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خيبة أمل للفريقين )أ ف ب(

 على األكتاف 
ً
وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي محموال

 فوق الرؤوس من قبل أسود األطلس )أ ف ب(
ً
ومرفوعا

دموع كاي هافرتز في نهاية المباراة... ونوير يحاول إخفاء دموعه )أ ف ب(



ديكالن رايس

يخوض المنتخب اإلنكليزي مواجهة السنغال 
في دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم، بعد 
غد األحد، بسجل يخلو من الهزائم أمام المنتخبات 

اإلفريقية في أول لقاء يجمع بين الفريقين.
وسبق للمنتخب اإلنكليزي مواجهة منتخبات 
إفــريــقــيــة فــي 20 مــنــاســبــة، كـــان آخــرهــا فــي مــارس 
الماضي عندما فاز منتخب البلد األوروبي بسهولة 

3- صفر على ساحل العاج في ويمبلي.
لــكــن الـــمـــبـــاراة الــتــي تــعــلــق بـــاألذهـــان بــيــن هــذه 
المواجهات أقيمت في دور الثمانية بكأس العالم 
1990، والتي قلبت فيها إنكلترا تأخرها 2-1 لتفوز 

3-2 على الكاميرون بعد وقت إضافي.
وكان المنتخب الكاميروني على بعد سبع دقائق 
من مواصلة مسيرته المفاجئة في البطولة، عندما 
سجل جــاري لينكر من ركلة جــزاء ليدفع المباراة 

إلى وقت إضافي.
وحصلت إنكلترا على ركلة جــزاء ثانية بعدما 
تــعــرض لــيــنــكــر لــمــخــالــفــة داخــــل الــمــنــطــقــة، ونــجــح 
الــاعــب فــي التسجيل مــن عــامــة الـــجـــزاء لتتأهل 

إنكلترا للدور قبل النهائي.
وكان المغرب أول منافس إفريقي يواجه إنكلترا 
فــي كـــأس الــعــالــم فــي 1986 عــنــدمــا تــعــادال سلبيا، 

وتـــفـــوق عــلــيــهــا فـــي مــجــمــوعــتــهــمــا، لكنهما تــأهــا 
للدور التالي.

كــمــا تــعــادلــت إنــكــلــتــرا سلبيا مــع نيجيريا في 
2002 والــجــزائــر فــي 2010، فــي حــيــن تغلبت على 
مصر في كأس العالم 1990، ومرتين على تونس 

في 1998 و2018.
وخّيم شغب الجماهير على مواجهة 1998 في 
مرسيليا، حيث أصيب 32 شخصا في مشاجرات 
وقعت على مــدار ثاثة أيــام بين مشجعي إنكلترا 
ومـــجـــمـــوعـــات مــــن جـــالـــيـــات دول شـــمـــال إفــريــقــيــا 
بالمدينة الفرنسية. كما لعبت إنكلترا أمــام غانا 

وجنوب إفريقيا وديا. 

كثرة الجاهزين تؤرق ساوثغيت

 في تدريبات منتخب إنكلترا أمس 
ً
شارك 25 العبا

الخميس، إذ بدأ رجــال المدرب غاريث ساوثغيت 
االستعداد للمباراة المرتقبة ضد السنغال، بعد 
غد األحد، في دور الـ 16 بنهائيات كأس العالم لكرة 

 في قطر.
ً
القدم، المقامة حاليا

وتصدر منتخب إنكلترا جدول ترتيب المجموعة 
الثانية في مرحلة المجموعات بالمونديال، بعدما 

 3- صفر على منتخب ويلز، في 
ً
 كبيرا

ً
حقق فــوزا

الــجــولــة الــثــالــثــة )األخـــيـــرة( بالمجموعة، ليضرب 
موعدا مع المنتخب السنغالي، حامل لقب كأس 
األمــم اإلفريقية، الــذي حصل على وصــافــة ترتيب 

المجموعة األولى.
وحصل العبو منتخب إنكلترا على راحة أمس 
األول األربــعــاء، فيما أعلن اتحاد الكرة اإلنكليزي 

عودة بن وايت للباد ألسباب شخصية.
ــع أرســـنـــال  ــدافـ ومــــن غــيــر الــمــتــوقــع أن يـــعـــود مـ
اإلنكليزي إلــى معسكر منتخب بــاده بقطر، مما 
 لاختيار 

ً
يعني أنه سيكون لدى ساوثغيت 25 العبا

من بينهم في مرحلة خروج المغلوب.
يواجه ساوثغيت بعض المشاكل قبل اختياره 
التشكيلة التي ستواجه السنغال، السيما بعد تألق 
ماركوس راشفورد وفيل فودين في قيادة هجوم 
الفريق أمام ويلز، حيث كان الثنائي بديا لبوكايو 

ساكا ورحيم ستيرلينغ.
 فــي مواجهة ويلز 

ً
وشـــارك كــايــل واكـــر أســاســيــا

للمرة األولى منذ خضوعه لجراحة في الفخذ في 
أكتوبر الماضي، وحصل كالفن فيليبس على دقائق 
قليلة في اللقاء، عقب تعافيه من جراحة في الكتف.
)د ب أ(

جانب من تدريبات المنتخب اإلنكليزي

رايس: لماذا ال يخشوننا؟
امتدح العب وسط منتخب إنكلترا ديكان 
ه قــائــا إنــه بالنظر إلــى جــودة  رايـــس، زمـــاء

الفريق، »لماذا ال يخشانا اآلخرون؟«.
وضمن منتخب إنكلترا التأهل 

لـــثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي كــمــتــصــدر 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة وســــيــــواجــــه 
الـــســـنـــغـــال عـــلـــى مــقــعــد فــي 
ربع النهائي، وحضر رايس 
ــــام فــــي مــقــر  ــ لـــوســـائـــل اإلعـ

تدريبات المنتخب 
بالوكرة لتحليل 

خــــــــــــــــيــــــــــــــــارات 
مــــــنــــــتــــــخــــــب 

»األســـــــــــــود 
الثاثة«.

وصــــرح »بـــاقـــي الــمــنــتــخــبــات ســتــرى مــدى 
جودتنا. لماذا ال يخشوننا؟ لدينا واحد من 
أفــضــل خــطــوط الــهــجــوم فــي الــعــالــم والعــبــون 

توجوا بأهم األلقاب«.
ــام يــونــايــتــد  وتـــابـــع العــــب وســــط وســــت هــ
»مهمتنا اآلن إثــبــات ذلـــك. منتخبات مثل 
فــرنــســا نجحت فــي ذلـــك، فنحن لسنا هنا 
فقط للتأهل لثمن النهائي، نرغب في الوصول 

للنهائي«.
 
ً
وأضـــــــاف: »الـــســـنـــغـــال مــنــتــخــب قــــوي جـــدا

ويمتاز بالقوة البدنية. لم نشاهد مباراته أمام 
اإلكــوادور، لكن نعم شاهدنا باقي مبارياته. 
 
ً
 قويا

ً
نعلم أنــه سيكون اختبارا

.»
ً
جدا

)إفي(

ح بالتاريخ أمام المنتخبات اإلفريقية
ّ
إنكلترا تتسل
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دي لويسا يستبعد االستقالة بعد الفشل بالمونديال
قال يون دي لويسا رئيس االتحاد المكسيكي لكرة القدم، إنه ال يفكر 
في االستقالة مع تزايد الضغط بعد فشل المنتخب في بلوغ مراحل 

خروج المغلوب في كأس العالم للمرة األولى منذ عام 1978.
وحقق المنتخب القادم من أميركا الشمالية الفوز على السعودية 1-2 
األربعاء، لكنه فشل في التأهل لدور الـ 16 بفارق األهداف في المجموعة 

الثالثة مع عبور األرجنتين وبولندا إلى دور الـ 16.
وتم القاء اللوم على دي لويسا وميكيل أريوال رئيس رابطة الدوري 
المكسيكي، بسبب سوء النتائج حتى قبل كأس العالم، وقرارات الغاء 
الصعود والهبوط في الــدوري المكسيكي، والسماح لعدد كبير من 

الاعبين األجانب باللعب في بطوالت الدوري بالباد.
وقال دي لويسا للصحافيين »ليست هناك حاجة لاستقالة... ماك 
)األندية المكسيكية( سيتخذون القرار... إنها نهاية فترة كأس العالم.
كــنــا عــلــى بــعــد هـــدف واحـــد فــقــط مــن تجنب الــفــشــل... سيتم إجـــراء 
تغييرات هيكلية، مثل عدد األجانب )في الدوري( والصعود والهبوط«.
ومــع ذلـــك، ازداد الضغط السياسي، حيث طالبت بيرثا كارافيو 
عضوة مجلس الشيوخ بمحاسبة دي لويسا وأريوال، داعية المديرين 
التنفيذيين إلى المثول أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ 

بعد األداء الضعيف للفريق في قطر.
وكــتــبــت كــارافــيــو عــلــى تــويــتــر »سنستضيف كـــأس الــعــالــم 2026، 
وسيكون هناك انتشار لوجستي ضخم واستثمار في تطوير الرياضة. 

استفاد مسؤولو االتحاد بينما يقدمون نتائج سيئة للجماهير«. 
)العربية(

نجح المنتخب الياباني في 
تحقيق الفوز على نظيره 

اإلسباني بنتيجة 2-1 في ختام 
منافسات المجموعة الخامسة.

اقــتــنــص الــمــنــتــخــب الــيــابــانــي 
بطاقة العبور إلى دور الـ16 بكأس 
العالم 2022 في قطر بفضل فوزه 
المثير على نظيره اإلسباني 2 -1 
أمس الخميس على استاد خليفة 
الــدولــي فــي الــجــولــة األخــيــرة من 

مباريات المجموعة الخامسة.
ــــدت إســـبـــانـــيـــا بــطــاقــة  ــــصـ وحـ
الــتــأهــل الــثــانــيــة عـــن الــمــجــمــوعــة 
الخامسة في الوقت الذي ودعت 
فيه ألمانيا البطولة، رغم فوزها 
على كوستاريكا 4 -2 في المباراة 

األخرى بالمجموعة ذاتها.
وتـــقـــدم الــمــنــتــخــب اإلســبــانــي 
بـــهـــدف مــبــكــر عـــن طـــريـــق ألـــفـــارو 
موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد في 
الدقيقة 12، لكن البديل ريتسو 
دوان العـــب فــرايــبــورغ األلــمــانــي 
أدرك التعادل للساموراي الياباني 
فــي الــدقــيــقــة 48، وبــعــدهــا بثاث 
دقـــائـــق أحـــــرز أوه تـــانـــاكـــا العــب 
ــلـــدورف األلــمــانــي  فــورتــونــا دوسـ

الهدف الثاني لليابان.
ونــجــح مـــوراتـــا فــي التسجيل 
خـــال أول ثـــاث مــبــاريــات بــدور 
المجموعات، ليصبح أول العب 
إسباني يحقق هذا اإلنجاز، منذ 

تيلمو زارا في مونديال 1950.
وعــــلــــى اســــتــــاد الـــبـــيـــت، تــقــدم 
المنتخب األلماني بهدف سجله 
سيرغ نابري في الدقيقة العاشرة، 
وتــــعــــادل مــنــتــخــب كــوســتــاريــكــا 
بــهــدف ســجــلــه يلتسين تيخيدا 
في الدقيقة 59، ثم أضــاف خوان 
بــابــلــو فـــارغـــاس الـــهـــدف الــثــانــي 
لكوستاريكا في الدقيقة 71 قبل 
أن يسجل كاي هافيرتز )هدفين( 
لمنتخب ألمانيا فــي الدقيقتين 
73 و85، وتبعه نيكاس فولكروغ 
بتسجيل الهدف الرابع قبل دقيقة 

من النهاية.

إسبانيا في المركز الثاني

وتـــصـــدر الــمــنــتــخــب الــيــابــانــي 
ــيـــب الـــمـــجـــمـــوعـــة الــخــامــســة  تـــرتـ
ــاط، وحــــلــــت  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــت نـ ــ ــ ــــد سـ ــيـ ــ ــــرصـ بـ
إسبانيا في المركز الثاني بأربع 
نقاط، متفوقة بفارق األهداف على 
ألمانيا صاحبة المركز الثالث، 

ــاءت كـــوســـتـــاريـــكـــا فــي  ــ بــيــنــمــا جــ
المركز الرابع بثاث نقاط، لتودع 

المونديال برفقة ألمانيا.

محاوالت الماتادور 

وبــــــدأت الـــمـــبـــاراة بــمــحــاوالت 
هــجــومــيــة مـــن جــانــب الــمــاتــادور 
اإلسباني على أمل تسجيل هدف 
مــبــكــر يــقــربــه مـــن الـــفـــوز وحــســم 

التأهل.
وجــاءت أول مامح الخطورة 
مع حلول الدقيقة الثامنة، عندما 
ســدد الياباني جونيا إيتو كرة 
قــويــة مـــن داخــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء، 
لكنها لمست الشباك من الخارج.
وشن المنتخب اإلسباني أول 
هجمة على المرمى الياباني في 
الدقيقة العاشرة عن طريق الفارو 
موراتا، الذي تلقى تمريرة داخل 
منطقة الجزاء وقابل الكرة برأسه، 
لكنها وصلت سهلة في أحضان 
ــانـــي شــويــتــشــي  ــابـ ــيـ ــــارس الـ ــــحـ الـ

جوندا.
وتقدم منتخب إسبانيا بهدف 

في الدقيقة 12 عن طريق موراتا 
بـــعـــدمـــا ارتــــقــــى بــــرأســــه مــــن أمــــام 
المرمى مباشرة لتمريرة متقنة 
أرسلها سيزار أزبليكويتا، معلنا 

عن ثالث أهدافه في المونديال.
وأعـــــطـــــى الـــــهـــــدف جــــرعــــة مــن 
الــثــقــة لــلــفــريــق اإلســـبـــانـــي، حيث 
اســتــحــوذ عــلــى مــجــريــات اللعب 
بــشــكــل كـــامـــل، وســـط مــعــانــاة من 
جــانــب الــســامــوراي الياباني في 

استخاص الكرة.
وتوقفت المباراة لبعض الوقت 
نتيجة إصابة اإلسباني سيرخيو 
بوسكيتس بعد تدخل قــوي من 

دايزين مايدا.
ــر الـــحـــكـــم أول بــطــاقــة  ــ ــهـ ــ وأشـ
صفراء في المباراة، للياباني كو 
إيتاكورا بسبب التدخل بخشونة 
مــع العـــب مــن الــفــريــق الــمــنــافــس، 
ثـــم عـــاد الــحــكــم وأنـــــذر الــيــابــانــي 
شـــوجـــو تــانــيــجــوتــشــي لــلــتــدخــل 

بقوة مع غافي.
وتراجع إيقاع اللعب كثيرا في 
الــدقــائــق األخــيــرة دون أي فرص 
حقيقية على المرميين لينتهي 

الــشــوط األول بتفوق الــمــاتــادور 
بهدف دون رد.

هدف التعادل 

وبعد مضي ثاث دقائق فقط 
مـــن بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي أدرك 
المنتخب الياباني الــتــعــادل عن 
طريق البديل ريتسو دوان، بعدما 
استغل جونيا إيتو حالة االرتباك 
في دفاعات إسبانيا وخطف الكرة 
ــــذي ســـدد  ــــى دوان الــ ومــــررهــــا إلـ
كــرة قوية عرفت طريقها لشباك 

الحارس يوناي سيمون.
وبعد ثاث دقائق أخرى أحرز 
الساموراي الياباني ثاني أهدافه 
عن طريق أوه تاناكا، بعدما تلقى 
كـــــاورو مــيــتــومــا تــمــريــرة زاحــفــة 
داخل منطقة الجزاء، ليمرر بدوره 
إلى تاناكا ليسدد بشكل مباشر 
في الشباك اإلسبانية، واستعان 
الحكم بتقنية »الفار« قبل اإلقرار 

بصحة الهدف.
ونجح المنتخب الياباني في 
الــحــفــاظ عــلــى تــقــدمــه، مــمــا دفــع 

إنريكي إلجــراء تغييرين أخرين 
ــوردي  ــ ــ بــــنــــزول أنــــســــو فــــاتــــي وخـ
ألبا بــدال مــن غافي وأليخاندرو 
بالدي، كما أجرى مدرب اليابان 
رابــع تغييراته بنزول تاكيهيرو 
تـــومـــيـــاســـو بــــــــداًل مـــــن دايـــتـــشـــي 

كامادا.
ــيـــا  ــانـ ــبـ ــتـــخـــب إسـ ــنـ وفـــــــــرض مـ
ــه بــــشــــكــــل كـــــامـــــل عــلــى  ــرتــ ــيــــطــ ســ
 فــي خطف 

ً
مــجــريــات الــلــعــب أمـــا

ــنــــه قـــوبـــل  ــكــ هــــــــدف الــــــتــــــعــــــادل، لــ
بــاســتــبــســال دفــــاعــــي مــــن جــانــب 

خصمه الياباني.
وقبل دقيقة واحدة من النهاية، 
كــــــاد مـــــاركـــــو أســـيـــنـــســـيـــو يـــــدرك 
الــتــعــادل إلسبانيا عبر تسديدة 
ــلـــى حـــــــدود مــنــطــقــة  ــة مــــن عـ قــــويــ
الـــجـــزاء، لــكــن الـــحـــارس الــيــابــانــي 

تصدى للكرة ببراعة.
وتــوالــت الفرص الضائعة من 
جــانــب إســبــانــيــا فــي الــوقــت بــدل 
الضائع وسط استبسال دفاعي 
لاعبي اليابان، لتنتهي المباراة 

بفوز اليابان على إسبانيا 1-2. 
 )د ب أ(

الكمبيوتر الياباني يخترق الكمبيوتر الياباني يخترق 
النظام االنظام اإلإلسبانيسباني

العبو المنتخب الياباني يحتفلون بالفوز والتأهل )أ ف ب(

    المباراة في سطور

المباراة: إسبانيا- اليابان 2-1
الملعب: استاد خليفة الدولي، الدوحة

ً
الجمهور: 44851 متفرجا

الدور األول 
الجولة الثالثة - المجموعة الخامسة

الحكم: الجنوب إفريقي فيكتور غوميس

األهداف:
إسبانيا: ألفارو موراتا )11(

اليابان: ريتسو دوان )48(، أو تاناكا )51(

اإلنذارات:
الــيــابــان: كــو إيــتــاكــورا )39(، شوغو تانيغوتشي )44(، مايا 

يوشيدا )45(

التشكيلتان:
ــاي ســيــمــون - ســيــســار أســبــيــلــيــكــويــتــا )دانـــي  ــ إســبــانــيــا: أونـ
كارفاخال 46(، باو توريس، أليخاندرو بالدي )جوردي ألبا 
68(، رودري - سيرجيو بوسكيتس، غافي )أنسو فاتي 68(، 
بيدري - ألفارو موراتا )ماركو أسنسيو 57(، نيكو وليامس 

)فيران توريس 57(، داني أولمو.
المدرب: لويس إنريكي

اليابان: شويتشي غوندا - شوغو تانيغوتشي، كو إيتاكورا، 
مايا يوشيدا - يوتو ناغاتومو، هيديماسا موريتا، جونيا إيتو، 
أو تاناكا - تاكيفوسا كوبو )ريتسو دوان 46(، دايتشي كامادا 

)تاكيهيرو تومياسو 68(، دايزن ماييدا )تاكوما أسانو 62(.
المدرب: هاجيمي مورياسو

)أ ف ب(



يعتزم االتحاد الفرنسي لكرة القدم التقدم 
بشكوى لنظيره الدولي )فيفا(، بعدما تم إلغاء 
هدف أحرزه أنطوان غريزمان، نجم منتخب 
ــديـــوك( فــي مــرمــى منتخب تــونــس، خــال  )الـ
لقاء المنتخبين، أمس األول، بنهائيات كأس 
العالم لــكــرة الــقــدم، المقامة حاليا فــي قطر، 

بداعي التسلل.
واحــتــســب الــحــكــم الــنــيــوزيــلــنــدي، مــاتــيــو 
كونجير، الذي أدار المباراة، هدف جريزمان، 
الــذي أحــرزه في الدقيقة السابعة )األخــيــرة( 
من الوقت المحتسب بدال من الضائع للشوط 
الثاني، حينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم 
المنتخب التونسي 1- صفر، قبل أن يعدل عن 
قــراره ويلغي الهدف بعد مناقشته مع حكم 

الفيديو المساعد )فار(.

وتــقــرر استئناف اللقاء بعد تلك الواقعة 
لفترة وجــيــزة، قبل أن يطلق الحكم صافرة 
النهاية ليحقق منتخب )نسور قرطاج( فوزا 

تاريخيا على أبطال العالم.
واعــتــقــد الــكــثــيــرون انــتــهــاء الــمــبــاراة عقب 
هدف غريزمان، حتى أن مذيعي محطة )تي 
إف 1( الفرنسية، دعوا إلى فاصل إعاني، قبل 
أن ُيطلب من كونجير مراجعة قراره من جديد 

عبر تقنية الفيديو.
وذكــر اتحاد الكرة الفرنسي، مساء أمس 
األول، أن قـــرار إلــغــاء الــهــدف كـــان »خــاطــئــا«، 
مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعــداد شكوى إلى 
»فيفا« قبل مرور 24 ساعة على انتهاء اللقاء.
كما شكك المدير الفني لمنتخب فرنسا، 
ديدييه ديشان، في شرعية قرار الحكم خال 

المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة.
 
ّ
وقــال ديــشــان: »ال أعــرف كــل الــقــواعــد، لكن
ل حكم الفيديو 

ّ
الحكم أطلق صافرة، ثم تدخ

المساعد. لم أكن أعرف أن ذلك مسموح به«، 
وتساءل: »هل تعلمون أن ذلك مسموح به؟«.

ورغم الخسارة، بقي منتخب فرنسا، الذي 
ضمن تأهله لــدور الــــ16 فــي البطولة مبكرا، 
مــتــربــعــا عــلــى صــــــدارة الــمــجــمــوعــة الــرابــعــة 
ــداف أمــام أقــرب  برصيد 6 نــقــاط، بــفــارق األهـ
ماحقيه منتخب أستراليا، المتساوي معه 
فـــي نــفــس الـــرصـــيـــد، الــــذي رافـــقـــه إلــــى الــــدور 
الثاني بالمونديال، فــي حين وّدع منتخب 
 في المركز الثالث 

ّ
تونس البطولة، بعدما حل

برصيد 4 نقاط.
)د ب أ(

الـــحـــكـــم الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي مــاثــيــو 
ــلــــن إلــــــغــــــاء هــــدف  ــعــ كــــونــــغــــر يــ

غريزمان في المباراة

بصورة مذلة ال تتالءم مع 
تاريخه، خرج المنتخب األلماني 
من دور المجموعات رغم فوزه 

على نظيره الكوستاريكي 
.2-4

على استاد البيت، وفي مباراة مثيرة، 
فشل المنتخب األلماني في عبور دور 
المجموعات بكأس العالم للمرة الثانية 
على الــتــوالــي، رغــم فــوزه على منتخب 
ــا  كــوســتــاريــكــا 4 - 2، فــي مــبــاراة أدارهـ
طاقم تحكيم نسائي بقيادة الفرنسية 
ستيفاني فــرابــار، لتصبح أول سيدة 
تدير مباراة في نهائيات بطولة كأس 

العالم.
ولم تكن هناك أي فترة لجس النبض، 
حــيــث بــــادر الــمــنــتــخــب األلــمــانــي بشن 
هجمة خطيرة على مرمى كوستاريكا، 
عندما سدد جمال موسياال كرة أرضية 
قوية من على حدود منطقة الجزاء، لكن 

كيلور نافاس تألق وتصدى للكرة.
ــرة الـــمـــنـــتـــخـــب  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ واســــــتــــــمــــــرت سـ
األلماني على مجريات اللقاء، وتوالت 
محاوالته الهجومية، بحثا عن تسجل 
هــــدف الـــتـــقـــدم، بــيــنــمــا اعــتــمــد منتخب 
كوستاريكا على تضييق المساحات 
مع االعتماد على شن الهجمات المرتدة 

وقتما تتاح أمامه الفرصة.
وفــي الدقيقة الثامنة كــاد المنتخب 
ــانــــي يــفــتــتــح الــتــســجــيــل عــنــدمــا  ــمــ األلــ
لعبت كــرة عرضية من الجانب األيمن 
إلى داخل منطقة الجزاء، حيث قابلها 

توماس مولر بضربة رأس، لكنها مرت 
بجوار القائم األيسر.

ــرة ســـّجـــل  ــ ــاشــ ــ ــعــ ــ وفــــــــي الــــدقــــيــــقــــة الــ
المنتخب األلماني هدف التقدم، عندما 
مـــرر ديــفــيــد راوم كـــرة عــرضــيــة قابلها 
سيرج نابري بضربة رأس متقنة إلى 

داخل المرمى.
واستمرت سيطرة المنتخب األلماني 
على مجريات اللقاء، وتوالت محاوالته 
الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثان، 
ولكنه فشل في اخــتــراق دفــاع منتخب 
كــوســتــاريــكــا، الـــذي تــراجــع كــل العبيه 
لـــوســـط مــلــعــبــهــم لـــعـــدم تــلــقــي الــمــزيــد 
مـــن األهـــــــداف، مـــع االعـــتـــمـــاد عــلــى شن 

الهجمات المرتدة.
ومــع ذلــك انحصر اللعب فــي وسط 
الملعب، حتى جاءت الدقيقة 35 والتي 
ــن جـــوشـــوا  ــدة قـــويـــة مــ ــديـ شـــهـــدت تـــسـ
كيميتش من خارج منطقة الجزاء، لكن 

نافاس تصدى لها على مرتين.
وشهدت الدقيقة 42 فرصة خطيرة 
لــمــنــتــخــب كــوســتــاريــكــا، عــنــدمــا لعبت 
كـــــرة طـــولـــيـــة أخـــطـــأ راوم وأنــطــونــيــو 
روديجر مدافعا المنتخب األلماني في 
التعامل معها، لتصل إلى كيشير فولر 
داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية 

حولها مانويل نوير بأطراف أصابعه 
لركلة ركنية.

ومر الوقت المتبقي من الشوط األول 
بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة 
نــهــايــة الــشــوط األول بــتــقــدم المنتخب 

األلماني بهدف نظيف.

محاوالت هجومية 

ــي، كــثــف  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ومـــــــع بـــــدايـــــة الـــــشـــــوط الـ
المنتخب األلماني محاوالته الهجومية 
بــحــثــا عـــن تــســجــيــل هــــدف ثــــان، يــؤمــن به 
تـــقـــدمـــه، فـــي الـــمـــقـــابـــل، اســتــمــر الــمــنــتــخــب 
ــــي خـــطـــتـــه الـــدفـــاعـــيـــة،  الـــكـــوســـتـــاريـــكـــي فـ

واعتماده على شن الهجمات المرتدة.
وعلى عكس سير اللعب، سجل منتخب 
كوستاريكا هدف التعادل في الدقيقة 59 
عندما لعبت الكرة إلى كيشير فولر داخل 
منطقة جزاء المنتخب األلماني من الناحية 
اليمنى، ليمرر كرة عرضية قابلها كيندال 
واتــســون بــضــربــة رأس تــصــدى لــهــا نوير 
لترتد إلــى يلتسين تيخيدا الـــذي قابلها 

بتسدية قوية.
وأهدر المنتخب األلماني فرصة تسجيل 
الهدف الثاني في الدقيقة 62، عندما لعبت 
ــــرة عـــرضـــيـــة أرضــــيــــة قــابــلــهــا أنــطــونــيــو  كـ
روديجر بتسديدة من داخل منطقة الست 
ياردات لكن كرته اصطدمت بالقائم األيسر.
ــهـــدت الــدقــيــقــة 67 فـــرصـــة خــطــيــرة  وشـ
لــلــمــنــتــخــب األلـــمـــانـــي عــنــدمــا ســــدد جــمــال 
موسياال كرة قوية من خارج منطقة الجزاء 
من الناحية اليسرى، لكن كرته اصطدمت 

بالقائم األيسر للحارس نافاس.
وفــــــــي الــــدقــــيــــقــــة 71 ســــجــــل مــنــتــخــب 
كوستاريكا الــهــدف الــثــانــي عندما لعبت 
ركلة حرة من الناحية اليسرى إلى داخل 
منطقة جزاء المنتخب األلماني ارتقى إليها 
كيندال واتسون وهيأها برأسه، ليقابلها 
خــــوان بــابــلــو فـــارجـــاس بــتــســديــدة بقدمه 
تصدى لها نوير لتصطدم بفارجاس مرة 

أخرى قبل أن تعانق الشباك.
وفــــــي الـــدقـــيـــقـــة 73 ســـجـــل الــمــنــتــخــب 
األلماني هــدف التعادل عندما لعبت كرة 
عرضية أبعدها دفاع كوستاريكا، لتحدث 
حالة من االرتباك داخل منطقة الجزاء قبل 
أن تصل إلــى كــاي هافيرتز داخــل منطقة 
الجزاء، ليسددها لحظة خروج نافاس من 

مرماه إلى داخل المرمى.
وفــــــي الـــدقـــيـــقـــة 85 ســـجـــل الــمــنــتــخــب 
األلماني الهدف الثالث عندما لعبت كرة 
عــرضــيــة مــن الــجــانــب األيــمــن قابلها كــاي 

هافيرتز بتسديدة إلى داخل المرمى.
وفــــــي الـــدقـــيـــقـــة 89 ســـجـــل الــمــنــتــخــب 
األلماني الهدف الرابع، عندما لعبت كرة 
خــلــف الــمــدافــعــيــن هــيــأهــا لـــيـــروي سانيه 
بصدره إلى نيكاس فولكروج الذي قابلها 

بتسديدة إلى داخل المرمى.
ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون 
جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية 

اللقاء بفوز ألمانيا 2-4.
)د ب أ(

ألمانيا تغلق فمها 
وتغادر المونديال

    المباراة في سطور

المباراة: كوستاريكا - ألمانيا 4-2
الملعب: استاد البيت، الخور

ً
الجمهور: 67054 متفرجا

الدور األول
الجولة الثالثة - المجموعة الخامسة

الحكم: الفرنسية ستيفاني فرابار

األهداف:
كوستاريكا: يلتسين تيخيدا )58(، مانويل نوير )70 خطأ في 

مرمى فريقه(
ألمانيا: سيرج غنابري )10(، كاي هافيرتس )73 و85(، نيكاس 

فولكروغ )1+90(

اإلنذارات:
كوستاريكا: أوسكار دوارتي )77(

التشكيلتان:
ألمانيا: مانويل نوير- يوزوا كيميش، نيكاس زوله )ماتياس 
غينتر 90+3(، انتونيو روديغر، دافيد راوم )ماريو غوتسه 66( 
- إيلكاي غوندوغان )نيكاس فولكروغ 55(، ليون غوريتسكا 
)لوكاس كلوسترمان، 46(- لوروا سانيه، سيرج غنابري، توماس 

مولر )كاي هافيرتس 66(، جمال موسياال.
المدرب: هانزي فليك

كوستاريكا: كيلور نافاس- كيشر فولر )جويسون بينيت 74(، 
اوسكار دوارتي، خوان بابلو فارغاس، براين اوفييدو )أنتوني 
كونتريراس 90+3(، كندال واتسون- سيلسو بورخيس، يلتسين 
تيخيدا )رون ولسون 90+3( - براندون أغيليرا )يوستين ساالس 

46(، جويل كامبل، يوهان فينيغاس )رونالد ماتاريتا 74(.
المدرب: الكولومبي لويس فرناندو سواريس

)أ ف ب(

االتحاد الفرنسي يحتج على إلغاء هدف غريزماناالتحاد الفرنسي يحتج على إلغاء هدف غريزمان
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    المباراة في سطور

المباراة: المغرب - كندا 1-2
الملعب: استاد الثمامة، الدوحة

ً
الجمهور: 43102 متفرجا

الدور األول - الجولة الثالثة االخيرة
المجموعة السادسة

الحكم: البرازيلي رافايل كالوس

األهداف:
المغرب: حكيم زياش )4(، يوسف النصيري )23(

كندا: نايف أكرد )40 خطأ في مرمى فريقه(
- اإلنذارات:

كــنــدا: جــونــيــور هويليت )7(، جــونــاثــان أوســوريــو )26(، سام 
أديكوغبي )2+45(، ستيفن فيتوريا )84(

التشكيلتان:
المغرب: ياسين بونو، رومان سايس، أشرف حكيمي )يحيى 
جبران، 85(، نصير مزراوي، نايف أكرد، حكيم زياش )عبد الرزاق 
حمد الله، 76(، سفيان بوفال )زكرياء ابو خــالل، 65(، سفيان 
أمــرابــط، عبد الحميد صابيري )سليم أمـــالح، 65(، عــز الدين 

أوناحي )جواد الياميق، 76(، يوسف النصيري.
المدرب: وليد الركراكي

كــنــدا: ميالن بــوريــان، كمال ميلر، ستيفن فيتوريا، أليستير 
جونستون، سام أديكوغبي )إسماعيال كونيه، 60(، جوناثان 
ــاي )أتــيــبــا  ــتـــونـــي كــ ــا، 65(، مـــارك-أنـ ــ ــو )ريـــتـــشـــي الريــ ــوريــ أوســ
هــاتــشــيــنــســون، 60(، ألــفــونــســو ديــفــيــس، تــايــجــون بــيــوكــانــن، 
كايل الريــن )جوناثان ديفيد، 60(، جونيور هويليت )ديفيد 

ووذرسبون، 76(.
المدرب: اإلنكليزي جون هيردمان

)أ ف ب(

بلغ منتخب المغرب الدور ثمن 
النهائي للمرة الثانية في تاريخه 
بعد عــام 1986، بــفــوزه على كندا 
2 - 1 أمـــس عــلــى ملعب الثمامة، 
 صدارة مجموعته السادسة 

ً
حاسما

في مونديال قطر لكرة القدم 2022.

ــم زيــــــــــــاش )4(  ــيــ ــكــ وســــــجــــــل حــ
ويـــوســـف الــنــصــيــري )23( هدفي 
المغرب الذي كرر إنجاز مونديال 
الــمــكــســيــك 1986 عــنــدمــا تخطى 
الدور االول وبات أول منتخب عربي 
وإفريقي يحقق ذلــك، ونايف أكرد 
)40 خطأ في مرمى منتخب بالده( 
هدف كندا التي منيت بخسارتها 

الثالثة تواليا.
وهو الفوز الثاني تواليا للمغرب 
والرابع في تاريخ مشاركاته الست 
حتى االن، وهي المرة االولى التي 

يحقق فيها انتصارين متتاليين.
وتــــصــــدر الـــمـــغـــرب مــجــمــوعــتــه 
بــرصــيــد 7 نـــقـــاط فـــي أفـــضـــل غلة 
فـــي تـــاريـــخ مــشــاركــاتــه الــســت في 
الــمــونــديــال، بــفــارق نقطتين امــام 
كرواتيا المتعادلة سلبا مع بلجيكا.

أول منتخب عربي
ويلتقي الــمــغــرب الــــذي أصبح 
أول مــنــتــخــب عــــربــــي يــبــلــغ ثــمــن 
النهائي، مرتين مع ثاني المجموعة 
الـــســـادســـة الـــثـــالثـــاء الــمــقــبــل على 

استاد المدينة التعليمية.
وكــانــت أفــضــل غــلــة لــه 5 نقاط 
في مونديال 1986 عندما تصدر 
المجموعة الــســادســة أيــضــا أمــام 
العمالقة انكلترا وبولندا والبرتغال، 
و4 نقاط في مونديال 1998 عندما 

خرج من الدور االول.
ــان الــمــغــرب يــمــلــك مصيره  ــ وكـ
بين يديه ويتأهل فــي حــال الفوز 
ــارة إذا  والــــتــــعــــادل وحـــتـــى الـــخـــسـ

ناسبته نتيجة المباراة الثانية.
وهـــو الــفــوز الــعــربــي الــرابــع في 
البطولة بعدما تغلب السعودية 
على االرجنتين 2 - 1، والمغرب على 
بلجيكا 2 - 0 وتونس على فرنسا 

حاملة اللقب 1 - صفر.
وهي المباراة الرسمية االولى 
بــيــن المنتخبين الــلــذيــن التقيا 
وديــا ثالث مــرات وكــان الفوز من 

العبو المنتخب المغربي يحتفلون مع جماهيرهم

أسود األطلس يشّرفون العربأسود األطلس يشّرفون العرب
 بعد فوزه على كندا

ً
 بعد فوزه على كنداالمغرب تأهل للدور الثاني متصدرا
ً
المغرب تأهل للدور الثاني متصدرا

الركراكي: صدارة المجموعة لم تكن سهلة
قال وليد الركراكي مــدرب المنتخب المغربي لقناة 
الكاس: »هناك تعب كبير وإصابات، لكن الروح المعنوية 
عّوضت. تصدرنا المجموعة، وهذا ليس باألمر السهل، 

.»
ً
ونريد أن نذهب بعيدا

، لكن فــي الثاني 
ً
وأضـــاف »قــدمــنــا شــوطــا أول جــيــدا

فقدنا الطاقة. الالعبون البدالء قاتلوا وأسعدوا الشعب 
 
ً
المغربي. مــن الــرائــع إحـــراز 7 نــقــاط. الــيــوم نفرح وغــدا
نعود إلــى العمل. ال نفكر فــي هوية الخصم. يجب أن 

نتابع وضع بعض الالعبين الذين شاركوا مصابين«.

ــــدوره، قـــال حكيم زيـــاش العـــب المنتخب  بـ
الــمــغــربــي الـــذي ســجــل الــهــدف األول لمنتخب 

بالده لقناة بي إن سبورتس: »فخور، حاربنا بكل 
لحظة على أرضية الميدان. كتبنا التاريخ اليوم. 
إحــســاس التسجيل رائـــع. رأيـــت الجماهير، كان 

، بالنسبة لنا كالعبين، نعرف أن 
ً
الجو جنونيا

األجواء تكون هكذا دوما عندما يلعب المغرب. 
لهذا نمارس كرة القدم«.

)أ ف ب(

نــصــيــب الـــمـــغـــرب مــرتــيــن مــقــابــل 
تعادل واحد.

عودة بونو 
وعـــــاد يــاســيــن بـــونـــو لــحــراســة 
عرين أسود األطلس بعدما انسحب 
فــي اللحظة األخــيــرة مــن المباراة 
ضــد بلجيكا بسبب عـــدم ارتــيــاح 
قــبــل انــطــالقــهــا بـــثـــوان، فيما دفــع 
مدربه وليد الركراكي بالعب وسط 
سمبدوريا االيطالي عبد الحميد 
صابيري مكان العب وسك ستاندار 

لياج البلجيكي سليم أمالح.
في المقابل، جلس مهاجم ليل 
الفرنسي جوناثان ديفيد على دكة 
البدالء بين أربعة تبديالت قام بها 
مــدربــه اإلنكليزي جــون هيردمان 
الى جانب ريتشي الريــا وستيفن 
اوستاكيو وأتيبا هاتشينسون، 
ودفع بجونيور هولويت وجوناثان 
اوســـوريـــو ومــــارك - انــتــونــي كــاي 

وسام أديكوغبي.

زياش يفتتح التسجيل
ونجح المنتخب المغربي في 
افتتاح التسجيل مبكرا عندما شتت 
الــقــائــد رومــــان ســايــس كـــرة حــاول 
مدافع تشافيس البرتغالي ستيفن 

فيتوريا إعادتها الى حارس مرماه 
والــنــجــم االحـــمـــر الــصــربــي ميالن 
بوريان فكانت قصيرة حاول االخير 
مراوغة المهاجم يوسف النصيري 
الذي ضغط عليه لكنها طالت عليه 
وتــهــيــأت أمـــام زيـــاش الـــذي لعبها 
ساقطة من 25 مترا عانقت المرمى 

الخالي )4(.
وهـــو الــهــدف االول لــزيــاش في 
الـــمـــونـــديـــال والــــتــــاســــع عـــشـــر في 

مسيرته الدولية.
ــاد زيــــاش يفعلها مــن ركلة  وكــ
ركنية مــبــاشــرة ابــعــدهــا الــحــارس 

بصعوبة )10(.
وكـــــــــاد مــــهــــاجــــم كــــلــــوب بـــــروج 
البلجيكي تايجون بيوكانن يدرك 
الــتــعــادل اثـــر تــمــريــرة مـــن مهاجم 
ــن لكنه  ــ ــــروج كــايــل الريـ ســيــركــل بـ
تابعها بجوار القائم االيمن لبونو 
)15(. وعزز النصيري تقدم المغرب 
بهدف ثان عندما تلقى كرة خلف 
الدفاع من أشرف حكيمي فهيأها 
ــــل  ــــل داخـ ــــوغـ لــنــفــســه بــــيــــســــراه وتـ
الــمــنــطــقــة قــبــل أن يــســددهــا قــويــة 

زاحفة بيمناه داخل المرمى )23(.
ــري أول  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــصـ ــ ــنـ ــ ــ وبــــــــــــــــات الـ
العــــــــــب مـــــغـــــربـــــي يــــســــجــــل فـــي 
 نــســخــتــيــن مــتــتــالــيــتــيــن رافـــعـــا 

رصيده الى 17 هدفا دوليا.
وتـــســـاوى الــنــصــيــري مـــع عبد 
الرزاق خيري وصالح الدين بصير 
وعبد الجليل هدا كاماتشو الذين 
سجل كل منهم هدفين في العرس 
العالمي بثنائية األول في نسخة 
1986، والثاني والثالث في نسخة 

.1998
ــي تــقــلــيــص  ــ ــدا فـ ــنــ ونـــجـــحـــت كــ
الفارق عندما توغل المدافع سام 
أديكوغبي من الجهة اليسرى ومرر 
كرة عرضية ارتطمت بقدم المدافع 
ــرد وخـــدعـــت بــونــو )40(. وهــو  ــ أكـ

الهدف الـ100 في مونديال قطر.
ــاد الــنــصــيــري الـــفـــارق إلــى  ــ وأعــ
ــابــــق عــــهــــده بــتــســجــيــلــه هــدفــه  ســ
الشخصي الثاني والثالث لمنتخب 
بالده بتسديدة من داخل المنطقة 

لكنه الغي بداعي التسلل )45+3(.
ــكـــرة  ــلـــى الـ ــدا عـ ــنــ وســــيــــطــــرت كــ
مطلع الشوط الثاني وكاد البديل 
المخضرم أتيبا هاتشينسون يدرك 
الــتــعــادل بضربة رأســيــة اثــر ركلة 
ركنية لكن كرته ارتطمت بالعارضة 
ونزلت فوق خط المرمى وتابعها 
أليستير جونستون بــرأســه فوق 

العارضة )72(.
 )أ ف ب(

مزراوي: ال ننظر إلى هوية الخصممزراوي: ال ننظر إلى هوية الخصم
قــــال نــصــيــر مـــــــزراوي ظهير 
المنتخب المغربي: »بصراحة، 
ال يـــوجـــد فــــرق ســيــئــة مـــن اآلن 
، ال أتــطــلــع الـــى هــويــة 

ً
فـــصـــاعـــدا

الخصم بل إلى أنفسنا وتطوير 
ــلــــى بــلــجــيــكــا  ــا عــ ــ ــزنـ ــ لـــعـــبـــنـــا. فـ
وتــعــادلــنــا مـــع كـــرواتـــيـــا وفــزنــا 
على كندا. أعتقد انها منتخبات 

قوية. كل األمور ممكنة اآلن«.
عـــن تــوقــعــاتــه بـــإحـــراز سبع 
نقاط »قلتها قبل انطالق كأس 
الــعــالــم. سنكون أبــطــال العالم، 
 بنفسك فلن 

ً
ألنه إذا لم تكن واثقا

تستطيع تحقيق ذلك. يجب أن 
تكون أحالمك كبيرة«.

وبدوره، قال عزالدين أوناحي 
العــــب الـــوســـط الــمــغــربــي: »كــنــا 
متوقعين الــفــوز، ودخلنا بهذا 
الــهــدف كــي نــتــأهــل متصدرين. 
40 ألف متفرج كانوا معنا، وكل 
عائالت المغرب كانت تدعمنا«.

 مع زمالئه
ً
مزراوي محتفال

ــيــــزي  ــلــ ــكــ قــــــــال الـــــــمـــــــدرب اإلنــ
لمنتخب كندا جــون هيردمان 
كـــل  شــــــــكــــــــر  أ ن  أ د  و أ ال  و أ «
الــمــشــجــعــيــن الــكــنــديــيــن، كــانــت 
المرة األولــى منذ فترة طويلة 
نشارك فيها في هذه البطولة، 
ــا، العـــبـــونـــا  ــهــ اســـتـــمـــتـــعـــنـــا بــ
قــدمــوا أداء جيدا وأظهرنا 
ــاريــــات  ــبــ ــمــ ــة فـــــي الــ ــالــ بــــســ
الــــــــــــــثــــــــــــــالث، ونـــــفـــــتـــــخـــــر 
بــمــشــاركــتــنــا وصــمــودنــا 
وصــمــود هـــذا المنتخب 
الــشــاب. لقد كانت تجربة 

مذهلة«.
وأضـــــــــــــــــــــــاف: »الــــــــهــــــــدف 
ــد كــانــت  ــقـ ــا. لـ ــنــ ــزعــ األول زعــ
لحظة صعبة علينا وشعرنا 
بــالــكــثــافــة فـــي أســـلـــوب لعبهم 
وبالضغط، لم نفكر بالطريقة 
التكتيكية فــي الــدقــائــق العشر 
األولى، بدأنا كما بدأنا تقريبا 

ضــد كــرواتــيــا بنفس الــمــقــاربــة 
ــاول ان نــطــبــق نفس  ــحـ وكـــنـــا نـ
ــا لــــفــــتــــرة 20  ــنـ ــافـــحـ ــام. كـ ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ
دقــيــقــة ولــكــنــنــا عــدنــا وتكيفنا 
وأظهرنا الصمود لتخطي هذه 
اللحظات الصعبة. في الشوط 
الثاني تمكنا من تعديل الخطة 
ولعبنا بـــروح جــديــدة وقدمنا 
العــبــيــن مــخــضــرمــيــن ونجحنا 
في تقليص الفارق أمام منتخب 
يملك خبرة كبيرة في النهائيات 

وشارك فيها مرات عدة«.

ً
هيردمان: قدمنا أداء جيدا
ً
هيردمان: قدمنا أداء جيدا
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تأهل منتخب كرواتيا للدور 
الثاني في مونديال قطر 

2022، بعدما احتل وصافة 
المجموعة السادسة، إثر 

تعادله مع نظيره البلجيكي 
بدون أهداف.

حجزت كرواتيا، وصيفة 2018، 
بــطــاقــتــهــا لــــلــــدور ثـــمـــن الــنــهــائــي 
لــمــونــديــال قــطــر 2022 بتعادلها 
مـــع بــلــجــيــكــا صـــفـــر- صـــفـــر، أمـــس، 
فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة األخـــيـــرة من 

منافسات المجموعة السادسة.
ودخــل لوكا مودريتش ورفاقه 
الــلــقــاء وهــــم فـــي الــــصــــدارة بــأربــع 
نقاط من تعادل سلبي مع المغرب 
وفوز على كندا 4-1، في حين كانت 
بلجيكا ثالثة بثالث نقاط نالتها 
من فــوز على كندا 1- صفر مقابل 
خــــســــارة صــــادمــــة أمـــــــام الـــمـــغـــرب 

صفر-2.
وبــتــعــادلــهــا أمـــس عــلــى اســتــاد 
أحمد بن علي في الــريــان، تنازلت 
كــرواتــيــا عـــن الــــصــــدارة لمصلحة 
المغرب الفائز على كندا 2-1، في 
حــيــن ودعــــت بلجيكا النهائيات 

بأربع نقاط.
والخروج من نهائيات المونديال 
ــاع فــرصــة  ــيــ الــــقــــطــــري، يـــعـــنـــي ضــ
أخيرة لجيل بلجيكي رائع من أجل 
الفوز باللقب العالمي الــذي كانوا 
 منه قبل أربعة أعوام، 

ً
قريبين جدا

لــكــن الــمــغــامــرة انــتــهــت فــي نصف 
النهائي على يد فرنسا المتوجة 

 باللقب.
ً
الحقا

ومن المؤكد أن الخروج من الدور 
األول يهدد مصير المدرب اإلسباني 
لــمــنــتــخــب »الــشــيــاطــيــن 

الحمر« روبــرتــو مارتينيس الذي 
 إلى حد كبير بالالعبين 

ً
 مرتبطا

ّ
ظل

ذوي الــخــبــرة الـــذيـــن وصـــلـــوا إلــى 
ربع النهائي على األقل في كل من 
البطوالت األربع الكبرى الماضية.

 تعديالت بلجيكية
وأجـــرى مارتينيس تعديالت 
بالجملة على التشكيلة لهذه 
الـــمـــبـــاراة الــمــصــيــريــة، فأبقى 
األخوين إدين وثورغان هازار 
على مقاعد الــبــدالء ضمن 
أربعة تغييرات على الفريق 
ــاراة الــجــولــة  ــبـ ــمـ مـــقـــارنـــة بـ
 
ً
الثانية أمام المغرب، مانحا

المخضرم دريس مرتنس ولياندرو 
تــروســار فرصتهما األولـــى للعب 
منذ البداية، في حين غــاب أمــادو 

أونانا بسبب اإلصابة.
وفـــي الــجــهــة الــمــقــابــلــة، احتفظ 
المدرب الكراوتي زالتكو داليتش 
بكامل الفريق الــذي فاز على كندا 

.1-4

وقــــــال مـــودريـــتـــش لــلــتــلــفــزيــون 
الكرواتي: »نحن في غاية السعادة 
لبلوغ دور الـ16. نستحق ذلك بعد 
هذه المباراة. خضنا مباراة جيدة 

ومررنا بظروف صعبة«.
وتابع »لقد حققنا هدفنا األول، 
واآلن فلنتقّدم. اظهرنا اليوم أننا 
فريق كبير، وانــه بمقدورنا اللعب 

ضد أي كان«.
وبــدأ الكروات بقوة وكــاد إيفان 
بيريشيتش يفتتح التسجيل منذ 
الـــثـــوانـــي األولــــــى بــتــســديــدة مــرت 
بــــجــــوار الـــقـــائـــم األيــــســــر )1(، لكن 
البداية كانت خادعة الى حد ما إذ 
فشل بعدها أي مــن الفريقين في 
الوصول الى مرمى اآلخر باستثناء 
بعض المحاوالت البلجيكية التي 
انــتــهــت عــنــد أقـــــدام الــمــدافــعــيــن أو 
 عــن الخشبات الــثــالث مثل 

ً
بــعــيــدا

محاولة لمرتنس إثر هجمة مرتدة 
سريعة وتمريرة متقنة من كيفن 

دي بروين )13(.
واعتقد الــكــروات أنهم حصلوا 

على ركلة جزاء بعد خطأ من يانيك 
كاراسكو على أندري كراماريتش، 
ــاد عــــن قـــــــراره بعد  ــ لــكــن الــحــكــم عـ
مراجعة »فــي أيــه آر« بسبب حالة 
تسلل قبل الخطا )15(، ليعود اللقاء 
الى نفس الوتيرة التي كان عليها 
بـــال فــــرص حــقــيــقــيــة حــتــى نــهــايــة 

الشوط األول.
وفي بداية الثاني، زج مارتينيس 
بروميلو لوكاكو بداًل من مرتنس، 
وكــاد مهاجم إنتر اإليطالي يضع 
بــــالده فـــي الــمــقــدمــة بــرأســيــة بعد 
عــــرضــــيــــة مـــــن دي بــــــرويــــــن، لــكــن 
الــحــارس دومينيك ليفاكوفيتش 

.)49( 
ً
كان يقظا

إخفاق لوكاكو
ــم رّد الـــــكـــــروات بــســلــســلــة من  ثــ
 ضمن فورة 

ً
الفرص الخطيرة جــدا

شهدت ثالث تسديدات قوية لماتيو 

كــــــوفــــــاتــــــشــــــيــــــتــــــش ومــــــارســــــيــــــلــــــو 
بروزوفيتش ولوكا مودريتش تألق 
.)54( 

ً
تيبو كورتوا في صدها جميعا

وزج مارتينيس بعدها بتورغان 
 عن 

ً
هـــازار بــداًل مــن تــروســار بحثا

 
ً
تنشيط الــفــريــق، الـــذي كـــان قريبا

من خطف التقدم لوال تدخل القائم 
األيسر لسد تسديدة لوكاكو بعد 

توغل من يانيك كاراسكو )60(.
وكـــاد مــودريــتــش يهز الشباك، 
لكنه اصطدم بتألق زميله في ريال 
ــذي قـــدم مــبــاراة  مــدريــد كـــورتـــوا الــ

كبيرة )68(.
 
ً
ومرة أخرى، كان لوكاكو قريبا

من هز الشباك ومنح بالده بطاقة 
العبور، لكنه سدد بجانب القائم من 
مسافة قريبة )87(، ثم أضاع مهاجم 
إنتر فرصة العمر عندما وصلت 
إليه الكرة من ثورغان هازار وهو في 
مواجهة المرمى فحاول أن يسيطر 
عليها بصدره لكنها طالت ما سمح 

للحارس بالسيطرة عليها )90(.
 )أ ف ب(

أحد مدافعي كرواتيا يبعد إحدى الكرات من أمام لوكاكو

كرواتيا تتأهل رغم التعادلكرواتيا تتأهل رغم التعادل
 في المونديال

ً
 في المونديالأنهت حلم بلجيكا مبكرا
ً
أنهت حلم بلجيكا مبكرا

    المباراة في سطور

المباراة: كرواتيا - بلجيكا 0-0
الملعب: أحمد بن علي، الريان

ً
الجمهور: 43984 متفرجا

الدور األول - الجولة الثالثة األخيرة
المجموعة السادسة

الحكم: اإلنكليزي أنتوني تايلور
-اإلنذارات:

بلجيكا: لياندر ديندونكر )67(

التشكيلتان:
كرواتيا: دومينيك ليفاكوفيتش - ديان لوفرين، بورنا سوسا، 
يوسيب يورانوفيتش، يوشكو غفارديول - لوكا مودريتش، ، 
ماتيو كوفاتشيتش )لوفرو ماير، 90(، مارسيلو بروزوفيتش 
- إيفان بيريشيتش، أندري كراماريتش )ماريو باشاليتش، 

64(، ماركو ليفايا )برونو بتكوفيتش، 64(
المدرب: زالتكو داليتش

ــــن هـــــازار، 87(،  بــلــجــيــكــا: تــيــبــو كـــورتـــو - تــومــا مــونــيــيــه )إديـ
توبي ألدرفيرلد، يان فيرتونغن، تيموتي كاستاني - لياندر 
ديندونكر )يــوري تيليمانس، 72(، أكسل فيتسل، كيفن دي 
بروين - يانيك كاراسكو )جيريمي دوكو، 72(، لياندرو تروسار 

)ثورغان هازار، 58(، دريس مرتنس )روميلو لوكاكو، 46(
المدرب: اإلسباني روبرتو مارتينيس

)ا ف ب(

مودريتش: ليس 
لدينا منافس مفضل

أكد قائد منتخب كرواتيا، لوكا مودريتش، أن فريقه الذي 
تأهل لدور الـ 16 بمونديال قطر 2022 بعد التعادل السلبي 
أمام بلجيكا بالمجموعة السادسة، »ليس لديه تفضيالت« 

فيما يتعلق بمنافسه المقبل.
وفي مؤتمر صحافي بعد اختياره أفضل العب في مباراة 
كرواتيا أمام بلجيكا )0-0(، قال مودريتش: »أعتقد أننا كنا 

نستحق الفوز. لقد خضنا مباراة صعبة جدا«.
وتابع: »من الضروري أن تكون قد تأهلت لدور الـ 16، وليس 
لدي أي تفضيل لهوية المنافس في الدور القادم، مهما كان، 
سنبذل قــصــارى جهدنا فــي الــمــواجــهــة. نعلم أنــهــا ستكون 

مباراة صعبة«.
وقــال العــب الوسط، البالغ من العمر 37 عاما: »ال أعطي 
نصائح أو تعليمات إلى زمالئي. كلنا كنا نعرف من سنواجه. 
أخبرنا المدرب كيف يجب أن نلعب واتبعنا تكتيكنا« في 

المباراة.
وأضاف: »لقد أظهرنا أنفسنا بشكل ثابت للغاية في جميع 

المباريات، واستحققنا التأهل لدور الـ 16«.
وتأهلت كرواتيا، وصيفة مونديال روسيا 2018، للدور 
المقبل بالتعادل أمام بلجيكا )0-0( بعد أن جمعت 5 نقاط، 
احتلت بها وصافة المجموعة السادسة خلف المغرب الذي 

تأهل كذلك بعد ارتقائه الصدارة بفوزه على كندا )1-2(.
 )إفي(

 مارتينيز يعلن استقالته 
من المنتخب البلجيكي

ــو مـــارتـــيـــنـــيـــز الـــمـــديـــر  ــ ــرتـ ــ أعــــلــــن روبـ
الفني للمنتخب البلجيكي لكرة القدم، 
اســتــقــالــتــه مــــن مــنــصــبــه عـــقـــب خــــروج 
فــريــقــه مـــن دور الــمــجــمــوعــات ببطولة 

كأس العالم.
ــــي أمـــــس،  ــانـ ــ ــبـ ــ وقــــــــال الــــــمــــــدرب اإلسـ
بــعــد الــتــعــادل الــســلــبــي مــع المنتخب 
الكرواتي: »كانت هذه آخر مباراة لي 
 للمنتخب البلجيكي، 

ً
 فنيا

ً
مــديــرا

بالطبع إنه أمر عاطفي للغاية«.
ــي الـــمـــرة  ــ ــبــــحــــت هــــــذه هـ وأصــ
األولى التي يخرج فيها المنتخب 
البلجيكي من دور المجموعات 
في بطولة كأس عالم منذ نسخة 

.1998
وأوضـــــــح مــارتــيــنــيــز )49 عـــامـــا( 
أنـــه اتــخــذ قـــــراره بــالــفــعــل قــبــل انــطــالق 
مــنــافــســات الــبــطــولــة، بــأنــه سيستقيل 

عقب انتهائها.

يــذكــر أن مارتينيز قــاد بلجيكا إلى 
احتالل المركز الثالث في كــأس العالم 

2018 بروسيا.
وقــال مارتينيز: »يمكنك أن تتصور 
أن لدي العديد من العروض بعدما قمت 
بــقــيــادة المنتخب البلجيكي الحــتــالل 
الـــمـــركـــز الـــثـــالـــث فــــي مـــونـــديـــال 2018، 
ولــكــنــنــي أردت أن أكـــــون وفـــيـــا وأكــمــل 
عقدي، اآلن انتهت رحلتنا، ولكن قراري 
لــيــس لـــه أي عــالقــة بــالــخــروج مـــن دور 

المجموعات«.
يـــذكـــر أن مــارتــيــنــيــز تـــولـــى تـــدريـــب 

المنتخب البلجيكي عام 2016.
)د ب أ(
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رغم صعوبة المهمة التي تنتظره، 
يـــأمـــل مــنــتــخــب الـــكـــامـــيـــرون اقــتــنــاص 
بطاقة الصعود لدور الـ 16 في نهائيات 
 
ً
كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا

في قطر، عندما يواجه منتخب البرازيل 
اليوم.

ويلعب المنتخب الــكــامــيــرونــي مع 
نظيره الــبــرازيــلــي على ملعب لوسيل 
في الجولة الثالثة األخيرة لمباريات 
ــن مـــرحـــلـــة  ــ ــة مــ ــعــ ــابــ ــســ الــــمــــجــــمــــوعــــة الــ

المجموعات في المونديال القطري.
ويــحــتــل منتخب الــكــامــيــرون، الــذي 
يشارك في كأس العالم للمرة الثامنة 
فـــــــي تــــــاريــــــخــــــه، الــــمــــركــــز 
الــثــالــث بــجــدول ترتيب 
الـــمـــجـــمـــوعـــة بـــرصـــيـــد 
نــقــطــة واحــــــــدة، بـــفـــارق 
هـــــــدف أمـــــــــام مــنــتــخــب 

صربيا، متذيل الترتيب، المتساوي 
معه في نفس الرصيد.

في المقابل، يتربع منتخب البرازيل 
على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، 
 العالمة الكاملة حتى اآلن، عقب 

ً
محققا

فوزه في أول جولتين، إذ اقتنص بطاقة 
الــتــرشــح األولـــــى عـــن تــلــك الــمــجــمــوعــة 
لــأدوار اإلقصائية في البطولة، التي 
يحمل الــرقــم الــقــيــاســي فــي عـــدد مــرات 
الفوز بها برصيد 5 ألقاب، مما يجعله 

يخوض اللقاء بأعصاب هادئة.

صراع ثالثي 

 بــيــن 
ً
ــبــــح الــــصــــراع مـــحـــصـــورا وأصــ

الــكــامــيــرون وصــربــيــا، كــذلــك منتخب 
ــرا، صــــاحــــب الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي  ــويــــســ ســ
برصيد 3 نقاط، النتزاع ورقــة العبور 

الــثــانــيــة فـــي الــمــجــمــوعــة إلــــى الــــدور 
ـــل أمـــــــــام مــنــتــخــب  ـــديــ ــل. وال بــ ــبــ ــقــ ــمــ الــ
الكاميرون، الــذي ُيعد أكثر منتخبات 
ــي كـــأس  ــارة الــــســــمــــراء مـــشـــاركـــة فــ ــ ــقـ ــ الـ
العالم، سوى تحقيق الفوز على نظيره 
البرازيلي، بانتظار نتيجة اللقاء اآلخر 
بين منتخب سويسرا ونظيره الصربي.

وربما يلعب فارق األهداف العام، التي 
يتم اللجوء إليها حال تساوي منتخبين 
 لالئحة 

ً
أو أكثر في رصيد النقاط وفقا

 في تحديد المنتخب 
ً
 مهما

ً
البطولة، دورا

الثاني الصاعد من المجموعة لدور الـ 16 
برفقة منتخب البرازيل.

 وتلقى 
ً
وأحرز منتخب سويسرا هدفا

ل منتخب الكاميرون  مثله، في حين سجَّ
3 أهداف، وسكن مرماه 4 أهداف، بينما 
يمتلك منتخب صربيا 3 أهداف واهتزت 

شباكه 5 مرات.

ويحلم منتخب الــكــامــيــرون ببلوغ 
األدوار اإلقــصــائــيــة لــلــمــرة الــثــانــيــة في 
تــاريــخــه بـــكـــأس الـــعـــالـــم، بــعــدمــا حقق 
ــه فــــي نــســخــة الــمــســابــقــة  ــ اإلنــــجــــاز ذاتــ
التي أقيمت بإيطاليا عــام 1990 التي 
ــأول  شـــهـــدت بــلــوغــه دور الــثــمــانــيــة، كـ
منتخب إفريقي يصل إلــى هــذا الــدور 

في البطولة.

حظوظ الكاميرون 

ــد يــصــعــد مــنــتــخــب الـــكـــامـــيـــرون  ــ وقـ
للدور التالي حال فوزه بفارق هدفين 
عــلــى الــــبــــرازيــــل، مـــع تـــعـــادل ســويــســرا 
 انتصار 

ً
وصــربــيــا، أو فــي حـــال أيــضــا

منتخب األسود غير المروضة 1 - صفر، 
وخسارة سويسرا بالنتيجة ذاتها أمام 

المنتخب الصربي.

ن على المنتخب الكاميروني  ويتعيَّ
أن يـــحـــقـــق الـــــفـــــوز بـــنـــفـــس الــنــتــيــجــة 
الــتــي يــفــوز بــهــا منتخب صــربــيــا على 
 لالئحة 

ً
سويسرا، من أجل التأهل وفقا

بفارق األهداف العام.
ع منتخب  ــودِّ ــ ــن الــمــحــتــمــل أن يــ ومــ
الكاميرون المونديال رغــم فــوزه على 
البرازيل، حال فوز صربيا بفارق هدف 
زائـــد عــن انتصار الــكــامــيــرون، بقاعدة 

األهداف المسجلة.
وربما يخرج منتخب الكاميرون من 
، رغم فوزه على البرازيل، 

ً
البطولة أيضا

في حال تحقيق منتخب سويسرا الفوز 
على صربيا، حيث سيصل وقتها إلى 
النقطة الــســادســة، فــي حين سيصبح 
بجعبة فريق المدرب المحلي ريجبورت 

سونغ 4 نقاط فقط في تلك الحالة.
وعــــجــــز مـــنـــتـــخـــب الــــكــــامــــيــــرون عــن 

تــحــقــيــق أي فـــــوز فــــي أول جــولــتــيــن، 
حيث استهل مــشــواره فــي المجموعة 
بالخسارة صفر- 1 أمام سويسرا، قبل 
 3 - 3 مع منتخب 

ً
أن يحقق تعاداًل مثيرا

صربيا في الجولة الثانية.
ومن المرجح أن يدفع تيتي، المدير 
الفني لمنتخب الــبــرازيــل، بالعناصر 
البديلة في اللقاء، بعد ضمان الصعود 
لأدوار اإلقصائية، حيث يتطلع إلراحة 
 أن نقطة 

ً
نجومه األساسيين، خصوصا

التعادل ستكون كافية لفريقه من أجل 
ــاء مــــشــــواره فـــي الــمــجــمــوعــة وهــو  ــهـ إنـ

متربع على الصدارة.
ــبــــرازيــــل لــعــنــة  ويـــعـــانـــي مــنــتــخــب الــ
اإلصــــابــــات الــتــي ضــربــت صــفــوفــه في 
ــرز ضــحــايــاهــا  الــبــطــولــة، حــيــث كـــان أبــ
ــــى دانــيــيــلــو  ــافــــة إلـ ــيـــمـــار، إضــ نــجــمــه نـ
وأليكس ساندرو.                     )د ب أ(

... وجانب من تدريبات المنتخب الكاميروني جانب من تدريبات المنتخب البرازيلي

تياغو سيلفا

10:00م
البرازيل x الكاميرون

الكاميرون يأمل تراخي »السيليساو« للتأهل

تياغوتياغو  سيلفا متعطش لأللقابسيلفا متعطش لأللقاب

نيمار يواصل غيابه
واصل نجم كرة القدم البرازيلي نيمار غيابه 
عن تدريبات منتخب بالده، بعد اإلصابة، التي 
تــعــرض لها أمـــام صربيا فــي أولـــى مباريات 
فــريــقــه ببطولة كـــأس الــعــالــم 2022، المقامة 

 في قطر.
ً
حاليا

واكتفى نيمار بالتأهيل في حوض السباحة 
بــالــفــنــدق الــــذي يــقــيــم فــيــه الــفــريــق بــالــدوحــة، 

حسبما أفاد االتحاد البرازيلي لكرة القدم.
في المقابل، عاد الظهير األيمن للمنتخب 
البرازيلي دانيلو إلــى التدريب للمرة األولــى 

بعد تعافيه من اإلصابة في القدم، لكنه اكتفى 
 على هامش التدريب الجماعي 

ً
بالتدريب منفردا

للفريق. وتأكد غياب نيمار ودانيلو وزميلهما 
أليكس ساندرو، الذي خاض حصة تأهيل في 
، عن مباراة الفريق اليوم، 

ً
حوض السباحة أيضا

فــي الجولة الثالثة مــن مــبــاريــات المجموعة 
السابعة بالدور األول للمونديال. وقد تشهد 
فــعــالــيــات دور الــــ 16 للبطولة عــودتــهــم إلــى 
صفوف الفريق حال التعافي التام من اإلصابة.
)د ب أ(

ميليتاوميليتاو......  »الجوكر«»الجوكر«
سيلجأ مدرب البرازيل تيتي إلى إجراء تغييرات كثيرة 
على تشكيلته أمام الكاميرون، بعد ضمان التأهل، وفي 
 
ً
 واحدا

ً
محاولة إلراحة العبيه قبل ثمن النهائي، لكن العبا

سيحتفظ بمركزه هو الظهير األيمن إيدر ميليتاو.
(، الــذي يخوض أول مونديال له، 

ً
ميليتاو )23 عــامــا

معتاد على شغل مركز قلب الدفاع في صفوف ناديه ريال 
مدريد اإلسباني، لكنه يستطيع القيام بمهمة جيدة على 

.
ً
الجهة اليمنى أيضا

 قدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الخلفي جعل 
مدربه يثق به للحلول بداًل من دانيلو المصاب في كاحله 

بالمباراة األولـــى ضــد صربيا، وأشــركــه ضــد سويسرا 
 .)

ً
 إيـــاه على المخضرم دانـــي ألفيش )39 عــامــا

ً
مفضال

وقــد يصبح ألفيش أكــبــر العــب بــرازيــلــي سنا يخوض 
مباراة في نهائيات كأس العالم، حيث يلعب في مركز 
الظهير األيمن، على أن ينتقل ميليتاو لشغل مركز قلب 
الدفاع، ألن تيتي سيلجأ على األرجح إلى إراحة الثنائي 
ماركينيوس وقائد المنتخب تياغو سيلفا. وتعتبر كأس 
العالم الخطوة األخيرة للمنحى التصاعدي في مسيرة 
 ظهير قادر على تأمين الرواق األيمن 

ً
ميليتاو، لكنه أيضا

والسماح للجناح بالهجوم من دون قلق. ميليتاو

تيتي:تيتي:              سنواجههمسنواجههم      
                                  باحترام كبيرباحترام كبير

ــد تـــيـــتـــي، الـــمـــديـــر الـــفـــنـــي لــمــنــتــخــب  ــ أكـ
الــــبــــرازيــــل، اعـــتـــمـــاده عـــلـــى طـــريـــقـــة لــعــب 
متوازنة خــالل كــأس العالم، مــع التركيز 
ــــام  ــعـــب بـــفـــاعـــلـــيـــة هـــجـــومـــيـــة أمـ ــلـ ــلـــى الـ عـ

المنافسين.
ويلتقي منتخبا البرازيل والكاميرون، 
مــســاء الــيــوم على ملعب اســتــاد لوسيل، 
ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور 
الــمــجــمــوعــات لــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم قطر 
2022، والـــذي ضمن السيليساو عبوره 

من الجولة الثانية.
وأشـــار تيتي، خــالل مؤتمر صحافي، 
إلى أن سويسرا لعبت بخطة دفاعية قوية 
خـــالل الــمــواجــهــة الــمــاضــيــة، لــذلــك تأجل 

تسجيل هدف الفوز لمنتخبه.
وأقر بأنه ال يعرف بعد التشكيلة التي 
سيلعب بها أمام األسود غير المروضة، 

حيث شدد على أنه يلعب كل مباراة على 
حدة وأنه ال يفكر حاليا بمباراة دور ال16.

ولدى سؤاله عن إمكانية إراحة بعض 
األساسيين بعد حسم تأهله على طريقة 
فرنسا، قــال »كــل مــدرب يعرف مصلحة 
منتخبه، يمكن لكل مدرب أن يقرر على 
الــمــســتــوى الــعــمــلــي خــطــتــه، وبــإمــكــانــه 
ــل مـــــبـــــاراة، ويــجــب  ــرار قـــبـــل كــ ــ ــقـ ــ أخـــــذ الـ
إعطاء الجميع فرصته من أجــل إظهار 

مواهبهم لي«.
وأكـــــد تــيــتــي أن مـــواجـــهـــة الــكــامــيــرون 
األخيرة في 2018 كانت صعبة جدا، وكان 
المدرب سيدورف قادرا على االستفادة من 
عناصر اللعب لديه، مضيفا »لذلك سندخل 

باحترام كبير لمنتخب الكاميرون«.

سونغ :سونغ :  »األسود«»األسود«  
قادرون على تخطي البرازيلقادرون على تخطي البرازيل

أكد مدرب الكاميرون ريجوبيرت سونغ 
أمس، أن موقف السنغال، التي نجحت في 
التأهل لــدور الـــ 16 بمونديال قطر 2022 
ــى، يــمــكــن أن  ــ كــوصــيــفــة لــلــمــجــمــوعــة األولــ
يكون مثااًل يحتذى به بالنسبة لـ »األسود 
غير الــمــروضــة« خــالل مــواجــهــة الــبــرازيــل 
الــيــوم فــي مــبــاراة مهمة الجــتــيــاز مرحلة 

المجموعات.
ــغ، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي:  ــونــ وقــــــال ســ
»الحقيقة هي أن السنغال يمكن أن تكون 
مــثــاال بــالــنــســبــة لــنــا. مــعــا نــمــثــل قــارتــنــا، 
ومـــن الــجــيــد دائــمــا أن نــعــرف أن إفريقيا 

ممثلة هنا«.
وأضـــــاف: »إذا نــظــرنــا إلـــى تـــاريـــخ كــرة 
القدم اإلفريقية، فإن الكاميرون لديها ألقاب 
أكثر من السنغال. إذا كانوا قد تمكنوا من 

هذا اإلنجاز، فلماذا نحن ال نستطيع؟«.

وتابع: »إنه دافع وله تأثير جيد على 
الــمــســتــوى الــنــفــســي. كـــل شــــيء مــمــكــن، 
ــقــــدرة والــــجــــودة لنستطيع  ولـــديـــنـــا الــ

تحقيق ذلك. نحن متحمسون«.
وأوضــــح أن جــمــيــع الــالعــبــيــن الــذيــن 
تــم استدعاؤهم لديهم الــقــدرة الكافية 
للتغلب على البرازيل »ألنهم محترفون 
ويعرفون بالضبط ما هو متوقع منهم«.

باإلضافة إلى ذلك، أشار سونغ إلى أن 
لديهم »ثقته التامة«، وأنه يجب عليهم 
لعب كــرة الــقــدم دون أن يــتــأثــروا باسم 

البرازيل كمفهوم يحترمونه كثيرا. 
)إفي(

ريجوبيرت سونغ

»أعيش أفضل اللحظات في مسيرتي« بهذه 
الكلمات عّبر تياغو سيلفا عن موقعه الرئيس 

في دفاع البرازيل.
 عن إخفاق مونديال 2014، يتألق ابن 

ً
 بعيدا

 مع منتخب »سيليساو« الطموح، في 
ً
الـ 38 عاما

مسعاه لنجمة سادسة حين يواجه الكاميرون 
في ختام دور المجموعات لمونديال قطر 2022.

ُيــــديــــن »راقـــــصـــــو الـــســـامـــبـــا« بــــقــــدر كــبــيــر 
»للوحش« سيلفا بعدم اهــتــزاز شباكهم في 
الــمــالعــب القطرية خـــالل الــفــوز على كــل من 
صربيا )2 - صفر( وسويسرا )1 - صفر(، حيث 
يخوض مدافع تشلسي اإلنكليزي موندياله 
 بعدما ساهم بشكل فّعال ببلوغ 

ً
الرابع أساسيا

بالده للدور ثمن النهائي.
في جيله، اعتزل العديد من أقرانه أو باتوا 
يعيشون تحت وطأة ضغوطات تراكم السنين، 
( الـــذي بات 

ً
على غـــرار دانـــي ألفيش )39 عــامــا

يكتفي بالجلوس على مقاعد البدالء. وبخالف 
األخير، ما زال سيلفا إحدى ركائز خط الدفاع 
 بالنشاط وصاحب أداء منتظم، مما دفع 

ً
مفعما

المدرب الوطني تيتي لمنحه شارة القيادة منذ 
بداية المونديال.

وقال سيلفا »خالل مباراتين، تم اختياري 
من أجل حمل شارة القيادة، أشعر أني بحالة 
 مع سيليساو. هذا النوع 

ً
جيدة، وسعيد جدا

ــر بـــســـعـــادة ألنــــه تم  ــعـ ــن الـــقـــيـــادة مــهــم وأشـ مـ
اختياري لحمل شارة القيادة«.

فشل ذهني

 كاهل 
ً
 أرهقت هذه الشارة الصغيرة طويال

الالعب، القائد حين غرق فريقه على أرضه في 
مــونــديــال 2014. فــالــدمــوع التي ذرفــهــا خالل 
سيناريو ركالت الترجيح أمام تشيلي ورفضه 
المشاركة في التسديد، عكسا الفشل الذهني 
لــلــســيــلــيــســاو، قــبــل ســقــوطــه الــتــاريــخــي أمـــام 
ألمانيا 1-7 في نصف النهائي، في طريق »دي 
مانشافت« للتتويج العالمي، في مباراة غاب 

عنها سيلفا لإليقاف.
رأى خــالل مقابلة األســبــوع الماضي »في 
بعض األحيان نتعلم من األلم ولكن علينا أن 

نستفيد من هذه الخبرة«.
تغمر الــســعــادة زميله السابق نظيره في 
دفاع باريس سان جرمان ماركينيوس للعب 

 »من 
ً
إلى جانب سيلفا في قطر، ويقول مبتسما

الرائع اللعب مع شخص أحفظه عن ظهر قلب. 
منسجمان على أرض الملعب. هو شخص جيد 
وصديق كبير. والد، وبامكاني االعتماد عليه«.

التألق في قطر

ــداًل مــن االعـــتـــزال مــع راتـــب خــيــالــي، في  وبــ
، وضــع »الــوحــش« نصب عينيه 

ً
الصين مــثــال

 انــه لم يــأِت إلى 
ً
هــدف التألق في قطر، مؤكدا

انكلترا مــن »أجــل تــنــاول العشاء فــي لندن أو 
زيارة مواقع سياحية«.

وأضـــاف فــور وصــولــه إلــى قطر »أستمتع 
بأفضل نسخة مــن تياغو سيلفا. فــي سني، 

أعيش أفضل اللحظات في مسيرتي«.
ومن أجل الحفاظ على لياقته البدنية، أكد 
 
ً
قائد سان جرمان السابق انه يولي اهتماما
أكبر لتحضيراته بسبب »تقدمي في السن« 
، كنت 

ً
 بما يتعلق بغذائه، وأقّر »سابقا

ً
وتحديدا

 
ً
أتناول الكثير من الهراء، وبعد ذلك، وأحيانا

.»
ً
قبل المباريات. ولكن اآلن، أنا أكثر حرصا

تيتي

https://www.aljarida.com/article/6515


معركة طاحنة بين سويسرا وصربيا
سيكون استاد 974 في الدوحة اليوم على موعد 
مع معركة طاحنة بين الدفاع والهجوم تحمل في 
طياتها نكهة سياسية، وذلك حين تلتقي سويسرا 
مع صربيا في الجولة الثالثة األخيرة من منافسات 

المجموعة السابعة لمونديال قطر.
 أقصى 

ً
وبين فريق سويسري متماسك دفاعيا

فــرنــســا بطلة الــعــالــم مــن ثــمــن نــهــائــي كـــأس أوروبـــا 
الــصــيــف الــمــاضــي ثـــم تــســّبــب بــغــيــاب إيــطــالــيــا عن 
، وآخــر 

ً
الــنــهــائــيــات العالمية لــلــمــرة الــثــانــيــة تــوالــيــا

صــربــي يــضــّم فــي صــفــوفــه العــبــيــن مــثــل دوشـــان 
تـــاديـــتـــش وألـــكـــســـنـــدر مــيــتــروفــيــتــش ودوشــــــان 
فالهوفيتش، ستكون مواجهة اليوم نارية بكل 

ما للكلمة من معنى. 

 التعادل يكفي سويسرا 

وما يزيد من الميول السويسرية الى الدفاع 
الذي سمح لهم بالفوز على الكاميرون 1-صفر 
ثم باجبار البرازيل على االنتظار حتى الدقيقة 
83 لتسجيل هــدف التأهل لثمن النهائي، أن 
رجال المدرب مراد ياكين بحاجة الى التعادل 
لضمان تجاوز دور المجموعات للمرة الثالثة 
، فيما ال بديل لصربيا عن الفوز بعد 

ً
تواليا

خيبة التعادل في الجولة الثانية مع 
الكاميرون 3-3.

وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لــــــلــــــحــــــارس 
الــســويــســري يـــان ســومــر »سنذهب 
اآلن الى مباراتنا النهائية الجمعة« وفق ما أفاد 

بعد الخسارة أمام البرازيل.
هذه المواجهة ستكون إعــادة لما حصل عام 

2018 حين تواجدت سويسرا 
 
ً
وصــربــيــا والــبــرازيــل أيضا

في مجموعة واحدة.
حينها، وبعد التعادل 

 مــع الــبــرازيــل 
ً
افــتــتــاحــا

1-1، تسّببت سويسرا 
ــا مــن  ــيــ ــربــ ــروج صــ ــ ــخــ ــ بــ

دور المجموعات بالفوز 
عليها في الجولة الثانية 

2-1 بــهــدفــي غــرانــيــت تشاكا 
وجيردان شاكيري اللذين استفزا 

الصرب بعدما احتفال بتوجههما نحو المشجعين، 
واضعين أيديهما على صدريهما بشكل معاكس 
فــي رســـم لــشــارة »الــنــســر الـــمـــزدوج« األســــود الــلــون، 

رمز ألبانيا.

شاكيري وتشاكا 

وولــد شاكيري عــام 1991 فــي كوسوفو، اإلقليم 
الصربي السابق ذو األغلبية األلبانية، وغــادر مع 
أسرته عندما كان عمره سنة، بينما ُولد تشاكا في 
سويسرا عام 1992 لعائلة من كوسوفو، هذا االقليم 
ذو الغالبية المسلمة الواقع شمال ألبانيا الذي شرع 

في حملة انفصال عن صربيا عام 1998.
وقمع نظام بلغراد محاوالت االنفصال المسلحة 
بقوة، ما دفع حلف شمال األطلسي الى التدخل في 
مارس 2018، وشن غارات على العاصمة الصربية، 
فاضطرت قواتها الى االنسحاب من كوسوفو بعد 

.
ً
78 يوما

ومنذ عــام 2008، بــات االقليم مستقال بعد نزاع 
حصد 13 ألف قتيل.

وعـــلـــى رغــــم أن كـــوســـوفـــو بـــاتـــت دولـــــة مستقلة 
اعــتــرفــت بها أكــثــر مــن مئة دولـــة )ال تشمل صربيا 
ــاد األوروبـــــــــــي، وروســـيـــا  ــ ــــحـ ــن االتـ وخـــمـــس دول مــ
والــصــيــن(، فإنها ال تـــزال متعلقة عاطفيا بـــ »األمــة 

األلبانية«.
لــكــن الـــمـــدرب يــاكــيــن شــــدد بــعــد الـــخـــســـارة أمـــام 
البرازيل على »أننا سنركز وحسب على كرة القدم، 
كــال الفريقين. سنكون مــبــاراة مثيرة لالهتمام. ال 

أكترث بأي شيء آخر«.
وتـــابـــع »أعـــتـــقـــد أنـــنـــا ســنــكــون جـــاهـــزيـــن بشكل 
جيد، وعلينا استجماع كامل 
قــوانــا كــي نتمكن مــن مواجهة 

 التخمينات بأن فريقه سيلعب من 
ً
صربيا«، رافضا

أجل التعادل ألنه »أحب النتيجة اإليجابية. كمدرب، 
ال يمكنك أن ترسل فريقك الى الملعب ليلعب من أجل 
التعادل. سنحاول الفوز بالمباراة، ونأمل أن نتمتع 

بالنوعية لتحقيق ذلك«.
وغاب شاكيري عن الخسارة أمام البرازيل بسبب 
إصــابــة طفيفة، وطــمــأن يــاكــيــن أن جــنــاح شيكاغو 
فاير األميركي سيعود في الوقت المناسب لخوض 

لقاء صربيا.

 توتر إضافي

ــيـــاســـي« فــي  ــزيـــد مــــن حـــجـــم الـــتـــوتـــر »الـــسـ ــا يـ ــ ومـ
 في غرفة تبديل 

ً
مباراة اليوم أن الصرب رفعوا علما

المالبس دمجوا فيه خريطة كوسوفو، ما دفع فيفا 
الى فتح إجراءات تأديبية بحق االتحاد الصربي.

ــظــهــر الـــصـــورة الــتــي تــم الــتــقــاطــهــا فــي غرفة 
ُ
وت

تبديل المالبس الخاصة بالمنتخب الصربي قبل 
مواجهة البرازيل، خريطة لكوسوفو مطبوعة 

على قطعة من القماش األبيض معلقة على 
أوتاد، ومختومة بعلم صربيا كتب عليها 

»لن يكون هناك استسالم«.
لـــــــصـــــــورة  ا نــــــشــــــر  وأدى 
ــي  ــ ــمـ ــ إلــــــــــــى احـــــــتـــــــجـــــــاج رسـ
مــــن كــــوســــوفــــو، عـــبـــر وزيــــر 
الرياضة هجرالله تشيكو 
الـــــــــذي نــــــــدد بـــــــ »الـــــصـــــور 
ــــي تــنــقــل  ــتـ ــ الــــمــــخــــزيــــة« الـ

»رســائــل الكراهية وكراهية األجــانــب واإلبـــادة 
الجماعية«.

ــر الـــريـــاضـــة »نــتــوقــع إجـــــراءات  ــ وتـــابـــع وزيـ
مــلــمــوســة مـــن فــيــفــا، وكــوســوفــو عــضــو كــامــل 

العضوية فيه«.
وأعلن االتحاد الكوسوفي لكرة القدم أنه 
تقدم بشكوى إلى فيفا ضد »اإلجراء العدواني 
لصربيا« في مستهل مبارياتها في العرس 
 »مثل هــذا العمل 

ً
الكروي العالمي، شاجبا

العدائي ليس له مكان في األحداث الرياضية 
وحتى داخل الصرح حيث يقام أكبر حدث كرة 

قدم في العالم«.
)أ ف ب(

فالهوفيتش: سألعب ولو بقدم واحدة
ــان فــالهــوفــيــتــش،  ــ قـــال دوسـ
مــهــاجــم الــمــنــتــخــب الــصــربــي، 
ــه تــعــافــى مـــن اإلصـــابـــة قبل  إنــ
المباراة األخــيــرة بالمجموعة 
الــســابــعــة بـــكـــأس الــعــالــم لــكــرة 
القدم، التي يتعين الفوز فيها 
 
ً
أمــــام ســويــســرا، الـــيـــوم، معلنا

أنه سيلعب »بساق واحدة« إذا 
لزم األمر.

ــتــــش  ــيــ ــوفــ وتـــــــــواجـــــــــد فــــالهــ
عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدالء مـــن دون 
أن يـــشـــارك فـــي الـــمـــبـــاراة الــتــي 
أهــدر فيها فريقه تقدمه 3 - 1 
لينقاد إلــى الــتــعــادل )3-3( مع 
الــكــامــيــرون، بعد أن شــارك في 
24 دقيقة كبديل فــي المباراة 
األولى التي خسرها فريقه أمام 
البرازيل صفر - 2، بعدما عانى 

إصابة في الفخذ.
ــيـــكـــون عـــلـــى الــمــنــتــخــب  وسـ
الصربي الفوز على سويسرا، 
لـــيـــكـــون لــــديــــه فــــرصــــة الـــتـــأهـــل 
لـــدور الــســتــة عــشــر، فــي الــوقــت 
الــــذي قــد يــتــقــرر مــصــيــره بناء 
ــــارق األهــــــداف فـــي حــال  عــلــى فـ
فازت الكاميرون على البرازيل، 

فيما يصمم فالهوفيتش على 
مشاركته في المباراة.

وقـــــــــال فــــالهــــوفــــيــــتــــش، فــي 
المؤتمر الــصــحــافــي: »نجحت 
في التعافي خالل عشرة أيام، 
 للمشاركة مع 

ً
لكي أكون جاهزا

 
ً
المنتخب الوطني. كنا جميعا

نــتــحــدث لــلــمــدرب كــل يـــوم، هو 
يعلم إمكانياتي، إذا احتاجني 

.»
ً
بقدم واحدة فسأكون جاهزا

وتـــابـــع: »الــــســــؤال هـــو كيف 
ــريـــق؟  ــفـ يــمــكــنــنــي مــــســــاعــــدة الـ
أشـــعـــر بــأنــنــي أفـــضـــل، وأنــنــي 
جاهز لمساعدتنا على الفوز. 
نـــشـــعـــر بـــالـــدعـــم والــتــشــجــيــع، 
ومعنوياتنا في السماء، بدعم 
الجماهير لنا. نعلم أن المباراة 
أمام سويسرا ستكون مصيرية 

بالنسبة لنا، ونحن نعيش من 
أجل ذلك«.

ــال فـــالهـــوفـــيـــتـــش: »نــعــد  ــ وقــ
بأننا سنلعب بأقصى ما لدينا 
مـــن جــهــد أمـــــام ســـويـــســـرا. إذا 
كانوا أفضل منا دعهم يفوزون 
عــلــيــنــا، وإذا لــم يــكــونــوا كذلك 

فسنفوز«.
)د ب أ(

10:00م
سويسرا x صربيا

إصابة سومر وإلفيدي بنزلة برد
ــارك يــــــان ســـومـــر،  ــ ــــشـ ــم يـ ــ لـ
ــنـــتـــخـــب  حـــــــــــــارس مـــــــرمـــــــى مـ
سويسرا لكرة القدم، وزميله 
الـــمـــدافـــع نــيــكــو إلـــفـــيـــدي في 
تـــــدريـــــبـــــات الـــــفـــــريـــــق، أمــــس 
الخميس، بسبب معاناتهما 

من نزلة برد.
ـــب  ــــخــ ــتـ ــــنـــ ويــــــــخــــــــتــــــــتــــــــم مـ
اته في مرحلة  سويسرا لقاء
ــات بـــنـــهـــائـــيـــات  ــوعــ ــمــ ــجــ ــمــ الــ
ــقــــدم،  ــرة الــ ــكــ كــــــأس الــــعــــالــــم لــ
ــــي قـــطـــر،  الـــمـــقـــامـــة حـــالـــيـــا فـ
بــمــواجــهــة منتخب صــربــيــا، 
اليوم، في الجولة الثالثة من 
منافسات المجموعة السابعة 

بالمونديال.
ويحتل منتخب سويسرا 
الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي تــرتــيــب 
المجموعة برصيد 3 نقاط، 
بفارق نقطتين أمام منتخبي 
الكاميرون وصربيا، صاحبي 
المركزين الثالث والرابع على 

الترتيب.
ــــب  ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ويـــــــســـــــعـــــــى الـ
الـــســـويـــســـري لــحــجــز بــطــاقــة 
الترشح الثانية للدور الثاني 

فــي تــلــك الــمــجــمــوعــة، بعدما 
ــبــــرازيــــل  انـــــتـــــزع مـــنـــتـــخـــب الــ
)المتصدر( برصيد 6 نقاط، 
ــــى منذ  تـــذكـــرة الــعــبــور األولــ

الجولة الماضية.
يــذكــر أن ســومــر وإلفيدي 
شـــاركـــا فـــي جــمــيــع الــدقــائــق 
خــــــــــــالل لـــــــــقـــــــــاءي مـــنـــتـــخـــب 
ســــــــويــــــــســــــــرا الـــــمـــــاضـــــيـــــيـــــن 
بالمونديال أمام الكاميرون 

والبرازيل. 
)د ب أ(

إلفيدي

احتماالت التأهل في المجموعة السابعة
فيما يأتي احتماالت التأهل لثمن نهائي مونديال 

قطر 2022 في كرة القدم للمجموعة السابعة:
• صربيا )1( - سويسرا )3(، الكاميرون 

)1( - البرازيل )6(
• الــبــرازيــل ضمنت تأهلها وستتصدر 
فــي حـــال فــوزهــا أو تــعــادلــهــا، وفـــي حــال 
ــرا ســـتـــحـــدد  ــســ ــويــ خــــســــارتــــهــــا وفــــــــوز ســ

الصدارة بفارق األهداف.
• سويسرا ستتأهل في حال فوزها وتعادلها، 
باستثناء فوز الكاميرون، وأال يصب فارق 
األهداف في مصلحتها، وستقصى في 

حال خسارتها.

• صربيا والكاميرون بحاجة إلى الفوز 
للدخول في حسابات التأهل، وفي حال 
ــى فــــارق  ــ ــلـــجـــوء إلـ ــعـــا، يـــتـــم الـ ــا مـ فـــوزهـــمـ
األهداف وباقي المعايير، صربيا ستتأهل 
في حال فوزها وعدم فوز الكاميرون على 

البرازيل.
وفي حال تعادل منتخبين بعدد النقاط، يتم 

اللجوء إلى:
• فارق األهداف.
• عدد األهداف.

• عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين 
المنتخبات المتعادلة.

• فــــــــارق األهـــــــــــداف بـــيـــن الــمــنــتــخــبــات 
المتعادلة.

• عـــــــدد األهـــــــــــداف بــــيــــن الـــمـــنـــتـــخـــبـــات 
المتعادلة.

• ترتيب اللعب النظيف )بطاقة صفراء: 
نقطة، بطاقة صفراء ثانية-حمراء غير 

مباشرة: 3 نقاط، بطاقة حمراء مباشرة: 
4 نقاط، صفراء ثم حمراء مباشرة: 5 نقاط(.

وفي حال استمرار التعادل: سحب القرعة.

... وجانب من تدريبات المنتخب السويسريجانب من تدريبات المنتخب الصربي

https://www.aljarida.com/article/6514
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بينما تسعى البرتغال في مواجهتها اليوم أمام كوريا الجنوبية إلى حسم الصدارة لتجنب مواجهة 
البرازيل، فإن كوريا تتمسك باألمل، رغم صعوبة موقفها.

تــخــوض كــوريــا الــجــنــوبــيــة، ونجمها 
 أمام 

ً
 صعبا

ً
هيونغ-مين ســون، اختبارا

البرتغال، الضامنة للبطاقة األولــى في 
الــمــجــمــوعــة بــفــوزيــن مــتــتــالــيــيــن، الــيــوم 
)الجمعة( على استاد المدينة التعليمية.
ــة نــســخــة 2002 عــلــى  ــعـ وال تــمــلــك رابـ
أرضها مع اليابان، مصيرها بين يديها، 
ويــتــعــيــن عليها الــفــوز وانــتــظــار نتيجة 

مناسبة لها بين غانا واألوروغــواي 
ــتــــزاع الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي مـــن مــمــثــل  النــ

القارة السمراء.
واستهلت كــوريــا الجنوبية، التي 

تخوض النهائيات للمرة الحادية 
ــــي تــــاريــــخــــهــــا، مـــشـــوارهـــا  ــرة فـ عــــشــ

بتعادل سلبي ثمين أمام األوروغواي، 
لكنها سقطت أمام غانا 2-3 في الجولة 

الثانية.

وتلعب كــوريــا الجنوبية الــمــبــاراة 
فــي غــيــاب مــدربــهــا الــبــرتــغــالــي بــاولــو 
بينتو، لطرده عقب الصفارة النهائية 
للمباراة ضد غانا، بسبب احتجاجه 
على الحكم اإلنكليزي أنتوني تايلور، 
لـــعـــدم فــســحــه الـــمـــجـــال لــتــنــفــيــذ ركــلــة 
ركنية في الثواني األخيرة من الوقت 

بدل الضائع.
لــكــن الــمــهــمــة لـــن تــكــون 

سهلة أمام البرتغال الساعية إلى ضمان 
الــصــدارة، لتفادي مواجهة البرازيل في 

من النهائي.
ُ
ث

ــد أن حــــســــم الــمــنــتــخــب  ــؤكــ ــمــ ومــــــن الــ
البرتغالي للقمة أمــر في غاية األهمية، 
لتسهيل مهمتها في الدور الثاني، ومن 
ثــم اللعب مــن أجــل تحقيق الــفــوز، عكس 

الحال في مواجهة المنتخب البرازيلي.
ويلعب الــفــريــق الــيــوم أمــام المنتخب 
 أن 

ً
الكوري لتجنب الخسارة، خصوصا

فوز المنتخب الغاني بأكثر من 3 أهداف 
يعني اقتناصه للقمة.

ومن المنتظر أن يمنح الجهاز الفني 
ــدد مــن  ــعــ ــبــــرتــــغــــال راحـــــــة لــ لـــمـــنـــتـــخـــب الــ
الالعبين األساسيين في مــبــاراة اليوم، 
مــن أجــل الــتــقــاط أنفاسهم، واالســتــعــداد 
بــشــكــل جــيــد لـــلـــدور الــثــانــي، إلـــى جــانــب 
تفادي اإليقاف بالنسبة لالعبين الذين 
حصلوا على بطاقات صفراء في الــدور 

األول.

ــي  ــنــ ــفــ  قـــــــــــال الـــــــمـــــــديـــــــر الــ
لمنتخب كــوريــا الجنوبية، 
البرتغالي باولو بينتو، عن 

مواجهة البرتغال اليوم:  
ــّد كــبــيــر،  »يــنــتــظــرنــا تـــحـ
ــون عـــلـــى  ــ ــ ــكـ ــ ــ عــــلــــيــــنــــا أن نـ
مستواه، وتقديم أداء جيد، 
لـــنـــتـــمـــكـــن مـــــن الـــــفـــــوز عــلــى 

البرتغال«.
ــتـــو، خـــالل  ــنـ ــيـ وأضـــــــــاف بـ
الــمــؤتــمــر الــصــحــافــي أمـــس: 
»يجب علينا أن نكمل المسار 
ونــســتــمــر فــــي الـــلـــعـــب بــشــكــل 
 ،

ً
جيد، أمامنا خصم قوي جدا
.»

ً
 أو جماعيا

ً
سواء كان فرديا

ــذا الـــفـــريـــق مــن  ــ وتــــابــــع: »هــ
بين أفــضــل أجــيــال البرتغال، 
ــل إلـــــى دور الــــــ 16،  ــأّهــ لـــقـــد تــ
وســيــحــاول أن يحتل المرتبة 
األولـــــى فـــي الــمــجــمــوعــة، وبــكــل 
 مــن 

ً
ــذا يـــعـــنـــي مـــــزيـــــدا ــ ــيـــد هــ ــأكـ تـ

الصعوبة بالنسبة إلى فريقنا«.

وأردف بــيــنــتــو: »أؤمــــــن بـــقـــدرات 
فريقي، وأعـــرف أنــهــم سيبذلون ما 
بوسعهم، وأنا متأكد أنهم قادرون 
عـــلـــى اتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات عـــلـــى أرض 
الملعب، الفريق البرتغالي منظم، 
ــلــــى مـــجـــمـــوعـــة العـــبـــيـــن  يـــعـــتـــمـــد عــ
أصحاب مستوى رفيع، هما تأهال 
بــالــفــعــل، ولـــن يــتــغــّيــر ذلـــك حــتــى لو 
انــتــهــى الــلــقــاء بــالــتــعــادل، لــكــن نحن 

مطالبون بالفوز فقط«.
ــانـــو،  ــيـ ــتـ ــريـــسـ ــة كـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ وعــــــــن مـ
قــال بينتو: »علينا أال نقلق بشأن 
ــقـــط، لـــكـــن نــفــكــر فــي  كــريــســتــيــانــو فـ
الــخــصــم كــمــجــمــوعــة، لــكــن نــحــاول 

مواجهة منافسنا القوي«.

سانتوس: لم نفكر في المستقبل

وفــــي الــمــقــابــل تـــحـــدث فــرنــانــدو 
ســانــتــوس، الــمــديــر الفني لمنتخب 
البرتغال، عن كيفية تعويض غياب 
كريستيانو رونالدو نجم المنتخب، 

بــعــد إنـــهـــاء مــســيــرتــه فـــي الــســنــوات 
المقبلة.

وقــــــال ســـانـــتـــوس، فــــي الــمــؤتــمــر 
ــا  ــبــــل مــــــبــــــاراة كــــوريــ ــافــــي قــ الــــصــــحــ
الجنوبية، أمـــس، »فــي الــمــاضــي تم 
استبدال رونالدو، لدينا بديل حال 
لم يلعب، لكن ال نفكر في المستقبل، 
جزء من اللعبة أن تكون لدينا خطة 
لــكــل العــــب، ولــيــس ضـــروريـــا أن كل 
العــــب يــجــب أن يــلــعــب كـــل مـــبـــاراة، 

لدينا خطة«.
وأردف: »لدينا 3 العبين تأكدت 
مــشــاركــتــهــم الـــيـــوم، أمـــا غــيــرهــم فلم 
يــحــســم أمـــرهـــم، الــالعــبــون لياقتهم 
جيدة، ولدي خيارات بين عدة منهم، 
علينا التعامل مع البطاقات الصفراء 
التي حصلنا عليها، من يشارك غدا 
يلعب وثقتي معه، كل مباراة سنأخذ 
الــخــيــار الــمــنــاســب ونــخــتــار الــالعــب 
الــذي أثبت نفسه بمستواه الجيد، 
نأخذ كل مباراة في المونديال على 
حدة، نأمل أن نكون جميعا جاهزين 

للعب، لكن المهم أن يحصل 
الالعبون على راحة لتجنب 
اإلرهــــاق«، متابعا: »الشعب 
الــبــرتــغــالــي يــؤكــد أنــنــا من 
أفــضــل المنتخبات، وأننا 
نملك مجموعة مــن أفضل 
الالعبين في العالم وكلنا 

نؤمن بذلك«.
وحـــول عــدم لعب رونــالــدو 

فــــــــي كــــــــوريــــــــا مــــــــن قــــــبــــــل، قـــــال 
ســانــتــوس: »عليكم أن تسألوا 

ــتـــــوس ورونــــــــــالــــــــــدو عـــن  ــنـــ ــوفـــ يـــ
ذلـــــــــك، ألنــــــــه ذهــــــــب إلــــــــى كــــوريــــا 
ــتـــوس، نـــحـــن نـــكـــن كــل  ــنـ ــع يـــوفـ مــ
االحترام لكوريا والشعب الكوري 

ورونالدو كذلك«.
وواصــل: رونالدو يتدرب وإن 
كــــان وضـــعـــه الـــبـــدنـــي يــســمــح له 
بــالــلــعــب فسيلعب، حــظــوظــه في 

اللعب نسبتها 50:50.

اإليقاف يهدد 4 العبين برتغاليين اإلصابة تنهي مهمة نونو منديش بالبطولة
يخوض منتخب البرتغال، الــذي تأهل 
حسابيا بالفعل لــدور الــــ16 لكأس العالم، 
قطر 2022، مــبــاراة الجولة األخــيــرة ضمن 
الــمــجــمــوعــة الــثــامــنــة، ويــضــع عــيــنــيــه على 
المركز األول، الــذي لم يحسم بعد، وكذلك 
ــتــــي حــصــل  عـــلـــى الــــبــــطــــاقــــات الــــصــــفــــراء الــ
عليها جـــواو فيليكس وبــرونــو فرنانديز 

وروبن دياش وروبن نيفيز، الذين شاركوا 
كــأســاســيــيــن فـــي الــجــولــتــيــن الــســابــقــتــيــن، 
والذين يواجهون خطر الغياب عن دور الـ16 

حال حصولهم على بطاقة صفراء أخرى.
ويــكــمــل دانــيــلــو بــيــريــرا، الــــذي غـــاب عن 
مواجهة أوروغواي بسبب تعرضه لكسر في 
ثالثة ضلوع أثناء المران، قائمة الالعبين 

الــبــرتــغــالــيــيــن الــذيــن حــصــلــوا عــلــى بطاقة 
صفراء أثناء البطولة، والتي يتعرض فيها 
الالعب لإليقاف حال حصوله على بطاقتين 

صفراوين.

خسر المنتخب البرتغالي جهود ظهيره 
الشاب نونو منديش لما تبقى من نهائيات 
مونديال قطر لكرة القدم، حسبما أفاد االتحاد 

البرتغالي للعبة.
وكشف االتحاد البرتغالي أن ظهير باريس 
سان جرمان الفرنسي، البالغ 20 عاما، يعاني 
من إصابة في الفخذ تعرض لها خالل الفوز 

على األوروغواي 2-صفر، في الجولة الثانية 
لــــدور الــمــجــمــوعــات، وســيــكــون »غــيــر متوفر 

للمشاركة في نشاطات المنتخب الوطني«.
ــنـــه مــن  ــكـ ــمـ ورغـــــــــم اإلصــــــابــــــة وعـــــــــدم تـ
إكمال المشوار مع كريستيانو رونالدو 
ورفــــاقــــه، ســيــبــقــى مــنــديــش »ضـــمـــن وفــد 
المنتخب الــوطــنــي، حــيــث ســيــبــدأ العمل 

مــن أجـــل الــتــعــافــي«، وفـــق بــيــان االتــحــاد.
وغــــاب مــنــديــش عـــن الـــمـــبـــاراة األولـــــى في 
ــام غــانــا )3-2( بــســبــب إجــهــاد  الــنــهــائــيــات أمــ
عــضــلــي، ثـــم شـــــارك فـــي الـــلـــقـــاء الـــثـــانـــي ضد 
األوروغـــــــواي، حــيــث تــعــرض لــإلصــابــة قبيل 
انــتــهــاء الـــشـــوط األول، لــيــخــرج مـــن الملعب 

وهو يبكي.

غانا واألوروغواي... أهداف مشتركة
ــي إلــــى  ــانــ ــغــ يـــســـعـــى الـــمـــنـــتـــخـــب الــ
ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد 
عــنــدمــا يــواجــه منتخب األوروغـــــواي 
اليوم الجمعة، في الجولة الختامية 
مـــن مــنــافــســات الــمــجــمــوعــة الــثــامــنــة 

لمونديال قطر في كرة القدم.
ويعمل منتخب غانا على تحقيق 
الــفــوز لضمان الــتــأهــل لــلــدور الثاني 
ــال  ــغــ ــرتــ ــبــ ــال 2022 مــــــع الــ ــ ــديـ ــ ــونـ ــ ــمـ ــ لـ
المتصدرة برصيد 6 نقاط جمعتها 
من انتصارين متتاليين، إلــى جانب 
ــأر مـــن هــزيــمــتــه الــتــاريــخــيــة أمـــام  ــثـ الـ
منافسه اليوم، في نسخة كأس العالم 
2010 الــــتــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا جـــنـــوب 

إفريقيا. 
وحـــرمـــت األوروغــــــــــواي غـــانـــا من 
إنجاز تاريخي، عندما أطاحت بها 
مــن الـــدور ربــع النهائي للمونديال 
ــيـــح فــي  ــرجـ ــتـ ــــركـــــالت الـ اإلفــــريــــقــــي بـ
مــبــاراة »شهيرة« ال تــزال خــالــدة في 
ــان بلمسة الــيــد »الشيطانية«  األذهــ
المتعمدة للمهاجم المشاكس لويس 
ســواريــس فــي الــثــوانــي األخــيــرة من 
الشوط اإلضافي إلبعاد كرة كانت في 

طريقها الى معانقة الشباك.
وقتها انبرى أسامواه جيان للركلة 
لــكــنــه أهـــدرهـــا، فــاحــتــكــم المنتخبان 
الـــى ركـــالت الــتــرجــيــح الــتــي ابتسمت 
للمنتخب االمــيــركــي الــجــنــوبــي 2-4، 
وأوقفت الحلم الغاني بأن يصبح أول 
منتخب إفريقي يصل إلى دور نصف 

النهائي.

ويدخل المنتخب الغاني مواجهة 
اليوم بأفضلية احتالل المركز الثاني 
برصيد ثالث نقاط مقابل نقطة واحدة 

لألوروغواي صاحبة المركز األخير.
 
ً
 أيــضــا

ً
وقـــد يــكــون الــتــعــادل كــافــيــا

في حــال تعثر كوريا الجنوبية أمام 
ــو  ســـيـــلـــيـــســـاو الـــــقـــــارة الــــعــــجــــوز، وهـ
أمـــر صــعــب غــايــة فــي عــالــم الــســاحــرة 

المستديرة، حينما يرتبط مصيرك 
بنتائج اآلخرين.

الفوز فقط

أما األوروغواي، بطلة العالم عامي 
1930 و1950، فستكون مطالبة بالفوز 
من أجل التأهل، ألن التعادل والخسارة 

سيلقيان بــهــا خـــارج قــطــر، وهـــو أمــر 
يــدركــه جــيــدا الــجــهــاز الــفــنــي ونــجــوم 
عد المباراة للفريق بمنزلة 

ُ
الفريق، إذ ت

ــار امــــام  ــيـ الـــحـــيـــاة أو الــــمــــوت، وال خـ
الالعبين إال الظفر بالنقاط الــثــالث، 
ــادل كــوريــا  ــعـ ــارة أو حــتــى تـ مـــع خـــسـ

الجنوبية لضمان التأهل.

العــب خط الوسط الكوري 
الجنوبي سون هيونغ مين 

تدريب البرتغال في ملعب نادي الشحانية  )رويترز(يحضر التدريب )أ ف ب( البرتغال لتجنب مواجهة 
البرازيل على حساب كوريا

6:00م
البرتغالx كوريا ج

العبو األوروغواي في التدريب األخيرجانب من تدريب العبي غانا )رويترز(

6:00م
غاناx األوروغواي

فرناندو سانتوسباولو بينتو

بينتو: ينتظرنا تحّد... سانتوس: لدينا بديل لرونالدوبينتو: ينتظرنا تحّد... سانتوس: لدينا بديل لرونالدو
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يصطدم المنتخب األرجنتيني 
 السبت 

ً
بنظيره األســتــرالــي غـــدا

في دور الـ 16 من مونديال قطر 
.2022

ــغـــو«  ــانـ ــتـ ــعـــى نــــجــــوم »الـ ويـــسـ
إلــــى تــأكــيــد الــتــرشــيــحــات، الــتــي 
ــرز  ــ ــة أبــ ــمــ ــائــ ــلــــى قــ وضــــعــــتــــهــــم عــ
المنتخبات الــقــادرة على الفوز 
بــالــلــقــب، وعــكــس الـــصـــورة الــتــي 
ظهر عليها الفريق فــي مباراته 
األولــــــــــــى الـــــتـــــي خــــســــرهــــا أمــــــام 
السعودية 1-2، قبل أن ينتفض 
ليونيل ميسي وزمالؤه ويحققوا 
ــلـــى كــــل مــــن الــمــكــســيــك  الــــفــــوز عـ
 ويـــتـــصـــدروا 

ً
ــا ــيــ ــوالــ ــدا تــ ــنــ ــولــ وبــ
المجموعة الثالثة.

وبــــــدا الــــمــــدرب األرجــنــتــيــنــي 
 خالل المباريات الثالث 

ً
متوترا

بــدور المجموعات وقــام بإجراء 
الــعــديــد مـــن الــتــغــيــيــرات فـــي كل 
 
ً
مــبــاراة، لكن ختامها كــان مسكا
بالنسبة للتانغو إذ قدم الفريق 
 في المواجهة 

ً
 جدا

ً
مستوى رائعا

أمــام بولندا، التي سيطر عليها 
األرجــنــتــيــنــيــون طــــوال فــتــراتــهــا، 
ــم أن يــــخــــرجــــوا بــغــلــة  ــهـ وكـــــــان لـ
ــــق اكـــتـــفـــى  ــريـ ــ ــفـ ــ ــن الـ ــكــ ــــرة، لــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
بــالــثــنــائــيــة، الــتــي أحـــرزهـــا مــاك 
اليستر وألــفــاريــز، ليكملوا 
المباراة بتمريرات عرضية 
 لــوقــوع إصــابــات 

ً
تــفــاديــا

 إلرهــاق الفريق 
ً
وتجنبا
.
ً
بدنيا

وكـــان أبـــرز مــا تميز بــه فريق 
الـــمـــدرب ســكــالــونــي قـــدرتـــه على 
االستحواذ والتمريرات العرضية 
ــورة كـــبـــيـــرة  ــ ــطــ ــ ــي تـــشـــكـــل خــ ــ ــتـ ــ الـ
عــلــى أي مــنــافــس، ومــــن الــمــؤكــد 
أن الـــتـــانـــغـــو ســـيـــواصـــل الــلــعــب 
بنفس الطريقة باالعتماد على 
الــجــنــاح دي مــاريــا عــلــى الــطــرف 
األيمن كذلك اإلبقاء على ميسي 

خــلــف الــمــهــاجــمــيــن لــالســتــفــادة 
مــن إمكانياته على التمرير في 
الــعــمــق إلـــى جــانــب تــوغــالتــه في 
ــافـــس، وفـــي  ــنـ ــمـ عـــمـــق مـــنـــاطـــق الـ
الوقت نفسه ظهر دفاع المنتخب 
 ،

ً
الالتيني بصوره متوازنة جــدا

ــو خــــــط الــــوســــط  ــ ــبـ ــ وســــــاهــــــم العـ
 
ً
بـــاإلســـنـــاد الـــدفـــاعـــي خــصــوصــا
 من 

ً
دي بول الــذي استعاد كثيرا

إمكانياته التي غابت في المباراة 
األولى أمام السعودية.

أستراليا ومستوى مختلف

ورغم ذلك، لن يكون من السهل 
تخطي عقبة أستراليا التي أظهرت 
 خـــــالل الـــســـنـــوات 

ً
ــرا ــيـ ــبـ  كـ

ً
نـــضـــجـــا

الــمــاضــيــة، الســيــمــا فـــي الــبــطــولــة 

الحالية مــونــديــال قطر 2022، إذ 
قدم رجــال المدرب غراهام أرنولد 
 في مواجهة تونس 

ً
مستوى رائعا

والــدنــمــارك وحسموا المباراتين 
بنتيجة 1 - صفر، لينتفض الفريق 
عقب الهزيمة في المباراة األولــى 

أمام فرنسا 4-1.
وتميز األستراليون بالتنظيم 
الدفاعي وإغالق المناطق الخلفية 

بشكل محكم، واللجوء للهجمات 
 على إمكانيات 

ً
الــمــرتــدة اعــتــمــادا

ــن  ــارتــ ــذلــــــك مــ ــكــــي وكــــ ــيــ ديــــــــــوك ولــ
برايثوايت لينجح فريق »الكنغر« 
بالتأهل لـــدور الستة عشر للمرة 

الثانية في تاريخهم بعد 2006. 
ويـــعـــول الــمــنــتــخــب األســتــرالــي 
، على تألق الــحــارس ماثيو 

ً
أيــضــا

ريــــــــان العـــــــب نــــــــادي كــوبــنــهــاغــن 

البلجيكي، الذي يمتلك خبرة طويلة 
ل بالده في 

ّ
في المحافل الدولية )مث

75 مباراة(. وسبق أن شارك ريان 
في كأس العالم مع منتخب بالده 
في مونديال روسيا 2018، إضافة 
إلى امتالكه تجربة مميزة مع نادي 
بــرايــتــون فـــي الــــــدوري اإلنــكــلــيــزي 
الممتاز »البريميرليغ«، وفي الدوري 

اإلسباني مع ريال سوسييداد.

واقعيةواقعية  »التانغو«»التانغو«  أمام الحلم األستراليأمام الحلم األسترالي
سيكون المنتخب األرجنتيني 

بقيادة النجم ليونيل ميسي 
على موعد مع اختبار صعب 
 ،

ً
عندما يواجه أستراليا غدا

في الدور ثمن النهائي من 
مونديال قطر 2022.

... والعبو »الكنغر األسترالي« خالل المباراة السابقة العبو منتخب األرجنتين خالل مباراة سابقة

يــعــانــي الــمــهــاجــم األرجنتيني 
 
ً
 زائدا

ً
 عضليا

ً
إنخل دي ماريا حمال

في عضلة الفخذ األيسر األمامية، 
ــهـــة  ــتــــه فـــــي مـــواجـ ــعـــد مــــشــــاركــ ــتـ لـ

 )السبت( محل شك.
ً
أستراليا غدا

وخــــــرج العـــــب يـــوفـــنـــتـــوس من 
ملعب الــمــبــاراة بعد مـــرور ساعة 
أمام بولندا، وتم استبداله بلياندرو 
باريديس، ليغادر الملعب وعلى 

مالمحه اآلالم العضلية.
وخـــــضـــــع دي مـــــــاريـــــــا، أمــــــس، 
لــلــعــديــد مـــن الــفــحــوصــات الطبية 
الــــتــــي اســـتـــبـــعـــدت كــــونــــه تــعــرض 
إلصابة، حيث صرح مدربه ليونيل 
سكالوني باألمس: »شعر بآالم في 
عضلة الفخذ األمامية، شعر بشد، 
وقررنا تغييره، ألنه مهم بالنسبة 

لنا، وال نريد المخاطرة«.

وســيــخــضــع الــــالعــــب لــلــعــالج، 
ورغم أنه غير مستبعد من اللعب 
ــمــن الــنــهــائــي، فـــإن مشاركته 

ُ
فــي ث

 
ً
أمام أستراليا تبقى محل شك، نظرا

لضيق الوقت حتى التعافي.
 )إفي(

سعد مارادونا
ُ
سعد مارادوناليونيل: أرقامي القياسية ت
ُ
ليونيل: أرقامي القياسية ت

أكـــــد نـــجـــم الــمــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي، أن الــراحــل األســطــورة 
ــانـــدو مـــارادونـــا »ســيــكــون  ديــيــغــو أرمـ
« غداة تحطيمه )البرغوث( 

ً
 جدا

ً
سعيدا

الرقم القياسي لعدد المشاركات في 
ــاراة الــفــوز  ــبـ كــــأس الــعــالــم )22( فـــي مـ
عــلــى بــولــنــدا بــهــدفــيــن نــظــيــفــيــن، ليبلغ 
ــمــن النهائي من 

ُ
»ألبيسيليستي« دور ث

صدارة المجموعة الثالثة.
، والــمــرجــح أن 

ً
ــال ابـــن الــــ 35 عـــامـــا وقــ

يــخــوض مــونــديــالــه األخــيــر: »علمت ذلك 
، لــم أكــن أعـــرف ذلـــك. مــن الــرائــع أن 

ً
أخــيــرا

 على االستمرار في بلوغ هذا 
ً
أكون قادرا

الــنــوع مــن األرقـــــام الــقــيــاســيــة. أعــتــقــد أن 

 لي، ألنه أظهر 
ً
 جدا

ً
دييغو سيكون سعيدا

 
ً
 الكثير من المودة. كان سعيدا

ً
لي دائما

 عندما ســارت األمــور على ما يرام 
ً
دائما

بالنسبة لي«.
وعـــن إهـــــداره ركــلــة جــــزاء فــي الدقيقة 
39 إثـــر تــصــدٍّ رائــــع لــلــحــارس الــبــولــنــدي 
فويتشيغ شتشيزني، أكد قائد المنتخب 
األرجــنــتــيــنــي أنـــه »ســعــيــد بــهــذه الــمــبــاراة 

الكبيرة«.
وللمفارقة، أن ركلة الجزاء هذه كانت 
رقم 39 التي يهدرها ميسي في مسيرته.

وأردف: »حــقــقــنــا هــدفــنــا األول، وهــو 
الــتــأهــل مــن هـــذه الــمــجــمــوعــة فــي المركز 
األول، بعد أن بــدأنــا كما فعلنا )خسارة 

أمام السعودية 1-2(. لقد أصبت باإلحباط 
إلهــدار ركلة الــجــزاء، ألنني كنت أعلم أن 
 يمكن أن يغير الــمــبــاراة بأكملها، 

ً
هــدفــا

ويجعلك تلعب بطريقة مختلفة، لكنني 
أعتقد أنه من ركلة الجزاء التي أهدرتها 

خرج المنتخب أقوى«.
ـــــذي ســـجـــل هـــدفـــه  ــع مـــيـــســـي، الـــ ــ ــابـ ــ وتـ
الـــثـــامـــن فـــي الـــنـــهـــائـــيـــات، لــيــتــســاوى مع 
مارادونا، كثاني الهدافين األرجنتينيين 
غــــزارة خــلــف غــابــريــال باتيستوتا )10(: 
»شجعني الالعبون على مقاعد االحتياط، 
منا مباراة كبيرة مع لعب  وأعتقد أننا قدَّ
جميل. بعد الــهــدف األول، ســارت األمــور 
لمصلحتنا. بدأنا باللعب كما كنا نفعل 

 منذ فترة طويلة، وما أردنا القيام 
ً
سابقا

به منذ بداية المونديال، لكننا لم نتمكن 
من تحقيقه ألسباب مختلفة«.

وأضاف: »لكن بعد أن تمكنا من القيام 
بهذا، فذلك يمنحنا الثقة للمستقبل«.

وتطرق ميسي إلى مواجهة األرجنتين 
من النهائي، السبت، 

ُ
مــع أستراليا فــي ث

 أن كل شيء صعب. 
ً
: »نعرف مسبقا

ً
قائال

مــهــمــا كـــانـــت هـــويـــة الـــمـــنـــافـــس، ســتــكــون 
 ،

ً
ــرا ــيــ ــا ذلـــــك أخــ ــدنـ ــاهـ ــدة. شـ ــقـ ــعـ األمـــــــور مـ

على حسابنا، وأي منتخب بإمكانه أن 
يقدم مباراة جيدة والفوز عليك. سنبدأ 

.»
ً
االستعداد فورا

مشاركة دي ماريا محل شك

دي ماريا

ديجينيك: لن نواجه 11 ميسي
أكد مدافع منتخب أستراليا 
مــيــلــوس ديــجــيــنــيــك، أن مــبــاراة 
ــــمــــن نــهــائــي 

ُ
األرجـــنـــتـــيـــن فــــي ث

مونديال 2022 في قطر »ستكون 
 
ً
مــبــاراة يتواجه فيها 11 العبا
أمـــام 11 مثلهم. لــن نــواجــه 11 

ميسي، هناك واحد فقط«.
 
ً
وقــــــــال ديـــجـــيـــنـــيـــك: »دائـــــمـــــا
أعــجــبــت بــمــيــســي، وأعــتــقــد أنــه 
أفضل العب رأيته على اإلطالق، 
لـــكـــنـــه مـــــجـــــرد إنــــــســــــان مــثــلــنــا 
. من الشرف التواجد في 

ً
جميعا

من نهائي مونديال. هذا شرف 
ُ
ث

بحد ذاته«.
 ،)

ً
وأشــار ديجينيك )28 عاما

ــرة فــي  ــ والـــــــذي يــــشــــارك ألول مـ
مشواره ببطولة كأس عالم، إلى 
أن األرجنتين يحركها »دافع أن 
هذه قد تكون آخر بطولة كأس 
عــالــم لــمــيــســي، وهـــو يــرغــب في 
الفوز بها. سنحاول منعه. أنا 
مــن أشــد المعجبين بــه، لكنني 
أود الـــفـــوز بــكــأس الــعــالــم أكــثــر 

منه«.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، أبــــــرز 

ديجينيك أن أستراليا تعلمت 
ــا  ــة أمـــــــــــام فـــرنـــسـ ــ ــمـ ــ ــزيـ ــ ــهـ ــ ــن الـ ــ ــ مـ
4-1 فـــي الــجــولــة األولـــــى بـــدور 
المجموعات، مــا دفعها للفوز 

 على تونس والدنمارك.
ً
الحقا

وعــــن مـــواجـــهـــة األرجــنــتــيــن، 
ــال إنــــهــــا »ســـتـــكـــون مــخــتــلــفــة  ــ قــ
. أمامنا وقت لالستعداد. 

ً
تماما

 
ً
 مليئا

ً
نــدرك أنها تمتلك فريقا

بالنجوم. حتى ديــبــاال يجلس 
على دكة البدالء، وكذلك الوتارو 

مارتينيز«.
)إفي(

ديجينيك

سكالوني يأسف لقصر 
مدة االستعداد
أعــــــــــــــــرب مــــــــــــــــدرب مــــنــــتــــخــــب 
األرجنتين لكرة القدم، ليونيل 
سكالوني، عن أسفه، لقصر مدة 
اإلعـــــداد الــمــتــاحــة لــلــفــريــق قبل 

مواجهة أستراليا في دور الـ 
16 من مونديال قطر 2022، 
ــتــــي ســـتـــكـــون الـــســـبـــت،  الــ
 إلــى أنــه ال يمكن 

ً
مــشــيــرا

اعتبار »األلبيسيليتسي« 
 حتى 

ً
 مــفــضــال

ً
مـــرشـــحـــا

 
ً
اآلن، رغم تأهله متصدرا

مجموعته.
وأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

ســــكــــالــــونــــي 
عـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــب 
ــار  ــ ــــصــ ــتــ ــ االنــ
على بولندا 
بــــــهــــــدفــــــيــــــن 
نظيفين، أن 
ــــرق  ــفـ ــ »كـــــــــل الـ

صعبة، ورأينا 
ــل.  ــعــ ــفــ ــالــ ذلــــــــــك بــ

لــقــد فـــــازت علينا 

السعودية، ولم نكن نتوقع ذلك. 
يمكن أن تتعرض للخسارة أمام 
فريق أوروبـــي أو إفريقي ومن 

أميركا الجنوبية«.
ـــى إذا  ــ ــتـ ـــ وأضـــــــــــــــاف: »حـ
كنت تلعب بشكل جيد 
ــكـــن ألي فــــريــــق أن  ــمـ يـ
يــفــوز عــلــيــك، وهــــذا ما 
حدث أمــام السعودية. 
كل المباريات صعبة، 
ومن يعتقد أن مواجهة 
ــا ســـتـــكـــون  ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ أسـ
ــو  ــهــ ســــــهــــــلــــــة فــ

مخطئ«.

سكالوني

هولندا لتحقيق حلم األجيال السابقة
يــواجــه المنتخب الهولندي، 
الذي تصّدر المجموعة األولى، 
ــيـــره الـــمـــنـــتـــخـــب األمـــيـــركـــي،  نـــظـ
الــذي احــتــل وصــافــة المجموعة 
ــاد  ــتـ ــلـــى اسـ ــوم، عـ ــ ــيـ ــ الـــثـــانـــيـــة، الـ
خليفة الدولي في دور الـ 16 من 

مونديال قطر 2022.
ويسعى منتخب »الطواحين« 
إلـــى تــحــقــيــق الــحــلــم الــــذي عجز 
عن تحقيقه العديد من األجيال 
 
ً
السابقة للمنتخب الــذي دائــمــا

ــه الـــعـــديـــد مــن  ــفـــوفـ ضـــــّم فــــي صـ
نجوم اللعبة وأساطيرها، وعلى 
رأسهم يوهان كرويف والثالثي 
فان باستن وخوليت وريكارد، 
إلى جانب جيل ويسلي شنايدر 
وفــــان بــيــرســي، الــــذي كــــان قــاب 
قوسين من الظفر باللقب، إال أن 
إسبانيا وقفت لهم بالمرصاد 

في نهائي مونديال 2010.
ــيــــل الـــهـــولـــنـــدي  ويـــــبـــــدو الــــجــ
 مــن 

ً
ــا ــامــ ــمــ  تــ

ً
ــا ــلـــفـ ــالــــي مـــخـــتـ ــحــ الــ

حيث سمعة العبيه، إذ ال تزخر 
صــفــوفــه بــنــجــوم عــلــى مــســتــوى 
عــال، لكن االنــضــبــاط التكتيكي 
واإلمـــكـــانـــات الــبــدنــيــة حــاضــرة 

بقوة في هذا المنتخب.
ـــــت بـــعـــض 

ّ
ورغــــــــــم ذلــــــــــك، شـــــن

ــنــــدي  ــولــ ــهــ وســــــائــــــل اإلعــــــــــــالم الــ
حــمــلــة انــــتــــقــــادات واســــعــــة عــلــى 
أداء الـــطـــواحـــيـــن فـــي مـــونـــديـــال 
قــطــر، لــكــن الــمــدرب فـــان غـــال رّد 
، حــيــث قــــال: »ال 

ً
عــلــيــهــم ســـريـــعـــا

أتــفــق مــعــكــم. أعــتــقــد أن الجميع 
ســيــفــخــرون بــالــتــقــدم إلــى الــدور 
التالي. أعتقد أن األمــور ليست 

بهذا السوء«.
ــل فـــــــان غـــــــال تــســلــيــط  ــ ــ

ّ
ــــض وفــ

الضوء على دور ديباي ومارتن 
دي رون الـــلـــذيـــن ضــمــهــمــا إلــى 
فريقه لكأس العالم، على الرغم 
ــم يــكــن  ــ ــــن أن هــــــذا الـــثـــنـــائـــي لـ مـ
 بــشــكــل كــامــل وقـــت إعـــالن 

ً
الئـــقـــا

الــتــشــكــيــلــة، وقــــــال: »أنـــــا ســعــيــد 

ــذت هــــذا  ــ ــخــ ــ ــ
ّ
ــلــــغــــايــــة، ألنــــنــــي ات لــ

القرار، ألنهما أصبحا في كامل 
الــجــاهــزيــة اآلن وهــمــا يــخــدمــان 

خطط الفريق«.
ولـــــــعـــــــل أبــــــــــــــرز إيـــــجـــــابـــــيـــــات 
المنتخب »البرتقالي« فــي هذه 
البطولة بزوغ نجم جاكبو الذي 
ــن خـــــالل أدائـــــه  لـــفـــت األنــــظــــار مــ
ــع الـــــذي تـــّوجـــه بــتــســجــيــل  ــرائــ الــ
ــات  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ هـــــــــدف فـــــــي جــــمــــيــــع مـ
المنتخب وأمام كل من السنغال 

واإلكوادور وهولندا.

أميركا بأفضل أحوالها

من جانبه، يعيش المنتخب 
األمــيــركــي فــتــرة مــثــيــرة فــي هــذا 
الــمــونــديــال، فقد تمّكن منتخب 
»بــــالد الـــعـــم ســـــام«، مـــن تــحــقــيــق 
طـــــمـــــوحـــــات جـــــمـــــاهـــــيـــــره، بـــعـــد 
ــاراة الـــحـــاســـمـــة  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ الـــــفـــــوز بـ
واألخــــيــــرة بـــــدور الــمــجــمــوعــات 

أمام المنتخب اإليراني، بعد أن 
تعادلت في أول مباراتين أمام 
 

ّ
ويلز وإنكلترا، وبذلك لم يتلق

أي هزيمة حتى اآلن.
ويـــعـــّول الــمــنــتــخــب األمــيــركــي 
على كريستيان بوليسيك الذي 
سجل هدف الحسم أمــام إيــران، 
ــبــــح مـــحـــط إعـــجـــاب  والــــــــذي أصــ

وإشادة زمالئه.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن صـــعـــوبـــة 
المهمة، فإن مونديال قطر أثبت 
أن الــفــروق بــيــن الــمــنــتــخــبــات لم 
 األخطاء 

َ
تعد كبيرة، فمن يتالف

الـــفـــادحـــة بـــإمـــكـــانـــه إســــقــــاط أي 
خــصــم، وهـــذا مــا يــأمــلــه الــمــدرب 
كــريــغ بــيــرهــالــتــر الـــذي قــال بعد 
انــتــهــاء دور الــمــجــمــوعــات »اآلن 
ــيء. مــا  ــ يــمــكــن أن يـــحـــدث أي شـ
يـــتـــعـــّيـــن عــلــيــنــا الـــقـــيـــام بــــه هــو 
الــذهــاب لــلــمــبــاراة تــلــو األخـــرى، 
ــّر  ــو سـ واســـتـــبـــســـال العـــبـــيـــنـــا هــ

نجاحنا«.

Quote1
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ميخنيفيتش: سينتقدوننا أمام فرنسا الخطيرة
ــدرب مــنــتــخــب بــولــنــدا،  ــدى مــ أبــ
تشيسالف ميخنيفيتش، سعادته 
بــالــتــأهــل لــثــمــن نــهــائــي مــونــديــال 
2022 فـــي قـــطـــر، حــيــث ســيــواجــه 
فــرنــســا حــامــلــة الــلــقــب، رغـــم األداء 
الضعيف الذي أظهره العبوه في 
مــواجــهــة األرجــنــتــيــن بــخــتــام دور 

المجموعات.
وقـــــــــال مـــيـــخـــنـــيـــفـــيـــتـــش، عــقــب 
ــفـــوز  الــــــمــــــبــــــاراة الـــــتـــــي انــــتــــهــــت بـ
األرجـــنـــتـــيـــن بـــهـــدفـــيـــن نــظــيــفــيــن، 
»تأهلنا بعد الكثير من السنوات 
وســـوف نستمتع. أمــامــنــا مــبــاراة 
صعبة ويمكن أن ينتقدونا فيها 
أيــضــا. أتــفــهــم اآلراء. لــقــد خسرنا 
ولــم نــقــدم أفــضــل أداء ولكننا في 
النهاية حققنا الهدف« وهو التأهل 
لــدور الـــ 16 بفضل فــارق األهــداف 

مع المكسيك.
وأبــــدى أســفــه ألن نــجــم الفريق 
روبرت ليفاندوفسكي لم تسنح له 
الكثير من الفرص للتسجيل، وقال: 
ــه لــيــفــانــدوفــســكــي صــعــوبــة  ــ »واجــ

ــم نـــســـاعـــده حتى  فـــي الـــمـــبـــاراة. لـ
يسجل. إذا كان ميسي يلعب معنا 
ولــيــفــانــدوفــســكــي مـــع األرجــنــتــيــن 
لــكــان سجل 5 أهــــداف. ولكننا لم 
نمنحه الكرات. إنه مهاجم كبير. 
 ولكننا لم 

ً
أتمنى أن يسجل دائما

نحظ بفرصة لهذا«.
وأضــــــاف: »نــحــن ســـعـــداء ألنــنــا 
أنــهــيــنــا دور الــمــجــمــوعــات بــأربــع 
نــقــاط. هــنــاك فـــرق تــأهــلــت بثالث 
نقاط. نحن فزنا بمباراة وتعادلنا 
ــنــــاك  ــــرف أن هــ ـــــعــ فـــــــي أخـــــــــــــرى. نـ
مــنــتــخــبــات تــلــعــب أفــضــل ولكننا 

وصلنا إلى النتيجة اإليجابية«.
وعــــن مــواجــهــة فــرنــســا حــامــلــة 
ــال:  ــائـــي، قــ ــهـ ــنـ ــي ثـــمـــن الـ الـــلـــقـــب فــ
 خــطــيــرة. لطالما 

ً
ــا ــمـ  دائـ

ً
»فـــرنـــســـا

حظيت بالعبين. أعرف نجاحاتها 
 
ً
 كـــبـــيـــرا

ً
 وتـــمـــتـــلـــك فــــريــــقــــا

ً
جـــــيـــــدا

بإمكانيات فــرديــة ويمكنه الفوز 
ــن يــلــتــقــي  ــل مــ عـــلـــى أي خـــصـــم. كــ

بفرنسا سيواجه مشكالت«. 
)إفي(

هيولماند يثير الغموض 
بشأن مستقبله

لــــــــــــــم يــــــــتــــــــخــــــــد كــــــاســــــبــــــر 
هـــيـــولـــمـــانـــد، الــــمــــديــــر الــفــنــي 
 بشأن 

ً
 نــهــائــيــا

ً
لمنتخب الــدنــمــارك قـــرارا

مـــا إذا كــــان ســيــبــقــى فـــي مــنــصــبــه أم ال، 
ــريـــق الـــمـــفـــاجـــئ مــــن دور  ــفـ ــروج الـ ــ بـــعـــد خــ
المجموعات بنهائيات كــأس العالم لكرة 

 في قطر.
ً
القدم، المقامة حاليا

وصــرح هيولماند أمس »اآلن ليس وقت 
 بعد«.

ً
االستنتاجات. لم أتخذ قرارا

وكان بيتر مولر، المدير الرياضي لالتحاد 
الــدنــمــاركــي لــكــرة الــقــدم، أعـــرب األربـــعـــاء عن 
، إن االتــحــاد يعتزم 

ً
ثقته بــهــيــولــمــانــد، قــائــال

ــم  ــ ــده بـــعـــد نـــهـــائـــيـــات كــــــأس األمـ ــقــ تـــمـــديـــد عــ
األوروبـــيـــة )يـــورو 2024(، الــتــي تستضيفها 

ألمانيا.
وقال مولر في مؤتمر صحفي عقب خسارة 
المنتخب الدنماركي صفر / 1 أمام أستراليا 
فــي ختام مبارياته بالمجموعة الرابعة من 
مــرحــلــة الــمــجــمــوعــات فـــي الــمــونــديــال »نــحــن 
 بوجود كاسبر، ونعتقد أن لديه 

ً
سعداء جدا

الكثير ليساهم به في مساعدة الفريق على 
 في المسابقات المقبلة«.

ً
المضي قدما

 ،
ً
 ريــاضــيــا

ً
ــاف مــولــر »بــصــفــتــي مـــديـــرا وأضــ

. بــالــطــبــع، 
ً
فــإنــنــي أتــحــمــل الــمــســؤولــيــة أيـــضـــا

 بما 
ً
 ألننا لم نقدم أداء جيدا

ً
إنه خطأي أيضا

يكفي في تلك النسخة من كأس العالم«.
في المقابل، أكد هيولماند أن دعم االتحاد 

»ال يمكن أن يؤخذ على أنه أمر مسلم به«.
وكانت الجماهير الدنماركية تتوقع ظهور 
منتخب بالدها بشكل أفضل مما بدا عليه في 
مونديال قطر، السيما بعد بلوغه الدور قبل 
النهائي لبطولة كأس األمم األوروبية )يورو 
2020( فــي صــيــف الــعــام الــمــاضــي، وصــعــوده 
المقنع لــكــأس الــعــالــم، غير أن الــفــريــق حصل 
على نقطة واحــدة فقط مــن مبارياته الثالث 
الـــتـــي خــاضــهــا فـــي الــمــجــمــوعــة الـــتـــي ضــمــت 
منتخبات فرنسا وأستراليا وتونس، ليقبع 

في مؤخرة الترتيب.
)الدوحة - د ب أ(

هيولماند

حارس اإلكوادور ينفي اعتزاله
نفى حارس مرمى منتخب اإلكوادور هرنان 
جالينديز اعتزاله اللعب مع منتخب بــالده، 
بعدما أساءت وسائل اإلعالم المحلية تفسير 
رســالــتــه الــتــي نــشــرهــا عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي، واعــتــبــرتــهــا كــــوداع مــن الــالعــب 

لمنتخب »التريكولور«.
وبعد إقصاء اإلكوادور في مرحلة 

المجموعات بمونديال قطر 2022، 
نــشــر جــالــيــنــديــز رســـالـــة أعـــرب 
فيها عن حزنه وشعوره بالظلم 
لعدم التمكن من التأهل لثمن 
النهائي، لكنه أيضا أعرب فيها 
عـــن امــتــنــانــه الــكــبــيــر لــخــوض 

كأس العالم.
وأوضح: »لقد انتهت مرحلة 
فـــي حــيــاتــي انــتــظــرتــهــا لــفــتــرة 
طــويــلــة. ســأكــون دائــمــا ممتنا 
ــل خـــــــاص لـــــلـــــرب، ألنــــه  ــكـ ــشـ بـ
جــعــلــنــي أعـــيـــشـــهـــا. فــكــونــي 
 من هذا الفريق الذي 

ً
ا جزء

فعل كل ما يمكنه للدفاع 
عن ألوان بلدنا سيمألني 
 :

ً
دائما بالفخر«، مضيفا

ــــدي  ــلـ ــ »اإلكـــــــــــــــــــــــــــــوادور بـ

 بكل مــا لدي 
ً
وســأدافــع عنها دائــمــا

للقيام بذلك«.
وفسرت وسائل اإلعالم المختلفة 
ــذه الـــكـــلـــمـــات عــلــى  ــ فــــي اإلكــــــــــوادور هـ
أنــهــا وداع للمنتخب الــوطــنــي، لكن 
ــز تـــــــــــدارك األمــــــر  ــنــــديــ ــيــ ــالــ جــ
 »لــــــن أتـــخـــلـــى عــن 

ً
ــا ــعــ ــريــ ســ

.»
ً
الفريق أبدا

ونــشــر حـــارس المرمى 
صـــــــــــــورة ألحــــــــــد األعــــــــــالم 
اإلكـــــــــوادوريـــــــــة الـــعـــمـــالقـــة 
الــــمــــعــــروضــــة عـــلـــى أرض 
ــعـــب فـــــي الـــلـــحـــظـــات  ــلـ ــمـ الـ
الــــتــــي ســـبـــقـــت مـــبـــاريـــات 
كأس العالم، وكتب: »كلما 
احتاجوا إلي سأكون هناك 

عن هذا العلم«.لـــلـــدفـــاع 
وكــــان جــالــيــنــديــز )35 عـــامـــا( الــحــارس 
األســـــاســـــي لــلــمــنــتــخــب اإلكـــــــــــــــوادوري فــي 
ــع شـــارك  الــمــونــديــال بــعــد مــوســم رائــ
خــــاللــــه فـــــي إحــــــــــراز أول لــقــب 
الـــــــدوري اإلكــــــــــوادوري لــفــريــقــه 

المحلي، أوكاس. 
)إفي(

رحيل مارتينو بعد الخروج 
من المونديال
أعلن األرجنتيني خيراردو 
»تاتا« مارتينو انتهاء مشواره 
مع منتخب المكسيك بمفعول 
فــوري، رغم فوزه األربعاء على 
السعودية 2-1، في نهاية دور 
الــمــجــمــوعــات لــمــونــديــال قطر 

2022 لكرة القدم.
وأنــــــــهــــــــت الــــمــــكــــســــيــــك دور 
المجموعات في المركز الثالث 
بــمــجــمــوعــتــهــا الــثــالــثــة بــفــارق 
ــنـــدا الــمــتــأهــلــة،  ــدف عــــن بـــولـ ــ هـ
فأخفقت فــي بــلــوغ الــــدور ثمن 

النهائي ألول مرة منذ 1990.
وقال مارتينو: »أنا المسؤول 
الرئيس عن اإلحباط والخيبة. 
هــذا مصدر حــزن لكني أتحّمل 
مسؤولية هــذا الــفــشــل. ينتهي 
عقدي مع الصافرة النهائية، وال 

يمكن فعل أي شيء آخر«.
 )

ً
ــان مــارتــيــنــو )60 عـــامـــا ــ وكـ

ــــى رأس  ــلــ ــ ــه عــ ــ ــامــ ــ ــهــ ــ ــم مــ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ تـ
المنتخب المكسيك عام 2019، 
 أنه أشرف على برشلونة 

ً
علما

اإلسباني في موسم 2014، ولم 
يحقق فيه أي نجاح يذكر.

إشادات بأداء »نسور قرطاج« رغم مرارة الخروج
احتفل التونسيون بفوز 

تاريخي في نهائيات كأس 
العالم على فرنسا، حاملة 

اللقب، أمس األول األربعاء، 
لكنهم خرجوا من البطولة 

بنتيجة وأداء يستحقان 
اإلشادة.

احــتــفــت الــجــمــاهــيــر التونسية 
ــفـــوز مــنــتــخــب »نــــســــور قـــرطـــاج«  بـ
عــلــى فــرنــســا بطلة الــعــالــم بهدف 
ــي مـــنـــافـــســـات الــجــولــة  نـــظـــيـــف، فــ
الثالثة األخيرة من مونديال قطر 
لــكــرة الـــقـــدم، رغـــم مـــــرارة الــخــروج 
مــن دور المجموعات فــي ســادس 
مشاركة بالنهائيات، بينما أجمعت 
الصحف الصادرة أمس الخميس 

على أحقية التأهل لثمن النهائي.
ــــدت شـــــــــوارع الــعــاصــمــة  ــهـ ــ وشـ
ــاء أمــــــس األول  ــســ ــة، مــ ــيـ ــونـــسـ ــتـ الـ
ــاء، خـــــروج عــــدد كــبــيــر من  ــ ــعـ ــ األربـ
الــجــمــاهــيــر عــقــب انـــتـــهـــاء مـــبـــاراة 
تـــونـــس وبـــطـــل الـــعـــالـــم، الـــــذي زج 
مدربه ديدييه ديشامب بتشكيلة 
رديفة في الشوط األول، قبل الدفع 
بنجومه الكبار في الثاني، احتفاال 
بــاإلنــجــاز الــتــاريــخــي رغـــم خــروج 

تونس من سباق المونديال.
وتـــغـــنـــت الـــجـــمـــاهـــيـــر بــــــــاألداء 
الـــبـــطـــولـــي لــلــمــنــتــخــب الــتــونــســي 
أمـــام أبــطــال العالم 1998 و2018، 
وتمسكت بحظوظ بلوغ الــدور 
الثاني حين سجل مهاجم 
مونبلييه المخضرم 
وهبي الخزري )31 

 )
ً
هــــــــدف الــــتــــقــــدم، عــــــــامــــــــا

الـــــزغـــــاريـــــد فــي لـــتـــتـــعـــالـــى 
الــــــــمــــــــقــــــــاهــــــــي 
والــــــمــــــنــــــازل، 
خـــــــاصـــــــة أن 

الهدف تزامن مع تعادل سلبي بين 
أستراليا والدنمارك، قبل أن تنتهي 
الــمــواجــهــة بــفــوز »ســــوكــــروز« 1 - 
صفر، واللحاق بفرنسا المتصدرة 
بـ 6 نقاط وبفارق األهداف إلى ثمن 

النهائي.
ومـــــــــع الــــــصــــــافــــــرة الـــنـــهـــائـــيـــة 
لــلــمــبــاراتــيــن لـــم يــخــِف الــتــوانــســة 
فرحتهم بالفوز التاريخي األول 
لتونس على فرنسا، وحسرتهم 
على تــأهــل أســتــرالــيــا الــتــي فــازت 
على رجال المدرب جالل القادري 
1 - صفر، وحالت دون حصد أكثر 
من أربــع نقاط، في أفضل حصاد 

منذ مونديال األرجنتين 1978.

مشاعر مختلطة

تباينت مشاعر الــخــزري عقب 
نهاية الــمــبــاراة، فــقــال: »مشاعرنا 
مختلطة، نحن سعداء بفوزنا على 
منتخب مثل فــرنــســا، قدمنا أداء 
، وودعــنــا كـــأس العالم 

ً
ــدا  جــ

ً
جــيــدا

برأس مرفوع«.
وأضـــــــــاف مـــهـــاجـــم مــونــبــلــيــيــه 
الـــفـــرنـــســـي، الـــــذي بــــات أول العــب 
إفــريــقــي فـــي تـــاريـــخ كــــأس الــعــالــم 
يــســجــل فـــي 3 مـــبـــاريـــات متتالية 
ــام بلجيكا  ــ  )أمـ

ً
خــاضــهــا أســاســيــا

وبنما عــام 2018 وفرنسا 2022(، 
»نحن أمــام شعور حلو وآخــر مر، 
األمــــور كــانــت ســتــكــون مثالية لو 

تأهلنا بعد هذا الفوز الثمين، ولكن 
فــي الــنــهــايــة هـــذا خــطــأنــا ألنــنــا لم 

نفعل ما يكفي في أول مباراتين«.
ــده مــن  ــ ــيـ ــ ــزري رصـ ــ ــخــ ــ ورفــــــــع الــ
األهــــداف الــدولــيــة إلــى 25، وعــادل 
رقــــم الــســعــوديــيــن ســامــي الــجــابــر 
وسالم الدوسري في طليعة ترتيب 
الهدافين العرب بكأس العالم مع 

3 أهداف.
وكتب موقع راديو »موزاييك أف 
أم« معبرا عن خيبة الخروج: »مرارة 
كبيرة ممزوجة بفرح االنتصار على 
بطل العالم، صافرة الحكم أطلقت 
وانهمرت بعدها دمــوع ممزوجة 
بالفرح بعد االنتصار الباهر واألداء 

الرجولي لزمالء وهبي الخزري«.
وأضاف: »حسرة ومرارة كبيرة 
تعود بذاكرتنا إلى مباراة أستراليا 
التي كانت هدية لم نحسن قبولها 
 إلى األرقام 

ً
والتعامل معها«، مشيرا

الــتــي حققها منتخب تــونــس في 
أفــضــل »مــشــاركــة لمنتخبنا منذ 
 
ً
مـــونـــديـــال 1978، تــكــتــب تــاريــخــا
 لكنه منقوص مــن إنجاز 

ً
جــديــدا

العبور إلى الدور الثاني«.
ــلـــفـــزيـــون »نــســمــة  أمــــــا مــــوقــــع تـ
ســـبـــور« فــكــشــف عــبــر االخــصــائــي 
في اإلحصاء والتوثيق الرياضي 
عماد الكيالني من خالل تدويناته 
أن المنتخب التونسي بانتصاره 
عــلــى نــظــيــره الــفــرنــســي بــــات أول 
منتخب عربي ينجح في اإلطاحة 

بـــ »الـــديـــوك« خــالل الــمــونــديــال )13 
مباراة: 4 تعادالت و9 هزائم(، إلى 
ــــوز عــربــي  جـــانـــب تــحــقــيــقــه أول فـ
عــلــى حـــامـــل الـــلـــقـــب. كــمــا عــجــزت 
»الــديــوك« للمرة الثالثة عن زيــارة 
شباك منتخب عربي، فيما حافظ 
أيــمــن دحــمــان على نظافة شباكه 
فــي مباراتين، وهــو ثاني حــارس 
مرمى عربي )بعد المغربي الزاكي 
بـــادو فــي 1986( وســـادس حــارس 
مرمى إفريقي يحقق ذلك في نسخة 

واحدة بالمونديال.

ولـــــم تــقــتــصــر اإلشــــــــــادات على 
الــجــانــب الــتــونــســي، فــغــرد الشيخ 
محمد بــن راشـــد آل مكتوم نائب 
رئيس اإلمــــارات: »نسور قرطاج… 
أمتعونا بأداء رجولي… وكرة قدم 
حقيقية… مبروك فوزهم التاريخي 
على بطل العالم… انتصار عربي 
وبصمة مميزة في كــأس العالم«. 
وفيما تمنت الجماهير حظا أوفر 
لتونس، عبرت عن دعمها للمغرب 
الــذي ال يــزال ينافس بقوة للتأهل 

لثمن النهائي.

ــقـــاســـم الـــمـــغـــرب صــــــدارة  ــتـ ويـ
المجموعة السادسة مع كرواتيا 
برصيد 4 نقاط، مع أفضلية فارق 
األهـــداف لرفاق لوكا مودريتش، 
وبفارق نقطة واحدة أمام بلجيكا 
الثالثة، فيما خرجت كندا خالية 

الوفاض.
بــــدوره، أشـــاد الــهــداف الــدولــي 
السابق العاجي ديدييه دروغبا 
بأداء »نسور قرطاج« أمام فرنسا، 
وبالجماهير التونسية الحاضرة 
في المونديال، واألجـــواء الرائعة 

الــتــي أشــاعــوهــا خـــالل مــبــاريــات 
المنتخب الوطني.

 وغـــــــــــــرد مـــــهـــــاجـــــم تـــشـــلـــســـي 
اإلنكليزي السابق، عبر حسابه 
على »تويتر«، »انسحبت تونس 
رغـــــم انـــتـــصـــارهـــا الــجــمــيــل أمــــام 
فرنسا. برافو لشجاعتهم وعدم 
 
ً
: »برافو أيضا

ً
استسالمهم«، متابعا

للمشجعين التونسيين من أجل 
هذه األجواء الرائعة خالل مباريات 

منتخبهم«.

فرحة العبي تونس بهدفهم في مرمى فرنسا

الصحف السعودية تبدي تقديرها لألخضر
أبدت الصحف السعودية الصادرة أمس، 
دعمها وتــقــديــرهــا للمنتخب الــســعــودي، 
رغم خروجه من الدور األول ببطولة كأس 
 
ً
الــعــالــم 2022 لــكــرة الــقــدم الــمــقــامــة حاليا

في قطر.
ــل مـــن ضـــيـــاع فــرصــة  ــ ــم خــيــبــة األمـ ــ ورغـ
التأهل للدور الثاني في المونديال للمرة 
األولى منذ نسخة 1994، حظي المنتخب 
بدعم الصحف السعودية، والتأكيد على 
أنه قّدم مشاركة مشرفة للكرة السعودية 
فــي أول نسخة مــن كــأس الــعــالــم تــقــام في 

العالم العربي.
ونشرت صحيفة »عكاظ« صورة لحارس 
الــمــرمــى محمد الــعــويــس عــلــى صفحتها 

الرئيسية، وعنوان: »كسبتم االحترام«.
وأضــافــت: »كسب المنتخب السعودي 

احترام العالم، بعد أن لفت األنظار وخالف 
التوقعات بــأداء ونتائج مشرفة في كأس 

العالم«.
كذلك نشرت صحيفة »الــوطــن« عنوان 
»أخــضــر مبهر بمونديال قــطــر«، مضيفة: 
»في الوقت الذي حسم فيه أمر المتأهلين 
عن المجموعة الثالثة لثمن نهائي كأس 
الــعــالــم بــقــطــر، لــيــنــضــمــوا إلـــى منتخبات 
فــرنــســا والــبــرتــغــال والـــبـــرازيـــل وهــولــنــدا 
والسنغال وإنكلترا وأميركا وأستراليا، لم 
يكن مونديال 2022 عاديا بالنسبة للكرة 
السعودية، بل كان تأكيدا لتطور كرة القدم 

في المملكة واستعادتها لبريقها«.
وتابعت: »لــم يكن التأهل لثمن نهائي 
المونديال في الحسبان، ولم يكن مطلبا 
ــا، ســـــــواء عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــقـــيـــادة  ــيــ أســــاســ

والحكومة، أو على الصعيد الجماهيري، 
إنــمــا كــان المطلوب مــن الصقور الخضر 
تــقــديــم الــمــســتــوى الــفــنــي الـــراقـــي، وتقديم 
مباريات تثبت التطور الكبير الذي تشهده 
الرياضة السعودية في ظل الدعم الكبير 
ــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن،  مـــن حــكــومــة خــ
الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده 
ــان، الــــــذي أبــعــد  ــمـ ــلـ ــر مــحــمــد بــــن سـ ــيــ األمــ
الضغوطات عن كاهل الالعبين، وطالبهم 
باالستمتاع بالمباريات التي يخوضونها 
في كأس العالم، وتقديم المستوى المشرف 

في المحفل العالمي«.
ــــرت صــحــيــفــة »الــــريــــاض« أن  بــيــنــمــا ذكـ
»األخـــضـــر يــــودع الـــمـــونـــديـــال... تخبطات 
ريــنــارد )الــمــديــر الــفــنــي( تمنح المكسيك 

نقاط المباراة«.

استقبال فاتر في طهران للمنتخب اإليراني
تــلــقــى الــمــنــتــخــب اإليـــرانـــي 
ــكـــرة الــــقــــدم اســـتـــقـــبـــاال فـــاتـــرا  لـ
لـــدى عــودتــه إلـــى طــهــران بعد 
تــوديــعــه مـــونـــديـــال 2022 في 
قطر إثر هزيمته أمام الواليات 

المتحدة.
ــل مـــن  ــيــ ــلــ وانـــــتـــــظـــــر عـــــــــدد قــ
المشجعين والصحفيين العبي 
المنتخب الذي يقوده المدرب 
كارلوس كيروش لدى وصولهم 

مساء األربعاء إلى طهران.
وقــــــــال الــــمــــهــــاجــــم ســــــــاردار 
أزمـــــــــــــــون لــــــــــدى وصــــــــولــــــــه إن 
المنتخب ليس سعيدا بأدائه 
في المونديال والذي فشل في 
بــلــوغ دور الــــ 16 إثـــر هزيمته 
ــام الــواليــات  بــهــدف نــظــيــف أمــ

المتحدة.

ووصــــــلــــــت االحــــتــــجــــاجــــات 
الــتــي شــهــدتــهــا إيــــران مــؤخــرا، 
إلــى المنتخب والعــبــيــن حيث 
طالب البعض بالتضامن معها 
بإشارات رمزية والبعض اآلخر 

اتهمهم بالخيانة.
ــاء  ــنـ ورفـــــــــض الـــــالعـــــبـــــون غـ
الــنــشــيــد الــوطــنــي قــبــل مــبــاراة 
المونديال أمام إنكلترا والتي 
خسروها بنتيجة 6-2 ولكنهم 
قـــامـــوا بــالــغــنــاء قــبــل مــواجــهــة 
ويـــــلـــــز الــــجــــمــــعــــة والـــــــواليـــــــات 

المتحدة الثالثاء.
ــي.إن.إن(  ــ وذكــــرت شبكة )ســ
قبل مواجهة الواليات المتحدة 
أن العــبــي المنتخب اإليــرانــي 
تــلــقــوا تــهــديــدات ضـــد أســرهــم 

حتى يرددوا النشيد.

وقــتــل أكــثــر مــن 300 شخص 
إزاء قمع الشرطة لالحتجاجات 
بينما وجــهــت عـــدة تــهــم أللفي 

شــــخــــص عــــلــــى األقــــــــــل بــســبــب 
مشاركتهم في المظاهرات، أدين 
منهم ستة باإلعدام.         )إفي(

أوتشوا ال يستبعد مشاركة سادسة قياسية
ــارس  ــم يــغــلــق جــيــيــرمــو أوتـــــشـــــوا، حــ لــ

المكسيك المخضرم، الباب أمام مشاركة 
سادسة في كأس العالم لكرة القدم، حين 
تنظم بــالده النهائيات بجانب الواليات 

المتحدة وكندا في 2026، لكنه أراد االكتفاء 
بمشاعر الحزن اآلن بعد الخروج من 

دور المجموعات ألول مرة خالل 
.
ً
44 عاما

وودعت المكسيك نهائيات 
 بفارق هدف واحد 

ً
قطر مبكرا

ــم فـــوزهـــا  ــ عــــن بـــولـــنـــدا رغــ
2-1 عــلــى الــســعــوديــة في 
استاد لوسيل أمس األول 

األربعاء.
وتـــســـاوت المكسيك 
وبـــولـــنـــدا، الــتــي خسرت 

2 - صفر أمام األرجنتين، في 
النقاط وإحصائيات األهداف، وكان 
اللعب النظيف سيحسم المتأهل 
لدور الـ 16، لكن هدف سالم الدوسري 
قبل النهاية في شباك أوتشوا قضى 
على أي أمــل للمكسيك التي بلغت 
األدوار اإلقصائية في كل نسخ كأس 

العالم منذ 1994.

وقال أوتشوا )37 عاما( عن مشاعره 
بعد هدف الدوسري: »ال شيء، مجرد 
هــــدف، لـــم أكــــن أعــــرف مـــا يــحــدث في 

المباراة األخرى، أردنا الفوز فقط«.
ولم تسجل المكسيك في المباراتين 
السابقتين، حين تعادلت مع بولندا 
وخسرت من األرجنتين، لكنها 
هزت شباك السعودية مرتين 
خـــــــالل 5 دقـــــائـــــق فـــــي بــــدايــــة 
ــــي، وأهــــــــدرت  ــانـ ــ ــثـ ــ الـــــشـــــوط الـ
الــــــــعــــــــديــــــــد مــــــــــن الـــــــفـــــــرص 
الــخــطــيــرة، لــكــن الــنــتــيــجــة 
ــن  ــيــ ــقــ ــريــ ــفــ ــالــ أطــــــــاحــــــــت بــ
مـــن الــبــطــولــة فـــي نــهــايــة 

المطاف.
وأضــاف أوتشوا، الذي 
تصدى لركلة جزاء من روبرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي مــهــاجــم بــولــنــدا في 
الــمــبــاراة األولـــى، »طــلــب منا الــمــدرب 
)تـــاتـــا مــارتــيــنــو( االســـتـــمـــرار بنفس 
النسق، صنعنا الكثير من الفرص، 
وكــنــا نــعــرف أنــنــا إذا سجلنا هدفا 
فستتغير المباراة، وجاء الهدف األول 

بعد ثالث دقائق من االستراحة«.

مارتينو

تشيسالف ميخنيفيتش

أوتشواهرنان جالينديز

المدرب كيروش لحظة وصوله لطهران
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كشف فويتشك تشيزني، حارس مرمى 
منتخب بولندا لكرة القدم، عن رهانه مع 
النجم األرجنتيني ليونيل ميسي خالل لقاء 
المنتخبين في نهائيات كأس العالم، المقامة 

حاليا في قطر.
ــان مع  ــل فـــي رهــ وصــــرح تــشــيــزنــي بــأنــه دخـ
مــيــســي بـــشـــأن عــــدم احـــتـــســـاب حــكــم الـــمـــبـــاراة 
ركلة جزاء لألرجنتين، في المباراة التي جرت 
بــيــن المنتخبين بــالــجــولــة الــثــالــثــة )األخـــيـــرة( 
للمجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات في 

المونديال القطري.
وتصدى تشيزني لركلة جزاء نفذها ميسي 
خـــالل الــمــبــاراة الــتــي انــتــهــت بــفــوز األرجنتين 
2- صفر على بولندا، األربعاء، بعد قرار مثير 

للجدل من حكم اللقاء الهولندي داني ماكيلي.
ــرر ماكيلي احــتــســاب ركــلــة الـــجـــزاء، بعد  وقـ
مشاهدة احتكاك وقــع بين ميسي وتشيزني 
داخــل منطقة جــزاء بولندا، بناء على مشورة 

حكم الفيديو المساعد )فار(.
ــارس مــرمــى يــوفــنــتــوس اإليــطــالــي  ــان حــ وكــ
مقتنعا بــأن اللعبة ال تستحق احتساب ركلة 
جزاء، حتى أنه ذهب للمراهنة مع نجم باريس 
ســان جرمان الفرنسي، أثناء توقف المباراة، 

رغم أنه ال يعتزم دفع الرهان.
وقال تشيزني عقب المباراة: »تحدثنا قبل 
ركلة الــجــزاء. أخبرته أنني أستطيع المراهنة 
عـــلـــيـــه بـــمـــبـــلـــغ 100 يـــــــورو بــــــأن )الــــحــــكــــم( لــن 

يحتسبها. لكنني خسرت الرهان«.

وأضاف الحارس البولندي: »ال أعرف ما إذا 
كــان ذلــك مسموحا به في كــأس العالم، وربما 
سأتعرض لإليقاف بسبب ذلك )مازحا(، لكنني 

ال أهتم اآلن. ولن أدفع له أيضا 100 يورو«.
وبــعــدمــا تــصــدى لركلة الــجــزاء الــتــي نفذها 
ميسي، بــات تشيزني ثالث حــارس مرمى في 
تاريخ كأس العالم ينقذ ركلتي جزاء في نسخة 
واحدة بالمونديال، باستثناء ركالت الترجيح، 
وذلك بعدما أبعد ركلة جزاء أخرى نفذها النجم 
السعودي سالم الدوسري في الجولة السابقة.

احتفاالت صامتة

وكانت احتفاالت تشيزني صامتة، رغم ذلك، 

بسبب المنافسة الشديدة على حجز 
بطاقتي التأهل لدور الـ 16 بالمجموعة 

الــثــالــثــة، حــيــث انــتــزع منتخب بــولــنــدا بطاقة 
الترشح لمرحلة خروج المغلوب، بعدما حصل 
على المركز الثاني بترتيب المجموعة، بفارق 
األهداف أمام منتخب المكسيك، صاحب المركز 

الثالث، الذي تساوى معه في رصيد 4 نقاط.
وأكــد حــارس المرمى البولندي: »نــعــم، لقد 
كان األمر رائعا، لم أكن أعرف في ذلك الوقت أن 
هذا اإلنقاذ سيساعدنا على تجاوز األمر، لذا 

حاولت عدم االحتفال«.
واســتــدرك تشيزني قــائــال: »لكنني حظيت 
ببعض الــحــظ الــســيــئ فــي الــبــطــوالت الكبيرة 
حتى اآلن، كأس العالم الماضية بروسيا قبل 4 

ســـــنـــــوات كــــانــــت مــــروعــــة 
بــالــنــســبــة لــــي )الـــــخـــــروج مــــن دور 

المجموعات(، وأنا أدين بالكثير للفريق، وفي 
آخر مباراتين تمكنت من مساعدتهم قليال«.

ويستعد منتخب بولندا، الذي بلغ األدوار 
ــــى  ــــأس الـــعـــالـــم لـــلـــمـــرة األولـ اإلقـــصـــائـــيـــة فــــي كـ
مــنــذ نسخة عـــام 1986 بالمكسيك، لمواجهة 
نظيره الفرنسي )حامل اللقب( في دور الـــ 16 
بالمونديال على ملعب )الثمامة( بعد غد األحد.
)د ب أ(

تشيزني: خسرت الرهان مع ميسيتشيزني: خسرت الرهان مع ميسي
تشيزني يتصدى لركلة الجزاء

https://www.aljarida.com/article/6367
https://www.aljarida.com/article/6367


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

6:00 مساًءالسنغال12اإلكوادور2933A نوفمبر

6:00 مساًءقطر20هولندا2934A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا01ايران2935B نوفمبر

10:00 مساًء إنكلترا03ويلز2936B نوفمبر

6:00 مساًءالدنمارك10استراليا3037D نوفمبر

6:00 مساًءفرنسا10تونس3038D نوفمبر

10:00 مساًء األرجنتين02بولندا3039C نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك12السعودية3040C نوفمبر

6:00 مساًءبلجيكا00كرواتيا141F ديسمبر

6:00 مساًءالمغرب12كندا142F ديسمبر

10:00 مساًء اسبانيا21اليابان143E ديسمبر

10:00 مساًء المانيا24كوستاريكا144E ديسمبر

6:00 مساًءالبرتغالكوريا ج245H ديسمبر

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

3210417المغرب

3120415كرواتيا

3111124بلجيكا

2003270كندا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

2200526البرتغال

2101553غانا

2011231كوريا الجنوبية

20110٢1أوروغواي

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210517هولندا

3201546السنغال

3111434اإلكوادور

3003170قطر

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201526األرجنتين

31١1224بولندا

31١1234المكسيك

3102353السعودية

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201436اليابان

3111934إسبانيا

3111654ألمانيا

31023113كوستاريكا

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

المغرباليابان

G أول المجموعةH أول المجموعة

الواليات المتحدة

إسبانياكرواتيا

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 6:00 مساًء  - الخاسر من مباراة ٦١ و٦2

الفائز من 
61  و 62

٥٨6٠

٥٩

المركز الثالث

العدد ٥١٩٩ / الجمعة 2 ديسمبر 2٠22م / ٨ جمادى األولى ١٤٤٤هـ ١2

رياضة

فرنسا

بولندا

إنكلترا

السنغال
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