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األخضر السعودي... ظهور األخضر السعودي... ظهور 
تاريخي ووداع بشرفتاريخي ووداع بشرف

المكسيكي أوربيلين بينيدا في لعبة مشتركة مع علي الحسن أثناء مباراة السعودية والمكسيك  )رويترز(

ليكي يضع أستراليا 
في ثمن النهائي

نسور قرطاج 
مرفوعو الرأس

كرواتيا وبلجيكا 
بين المطرقة 

والسندان

»معقدة« بين 
ألمانيا وكوستاريكا

إسبانيا لتجنب 
استفاقة اليابان

»أسود األطلس« 
 يواجهون كندا 
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ً
أحد الجماهير يقتحم استاد المدينة التعليمية في الريان، غرب الدوحة، ويقوم بحركات بهلوانية مرتديا

 العلم الفلسطيني خالل مباراة تونس وفرنسا في المجموعة الرابعة   )أ ف ب(
ً
الزي التونسي، وحامال
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قطريون فخورون بالمشاركة في إطالق أول تعويذة رقمية
أعـــرب الــمــواطــنــون الــقــطــريــون أحمد 
الباكر وفهد الكواري ومحمد اإلبراهيم، 
الـــذيـــن عــمــلــوا عــلــى إطـــــاق الــتــعــويــذة 
الرسمية لكأس العالم 2022 في قطر، عن 
فخرهم بالمشاركة في صناعة محتوى 
لهذا المشروع الذي شّكل محطة بارزة 
في البطولة التاريخية، التي تتواصل 
مــنــافــســاتــهــا فـــي 8 اســـتـــادات حــتــى 18 

الجاري.
وجاء اإلعان عن التعويذة الرسمية 
»لــعــيــب« خــــال حــفــل الــقــرعــة الــنــهــائــيــة 
لكأس العالم قطر 2022، وهي شخصية 
قادمة من العالم الــمــوازي الــذي يجمع 
تعويذات البطوالت السابقة، وتتحلى 
ــتــــادت  بــــــروح الــــمــــرح والـــمـــغـــامـــرة، واعــ
حــــضــــور بــــطــــوالت كــــــأس الــــعــــالــــم عــبــر 
التاريخ، والتفاعل مع أبــرز لحظاتها، 
كــمــا تــتــمــتــع بـــمـــهـــارات مــمــيــزة فـــي كــرة 

القدم.
واستعرض الشباب الثاثة التحديات 
ــتـــي انــــطــــوت عــلــيــهــا مــشــاركــتــهــم فــي  الـ
صــــنــــاعــــة مــــحــــتــــوى يـــحـــظـــى بـــإعـــجـــاب 
مشجعي كــرة الــقــدم فــي أنــحــاء العالم، 
وتــحــدثــوا عــن حماسهم إلعـــداد فيديو 
ـــاعـــهـــم على 

ّ
إطــــاق الــتــعــويــذة عــنــد اط

التصّور المبدئي لشخصية »لعيب«.
ــال الـــبـــاكـــر، الـــــذي يــعــمــل مــخــرجــا  ــ وقـ
ومنتجا منذ 12 عاما،ً في تصريحات 
 للمشاركة في 

ً
صحافية : تحمّست جدا

هذا المشروع، وعملنا منذ البداية على 
تقديم عمل فريد ال مثيل له في إطاق 

التعويذات السابقة لكأس العالم«.
ويــعــد »لــعــيــب« أول تــعــويــذة رقــمــيــة 
فــي تــاريــخ كــأس الــعــالــم، لتضاف ميزة 
ــذه الــنــســخــة مــن  ــ أخــــــرى تـــنـــفـــرد بـــهـــا هـ
المونديال التي تعد األولــى في العالم 
العربي والشرق األوسط، كما أنها أول 
بطولة متقاربة المسافات في التاريخ 
الحديث لكأس العالم، عــاوة على أنه 

أول مــونــديــال يــصــدر لــه ألــبــوم غنائي 
كامل، بــداًل من أغنية واحــدة كما جرت 

العادة في السابق.
وألــقــى الـــكـــواري الــضــوء عــلــى جانب 
مــــن الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي واجــــهــــت فــريــق 

: »لست مــن كبار مشجعي 
ً
العمل قــائــا

ــدم، ولـــذلـــك تــنــاولــت شخصية  ــقـ كــــرة الـ
التعويذة خــال مرحلة إعـــداد الرسوم 
الــمــتــحــركــة كــمــتــابــع مـــن خـــــارج نــطــاق 
جمهور الساحرة المستديرة، فقد كان 

من بين التحديات التي واجهتنا ابتكار 
محتوى يتجاوز اإلعجاب بها مشجعي 
كرة القدم، وأعتقد أننا خرجنا في نهاية 
الرحلة بشخصية »لعيب« المحبوبة من 

الجميع بفضل طبيعته المرحة«.

ــد الـــكـــاتـــب والــمــخــرج  مـــن جـــانـــبـــه، أكــ
محمد اإلبــراهــيــم، الـــذي شـــارك كمطور 
أول لــلــمــحــتــوى فـــي مـــشـــروع الـــرســـوم 
المتحركة، سعادته باإلسهام في ابتكار 
ب جمع 

ّ
 إلى أن األمر تطل

ً
لعيب، مشيرا

الكثير مــن المعلومات للمساعدة في 
إبداع فيديو الشخصية.

ولم تقتصر المزايا الفريدة لتعويذة 
مــــونــــديــــال قـــطـــر 2022 عـــلـــى صـــوتـــه، 
ــــواري، الـــحـــاصـــل على  ــكـ ــ فــقــد أضـــــاف الـ
الماجستير في تخصص صناعة األفام 
مـــن جــامــعــة لـــنـــدن، أن تــقــديــم تــعــويــذة 
 أمــام فريق العمل، 

ً
ناطقة شّكل تحديا

 أن الــســيــنــاريــو الــخــاص بشخصية 
ّ

إال
لعيب نال إعجاب االتحاد الدولي لكرة 

القدم )فيفا(.
ــكـــان تــحــديــد  ــا الـــتـــحـــدي اآلخـــــــر، فـ ــ أمـ
اللهجة الــتــي يتحدث بها لعيب، وفي 
نــفــس الـــوقـــت الــتــأكــد مـــن أن الــتــعــويــذة 
 وتشّكل مصدر 

ً
 واسعا

ً
ستلقى ترحيبا

إلهام للناس في قطر والمنطقة والعالم 
بأكمله.  

وحول تقديم شخصية لعيب بمامح 
مــحــلــيــة، أكــــد الــــكــــواري أهــمــيــة تسليط 
الضوء على الجانب الثقافي والتراثي 
في التعويذة، وتضمينها سمات تدل 
على الشخصية القطرية. وقــال: »يجب 
اع محتوى ابتكار 

ّ
علينا باعتبارنا صن

ــال تــعــكــس ثـــقـــافـــة وتـــــــراث بـــادنـــا  ــمــ أعــ
وتعريف شعوب العالم بها.«

ــيــــة  ــتــــراضــ ــة االفــ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ وتــــمــــيــــزت الـ
لتعويذة لعيب بمجموعة ال حصر لها 
مــن الــخــيــارات اإلبـــداعـــيـــة، فــقــد أتيحت 
الــفــرصــة لــفــريــق الــعــمــل لــاســتــفــادة من 
ــــدث الــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة فـــي ابــتــكــار  أحـ
الــشــخــصــيــة، وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أشـــار 
الـــبـــاكـــر إلــــى أن تــجــربــة ابـــتـــكـــار لعيب 
اتسمت بحيز واسع لإلبداع، مع إمكانية 
االستفادة من تقنيات جديدة، من بينها 
الصور المجسمة والشاشات الرقمية 
ــثـــة األخــــــــرى الــتــي  والــــوســــائــــط الـــحـــديـ

ساعدت في تقديم هذا العمل الفريد.
)د ب أ(

التعويذة الرسمية »لعيب« خال حفل االفتتاح

    المباراة في سطور

المباراة: فرنسا- تونس صفر - 1
الملعب: استاد المدينة التعليمية، الدوحة

ً
الجمهور: 43627 متفرجا

الدور األول - الجولة الثالثة األخيرة
المجموعة الرابعة

الحكم: النيوزيلندي ماثيو كونغر

األهداف:
تونس: وهبي الخزري )58(

اإلنذارات:
تونس: وجدي كشريدة )28(

التشكيلتان:
فــرنــســا: ستيف مــانــدانــدا، رافــايــل فــــاران، إبــراهــيــمــا كوناتيه، 
إدواردو كامافينغا، أكسل ديزازي، أوريليان تشواميني، يوسف 
فوفانا )أنطوان غريزمان، 73(، كينغسلي كومان )كيليان مبابي، 
63(، ماتيو غندوزي )عثمان ديمبيليه، 79(، جــوردان فيريتو 

)أدريان رابيو، 63(، راندال كولو مواني.
المدرب: ديديه ديشامب

تونس: أيمن دحمان، منتصر الطالبي، نادر الغندري، ياسين 
مرياح، وجدي كشريدة، الياس السخيري، عيسى العيدوني، 
علي مــعــلــول، أنــيــس بــن سليمان )عــلــي الــعــابــدي، 83(، محمد 
علي بن رمضان )غيان الشعالي، 74(، وهبي الخزري )عصام 

الجبالي، 60(.
المدرب: جال القادري

)أ ف ب(

حقق المنتخب التونسي 
 على فرنسا 

ً
 تاريخيا

ً
انتصارا

حامل لقب المونديال 1-صفر، 
إال أن »نسور قرطاج« ودعوا 

البطولة بعد فوز أستراليا على 
الدنمارك.

أهــدى المهاجم المخضرم 
 
ً
وهــبــي الــخــزري تــونــس فـــوزا
 على فــرنــس حاملة 

ً
تــاريــخــيــا

الــلــقــب 1 - صــفــر عــلــى اســتــاد 
الــمــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة، ضــمــن 
ــة الــثــالــثــة  ــولـ مـــنـــافـــســـات الـــجـ
األخــيــرة للمجموعة الــرابــعــة 
في مونديال قطر لكرة القدم، 
 
ً
لكنها وّدعت المنافسة، نظرا
لفوز أستراليا على الدنمارك.

وهو الفوز الثالث لمنتخب 
»نـــســـور قـــرطـــاج« فـــي ســـادس 
ــالـــم  ــعـ ــة فـــــي كــــــأس الـ ــاركــ ــشــ مــ
ــاوز خــــالــــهــــا دور  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ لــــــم يـ
الــمــجــمــوعــات، بعد المكسيك 
3 - 1 عام 1978، وبنما 2 - 1 
عام 2018، واألول على فرنسا.

واحتفظت فرنسا، الضامنة 
ــي  ــائــ ــهــ ــنــ ــا لــــثــــمــــن الــ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــأهـ ــ تـ
بـــعـــد فـــوزهـــا فـــي مــبــاراتــيــهــا 
األوليين، بصدارة المجموعة 
ــقــــاط، بـــعـــد خــوضــهــا  مــــع 6 نــ
ــاراة بــتــشــكــيــلــة رديـــفـــة،  ــبــ ــمــ الــ
بفارق األهــداف عن أستراليا 
الفائزة على الدنمارك -1صفر، 
فيما رفعت تونس رصيدها 
إلى 4 نقاط في المركز الثالث 

وودعت مرفوعة الرأس.
ــدرب ديـــديـــيـــه  ــ ــ ــمـ ــ ــ وضـــــــع الـ
ديشان نجوم هجومه كيليان 
مــبــابــي، وأنـــطـــوان غــريــزمــان، 
وعثمان ديمبيليه على مقاعد 
ــن 9 تـــغـــيـــيـــرات  ــمـ الـــــبـــــدالء ضـ
مقارنة مع مباراة الفوز على 

الدنمارك 2 - 1.
وحـــــــــــــافـــــــــــــظ أوريــــــــــلــــــــــيــــــــــان 
تــشــوامــيــنــي ورافــــايــــل فــــاران، 
الذي حمل شارة القيادة على 
مـــركـــزيـــهـــمـــا أســـاســـيـــيـــن، فــي 
ل مدرب بطلة العالم 

ّ
حين فض

ــبـــدالء  1998 و2018 مـــنـــح الـ
فــرصــة الــمــشــاركــة عــلــى غـــرار 
كــيــنــغــســلــي كــــومــــان وثــنــائــي 
الهجوم إدواردو كامافينغا 
ورانــــــدال كــولــو مـــوانـــي الـــذي 
خـــــاض مــــبــــاراتــــه األولـــــــى فــي 
النهائيات، والحارس ستيف 

مانداندا.

أكبر العب في النهائيات

ــات مــــانــــدانــــدا فــــي ســن  ــ ــ وبـ
 أكبر 

ً
 و247 يــومــا

ً
الـــ 37 عــامــا

العـــب يــشــارك فــي مـــبـــاراة في 
ــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم فــي  نـــهـــائـ
ــام بـــرنـــار  ــ تــــاريــــخ فـــرنـــســـا، امــ
الما الذي شارك في سن الـ 37 
 أمام انكلترا 

ً
 و148 يوما

ً
عاما

فــــي ســبــتــمــبــر 2000، حــســب 
ات. وكالة »أوبتا« لاحصاء

وأشــــــــــرك ديـــــشـــــان الــــمــــدافــــع 
أكـــســـل ديـــــــــزازي لــيــصــبــح أّول 
العب فرنسي يخوض مباراته 
الدولية االولى في كأس العالم 
منذ غابريال دو ميشال في 13 

يوليو 1966 أمام المكسيك.
بدوره، أدخل جال القادري 
مــــــــــدرب تـــــونـــــس الـــــعـــــديـــــد مـــن 
الــتــغــيــيــرات عــلــى تشكيلته في 
جميع المراكز، فأشرك وجدي 
ــلـــي مـــعـــلـــول عــلــى  كـــشـــريـــدة وعـ
الـــــرواقـــــيـــــن، والــــثــــاثــــي أنـــيـــس 
بــن ســلــيــمــان ومــحــمــد عــلــي بن 
رمضان والخزري في المقدمة.

وعــــــانــــــى مـــنـــتـــخـــب »نــــســــور 
قــــــــرطــــــــاج« ضــــــغــــــوطــــــات جـــمـــة 
حــــتــــى قــــبــــل دخــــــولــــــه أرضــــيــــة 
الـــمـــلـــعـــب، فــالــنــقــطــة الـــوحـــيـــدة 
التي حصدها من تعادل ثمين 
أمـــام الــدنــمــارك )صــفــر - صفر( 
وخسارة أمام أستراليا صفر - 
1 أجبرته على اجتراح معجزة 

تحققت أمام »الديوك«.

هدف أبيض للغندري

اعــــــتــــــقــــــدت تـــــــونـــــــس انــــهــــا 

 
ً
افــتــتــحــت الــتــســجــيــل ســريــعــا

بعد ركلة حرة نفذها الخزري 
وتــابــعــهــا نــــادر الــغــنــدري في 
الـــشـــبـــاك، إال أن الـــحـــكـــم رفـــع 
راية التسلل على مدافع نادي 

اإلفريقي )8(.
ــخــــــزري بـــركـــلـــة  وطـــــالـــــب الــــ
جــزاء بعدما اخترق المنطقة 
 )13(، ومــــن 

ً
ــــط أرضــــــــــا ــقـ ــ وسـ

هجمة مرتدة سريعة وصلت 
الــكــرة إلـــى فــوفــانــا ومــنــه إلــى 
كومان المندفع داخل المنطقة 
ســـددهـــا إلــــى جــانــب الــمــرمــى 

.)25(

 
ً
ــــددا ــــجـ وهــــــــدد الــــــخــــــزري مـ
الــمــرمــى الــفــرنــســي بتسديدة 
ــارج الــمــنــطــقــة  ــ بـــعـــيـــدة مــــن خــ
ــارس مـــانـــدانـــدا  ــ ــحـ ــ صــــدهــــا الـ
)35(، قبل أن يعيد الكّرة قبل 
صــافــرة الــنــهــايــة مـــرت عالية 

فوق المرمى )2+45(.
الخزري يحرز الهدف

ــرة في  ــكـ وخـــســـر فـــوفـــانـــا الـ
منتصف الملعب بعد ضغط 
ــــن الـــســـخـــيـــري لـــتـــصـــل إلـــى  مـ
الـــخـــزري الــــذي تــوغــل وراوغ 
وســدد كــرة خادعة في شباك 
58( لـــيـــحـــتـــفـــل  مـــــــانـــــــدانـــــــدا )

مـــــع الـــجـــمـــاهـــيـــر فـــــي أجـــــــواء 
هستيرية، قــبــل أن يستبدله 
المدرب بعد دقيقتين بمهاجم 
أودنـــســـي الــدنــمــاركــي عــصــام 

الجبالي.
ــــات الـــخـــزري أول العــب  وبـ
إفريقي في تاريخ كأس العالم 
ــي ثـــــاث مـــبـــاريـــات  يـــســـجـــل فــ
 
ً
مــتــتــالــيــة خـــاضـــهـــا أســـاســـيـــا

)أمام بلجيكا وبنما عام 2018 
وفرنسا 2022(.

وأجــــــــــــرى ديــــــشــــــان أربــــعــــة 
تـــغـــيـــيـــرات لـــتـــنـــشـــيـــط فــريــقــه 
فأدخل أدريان رابيو ومبابي 

غـــــــريـــــــزمـــــــان وديــــمــــبــــيــــلــــيــــه، 
فــســدد األخــيــر كــرة مــن خــارج 
الــمــنــطــقــة بــيــن يـــدي الــحــارس 
أيمن دحمان )81(، الــذي عاد 
وتصدى لتسديدة من مبابي 
)89(، فيما مرت تسديدة كولو 
مـــوانـــي قــــرب الـــقـــائـــم األيـــســـر 

.)90(
وصــــــــد دحــــــمــــــان كــــــــرة مـــن 
مسافة بعيدة لمبابي )3+90(، 
فيما شــهــد الــدقــائــق األخــيــرة 
فورة هجومية فرنسا أسفرت 
ــاتــــل لـــغـــريـــزمـــان  ــــدف قــ عــــن هــ
بـــعـــد مــعــمــعــة داخــــــل مــنــطــقــة 

الجزاء التونسية، إال أن حكم 
الفيديو المساعد »في آيه آر« 
الـــغـــى الــــهــــدف بــــداعــــي تــســلــل 
عــلــى مــهــاجــم أتــلــتــيــو مــدريــد 

اإلسباني )8+90(.
ولـــــــم يـــســـبـــق لــــفــــرنــــســــا أن 
خــــــســــــرت أمـــــــــــام تــــــونــــــس فـــي 
ــع السابقة  الــمــواجــهــات األربــ
 بأن 

ً
)فــوزان وتــعــادالن(، علما

اللقاء األخير بينهما انتهى 
بالتعادل 1-1 في مايو 2010.

نسور قرطاج مرفوعو الرأس
وّدعوا المونديال بفوز تاريخي على فرنسا بطلة العالموّدعوا المونديال بفوز تاريخي على فرنسا بطلة العالم

فرحة الخزري بالهدف



كاليدو 
كوليبالي

    المباراة في سطور

المباراة: الدنمارك - أستراليا 0-1

الملعب: الجنوب، الوكرة
ً
الجمهور: 41232 متفرجا

الدور األول - الجولة الثالثة 
األخيرة

المجموعة الرابعة

الحكم: الجزائري مصطفى غربال

األهداف:

أستراليا: ماثيو ليكي )60(

- اإلنذارات:

الدنمارك: روبرت سكوف )75(

أستراليا: عزيز بهيتش )4(، ميلوش 
ديغينيك )57(

التشكيلتان:

الــــــــدنــــــــمــــــــارك: كـــــاســـــبـــــر شــــمــــايــــكــــل - 
راســــمــــوس كــريــســتــنــســن )ألـــكـــســـنـــدر 
بــاه، 46(، يواكيم أندرسن، أندرياس 
ــم مـــايـــهـــلـــي  ــ ــيــ ــ ــواكــ ــ كــــريــــســــتــــنــــســــن، يــ
)أنــدريــاس كــورنــيــلــيــوس، 70( - بيار 
إميل هويبيرغ، كريستيان 
إريكسن، ماتياس ينسن 
ــيـــل دامــــســــغــــارد،  ــكـ ــيـ )مـ
59( - أندرياس سكوف 

أولسن )روبرت سكوف، 69(، مارتين 
بـــرايـــثـــوايـــت )كـــاســـبـــر دولــــبــــرغ، 59(، 

يسبر ليندرستروم

المدرب: كاسبر هيولماند

أســـتـــرالـــيـــا: مـــاثـــيـــو رايــــــن - مــيــلــوش 
ديغينيك، كــاي رولـــز، هــاري ســوتــار، 
ــــوي، رايــلــي  عـــزيـــز بــهــيــتــش - آرون مـ
ماكغري )بايلي رايت، 74(، جاكسون 
ــغ غـــــودويـــــن )كـــيـــانـــو  ــريــ ــــن، كــ ــايـ ــ ــرفـ ــ إيـ
بـــاكـــوس، 46( - مــاثــيــو لــيــكــي )أيــديــن 
هـــروســـتـــيـــتـــش، 89(، مــيــتــشــل ديــــوك 

)جايمي ماكالرين، 82(

المدرب: غراهام أرنولد.

 )أ ف ب(

غرامة على منتخب السنغال

تلقى المنتخب السنغالي غرامة مالية بقيمة عشرة آالف فرنك 
ســويــســري )عــشــرة آالف و500 دوالر( بعد حــضــور الــمــدرب فقط 
دون وجود أي العب خالل المؤتمر الصحافي الذي سبق مباراة 

اإلكوادور في المونديال.
وقبل المواجهة التي حسمها منتخب السنغال بهدفين مقابل 

هــدف ليبلغ دور الـــ 16 للمونديال، حضر سيسيه فقط 
المؤتمر الصحافي االثنين ولم يحضر الالعب كريبين.

وكــان المنتخب األلماني أيضا تلقى نفس الغرامة 
المالية بسبب المخالفة ذاتها التي وقعت خالل المؤتمر 

الصحافي الذي سبق المواجهة أمام إسبانيا.

المدرب السنغالي أليو سيسيه

ماتيوس يستبعد تكرار سيناريو 2018
يـــرى األســـطـــورة األلــمــانــي لــوثــار مــاتــيــوس أن 
مــنــتــخــب بـــــالده بـــقـــيـــادة الــــمــــدرب هــانــســي فليك 

سيتأهل لدور الـ 16 لمونديال قطر 2022.
ويــلــتــقــي مــنــتــخــب ألـــمـــانـــيـــا نـــظـــيـــره مــنــتــخــب 
كوستاريكا اليوم وال بديل أمامه سوى الفوز مع 
عدم فوز اليابان على إسبانيا في المباراة األخرى 

بـــالـــمـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة، 
مــن أجـــل بــلــوغ الـــدور 

الثاني للمونديال.
وخـــــــــــــرجـــــــــــــت 
الـــــــمـــــــاكـــــــيـــــــنـــــــات 
األلمانية من دور 
المجموعات في 
مــونــديــال روسيا 

2018 بعد الخسارة 
فـــــــــــي الـــــــــمـــــــــبـــــــــاراة 

الـــــحـــــاســـــمـــــة 
أمــــــــــــــام 

كــوريــا الجنوبية، لكن مــاتــيــوس استبعد تكرار 
نفس السيناريو.

وكــتــب مــاتــيــوس فــي عــمــود لصحيفة »بــيــلــد« 
أمس: »لدينا العبون لم يكونوا موجودين حينها، 
الــمــدرب اآلن هانسي فليك وليس يواخيم لوف، 
وكوستاريكا ليست قوية مثل كوريا الجنوبية«.

وتوقع ماتيوس 61 عاما أن يحقق المنتخب 
األلماني »فوزا كبيرا« على كوستاريكا، سيساعد 
عــلــى الــتــأهــل إذا فــــازت الـــيـــابـــان عــلــى إســبــانــيــا، 
مشيرأ إلى أن »فرصتنا في التأهل أكبر من خطر 

خروجنا«.
وبشأن تعادل ألمانيا مع إسبانيا بهدف لمثله، 
قال »لقد قدموا مباراة جيدة، تحسنوا واستحقوا 
النقطة الرائعة، المزايا األلمانية التي افتقدناها 

مؤخرا، عادت«.
وأظهر استطالع رأي لموقع »يوجوف« أن 37 
فــي المئة فقط مــن األلــمــان سيتابعون الــمــبــاراة 
أمــام كوستاريكا، بعدما أشــار %24 فقط في 
استطالع سابق أنهم سيتابعون المباراة 
أمـــام الــيــابــان مقابل 33 فــي المئة أكــدوا 
أنهم سيشاهدون المباراة أمام إسبانيا.
)د ب أ(

تأهل منتخب أستراليا للدور
 الـ 16 في مونديال قطر 

2022، إثر فوزه الثمين على 
نظيره الدنماركي بهدف 
نظيف، أمس، في الجولة 

األخيرة من منافسات 
المجموعة الرابعة.

وضــع ماثيو ليكي المنتخب 
األسترالي في الدور ثمن النهائي 
ــه،  ــاريــــخــ ــة فـــــي تــ ــيــ ــانــ ــثــ ــمــــرة الــ ــلــ لــ
ــوز  ــفـ وذلـــــــك بــتــســجــيــلــه هــــــدف الـ
عــلــى الـــدنـــمـــارك 1 - صــفــر أمــس 
على ملعب الــجــنــوب فــي الــوكــرة 
بـــالـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة األخــــيــــرة مــن 
مــنــافــســات الــمــجــمــوعــة الــرابــعــة 

لمونديال قطر 2022.
وسجل مهاجم ملبورن سيتي 
هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 
60، ليمنح أبطال آسيا لعام 2015 
ــتـــأهـــل لــثــمــن الــنــهــائــي  بـــطـــاقـــة الـ
لــلــمــرة الــثــانــيــة بــعــد 2006 حين 
انتهى مشوارهم على يد إيطاليا 

)صفر - 1(.
ــن هــــدفــــه  ــ ــ ــكــــي عـ ــيــ ــدث لــ ــ ــ ــحـ ــ ــ وتـ
ــه في  : »أعــتــقــد أنـ

ً
الــحــاســم، قـــائـــال

هذه اللحظات ال يمكنك التفكير 
. ليس لديك الوقت للتفكير. 

ً
كثيرا

ــــل شــــــيء بـــســـرعـــة.  ــل كـ ــد حـــصـ ــقـ لـ
كــانــت تــمــريــرة رائـــعـــة... سددتها 
أرضية وقوية، ومن الصعب على 

الحارس صدها«.
وتــابــع »مـــا أن رأيــتــهــا تــدخــل، 
ــة.  ــارمـ ــعـــرت بـــســـعـــادة عـ حـــتـــى شـ
ــة  أعـــتـــقـــد أنـــــه كـــــان يــمــكــنــكــم رؤيــ
حجم المشاعر من الطريقة التي 
احتفلت بها. أشعر بفخر كبير. 
كما تعلمون، عملنا بجهد كبير... 
هدفي األول في كــأس العالم هو 
على األرجح أحد أهم األهداف في 

مسيرتي وبالنسبة للمنتخب«.

 على المسافة ذاتها 
وبـــــــــالـــــــــفـــــــــعـــــــــل، ســـــيـــــتـــــذكـــــر 

 
ً
األســــتــــرالــــيــــون ولـــيـــكـــي طـــويـــال

ــــذي رفــــع رصــيــد  هــــذا الـــهـــدف الـ
ــيــــروز« الــــى 6 نـــقـــاط في  »ســــوكــ
المركز الثاني بــفــارق األهــداف 
خلف فرنسا بطلة العالم التي 
ــا قــبــل  ــهـ ــلـ ــأهـ كــــانــــت ضــــامــــنــــة تـ
سقوطها أمس األربعاء بهدف 
أمــــام تــونــس الــتــي حــلــت ثالثة 
بأربع نقاط، مقابل نقطة يتيمة 

للدنمارك.
وتــلــعــب أســـتـــرالـــيـــا فـــي ثمن 
النهائي ضد متصدر المجموعة 
الثالثة، في حين تلعب فرنسا 
مع ثاني هــذه المجموعة التي 
ــدا  ــنــ ــولــ ــم األرجــــنــــتــــيــــن وبــ تــــضــ

والسعودية والمكسيك.
ــا  ــيـ ــرالـ ــتـ وأجــــــــــرى مــــــــدرب أسـ
 
ً
 واحـــدا

ً
غــراهــام آرنــولــد تــعــديــال

على التشكيلة التي فازت على 
ــــي الـــجـــولـــة  ـــر فـ ـــفــ تــــونــــس -1صــ
ــة، إذ أشــــــــرك مـــيـــلـــوش  ــيــ ــانــ ــثــ الــ
ديــــغــــيــــنــــيــــك بـــــــــــــداًل مــــــــن فــــــــران 
كاراتشيتش فــي مركز الظهير 

األيمن.
وبعدما بدأ بكاسبر دولبرغ 
ضـــد تــونــس )صـــفـــر- صــفــر( ثم 
أنــــدريــــاس كــورنــيــلــيــوس أمـــام 
ــمـــدرب  ــرر الـ ــ فـــرنـــســـا )-1  2(، قـ
الــدنــمــاركــي كــاســبــر هيولماند 
 فـــــي الـــخـــط 

ً
ــددا ــ ــجــ ــ الـــتـــعـــديـــل مــ

األمـــــــــامـــــــــي بـــــــــإشـــــــــراك مـــــارتـــــن 
.
ً
برايثوايت أساسيا

ومع استمرار غياب سايمون 
كاير بسبب إصابة في الفخذ، 
حمل كريستيان إريكسن شارة 
القائد في تشكيلة شهدت ثالثة 

تعديالت بالمجمل مقارنة مع 
المباراة ضد فرنسا.

ــانــــت نـــيـــة الــدنــمــاركــيــيــن  وكــ
واضــحــة منذ الــبــدايــة، وهـــددوا 
مرمى الحارس ماثيو راين في 
أكــثــر مــن مناسبة، إن كــان عبر 
مـــاتـــيـــاس يــنــســن أو أنـــدريـــاس 

سكوف أولسن ويواكيم مايهلي، 
لــكــن مـــن دون نـــجـــاعـــة، ليبقى 
التعادل السلبي سّيد الموقف 

حتى نهاية الشوط األول.
وبــــــــدأت أســـتـــرالـــيـــا الـــشـــوط 
الـــثـــانـــي بــتــســديــدة لــجــاكــســون 
ــرمـــى كــاســبــر  إيـــرفـــايـــن عـــلـــت مـ

شمايكل بقليل )48(، ثــم نجح 
ــال آســـيـــا لـــعـــام 2015 فــي  ــطــ أبــ
ــة مــن  ــيـ ــاركـ ــمـ ــدنـ هــــز الـــشـــبـــاك الـ
ــــدة وتــــمــــريــــرة مــن  ــرتـ ــ هـــجـــمـــة مـ
رايلي ماكغري الى ماثيو ليكي 
الـــذي تــالعــب بيواكيم مايهلي 
 قبل أن يسدد في 

ً
 ويمينا

ً
يسارا

الزاوية اليسرى األرضية لمرمى 
شمايكل )60(.

ــن ورفــــاقــــه  ــســ ــكــ وحـــــــــاول إريــ
الــعــودة الـــى الــلــقــاء، فــحــاصــروا 
ــــي مــنــطــقــتــهــم  األســــتــــرالــــيــــيــــن فـ
وحصلوا على بعض الــفــرص، 
لــكــن مـــن دون أن يــنــجــحــوا في 

ترجمتها، لتنتهي المواجهة 
بفوز أسترالي في ثاني مواجهة 
بين المنتخبين في النهائيات 
العالمية بعد مونديال روسيا 
2018 حين تعادال 1-1 في دور 

.
ً
المجموعات أيضا

)أ ف ب(

فرحة العبي المنتخب األسترالي

ليكي يحرز هدفه في مرمى الدنمارك

من النهائي
ُ
من النهائيليكي يضع أستراليا في ث
ُ
ليكي يضع أستراليا في ث

لوثار ماتيوس

أكد كاليدو كوليبالي، صاحب الهدف الثاني الذي ضمن للسنغال 
من نهائي مونديال قطر 

ُ
الفوز على اإلكــوادور )2-1( لتتأهل إلى ث

العب في المباراة، أن فريقه عرف كيف يتخطى واختير أفضل 
غــيــاب ســاديــو مــانــي نجم منتخب »أســود 

التيرانجا«.
ــاراة:  ــبــ ــمــ ــقـــب الــ وصـــــــرح كـــولـــيـــبـــالـــي عـ
 أمة تتسم بالروح 

ً
»السنغال كانت دائما

الجماعية، فريق مــن اإلخـــوة، 10 ماليين 
سنغالي يعيشون داخل السنغال وخارجها«.

وأوضح: »من دون ماني كان األمر أكثر صعوبة. كان 
علينا أن نثبت أكثر من أي وقت مضى أننا فريق. 
إنــه نجمنا، الــرجــل الــرمــزي، كــان علينا العمل 
 وضعنا المزيد 

ً
أكــثــر. أعتقد أنــنــا جميعا

من المواهب«.
ــب أن »مـــســـابـــقـــة  ــ ــالعـ ــ وأضـــــــــاف الـ
أخرى تبدأ اآلن« بالنسبة لفريقه، 
ــتــــصــــار لــضــحــايــا  وأهــــــــدى االنــ
الزلزال الذي وقع في نابولي، 
المدينة اإليطالية التي لعب 
فيها، والتي يعتبرها »بلده 

الثاني«.
 )إفي(

كوليبالي: تجاوزنا غياب مانيكوليبالي: تجاوزنا غياب ماني
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907 ماليين مشاهد للمونديال في الشرق األوسط
أعلنت مجموعة »بي إن » اإلعالمية، الناقل الرسمي 
لبطولة كأس العالم، تخطي عدد المشاهدات األولية 
لحفل افتتاح البطولة ومباريات الجولة األولى من دور 
المجموعات حاجز المليار مشاهدة في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا.
ــــس، إن نــســب  ــمـــي أمــ ــان رسـ ــيـ ــالــــت الـــقـــنـــاة فــــي بـ وقــ
 
ً
المشاهدة تعكس زيــادة بواقع 113 في المئة مقارنة

بالنسب المسجلة في مباريات نفس الجولة من بطولة 
كأس العالم 2018 في روسيا.

وأضافت: »تؤكد اإلحصائيات األولية للمشاهدات 
اإلقبال غير المسبوق من جانب عشاق كرة القدم في 
قام 

ُ
المنطقة على البطولة الممتدة لشهر كامل والتي ت

للمرة األولى في العالم العربي«.
وأوضحت: »تجاوز إجمالي المشاهدين الذين تابعوا 
مباريات الجولة األولى لدورة المجموعات من البطولة 
حاجز الـــ 907 ماليين شخص، ووصــل عــدد متابعي 
المباراة االفتتاحية التي جمعت المنتخبين القطري 
واإلكوادوري إلى 99.24 مليون مشاهد، في زيادة بلغت 
86 في المئة عن المباراة االفتتاحية للنسخة الماضية 

من البطولة، وأقل بنسبة بسيطة من مشاهدات مباراة 
الـــدور قبل النهائي فــي 2018 بين إنكلترا وكــرواتــيــا 
التي بلغت 99.4 مليونا، كما سجلت مــبــاراة هولندا 
والسنغال في المجموعة األولى مشاهدة 44.6 مليون 
شخص، بينما بــدأت إيــران، أحد المنتخبات الممثلة 
لمنطقة الــشــرق األوســـط وشــمــال إفريقيا وواحـــد من 
خمسة منتخبات تتنافس في قطر هذا الشهر، مشوارها 
في البطولة بهزيمة أمام المنتخب اإلنكليزي في مباراة 
تابعها أكثر من 80.7 مليون مشاهد، بمن فيهم 60 في 
المئة من السكان البالغين في إيران، وسجل المنتخب 
الويلزي عودته األولــى إلــى بطولة العالم لكرة القدم 
منذ عام 1958 في مباراة جمعته مع منتخب الواليات 
المتحدة وانتهت بالتعادل اإليجابي بهدف لكل فريق 

وتابعها 26.5 مليون مشاهد«.

السعودية واألرجنتين 

وتــابــعــت: »كــمــا خـــاض الــمــنــتــخــب الــســعــودي ثاني 
أكثر المباريات مشاهدة في البطولة حتى اآلن، حيث 

تــابــع 99.3 مــلــيــون مــشــاهــد الــفــوز الــتــاريــخــي المبهر 
على األرجــنــتــيــن بهدفين لــهــدف، مــن بينهم نحو 18 
مليون مشاهد بالغ من المملكة العربية السعودية، 
أي نسبة 71 بالمئة من السكان البالغين في المملكة، 
الذين يتابعون األداء األبرز للصقور على اإلطالق في 
جميع نسخ بطولة العالم لكرة القدم، ووصلت أعداد 
متابعي مــبــاراة بولندا والمكسيك ضمن المجموعة 
الــثــالــثــة، والـــتـــي انــتــهــت بــالــتــعــادل الــســلــبــي إلـــى 30.7 

مليون مشاهد«.
وقــالــت: »ســجــلــت مــبــاراة المنتخب الــتــونــســي أمــام 

الدنمارك ضمن المجموعة الرابعة 63.4 مليون مشاهدة 
في المنطقة، تشمل 75 بالمئة من إجمالي البالغين 
فــي تــونــس، وانــتــهــت الــمــبــاراة بــالــتــعــادل السلبي بين 
الطرفين. بينما تابع 71.9 مليون شخص أولى مباريات 
المنتخب الفرنسي بطل العالم في رحلته للدفاع عن 
اللقب، والتي فــاز فيها على أستراليا بأربعة أهــداف 

مقابل هدف واحد«.
وتابع البيان أن أكثر من 82.2 مليون شخص في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا شاهدوا الفوز 
الــمــفــاجــئ للمنتخب الــيــابــانــي عــلــى نــظــيــره األلــمــانــي 
حامل لقب بطولة العالم أربــع مــرات ضمن مباريات 
المجموعة الخامسة، في حين شاهد 52.4 مليون متابع 
فــوز الــمــاتــادور اإلســبــانــي الــســاحــق على كوستاريكا 

بنتيجة 7 -صفر.
وشــاهــد 57.2 مليون شخص الــمــبــاراة االفتتاحية 
للمنتخب المغربي فــي المجموعة الــســادســة، والتي 
انــتــهــت بــالــتــعــادل الــســلــبــي أمــــام الــمــنــتــخــب الــكــرواتــي 
وصيف النسخة الماضية من البطولة، بينما شاهد 
26.7 مليون آخرون مباراة المنتخب الكندي في عودته 

المنتظرة إلى الساحة الكروية العالمية، والتي انتهت 
بخسارته بهدف وحيد أمام المنتخب البلجيكي.

ـــعـــد مـــبـــاراة الـــبـــرازيـــل وصــربــيــا فـــي الــمــجــمــوعــة 
ُ
وت

ــتـــي انــتــهــت بــهــدفــيــن لــصــفــر لمصلحة  الـــســـابـــعـــة، والـ
راقصي السامبا أبطال العام خمس مرات، ثالث أعلى 
المباريات متابعة في البطولة حتى اآلن مع 95.6 مليون 
مشاهد. وتابع 11.1 مليون شخص المباراة الثانية 
في المجموعة ذاتها والتي فازت فيها سويسرا على 

الكاميرون بنتيجة0-1.
كما شــاهــد 64 مليون شخص اإلنــجــاز التاريخي 
الجديد للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي 
أصبح أول العــب يسجل في خمس نسخ متتالية من 
بطولة العالم لكرة القدم، عندما فــازت البرتغال على 
غــانــا بنتيجة 3/2، بينما تــابــع 8.1 مــاليــيــن شخص 
المباراة التي سبقتها في اليوم ذاته بين األوروغواي 
وكــوريــا الجنوبية، والــتــي انتهت بــالــتــعــادل السلبي 

بين الطرفين.
)د ب أ(

رونالدو يغيب عن التدريبات
قالت ابنة أســطــورة كــرة القدم البرازيلية بيليه عبر وسائل 
التواصل االجتماعي، أمس، إنه تم نقل والدها إلى المستشفى 
في إطار عالجه من السرطان، مضيفة أنه ليس هناك »أي مفاجأة« 

وأن الحالة »ليست حرجة«.
 على »إنــســتــغــرام« بعد أن 

ً
وكتبت كيلي ناسيمنتو مــنــشــورا

ذكرت شبكة )ئي. إس .بي .إن( البرازيلية أن بيليه تم إدخاله إلى 
مستشفى ألبرت أينشتاين بسبب وجود »تورم عام« وأنه يخضع 

 لمشكالته الصحية.
ً
لعدة فحوصات إلجراء تقييم أكثر تعمقا

وكتبت ناسيمنتو »الكثير من اإلشعارات في وسائل اإلعالم 
أمس، فيما يتعلق بصحة والدي. إنه في المستشفى ينظم عالجه.
»الــحــالــة ليست حــرجــة كما أنــه ال تــوجــد أي توقعات جديدة 
 للعام الجديد وأعد 

ً
مزعجة. سأكون مــوجــودة هناك اســتــعــدادا

بنشر بعض الصور«.
ــا مــن الــقــولــون في  « قــد اســتــأصــل ورمـ

ً
ــان بيليه »82 عــامــا وكـ

سبتمبر 2021، ومنذ ذلك الحين يدخل ويخرج من المستشفى 
لتلقي العالج بشكل منتظم.

وذكرت شبكة )إي. إس .بي .إن( البرازيلية أن بيليه كان يعاني 
مــن مشاكل فــي القلب وأبـــدى طاقمه الطبي قلقا مــن أن عالجه 

الكيميائي لم يحقق النتائج المتوقعة.
ولم يرد مدير أعمال بيليه ومستشفى ألبرت أينشتاين على 

الفور على طلبات للتعليق.

غاب نجم كرة القدم البرتغالي الشهير 
ــا( عــن  ــامــ كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو )37 عــ
ــبـــات مــنــتــخــب بــــــالده، أمـــــس، حيث  تـــدريـ
يستعد الفريق لمواجهة منتخب كوريا 
 في الجولة الثالثة األخيرة 

ً
الجنوبية غدا

مــن مــبــاريــات الــــدور األول ببطولة كــأس 
العالم في قطر.

وأشارت وسائل اإلعالم البرتغالية إلى 
أن الــالعــب المخضرم اكتفى بجلسة في 

الجيم، وأنه ال يعاني أي إصابة.
وكــان تقرير إعالمي أثــار الجدل حول 
الالعب، وأنه يقترب من االنتقال إلى نادي 
النصر السعودي بعد انتهاء مشاركته في 
المونديال الحالي، نظرا ألن رونالدو فسخ 
عقده مــع مانشستر يونايتد اإلنكليزي 

قبل أيام.

ــدت تـــــدريـــــبـــــات الـــمـــنـــتـــخـــب  ــ ــهـ ــ ــا شـ ــمــ كــ
البرتغالي، أمـــس، غــيــاب الالعبين نونو 

مينديز ودانيلو بيريرا لإلصابة.
ــان الــظــهــيــر األيـــســـر مــيــنــديــز خــرج  ــ وكـ
مصابا من مباراة الفريق التي فاز فيها 
الــمــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي عــلــى أوروغـــــــواي 
2 - صفر، االثنين الماضي، فيما تعّرض 
بيريرا إلصــابــة بكسر فــي 3 مــن ضلوعه 
خالل تدريبات الفريق األسبوع الماضي.
)د ب أ(

بيليه مع كؤوس العالم التي توج بها

 بيليه يدخل المستشفى بيليه يدخل المستشفى

خسر المنتخب السعودي 
أمام نظيره المكسيكي 

1-2 في ختام منافسات 
المجموعة الثالثة لبطولة 

كأس العالم.

ــلـــم الـــســـعـــوديـــة  بــــــــّددت الـــمـــكـــســـيـــك حـ
بــتــكــرار إنــجــاز عـــام 1994 وبــلــوغ الـــدور 
ثــمــن الــنــهــائــي بــالــفــوز عليها 2-1 أمــس 
عــلــى مــلــعــب لــوســيــل، ضــمــن مــنــافــســات 
الــمــجــمــوعــة الــثــالــثــة مـــن مــونــديــال قطر 
2022، لــكــنــهــا وّدعـــــت الــمــســابــقــة معها 
ــفـــارق األهــــــداف عـــن بــولــنــدا  لــتــخــلــفــهــا بـ
التي خسرت أمام األرجنتين صفر-2 في 

المجموعة ذاتها.
تقدمت المكسيك بهدفي هنري مارتن 
)47( ولــــويــــس تــشــافــيــس )52(، وردت 
السعودية بهدف متأخر لسالم الدوسري 

.)5+90(
ــيـــن الــمــجــمــوعــة  ــتـ ــنـ وتــــصــــدرت األرجـ
برصيد 6 نقاط مقابل 4 نقاط لبولندا 
التي تأهلت بفارق األهداف عن المكسيك، 
فــي حين تجمد رصــيــد السعودية عند 

3 نقاط.
وكــــــان الــمــنــتــخــب الــــســــعــــودي يــمــنــي 
النفس ببلوغ الــدور ثمن النهائي، كما 
فعل عام 1994، لكن بعد البداية النارية 
عندما تفوق على األرجنتين 2-1، خسر 
مباراتيه التاليتين أمام بولندا صفر-2 

والمكسيك.
وأجــــرى مــــدرب الــســعــوديــة الفرنسي 
ــنــــارد ثـــالثـــة تـــبـــديـــالت على  هــيــرفــيــه ريــ

تشكيلته األخـــيـــرة ضـــد بــولــنــدا بينها 
ــاف، فــزج  ــقـ اثــنــان بــداعــي اإلصـــابـــة واإليـ
بــســلــطــان الـــغـــنـــام، وحـــســـان الــتــمــبــكــتــي، 
وعــلــي الــحــســن بـــداًل مــن محمد الــبــريــك، 

وعبدالله المالكي، وسامي النجعي.
ويــغــيــب الــبــريــك بــداعــي اإلصـــابـــة في 
حين تلقى المالكي بطاقة صفراء ثانية 

في البطولة منعته من المشاركة.
ــد الــمــكــســيــك  ــائـ ــاب قـ ــ فــــي الـــمـــقـــابـــل، غـ

اندريس غواردادو بداعي اإلصابة.
ــاراة وقـــد  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــت الـــمـــكـــســـيـــك الـ ــلـ ــ ودخـ
فــشــلــت فـــي تــســجــيــل أي هــــدف فـــي آخــر 
أربــــع مــبــاريــات لــهــا فــي نــهــائــيــات كــأس 
 مــنــذ هــــدف خــافــيــيــر 

ً
الـــعـــالـــم وتـــحـــديـــدا

هــرنــانــديــس »تشيتشاريتو« فــي مرمى 
كوريا الجنوبية في مونديال عام 2018.
ولــم تخسر المكسيك في 6 مباريات 
جمعتها مع السعودية، ففازت 5 مرات 
وتعادلتا مرة واحدة، واقيمت المباريات 
الخمس األولى جميعها في الفترة بين 
1995 و1999 فـــي كــــأس الــــقــــارات وفــي 

مباريات ودية.
وهــي الــمــرة األولـــى التي تفشل فيها 
المكسيك فــي بــلــوغ ثــمــن الــنــهــائــي بعد 

.
ً
سبع محاوالت ناجحة تواليا

كانت المكسيك الطرف األفضل في ربع 

الساعة االول مــع نسبة استحواذ على 
الكرة بلغ 73 في المئة.

تألق العويس 

ــقــــذ مــحــمــد الـــعـــويـــس مــــرمــــاه مــن  وأنــ
هدف أكيد عندما خرج للتصدي النفراد 
اليكسيس فيغا )3(، ومرر سالم الدوسري 
كــرة متقنة داخــل المنطقة باتجاه كنو 
 
ً
الــذي سيطر عليها لكنه سددها عاليا
)7(، ثــم انــبــرى كنو لركلة حــرة مباشرة 
على مشارف المنطقة فجاءت كرته فوق 

العارضة )14(.
وتـــوالـــت الــهــجــمــات الــمــكــســيــكــيــة من 
 على مرمى 

ً
 حقيقيا

ً
 تشكل خطرا

ّ
دون أن

الــعــويــس الـــذي تــألــق أمــامــه ربــاعــي خط 
الدفاع في ابعاد الخطر.

وبــعــد هجمة ســعــوديــة منسقة سدد 
علي الحسن كرة رأسية مرت الى جانب 
القائم األيمن في الوقت بدل الضائع من 

الشوط االول.
وتدخل العويس في ابعاد كرة خطيرة 
فـــي مــطــلــع الـــشـــوط الـــثـــانـــي لــهــيــرفــيــنــغ 

لوسانو.
ومن الركلة الركنية وصلت الكرة الى 
الالعب سيسار مونتيس مررها بالكعب 

ليتابعها هنري مارتن من مسافة قصيرة 
داخل الشباك )48(.

واحتسب الحكم ركلة حرة للمكسيك 
انــبــرى لــهــا لــويــس تــشــافــيــس وأودعــهــا 
 
ً
الزاوية العليا لمرمى السعودية معززا
تقدم فريقه )52(. وكاد تشافيس يسجل 
من ركلة مماثلة لكن العويس طــار لها 

وأبعدها )73(.
ورمى المنتخب المكسيكي بكل ثقله 
في ربع الساعة األخير، ألن إضافة هدف 
جديد كانت ستمنحه البطاقة الثانية 
بحسب مــجــريــات الــمــبــاراة األخــــرى في 
الــمــجــمــوعــة، وبــالــفــعــل ســجــل هــدفــيــن لم 
يــحــتــســبــا بـــداعـــي الــتــســلــل، قــبــل أن تــرد 
السعودية في الوقت بــدل الضائع عبر 
مــهــاجــمــهــا ســالــم الـــدوســـري مـــن انــفــراد 

بالحارس أوتشوا.
وبــــات الــــدوســــري ثــانــي العــــب عــربــي 
يسجل ثالثة أهداف في النهائيات معاداًل 
رقـــم مــواطــنــه ســامــي الــجــابــر، عــلــمــا أنــه 

أضاع ركلة جزاء ضد بولندا.
)أ ف ب(
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أكـــد مــديــر إدارة عــاقــات الــشــركــاء 
في اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، 
خــالــد مــحــمــد الــســويــدي، أن بــرنــامــج 
التجربة الثقافية والترفيهية، الــذي 
أعدته اللجنة المنظمة لبطولة كأس 
العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في 
قطر، يشهد باقة واسعة من العروض 
ــــي تـــضـــمـــن لــجــمــيــع  ــتـ ــ ــة الـ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ واألنـ
المشجعين أوقاتا رائعة مليئة بالمرح 

والتسلية. 
وأشار إلى أن تجربة الجمهور لن 
تقتصر على حــضــور الــمــبــاريــات في 
مـــاعـــب الــبــطــولــة فــحــســب، بـــل تتيح 
 لــاســتــمــتــاع 

ً
أمــامــهــم الــفــرصــة أيـــضـــا

بجوانب ثقافية وترفيهية أخرى خال 
المونديال. 

وقـــــال الـــســـويـــدي فـــي تــصــريــحــات 
لموقع اللجنة العليا على اإلنترنت، 
أمس األول »تعد مناطق الفعاليات في 
كورنيش الدوحة أكبر وجهة ترفيهية 
للمشجعين خــال كــأس الــعــالــم قطر 
2022، حيث تتسع ألكثر من 120 ألف 

شخص«. 
ــاطـــــق  ــ ــنـ ــ وأضـــــــــــــــــــاف »تــــــشــــــتــــــمــــــل مـ
الفعاليات على مجموعة متنوعة من 

العروض االحتفالية ومنافذ وعربات 
ــهــــوة ومــخــتــلــف  ــقــ ــيـــع األطـــعـــمـــة والــ بـ
الـــمـــشـــروبـــات، كـــمـــا تـــضـــم مــســاحــات 
مــائــمــة لــجــمــيــع أفـــــراد الــعــائــلــة، بما 
يلبي احتياجات ومتطلبات كل فئات 

المشجعين خال المونديال«. 

توجه الجاليات 

وتابع السويدي: »عملنا عن كثب 
مع العديد من الشركاء ومجموعات 
الجاليات، لتعزيز التجربة الثقافية 
للجمهور، وتقديم باقة من األنشطة 
والعروض التي تحتفي بكل ما تتميز 
به الدولة المستضيفة خال المهرجان 
ــــذي يــســتــقــطــب  ــروي الـــعـــالـــمـــي، الــ ــكــ الــ
حشود المشجعين من حول العالم، مع 
تسليط الضوء على التنوع الثقافي 
الــثــري فــي الــبــاد، والـــذي يشعر معه 

الجميع بأن قطر بلدهم الثاني«.
ــان بــرنــامــج الــتــجــربــة الثقافية  وكــ
والــتــرفــيــهــيــة، الـــــذي تــنــظــمــه الــلــجــنــة 
الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع واإلرث، قـــد قــدم 
فعالياته المتميزة خال كأس العالم 
لألندية، وكأس العرب، وكأس األمير، 

وغيرها من بطوالت كــرة القدم التي 
استضافتها الــدولــة خــال السنوات 

الماضية. 
وفـــي ضـــوء الــنــجــاح الــهــائــل الـــذي 
حققته هذه األنشطة الترفيهية خال 

بــطــوالت سابقة؛ تشهد بطولة كأس 
الــعــالــم قطر 2022 بــرنــامــج الــعــروض 
الفنية، بهدف خلق تجربة استثنائية 
فريدة للمشجعين خال وجودهم في 
قطر، حيث يقدم 600 فنان أكثر من 6 

آالف عرض فني فريد في 200 موقع 
خال فترة البطولة. 

ويستمتع الجمهور بالعروض في 
مناطق الميل األخير حول االستادات، 
ــافـــات بــالــمــســيــلــة،  وفــــي مــجــمــع الـــحـ

وأماكن إقامة المشجعين، إلى جانب 
ــام فـــي بــعــض الــفــعــالــيــات في  ــهــ اإلســ
مواقع أخــرى مثل كورنيش الدوحة، 
ومهرجان الفيفا للمشجعين، وغيرها 
من وجهات المشجعين مثل مهرجان 
ــة بــالــمــديــنــة  ــيــ ــة لــلــفــنــون األدائــ دريـــشـ

التعليمية. 
وأضــــاف الــســويــدي: »تلقينا أكثر 
من 4 آالف طلب من فنانين مهتمين 
بالمشاركة فــي هــذا الــحــدث العالمي 
الفريد، وبعد دراسة الطلبات بعناية، 
وجــهــنــا الــــدعــــوات لــمــئــات الــفــنــانــيــن 
مـــن أنـــحـــاء الــعــالــم لــعــرض مــواهــبــهــم 
أمــــام جــمــاهــيــر الــمــونــديــال الــقــادمــيــن 
مـــن كـــل مـــكـــان، فــقــد أتــحــنــا مـــن خــال 
هــذا الــمــشــروع فــرصــة مثالية لهؤالء 
الــفــنــانــيــن الــمــوهــوبــيــن لــاســتــمــتــاع 
بــالــمــونــديــال، واالحــتــفــال بثقافاتهم 
وشغفهم وسط المشجعين من أرجاء 
الـــعـــالـــم، خــــال مـــهـــرجـــان عــالــمــي في 
أنـــحـــاء قــطــر، يــجــمــع بــيــن الــفــن وكـــرة 

القدم.« 
وفــي ختام حديثه قــال السويدي: 
»أجــــــــــــــواء كــــــــرة الــــــقــــــدم تــــطــــغــــى عــلــى 
كــورنــيــش الــدوحــة خــال الــمــونــديــال، 

فــاإلثــارة والــحــمــاس يغمران المكان، 
وعشق كــرة القدم يجمع المشجعين 
من أنحاء العالم، هــذا ما نتطلع إلى 
رؤيته، الشغف باللعبة األكثر شعبية 
فــي العالم حاضر هنا فــي كــل مكان، 
ــلـــى امـــــتـــــداد كـــورنـــيـــش  ــا عـ خـــصـــوصـ
الــدوحــة؛ الوجهة المثالية لمشجعي 

مونديال قطر 2022«. 
يذكر أن الفعاليات االحتفالية على 
 
ً
كورنيش الدوحة تشهد إقبااًل واسعا

من جمهور المونديال، الذي تتواصل 
منافساته حتى 18 ديسمبر المقبل، 
حيث يمضي المشجعون مــن أنحاء 
العالم أوقاتا ممتعة مع باقة متنوعة 
من الــعــروض واألنشطة الفنية، على 
ــرات، فــــي أجـــــواء  ــتـ ــلـــومـ ــيـ ــداد 6 كـ ــ ــتـ ــ امـ
مــونــديــالــيــة اســتــثــنــائــيــة، خــــال أول 
نسخة من البطولة في العالم العربي.
)د ب أ(

إحدى الفعاليات على كورنيش الدوحة

السويدي: كورنيش الدوحة أكبر وجهة ترفيهية للمشجعين

تأهل منتخب األرجنتين للدور 
من النهائي، بعد تغلبه على 

ُ
ث

نظيره البولندي بثنائية نظيفة، 
خالل منافسات المجموعة 

الثالثة.

حققت األرجنتين األهم بفوزها 
على بولندا 2- صفر وبلغتا ثمن 
، أمــس، على ملعب 

ً
النهائي مــعــا

»974« في الدوحة، ضمن الجولة 
الــثــالــثــة األخـــيـــرة مـــن مــنــافــســات 
المجموعة الثالثة فــي مونديال 

قطر 2022 لكرة القدم.
وســجــل العــب وســط برايتون 
اإلنكليزي أليكسيس ماك أليستر 
)47(، ومهاجم مانشستر سيتي 
ــيـــزي خـــولـــيـــان ألـــفـــاريـــس  ــلـ ــكـ اإلنـ
ــدفــــي األرجــــنــــتــــيــــن الـــتـــي  )67( هــ
حــقــقــت فــــوزهــــا الـــثـــانـــي تـــوالـــيـــا، 
ورفـــعـــت رصـــيـــدهـــا إلــــى 6 نــقــاط 
منتزعة الصدارة من بولندا التي 
استفادت من هدف الشرف الذي 
ســجــلــتــه الـــســـعـــوديـــة فــــي مــرمــى 
المكسيك )1-2(، لتنتزع الوصافة 
من المنتخب األميركي الشمالي 
بفارق األهداف بعدما تساويا في 

النقاط )4 لكل منهما(.
ــــن، بــطــلــة  ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ وكـــــانـــــت األرجـ
نسختي 1978 و1986، مطالبة 
بــالــفــوز لــضــمــان تــأهــلــهــا بغض 
النظر عن نتيجة المباراة الثانية، 
فتابعت صحوتها عقب خسارتها 
المفاجئة أمام السعودية 1-2 في 
الــجــولــة االولــــى، وحــقــقــت فــوزهــا 

الــثــانــي بــعــد تخطيها المكسيك 
2- صفر.

وبحثت األرجنتين منذ البداية 
عن هز شباك البولنديين، وخلق 
مــهــاجــمــوهــا الــعــديــد مــن الــفــرص 
دون ترجمتها الــى اهـــداف، أمــام 
الـــتـــألـــق الــــافــــت لــــحــــارس مــرمــى 
يــوفــنــتــوس اإليــطــالــي فويتشيخ 
تــشــيــزنــي الــــذي أنــقــذ مـــرمـــاه من 
أكثر من فرصة أبرزها ركلة جزاء 

لميسي.
فـــي الــمــقــابــل، تــكــتــلــت بــولــنــدا، 
ثــالــثــة عــامــي 1974 و1982 التي 
ــة إلـــــــى الـــــفـــــوز أو  ــــت بــــحــــاجــ ــانـ ــ كـ
الــتــعــادل لــضــمــان الــتــأهــل لــلــدور 
ــى مــنــذ عــام  ــ الـــثـــانـــي لــلــمــرة األولــ
1986، في الدفاع ولم تهدد مرمى 
حـــارس أســتــون فــيــا إيميليانو 

مارتينيس بأي فرصة.

فك الشفرة 

وانــتــظــرت األرجنتين الشوط 
الــثــانــي لــفــك شــفــرة دفـــاع بولندا 
وســجــلــت هــدفــيــن كـــانـــا كــافــيــيــن 
لــتــخــطــيــهــا الـــــدور الـــثـــانـــي، حيث 
ــة  ــيــ ــانــ ــــي أســــــتــــــرالــــــيــــــا ثــ ــــاقــ ــتــ ــ ســ
المجموعة الــرابــعــة، فيما تلعب 

بــولــنــدا مـــع مــتــصــدرتــهــا فــرنــســا 
حاملة اللقب.

وهو الفوز الثاني لارجنتين 
على بولندا في ثــاث مواجهات 
ــــأس الـــعـــالـــم، حــيــث  بــيــنــهــا فــــي كـ
ــرة فـــي الـــمـــبـــاراة  ــيــ هــزمــتــهــا األخــ
األولـــى 2-3 فــي شــتــوتــغــارت عام 

1974، وردت األرجنتين التحية 
2-صفر بعد 4 أعوام على أرضها 
ــام 1978 عــنــدمــا تــــوج بلقبها  عــ

العالمي األول.

 4 تبديالت لألرجنتين 

ــيـــن  ــتـ ــنـ وأجـــــــــرى مــــــــدرب األرجـ
ليونيل سكالوني أربعة تغييرات 
على التشكيلة التي تغلبت على 
الـــمـــكـــســـيـــك، فــــدفــــع بــكــريــســتــيــان 
روميرو، وناهويل مولينا، وإنسو 
فــرنــانــديــس، وخــولــيــان ألفاريس 
مـــكـــان لـــيـــســـانـــدرو مــارتــيــنــيــس، 
وغـــونـــســـالـــو مــونــتــيــيــل، وغــيــدو 
رودريغيس، والوتارو مارتينس.
في المقابل، قام مدرب بولندا 
ــــســـــاف مـــيـــخـــنـــيـــيـــفـــيـــتـــش  ــيـ ــ ــــشـ تـ
ــد فــأشــرك المهاجم  بتبديل واحـ
كارول شفيدرسكي مكان مهاجم 
يوفنتوس اإليطالي أركــاديــوش 

ميليك.
وكــــان مــيــســي أول الــمــهــدديــن 
لـــلـــمـــرمـــى الـــبـــولـــنـــدي بــتــســديــدة 
ضـــعـــيـــفـــة مـــــن خــــــــارج الــمــنــطــقــة 
تصدى لها الحارس تشيزني )7(، 
وأخرى من مسافة قريبة ابعدها 

الحارس الى ركنية )10(.

ومرر ميسي كرة على طبق من 
ذهب إلى ماركوس أكونيا سددها 
من داخل المنطقة فوق العارضة 
)17(، ثم تمريرة مماثلة تابعها 
أكونيا برأسه برعونة بين يدي 

تشيزني )19(.
وتهيأت كرة أمام أكونيا داخل 
ــا قـــويـــة بــجــوار  الــمــنــطــقــة ســـددهـ

القائم األيسر )29(.
وكاد دي ماريا يخدع الحارس 
تشيزني من ركلة ركنية مباشرة 
أبعدها فــي توقيت مناسب إلى 

ركنية أخرى لم تثمر )33(.
وجـــــــــــرب فـــــرنـــــانـــــديـــــس حـــظـــه 
بتسديدة بعيدة فــوق العارضة 
)35(، وأهـــــــدر ألـــفـــاريـــس فــرصــة 
محققة الفتتاح التسجيل عندما 
ــدفـــــــاع مــن  ــلــــف الـــــ تـــلـــقـــى كــــــــرة خــ
ــاك الــيــســتــر فتوغل  الــيــكــســيــس مـ
وســـــــددهـــــــا أبـــــعـــــدهـــــا تـــشـــيـــزنـــي 
وتهيأت أمــام مهاجم مانشستر 
سيتي فرفعها عرضية تابعها 
ــه فـــــوق الـــعـــارضـــة  ــرأســ مــيــســي بــ
ــــي وجــــهــــه مــن  وتـــلـــقـــى ضــــربــــة فـ
الــــــحــــــارس فـــاحـــتـــســـبـــهـــا الـــحـــكـــم 
الهولندي داني ماكيلي ركلة جزاء 
بــعــد الــلــجــوء الـــى حــكــم الــفــيــديــو 

المساعد »في أيه آر« )36(.

وانــبــرى ميسي بنفسه لركلة 
جزاء بيسراه لكن تشيزني ابعدها 

بيمناه الى ركنية )39(.
وبـــات تشيزني ثــانــي حــارس 
مـــرمـــى عــلــى اإلطــــــاق )مـــنـــذ عــام 
1966( يــتــصــدى لــركــلــة جـــزاء في 
كــأس الــعــالــم بعد أن تسبب بها 
بــنــفــســه، بـــعـــد الـــفـــرنـــســـي جــويــل 
باتس ضد البرازيل في عام 1986.

وتابع تشيزني تألقه وتصدى 
لـــتـــســـديـــدة قـــويـــة أللـــفـــاريـــس مــن 

داخل المنطقة )43(.
وسدد دي مايا كرة زاحفة من 
داخل المنطقة بين يدي تشيزني 

.)44(

أليستر يريح األرجنتين 

ونجحت األرجنتين في افتتاح 
التسجيل عــبــر مـــاك أليستر اثــر 
تــلــقــيــه كـــرة عــرضــيــة مـــن مولينا 
تابعها بيمناه زاحفة على يمين 

الحارس )47(.
وكاد المدافع كميل غليك يدرك 
التعادل بضربة رأسية اثر ركلة 
حــرة جانبية مــرت بجوار القائم 

األيمن )50(.
ــاك الـــيـــســـتـــر يــضــيــف  ــ وكـــــــاد مــ

الهدف الثاني عندما تلقى كرة من 
البديل نيكوالس تاليافيكو داخل 
المنطقة فسددها قوية بين يدي 

تشيزني )61(.
وعزز ألفاريس تقدم األرجنتين 
بهدف ثــان عندما تلقى كــرة من 
فرنانديس داخل المنطقة فهيأها 
لنفسه وسددها قوية بيمناه على 

يسار تشيزني )68(.
وكــاد ميسي يكفر عن إهــداره 
ركلة الجزاء اثر تلقيه كرة عرضية 
ــراه تــــصــــدى لــهــا  ــســ ــيــ ــا بــ ــهـ ــعـ ــابـ تـ

تشيزني )71(.
وأهدر ألفاريس فرصة الثنائية 
عندما تلقى تمريرة بينية خلف 
الــــدفــــاع مـــن مــيــســي ســـددهـــا في 

الشباك الخارجية )73(.
ــل الوتـــــــــــــارو  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وفـــــــشـــــــل الـ
مـــارتـــيـــنـــيـــس فــــي الــتــســجــيــل مــن 
انفراد أنهاه بتسديدة بعيدة )68(.

وأبعد المدافع ياكوب كيفيور 
ــديــــل اآلخــــــــر نـــيـــكـــوالس  ــبــ كــــــرة الــ
ــاب الـــمـــرمـــى  ــكـــو مـــــن بـــــ ــيـ ــافـ ــيـ ــالـ تـ

.)2+90(
)أ ف ب(

بولندا ترافق راقصي 
من النهائي

ُ
التانغو إلى ث

ميسي خال مباراة األرجنتين مع بولندا

    المباراة في سطور

المباراة: األرجنتين - بولندا 2- صفر
الملعب: استاد 974 في الدوحة

ً
الجمهور: 44089 متفرجا

الدور األول
المجموعة الثالثة - الجولة الثالثة األخيرة

الحكم: الهولندي داني ماكيلي

الهدفان:
األرجنتين: أليكسيس مــاك أليستر )47( 

وخوليان ألفاريس )67(

اإلنذارات:
األرجنتين: ماركوس أكونيا )49(

بولندا: غرزيغورز كريخوفياك )78(

التشكيلتان:
األرجـــنـــتـــيـــن: إيــمــيــلــيــانــو مـــارتـــيـــنـــيـــس - 
ماركوس أكونيا )نيكوالس تاليافيكو، 59(، 
نيكوالس أوتامندي، كريستيان روميرو، 
نــــاهــــويــــل مـــولـــيـــنـــا - إنــــســــو فـــرنـــانـــديـــس 
)خيرمان بيسيا، 79(، رودريغو دي بول، 
اليكسيس ماك أليستر )تياغو ألمادا، 83(- 
خوليان ألفاريس )الوتارو مارتينيس، 79(، 
ليونيل ميسي، أنخل دي ماريا )لياندرو 

باريديس، 59(.
المدرب: ليونيل سكالوني

بولندا: فويتشيخ شتشيزني - ماتي كاش، 

كــمــيــل غــلــيــك، يـــاكـــوب كــيــفــيــور، بــارتــوش 
بيريشينسكي )أرتــــور يــدرزيــتــشــيــك، 72( 
- غـــرزيـــغـــورز كــريــخــوفــيــاك )كــرزيــشــتــوف 
بيونتيك، 83(، كريستيان بييليك )داميان 
شــيــمــانــســكــي ،62(- بــيــوتــر جيلينسكي، 
ــارول شــفــيــدرســكــي )مــيــكــال ســـكـــوراس،  ــ كـ
46(، برزيميساف فرانكوفسكي )ياكوب 

كامينسكي، 46( - روبرت ليفاندوفسكي.
المدرب: تشيساف ميخنييفيتش

)أ ف ب(
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عودة المهاجم المنسي
أطلق مسيرته االحترافية 
مــن زغــــرب قــبــل االنــتــقــال إلــى 
اليــبــزيــغ، لــكــن مــونــديــال قطر 
2022 هو المكان الــذي سمح 
ــــي  لـــلـــمـــهـــاجـــم اإلســــبــــانــــي دانـ
أولمو بتقديم أوراق اعتماده 

أمام العالم بأسره.
ــــي أول  ــا فـ ــيــ شـــــــارك أســــاســ
مـــبـــاراتـــيـــن إلســبــانــيــا بــكــأس 
العالم ضد كوستاريكا )0-7( 
ــد يــعــول  وألــمــانــيــا )1-1(، وقــ
عليه الــمــدرب لويس إنريكي 
ــي الـــمـــواجـــهـــة  ــ مــــــرة أخــــــــرى فـ
االخيرة من دور المجموعات 
ضـــد الـــيـــابـــان، حــيــث سيكون 
الــتــعــادل كــافــيــا لــبــلــوغ الـــدور 

الـ16.
األربـــــــــعـــــــــاء الــــــفــــــائــــــت، فـــي 
ــو  ــمــ ــقــــة 11، وقــــــــع أولــ الــــدقــــيــ
ــا«  ــداف »ال روخــ ــ عــلــى أول أهــ
فـــي مـــونـــديـــال 2022، بــعــدمــا 
ــة  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ تــــــســــــلــــــم الــــــــــكــــــــــرة بـ
ــرمـــى،  ــمـ ــلـ ــره لـ ــ ــهــ ــ ــة وظــ ــلـ ــيـ ــمـ جـ
قـــبـــل أن يـــلـــتـــف حــــــول نــفــســه 
ويـــســـدد فـــي شــبــاك الــحــارس 

ــكـــي الــمــخــضــرم  ــاريـ ــتـ ــكـــوسـ الـ
كيلور نافاس، مسجال الهدف 
رقم 100 إلسبانيا في تاريخ 
مشاركاتها في نهائيات كأس 

العالم.
وانضم اولمو إلى المنتخب 
اإلسباني لما دون 21 عاما، 
ــيـــران تــوريــس  حــيــث الــتــقــى فـ
وبيدري وإريك غارسيا الذين 
ُرقيوا بدورهم إلى المنتخب 
األول ووصلوا معا الى كأس 

العالم 2022.
ـــ24 عــامــا قبل  ــ وقــــال ابـــن الـ
بدء النهائيات التي كاد يغيب 
عــنــهــا: »فـــي الــمــنــتــخــب، ألــعــب 
كل مباراة كما لو كانت المرة 

األولى«.
ويــمــلــك الــالعــب ذو الشعر 
االشـــقـــر هـــدفـــا واحــــــدا: قــيــادة 
ــى األدوار  ــ ــا أوال إلــ ــيـ ــانـ ــبـ إسـ
االقصائية وربما نحو لقبها 

الثاني.

أولمو

إريك غارسيا: قوتنا تكمن في الجماعية
 أصبح إريك غارسيا يعرف بالفعل الوجه اآلخر لكرة 

ً
في ُعمر 21 عاما

القدم، بسبب النقد القاسي لالعب كرة قدم يحاول التعايش معه بعمل 
 ال غنى عنه في تشكيلة 

ً
نفسي ال غنى عنه، لكن في الجانب اآلخر ُيعد العبا

مدرب منتخب إسبانيا، لويس إنريكي، حيث بإمكانه المشاركة للمرة 
 خيارات بالده في الفوز باللقب 

ً
األولــى في مونديال قطر 2022، مؤكدا

بالقول: »ليس لدينا ميسي، وقوتنا تكمن في اللعب الجماعي«.
وأقر غارسيا، الذي ترعرع كناشئ مع بيب غوارديوال ويتطور كالعب 
مع تشافي هرنانديز ويتعلم في المنتخب من إنريكي، في مقابلة مع 
 أن حلمه أن يكون مثل جيرارد بيكيه، 

ً
»إفي«، بأنه »مدمن كرة قدم«، مؤكدا

 شعوره بـ »الفخر«، لرؤية المنتخب يتطور تحت أقدام 
ً
، مبديا

ً
المعتزل أخيرا

 أنه »بإمكاننا أن نحلم«.
ً
العبين صغار مثل زميليه بيدري وغافي، ومؤكدا

وعن خبراته التي ال تعكس صغر ُعمره، قال: »الحقيقة أن ما أعيشه 
 هو ما كنت أحلم به منذ الصغر. كنت أتمنى تحقيق ما أعيشه 

ً
حاليا

اآلن في الوقت الحاضر، وبعدها أتمنى الفوز بكل ما سعينا لتحقيقه«.
وعن مستوى المنتخب، رغم صغر ُعمر معظم الالعبين، قال: »الناس 
 عن مستوى كرة القدم اإلسبانية، وعن الناشئين، وعن 

ً
يتحدثون جيدا

 من منتخب تحت 17 وتحت 19، وعن ثقة المدرب 
ً
ا عمل المنتخب، بدء

في اختيار العبين واعدين«.
وعن تطور أداء منتخب إسبانيا خالل اآلونة األخيرة، أوضح: »أعتقد أنه 
 
ً
، خصوصا

ً
 هائال

ً
خالل هذا الوقت، منذ عودة لويس إنريكي، شهدنا نموا

في التنافسية، في مباريات كنا متأخرين فيها، لكننا نجحنا في قلب 
.»

ً
الطاولة، فالطريق الذي سلكناه اآلن يجعلنا أكثر استعدادا

الساحران الصغيران بيدري وغافي
بــلــغ العـــب الـــوســـط اإلســبــانــي 
بـــيـــدري 20 عــامــا فــقــط األســبــوع 
الماضي، لكن زميله كوكي قال إنه 
حتى العبي الخبرة في المنتخب 
اإلسباني يتعلمون منه في كأس 

العالم.
بــرز بــيــدري إلــى األضــــواء عام 
2020 مــع برشلونة، عندما كان 
مــراهــقــا ولــعــب دورا رئيسيا مع 
منتخب بـــالده فــي كـــأس أوروبـــا 

الصيف الماضي.
ــــد  ــــط أحـ ــ ــوسـ ــ ــ وكـــــــــــان العـــــــــب الـ
أكــثــر العــبــي كــــأس الــعــالــم إثــــارة 
لإلعجاب حتى اآلن، حيث شارك 
ــــط خــــــالل الـــفـــوز  ــــوسـ ــــط الـ ــــي خـ فـ
الـــســـاحـــق لــمــنــتــخــب »ال روخـــــا« 
عــلــى كــوســتــاريــكــا 7-0، وحــافــظ 
على ثباته في مباراة القمة ضد 
ألمانيا التي انتهت بالتعادل 1-1. 
كما لفت زميله غــافــي، 18 عاما، 

االعجاب أيضا في قطر، جنبا إلى 
جنب مع بيدري في خط الوسط، 
وأشـــاد كــوكــي بثنائي برشلونة 

الخالق.
وقـــــــــــال كـــــــوكـــــــي، فـــــــي مـــؤتـــمـــر 

ــافــــي، »االثــــــنــــــان يــصــنــعــان  صــــحــ
الـــــســـــحـــــر، مــــســــتــــواهــــمــــا مــــذهــــل 
بــالــنــظــر إلـــى عــمــرهــمــا«، متابعا: 
»بـــــيـــــدري مــــذهــــل، قــــد ال تــصــدق 
ذلــــك، لــكــن الــالعــبــيــن األكــبــر سنا 

يتعلمون من الصغار، إنه يفعل 
أشياء ال يفعلها الكثير منا على 
أرض الملعب. أتعلم منه، ورؤية 
األشــيــاء الجيدة التي يقوم بها، 
من الرائع اللعب بجانب بيدري«.
وأوضــح كوكي، البالغ 30 عاما، 
فـــــي ثــــالــــث مــــشــــاركــــة لـــــه بـــكـــأس 
ــر الــخــبــرة  ــنـــاصـ الــــعــــالــــم، انـــــه وعـ
ــرى فـــي الــفــريــق، بــمــن فيهم  ــ االخـ
سيرجيو بوسكيتس وجـــوردي 
ــيـــســـار أســبــيــلــيــكــويــتــا،  ألـــبـــا وسـ
يقدمون دعما لزمالئهم األصغر 
سنا في المقابل، مضيفا: »يجب 
ــون الـــشـــبـــاب  ــ ــبـ ــ ــالعـ ــ ــــون الـ ــكـ ــ أن يـ
متحمسين وهــذا يضيف بعض 
ــر. عــلــيــهــم أن يــســتــمــتــعــوا  ــوتـ ــتـ الـ
بها وأن يكونوا هادئين. يحاول 
الالعبون األكبر سنا تحقيق هذا 
الهدوء، وعلينا االستفادة من هذه 

اللحظات«.

بيدري غافي

إسبانيا لتجنب استفاقة اليابان

يلتقي المنتخب اإلسباني 
نظيره الياباني، اليوم، في 

مواجهة محفوفة بالمخاطر، 
حيث ستكون جميع احتماالت 

التأهل متاحة لكل فرق 
المجموعة الخامسة.

ــــى حــســم  يــتــطــلــع الــمــنــتــخــب اإلســـبـــانـــي إلـ
بطاقة التأهل للدور الـ 16 في مونديال قطر 
2022، عندما يواجه نظيره الياباني، اليوم، 
على استاد خليفة الدولي في الجولة الثالثة 
واألخــيــرة مــن المجموعة الخامسة فــي دور 

المجموعات.
وقــبــل انــطــالق مــونــديــال قــطــر 2022 كانت 
ــة فــي  ــافـــسـ ــنـ ــمـ ــعــــات تـــشـــيـــر إلــــــى أن الـ ــتــــوقــ الــ
المجموعة الخامسة ستكون مقتصرة على 
مــنــتــخــبــي إســبــانــيــا وألـــمـــانـــيـــا، ومــــن منهما 
سيظفر بــصــدارة الترتيب، لكن قبل ساعات 
من انطالق الجولة األخيرة من منافسات دور 

.
ً
المجموعات باتت األمور مغايرة تماما

ويمتلك جميع ممثلي المجموعة الخامسة؛ 
إســبــانــيــا والــيــابــان وكــوســتــاريــكــا وألــمــانــيــا، 

فرصة التأهل لدور الستة عشرة.

ر مــنــتــخــب إســـبـــانـــيـــا تــرتــيــب  ــدَّ ــتــــصــ ويــ
المجموعة بأربع نقاط، يليه منتخب اليابان 

 بفارق 
ً
في المركز الثاني بثالث نقاط، متفوقا

األهــــــداف عـــن كــوســتــاريــكــا صــاحــبــة الــمــركــز 
الــثــالــث، وتــحــل ألــمــانــيــا فـــي الــمــركــز األخــيــر 

بنقطة واحدة.

مفاجآت المجموعة

وبدأت مفاجآت المجموعة الخامسة منذ اليوم 
األول، حين خسر المنتخب األلماني، المرشح 
للقب، أمــام »الــســامــوراي« الياباني 1-2، بعد أن 
 بهدف حتى الدقيقة 75، في الوقت 

ً
كان متقدما

الذي أعلن منتخب »الماتادور« اإلسباني نفسه 
بقوة، عبر فوزه الكاسح على كوستاريكا 7 -صفر. 
 في الجولة الثانية، 

ً
لت األوضــاع كثيرا وتبدَّ

حيث بدا أن الغرور تملك من المنتخب الياباني، 
بعد فوزه على المنتخب األلماني، الفائز بلقب 
كأس العالم أربع مرات من قبل، ليتعرض لخسارة 
مفاجئة أمام كوستاريكا بهدف في الوقت القاتل، 
في الوقت الذي فرض المنتخب األلماني التعادل 
بهدف لمثله على نظيره اإلسباني، لُيحيي آمال 

التأهل لدور الستة عشر.
واآلن أصــبــحــت جميع المنتخبات األربــعــة 
تمتلك فرصة التأهل، فالفريق الذي سيفوز في 
الجولة األخيرة سيضمن مقعده في دور الستة 
عشرة، باستثناء المنتخب اإلسباني، الذي يكفيه 

التعادل للمرور للدور التالي.

الثنائي غافي ورودريغو 
 

وحــتــى اآلن لـــم يــتــضــح مــصــيــر الــثــنــائــي 

اإلسباني غافي ورودريــغــو هيرنانديز من 
المشاركة أمام اليابان، بعد غيابهما عن مران 

األمس لإلصابة.
لــكــن بــخــالف غــافــي ورودريـــغـــو، ستكون 
جميع األوراق الرابحة للمدرب لويس إنريكي 
 ،)

ً
 ألفارو موراتا )30 عاما

ً
حاضرة، خصوصا

الذي سجل هدفين حتى اآلن في المونديال، 
ويسعى للمزيد من النجاح، في ظل احتالله 
المركز الخامس بقائمة الهدافين التاريخيين 

.
ً
لمنتخب إسبانيا برصيد 29 هدفا

م هــاجــيــمــي مـــوريـــاســـو،  مـــن جـــانـــبـــه، قـــــدَّ
المدير الفني للمنتخب الياباني، االعتذار 
للجماهير عن األداء الضعيف للفريق في 
ل  : »أتحمَّ

ً
المباراة أمــام كوستاريكا، مــؤكــدا

المسؤولية كاملة عن الطريقة التي لعبنا 
بها«.

وأضاف مورياسو، في مؤتمر صحافي 
الـــثـــالثـــاء: »أنــــا مـــســـؤول عـــن كـــل مـــا يتعلق 
بتلك المباراة، بما في ذلك اختيار الالعبين 
وأسلوب اللعب والطريقة التي يفترض أن 

نلعب بها«.
وتابع: »من المؤسف، ولسوء حظنا، أن 

نخسر بتلك الطريقة. أعتذر عن ذلك«.
وســيــكــون بــمــقــدور الــمــنــتــخــب الــيــابــانــي 
من النهائي فــي حــال فــوزه 

ُ
الــوصــول إلــى ث

ــا، بـــطـــل نــســخــة عـــــام 2010  ــيـ ــانـ ــبـ عـــلـــى إسـ
مــن كــأس الــعــالــم، بينما فــي حــالــة التعادل 
سينتظر »الساموراي« نتيجة مباراة ألمانيا 

وكوستاريكا، لتحديد مصيره.
)د ب أ(

... والعبو المنتخب اإلسباني في التدريباتالعبو المنتخب الياباني خالل التدريبات

الفرصة سانحة لتألق موراتا
يــمــتــلــك مــهــاجــم إســبــانــيــا وأتــلــتــيــكــو مــدريــد 
ألــفــارو مــوراتــا سيرة ذاتية حافلة، حيث لعب 
ــة الــــبــــارزة فــي  ــ ــيـ ــ ــة األوروبـ ــديــ لــلــعــديــد مـــن األنــ
مسيرته، كريال مدريد اإلسباني ويوفنتوس 
اإليــطــالــي وتشلسي اإلنــكــلــيــزي، لكنه نــادرا ما 

كان المهاجم الركيزة.
صحيح أن مــوراتــا حــقــق ألــقــابــا بـــارزة في 

مــســيــرتــه كـــإحـــراز الــــــدوري اإلســبــانــي 
مــرتــيــن، وكــذلــك الــــدوري اإليــطــالــي، 

إضـــافـــة إلــــى لــقــبــي دوري أبــطــال 
أوروبــا... لكن مع ذلك، وفي سن 
ــا مر  الــثــالثــيــن، يــبــدو أن مـــوراتـ
بالعديد من اللحظات المخيبة 

لآلمال.
وخــــطــــف مــــــوراتــــــا األضــــــــواء 
األحـــد بــهــدف الــتــقــدم لمنتخب 
بالده أمام ألمانيا، في المباراة 
التي انتهت بالتعادل 1-1 في 
كــــأس الـــعـــالـــم، وهــــي قـــد تــكــون 
ــا  ــــت مــــوراتــ ــــى أن وقــ إشــــــــارة إلــ

للتألق قد حان.

ــا يــســلــط مــنــظــمــو  ــذا مـ ــــيء« هــ »اآلن هـــو كـــل شـ
كــأس الــعــالــم الــضــوء عليه فــي شــعــارات ملصقة 
بكل أرجــاء العاصمة الــدوحــة، وهــو األمــر الــذي 
قــد يكون عــنــوان مــوراتــا فــي المونديال القطري 

بعد طول انتظار.
وبــدأ الــالعــب الموسم الــجــاري وســط حالة من 
عدم اليقين بشأن مستقبله، لكنه حصل على مكانه 

في تشكيلة سيميوني.
وحــافــظ إنــريــكــي عــلــى ثــقــتــه بـــه، عــلــى الــرغــم من 
الصخب الداعي لضم العبين آخرين مثل ياغو 

أسباس أو بورخا إيغليسياس.
في كــأس أوروبــا 2020، دافــع المدرب عن 
موراتا في السراء والضراء، رغم أنه أضاع 
الــعــديــد مــن الــفــرص الــكــبــيــرة، لكن يــبــدو أنه 
حان وقت رد الجميل من قبل موراتا، وبعد 
عقد من الوعود التي لم تتحقق، ربما »اآلن 

هو كل شيء« بالفعل.

»ميسي اليابان« لالستفادة من خبرة الليغا
 من وصوله إلى أكاديمية »ال ماسّيا« في برشلونة، 

ً
بعد 11 عاما

يتابع الياباني تاكيفوسا كوبو تألقه في المالعب اإلسبانية 
بفضل سحر تجاوزاته وسرعته الفائقة.

سيكون »ميسي اليابان« عامل جذب لبالده أمــام إسبانيا 
اليوم على ملعب خليفة ضمن منافسات الجولة الثالثة األخيرة 

للمجموعة الخامسة لمونديال قطر، وقال ممازحا باإلسبانية 
التي يتقنها بطالقة بعد مروره خلف الحارس األلماني 

مانويل نوير عقب فوز اليابان على »دي مانشافت« 1-2 
األربعاء »انظروا، إنه غاضب«.

أحدث المنتخب الياباني زلزاال كرويا في مستهل 
مبارياته بقطر بإسقاطه أبطال العالم 4 مرات )1954 
و1974 و1990 و2014(، ليذكر كوبو اإلسبان أن كرة 

القدم في اليابان بتطور مستمر.
وساهم كوبو مع عــدد كبير من مواطنيه في 
تطوير اهتمام بــالده بالكرة المستديرة، بعدما 
وصل في سن العاشرة إلى كتالونيا، ووطد العالقة 

بين البلدين.

مغادرة »ال ماسيا«

بعد أربعة أعوام من انضمامه إلى أكاديمية 
»ال مــاســيــا«، غــــادر »تــــاكــــي«، كــمــا يــطــلــق عليه 
زمالؤه، مرغما هذا الصرح الرياضي ألسباب 

بيروقراطية، أوجدها االتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا«، 
الـــذي رأى فــي صفقة انتقاله انتهاكا للقوانين المتعلقة 

بانتقال القاصرين.
كــانــت الــســنــوات األربــــع كافية لــتــرداد اســمــه فــي الــقــارة 
األوروبية، حيث أحدث ضجة كبيرة بنيله لقب »ميسي 

اليابان«.
مع عودته إلى اليابان، في سن الخامسة عشرة، دّون 
اسمه كأصغر هداف في دوري بالده مع نادي أف سي 
طوكيو قبل أن ينتقل عام 2018 إلى يوكوهاما باإلعارة.
قــرعــت إسبانيا بــابــه مــرة جــديــدة فــي الــعــام التالي 
)2019(، فأقنعه ريـــال مــدريــد بالقدوم إلــى »سانتياغو 
برنابيو«، قاطعا الطريق أمام برشلونة وباريس سان 
جرمان الفرنسي الذي كان يعتقد أن عقده ينتهي بعد 
عام. وتوالت فترات إعارته فدافع عن ألوان كل من ريال 
مايوركا وفياريال وخيتافي، قبل أن ينتقل نهائيا إلى 

ريال سوسييداد هذا الصيف.
وخاض كوبو في مونديال قطر 45 دقيقة أمام ألمانيا، 
قبل أن يتم استبداله بين الشوطين بالعب جناح أرسنال 
اإلنكليزي تاكيهيرو تومياسو، في حين لم يشارك خالل 

الخسارة أمام كوستاريكا صفر - 1 األحد.
هل سيدفع المدرب هاجيمي مورياسو به ضد منتخب 
البالد التي رعته منذ الصغر؟ كوبو يشعر بأنه جاهز، ليؤكد 

قائال: »سنذهب إلى هناك باحترام، لكن من دون خوف«.

10:00م
اليابان x إسبانيا

تاكيفوسا كوبوموراتا



»معقدة« بين ألمانيا وكوستاريكا
سيكون المنتخب األلماني 
 بتحقيق الفوز على 

ً
مطالبا

كوستاريكا عندما يتواجهان 
اليوم في الجولة الثالثة من 
دور المجموعات بمونديال 

2022، كما أنها تنتظر عدم 
فوز اليابان على إسبانيا في 

المباراة األخرى.

تــخــوض ألــمــانــيــا مــواجــهــة 
مـــصـــيـــريـــة أمـــــــام مــنــافــســتــهــا 
كوستاريكا، اليوم، في الجولة 
الثالثة األخيرة من منافسات 
المجموعة الخامسة، لحسم 
بطاقة العبور إلى الدور الـ 16 

في مونديال قطر 2022.
ورغم الوصول إلى الجولة 
الـــثـــالـــثـــة األخـــــيـــــرة، عـــجـــز أي 
ــم تـــأهـــلـــه  مـــنـــتـــخـــب عـــــن حــــســ
عــن هــذه الــمــجــمــوعــة، كــمــا أن 
المنتخبات األربــعــة مــا زالــت 
تملك األمـــل بــالــحــصــول على 
ــل ذلــــك يــعــود  بــطــاقــتــيــهــا، وكــ
سببه إلى الفوز الذي حققته 
ــابـــان  ــيـ ــلـــى الـ ــا عـ ــكـ ــاريـ ــتـ كـــوسـ

-1صفر في الجولة الثانية.
ــــددة  ــهـ ــ ــا كـــــانـــــت مـ ــدمــ ــعــ ــبــ فــ
بانتهاء مشوارها عند الدور 
 
ً
األول لــلــمــرة الــثــانــيــة تــوالــيــا

ــــول حـــتـــى إلـــى  ــــوصــ وقــــبــــل الــ
ــــادت  الــــجــــولــــة الـــخـــتـــامـــيـــة، عـ
ألــمــانــيــا لتبقي عــلــى آمــالــهــا، 
ــتــــعــــادل  ــة الــ ــطـ ــقـ ــا نـ ــاذهــ ــقــ ــإنــ بــ
أمــــام إســبــانــيــا )1-1(، األحـــد 
الماضي، على ملعب البيت، 
ــيــــوم  ــه الــ ــ ــيـ ــ ــــود إلـ ــعـ ــ والــــــــــذي تـ
لـــمـــواجـــهـــة كـــوســـتـــاريـــكـــا فــي 
ثــانــي لــقــاء بــيــن المنتخبين 
فــــي الـــنـــهـــائـــيـــات، بـــعـــد األول 
عــــام 2006 حــيــن فـــــازت »دي 
مانشافت« على أرضه 4-2 في 

.
ً
الدور األول أيضا

ــوز الــــــذي حــقــقــتــه  ــفــ لـــكـــن الــ
كوستاريكا على اليابان جعل 
مـــن الــمــواجــهــة مـــع إســبــانــيــا 
غـــيـــر حـــاســـمـــة أللـــمـــانـــيـــا، ألن 
آمـــــــــالـــــــــهـــــــــا بــــقــــيــــت 
ــــقــــة حـــتـــى 

َّ
مــــعــــل

الجولة األخيرة 
ــقـــي  ــتـ ــلـ حـــــيـــــن تـ

ــتــــخــــب  ــنــ ــمــ الــ

األميركي الشمالي، حتى لو 
كانت خسرت األحد، وهذا ما 

لم يحصل.

»أرجوكم تغلبوا على اليابان«

ونــــــاشــــــد مــــــدافــــــع ألـــمـــانـــيـــا 
أنتونيو روديغر زميله 

فــــــي ريــــــــــال مــــدريــــد 
دانــــــي كـــارفـــاغـــال 
ــة  ــقــ ــطــ ــنــ ــمــ فـــــــــي الــ
الــمــخــتــلــطــة بعد 

 :
ً
ــا ــائــ الـــــمـــــبـــــاراة، قــ

»تغلبوا على اليابان، 
أرجوكم!«.

ــا إلــــى  ــيــ ــانــ ــمــ وتــــحــــتــــاج إلــ
أن تــــــفــــــوز إســـــبـــــانـــــيـــــا عـــلـــى 
ــاء الــثــانــي  ــقـ ــلـ الـــيـــابـــان فــــي الـ
بالمجموعة، وأن يتغلب رجال 
ــانــــزي فــلــيــك عــلــى  الــــمــــدرب هــ
كوستاريكا، من أجل أن تكون 

بطاقتا المجموعة من نصيب 
العماقين األوروبيين الفائزين 
 بخمسة ألقاب عالمية. كما 

ً
معا

 مع تعادل أو 
ً
أن فوزها تزامنا

ــوز الـــيـــابـــان يـــفـــرض الــلــجــوء  فــ
ــــارق األهـــــــداف، ثـــم بــاقــي  إلــــى فـ

المعايير.
 بــعــد 

ً
ــلـــيـــك مــــتــــفــــائــــا ــان فـ ــ ــ كـ

التعادل المتأخر مع إسبانيا، 
: »إذا واصــلــنــا عــلــى هــذا 

ً
قــائــا

المنوال، واستجمعنا المزيد 
من الثقة، فالكثير من األشياء 

قد تصبح ممكنة«.
وسيكون على ألمانيا أواًل 
الــتــركــيــز عــلــى كــوســتــاريــكــا، 
التي ستقاتل بشراسة، من 

أجل إسقاط أبطال العالم أربع 
مرات وخطف بطاقة التأهل إلى 
من النهائي للمرة الثالثة في 

ً
ث

ست مشاركات.

»
ً
»سنذهب إلى الموت معا

وبــعــد صــدمــة الــتــنــازل عن 

الـــلـــقـــب الـــعـــالـــمـــي قـــبـــل أربـــعـــة 
أعوام والخروج من الدور األول 
لــلــمــرة الــثــانــيــة فــقــط فــي تــاريــخ 
ــال الــمــخــضــرم  ــ مـــشـــاركـــاتـــهـــا، قـ
توماس مولر إنه ورفاقه تعلموا 
الدرس من 2018 وعليهم »البقاء 

متواضعين«.
وأوضح نجم بايرن ميونيخ، 

أنه »عندما ينظر عالم كرة القدم 
ــى ألـــمـــانـــيـــا فــي  ــ مــــن الــــخــــارج إلـ
مواجهة كوستاريكا، فيرى فيها 
 ،

ً
أنــنــا الــمــرشــحــون األوفــــر حــظــا

وأن الفوز سيكون من نصيبنا. 
نحن نبقى متواضعين: لدينا 
نقطة واحدة فقط، وفارق هدف 
واحد )سلبي(، وليس هناك أي 

سبب يجعلنا نشعر بالبهجة، 
.»

ً
سنذهب إلى الموت معا

وتابع: »كانت هناك ربما 
ابــتــســامــة عــلــى محيانا )بعد 

مباراة إسبانيا(، لكن ذلك يعود 
فقط إلــى معرفتنا أنــه ما زالت 

أمامنا فرصة )للتأهل(«.
 )أ ف ب(

ساني أهم أسلحة األلمان
دخل من مقاعد االحتياط أمام إسبانيا، 
ل الخطر الهجومي  وكاد يسجل، لكنه شكَّ
، إنــه 

ً
ــر، لــيــصــبــح كـــل شــــيء واضــــحــــا ــبــ األكــ

ــي، الــــــذي ســيــكــون  ــانــ الـــمـــهـــاجـــم لـــــــوروا ســ
 أللمانيا فــي سعي أبــطــال العالم 

ً
أساسيا

ــرات لـــضـــمـــان الـــتـــأهـــل، بــمــواجــهــة  ــ ــع مــ ــ أربــ
ـــ 16 مـــن كــأس  كــوســتــاريــكــا، إلــــى الـــــدور الــ

العالم 2022.
أصــيــب ســانــي فــي الــركــبــة الــيــمــنــى قبل 
انــطــاق الــمــونــديــال الــقــطــري، وغــــاب على 

اثرها عن المباراة الكابوس ضد اليابان 
)خسر دي مانشافت 1-2(. بعد عودته إلى 
ــيـــرة من  تــشــكــيــلــة بــــاده فـــي الــدقــائــق األخـ
المباراة ضد منتخب إسبانيا أثــار الذعر 
في دفاع اإلسبان، قبل أن تنتهي المباراة 
بتعادل إيجابي )1-1(، وبالتالي ستكون 

عودته الحقيقية اليوم.
ولـــتـــعـــزيـــز خـــطـــه الـــهـــجـــومـــي، اســـتـــعـــاد 
ــانــــي ســــانــــي فــــي الـــوقـــت  ــمــ الـــمـــنـــتـــخـــب األلــ
المناسب. كان دخوله في الدقيقة 70 ضد 

إســبــانــيــا، فــي نــفــس الــوقــت مــع فــولــكــروغ، 
نقطة تحول لبطل العالم 2014.

أول أسبوعين له في قطر هما ملخص 
عــن بــدايــتــه لــلــمــوســم مــع بــايــرن ميونيخ، 
ــــداف،  بــعــد تــألــقــه فـــي الــــــدوري )خــمــســة أهـ
وتمريرتان حاسمتان(، وفي دوري أبطال 
أوروبــا )هدف واحد في المباريات الثاث 
األولــــــى( حــتــى مــنــتــصــف أكـــتـــوبـــر، قــبــل أن 
يــصــاب فــي فــخــذه األيـــســـر، ليبتعد ثاثة 
أسابيع قبل انطاق نهائيات كأس العالم.

... والعبو المنتخب الكوستاريكي       
        خال المباراة الماضية

فليك مدرب ألمانيا وساني

10:00م
كوستاريكا x ألمانيا

فرابارات أول امرأة فرابارات أول امرأة 
تحكم في المونديال تحكم في المونديال 

ــيـــة ســتــيــفــانــي  ــرنـــسـ ــفـ تــــديــــر الـ
فــــــرابــــــارات مـــــبـــــاراة كــوســتــاريــكــا 
 اليوم في الجولة 

ً
وألمانيا تحكيميا

الثالثة، وستصبح أول امـــرأة في 
التاريخ تقود مباراة بكأس العالم 
لكرة القدم للرجال. وكانت فرابارات 
عــمــلــت كــحــكــم رابــــع فـــي مــبــاريــات 
المكسيك وبولندا والبرتغال وغانا، 
وستساعدها في المباراة البرازيلية 
نيوزا باك والمكسيكية كارين دياز 
مــديــنــة كحكمتي رايــــة، وسيكون 
الهندوري سعيد مارتينيز الحكم 
الرابع.                                    )إفي(

فرابارات

فولكروغ من الظل إلى النور

العـــبـــو الــمــنــتــخــب األلــمــانــي 
خال المباراة الماضية

بــعــدمــا كـــانـــت ألــمــانــيــا مـــهـــددة بــانــتــهــاء 
مــشــوارهــا عند الـــدور األول للمرة الثانية 
تــوالــيــا، خــرج نيكاس فــولــكــروغ مــن الظل 
ليبقي على آمالها بفضل هدفه في مرمى 

إسبانيا.
ــوان  ــألــ ــــي ثــــــاث مــــبــــاريــــات بــ بـــهـــدفـــيـــن فـ
»دي مـــانـــشـــافـــت«، بــعــد أول فـــي لـــقـــاء ودي 
استعدادي للنهائيات أمام عمان )1 - صفر(، 
بدا فولكروغ كأنه الاعب الذي بإمكانه منح 
فريق المدرب هانزي فليك المهاجم الهداف 
ــان كــخــلــف ألفــضــل  ــمـ الــــذي يــبــحــث عــنــه األلـ
هــداف فــي تــاريــخ كــأس العالم ميروساف 

كلوزه.
وقاب قوسين أو أدنى من عامه الثاثين، 
الــمــهــاجــم الـــذي لــعــب مــبــاريــات فــي الــدرجــة 
الثانية أكثر من الدرجة األولى )135 مقابل 
 مــنــذ بــدايــة 

ً
 تــمــامــا

ً
 جــديــدا

ً
112(، أخــذ بــعــدا

الــمــوســم مـــع فــريــقــه فـــيـــردر بــريــمــن الــعــائــد 
 الى »بوندسليغا«، إذ سجل 5 أهداف 

ً
مجددا

ــى، ووصـــل الــى  فــي الــمــراحــل الــخــمــس األولــ
الـــهـــدف الــعــاشــر قــبــل الــتــوقــف، فـــي الــمــركــز 

الثاني على الئحة الهدافين خلف الهداف 
الــفــرنــســي لــايــبــزيــغ كــريــســتــوفــر نــكــونــكــو 
الغائب عن هذا المونديال بداعي اإلصابة.

بــدايــتــه الــنــاريــة لــلــمــوســم، لــم تــكــن كافية 
القناع فليك بضمه الى تشكيلة المنتخب 
ــة فــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبــــاريــــات دوري األمـــــــم األوروبـ لــــمــ
سبتمبر، لكن هذا لم يعِن أن المدرب أخرجه 

 من حساباته، بل على العكس.
ً
تماما

ــاءت اإلصــــابــــة الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا  ــ ثــــم جــ
تيمو فيرنر أوائـــل الشهر الــحــالــي، لتفتح 
الــبــاب أمــامــه كــي يــخــوض أهــم تــحــد كــروي 
في مسيرة عكرتها ثاث إصابات خطيرة، 
إحداها تمزق في الرباط الصليبي األمامي 
لــركــبــتــه الــيــســرى فـــي بـــدايـــة مــوســم 2019-

.2020
 عن اإلصابات، كان مسار المهاجم 

ً
بعيدا

الــــقــــوي الــبــنــيــة )1.88 م و78 كـــغـــم( تــحــت 
الرادار ومن دون ضوضاء باستثناء بعض 
.
ً
الخافات مع ناديه تمت تسويتها سريعا

فولكروغ
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ــه الـــمـــنـــتـــخـــبـــان الــــكــــرواتــــي  ــ ــواجــ ــ يــ
والبلجيكي، وصيف وثالث النسخة 
األخيرة تواليا، خطر الخروج من الدور 
األول لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 
بقطر، في الجولة الثالثة األخيرة من 

منافسات المجموعة السادسة.
وتــلــتــقــي بــلــجــيــكــا مـــع كــرواتــيــا في 
قــمــة ســاخــنــة عــلــى اســـتـــاد أحـــمـــد بن 
علي، فيما يلعب المغرب مع كندا على 

استاد الثمامة.
وبــاتــت المنافسة على البطاقتين 
المؤهلتين لثمن النهائي ثالثية بين 
كرواتيا وبلجيكا والمغرب، الذي خلط 
أوراق المجموعة بفرضه التعادل على 
رفاق لوكا مودريتش صفر-صفر في 
الجولة األولى، وفوزه على الشياطين 

الحمر 2-صفر في الثانية.
ويتربع منتخب كرواتيا على قمة 
ــن أســـود  ــارق هــــدف عـ ــفـ الــمــجــمــوعــة بـ
األطلسي، فيما يأتي منتخب بلجيكا 
في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد 
خسارته المدوية أمام المغرب، في ظل 
ضغوط متزايدة على مدربه اإلسباني 

روبرتو مارتينيز والعبيه.

 البقاء والخروج

أي شيء بخالف الفوز على كرواتيا 
الــيــوم قــد يـــؤدي إلــى عـــودة المصنف 
ثانيا عالميا )بلجيكا( إلى دياره بعد 

دور المجموعات، وفي حال تعادله 
سيتأهل إذا خسر المغرب، وكان فارق 

األهداف بينهما لمصلحته.
وظــــل مــارتــيــنــيــز مــرتــبــطــا إلــــى حد 
كبير بالالعبين ذوي الــخــبــرة الذين 
وصــلــوا إلــى ربــع النهائي على األقــل 
فــي كــل مــن الــبــطــوالت األربــــع الكبرى 

الماضية.
وفـــشـــل الــمــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي فــي 
تشكيل أي تهديد حقيقي على مرمى 
كندا )1-صــفــر( والمغرب، وبــدا تأثره 
ــيـــاب الـــــهـــــداف الـــتـــاريـــخـــي  ــغـ ــيـــرا بـ ــبـ كـ
ــة،  ــابــ ــاكـــو بــســبــب اإلصــ ــلـــو لـــوكـ ــيـ رومـ
ولــم يكن إشــراكــه مجديا في الثواني 

األخيرة ضد أسود األطلس.
وأبلى الجيل الذهبي لبلجيكا البالء 
الحسن في السنوات الست الماضية 
توجها بمركز ثالث فــي كــأس العالم 

2018 بروسيا.
عـــشـــرة العــبــيــن مـــن بــيــن 14 العــبــا 
كانوا في نصف النهائي أمام فرنسا 
قبل أربعة أعوام، سبعة بينهم لعبوا 
ضد المغرب هم في الثالثينيات من 
عمرهم: تيبو كورتوا، يان فيرتونغن، 
توبي ألدرفيرلد، توما مونييه، أكسل 
فيتسل، دي بروين والقائد إيدن هازار.

اخــتــفــى أســـلـــوب الــلــعــب الــهــجــومــي 
ــد تـــأهـــلـــه  ــ ــعـ ــ ــر بـ ــ ــمـ ــ ــــحـ لــــلــــشــــيــــاطــــيــــن الـ

للنهائيات دون هزيمة. 

ــغـــرب،  ــمـ ــلــــى غـــــــرار الـ وعــ
تملك كرواتيا مصيرها بين 

يديها بحال فوزها أو تعادلها 
وكــذلــك خسارتها، شــرط خسارة 

المغرب واالحتكام إلى فارق األهداف 
بينهما.

وفــضــال عــن بــطــاقــة الــتــأهــل، يضع 
الــمــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي، بــقــيــادة نجمه 
لوكا مودريتش، نصب عينه الصدارة 
لتفادي المواجهة الساخنة في الدور 
ثمن النهائي ضد األرمــادا اإلسبانية 
ــة  ــوعـ ــمـ ــجـ ــمـ الــــمــــرشــــحــــة لـــــــصـــــــدارة الـ

الخامسة.
وسيكون فارق األهداف هو الحاسم 
بين كرواتيا والمغرب في حال فوزهما 
او تعادلهما، في حين تملك بلجيكا 
فرصة انتزاع الصدارة في حال فوزها 
ــانـــات  وتـــعـــثـــر الـــمـــغـــرب. جــمــيــع الـــرهـ

مفتوحة.

التأهل وتفادي مواجهة الماتادور                  أو الخروج المبكر
مباراة من العيار الثقيل، تجمع 
منتخبي كرواتيا وبلجيكا اليوم، 

في الجولة الثالثة من منافسات 
المجموعة السادسة لمونديال 

قطر 2022.

داليتش: مباراة محورية وحاسمةداليتش: مباراة محورية وحاسمة
شدد المدير الفني للمنتخب الكرواتي 
لكرة القدم، زالتكو داليتش، على صعوبة 
المواجهة المرتقبة أمام المنتخب البلجيكي 
الــيــوم ضمن منافسات كــأس العالم 2022 

المقامة حاليا في قطر.
وكان المنتخب الكرواتي، وصيف بطل 
ــد اســتــهــل مـــشـــواره  ــأس الـــعـــالـــم 2018، قـ كــ
فــي مــونــديــال 2022 بــالــتــعــادل السلبي مع 
المنتخب المغربي، ثم فاز على المنتخب 
الكندي 4- 1 في الجولة الثانية، ويحتاج 
إلى الفوز أو التعادل في مباراة اليوم لحسم 
 النظر عن 

ّ
التأهل إلى الدور الثاني، بغض

نتيجة المباراة األخرى بين المغرب وكندا.
وقال داليتش، خالل المؤتمر الصحافي 
أمس: »هذه مباراة محورية وحاسمة للتأهل 
إلـــى الــــدور الــمــقــبــل، ســنــواجــه ثــانــي أفضل 
منتخب في العالم )في تصنيف فيفا(، هو 
فــريــق رائـــع ولــم نختر مــواجــهــتــه، ونتوقع 

مباراة صعبة للغاية«.
وأضاف: »سنصارع خصما قويا، يجب 
أال ننخدع بأي كبوة لمنتخب بلجيكا، إنها 
مباراة مهمة له أيضا، فهو سيصارع على 

التأهل للدور المقبل«.
وتابع: »نسعى لتحقيق الفوز، لن نلعب 

من أجــل الحصول على نقطة واحــدة، رغم 
أنها تكفينا للتأهل، ألن مثل هذه الحسابات 

تأتي ومعها أمور سلبية مصاحبة لها«.
وحول ما إذا كان يعتزم إجراء تغييرات 
على الفريق مقارنة بالتشكيلة التي خاض 
ــال دالـــيـــتـــش: »قــدمــنــا  ــدا، قــ ــنـ بــهــا مــــبــــاراة كـ
أفضل ما لدينا في مواجهة كندا، التشكيلة 
األســاســيــة مــع الــتــبــديــالت الــتــي أجريناها 
ــل ما  ــدة، وقــــد بــــذل الـــالعـــبـــون كـ ــيـ كـــانـــت جـ
بوسعهم، اآلن سنرى ما هي احتياجاتنا 
للمباراة، ليس لدينا أي أسباب تجبرنا على 
إحداث تغييرات، وإنما سنقوم بالتحليالت 

الالزمة ونتخذ قرارنا النهائي«.
من جانبه، قال العب خط الوسط ماتيو 
كــوفــاســيــتــش خــــالل الــمــؤتــمــر: »الــمــنــتــخــب 
البلجيكي فريق من الطراز األول، ويمتلك 
العبين من طراز فريد، لقد أظهروا قدراتهم 

بالفعل«.
وأضــاف: »ستكون مباراة صعبة، فهذه 
بطولة كــأس العالم، ونحن جميعا نعرف 
طبيعة كأس العالم، ويجب علينا التعامل 

مع المباراة بالشكل المطلوب«.
)د ب أ(

مارتينيز: لدينا فرصة للتأهلمارتينيز: لدينا فرصة للتأهل
اعتبر اإلســبــانــي روبــرتــو مارتينيز، 
مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم، أنهم 
مــنــحــوا أنفسهم »فــرصــة ثــانــيــة« بعدما 
لعبوا مباراتين دون »مستواهم« المعهود 
في بداية مونديال قطر 2022، ومــا زال 

لديهم الفرصة للتأهل لدور الـ16.
وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمــــس عشية 
مــواجــهــة كــرواتــيــا فــي آخـــر جـــوالت دور 
المجموعات قال مارتينيز: »لقد خسرنا 
مباراة في كأس العالم، ويجب أن تكون 

العواقب سلبية«.
واستطرد: »لكنني أمارس هذه المهنة 
منذ 17 عاما، وأعرف بالضبط ما يحدث 
في غرفة تغيير المالبس. هناك لحظات 
تجعلنا أقوى. لقد منحنا أنفسنا فرصة 
ثانية ألنــه ليس مــن الطبيعي أنــه على 
الرغم من عدم اللعب بمستوانا المعهود 
في أول مباراتين بكأس العالم، ما زلت 

لدينا الفرصة في التأهل«.
وأكد »نحن ننظر للمباراة القادمة أمام 
كــرواتــيــا على أنها فرصة لالستمتاع«، 
متابعا: »لــم يتغير شــيء بالنسبة لنا. 
ــم أنــنــا فزنا  لــم نــكــن ســعــداء بــأدائــنــا رغـ
بالمباراة األولى، وفي الثانية خسرنا ولم 

نكن راضين. كان علينا أن نتصرف كما 
ينبغي عليك أن تفعل في عالم النخبة، 
أي بمسؤولية من أجل تحسين األمور«.

وأردف مارتينيز: »لقد رأينا العاصفة 
الدائرة في الخارج، وربما منحنا لتلك 
ــة قـــبـــل الــبــطــولــة  ــيـ الــــضــــوضــــاء الـــخـــارجـ
ــافـــة إلــى  اهــتــمــامــا أكـــثـــر مـــن الــــــالزم. إضـ
ذلــك، في بلجيكا يستغلون هذا الوضع 
لنشر أخبار كاذبة. يبدو أن هناك رغبة 
ــثـــور عـــلـــى الـــســـلـــبـــيـــات بـــــدال مــن  ــعـ فــــي الـ
االستمتاع بأفضل جيل أنجبته بلجيكا 
على اإلطالق. ربما كان هذا درسا، نحن 

هنا للقتال من أجل ما نريد«.
وأثـــنـــى عــلــى مــــدرب كـــرواتـــيـــا زالتــكــو 
داليتش، مشيرا إلى أنه »شخص أشاركه 
الكثير من القيم... لقد نجح في تحسين 

الفريق بشكل كبير«. 
)إفي(

كاستاني: أثق بفوز بلجيكا
أبــــدى تــيــمــوثــي كــاســتــانــي ظهير 
منتخب بلجيكا ثقته بقدرة منتخب 
بالده على تخطي منافسه الكرواتي 
عندما يتواجهان اليوم في الجولة 
الثالثة من دور المجموعات بكأس 

العالم 2022.
وقـــــــال كـــاســـتـــانـــي، فــــي الــمــؤتــمــر 
الصحافي: »لقد كنا بالفعل مجموعة 
متحدة، ولكن ربما ليس على أكمل 
ــا الـــذهـــاب إلــــى مــدى  ــ ــه. إذا أردنــ ــ وجـ
أبعد في كأس العالم، فنحن بحاجة 
إلـــى أن نــكــون مــتــحــديــن، وأن نــكــون 
قادرين على الكفاح من أجل زمالئنا 
فــي الفريق. ربما لــم تكن لدينا تلك 

ــان الــلــقــاء مــثــمــرا  الــعــقــلــيــة، ولـــهـــذا كــ
ــا. اآلن علينا  لــلــغــايــة. كــــان ضــــروريــ

التحدث على العشب«.
 أن نعقد 

ً
وتابع: »كان من المهم جدا

هذا االجتماع، لكنه لم يكن اجتماع 
أزمة كما تم وصفه في بعض األماكن. 
كان من المهم أن نقول ما كنا نفكر 
فيه. لم تكن هناك إهانات، ولم تخرج 
األمــــور عــن الــســيــطــرة. نــحــن نــشــارك 
األفكار لنكون قادرين على التحسن، 
وقد رأينا ذلك بالفعل في التدريب. 

الجميع سعداء، كانت فكرة جيدة«.
وأوضـــــح: »نــحــن لــســنــا فـــي وضــع 
قتالي، لكن تقع على عاتقنا مسؤولية 

أكبر. نحاول أن نحافظ على تركيزنا 
ــا. نـــحـــن نــتــعــرض  ــنـ ــفـــسـ ــمـــي أنـ ونـــحـ
لضغط كبير. ما يتعين علينا القيام 
بـــه هـــو إعـــــادة اكــتــشــاف الــقــيــم الــتــي 
جمعتنا من قبل حينما بدأنا اللعب، 
وأن نــبــدأ فــي االســتــمــتــاع. علينا أن 
نتشارك الضغط في شيء إيجابي«.

وأبـــــــــدى كـــاســـتـــانـــي ثـــقـــتـــه بـــفـــوز 
بلجيكا على كرواتيا اليوم لتتمكن 
من التأهل لثمن نهائي المونديال، 
مضيفا: »إنني مقتنع بأننا سنفوز. 
ة الـــفـــريـــق. أعـــرف  أعـــــرف مــــدى كـــفـــاء
مــــا نـــحـــن قــــــــادرون عـــلـــيـــه. ال يــتــعــيــن 
علينا إثــبــات أي شــيء ألي شخص، 

سنحاول الفوز من أجل أنفسنا ومن 
أجل بلجيكا«.

ــرز الــالعــب  ــ ــرى، أبـ ــ مـــن نــاحــيــة أخــ
البلجيكي أهمية رومــيــلــو لوكاكو، 
ــــى لـــه ضد  الــــذي لــعــب الــدقــائــق األولـ
المغرب بعد وصوله إلى المونديال 

مصابا.
ــزء أســـــاســـــي مــن  ــ ــ وذكــــــــــر: »انــــــــه جـ
ــل الـــمـــلـــعـــب أو  ــ ــ ــواء داخـ ــ ــ فـــريـــقـــنـــا، سـ
خــــارجــــه. إذا لـــعـــب فـــإنـــه ســيــســاعــد 
الــفــريــق أكــثــر ألنـــه يستطيع تحفيز 
الالعبين على أرض الملعب. يمكن أن 

يكون لوجودك تأثير كبير«.

احتماالت التأهل في المجموعة السادسة
ــا )4(، بــلــجــيــكــا )3(، كــنــدا  ــيـ ــرواتـ كـ

)صفر(، المغرب )4(
• كـــرواتـــيـــا تــتــأهــل فـــي حــــال فــوزهــا 
أو تــعــادلــهــا. فــي حـــال خسارتها، 
ســتــتــأهــل شـــرط خـــســـارة الــمــغــرب 
ــام إلـــــى فــــــارق األهــــــداف  ــكــ ــتــ واالحــ

بينهما.
• الــمــغــرب يــتــأهــل فــي حـــال فـــوزه أو 
تعادله. في حال خسارته، سيتأهل 
إذا خسرت بلجيكا، وإذا خسرت 
ـــا وكـــــــان فـــــــارق األهـــــــداف  ـــيـ ــرواتـ كــ
بينهما في مصلحته، وإذا تعادلت 
بـــلـــجـــيـــكـــا وكــــــــان فــــــــارق األهــــــــداف 

بينهما في مصلحته.

• بلجيكا ستضمن التأهل في حال 
فوزها على كرواتيا. ستقصى في 
حال خسارتها. في حال تعادلها، 
ــغــــرب  ــمــ ــل إذا خــــســــر الــ ــأهــ ــتــ ــتــ ســ
وكـــان فـــارق األهــــداف بينهما في 

مصلحتها.
• كــنــدا فــقــدت األمـــل فــي التأهل بعد 

الجولة الثانية.
• يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة 
إلى الدور ثمن النهائي، وفي حال 
تعادل منتخبين في عدد النقاط، 

يتم اللجوء إلى:
• فارق األهداف.
• عدد األهداف.

• عـــــــدد الــــنــــقــــاط فـــــي الــــمــــواجــــهــــات 
ــبـــات  ــتـــخـ ــنـ ــمـ ــرة بــــيــــن الـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ

المتعادلة.
ــــارق األهــــــداف بــيــن الــمــنــتــخــبــات  • فـ

المتعادلة.
ــــدد األهــــــــداف بـــيـــن الــمــنــتــخــبــات  • عـ

المتعادلة.
• تــرتــيــب الــلــعــب الــنــظــيــف )بــطــاقــة 
صفراء: نقطة، بطاقة صفراء ثانية 
- حـــمـــراء غــيــر مــبــاشــرة: 3 نــقــاط، 
بــطــاقــة حــمــراء مــبــاشــرة: 4 نــقــاط، 
صفراء ثم حمراء مباشرة: 5 نقاط(.
فــي حــال استمرار الــتــعــادل: سحب 

القرعة.

كرواتيا وبلجيكا بين المطرقة والسندان



يــخــوض المنتخب المغربي مــبــاراة مصيرية بمواجهة 
نــظــيــره الــكــنــدي الـــيـــوم، فــي الــجــولــة األخـــيـــرة مــن منافسات 

المجموعة السادسة لمونديال 2022 بقطر.
وبـــاتـــت الــمــنــافــســة عــلــى الــبــطــاقــتــيــن الــمــؤهــلــتــيــن لثمن 
النهائي ثالثية بين كرواتيا وبلجيكا والمغرب، الذي خلط 
أوراق المجموعة بفرضه التعادل على رفاق لوكا مودريتش 
صفر-صفر في الجولة األولى، وفوزه على الشياطين الحمر 

2 - صفر في الثانية.
وتساوى أسود األطلس مع كرواتيا في الصدارة برصيد 
4 نقاط لكل منهما، ويملك المنتخب المغربي مصيره بين 
يديه، وسيتأهل في الحاالت الثالث: الفوز والتعادل وحتى 
الخسارة إذا خسرت بلجيكا أو إذا خسرت كرواتيا، وكان فارق 
األهداف بينهما لمصلحته، وإذا تعادلت بلجيكا وكان فارق 

األهداف بينهما لمصلحته.
وبـــرز أســـود األطــلــس بشكل الفـــت فــي النسخة الحالية، 
وباتوا على مشارف تكرار إنجازهم عام 1986 عندما باتوا 
أول منتخب عــربــي وإفــريــقــي يتخطى الـــدور األول، قبل أن 
يخسر بصعوبة أمام ألمانيا الغربية بهدف قاتل في الدقيقة 
89 سجله لوثار ماتيوس من ركلة حرة من 
خارج المنطقة مستغال خطأ فادحا للجدار 

البشري.
ويأمل الجهاز الفني، بقيادة المدرب وليد 
الــركــراكــي، استعادة خــدمــات حــارس مــرمــاه ياسين 

بونو، الذي استبعد في اللحظة األخيرة من انطالق مباراة 
تـــجـــدد إصــــابــــة تـــعـــرض لـــهـــا فــي بــلــجــيــكــا، بسبب 
الــمــبــاراة االولـــى 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــرواتـ ــ ضــــــد كـ

ــم يــرغــب  ــتــــي لــ والــ
فـــــــــــي تـــــحـــــديـــــد 

نوعيتها.
ويـــــــــمـــــــــتـــــــــلـــــــــك 

ــنــــي  ــفــ الــــــجــــــهــــــاز الــ
للمنتخب المغربي 

ــــن األوراق  ــعــــديــــد مـ الــ
الرابحة، مثل حكيم زياش 

وأشـــــــرف حــكــيــمــي ونـــصـــيـــر مــــــــزراوي وســفــيــان 
أمرابط، وجميعهم سيشاركون في مواجهة اليوم 
المصيرية، فيما يبقى الــمــدرب الــركــراكــي على 
المهاجم عبدالرزاق حمدالله على مقاعد البدالء 

والدفع به حسب مجريات األمور.
ت تعليمات الــركــركــاي لالعبيه بضرورة  وجـــاء

ــراز هـــدف مــبــكــر لــضــمــان تــحــقــيــق الـــفـــوز أو حتى  ــ إحـ
التعادل على أقل تقدير، لضمان التأهل للدور السادس عشر 
في البطولة، وهــو إنجاز يحسب لألجهزة الفنية والطبية 
واإلداريـــة وهــذا الجيل من الالعبين الذين ابلوا بالء حسنا 

في البطولة.

كندا ليس لديها ما تخشاه

على الجانب اآلخر، فإن المنتخب الكندي ليس لديه ما 
يخشاه في مباراة اليوم، لذلك يسعى الجهاز الفني للفريق 
إلى ترك بصمة له في البطولة، بعد الخسارة أمام بلجيكا 

في الجولة االفتتاحية للمجموعة بهدف دون رد، ثم 
أمام المنتخب الكرواتي بأربعة أهداف لهدف.

ــم تـــذيـــل الــمــنــتــخــب الـــكـــنـــدي لــلــمــجــمــوعــة  ــ ورغـ
فــإنــه قــــدم مــســتــويــات جــيــدة فـــي الــمــبــاراتــيــن 

السابقتين، وهو األمــر الــذي يعول عليه 
المدرب ومعاونوه في لقاء المغرب اليوم.

6:00م
كندا x المغرب

ألفونسو ديفيس 
 وريتشي الريا 

نجما كندا

الركراكي: األهم هو الفوز 
وتصدر المجموعة

»األسرع« بين حكيمي وديفيز

ــرمـــى مــنــتــخــب الــمــغــرب  ب حــــــارس مـ تـــــــدرَّ
ياسين بونو بشكل طبيعي يومي االثنين 
ض  والثالثاء، لكن طبيعة اإلصابة التي تعرَّ
لها، والتي رفــض الكشف عنها، تطرح أكثر 
من عالمة استفهام حــول جاهزيته لخوض 

لقاء اليوم.
ويعتبر بونو ركيزة أساسية في تشكيلة 
المنتخب الــمــغــربــي، وأحـــد المساهمين في 
بلوغه النهائيات للمرة السادسة في تاريخه.

ــال جــــائــــزة »ســـــــامـــــــورا«، أفــضــل  ــ عـــنـــدمـــا نــ
حارس مرمى في الــدوري الموسم الماضي، 
 مــع نــادي اشبيلية 

ً
 جــديــدا

ً
اتخذ بونو ُبــعــدا

األنــدلــســي، بعد عشر ســنــوات مــن االحــتــراف 
في القارة العجوز.

 فــي 31 مــبــاراة، 
ً
استقبل مــرمــاه 24 هــدفــا

بينها 13 مباراة بشباك نظيفة.
تكمن جمالية هذه الجائزة قبل كل شيء 
فــي حقيقة أن بــونــو نــجــح فــي الــتــفــوق على 
النجمين تيبو كــورتــوا )ريــال مــدريــد(، ويان 
أوبالك )أتلتيكو مدريد(، الفائزين بثماني من 
آخر تسع جوائز سامورا )خمسة للسلوفيني 

وثالثة للبلجيكي(.
( ثاني حارس مرمى 

ً
أصبح بونو )31 عاما

إفريقي ينال الجائزة، بعد الكاميروني جاك 
سونغو في موسم 1996-1997 مع ديبورتيفو 

الكورونيا.

احــتــاج بــونــو، الــــذي يتميز 
باللعب بقدميه، إلــى الوقت 
 لــــتــــرك بــصــمــتــه مــع 

ً
أيــــضــــا

مــــنــــتــــخــــب بـــــــــالده. 
اســـــتـــــدعـــــي 
إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

صــــــــــــفــــــــــــوف 
الــمــنــتــخــب األول منذ 

عام 2012، بعدما دافع عن ألوان 
جميع فئاته العمرية، وخاض مباراته الدولية 
األولــــى عـــام 2014. انــتــظــر حــتــى عـــام 2019، 
تحت قيادة البوسني وحيد خليلودجيتش، 
ليصبح رقم واحد في عرين »أسود األطلس«.
من جانبه، أكد مدرب المنتخب المغربي 
لكرة القدم وليد الركراكي، أن حارس مرمى 
اشــبــيــلــيــة اإلســـبـــانـــي، يــاســيــن بـــونـــو، جــاهــز 

لمواجهة كندا اليوم.
وقال الركراكي: »ياسين بحالة جيدة، كان 
يعاني بعض المشاكل. لم يتمكن من اللعب، 
م  ولم يلعب، وهناك العب آخر دخل مكانه وقدَّ
، وهذا يوضح الروح السائدة داخل 

ً
أداًء رائعا
صفوفنا«.

نت الحالة الصحية  وأضــاف: »تحسَّ
لـــيـــاســـيـــن. يــبــقــى الــــحــــارس األول فــي 
صــــفــــوف الـــمـــنـــتـــخـــب، وأحــــــــد قــــادتــــه، 
 لمباراة الغد )اليوم(«.

ً
وسيكون جاهزا

بونو تدّرببونو تدّرب  
ومشاركته في علم الغيب!ومشاركته في علم الغيب!

ياسين بونو خالل تدريبات سابقة

ــــدرب مــنــتــخــب الـــمـــغـــرب، ولــيــد  أكــــد مـ
الــركــراكــي، خــالل مؤتمر صحافي عقد 
ــه لـــن يــغــامــر ويــلــعــب  ــاء أنــ ــعــ أمــــس األربــ
للتعادل أمام كندا، مضيفا أنه سيسعى 
لتحقيق الفوز والنقاط الثالث من أجل 

ضمان التأهل لدور الـ 16.
وأكد الركراكي: لن نلعب على التعادل، 
سنبذل كل ما لدينا من أجل الفوز، لن 
نغير خطتنا، سيكون هــذا خطأ، كندا 
أحــــد أفـــضـــل الــمــنــتــخــبــات فـــي الــكــثــافــة 
العددية، سيرغبون في الخروج بنقطة 
واحــــدة عــلــى األقــــل، األهــــم هــو الــخــروج 
متأهلين في نهاية الــمــبــاراة، علينا أن 

نلعب بذكاء.
ووصف المدرب الوطني مواجهة كندا 

بأنها »نهائي آخر« أمام منافس »معقد 
ال يجد أي شيء ليخسره« ويأمل إنهاء 

المونديال بأفضل شكل.
وأضاف »األهم بالنسبة لي هو الفوز 
على كندا، ومحاولة تصدر المجموعة. 
الــالعــبــون مــتــحــفــزون لــلــغــايــة، الجميع 
يرغب فــي المشاركة فــي الــمــبــاراة، رغم 

وجود العديد من اإلصابات«.
وأكد أن التأهل لثمن النهائي سيعد 
»إنجازا«، وسيعادل أفضل أرقام للمغرب 
في المونديال، حيث تأهلت مرة واحدة 
من أصل خمس مشاركات سابقة لثمن 
النهائي، في مونديال المكسيك 1986 

قبل أن يتم إقصاؤها على يد ألمانيا.
  أشرف حكيمي )إفي(

سيخوض أشـــرف حكيمي وألفونسو ديفيز، سباق 
 بقوائم األسرع 

ً
سرعة اليوم، حيث يظهر الالعبان دائما

في كل موسم. ولطالما تنافسا بشدة على المركز األول، 
كما هو الحال في موسم 2020/ 2021، وجاء ديفيز بسرعة 
 في الساعة بالمركز األول، فيما 

ً
قصوى بلغت 36.5 كيلومترا

 في الساعة.
ً
جاء حكيمي بالمركز الثاني بـ 36.48 كيلومترا

وتــراجــع حكيمي هــذا الموسم إلــى حــد مــا. ووضعت 
القائمة الرسمية التي نشرها االتحاد األوروبي لكرة القدم 
)يويفا( ألسرع الالعبين في دور المجموعات بدوري أبطال 
أوروبا، الكندي في المركز السادس، بسرعة قصوى بلغت 
 في الساعة، فيما خــرج أشــرف من قائمة 

ً
36.2 كيلومترا

»العشرة األوائل«.
وفي الــدوري األلماني لكرة القدم، جاء ديفيز بالمركز 
 
ً
الثالث هذا الموسم في ترتيب أسرع الالعبين، )36 كيلومترا

في الساعة(.
ومــع ذلـــك، فــإن التفوق الـــذي حــافــظ عليه ديفيز على 
حكيمي هـــذا الــمــوســم فــي بــيــانــات الــســرعــة الــقــصــوى لم 
ينعكس فــي كــأس العالم. وسيغادر ديفيز كــأس العالم 

وفي جعبته هدف، وهو األسرع في كأس العالم حتى اآلن 
)دقيقتان(. 

في المقابل، يصل حكيمي في حالة أفضل. ولم يتعرض 
ألي إصابة هذا الموسم، ويحظى بوضع خاص في صفوف 

»أسود األطلس«.
ورغم أن عينه ستكون على مباراة كرواتيا وبلجيكا، فإن 
حكيمي لديه فرصة جيدة للتأهل رفقة منتخب بالده إلى 
دور الـ 16. وسيكون لنجم باريس سان جرمان بالتأكيد 
دور أساسي في تأهل فريقه، بقيادة وليد الركراكي، الذي 
م 53 تمريرة حاسمة   وقــدَّ

ً
يحظى بالعب سجل 41 هدفا

طوال مسيرته.
ولن تكون مهمة حكيمي سهلة أمام كندا، ألنه إذا لم يقرر 
المدير الفني للمنتخب الكندي، جون هيردمان، إراحة ديفيز 
 
ً
لتجنب تعرضه النتكاسة، فسيواجه الظهير المغربي العبا

 على الوقوف في وجهه على أرض ملعب الثمامة.
ً
قادرا

 )إفي(

وليد الركراكي

رومان سايس 
وأبوخالل نجما 
المغرب

هيردمان: سنلعب 
لصناعة التاريخ

ــون هـــــيـــــردمـــــان، مــــــــدرب الــمــنــتــخــب  ــ ــ ـــد جـ ـــ أكـ
الكندي، أن فريقه سيخوض مباراة اليوم أمام 
المنتخب المغربي، بهدف تقديم صورة مشرفة 

واالستمتاع بكرة القدم.
وقال هيردمان في المؤتمر الصحافي الذي 
سبق المباراة أمام المغرب: »لقد حققنا هدفنا 
بالمشاركة في هذه البطولة، سنواجه المنتخب 
المغربي، بهدف االستمتاع بكرة القدم وصناعة 
 أن »الــالعــبــيــن يــرغــبــون في 

ً
الــتــاريــخ«، مضيفا

االحــتــفــال مــع عــائــالتــهــم، نــحــن نستمتع بكرة 
القدم في هــذه المشاركة، ونريد االحتفال مع 

مشجعينا وعائالتنا«.
ــح أنـــهـــم حــلــمــوا بـــهـــذه الــلــحــظــة منذ  ــ وأوضــ
سنوات على غرار وصولهم الوحيد لمونديال 
: »تنتظرنا مباراة مختلفة أمام 

ً
1986، مضيفا

منتخب لديه امكانات جيدة، سنواجه خصما 
صعبا يملك حافزا كبيرا من أجل تحقيق الفوز«.

جون هيردمان

»أسود األطلس«»أسود األطلس«
يواجهون كندا بـ يواجهون كندا بـ 33 فرص فرص

التأهل الثاني في المونديال حلم يراود المغاربة اليومالتأهل الثاني في المونديال حلم يراود المغاربة اليوم



بعد خروجه من المونديال، 
وتوديع منتخب بالده البطولة، 
أصــبــح الــســؤال األهـــم بالنسبة 
للويلزي غاريث بيل هو طبيعة 

الخطوة المقبلة.
ونفى الالعب الويلزي تفكيره 
في االعتزال بعد انتهاء مسيرة 
جــيــل يــعــد األفــضــل لــويــلــز على 
مـــــدار تـــاريـــخـــهـــا، واألول الـــذي 
يتمكن مــن الــتــأهــل للمونديال 
مــنــذ 1958، لــكــن بــيــل ورفـــاقـــه 
لــم يتمكنوا مــن االقــتــراب حتى 
ــــذي تــحــقــق قبل  مـــن اإلنـــجـــاز الـ
64 عاما بالوصول إلــى نصف 
ــائـــي، قـــبـــل أن يــتــعــرضــوا  ــنـــهـ الـ
لإلقصاء على يــد الــبــرازيــل في 
نصف النهائي، وكانت النهاية 
ــرة غـــيـــر ســـــــارة عــلــى  ــ ــمـ ــ هــــــذه الـ

اإلطالق.
وقــــــــال بــــيــــل، صــــاحــــب الـــــــ33 
عـــامـــا ومــهــاجــم لــــوس أنــجــلــس 
ـــب الـــــمـــــبـــــاراة،  ــقـ غـــــاالكـــــســـــي، عــ
»ســــــــأواصــــــــل الــــلــــعــــب لـــطـــالـــمـــا 
اســـتـــطـــعـــت وأرادوا وجــــــودي. 
ــعـــب، لـــكـــن هـــذا  ــه تـــوقـــيـــت صـ ــ إنـ
ــــارس ســتــبــدأ  ال يــتــوقــف. فـــي مـ
ــا وآمـــل أن  تصفيات أمــم أوروبــ

أتواجد«.

لكن ما لم يكن متوقعا هو أن 
تنتهي مسيرة بيل المونديالية 
بهذه السرعة، على أن الويلزي 
لم يقدم المستوى المنتظر منه 
كذلك، فخالل مواجهة الواليات 
المتحدة التي انتهت بالتعادل، 
لمس بيل الكرة بالكاد 7 مرات 

طوال 45 دقيقة. 
بعدها رحل بيل ببساطة. لم 
يخرج من النفق المؤدي لغرف 
ــقـــب انـــتـــهـــاء  ــلـــع الــــمــــالبــــس عـ خـ
الشوط األول، غادر أفضل العب 
في منتخب ويلز هكذا، ولم تكن 

هناك حاجة الى تفسير.

وداع الئق

ــا يــلــيــق  ــ ــ ــم يـــنـــل بـــيـــل وداعـ ــ ولـ
بقيمته بالنسبة لويلز كأكثر 
العب خوضا للمباريات الدولية 
وصــاحــب الحصيلة األكــبــر من 
ــداف فــي تــاريــخ المنتخب  ــ األهـ
ــن الـــبـــاب  الـــبـــريـــطـــانـــي، رحـــــل مــ
الخلفي، وكانت مغادرته تبعث 
ــلـــى مــا  ــلـــى األســــــــف، ســـــــواء عـ عـ
انتهى إليه حاله أو مــا تسبب 
فيه من ظهور ويلز كفريق بال 

روح وال نجم وال أمل.

كان بيل، نجم توتنهام وريال 
مـــدريـــد الـــســـابـــق، فـــي كــثــيــر من 
األحــيــان األب الــروحــي لزمالئه 

ــتــــادوا أن يــنــظــروا له  الـــذيـــن اعــ
ــراء،  ــحــ كـــــواحـــــة فـــــي قــــلــــب الــــصــ
وكانت رؤية بيل بقميص ويلز 

بــالــنــســبــة لــلــجــمــهــور أيــقــونــيــة 
وتعني الكثير، أمــا قبل أربعة 
ــه بــقــمــيــص  ــتــ ــم فـــــإن رؤيــ ــواســ مــ

فريقه في األسبوع التالي كانت 
كرؤية شبح. 

)إفي(
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استحق بوليسيك، نجم 
منتخب أميركا، إشادة زمالئه، 

وكذلك وسائل اإلعالم في 
بالده، بعد أدائه وهدفه الرائع 

في مرمى إيران، والذي ساهم 
في تأهل أميركا لدور الـ 16 

بمونديال 2022.

استعاد كريستيان بوليسيك 
ــقـــب »كــــابــــتــــن أمــــيــــركــــا«، وحــتــى  لـ
مــن دون الـــشـــارة الحقيقية التي 
يرتديها في مونديال قطر تايلر 
آدامس، بعد هدفه »الفدائي« الذي 
قاد به المنتخب األميركي لحسم 
مــواجــهــتــه الــحــســاســة مــع نظيره 
اإليراني 1 - صفر، والتأهل للدور 

ثمن النهائي.
لــم يفكر بوليسيك مرتين في 
إمكانية تعرضه لإلصابة، فاندفع 
بفدائية في الدقيقة 38، واقتنص 
الكرة في الشباك قبل أن يصطدم 
ــرانـــي علي  بــعــنــف بــالــحــارس اإليـ

رضا بيرانوند.
ووســـط الــتــخــوف مــن إمكانية 
ــنـــهـــائـــي ضــد  ــابـــه عــــن ثـــمـــن الـ ــيـ غـ
ــم تــشــلــســي  ــجــ هـــــولـــــنـــــدا، وعــــــــد نــ
اإلنكليزي الجمهور األميركي بأنه 
سيكون جاهزا لخوض المواجهة 
رغــم اضــطــراره لتلقي الــعــالج في 

المستشفى.
واســــتــــبــــدل بـــولـــيـــســـيـــك خـــالل 
استراحة الشوطين بعد تعرضه 
لــهــذه اإلصــابــة، قبل أن ينقل الى 

المستشفى كإجراء احترازي.
وبــمــا أن مــبــاراة ثمن النهائي 
ضد هولندا ستكون السبت على 
استاد خليفة في الريان، كان هناك 
تخوف من أن بوليسيك لن يكون 
جــاهــزا لــخــوض الــلــقــاء ومحاولة 
قيادة بالده الى ربع النهائي للمرة 

األولى منذ 2002.

لكن العب بوروسيا دورتموند 
األلماني السابق طمأن األميركيين 
مــــن الــمــســتــشــفــى بــمــنــشــور على 
وسائل التواصل االجتماعي، قال 
 بكم أيها الشبان! 

ً
فيه: »فخور جدا

ال تقلقوا، سأكون جاهزا السبت«.
 فــي 

ً
ولــــعــــب بـــولـــيـــســـيـــك دورا

هدفين من أصل ثالثة لبالده في 
هذه النهائيات، بعدما كان صاحب 
التمريرة التي سجل منها تيموثي 
ــــدف الـــجـــولـــة األولـــــــى من  ــاه هـ ــ ويــ
منافسات المجموعة الثانية ضد 

ويلز )1-1(.
ــدون دونـــوفـــان في  ــده النــ ووحــ
2010 ســـاهـــم فـــي عــــدد أكـــبـــر من 
األهداف )ثالثة( للواليات المتحدة 

في نسخة واحدة.
وكشف المدرب غريغ بيرهالتر 
ــم اســـتـــبـــدالـــه )بــولــيــســيــك(  ــ ــه »تـ ــ أنـ
ــــب اإلصـــــــــــابـــــــــــة. نـــــقـــــل الـــــى  ــبـ ــ ــــسـ بـ
المستشفى كإجراء احترازي. كانت 
ضربة في عضالت المعدة. إصابة 

في عضالت المعدة«.

مواصلة المشوار

ويــمــنــي بوليسيك الــنــفــس أال 
تتسبب هذه اإلصابة في حرمانه 
من مواصلة المشوار مع المنتخب 
ــاب عـــن الــنــهــائــيــات قبل  ــــذي غــ الـ
ــــوام، الســيــمــا أن الــمــونــديــال  4 أعـ
القطري يشكل فرصة هامة جدا 
 مــن أجــل نسيان 

ً
البــن الــــ24 عــامــا

المعاناة التي يواجهها مع فريقه 
تشلسي حيث يكتفي بلعب دور 

البديل.
صحيح أنه شارك هذا الموسم 
في 13 من المباريات الـ 14 التي 
خـــاضـــهـــا الـــفـــريـــق الـــلـــنـــدنـــي فــي 
ــــدوري الــمــمــتــاز، لــكــن فــي ثــالث  الـ
مــنــهــا كــــان أســـاســـيـــا، فـــي وضــع 
ــاد عــلــيــه مـــنـــذ انـــتـــقـــالـــه الـــى  ــتــ اعــ
 
ً
»بريميرليغ« قبل 4 أعــوام قادما
مــن بوروسيا دورتــمــونــد مقابل 

65 مليون يورو.
ورغـــم اآلمـــال المعقودة عليه، 
عجز األميركي عن فرض نفسه في 
النادي اللندني وتكرار المستوى 
ــيـــه فـــــي الــــــــدوري  ــلـ الــــــــذي كـــــــان عـ

األلماني.
ويـــجـــب الـــقـــول إن مــهــمــة سد 
الفراغ الذي خلفه البلجيكي إدين 
هازارد على الجهة اليسرى للخط 
األمامي بانتقاله الى ريال مدريد 
اإلســبــانــي، عقد حياة بوليسيك 
الذي كان من المفترض تعويضه 

في هذا المركز.
العب موهوب، سريع، رشيق، 
ــة، الــتــمــريــر  ــراوغــ ــمــ ــادر عــلــى الــ ــ قــ
والتسجيل بكلتا قدميه، يتمتع 
بــولــيــســيــك بــجــمــيــع مـــواصـــفـــات 

المهاجم الحديث.
ــك، عــجــز بــولــيــســيــك  ــ ــم ذلــ ــ ورغــ
عن فــرض نفسه ركيزة أساسية 
في تشكيلة تشلسي، إن كان مع 
المدربين السابقين فرانك المبارد 

واأللــــمــــانــــي تــــومــــاس تـــوخـــل أو 
الحالي غراهام بوتر.

هذا ما يميز كريستيان

لـــقـــد مــــــرَّ بـــولـــيـــســـيـــك بـــفـــتـــرات 
رائعة، لكنها لم تــدم ســوى بضع 
ــهـــووس  ــــات. وفــــــي نــــــــاٍد مـ ــاريـ ــ ــبـ ــ مـ

بالتمّيز وتحقيق النتائج، لم يكن 
.
ً
ذلك كافيا

صحيح أنه توج بلقب مسابقة 
دوري أبــطــال أوروبــــا عـــام 2021، 
لكن في سيرته الذاتية التي تحمل 
عـــنـــوان »كــريــســتــيــان بــولــيــســيــك: 
ــــِشــــرت 

ُ
ــواري حـــتـــى اآلن« ون ــ ــشـ ــ مـ

فــي سبتمبر، تــحــّدث عــن عالقته 

المعقدة مع توخل الذي لم يشركه 
 في إياب نصف النهائي 

ً
أساسيا

ضد ريال مدريد، رغم تقديمه أداء 
ممتازا في لقاء الذهاب، ثم أبعده 
عن التشكيلة في المباراة المحلية 

في عطلة نهاية ذلك األسبوع.
ومع الحديث عن إمكانية رحيله 
فــي يناير خــالل فــتــرة االنــتــقــاالت 

ــة ربـــــمـــــا الــــــــى الــــــــــدوري  ــويــ ــتــ ــشــ الــ
اإليطالي، حيث يبدو يوفنتوس 
 بالحصول على خدماته، 

ً
مهتما

يمكن أن تــكــون كـــأس الــعــالــم في 
قــطــر نــقــطــة تـــحـــول فـــي مــســيــرتــه 
مـــع مــنــتــخــب أمــيــركــي يــبــقــى فيه 
الـــالعـــب األكـــثـــر خــبــرة عــلــى أعلى 

المستويات.

بوليسيك لحظة إحراز الهدف في مرمى إيران

كيروش

كيروش: الحلم انتهىكيروش: الحلم انتهى
ذكــر البرتغالي كارلوس كيروش، مــدرب منتخب إيــران، 
ــام الــمــنــتــخــب األمـــيـــركـــي بـــهـــدف نظيف  ــ عــقــب الـــخـــســـارة أمـ

أمـــس األول، وتـــوديـــع مــونــديــال 2022 بقطر مــن دور 
المجموعات، أنهم استحقوا »التعادل«، ولكن »الحلم 

انتهى«.
ــال كــــيــــروش، خــــالل الــمــؤتــمــر  ــ وقـ

ــاء،  ــقــ ــلــ ــقــــب الــ ــافــــي عــ الــــصــــحــ
»بطبيعة الحال، لقد انتهى 
الــحــلــم. أعــتــقــد أن الــتــعــادل 
كان ليصبح النتيجة األكثر 

عدال، ولكن كرة القدم تعاقب 
من ال يسجل، ونحن لم نسجل«.

وتابع: »المنتخب األميركي تفوق في 
الشوط األول، وكان األسرع، وصنع العديد 
من الفرص، وكان بإمكان العبيه تسجيل 
الــمــزيــد، أمــا الــشــوط الــثــانــي فــكــان مغايرا: 

حيث بدأنا في غلق الطريق أمام تحركاتهم، وكان هناك رد 
فعل رائــع من الالعبين، وأجبرناهم على التراجع للخلف، 
وصنعنا فرصا أكثر من التي صنعوها في الشوط األول«.

وأضـــاف: »نهنئ الــواليــات المتحدة على التأهل، 
ونتمنى لهم حظا طيبا فيما هو قادم بالبطولة«، 
واختتم صاحب الـ69 عاما تصريحاته: 
»فــــخــــور جـــــدا بــــهــــؤالء الــالعــبــيــن 
ــن، وبــشــخــصــيــتــهــم  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــرائـ ــ الـ
وشــــجــــاعــــتــــهــــم، وتـــفـــانـــيـــهـــم. 
الحياة تستمر، وعليهم اآلن 
الحصول على قسط من الراحة، 
واالستعداد للمباريات القادمة مع 
أنديتهم، ألن البطوالت ستستأنف في 

غضون أسابيع قليلة«.               
)إفي(

برهالتر: حققنا الهدف
ــدرب منتخب الـــواليـــات المتحدة  أكـــد مــ
األمـــيـــركـــيـــة، جـــريـــج بـــرهـــالـــتـــر، عقب 
االنتصار على إيران 1 - 0 في ثالث 
وآخر مباريات المجموعة الثانية 
ــــذي  بـــمـــونـــديـــال قــطــر 2022، والـ
منحه التأهل لدور الستة عشر، 
أنه حقق الهدف المحدد منذ 
الــبــدايــة وهـــو »تــخــطــي دور 
 إلى 

ً
الــمــجــمــوعــات«، مــشــيــرا

 من اآلن، كل شيء 
ً
ا أنه »بــدء

يمكن حدوثه«.
وصرح برهالتر بأن »الهدف األولي كان 
اجتياز الدور األول، واآلن يمكن أن يحدث 
أي شـــيء. مــا يتعين علينا القيام بــه هو 
الذهاب للمباراة تلو األخرى، والتركيز على 
ذلك. اآلن لدينا هولندا. من المثير أن تكون 

في دور الـ 16«.
(، الـــذي 

ً
وأضــــــاف بــرهــالــتــر )49 عــــامــــا

شارك كالعب بكأس العالم 2002 في كوريا 
الجنوبية واليابان: »بالنسبة لالعبين، كل ما 
 من 

ً
هو قادم سيعتبر فرصة لهم، خصوصا

ناحية الخبرات«.
وأوضح أن تغيير مهاجمه كريستيان بوليسيك 
ض لها  كان بداعي تعرضه لـ »اإلصابة«، التي تعرَّ
أثناء تسجيله الهدف األول، وأنه تم نقله للمستشفى 

كإجراء احترازي.
وحــول المباراة، قــال: »التركيز في المباراة كان 
ــران ستستفيد من  ــ ، ألنــنــا كــنــا نعلم أن إيـ

ً
صــعــبــا

 
ً
منا أداًء مميزا التعادل. بدأنا بشكل جيد للغاية، وقدَّ

في الشوط األول، لكن أكثر ما أشعر بالفخر به هو 
نهاية المباراة. أنــا فخور بما قدمه الالعبون من 

قوة واستبسال«.
واخــتــيــر بوليسيك أفــضــل العـــب فــي الــمــبــاراة، 
لكنه لــم يظهر فــي المؤتمر الصحافي بعد نقله 
للمستشفى، كما أكد مدربه، إلجراء فحوصات طبية 
»كإجراء احترازي«.                                           )إفي(

ساوثغيت: سقف التوقعات أعلى
احتفى مدرب منتخب إنكلترا لكرة القدم غاريث ساوثغيت بالفوز 

على ويلز بثالثية نظيفة، ومن ثم التأهل لثمن نهائي مونديال قطر 
2022 في صدارة المجموعة الثانية.

وقــال ساوثغيت، عقب انتهاء المباراة، إن »الالعبين العظماء 
يتقدمون إلى األمام في هذه البطولة، واليوم العبو فريقي فعلوا 
ذلك«، مؤكدا أنه »في مونديال روسيا كنا نفكر ما إذا كان بإمكاننا 
تجاوز دور ما في البطولة، لكن سقف التوقعات اآلن أعلى بكثير. 

أصبح لدينا مزيد من الخبرة«.
وأثنى على العبه ماركوس راشفورد، الذي وقع على هدفين من ثالثية 

»األسود الثالثة« في شباك ويلز، وذكر بالفترة السيئة التي مر بها منذ 
أن أهدر ركلة جزاء أمام إيطاليا في نهائي كأس األمم األوروبية األخيرة.
وقال عن العب مانشستر يونايتد: »كان األمر بمنزلة تحد بالنسبة 
إليه... لم يكن راضيا عن أدائه في اليونايتد، لكننا رأيناه يعمل بشكل 

جيد جدا في التدريبات... إنه قادر على التألق مثلما فعل الليلة«.
وعـــن مــواجــهــة الــســنــغــال الــتــي تنتظرهم فــي ثــمــن الــنــهــائــي، أكــد 
ساوثغيت: »نعرف من التصنيف أننا مرشحون للفوز، لكن علينا 

إثبات ذلك ألننا سنلعب أمام فريق صعب جدا«.
)إفي(

غرقت طهران في صمت مطبق أمس 
 عـــلـــى خــــســــارة الــمــنــتــخــب 

ً
االول حــــزنــــا

الوطني اإليراني في كرة القدم أمام نظيره 
األميركي، في هزيمة أقصت اإليرانيين 
ر معها حلمهم 

ّ
من مونديال قطر وتبخ

ي« 
ّ
بتكرار إنجاز 1998 حين فاز »تيم مل

على منتخب »الشيطان األكبر«.
ــواء االحــتــفــالــيــة الــتــي   لــــأجــ

ً
ــا وخــــالفــ

شــهــدتــهــا طـــهـــران الــجــمــعــة عــنــدمــا راح 
اإليــرانــيــون يرقصون حاملين أطفالهم 
عــلــى أكــتــافــهــم وهــــم يـــلـــّوحـــون بــاألعــالم 
 
ّ
احتفااًل بفوز منتخبهم على ويلز، فإن

الصوت الوحيد الذي دّوى في العاصمة 
مساء امس االول كان وقع الهزيمة أمام 

حدة بهدف وحيد.
ّ
الواليات المت

ولــــمــــنــــع أّي تـــــظـــــاهـــــرات مـــنـــاهـــضـــة 
لــلــســلــطــات، انــتــشــرت فـــي طـــهـــران أعــــداد 

ــن عــنــاصــر الـــشـــرطـــة، بعضهم  كــبــيــرة مـ
بالزّي العسكري والبعض اآلخــر بالزّي 
المدني، وترّكز وجود هذه العناصر على 
التقاطعات المرورية األساسية والشوارع 
 دراجـــات 

ً
الرئيسية الــتــي جابتها أيــضــا

نارية تابعة لوحدات مكافحة الشغب.
ــة  ــيــ ــالمــ ــة اإلســ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــد الــ ــهــ ــشــ وتــ
احــتــجــاجــات غــيــر مــســبــوقــة انــدلــعــت في 
16 سبتمبر حين توفيت الشابة الكردية 
مهسا أميني )22 عاما( بعد توقيفها من 
قبل شرطة األخالق في طهران النتهاكها 

قواعد اللباس الصارمة.
وبالنسبة إلــى أصغر محمدي، وهو 
 وجـــاء 

ً
تـــاجـــر يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 50 عـــامـــا

 مــا لفت 
ّ
مــع ابــنــه لمتابعة الــمــبــاراة، فـــإن

ــة الــتــي  ــيـ ــريـــاضـ ــو الــــــــروح الـ انـــتـــبـــاهـــه هــ
سادت أرض الملعب في وقت تعتبر فيه 

حدة 
ّ
الجمهورية اإلسالمية الواليات المت

عدّوها األول.
 
ّ
وأضــاف محّمدي »لقد قــال كثيرون إن

نا لم 
ّ
هذه المباراة ستلّوثها السياسة، لكن

نــَر ســوى سلوك وّدي بين الالعبين على 

 مرة سقط فيها العب 
ّ

أرض الملعب. في كل
 كان الخصم يساعده على النهوض«.

ً
أرضا

وتــابــع »لقد قاتل العبونا بكل قوتهم، 
وبــخــاصــة فــي الــشــوط الــثــانــي، وهــاجــمــوا 
مّرات عّدة«.                                  )أ ف ب(

الحزن يخّيم على طهران

جماهير المنتخب اإليراني تتابع المباراة عبر شاشات عرض في طهران

غاريث بيل والعبو منتخب ويلز بعد اإلقصاء من المونديال

بيج يدافع عن قرار استمرار 
ويليامز رغم إصابته

دافع روبرت بيج المدير الفني 
لمنتخب ويلز عــن قـــرار استمرار 
الــــمــــدافــــع نــيــكــو ويـــلـــيـــامـــز داخــــل 
ــام  الــمــلــعــب خـــــالل الـــمـــواجـــهـــة أمــ
إنكلترا مساء الثالثاء رغم تعرضه 
إلصـــــابـــــة فـــــي الــــــــــــرأس. وأصــــيــــب 
ويليامز بــدوار وسقط على أرض 
الملعب بعدما ارتطمت التسديدة 

ــمـــاركـــوس راشـــفـــورد  الـــقـــويـــة لـ
بــــرأســــه فــــي الــدقــيــقــة 24 من 
الــمــبــاراة الــتــي انتهت بفوز 
إنكلترا على ويلز 3 - صفر 

ــاء الــــثــــالثــــاء فــي  مــــســ
الـــجـــولـــة األخـــيـــرة 
ــات  ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ مــــــــن مــ

ــة  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــــــــثـــــــــانـــــــــيـــــــــة 
لــــمــــونــــديــــال 

قطر 2022.
ــتــــمــــر  واســ

مدافع نوتينغهام 
فــــــــــورســــــــــت داخــــــــــل 
الملعب لـــ12 دقيقة 

ــبــــل أن يــجــلــس  قــ
على األرض، ليتم 
استبداله بكونور 

روبرتس.
وقــال بيج انه 

قــرر اإلبــقــاء على ويليامز بعد أن 
اجتاز اختبار االرتجاج في المخ، 
المطبق مــن قبل االتــحــاد الدولي 

لكرة القدم )فيفا(.
وأوضح »نيكو تعرض لضربة 
ــه، وهـــنـــاك بـــروتـــوكـــوالت  ــ فـــي رأســ
مطبقة بشكل مفهوم فــي حــاالت 
االرتجاج، واجتاز االختبار األولي«.
 وأضــــاف »اتبعنا إرشــــادات 
ــا، طـــبـــيـــب  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
ــيــــفــــا ســمــح  ــفــ الــ
بــــــاســــــتــــــمــــــراره 
ــــل الملعب،  داخـ
ــه  ــحــ ــه نــــصــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــكـ ــ ــ لـ
بـــــــأنـــــــه إذا شـــعـــر 
ــراض بــأن  ــ بـــأي أعـ
يطالب بتغييره 
على الفور، وهذا 

ما فعله«.
وخـــــتـــــم بــيــج 
بــــــــالــــــــقــــــــول »لـــــــم 
يـــــكـــــن هـــــــنـــــــاك أي 
أفـــــــكـــــــار أخــــــــــــــرى، تــم 
اســــــتــــــبــــــدالــــــه عـــلـــى 
الفور، اتبعنا جميع 
الــــــبــــــروتــــــوكــــــوالت 

وإرشادات الفيفا«.
)د ب أ(

بيلبيل  ينفي نيته االعتزالينفي نيته االعتزال

برهالتر

بوليسيك يستعيد لقب »كابتن أميركا«بوليسيك يستعيد لقب »كابتن أميركا«

ساوثغيت

ويليامز والمدرب بيج



حمى كأس العالم تطغى على أزياء البرازيليين
يطغى الــلــونــان األخــضــر واألصــفــر 
ــاء كــثــر مـــن الــبــرازيــلــيــيــن في  ــ عــلــى أزيـ
هذه المرحلة، إذ يواكبون في َملبسهم 
وزينتهم منتخبهم الوطني لكرة القدم 
الـــســـاعـــي فـــي قــطــر إلــــى الـــفـــوز لــلــمــرة 
السادسة بكأس العالم، وإعادة اللقب 

.
ً
إلى بلده بعدما ُحرم منه 20 عاما

 ،)
ً
وأحدثت جوليا باربوزا )24 عاما

ــي مـــجـــال الـــتـــســـويـــق،  وهـــــي طـــالـــبـــة فــ
تغييرات فــي أدق تفاصيل مظهرها 
لتشجيع فريقها الــوطــنــي فــي إحــدى 

حانات ساو باولو.
ــــس بـــــرس«:  ــرانـ ــ ــول لـــوكـــالـــة »فـ ــقــ وتــ
 في كل مباراة 

ً
 مختلفا

ً
»ســأرتــدي زيــا

يشارك فيها منتخب البرازيل«.
 
ً
وانتشرت حمى كأس العالم متأخرة

فــي الــبــرازيــل التي خرجت لتّوها من 
حملة انتخابية شديدة االستقطاب.

ــار الـــرئـــيـــس الــيــمــيــنــي  وكــــــان أنــــصــ
المتطرف جايير بولسونارو ربطوا 
ارتداء ألوان العلم البرازيلي بتوجههم 
السياسي، إذ كانوا يضعون قمصان 
الــمــنــتــخــب الـــوطـــنـــي خــــال تــجــمــعــات 

وتظاهرات عدة.
ــم الــمــحــيــط بــالــمــســائــل  ــدأ الـــزخـ ــ وبـ
ـــص مـــنـــذ أن خــســر 

ّ
الـــســـيـــاســـيـــة يـــتـــقـــل

بــولــســونــارو فــي الــجــولــة الــثــانــيــة من 
االنتخابات أمام لويس إيناسيو لوال 

دا سيلفا.

وأعاد األمل في فوز البرازيل بكأس 
العالم وضّمها النجمة السادسة إلى 
قميصها بعد 20 سنة على آخــر فوز 
حققته، إحياء حركة »برازيلكور« التي 
تقوم على اعتماد أزيــاء بألوان العلم 

البرازيلي.

 فخر وتحفيز

وخال األشهر األخيرة، بدأ عدد 

من النجوم، بينهم المغنيتان أنيتا 
 للرئيس 

ً
ولودميا المؤيدتان جهارا

لــــوال، ارتـــــداء مــابــس بـــألـــوان العلم 
البرازيلي في حفاتهم الموسيقية.

ــا، وهــــي  ــ ــ ــاركـ ــ ــ وتـــــقـــــول كــــاتــــيــــا المـ
منّسقة مـــواد تتعلق بالموضة في 
الــمــعــهــد األوروبـــــــــي لــلــتــصــمــيــم فــي 
 هذه الحركة »تهدف 

ّ
ساو باولو، إن

ــعـــب عــلــى  ــى إعــــــــادة تــحــفــيــز الـــشـ ــ إلــ
الشعور بالفخر حيال ارتداء مابس 

باأللوان الوطنية )األصفر واألخضر 
واألزرق( التي ُيعنى بها البرازيليون 
جميعهم بغض النظر عن انتماءاتهم 

السياسية«.
ــــدي لــــوكــــاس بـــيـــامـــي )20  ــرتـ ــ ويـ
(، أحد مشاهير مواقع التواصل، 

ً
عاما

 بـــالـــعـــلـــم 
ً
ــر مـــــزّيـــــنـــــأ ــ ــفـ ــ  أصـ

ً
قــــمــــيــــصــــا
البرازيلي.

فيما تبدو الفتة إطالة فيفياني 
ــي مــهــنــدســة تــبــلــغ 31  ــ ــلـــز، وهـ ــايـ سـ

، مـــع قــمــيــص عــلــيــه حــبــيــبــات 
ً
ــا ــامــ عــ

ق 
ّ
زرقاء المعة. وتقول »أريد أن يتأل

السيليساو، مثلي!«.
وتقول المحللة المتخصصة في 
 »البرازيل 

ّ
الموضة باوال أسيولي إن

هـــي مــوطــن كــــرة الـــقـــدم ومــــن الــمــهــم 
أن تــتــمــاشــى الـــمـــوضـــة مـــع رغــبــات 
 »الجميع 

ّ
 ان

ً
المستهلكين«، مضيفة

يــصــبــحــون خــــال كــــأس الــعــالــم من 
ــك يـــنـــبـــغـــي عــلــى  ــذلــ الـــمـــشـــجـــعـــيـــن، لــ

الماركات أن تصدر منتجات جذابة 
وفي الوقت المناسب«.

أحذية »فليب فلوب« 

وطــــرحــــت مــــاركــــة »هـــافـــايـــانـــس« 
الــشــهــيــرة الــمــتــخــصــصــة فـــي أحــذيــة 
الــــ »فــلــيــب فــلــوب« نــمــاذج باللونين 
ــر مــــع الــــرقــــم 10  ــ ــــضـ األصــــفــــر واألخـ

الخاص بالاعَبْين نيمار وبيليه.

 
ّ
ــا إلـــــى أن ــ ــاركـ ــ وتـــلـــفـــت كـــاتـــيـــا المـ

ــاركـــات عــلــى درايـــــة بــالــمــشــاعــر  ــمـ »الـ
الــتــي يــثــيــرهــا كـــأس الــعــالــم ويمكن 
االســـتـــفـــادة مـــن ذلـــك لــحــقــيــق أربـــاح 

طائلة«.
أمــــــــا مــــــاركــــــة »فــــــــــــــارم« لـــألـــبـــســـة 
 مطبوعة 

ً
الجاهزة، فتبيع قمصانا

عــلــى ظــهــرهــا عـــبـــارة »بـــــرا جــوغــو« 
التي تنطوي على معنيين، فإّما أن 
تعني »جاهز للمباراة« أو »مستعد« 

للمغازلة.
ــام الــتــي يــشــارك خالها  وفــي األيـ
ــــدى  ــــإحـ ــــي بـ ــلــ ــ ــرازيــ ــ ــبــ ــ ــتــــخــــب الــ ــنــ ــمــ الــ
المباريات، من الشائع رؤية موظفين 
ــادون أمــــاكــــن عــمــلــهــم مــرتــديــن  ــ ــرتـ ــ يـ

قمصان الـ »سيليساو« الصفراء.
ووصل العبو المنتخب البرازيلي 
إلى قطر مرتدين مابس عصرية من 
تصميم البرازيلي ريكاردو ألميدا، 
وكانت عبارة عن بزة رمادية فاتحة 

ان.
ّ
وقميص أبيض من الكت

وتوفر ماركات عــّدة ألبسة أنيقة 
للرجال بألوان العلم البرازيلي.

ــدا أن  ــيــ ــمــ ــــع ريــــــكــــــاردو ألــ
ّ
ويــــتــــوق

»يــســتــمــر هـــــذا االتــــجــــاه حـــتـــى بــعــد 
 إذا 

ً
ــا انـــتـــهـــاء الـــبـــطـــولـــة، وخـــصـــوصـ

ّوجت البرازيل فيها باللقب«.
ُ
ت

أحذية »فليب فلوب«



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

الدنمارك10استراليا3037D نوفمبر
ً
6:00 ظهرا

6:00 مساًءفرنسا10تونس3038D نوفمبر

10:00 مساًء األرجنتين02بولندا3039C نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك12السعودية3040C 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

3201626فرنسا

3201346أستراليا

3111114تونس

3012121الدنمارك

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

2110414كرواتيا

2110204المغرب

2101123بلجيكا

2002150كندا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

2200526البرتغال

2101553غانا

2011231كوريا الجنوبية

20110٢1أوروغواي

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210517هولندا

3201546السنغال

3111434اإلكوادور

3003170قطر

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201526األرجنتين

31١1224بولندا

31١1234المكسيك

3102353السعودية

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

األرجنتين

أستراليا

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 ٥١٩٨ / الخميس ١ ديسمبر 2٠22م / 7 جمادى األولى ١٤٤٤هـ ١2

رياضة

فرنسا

بولندا

إنكلترا

السنغال
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