز على المنتخبين صاحبي المركزين 

األول والثاني.
ووضــــعــــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع واإلرث 
المنظمة لبطولة كـــأس الفيفا للمشجعين، عــدة 
شروط للمشاركة في البطولة، من بينها أال يزيد 
عمر الالعب عن 18 عاما، وأن يكون حامال لجنسية 
الدولة التي سيطلب االنضمام لمنتخبها المشارك 

في المونديال، وأال يقل عدد الفريق المشارك عن 7 
العبين وأال يزيد على 10 العبين على أقصى تقدير.

وأوضح نجوم وسفراء بطولة كأس العالم قطر 
2022 إعجابهم بفكرة البطولة كثيرا، مؤكدين أن 
اللجنة المنظمة لبطولة كــأس الــعــالــم، فيفا قطر 
2022، كـــانـــت حــريــصــة بـــشـــدة عــلــى إقـــامـــة مــئــات 
الفعاليات المهمة على هامش المونديال، وكلها 
تخص الجماهير التي أبدت استمتاعها كثيرا بما 
حدث في الدوحة من تنظيم رائع على أعلى مستوى.

فوز مشجعي قطر 

وشهدت المباراة االفتتاح للبطولة فوز المنتخب 
القطري للمشجعين على اإلكـــوادور بستة أهداف 
دون مقابل، ليحصد الفريق القطري 3 نقاط في 

إطار مشواره بالبطولة.
وأكد عبدالله عبدالعزيز آل إسحاق العب منتخب 
ــأن يــصــل الــفــريــق  ــه يــتــعــهــد بـ قــطــر للمشجعين، أنـ

القطري في كأس المشجعين إلى أبعد نقطة ممكنة، 
مشددا على أن زمالءه لديهم رغبة كبيرة في الفوز 
بلقب البطولة، وأن الــفــريــق لــديــه إمــكــانــات كبيرة 

وقادر على تحقيق االنتصار على أي منافس.
وأشاد العب المنتخب القطري بالتنظيم الرائع 
لــبــطــولــة الــمــشــجــعــيــن، مـــؤكـــدا أنـــه لـــم يــوجــد خطأ 
واحــد في التنظيم، وكــل شــيٍء يسير على ما يرام 
إداريا وتنظيميا، وكل شيء تم توفيره للمشجعين 
المشاركين في البطولة، مشيرا إلى أن منتخب قطر 
نجح في رد اعتبار الفريق األول بعد الخسارة من 
اإلكـــوادور في مباراة افتتاح كــأس العالم بهدفين 

دون مقابل.
وجـــاء فــوز منتخب المشجعين الــقــطــري بستة 
أهداف دون مقابل، ليعطي رسالة واضحة وقوية 
لــجــمــيــع الــمــنــتــخــبــات الــمــشــاركــة فـــي كــــأس الفيفا 
للمشجعين أن العنابي قادم من أجل حصد اللقب 

والفوز بالبطولة.
)د ب أ(
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األرجنتين وبولندااألرجنتين وبولندا
      في مواجهة حياة أو موت      في مواجهة حياة أو موت

دون مجال ألي خطأ في الجولة األخيرة من منافسات 
المجموعة الــثــالــثــة لــمــونــديــال قــطــر 2022، تلتقي بولندا 
واألرجــنــتــيــن فــي مــبــاراة ال تقبل القسمة عــلــى اثــنــيــن، وال 
بــديــل للفريقين عــن حــصــد الــنــقــاط مــن أجـــل الــتــأهــل لثمن 
النهائي، ويعول الفريقان على النجمين ليو ميسي وروبرت 

ليفاندوفسكي.
، وهو 

ً
وينتظر ليونيل سكالوني والعبوه نهائي جديدا

الثاني الــذي يخوضونه بعد مواجهة المكسيك الصعبة 
التي أسفرت عن أول فوز لـ »ألبيسيليستي« في البطولة 0-2، 
بعد الخسارة المفاجئة أمــام السعودية في المباراة 

األولى 2-1.

ال بديل عن الفوز

من هنا تبرز أهمية الفوز بالنسبة لألرجنتين 
الــتــي تــصــطــدم بــلــيــفــانــدوفــســكــي ورفــــاقــــه، وهــي 
المواجهة الثالثة بين »ألبيسيليستي« و»النسور 
الــبــيــضــاء« فــي تــاريــخ الــمــونــديــال، وكــانــت األولــى 
في 1974 وفازت بها بولندا، قبل أن ترد األرجنتين 
في نسخة 1978 وتهزم الفريق األوروبـــي، وهي 
البطولة التي توج بها المنتخب الالتيني.

ويقف ليو ميسي وليفاندوفسكي 
 لــوجــه الــيــوم... نجمان 

ً
وجــهــا

عالميان لكن كل منهما في 
فريق له مصالح مختلفة، 
ــتــــركــــان فــي  لـــكـــنـــهـــمـــا يــــشــ
عــامــل الــرغــبــة فــي التأهل، 
وعلى المستوى الشخصي 

كذلك، فليو يتحسن في كل 

مباراة عن سابقتها، ويدرك أن هذه ستكون فرصته األخيرة 
ربما لرفع كأس العالم، أما بالنسبة للبولندي فالهدف هو 
إعادة وضع منتخب بالده ضمن الفرق الثقيلة والتخلص 
مــن عقدة دور المجموعات الــذي لــم يستطع البولنديون 
تجاوزه منذ آخر ثالث نسخ من كأس العالم بما فيها روسيا 
2018، التي ودعتها بولندا من دور المجموعات، ودون أن 

.
ً
 واحدا

ً
يسجل ليفاندوفسكي ولو هدفا

لكن ابــن وارســـو يــبــدو أنــه يـــؤدي على نحو جيد حتى 
اآلن فيما يخص تحقيق األهداف، فقد هز شباك السعودية 
كي يضع منتخب بالده على قمة المجموعة قبيل الجولة 

المقبلة.
وتجمع قطر للمرة الرابعة النجم األرجنتيني والقائد 
البولندي في الملعب، فقد سبق أن تواجها 3 مرات من قبل، 
فاز ليفاندوفسكي في اثنين منها مع فريقه السابق بايرن 

ميونيخ على ميسي في فريقه السابق برشلونة بــدوري 
األبطال، بينما فاز ميسي مرة وحيدة مع البرشا.

وتستعد األرجنتين بكل قوتها لمواجهة بولندا 
الحاسمة، ويملك ليونيل سكالوني جميع الالعبين 

ــم يــشــهــد لـــقـــاء الــمــكــســيــك  تـــحـــت إمــــرتــــه، إذ لــ
ــوادث، إال أن تــشــكــيــل األرجــنــتــيــن قد  ــ أي حــ
 مقارنة بالمباراتين 

ً
يشهد تغييرات أيضا

الــســابــقــتــيــن. وإذا كــــان ســكــالــونــي أجـــرى 
ــعــــديــــالت عـــلـــى تــشــكــيــلــتــه قـــبـــل مــقــابــلــة  تــ
السعودية والمكسيك، فعلى األرجح سيكون 

هناك تغيير ما أمام بولندا.
ــيــــســــواف  وبـــــالـــــمـــــثـــــل، لـــــــم يـــــــتـــــــوان تــــشــ
ــال تــعــديــالت في  ــ مــيــخــنــيــفــيــتــش فــــي  إدخــ
التشكيل الـــذي خـــاض بــه لــقــاء المكسيك، 
حيث لعب بخمسة مدافعين، قبل أن يعزز 
وسط الملعب بالعب إضافي أمام السعودية، 
وسارت األمور على نحو أفضل بالنسبة له.

األرجــنــتــيــن: إمــيــلــيــانــو مــارتــيــنــيــز، نــاهــويــل 
مــولــيــنــا أو غـــونـــزالـــو مــونــتــيــيــل، كــريــســتــيــان 
روميرو، نيكوالس أوتامندي، ماركوس أكونيا، 
رودريـــغـــو دي بـــول، لــيــانــدرو بــاريــديــس، إنــزو 
فرنانديز، أنخل دي ماريا، ليو ميسي والوتارو 

مارتينيز.
بــولــنــدا: فويستيتش تشيزني، ماتي كــاش، 
كاميل جليك، بارتوس بيرشزنكي، كريستيان 
بيليك، غريوغور كريشوفياك، بيوتر زيلينسكي، 
أركـــاديـــوس ميليك، بريميسلو فرناكوفسكي، 

جاكوب كامينسكي وروبرت ليفاندوفسكي.   
)إفي(

التشكيل المتوقع التشكيل المتوقع 
للمنتخبينللمنتخبين

... وتدريبات المنتخب البولندي تدريبات المنتخب األرجنتيني

10:00م
بولندا x األرجنتين

 لوجه
ً
 لوجهميسي وليفاندوفسكي وجها
ً
ميسي وليفاندوفسكي وجها

ــــي وروبـــــــــــــــرت  ــــســ ــيــ ــ ــل مــ ــ ــيــ ــ ــونــ ــ ــيــ ــ ــ يــــــظــــــل ل
ــكــــي الــــبــــوصــــلــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة  ــانــــدوفــــســ ــفــ ــيــ لــ
لألرجنتين وبولندا، اللتين تتواجهان اليوم 
وعينهما على التأهل للدور ثمن النهائي من 
مونديال قطر 2022 لكرة القدم، السيما أنهما 

ال يلقيان المساعدة الالزمة من زمالئهما.
ولــعــل تــصــريــح مـــدرب األرجــنــتــيــن ليونيل 
سكالوني بعد الــمــبــاراة ضــد المكسيك )0-2( 
 هذا األمر، عندما قال: »وبعد ذلك 

ً
يلخص تماما

تعرفون ماذا حصل. سّجل صاحب الرقم 10، 
وهو أفضل ما يجيده…«.

كانت المباراة تسير نحو التعادل السلبي 
وتعقيد مهمة األرجنتين فــي بلوغ الــدور 

الثاني، عندما لعب ميسي دور المنقذ، ووجد الحل 
في الوقت الذي كان المنتخب األرجنتيني بأكمله 

أصيب بالشلل بسبب التوتر.
 لصيام دام 

ً
في المقابل، وضع ليفاندوفسكي حدا

4 مباريات في النهائيات لم يسجل فيها أي هدف، 
وأضاع ركلة جزاء في مواجهة المكسيك بالجولة 
األولى في مونديال قطر، قبل أن يفتتح رصيده في 

.
ً
 خطأ دفاعيا

ً
مرمى السعودية مستغال

إضافة إلى الهدف كان ليفاندوفسكي صاحب 
التمريرة الحاسمة الــتــي جــاء منها الــهــدف األول 
لبولندا في مرمى السعودية وحمل توقيع بيوتر 

جيلينسكي.
فــي الــمــقــابــل، يــواجــه مـــدرب بــولــنــدا تشيسالف 

مــيــخــنــيــيــفــيــتــش صـــعـــوبـــة فــــي اســـتـــخـــراج 
األفـــضـــل مـــن الــمــهــاجــم اآلخــــر أركـــاديـــوش 
 في ربع الساعة 

ً
ميليك. ودخل ميليك، بديال

األخير أمام المكسيك، وأصاب العارضة ثم 
 ضــد السعودية مــن دون أن 

ً
لعب أساسيا

يشكل خطورة.
فــي الــمــقــابــل، فـــإن خــيــبــة األمــل 

ــن الـــجـــنـــاح  ــ تــــأتــــي مـ
مــن أنــخــل دي ماريا 

الــذي يعتبر المعاون 
االســـاســـي لميسي 
ــه قــــــــــدم أداء  ــ ــنـ ــ ــكـ ــ لـ
خجواًل حتى اآلن.

ميخنيفيتش: العب واحد ال يمكنه إيقاف ليونيل
اعتبر مـــدرب منتخب بــولــنــدا، تشيسالف 
ميخنيفيتش، أن أسلوب النجم األرجنتيني 
ليونيل ميسي يشبه الى حد بعيد ما كان يقوم 
به البطل اإليطالي الشهير البرتو تومبا متزلج 

سباقات التعرج.
جــاء كــالم الــمــدرب البولندي عشية مباراة 
فريقه ضد األرجنتين، مشيرا الى أنه يتعين 
على فريقه محاصرة ميسي لمنعه من القيام 

بمراوغاته.
ــال مــيــخــنــيــفــيــتــش: »مــيــســي عــلــى أرض  ــ وقـ
الملعب مثل ألبرتو تومبا على المنحدر، إنه 
ب كل شخص مثلما كان تومبا 

ّ
قادر على تجن

 على االلتفاف على كل شيء«.
ً
قادرا

وأضاف: »العب واحد ال يمكنه إيقاف ميسي، 
يجب أن نوكل المهمة ألكثر من العب«، مشيرا الى 

أن »حتى ذلك قد ال يكون كافيا«.

وتابع: »العالم كله يفكر منذ سنوات في كيفية 
إيقاف ليونيل ميسي، وقــد سجل العشرات من 

األهداف وصنع التمريرات الحاسمة«.
ــًدا اإلجـــابـــة  ــ ــال: »ال أعــتــقــد أنـــنـــا ســنــجــد أبــ ــ وقــ

النهائية عن هذا السؤال«.
وتملك بولندا هدافا من الطراز الرفيع بشخص 
روبــــرت ليفاندوفسكي الـــذي يسير عــلــى خطى 
األرجنتيني، ليكون معبود جماهير برشلونة 
ا في 19 مباراة هذا 

ً
اإلسباني، حيث سجل 18 هدف

الموسم في مختلف المسابقات.
ووصف الكثيرون المباراة المرتقبة بالمواجهة 
بين ميسي وليفاندوفسكي، لكن المدرب البولندي 
ال يــوافــق عــلــى ذلـــك، قــائــال: »إنــهــا ليست مــبــاراة 
بين ليفاندوفسكي وميسي، إنها ليست مباراة 

كرة مضرب«.
وتابع: »األمر ال يتعلق بفرد في مواجهة فرد 

آخــر، ال يتعلق األمــر بإرساالتهم. هــذا ال يحدث 
في كرة القدم«.

وذكر أن »روبرت يحتاج إلى زمالئه في الفريق، 
واألمر ينطبق على ليو. نحن نعتمد على هذين 
المهاجمين العظيمين، لكنهما ال يستطيعان 

الفوز بمفردهما«.
واعترف بأنه كمشجع يدعم األرجنتين منذ 
ه قال إنه لن تكون لديه مشاعر 

ّ
فترة طويلة، لكن

متضاربة خالل مباراة اليوم.
وقـــــال فـــي هــــذا الــــصــــدد: »مـــنـــذ أن كــنــت طفال 
صــغــيــرا، كــنــت دائــمــا أشــجــع األرجــنــتــيــن. لديهم 
مشجعون رائعون، وفريق رائع، والعبون مميزون 
مــثــل مـــاريـــو كــيــمــبــس عـــام 1978 وآخــــــرون. كــان 
 
ً
هناك الكثير من الصعود والهبوط، وكنت دائما
 لألرجنتين، لكنني لن أفعل ذلك اليوم«. 

ً
مشجعا

)الدوحة - أ ف ب(
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أندريس غواردادو

السعودية لتجاوز عقبة المكسيك وبلوغ دور الـ السعودية لتجاوز عقبة المكسيك وبلوغ دور الـ 1616

يسعى المنتخب السعودي 
لحسم تأهله للدور الـ 16 
في مونديال قطر 2022 

وتكرار إنجاز عام 1994 في 
أميركا عندما يلتقي مع نظيره 

المكسيكي اليوم في ختام 
المجموعة الثالثة من مرحلة 

المجموعات.

يتطلع منتخب السعودية لمواصلة 
مسيرته في نهائيات كأس العالم لكرة 
 في قطر، والتأهل 

ً
القدم، المقامة حاليا

لألدوار اإلقصائية في البطولة، عندما 
يواجه منتخب المكسيك اليوم.

اته  ويختتم منتخب السعودية لقاء
ــن مــرحــلــة  ــي الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة مــ فــ
ــــي مــــونــــديــــال 2022،  الـــمـــجـــمـــوعـــات فـ
بمواجهة منتخب المكسيك على ملعب 

لوسيل.
ويــتــصــدر مــنــتــخــب بــولــنــدا تــرتــيــب 
ــقـــاط، بــفــارق  الــمــجــمــوعــة بــرصــيــد 4 نـ
ــــرب مــاحــقــيــه مــنــتــخــب  ــام أقــ ــ نــقــطــة أمــ
األرجنتين، الذي يتفوق بفارق األهداف 
على منتخب السعودية، صاحب المركز 
الــثــالــث، الــمــتــســاوي مــعــه فــي رصــيــد 3 
نقاط، بينما يتذيل منتخب المكسيك 

الترتيب بنقطة واحدة.

حظوظ وفيرة لألخضر 

ولـــــدى الــمــنــتــخــب الــســعــودي 
حظوظ وفيرة في اقتناص إحدى 

بطاقتي الــتــأهــل عــن تلك المجموعة 
لـــــدور الـــــ 16 فـــي الـــمـــونـــديـــال، وتـــكـــرار 
إنجازه الذي حققه في نسخة المسابقة 
عام 1994 بالواليات المتحدة األميركية.
ويمتلك منتخب الــســعــوديــة، الــذي 
يشارك في المونديال للمرة السادسة 
فـــي تــاريــخــه والــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، 
مــصــيــره فـــي يـــده قــبــل خـــوض الــجــولــة 
ــــوز عــلــى  ــفـ ــ األخــــــيــــــرة، حـــيـــث يـــكـــفـــيـــه الـ
 لـــلـــدور 

ً
الــمــكــســيــك، لــلــصــعــود رســـمـــيـــا

المقبل، دون انتظار نتيجة اللقاء اآلخر 
بين األرجنتين وبولندا، حيث سيرفع 

رصيده إلى 6 نقاط، في تلك الحالة.
أمــــــــــا فـــــــي حــــــــــال تـــــــعـــــــادل مـــنـــتـــخـــب 
ــة، الـــــــــــذي أحـــــــــــرز هـــدفـــيـــن  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
وسكنت شباكه 3 أهــداف في مشواره 
بالمجموعة حــتــى اآلن، فــســوف يرفع 
رصيده إلى 4 نقاط، لكن تأهله سيكون 
ــاراة األرجــنــتــيــن  ــبـ  بــنــتــيــجــة مـ

ً
مـــرهـــونـــا
وبولندا.

ــا الــخــســارة، فــســوف تــعــنــي وداع  أمـ
 ،

ً
المنتخب السعودي للمونديال رسميا

دون الــنــظــر لنتيجة الــمــبــاراة األخـــرى 

 حينها 
ً
حيث سيظل رصيده متوقفا

عند 3 نقاط.

ال بديل عن الفوز 

مـــن جــانــبــه، ال بــديــل أمــــام منتخب 
الــمــكــســيــك، الــــذي لـــم يــســجــل أي هــدف 
واستقبل هدفين، سوى حصد النقاط 
الثاث، لإلبقاء على آماله في اجتياز 
دور المجموعات للمرة الــعــاشــرة في 
تـــاريـــخـــه، وانـــتـــظـــار مــــا ســتــســفــر عــنــه 

مواجهة األرجنتين وبولندا.
ت بداية المنتخب السعودي  وجــاء
على أفضل وجه في المجموعة، عقب 
فــــوزه الــتــاريــخــي 2 - 1 عــلــى منتخب 
ــــوء حــظ  ــيـــن، لـــكـــن صــــادفــــه سـ ــتـ ــنـ األرجـ
ــام منتخب  ــ ــر أمـ ــ بـــالـــغ فـــي الـــلـــقـــاء اآلخـ
بولندا، الذي خسره صفر - 2، ليتأجل 
حسم التأهل للدور المقبل إلى الجولة 

األخيرة.
ورغــــم ســيــطــرتــه عــلــى أغــلــب فــتــرات 
ــإن فـــريـــق الـــمـــدرب الــفــرنــســي  الـــلـــقـــاء، فــ
هيرفي رينارد لم يتمكن من هز شباك 

منتخب بــولــنــدا، الســيــمــا وســـط تألق 
الحارس فويتشك تشيزني، الذي وقف 
 للعديد من تسديدات المنتخب 

ً
حائا

السعودي، وتصدى لركلة جزاء سددها 
سالم الدوسري قبل نهاية الشوط األول.
أما منتخب المكسيك، الــذي يسجل 
ظهوره الـ 17 في كأس العالم، فلم يقدم 
األداء الــمــنــتــظــر مــنــه خــــال الــبــطــولــة، 
حيث تعادل بــدون أهــداف مع منتخب 
بـــولـــنـــدا فـــي الـــجـــولـــة االفـــتـــتـــاحـــيـــة، بل 
إنــــه كــــاد أن يــخــســر الــلــقــاء لــــوال إهــــدار 
روبــرت ليفاندوفسكي، نجم المنتخب 
البولندي، ركلة جزاء في الشوط الثاني.

أداء مهتز 

وواصل المنتخب المكسيكي، الذي 
يــقــوده الــمــدرب األرجنتيني خــيــراردو 
ــي الــجــولــة  ه الــمــهــتــز فـ مـــارتـــيـــنـــو، أداء
الثانية، التي شهدت خسارته صفر - 2 

أمام منتخب األرجنتين.
ويــــــأمــــــل مـــنـــتـــخـــب الــــمــــكــــســــيــــك فــي 
مواصلة تفوقه على نظيره السعودي 

اتهما المباشرة، بعد فوزه في  في لقاء
ات الرسمية الثاثة التي  جميع اللقاء

جرت بينهما من قبل.
وجــــاءت الــمــواجــهــات الــســابــقــة بين 
المنتخبين خال بطولة كأس القارات، 
ــاز مــنــتــخــب الــمــكــســيــك 2 - صــفــر  ــ إذ فـ
عــلــى الــمــنــتــخــب الــســعــودي فــي نسخة 
المسابقة عام 1995، قبل أن يتغلب عليه 
5 - 1، ثم 5 - صفر في المسابقة ذاتها 

عامي 1997 و1999.
وفــــــي حــــــال فـــشـــلـــه فــــي الــــفــــوز عــلــى 
الــمــنــتــخــب الــــســــعــــودي، ســـتـــكـــون هـــذه 
هــي النسخة األولـــى التي يخفق فيها 
ــــي تـــحـــقـــيـــق أي  مـــنـــتـــخـــب الـــمـــكـــســـيـــك فـ
انتصار خال مشاركته بكأس العالم، 
ــة الـــمـــســـابـــقـــة عـــــــام 1978  مــــنــــذ نـــســـخـ
بــاألرجــنــتــيــن، حــيــنــمــا ودع الــمــســابــقــة 
مــن مرحلة المجموعات آلخــر مــرة في 

مسيرته بالمونديال.
)د ب أ(

... والعبو المنتخب السعودي في مباراة سابقة العبو المنتخب المكسيكي خال مباراة سابقة

١٠:٠٠م
المكسيك x السعودية

كنو يقدم أوراق اعتمادهكنو يقدم أوراق اعتماده
م محمد كنو، العب خط وسط المنتخب  قدَّ
السعودي، أوراق اعتماده كأحد أفضل العبي 
ــي كـــــأس الـــعـــالـــم 2022، الــمــقــامــة  الـــمـــحـــور فــ
ــار إلـــيـــه بــعــد  ــ ــظـ ــ ــي قـــطـــر، ولـــفـــت األنـ  فــ

ً
حـــالـــيـــا

مه رفقة »األخضر«  المستوى المميز الــذي قدَّ
أمــــام األرجــنــتــيــن وبــولــنــدا فــي أول مــبــاراتــيــن 

بالمونديال.
ــواء من  وحــظــي كــنــو بـــإشـــادات واســـعـــة، ســ
قــبــل الــجــمــاهــيــر الــســعــوديــة والــعــربــيــة، أو من 
الصحف األجنبية، بعد الدور البارز الذي لعبه 
أمام األرجنتين )2-1(، ونجاحه في قيادة خط 

.
ً
 وهجوما

ً
الوسط السعودي دفاعا

يتميز كنو بالطول الفارع )1.92م(، ويمتلك 
مهارات عالية جعلت المدرب الفرنسي هيرفيه 
رونار يعتمد عليه كأحد العناصر األساسية 

في كتيبة »الصقور الخضر«.
وأعـــاد كنو المستوى الـــذي ظهر عليه في 
المباراة األولى أمام األرجنتين، وأكد أن األداء 
الذي قدمه لم يكن محض مصادفة، وكان محور 
هجمات المنتخب السعودي أمام بولندا )2-0(، 
بسبب تمريراته البينية المتقنة لخط هجوم 

»األخضر«.

كــمــا يتميز بــقــدم قــويــة، ويــجــيــد التسديد 
 في 

ً
مـــن مــســافــات بــعــيــدة، وظـــهـــر ذلــــك جــلــيــا

مباراة بولندا، وهدد مرمى حارس يوفنتوس 
اإليــطــالــي فويتشيغ شتشيزني، حيث سدد 
ــــدة خــطــيــرة صــدهــا  ــرات، بــيــنــهــا واحــ ــ ــع كــ ــ أربـ

الحارس ببراعة.
واختير كنو، الذي بدأ حياته في االتفاق، 
ثم انتقاله إلى الهال عام 2017، في التشكيلة 
النهائية للمنتخب السعودي المشاركة بكأس 
العالم 2018 فــي روســيــا، ليكون أحــد عشرة 
العــبــيــن مــن التشكيلة الــحــالــيــة لـــ »األخــضــر« 

يشاركون بالمونديال للمرة الثانية.
ــم إيـــقـــافـــه 4 أشــــهــــر، بــســبــب تــوقــيــعــه  ــ ورغــ
للنصر، ثــم تراجعه بعد ضــغــوط الهاليين 

عليه، احتفظ بمستواه المعروف عنه.
 
ً
( عبئا

ً
وســيــقــع عــلــى عــاتــق كــنــو )28 عــامــا

 خــال مــواجــهــة المكسيك، الــيــوم، ألنه 
ً
كــبــيــرا

سيمثل عنصر الخبرة في المنتخب السعودي 
 
ً
مــن جــهــة، ومــن جهة أخـــرى سيكون مطالبا

بملء الفراغ الذي سيخلفه قائد الفريق سلمان 
الفرج والعب المحور عبداإلله المالكي. 

)أ ف ب(
محمد كنو

غواردادو: مؤمنون
بفرصنا في التأهل

أبــدى أنــدريــس غــواردادو، 
ــــب  ــخـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ العــــــــــــــــب وســــــــــــــــط مـ
الــمــكــســيــك لـــكـــرة الــــقــــدم، ثــقــتــه 
ــولــــور« لــلــتــأهــل  ــتــــري كــ بـــفـــرص »الــ
لثمن نهائي مونديال قطر 2022.

ــافـــي أمــــس،  ــمـــر صـــحـ وفـــــي مـــؤتـ
ــة،  ــعـــــوديـــ ــســـ ــة الـــ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ عــــشــــيــــة مــ
قـــــال غــــــــــــواردادو: »نــــحــــن مـــؤمـــنـــون 
ــا. نــعــتــقــد  ــهـ بــفــرصــنــا وســنــتــمــســك بـ
ــادرون عــلــى الــفــوز بــالــمــبــاراة  ــ أنــنــا قـ
التالية، وسنحاول تحقيق ذلك حتى 

النهاية«.
وأكــــــــــــد العــــــــــب ريــــــــــــال بــــيــــتــــيــــس: 
»وجـــودنـــا هــنــا فــي حــد ذاتـــه يمثل 
ــل تــلــك  ــثـ ضـــغـــطـــا كــــبــــيــــرا. ضــــربــــة مـ
التي تعرضنا لها ذلك اليوم علينا 
تحليلها وتــصــفــيــة أذهــانــنــا. األمــر 
لــم يــنــتــه بــعــد، مــا زالـــت هــنــاك فــرص 
لــنــســيــان الــهــزيــمــة أمـــــام األرجــنــتــيــن 

والنجاح في التأهل«.

ــب الــــــــــ36 عــــامــــا حـــول  ــاحــ ــــدث صــ ــــحـ وتـ
شعوره تجاه المشاركة في هذه البطولة 
لــلــمــرة الــخــامــســة فــي مــســيــرتــه، وقـــال »لــم 
أتــخــيــل مطلقا أنــنــي قــد ألــعــب فــي خمس 
بطوالت لكأس العالم. إنه أمر أفتخر به«.

وعــــن الــســعــوديــة قــــال غــــــــواردادو، إنــه 
فريق »لديه أفكار واضحة جــدا، ومــدرب 

عظيم، يعملون معا منذ وقت طويل«.
ر العــــب وســــط الــمــكــســيــك مـــن أن 

ّ
وحـــــذ

األخــضــر الــســعــودي »فــريــق خــطــيــر جــدا. 
ــذر، لـــكـــنـــنـــا واثــــقــــون  ــ ــحــ ــ ــاذ الــ ــ ــخـ ــ يــــجــــب اتـ
ــا مــهــمــا  ــا. الــــيــــوم ســـيـــكـــون يـــومـ ــنـ ــدراتـ ــقـ بـ

بالنسبة إلينا«.
)إفي(

قال جيراردو مارتينو مدرب المكسيك قبل مواجهة 
السعودية الحاسمة في المجموعة الثالثة بكأس العالم 
لكرة القدم اليوم إن عدم تسجيل أهداف مشكلة »خطيرة« 

ال يتحملها المهاجمون فقط.
وأثار ضعف هجوم المكسيك قبل كأس العالم مشاعر 
القلق، إذ لم يسجل الفريق حتى اآلن في نهائيات كأس 
العالم في قطر ليتذيل مجموعته بنقطة واحــدة بعد 

الــتــعــادل السلبي مــع بولندا والهزيمة 2 - صفر أمــام 
األرجنتين.

وبــلــغــت الــمــكــســيــك دور الـــــ 16 فـــي الــنــســخ الــســبــع 
السابقة لكأس العالم لكنها تخاطر بالخروج من دور 

المجموعات إذا فشلت في الفوز على السعودية.
وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق من سوء 
أداء الفريق أمام المرمى قال مارتينو للصحافيين أمس 

»إنها مشكلة خطيرة في الوقت الراهن ألننا نحتاج إلى 
التسجيل في مباراة اليوم. ما حدث خال العام الماضي 
كــان ألســبــاب مختلفة حيث واجــه مهاجمونا مشاكل 
بدنية. بعضهم في حالة جيدة في كأس العالم لكن األمر 
ال يتعلق بالمهاجمين فقط. نتشارك جميعا المسؤولية. 
األمر متروك للفريق بأكمله وليس فقط مواقف معينة«.
 )رويترز(

التشكيلة المحتملة التشكيلة المحتملة 
لمنتخبي البلدينلمنتخبي البلدين

السعودية: محمد العويس 
وســـــــــــعـــــــــــود عـــــبـــــدالـــــحـــــمـــــيـــــد 
وعــــبــــداإللــــه الــــعــــمــــري وعـــلـــي 
الـــبـــلـــيـــهـــي وســـلـــطـــان الـــغـــانـــم 
وعبدالرحمن العبود ومحمد 
كنو وفراس البريكان وسامي 
الــنــجــعــي وســـالـــم الـــدوســـري 

وصالح الشهري.
الــــــمــــــكــــــســــــيــــــك: أوتـــــــــشـــــــــوا، 
سانشيز، مونتيس، مورينو، 
غاياردو، ألفاريز، غواردادو، 
تــــشــــابــــيــــث، لــــــوزانــــــو، هـــنـــري 

مارتين، وفيجا.

مارتينومارتينو: عدم تسجيل : عدم تسجيل 
أهداف مشكلة خطيرةأهداف مشكلة خطيرة

جانب من تدريبات المنتخب المكسيكي

احتماالت التأهل احتماالت التأهل 
في المجموعة الثالثةفي المجموعة الثالثة

ــنــــدا )4( - األرجــــنــــتــــيــــن )3(،  بــــولــ
السعودية )3( - المكسيك )1(

- بـــولـــنـــدا بـــحـــاجـــة إلــــــى الــــفــــوز أو 
الــتــعــادل لــضــمــان الــتــأهــل، وستقصى 
فــي حـــال خــســارتــهــا وفــــوز السعودية 
عــلــى المكسيك، وفـــي حـــال خسارتها 
وتعادل السعودية، يتم اللجوء إلى فارق 
األهــداف بينهما، وفي حال خسارتها 
وفــوز المكسيك يتم اللجوء إلــى فارق 

األهداف بينهما.
- األرجنتين تضمن التأهل في حال 
 في 

ً
ــفـــوز، وســيــكــون تــعــادلــهــا كــافــيــا الـ

حال انتهاء المباراة األخرى بالتعادل 
، وسيقصيها التعادل فــي حال 

ً
أيــضــا

فوز السعودية، وفي حال تعادلها وفوز 
المكسيك، يتم اللجوء إلى فارق األهداف 

بينهما، وستقصى في حال الخسارة.
- السعودية تضمن التأهل في حال 
الفوز، وسيكفيها التعادل في حال فوز 
بولندا على األرجنتين، وفي حال انتهاء 
الــمــبــاراتــيــن بــالــتــعــادل فستقصى من 
المنافسة، وفي حال تعادلها وخسارة 
بولندا يتم اللجوء إلى فــارق األهــداف 

بينهما، وستقصى في حال الخسارة.
- المكسيك ستتأهل في حال فوزها 
 
ً
 مع خسارة األرجنتين، أو تزامنا

ً
تزامنا

مع تعادل األرجنتين، شرط أن يصب 
فارق األهداف بينهما في مصلحتها، أو 
 مع خسارة بولندا شرط أن يصب 

ً
تزامنا

فارق األهداف بينهما في مصلحتها.

https://www.aljarida.com/article/6180
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مصير تونس أمام فرنسا اليوم مرتبط بآخرين!

تحت شعار ال بديل عن الفوز، 
يدخل المنتخب التونسي 

مباراته أمام نظيره الفرنسي 
اليوم، للتأهل في حال عدم 

فوز المنتخب األسترالي.

يجد المنتخب التونسي نفسه أمام 
الـــفـــرصـــة األخــــيــــرة لــلــتــأهــل لــــــدور ثمن 
الــنــهــائــي عــنــدمــا يـــواجـــه الـــيـــوم نظيره 
الفرنسي بطل العالم والضامن تأهله، 
ــثـــالـــثـــة األخـــــيـــــرة مــن  ضـــمـــن الـــجـــولـــة الـ
منافسات المجموعة الرابعة لمونديال 

قطر في كرة القدم.
وتتصدر فرنسا المجموعة بالعالمة 
ــقــــاط(، تليها  الــكــامــلــة مـــن فـــوزيـــن )6 نــ
أستراليا مع ثالث نقاط، فالدنمارك في 
المركز الثالث بنقطة يتيمة متساوية 

مع تونس.
ستكون تــونــس بحاجة للفوز على 
 مع عدم فوز 

ً
بطلة 1998 و2018 تزامنا

أستراليا، وأن يصّب فــارق األهـــداف في 
مصلحتها.

ويدرك المنتخب التونسي، المشارك 

للمرة السادسة، صعوبة مهمته أمام 
منافس لم يفز عليه في أربع مواجهات 
سابقة )هزيمتان وتــعــادالن(، ويواجهه 
للمرة األولى منذ مايو 2010 )تعادال 1-1(.

وتأمل تونس في تفادي سيناريو عدم 
الفوز بأي مباراة في نهائيات كأس العالم 
للمرة الرابعة في 6 مشاركات بعد أعوام 
1998 و2002 و2006، في حين يتضمن 
سجلها الفوز في مباراتين أمام المكسيك 
3-1 عام 1978 في أّول فوز لمنتخب عربي 

وإفريقيا، وبنما 2-1 في روسيا 2018.
تقف تونس عند عتبة انجاز تاريخي 
أمام منتخب »الديوك« على استاد المدينة 
الــتــعــلــيــمــيــة فـــي الــــدوحــــة بــعــد الــتــعــادل 
السلبي الثمين أمام الدنمارك والخسارة 
أمام أستراليا صفر- 1، في مباراة وصفها 
مهاجم »نسور قرطاج« وهبي الخزري 

المولود في جزيرة كورسيكا وخاض 
معظم مسيرته فــي المالعب الفرنسية 

بـ »الحلم«.

الخزري حاضر 

ــام مــعــادلــة الـــفـــوز، تــبــدو حظوظ  ــ وأمـ
 من أجل 

ً
الخزري كبيرة للمشاركة أساسيا

منح المزيد من النجاعة لخط هجوم لم 
يهز شباك منافسيه في مباراتين.

وينتظر مهاجم سندرالند اإلنكليزي 
السابق ومونبلييه الحالي فرصته للعب 
حيث لم يخض سوى 23 دقيقة، بعدما 
ل المدرب جالل القادري الثنائي نعيم 

ّ
فض

السليتي ويوسف المساكني في المقدمة 
خلف عصام الجبالي.

 لتشكيلته األساسية 
ً
ظل القادري وفيا

 
ً
في مباراتيه األوليين، إذ أجــرى تبديال
 بإدخاله نعيم السليتي بــداًل من 

ً
واحـــدا

أنيس بن سليمان أمام أستراليا.
 ،

ً
عكست تونس صــورة صلبة دفاعيا

بـــخـــالف الــــهــــجــــوم، إذ يـــتـــوجـــب عليها 
إظهار قدراتها في المقدمة وهز الشباك 
الفرنسية الساعية ألن تصبح أول دولة 
تحتفظ بلقبها منذ البرازيل 1962 برغم 

صعوبة المهمة.

مشاركة وجوه جديدة

من ناحيتها، تخوض فرنسا المباراة 
ــازت على  مــن دون ضــغــوطــات بــعــدمــا فــ
أستراليا 4-1 وأتبعته بثاٍن على الدنمارك 
ــدارة بــالــعــالمــة  2-1، لــتــتــربــع عــلــى الــــصــ
الكاملة )6( على أمل تعزيزها بفوز ثالث.

 
ً
حققت فرنسا فوزها السادس تواليا
فــي نهائيات كــأس العالم متساوية مع 
إسبانيا وإنجازها في مونديال جنوب 

إفريقيا 2010.
ومن المتوقع أن يمنح ديدييه ديشان 
مدرب »الديوك« فرصة لعدة وجوه جديدة 
لم تشارك في المباراتين األوليين، مما 
يعني إراحة المدافع رافايل فاران، العائد 
من إصابة، والمهاجم المخضرم أولفييه 
جيرو. كما من الصعب إقناع نجم باريس 
سان جرمان كيليان مبابي الخلود للراحة، 
 أنــه يتقاسم مع مهاجم اإلكـــوادور 

ً
علما

إينير فالنسيا صـــدارة الهدافين )ثالثة 
أهداف لكل منهما(.

سجل مبابي هدفي الفوز أمام الدنمارك 
لــتــصــبــح فـــرنـــســـا أول الــمــتــأهــلــيــن إلـــى 
ثمن النهائي. أقلق الباريسي بسرعته 

واخــتــراقــاتــه الـــدفـــاع الــدنــمــاركــي ويــبــدو 
 على زيادة غلته التهديفية أمام 

ً
مصمما
تونس.

ــان  ــشــ ــــح أن يـــــدفـــــع ديــ ــــرجـ ــمـ ــ ومــــــــن الـ
بــالــثــالثــي مـــاركـــوس تــــورام وكينغسلي 
كومان وإبراهيما كوناتيه في التشكيلة 
االســاســيــة على حساب بعض الــكــوادر، 
 ان العب خط الوسط السابق أدخل 

ً
علما

في قطر بعض التعديالت من دون االخالل 
بتوازن تشكيلته، فلعب بدفاع رباعي على 
غرار ما فعل في روسيا، ولكن مع اختالف 
وحيد وهو الدفع بمهاجم إضافي ليرتفع 
الــعــدد إلــى 4 العبين يملكون الجينات 
الــهــجــومــيــة فــــي الـــمـــقـــدمـــة، مــــع أنـــطـــوان 
غريزمان كالعب مــوزع خلف جيرو في 
قلب الهجوم ومبابي وعثمان ديمبيليه 

على الرواقين.

... وجانب من تدريبات المنتخب الفرنسيجانب من تدريبات المنتخب التونسي

6:00م
تونس x فرنسا

الطالبي حائط دفاع »نسور قرطاج«الطالبي حائط دفاع »نسور قرطاج«
ق منتخب »نسور قرطاج« آماله على المدافع 

ِّ
يعل

الدولي منتصر الطالبي للحد من خطورة مهاجمي 
»الديوك«، لضمان تأهل تاريخي.

ُولــد الطالبي في باريس، وقــرر ارتــداء القميص 
التونسي، ليدافع عن ألــوانــه في 25 مــبــاراة دولية 

.)
ً
)سجل هدفا

عادت عائلة الطالبي إلى تونس، حيث برزت موهبته 
 ،

ً
، فخطا خطواته األولى مع الترجي في سن الـ 17 عاما

ً
باكرا

وحتى قبل حصوله على شهادة البكالوريا.
وعد رئيس النادي مدافعه الشاب بإشراكه مع الفريق األول 
في حال حصوله على الشهادة، ليفي بوعده بعد أسبوع من 

مغادرة الطالبي لمقاعد الدراسة.
، لــم يكن أمـــام الطالبي أي 

ً
حينها، وفــي ســن الـــ 18 عــامــا

هــامــش الرتـــكـــاب األخـــطـــاء لــيــرد الــجــمــيــل لــمــن وضـــع ثقته 
، إضــافــة إلــى اكتساب ثقة محبة جماهير 

ً
بــه بــاكــرا

الترجي المتطلبة والمتعطشة لالنتصارات. 
لم تمنعه الضغوط الكبيرة من إبراز نضجه 

الكروي، رغم صغر سنه، ليصف ما عاشه 
بـ »االختبار الصعب«.

ــراف  ــ ــتـ ــ ــه أبـــــــــواب االحـ ــ ــامـ ــ ـــــّرعـــــت أمـ
ُ

ش
خـــارج تــونــس، فتعاقد عــام 2018 مع 
تشايكور ريــزه سبور التركي، حيث 
بقي مــدة ثالثة أعـــوام، قبل انتقاله 
إلـــى بينيفينتو اإليــطــالــي مــن دون 

أن يحصل على فرصة لخوض أي مــبــاراة، ليغادر 
إلى روبن قازان.

، إذ أرخـــى غــزو روسيا 
ً
لــم تــدم مغامرته طــويــال

ألوكرانيا بظالله على مستقبله، فقرر الرحيل إلى 
لوريان، بعدما كانت الحرب فرصة لالعبين األجانب 
 لناٍد منحه 

ً
لمغادرة البالد. رغم طبول الحرب ظل وفيا

الثقة، لكنه فقد معظم كوادره األساسية الذين شكلوا 90 
في المئة من تشكيلته.

 عدة من أندية في روسيا وتركيا 
ً
وتلقى الطالبي عروضا

»لكني لم أَر نفسي هناك، رغم العروض المغرية. 
كـــان هــدفــي االســتــمــرار فــي الــتــقــدم وتحقيق 

أهدافي«، وفق ما قال.
ــارعــــت األمــــــــــور بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــدافـــع  ــســ تــ
ــــى خـــط  ــلـ ــ ــل لــــــــوريــــــــان عـ ــ ــدخــ ــ الـــــتـــــونـــــســـــي، فــ

المفاوضات، ونجح في الظفر بجهوده.

مبابي »الزعيم« أكثر من أي وقت مضى
بــهــدفــي الــفــوز والــتــأهــل عــلــى حــســاب الــدنــمــارك 

)2-1(، فرض كيليان مبابي نفسه قائدا لهجوم 
المنتخب الــفــرنــســي بحماسة وتصميم، 

ــا قــتــالــيــة خــالل  ــ مــبــديــا فـــي قــطــر روحـ
الــمــونــديــال، الــمــســابــقــة المفضلة 

لديه.
ظر 

ُ
ــزرق«، هــكــذا ن ــ »زعــيــم الـ

إلـــــى مـــبـــابـــي كـــقـــائـــد لــهــجــوم 
أبـــطـــال الــعــالــم، بــعــد انــســحــاب 

حامل الكرة الذهبية كريم بنزيمة 
بسبب اإلصابة.

وكــالــعــادة، جــاء الغيث مــن الــســرعــة الخارقة 
للمهاجم الباريسي الــذي انطلق بهجمة مرتدة 
بــســرعــة الــبــرق ووصــــل الـــى الــشــبــاك الــدنــمــاركــيــة 
بعد تبادله للكرة مرتين مع تيو هرنانديز )61(، 
ثم خطف هدف الفوز والتأهل في الدقيقة 86 حين 
اســتــقــبــل تــمــريــرة عــرضــيــة مـــن أنـــطـــوان غــريــزمــان 

وحولها بفخذه في الشباك.
وفــــي أجـــــزاء مـــن الــثــانــيــة، كــــان مــبــابــي يحتفل 
بــثــنــائــيــتــه مــع الــجــمــهــور الــفــرنــســي الــحــاضــر في 
الــمــدرجــات، مع حماس ساخط نــادرا ما يظهره 

بقميص »الديوك«.
وبعدما سجل 14 هدفا في آخر 12 مباراة مع 

المنتخب الفرنسي، رفع مبابي رصيده اإلجمالي 
 في 61 مباراة خاضها بقميص بالده، 

ً
الى 31 هدفا

والى 7 أهداف في نسختين من كأس العالم.

وواقع أن كال من النجمين البرتغالي كريستيانو 
رونــــالــــدو واألرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل مــيــســي 
رفـــع رصــيــده الـــى 8 أهــــداف فــي خمس 
نــهــائــيــات، يــظــهــر أهــمــيــة مـــا حققه 

مبابي في كأس العالم.
وبعدما لعب الدور الرئيسي 
ــــالده الــــى اللقب  فـــي قـــيـــادة بـ
العالمي عام 2018 حين كان 
فــي التاسعة عشرة مــن عمره، 
يظهر مبابي فــي قطر 2022 روح 
الــتــعــاون مــع زميليه أنـــطـــوان غــريــزمــان 
 مع عثمان ديمبيليه 

ً
وأوليفييه جيرو، وأيضا

الذي يعتبر أحد أكثر المقربين منه في مجموعة 
المدرب ديشان.

في مباراة مغلقة، مثل التي خاضها »الديوك« 
السبت ضــد الــدنــمــارك، كـــان المنتخب الفرنسي 
بحاجة الى مواهب مبابي لزعزعة دفاعات الخصم.
ــادي الـــعـــاصـــمـــة يــعــشــق أن تــكــون  ــ ــم نــ ونـــجـ
المسؤولية ملقاة على عاتقه، ألن هذه الظروف 
تستخرج أفضل ما لديه على أرضية الملعب، 
وكل ما فعله غياب بنزيمة عن التشكيلة أن 
زاد من حجم المسؤولية لينعكس ذلك مزيدا 

من التألق.

منتصر الطالبي

رأى مــــــــدرب مـــنـــتـــخـــب فــرنــســا 
ديدييه ديشان أن مكان وجود كريم 
بنزيمة الـــذي يغيب عــن مونديال 
قطر 2022 بداعي اإلصابة »ال يشغل 
 بعد بث شريط فيديو 

ً
باله« كثيرا

يظهر وصــول مهاجم ريــال مدريد 
إلى جزيرة ريونيون لقضاء إجازة، 
 أنه يهتم فقط بالالعبين الـ 24 

ً
مؤكدا

الموجودين في صفوف المنتخب.
وال شــك أن وجــــود بنزيمة في 
جزيرة ريوينون يضعف إمكانية 
عــودتــه إلــى تدريبات ريـــال مدريد 
الخميس كما أعلن بعض وسائل 
اإلعـــالم االسبانية االثنين، وربما 
 لاللتحاق بصفوف 

ً
عودته الحقا

منتخب فرنسا خـــالل المونديال 
الحالي.

وأعلن االتحاد الفرنسي انسحاب 
بنزيمة بسبب إصابة عضلية عشية 

المباراة االفتتاحية لكأس العالم.

ووصــــل بــنــزيــمــة صــبــاح أمـــس، 
إلى جزيرة ريونيون بحسب ما أكد 

مراسل وكالة فرانس برس.
وأكد مصدر مقرب من المهاجم 
الذي اختير أفضل العب في العالم 
ــازة  ــه ســيــمــضــي إجــ ــذا الـــعـــام، أنــ هــ
مــدتــهــا أســبــوع فــي هـــذه الــجــزيــرة 
 
ً
الواقعة على المحيط الهندي، علما

أنه لم يدل بأي تصريح لدى خروجه 
من المطار.

ولدى سؤال ديشان عن بنزيمة 
 في 

ً
 إداريـــــــا

ً
الــــذي ال يــــزال مــســجــال

الــالئــحــة الــرســمــيــة للمنتخب قــال 
 إلــى الصحافيين عشية 

ً
متوجها

المواجهة ضد تونس في الجولة 
الثالثة »تبحثون عن أمــور ما هنا 
؟...«. وأضــاف »هــذه أمــور ال تشغل 
بــالــي، ال أدري مــن قـــال مـــاذا وأيــن 
ولماذا«. وتابع »تناقشت مع كريم 
 وضعه 

ً
بعد رحيله، تعرفون جميعا

والــمــدة الزمنية الــتــي يستغرقها 
تعافيه من اإلصابة. أنا أهتم فقط 
بالالعبين الـ 24 الموجودين هنا«.
)أ ف ب(

ديشان: بنزيمة ال يشغل بالي

ديمبيلي لفرض نفسه مع أبطال العالم
 مما كان عليه في 

ً
ص من »كابوس« اإلصابات وأصبح أكثر نضجا

ّ
بعد أن تخل

 من أداء دور قيادي في منتخب 
ً
عام 2018، تمّكن الجناح عثمان ديمبيلي أخيرا

 حتى اآلن في 
ً
فرنسا، فلم يبرز فقط من الناحية الهجومية إنما حضر بقوة دفاعيا

 في المباراة التي فازت بها بالده 2-1 على الدنمارك.
ً
مونديال قطر 2022، وتحديدا

بعد أدائه الواعد ضد أستراليا )4-1( التي أسهم فيها بتمريرة حاسمة، جّدد 
مدرب فرنسا ديدييه ديشان الثقة بالعب الجناح السبت على ملعب 974 في الدوحة 
بمواجهة الدنمارك، وتمكن ديمبيلي من تقديم أداء جدير حظي بتقدير كبير 
 في الشوط األول. إنه تطّور الفت: لم يخض ديمبيلي مباراتين 

ً
خصوصا

متتاليتين مع فرنسا منذ يونيو 2017.  شيء استثنائي لسيرته الذاتية 
غير النموذجية والمتقلبة وغير قابل للتوقع، ملك المراوغة والسرعة 
والمواجهات الفردية. أداء ديمبيلي لم يقتصر فقط على الهجوم، 

 في المواكبة الدفاعية والتدخالت والضغط.
ً
بل كان السبت عنيدا

، وهو 
ً
 ويمزح دائما

ً
 ومبتسما

ً
 وحاسما

ً
يبقى ديمبيلي منخرطا

ذاك الالعب في غرفة خلع المالبس، المحبوب والجامع.
ديمبيلي

ديشان

عيسى العيدوني... »ال يتعب«!
ــــط الـــــدولـــــي عــيــســى  ــــوسـ يــــؤكــــد العــــــب الـ
العيدوني، أنــه فخور بجذوره الجزائرية، 

وفـــــي الــــوقــــت ذاتــــــه بـــانـــتـــمـــائـــه إلـــى 
الــمــنــتــخــب الــتــونــســي، الــمــدافــع عن 
ألـــوانـــه فــي مــونــديــال قــطــر، حيث 
استهل مبارياته بــجــائــزة أفضل 
العب خالل التعادل السلبي أمام 

الــدنــمــارك، قــبــل أن يستبدله 
المدرب جــالل الــقــادري في 
الـــخـــســـارة أمــــام أســتــرالــيــا 

بهدف يتيم.
ــــت األصــــــــــــــوات فـــي  ــالـ ــ ــعـ ــ تـ
الــجــزائــر مــنــتــقــدة عـــدم ضم 

نـــــجـــــم فــــيــــريــــنــــتــــســــفــــاروش 
المجري إلى صفوف منتخب 
»مــحــاربــي الــصــحــراء«، فيما 
ــادت الــصــحــف التونسية  أشـ
ــــي، بــفــضــل  ــــدونـ ــيـ ــ ــعـ ــ بــــــــــأداء الـ
اعتراضاته للكرة، وتحركاته، 

ــل  ــ ــه داخـ ــاقــ ــرفــ وتـــوجـــيـــهـــه لــ
المستطيل األخضر.

واستهل العيدوني 
حــلــم الــمــشــاركــة في 

ــــروي  ــكـ ــ الـــــعـــــرس الـ
ــألـــوان  الـــعـــالـــمـــي بـ
تــــــونــــــس، بـــعـــدمـــا 
كان معادلة مهمة 

ــي الــــتــــأهــــل، لــيــرد  فــ
الــثــقــة الــتــي وضــعــهــا 

ــذر  ــنــ فـــــيـــــه الــــــــمــــــــدرب مــ
ر وبعده القادري في  الكبيِّ

ــى  ــ ــاراة األولـ ــبــ ــمــ الــ
ــــارك،  ــمـ ــ ــــدنـ ضـــــد الـ

ليصفه المراقبون 
بــــــــــــــــــ »الــــــــــــــرجــــــــــــــل 
الــحــديــدي« الــذي 

ال يتعب.
ُولـــد الــعــيــدونــي من 

أب جزائري وأم تونسية، فتعلق بالبلدين 
ــا انـــتـــظـــر فـــرصـــة  وارتـــــبـــــط بـــهـــمـــا، وبــــعــــدمــ
صريحة لالنضمام إلى »محاربي الصحراء« 
أتــتــه مــن »نــســور قـــرطـــاج« فــي 19 مــارس 
2021، ليشارك في أول مباراة دولية في 
25 منه بتصفيات كأس األمم اإلفريقية 

2021 ضد ليبيا.
انــــــــــــــضــــــــــــــم الــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــدونــــــــــــي إلـــــــــــى 
فيرينتسفاروش بأغسطس 2020 
درت قيمتها بحوالي 

ُ
في صفقة ق

600 ألــــف يـــــورو، وقـــــاده لــلــفــوز 
 ،

ً
بلقب الدوري موسمين تواليا

واختير أفضل العب في الدوري 
عام 2020.

يـــرتـــبـــط الـــعـــيـــدونـــي بــعــالقــة 
وطــــــــــيــــــــــدة مــــــــــع زمــــــــــالئــــــــــه فــــي 
الــمــنــتــخــب الــتــونــســي، أبــرزهــم 
ــبــــعــــل الــــمــــجــــبــــري،  ــنــ الــــــشــــــاب حــ
ــتــــي، وحـــــمـــــزة رفـــيـــعـــة،  ــيــ ــلــ والــــســ
 بــأنــه واجـــه بــلــده الــجــزائــر 

ً
عــلــمــا

فــي مــبــاراة وديـــة انــتــهــت بفوز 
»محاربي الصحراء« 2 - صفر 
في ملعب حمادي العقربي 
11 يـــونـــيـــو  بــــــــــــرادس فــــــي 

.2021

عيسى العيدوني
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هيولماند: الالعبون اعتادوا مواقف الضغط
أكد مدرب منتخب الدنمارك كاسبر 
هـــيـــولـــمـــانـــد، أمــــــس، عــشــيــة مــواجــهــة 
أســتــرالــيــا فــي مــبــاراة حــاســمــة لبلوغ 
ثمن نهائي مونديال قطر، أن العبيه 

»اعتادوا« مواقف الضغط.
ــا الـــمـــجـــمـــوعـــة  ــ ــــسـ ــــرنـ وتـــــتـــــصـــــدر فـ
الــرابــعــة بـــ 6 نــقــاط، وتــأهــلــت بالفعل 
من النهائي، ومن ثم ال يتبقى 

ُ
للدور ث

ســـوى مــرشــح واحــــد لــلــمــركــز الــثــانــي، 
وستتنافس عليه كل من أستراليا التي 
تمتلك ثالث نقاط، والدنمارك وتونس، 

ولدى كل منهما نقطة واحدة. 
ــاج كــتــيــبــة هـــيـــولـــمـــانـــد إلـــى  ــتـ وتـــحـ
الــفــوز بـــأي شــكــل مــن أجـــل االســتــمــرار 

فــي البطولة. ولكن العبيه يواجهون 
سمون به 

ّ
اللقاء بــهــدوء بفضل مــا يت

من خبرة، وفقا له.
وقال المدرب إن »الالعبين معتادون 
عــلــى هــــذه الـــمـــواقـــف. يـــعـــرفـــون كيف 
يستعدون لمباريات مهمة؛ سواء مع 
الــمــنــتــخــب الــوطــنــي أو مـــع أنــديــتــهــم. 
نتدرب ونستعد كالعادة على أمل أن 

يلعب كل منهم دوره بشكل جيد«.
وتــابــع: »الــمــونــديــال يمنح مشاعر 
 الــمــنــتــخــب الــوطــنــي هو 

ّ
عــظــيــمــة، ألن

األهـــــم. نــــدرك مــــدى أهــمــيــتــه لالعبين 
وللجماهير في جميع أنحاء العالم. 
هـــذا هــو جــمــال كـــرة الــقــدم. لـــذا علينا 

االستمتاع بهذه اللحظات«.
ــلــــى ســـــــــؤال حـــــــول كــيــفــيــة  وردا عــ
االستعداد للمباراة، أكد هيولماند أن 
مــن خــالل التركيز »مئة بالمئة« على 
العمل الذي أعدوه لمحاولة الفوز على 

المنتخب األسترالي.
وأضــــــاف: »ســـــوف نــلــعــب بهويتنا 
وفــلــســفــتــنــا، وســـنـــرى كــيــف ستسير 
األمــور. فقط في آخــر 10 أو 15 دقيقة 
سيكون بإمكاننا إدخــال تغيير بناء 

على النتيجة« .
 )إفي(

يخوض منتخب أستراليا مواجهة صعبة وحاسمة أمام نظيره الدنماركي اليوم في ختام 
مباريات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022.

يــطــمــح منتخب أســتــرالــيــا إلـــى تحقيق حــلــم طــال 
 بالتأهل لدور الـ 16 في نهائيات 

ً
انتظاره مدة 16 عاما

كأس العالم لكرة القدم، حينما يواجه منتخب الدنمارك 
اليوم في الجولة الثالثة )األخيرة( لمباريات المجموعة 
الرابعة من مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022.

وبـــعـــدمـــا حـــجـــز مــنــتــخــب فـــرنـــســـا )حــــامــــل الــلــقــب( 
المقعد األول في تلك المجموعة لــأدوار اإلقصائية 
فــي الــمــونــديــال منذ الــجــولــة الماضية قبل لقائه مع 
المنتخب التونسي في الجولة األخيرة اليوم، في ظل 
تربعه على قمة الترتيب برصيد 6 نقاط، فإن الصراع 
على المقعد اآلخــر، أصبح يــدور اآلن بين منتخبات 

أستراليا والدنمارك وتونس.

 
ً
أستراليا األوفر حظا

ويمتلك منتخب أستراليا، الذي يشارك في كأس 
العالم للمرة السادسة في تاريخه والخامسة على 
التوالي، الحظوظ األوفر في التأهل لمرحلة خروج 
ــديــــوك(، حــيــث يحتل  الــمــغــلــوب بــرفــقــة منتخب )الــ
 بفارق 

ً
 برصيد 3 نقاط، متفوقا

ً
المركز الثاني حاليا

نقطتين على منتخبي الدنمارك وتونس، صاحبي 
المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

 
ً
وســيــكــون الــحــصــول على الــنــقــاط الــثــالث كافيا
للمنتخب األســتــرالــي للتأهل لــــأدوار اإلقصائية 
للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق اإلنجاز ذاته 
في نسخة المسابقة عام 2006 بألمانيا، دون النظر 

لنتيجة اللقاء اآلخر بين تونس وفرنسا.
وســيــصــبــح فـــي جــعــبــة الــمــنــتــخــب األســـتـــرالـــي 6 
نــقــاط فــي تلك الــحــالــة، فــي حين سيتجمد رصيد 
منتخب الدنمارك، الذي يسجل ظهوره السادس في 

المونديال، عند نقطة وحيدة.
ومـــن الــمــمــكــن أن يــصــعــد الــمــنــتــخــب األســتــرالــي، 
الذي أحرز حتى اآلن هدفين واستقبل 4 أهداف في 
مشواره بالمجموعة، للدور القادم حال تعادله مع 
نظيره الدنماركي، شريطة خسارة منتخب تونس 

أو تعادله أمام فرنسا.
وفي حال تعادل أستراليا وفوز تونس، فإن ورقة 
الــتــرشــح ســـوف تــكــون مــن نصيب منتخب )نــســور 
قرطاج(، حيث سيتساوى كال المنتخبين في رصيد 
4 نــقــاط، وســيــكــون فـــارق األهــــداف الــعــام، الـــذي يتم 
االحتكام إليه وفقا لالئحة البطولة في تلك الحالة، 

في صالح المنتخب العربي.

الدنمارك مطالبة بالفوز

 
ً
مــن جــانــبــه، ســيــكــون منتخب الــدنــمــارك مطالبا
بالفوز على أستراليا للصعود لـــدور الـــ 16 للمرة 
الــخــامــســة فــي تــاريــخــه والــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي في 

ــن المونديال، وانتظار نتيجة اللقاء  ــ ــيـ ــ اآلخـــــــــــــــــــــر بـ
تونس وفرنسا.

 حــال 
ً
ويــصــعــد الــمــنــتــخــب الــدنــمــاركــي رســمــيــا

انتصاره على أستراليا وتعثر تونس في المباراة 
األخرى، لكن فارق األهداف العام سيكون الفيصل 
بين منتخبي تونس والدنمارك، حال فوزهما على 
فرنسا وأستراليا، حيث سيتساويان في رصيد 4 

نقاط، في تلك الحالة.
 وسكن شباكه 

ً
وأحــرز منتخب الدنمارك هدفا

هدفان حتى اآلن في المجموعة، في حين لم يسجل 
.
ً
 واحدا

ً
المنتخب التونسي أي هدف واستقبل هدفا

واجــتــاز المنتخب األســتــرالــي صدمة خسارته 
الــقــاســيــة 1-4 أمــــام مــنــتــخــب فــرنــســا فـــي الــجــولــة 
االفتتاحية للمجموعة، عقب تغلبه 1-صفر على 
منتخب تونس فــي الجولة الثانية، يــوم السبت 
الــمــاضــي، ليحقق فـــوزه الــثــالــث خـــالل 18 مــبــاراة 
خاضها فــي مسيرته بكأس العالم، والــتــي بــدأت 

عام 1974.
وكــــان الـــفـــوز عــلــى تــونــس هـــو األول لمنتخب 
أستراليا بكأس العالم، منذ فوزه على صربيا في 

نسخة المونديال عام 2010 بجنوب إفريقيا.
ــدم الــمــنــتــخــب الـــدنـــمـــاركـــي  ــقـ ــبـــه، لــــم يـ مــــن جـــانـ
الــعــروض الــتــي كــانــت منتظرة منه فــي البطولة، 
حــيــث اســتــهــل مــشــواره فــي المجموعة بالتعادل 

بدون أهداف مع منتخب تونس، 
قبل أن يخسر 1 / 2 أمام نظيره 

الفرنسي في الجولة الثانية.
وكان المتابعون يتوقعون 
ظــــهــــور مــنــتــخــب الـــدنـــمـــارك 
بــمــســتــوى أفــــضــــل، خــاصــة 
بــعــد صـــعـــوده لـــلـــدور قبل 

النهائي في بطولة كأس 
األمـــم األوروبـــيـــة )يــورو 

2020(، الـــتـــي أقــيــمــت 
ــام  ــ ــعـ ــ ــــف الـ ــيـ ــ فـــــــي صـ

الماضي.
وستكون هذه 
هـــي الــمــواجــهــة 
ــيــــة بــيــن  ــانــ ــثــ الــ
أســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــا 
ــارك  ــ ــمــ ــ ــدنــ ــ والــ
فــــــــــــــــي كـــــــــــأس 
العالم، بعدما 

سبق أن التقيا 
فـــــــــــــــي مـــــــرحـــــــلـــــــة 

المجموعات بالنسخة 
الماضية في روسيا قبل 4 أعوام، 
حــيــث فــــرض الـــتـــعـــادل 1-1 نفسه 

على اللقاء. 
)د ب أ(

أرنولد: نسعى لرسم البهجة على وجوه الجماهير
أكــد غــراهــام أرنــولــد، الــمــديــر الفني لمنتخب 
أســـتـــرالـــيـــا، أن مــنــتــخــب الـــدنـــمـــارك فـــريـــق قــوي 

ومتطور.
 ويلتقي منتخبا أستراليا والدنمارك اليوم 
ضمن الجولة األخيرة بدور المجموعات لكأس 

العالم )قطر 2022(.
وقــال أرنولد خالل المؤتمر الصحافي أمس 
»نسعي لرسم البهجة على وجوه الجماهير، ال 
نستطيع التحكم في مجريات أي مباراة أخرى، 
أي منتخب كرة قدم يوحد الشعب والدولة. نحن 
نحتفل والجماهير تحتفل بكل فوز أحرزناه. نرى 

احتفاالت صاخبة في كل مكان«.
ــاف: »شــاهــدنــا تــطــور الــدنــمــارك الــفــتــرة  ــ وأضـ
ــيـــرة، وســنــســعــى إليــجــاد الــطــريــقــة األنــســب  األخـ

لمواجهتهم، ونتطلع قدما للمباراة. نركز على 
أنفسنا وعلى الفوز، ونود أن يستعيد الالعبون 

لياقتهم اليوم«.
وتــابــع: »الــشــبــاب ســعــداء باللعب هــنــا، األمــر 
يتعلق بالحفاظ على مستوى الطاقة لدينا. أشعر 

أنني مستعد«.
وعــن تنظيم قطر للمونديال، قــال »التنظيم 
جيدا جدا، عاينا المعسكرات هنا منذ 3 سنوات، 
والمرافق مذهلة، ولــم نكن بحاجة للقلق حول 
التدريب أو األرضيات. سعداء جدا بهذه المرافق«.

ــل: »كــرة الــقــدم هــي الــريــاضــة رقــم 5 في  وواصـ
أستراليا، ونريد القيام بعمل ضخم يتعلق بهذه 
الرياضة، لكن الكرة اآلسيوية ال يستهان بها، 

بدليل ما فعلته اليابان أمام ألمانيا«.

 »أراقب الالعبين ومدى 
ً
واستطرد أرنولد قائال

تأثرهم بالنتائج ولغتهم الجسدية، للتأكد أنهم 
على ما يــرام، ولم أدرب المنتخب لكي يتعادل، 

نود أن ننزل أرض الملعب لنفوز«.
 وأردف »في مونديال 2006 حصلنا على فوز 
وتعادل، هذه النسخة نريد تحسين ذلك، أحيانا 
يستهان بنا، لكننا قــادرون على إثبات أنفسنا 

داخل الملعب«.
واختتم كالمة »وجود إريكسن العب الدنمارك 
فــي الملعب أمـــر رائــــع، وعــنــدمــا أراه عــلــى أرض 
الملعب وكيف يلعب أعلم أنــه شخصية قوية، 
رؤيته يعود بهذه القوة بعد الحادثة، إلى الملعب 

وكأس العالم، أمر مؤثر بالنسبة لنا«.

6:00م
أستراليا x الدنمارك

 طموحات 
أستراليا تصطدم 

بخبرة الدنمارك

ــل وديـــــــــــوك نــجــمــا  ــيــ ــابــ مــ
أستراليا ورايــان حارس 
مـــرمـــاهـــا... وإلــــى الــيــســار 
كريستينسن وإيريكسن 
نجما الدنمارك وشمايكل 

حارس المرمى



لــم يخف بــرنــاردو سيلفا، 
العب منتخب البرتغال لكرة 
القدم، رغبة فريقه في تجنب 
االصطدام بالبرازيل، في ثمن 
نهائي مونديال قطر 2022، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي اعـــتـــبـــر أن 
»سيلساو أوروبا« قادر على 

المنافسة على اللقب.
ــــى  ــلـ ــ وعــــــــــقــــــــــب الــــــــــــفــــــــــــوز عـ
أوروغــــــــــــــــــــواي قـــــــــال الـــــاعـــــب 
ــــل  ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــبــــرتــــغــــالــــي إن »الـ الــ
منتخب عظيم، لكن المهم هو 
أننا تأهلنا، وإذا تمكنا من 
تجنب االصــطــدام بالبرازيل 

فسيكون ذلك أفضل«.
وأكـــــــــــــــــــــد: »نـــــــــحـــــــــن لــــســــنــــا 
مــرشــحــيــن لــلــفــوز لــكــنــنــا فــي 
المنافسة«، مشيرا إلــى أنها 
ــم تــكــن مـــبـــاراة ســهــلــة. لقد  »لـ
ــام فـــريـــق هــجــومــي  ــ لــعــبــنــا أمـ
 وقمنا بعمل 

ً
وتنافسي جــدا

جيد«. 
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برونو فيرنانديز: ال يهم لمن يحتسب الهدف
نجوم المنتخب البرتغالي يشيدون بوحدة الفريق وتماسكه

قــلــل بـــرونـــو فــيــرنــانــديــز من 
أهــمــيــة تــســجــيــلــه هـــدفـــي الــفــوز 
2 - صفر للمنتخب البرتغالي 
أمام نظيره منتخب أوروغــواي 
مساء االثنين في الجولة الثانية 
من مباريات المجموعة الثامنة 
لــمــونــديــال قــطــر 2022 ليصعد 
ـــ 16 لــكــأس  ــبـــاده إلــــى دور الــ بـ
العالم. وسجل فيرنانديز، العب 
مانشستر يونايتد اإلنكليزي، 
ــال فـــــي شـــبـــاك  ــغــ ــرتــ ــبــ هــــدفــــي الــ
األوروغواي على استاد لوسيل.

وفــــي الـــبـــدايـــة، تـــم احــتــســاب 
الهدف األول للبرتغال لمصلحة 
ــــدو، حــيــث  ــالــ ــ كــريــســتــيــانــو رونــ

بــدا أنــه ارتــقــى بــرأســه لعرضية 
فيرنانديز وأسكن الكرة الشباك، 
ــكــــن االتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لـــكـــرة  لــ
ــدم )فـــيـــفـــا( احــتــســب الــهــدف  ــقـ الـ
لفيرنانديز في نهاية المطاف. 
وجــاء في بيان من فيفا لشبكة 
»إي إس بــي إن« : »فــي المباراة 
بــيــن الــبــرتــغــال واألوروغـــــــــواي، 
وباستخدام التقنية المتصلة 
بـــالـــكـــرة الـــتـــي اســـتـــخـــدمـــت فــي 
الــمــبــاراة يمكننا الــتــأكــيــد على 
عــدم وجــود أي لمس من جانب 
كريستيانو رونالدو للكرة في 

الهدف األول«.
ــاف: »ال يــوجــد أي قــوة  ــ وأضــ

خــارجــيــة أثـــرت عــلــى الــكــرة كما 
أكد لنا المؤشر، لدينا مستشعر 
500 هــرتــز داخــــل الــكــرة والـــذي 

يؤكد تحليلنا«. 
وقــال فيرنانديز: ال يهم لمن 
يحتسب الهدف، شعرت حينها 
بــــأن كــريــســتــيــانــو لــمــس الــكــرة، 

كنت أمرر الكرة له.
 
ً
ــاف: ولــكــن مــا يهم حقا وأضــ

هو أننا تمكنا من العبور للدور 
 أمــام 

ً
التالي بعد فــوز مهم جــدا

منافس قوي.
وتابع: من المهم أن نتصدر 
المجموعة الثامنة بالفوز في 
المباراة التالية، مما سيمكننا 
من الخروج من دور المجموعات 
ــو مــا  ــ ــارات، وهــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة انـ ــثـــاثـ بـ

نريده.
 في قمة 

ً
وقال: سنواجه فريقا

الــتــنــظــيــم، يــتــمــثــل فـــي منتخب 
ــا الــجــنــوبــيــة، هــدفــنــا هو  كـــوريـ
التفكير في مباراة تلو األخرى، 
والــفــوز بكل مبارياتنا في دور 
الـــمـــجـــمـــوعـــات، ال يـــــزال أمــامــنــا 

مباراة.
ــرد: عــلــيــنــا أن نــبــذل  ــطـ ــتـ واسـ
قصارى جهدنا ألننا نريد الفوز 

في جميع المباريات.

بالينيا يشيد بزمالئه

ــه، أبــــــــــدى جــــــواو  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
بــالــيــنــيــا، العـــب وســـط منتخب 
 
ً
البرتغال، تقديره لزمائه، مؤكدا

 »
ً
أنهم يحظون بـ »فريق قوي جدا

ــفـــوز فـــي أول مــبــاراتــيــن  بــعــد الـ
 أن 

ً
لهم فــي الــمــونــديــال، معتبرا

مــنــافــســيــهــم يــنــبــغــي أن يــفــكــروا 
في ذلك.

وصــرح بالينيا: لدينا فريق 
ذو قيمة كبيرة. الــفــرق األخــرى 
ال بد أن تفكر أنها ستلعب ضد 

.
ً
فريق قوي جدا

 
ً
ــدا ــ ــ ــد جـ ــيــ ــعــ وتــــــــابــــــــع: أنـــــــــا ســ
ألنني ألعب أول كــأس عالم لي 
وخوضي لهذه التجربة امتياز 
ــيــــش هــــــذه الـــلـــحـــظـــة.  ــــي أن أعــ لـ
أقوم بعملي سواء ألعب خمس 
 أبذل 

ً
دقائق أو تسعين. أنا دائما

قصارى جهدي.
وزاد: لعبنا مــبــاراة ممتازة 

 .
ً
وسيطرنا على المجريات تماما

في بداية الشوط الثاني عانينا 
 ألن األوروغــــــــــواي كــانــت 

ً
قــلــيــا

تطمح لنتيجة أخرى. فزنا اليوم 
عــن استحقاق. علينا أن نهنئ 
الفريق ونكون سعداء، لكن يجب 
أن نــفــكــر فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 

اآلن، نريد الفوز بالمباراة.

من جهته، أبرز العب الوسط 
الــبــرتــغــالــي ويـــلـــيـــام كــارفــالــيــو 
»وحدة واتحاد« منتخب باده، 
مــــا ســــاعــــده عـــلـــى الــــفــــوز بــــأول 
مــبــاراتــيــن فـــي مـــونـــديـــال قــطــر، 
ــبـــت« قـــوة  ــثـ ــك »يـ ــ ــبـــر أن ذلـ ــتـ واعـ

الفريق.

العبو البرتغال بعد انتهاء المباراة أمام األوروغواي

برناردو سيلفا يتمنى تجنب البرازيل مينديز يعاني إصابة عضلية

يــعــانــي نـــونـــو مــيــنــديــز، ظهير 
 
ً
أيسر منتخب البرتغال، »تقلصا
«، حسبما صــــرح مــدربــه 

ً
عــضــلــيــا

فرناندو سانتوس عقب مواجهة 
أوروغواي أمس األول.

وأكد سانتوس: »سنخضع نونو 
لفحص طبي الثاثاء للكشف عن 
حالته. على ما يبدو، فهو يعاني 

مــن تقلص عضلي، لهذا نأمل أال 
تكون اإلصــابــة خطيرة«، مضيفا: 
»سننتظر 24 ساعة، قد ننتظر حتى 

لألربعاء لنرى بماذا يشعر«.
وكان نونو مينديز اضطر إلى 
 
ً
الــخــروج مــن الملعب )42( متأثرا

ــــل مــكــانــه رافــائــيــل  بــإصــابــتــه وحـ
جيريرو.

م من أخطائي
ّ
كوستا: أتعل

أكــد حـــارس مــرمــى منتخب البرتغال، 
م من خطئه الذي 

ّ
ديوغو كوستا، أنه تعل

كــــان قـــد ارتــكــبــه فـــي مـــبـــاراتـــه أمــــام غــانــا، 
التي انتهت بفوز »البحارة«  3 - 2، وذلك 
عقب انتصار فريقه الثاني تواليا ضمن 
المجموعة الثامنة من مونديال قطر 2022 

على أوروغواي 2 - 0.
وصرح كوستا عقب المباراة: »ارتكبت 
خطأ، ولُحسن الحظ لم يكن هدفا. لست 
بــحــاجــة إلـــى أي شــخــص لــيــخــبــرنــي بــأي 
م من نفسي. الثقة تأتي من 

ّ
شيء، فأنا أتعل

العمل كل يوم، وليس فقط من المباريات«.
وكاد كوستا يضيع مجهود فريقه أمام 
غانا في اللحظات األخــيــرة من المباراة، 
بارتكابه خطأ فادحا كاد يستغله إينياكي 
ويليامز من أجل تسجيل هدف التعادل لـ 

»النجوم السوداء«.
وبخصوص ضمان البرتغال التأهل لدور 
الـــ 16، قــال حــارس مرمى بورتو: »هــذا هو 
األهم، وإذا نجحنا في احتال المركز األول، 
فسيكون أفــضــل، لكن مــا يهم هــو الهدف 

األساسي وهو تجاوز دور المجموعات«.
)إفي(

مينديز خال مواجهة األوروغواي

ديوغو كوستا

نيمار

برناردو سيلفا

نيمار لم يحضر مواجهة سويسرا بسبب نزلة بردنيمار لم يحضر مواجهة سويسرا بسبب نزلة برد
أكد البرازيلي فينيسيوس جونيور، أن زميله 
نــيــمــار لــم يحضر أمـــس األول مــواجــهــة الــبــرازيــل 
وسويسرا بالجولة الثانية في دور المجموعات 
بمونديال قطر 2022 من المدرجات، ألنه يعاني 

نزلة برد، بخاف إصابته في الكاحل. 
وشاهد نيمار انتصار البرازيل على سويسرا 
بـــهـــدف كــاســيــمــيــرو مـــن الـــفـــنـــدق، حــيــث يــتــعــافــى 
مــن إصــابــة أربــطــة الكاحل التي تعرض لها أمــام 

صربيا.
ولم يظهر الاعب في مدرجات ملعب »974« رغم 

 مشكلة في الكاحل، 
ً
أن دانيلو، الذي يعاني أيضا
حضر المباراة من االستاد. 

وقال فينيسيوس، في تصريحات نشرها موقع 
، ألنه لم 

ً
غلوبو إيسبورتي البرازيلي: »كان حزينا

يــأِت. إنه متوعك. ليس فقط بسبب قدمه، بل ألنه 
يعاني نزلة برد. نأمل أن يتعافى في أقرب وقت«. 

وحتى اآلن ال ُيــعــرف مــا إذا كــان نيمار سيقدر 
من نهائي المونديال أم ال، مع العلم 

ُ
على اللحاق بث

بأن »راقصي السامبا« ضمنوا التأهل لهذا الدور 
بفوزهم االثنين.                                         )إفي(

تغريم المنتخب األلماني 10500 دوالر
أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، أمس، تغريم المنتخب األلماني 10000 
فرنك سويسري )10500 دوالر( لعدم حضور أي العب المؤتمر الصحافي الذي 

سبق المباراة أمام إسبانيا في مونديال قطر 2022.
 بتحذير للمنتخب األلماني لعدم 

ً
وجاء قرار الفيفا أمس الثاثاء مصحوبا

تكرار مثل هذا الموقف.
وحضر فقط المدرب هانسي فليك المؤتمر الصحافي اإللزامي عشية التعادل 
 أن اللوائح تنص على ضرورة حضور العب واحد، على 

ً
مع إسبانيا 1-1، علما

األقل، رفقة المدرب، الذي قرر توفير وقت السفر الطويل على الاعبين، من أجل 
تجهيزهم بشكل أفضل للمباراة.

، عشية المباراة 
ً
ويقام المؤتمر الصحافي اإللزامي التالي لمنتخب ألمانيا غدا

فليكالمصيرية أمام كوستاريكا في ختام فعاليات دور المجموعات.             )د ب أ(

أكــد نجم منتخب إنكلترا جــاك غريليش 
أن الـــمـــدرب غــاريــث ســاوثــغــيــت ليست 
ــــع أي العــــــب ضــمــن  ــه مـــشـــاكـــل مـ ــديــ لــ
 على 

ً
صفوف الفريق، ويأتي ذلك ردا

الــتــصــريــحــات الـــتـــي أطــلــقــهــا غـــاري 
نيفيل، المدافع السابق للمنتخب 
اإلنـــكـــلـــيـــزي. وتـــعـــرض ســاوثــغــيــت 
النـــتـــقـــادات مـــن جــانــب الــعــديــد من 
األشــــخــــاص، بــيــنــهــم نــيــفــيــل، لــعــدم 
ــاده عــلــى فــيــل فـــوديـــن خــال  ــمـ ــتـ اعـ
الــمــبــاراة التي تعادلت فيها إنكلترا 
 مع أميركا الجمعة الماضي في 

ً
سلبيا

مونديال قطر 2022.
وقال نيفيل، الناقد الرياضي بمحطة 
»اي تي في«، والذي شارك في 85 مباراة 
مع منتخب إنكلترا، »فيل فودين موهبة 
جيله أشعر بأنه كان من المفترض أن 

يشارك«.
وأضــــاف: »استيقظت هــذا الصباح 
ــل حـــــدث شـــــيء فــي  وقـــلـــت لـــنـــفـــســـي، هــ
المران؟ هل حدث شيء خارج الملعب 
مما يعني أن غاريث لم ير ما يرغب في 

رؤيــتــه؟«. ولكن غريليش نفى 
وجود مشاكل بين ساوثغيت 
وأي العب، وقال لهيئة اإلذاعة 

البريطانية )بــي بي ســي(: »إذا 
كـــانـــت لـــديـــه مـــشـــاكـــل، ســيــعــلــمــون 

ــــت شــيــئــا، ربـــمـــا غـــاري  بــشــأنــهــا، رأيـ
نيفيل من يقول إن هناك شيئا حدث 

خلف الكواليس«.
 وأردف: »اعــتــاد الــنــاس الــقــول إن لديه 
مشكلة مــع جـــاك، الــعــام الــمــاضــي أو قبل 
عامين، ثم شاركت، إنه )فودين( مثل جاك 
اآلن، من سيكون التالي؟«، متابعا: »ثم هل 
هو ال يحب جيمس ماديسون، قبل أن يدفع 
به، فيل لم يلعب إذن ربما لديه مشكلة معه، 

ليس لديه مشكلة مع أي شخص«.
وختم: »إنه يتحدث معنا جميعا بنفس 
الطريقة، فيل لم يشارك في الليلة األخرى، 
لكنه اليزال يتعامل بنفس الطريقة مع فيل 
مثلما يفعل معي أو مع هاري كين، ليس 

لديه مشكلة مع أي شخص«. 
)د ب أ(

أكد توماس 
مــــــــولــــــــر، نـــجـــم 
الــــــــمــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب 
األلـــــــــمـــــــــانـــــــــي، أنــــــه 
ــى فـــريـــقـــه  ــلــ يـــتـــحـــتـــم عــ
ــلـــى بــــالــــتــــواضــــع  ــحـ ــتـ أن يـ
خـــال الــمــواجــهــة الــحــاســمــة 
، في 

ً
ــام كــوســتــاريــكــا غــــدا أمــ

الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة مــن 
مونديال قطر 2022.

ويــلــتــقــي الـــفـــريـــقـــان عــلــى 
استاد الخور، حيث ال بديل 
ــام الــمــاكــيــنــات األلــمــانــيــة  أمــ
سوى الفوز لتجنب الخروج 
مــن دور المجموعات خال 
ــلـــى  ــة الـــــثـــــانـــــيـــــة عـ ــ ــــخـ ــــسـ ــنـ ــ الـ
الـــتـــوالـــي مــــن بـــطـــولـــة كـــأس 

العالم.
وبدأ المنتخب األلماني، 
تحت قيادة مدربه هانسي 
ــيــــك، مــــــشــــــواره فـــــي قــطــر  ــلــ فــ
ــة أمــــــام  ــئــ ــاجــ ــفــ بـــــخـــــســـــارة مــ

ــن لــــهــــدف،  ــيـ ــدفـ ــهـ الــــيــــابــــان بـ
ــام  ــادل بـــصـــعـــوبـــة أمــ ــعــ ــم تــ ثــ
إســبــانــيــا بـــهـــدف لــمــثــلــه فــي 
ــاراة الـــثـــانـــيـــة، لــيــتــذيــل  ــبـ ــمـ الـ
ترتيب المجموعة الخامسة 

بنقطة واحدة.
وقــــــال مـــولـــر )33 عـــامـــا(، 
ــي،  ــ ــافــ ــ ــحــ ــ فــــــــــي مـــــــؤتـــــــمـــــــر صــ
أمــــس، »عــنــدمــا تــنــظــر الــكــرة 
العالمية إلى مباراة ألمانيا 
أمـــام كــوســتــاريــكــا أعــتــقــد أن 
األفــضــل مــن الــخــارج، أعتقد 
أنــــه مـــن الـــواضـــح تــمــامــا أن 
علينا الفوز، لكننا بالطبع 
نحترمهم«، مؤكدا: »نتحلى 
بــالــكــثــيــر مـــن الـــتـــواضـــع، إذا 
نــظــرت لــتــرتــيــب الــمــجــمــوعــة 
ــة واحــــــــــــدة،  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــا نـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــلـ ــ فـ
ــي يـــبـــلـــغ  ـــفــ ــديـ ــهــ ــــل تــ ــــجـ ــــسـ وبـ
ــالـــب هــــدف واحــــــد، لــــذا ال  سـ
يــــوجــــد مــــا يــجــعــلــنــا نــشــعــر 

بالبهجة«.

وأشار مولر، الذي يشارك 
فــــــي كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم لـــلـــمـــرة 
الرابعة، »نعم بالطبع مررنا 
بــمــوقــف مــمــاثــل حينما كــان 
ال بديل أمامنا ســوى الفوز 
عــلــى كــوريــا الــجــنــوبــيــة )فــي 
ــا 2018(  ــ ــيـ ــ مــــونــــديــــال روسـ
اآلن علينا أن نــلــعــب بشكل 
مـــخـــتـــلـــف«، مـــشـــددا عـــلـــى أن 
ــم االبـــتـــســـامـــة عــلــى  ــ ــا رسـ ــ »مـ
وجوهنا منذ أمس األول هو 
أننا أصبح لدينا فرصة في 
16، ثــم أظهرنا  بلوغ دور الــــ
لــــلــــعــــالــــم الـــــــكـــــــروي مـــعـــدنـــا 

الحقيقي«. 
)د ب أ(

مولر: ينبغي أن نتحلى بالتواضع غريليش يرد على تصريحات نيفيلغريليش يرد على تصريحات نيفيل

توماس مولرجاك غريليش

»أديداس« تحسم الجدل... 
ورونالدو يستنجد بمورغان

حسمت شركة أديداس، عماق األدوات الرياضية العالمية، الجدل بشأن مسجل هدف منتخب البرتغال األول 
في مرمى أوروغواي، االثنين، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة في كأس العالم 2022 في قطر. 
وأثير جــدل واســع حــول صاحب الهدف، بعدما احتسبه االتحاد الدولي لكرة القدم لمصلحة برونو 
فيرنانديز، الذي مرر الكرة لكريستيانو رونالدو، غير أن األخير طالب باحتساب الهدف له، وشوهد يؤكد 

لحكم المباراة أنه لمس الكرة فعليا قبل أن تدخل الشباك.
وأكــدت شركة أديــداس، في بيان، أن كريستيانو رونالدو لم يلمس الكرة، وفق ما أكدته التكنولوجيا 
المستخدمة في صناعة »كرة الرحلة« التي تلعب بها مباريات كأس العالم. وقالت »أديداس«، في بيان، »كرة 
كأس العالم بها جهاز استشعار IMU )500 هيرتز(، هذا الجهاز يستشعر لمس الكرة بدقة عالية، وهو الجهاز 

الذي أكد عدم وجود أي تامس بين رونالدو والكرة قبل دخولها الشباك«.
من جانبه، أرسل كريستيانو رونالدو رسالة نصية إلى الصحافي البريطاني الشهير بيرس مورغان، 

ليصّر على أنه سجل هدف البرتغال االفتتاحي.
وقال مورغان، في تغريدة عبر »تويتر«: »رونالدو أكد لي أن رأسه لمست الكرة. حتى برونو يوافقه«.
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مشجعون أجانب ينغمسون في الثقافة العربية
يرتدي المشجع البرازيلي تياغو 
 أصفر اللون 

ً
 عربيا

ً
هيزيندي ثوبا

على لون قميص منتخب بالده في 
 أخضر 

ً
كرة القدم ويعتمر شماغا

ــــف«  ــــوق »واقــ بــيــنــمــا يــســيــر فــــي سـ
الــشــعــبــي فـــي الــــدوحــــة حــيــث حــذا 
عشرات المشجعين األجانب حذوه 
لالنغماس في الثقافة العربية على 

هامش المونديال.
وتــســتــضــيــف قــطــر أول بــطــولــة 
لكأس العالم في دولة عربية وشرق 
ــة. وبــالــنــســبــة لــكــثــيــر من  ــيـ ــطـ أوسـ
المشّجعين المولعين بكرة القدم، 
فــإن ارتــداء األزيــاء المحلية يشّكل 
وسيلة لالستمتاع واالندماج في 

أجواء المجتمع.
وقــــــــال هــــيــــزيــــنــــدي )40 عــــامــــا( 
 ارتـــــداء 

ّ
لـــوكـــالـــة فـــرانـــس بــــرس إن

 
ّ
ــذه الــمــالبــس يــحــمــل »رســـالـــة أن هـ
على الــنــاس االنــدمــاج فــي الثقافة 
العربية وإظهار أننا نحترم قطر 

وتقاليدها«.
وأضـــــــاف الـــمـــوظـــف الــحــكــومــي 
الذي يحضر رابع كأس عالم والذي 
حـــرص عــلــى جــلــب هـــذه الــمــالبــس 
ــا تــشــعــره  ــهـ ـ

ّ
مــعــه مـــن الـــبـــرازيـــل، أن

»باالندماج مع الناس في قطر«.
ــثــــوب الـــعـــربـــي األبـــيـــض مع  والــ
الــشــمــاغ )غــطــاء الــــرأس التقليدي 
ــلـــرجـــال( هـــو الـــلـــبـــاس الــتــقــلــيــدي  لـ
ــمـــاغ  ــيـــج. والـــشـ ــلـ فــــي مــنــطــقــة الـــخـ
مـــصـــّمـــم فــــي األصــــــل لـــلـــوقـــايـــة مــن 
الشمس والرمال وكذلك من البرد 

فــي الــشــتــاء، وتــخــتــلــف تصاميمه 
بحسب الدول.

أثواب عربية وأشمغة 

في الدوحة، يمكن رؤية العديد من 
المشجعين من دول مختلفة مشاركة 
فــي الــمــونــديــال، وقـــد ارتــــدوا أثــوابــا 
ــألــــوان أعـــــالم أو  عــربــيــة وأشـــمـــغـــة بــ
 يظل مشجعو 

ّ
قمصان بالدهم، لكن

الـــبـــرازيـــل واألرجــنــتــيــن والــمــكــســيــك 
األكثر عددا ولفتا لألنظار.

ــعــــويــــذة كــــــأس الـــعـــالـــم  ــز تــ ــ ــرمـ ــ وتـ
ترة والعقال 

ُ
»لّعيب« نفسها إلى الغ

الــتــقــلــيــديــيــن فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
ويمكن مشاهدتها في كل مكان في 

شوارع الدوحة.
ــــري  ــــسـ ــــويـ ويــــــــقــــــــول مـــــشـــــّجـــــع سـ
خمسيني عّرف عن نفسه باسم كريم 
فقط »أنا مندمج مع الناس في هذا 

البلد«. وتــابــع فيما كانت صديقته 
تــحــاول ضــبــط عــقــالــه األســــود فــوق 
ــيــــض »األمــــر  شــمــاغــه األحـــمـــر واألبــ
يــســاعــد عــلــى بــنــاء الــصــداقــة وأرى 
أن الــنــاس ســعــداء بــرؤيــتــنــا نــرتــدي 

مالبسهم التقليدية«.

التجربة العربية

في األزقة المخصصة للمشاة في 
الــســوق الشعبي الــذي يعد مقصدا 
رئيسيا للمشجعين، تتراص أثواب 
عربية بيضاء مصنوعة مــن خامة 
ــا  ــهـ ــزائـ ــلـــى أجـ ــع عـ ــبـ الـــبـــولـــيـــســـتـــر طـ
الــعــلــويــة قــمــصــان الــفــرق الــمــشــاركــة 

الـ32.
وتــتــراوح أسعار الثوب األبيض 
بين 80 رياال )22 دوالرا( و120 رياال 
)33 ريـــاال( حسب جــودتــه وخامته، 
وفق ما قال البائع الباكستاني إقبال 

الــذي أشــار إلــى وجــود »طلب كبير« 
على هذه المالبس العربية المصممة 

 للمشجعين األجانب.
ً
خصوصا

ويحرص الكثير من المشجعين 
ــــات بــــالدهــــم  ــاريـ ــ ــبـ ــ عــــلــــى حــــضــــور مـ
فـــي الــمــالعــب بـــهـــذه الــمــالبــس غير 
التقليدية بالنسبة لهم، في عرض 
أزياء مبهج ومتعدد األلوان لألزياء 
الــعــربــيــة الــتــي يطغى عليها الــلــون 

األبيض إجماال.
ــنــــدس خـــافـــيـــيـــر  ــهــ ــمــ وارتـــــــــــــدى الــ
هــيــرنــانــديــز )45 عــامــا( واثـــنـــان من 
أصدقائه ثوبا عربيا أخضر اللون 
ــم الــمــكــســيــك بــالــلــغــة  كــتــب عــلــيــه اســ
اإلنــكــلــيــزيــة تــحــت عــلــم صغير لهذا 
البلد، واعتمروا القبعة المكسيكية 

الشهيرة فوق شماغ أخضر اللون.
وقـــال هيرنانديز لــفــرانــس برس 
بعد أن أوقفه شابان عربّيان اللتقاط 
صـــور تــذكــاريــة مــعــه »أحــــاول عيش 

 
ً
التجربة العربية بالكامل«، مشيرا

إلى أن »المالبس والطعام وكل شيء 
يذّكرني بهذه التجربة المميزة«.

الطعام العربي

وتعّج المطاعم العربية اللبنانية 
ــئـــات  ــمـ ــة بـ ــيــ ــنــ ــمــ ــيــ ــة والــ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــمـ ــ والـ
المشجعين الراغبين بتذّوق الطعام 

العربي.
وقــــــــــــال غــــــيــــــرالــــــدو الــــــــقــــــــادم مـــن 
ــة تـــســـعـــة مــن  ــقــ ــرفــ األوروغــــــــــــــــــواي بــ
ــو يــــتــــنــــاول الـــكـــبـــاب  ــ ــه وهــ ــائــ ــدقــ أصــ
والفتوش في مطعم لبناني، »نريد 
ا من ثقافة )المنطقة(  أن نكون جــزًء

ولو أليام قليلة«.
وتابع الرجل الذي اعتمر شماغا 
أحمر الــلــون وارتـــدى قميص بــالده 
»ال يمكنك االستمتاع بكأس العالم 
دون أن تعيش روحها... وروح كأس 

العالم )الحالية( هي روح عربية«.
بــالــنــســبــة آلخــــريــــن، يـــعـــّد الــثــوب 
والــــشــــمــــاغ وســـيـــلـــة لـــلـــحـــمـــايـــة مــن 

الحرارة وأشعة الشمس.
وقال الموظف في القطاع المالي 
ليوناردو غونزاليس )38 عاما( الذي 
ارتــدى مالبس عربية ألول مــرة في 
 وتساعد 

ً
حياته، إنها »مريحة جــدا

على الحماية مــن الــحــرارة وحــروق 
الشمس«.

)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

السنغال12اإلكوادور2933A نوفمبر
ً
6:00 ظهرا

6:00 مساًءقطر20هولندا2934A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا01ايران2935B نوفمبر

10:00 مساًء إنكلترا03ويلز2936B 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

3210927إنكلترا

3120215الواليات المتحدة

3102473إيران

3012161ويلز

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

2200626فرنسا

2101243أستراليا

2011011تونس

2011121الدنمارك

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

2110414كرواتيا

2110204المغرب

2101123بلجيكا

2002150كندا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

2200526البرتغال

2101553غانا

2011231كوريا الجنوبية

20110٢1أوروغواي

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210517هولندا

3201546السنغال

3111434اإلكوادور

3003170قطر

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

21١٠2٠4بولندا

2101323األرجنتين

2101233السعودية

2٠١1٠2١المكسيك

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

2110814إسبانيا

2101223اليابان

2101173كوستاريكا

2011231ألمانيا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

2200306البرازيل

2101113سويسرا

2011341الكاميرون

2011351صربيا

هولندا

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

الواليات المتحدة

F ثاني المجموعةE ثاني المجموعة

H ثاني المجموعةG 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 المجموعة

D 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 ٥١٩7 / األربعاء ٣٠ نوفمبر 2٠22م / ٦ جمادى األولى ١٤٤٤هـ ١2

رياضة

D أول المجموعة

C ثاني المجموعة

إنكلترا

السنغال
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