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 ميسي... ختام  ميسي... ختام 
األلف مباراة األلف مباراة 

يبدأ بـ »هدف«يبدأ بـ »هدف«

 بتسجيل 
ً
خوليان ألفاريز األرجنتيني محتفال

هدفه الثاني مع ليونيل ميسي )رويترز(

هولندا بالواقعية 
إلى ربع النهائي 

تاريخ اإلنكليز 
بمواجهة شراسة 

السنغال

فرنسا تتسلح 
بمبابي الختراق 

سور بولندا 
الدفاعي

5 نجوم صاعدة 
تسحب البساط 
من المخضرمين

02

05

04

06

الهولندي ممفيس ديباي يحتفل بتسجيل هدفه األول بين 
حارس مرمى الواليات المتحدة مات تيرنر والمدافع األميركي 

سيرجينو ديست خالل مباراة دور الـ 16 لكأس العالم قطر 
2022 على استاد خليفة الدولي أمس )أ ف ب(

في المباراة األلف في مسيرته االحترافية، سّجل قائد األرجنتين ليونيل ميسي 
هدفه األول في مباراة إقصائية بتاريخ مشاركاته في كأس العالم، عندما افتتح 

التسجيل أمس في مرمى أستراليا في ثمن نهائي مونديال قطر 2022 لكرة 
القدم.

واستغل ميسي كرة هيأها له المدافع نيكوالس أوتامندي داخل المنطقة، 
فسددها زاحفة بيسراه إلى يمين الحارس األسترالي ماثيو راين في الدقيقة 

.35
ولم ينجح ميسي في مشاركاته األربع السابقة في المونديال في ألمانيا 2006، 

وجنوب إفريقيا 2010، والبرازيل 2014، وروسيا 2018 في تسجيل أي هدف 
 من ثمن النهائي.

ً
في األدوار اإلقصائية اعتبارا

وسجل ميسي هدفه الثالث في المونديال القطري، فلحق بالخماسي إينير 
فالنسيا )اإلكوادور(، وكيليان مبابي )فرنسا(، وكودي خاكبو )هولندا(، 

وماركوس راشفورد )إنكلترا(، وألفارو موراتا )إسبانيا( إلى صدارة الئحة 
الهدافين.

وافتتح التسجيل في الجولة األولى في مرمى السعودية من ركلة جزاء )2-1(، 
ثم في مرمى المكسيك )2-صفر( في الجولة الثانية من تسديدة من خارج 

المنطقة، وصام عن التهديف في الجولة الثالثة أمام بولندا )2-صفر(.
ورفع ميسي غلته من األهداف في 1000 مباراة )778 مع برشلونة، 53 مع 

باريس سان جرمان و169 مع األرجنتين( في مسيرته االحترافية حتى اآلن، إلى 
789 هدفا، بينها الهدف الذي سجل أمس في مرمى أستراليا.

كما ساهم ميسي بـ 345 تمريرة حاسمة، وتوج بـ41 لقبا في مسيرته.
)أ ف ب(
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حـــســـم الــمــنــتــخــب الــهــولــنــدي 
»معركة الواليات المتحدة« بالفوز 
عــلــيــهــا 3 - 1، وتــســجــيــل اســمــه 
كأول العابرين إلى ربع نهائي 
مونديال قطر 2022 لكرة القدم 

أمس السبت.
ويدين »البرتقالي« بهذا 
ــبــــه دنــــزل  ــــى العــ الــــفــــوز إلــ
دامـــــفـــــريـــــس الـــــــــذي لــعــب 
تـــمـــريـــرتـــيـــن حــاســمــتــيــن 
ــــاي )10(  ــبـ ــ لــمــمــفــيــس ديـ
ــنــــد )1+45(  ــيــ ــلــ ودالـــــــــــــي بــ
وســجــل الــهــدف الــثــالــث )81(، فيما 
سّجل حجي رايت هدف األميركيين 

الوحيد )76(.
ـــق الــحــســاب 

َّ
وقـــبـــل الـــمـــبـــاراة، عـــل

الرسمي للمنتخب الهولندي لكرة 
الــقــدم فــي »تــويــتــر« على المواجهة 
بـ »معركة مع الــواليــات« في إشــارة 
إلى االختبار الصعب الذي ينتظر 
ــــي ســـعـــيـــهـــم إلـــى  »الــــطــــواحــــيــــن« فـ
 فــي البطولة وفك 

ً
الــذهــاب بعيدا

ــم فــيــهــا  ــهـ ـــحـــس الــــــذي يـــازمـ
ّ
ــن الـ

بـــخـــســـارتـــهـــم ثــــــاث مـــبـــاريـــات 
نهائية بــفــوارق ضيقة أعـــوام 

1974 و1978 و2010.
وفــيــمــا يـــبـــدو لـــســـان حــال 
أغـــلـــبـــيـــة العــــبــــي الــمــنــتــخــب 
ــديــــث عــن  ــحــ ــنــــدي الــ ــولــ ــهــ الــ
ــقـــب، شــــّدد  ــلـ ــالـ ــتـــويـــج بـ ــتـ الـ
الـــمـــدرب لـــويـــس فــــان خــال 
( على أن المرحلة 

ً
)71 عاما

األهم في البطولة تبدأ من 
ثمن النهائي.

ـــــــي فـــــــــــان خـــــــــال، 
ّ
ويـــــــمـــــــن

المكنى »الــبــجــعــة« بسبب 

ــك،  ــيـ ــمـ ــه الـــسـ ــكــ ــنــ ــه الــــكــــبــــيــــر وحــ ــمــ فــ
نفسه بمواصلة سجله الــرائــع مع 
منتخب بــاده في العرس العالمي 
بعدما أصــبــح السبت )عــقــب الفوز 
ــى الـــــــواليـــــــات الــــمــــتــــحــــدة( أول  ــلــ عــ
ــدرب يـــتـــفـــادى الـــخـــســـارة فــــي 11  ــ مــ
مــبــاراة متتالية في كــأس العالم )8 
ــــاث تــــعــــادالت(، في  انـــتـــصـــارات وثـ
ســعــيــه لــتــحــقــيــق مـــا عــجــز عــنــه في 
الــبــرازيــل وأن يختتم مـــشـــواره مع 
المنتخب بلقب عالمي طال انتظاره 
 أن النسخة الحالية هي 

ً
خصوصا

األخــيــرة لــه فــي مسيرته التدريبية 
ــــرك مــنــصــبــه  ــتـ ــ ــيـــث ســـيـــعـــتـــزل ويـ حـ

لرونالد كومان.
وخرجت هولندا من ثمن النهائي 
أربع مرات أعوام 1934 و1938 و1990 
و2006، لكنها نجحت فــي تخطيه 
ست مــرات بينها ثاث مــرات أكملت 
المشوار حتى النهائي )1974 و1978 
و2010( ومرتين حتى دور األربــعــة 
)1998 و2014(، فيما خرجت من ربع 
النهائي عــام 1994 ولــم تتأهل إلى 

النسخة األخيرة.

دمفريس وديباي يحبطان 
األميركيين 

ــلـــة أمـــــام  ــة ســـهـ ــمـ ــهـ ــمـ ــم تــــكــــن الـ ــ ــ ولـ
الواليات المتحدة العائدة الى العرس 
الــعــالــمــي بــعــد غــيــابــهــا عــن النسخة 
األخيرة في روسيا على غرار هولندا، 
إلــى ربــع النهائي ســوى مــرة واحــدة 
عام 2002 حين انتهى مشوارها أمام 

ألمانيا بهدف لميكايل باالك.
ودخل األميركيون المباراة بهجوم 

ضـــاغـــط فـــاجـــأوا فــيــه الــهــولــنــديــيــن، 
وأولـــــى الـــفـــرص كـــانـــت لــكــريــســتــيــان 
بوليسيك المفلت من الرقابة الدفاعية 
داخل منطقة الجزاء، لكن تصدى لها 

الحارس أندريس نوبرت )3(.
وحاول بوليسيك نفسه بعد ذلك 
خرق الدفاعات الهولندية، بعرضية 
لم تصل إلــى مبتغاها في الدقيقة 

الثامنة.
لكن »الطواحين« عكست مجرى 
، وافتتحت 

ً
ريـــاح الــمــبــاراة ســريــعــا

التسجيل من هجمة منظمة سريعة 
وصــلــت إلـــى دامــفــريــس مــن الجهة 
الــيــمــنــى، فــحــّولــهــا عــرضــيــة أرضــيــة 
خلفية إلـــى داخــــل منطقة الــجــزاء، 
ــن فـــضـــة إلـــى  لــتــصــل عـــلـــى طـــبـــق مــ
ديــبــاي الــــذي أســكــنــهــا فــي الــشــبــاك 
إلــى يمين الــحــارس األميركي مات 

تورنر )10(.
حــاول األميركيون الــعــودة، عبر 
الضغط على األجنحة والتسديدات 
ــن خــــــارج الـــمـــنـــطـــقـــة. وكــــــان الـــــرّد  مــ
 فـــي الــجــهــة الــمــقــابــلــة رغــم 

ً
حـــاضـــرا

 
ً
الرتابة في بعض األحيان خصوصا

في خط الوسط.
بــدأ الهولنديون بإهدار الفرص 
، أبرزها من ديباي الذي تسّرع 

ً
تباعا

 بشبه انفرادية )21(.
ً
وسدد مبكرا

قبل الدخول إلى االستراحة، بدا 
األميركيون في طريقهم إلى إدراك 
التعادل، تسديدة من تيموثي وياه 

)43( كان لها الحارس بالمرصاد.
لـــــم يــــرحــــم الـــهـــولـــنـــديـــون 

الخصوم، وأدخلوهم إلى 
غرف المابس متأخرين 

بثنائية، بعدما تألق 

 وحـــــــــّول نــفــس 
ً
ــددا ــ ــجــ ــ ــريــــس مــ ــفــ دمــ

ــــى، لــكــن هـــذه الــمــرة  الــعــرضــيــة األولـ
كـــان بليند فــي انــتــظــارهــا ليسكنا 

الشباك )1+45(.

ص
ّ
أميركا تقل

ــانـــي، مـــحـــاوالت  ــثـ  فـــي الـــشـــوط الـ
ومحاوالت مضادة. وستون ماكيني 
يــســدد، وبوليسيك يــــراوغ، مــن دون 
جدوى. في الدقيقة الحادية والستين 
ــديـــون مـــســـعـــاهـــم لــقــتــل  ــنـ ــولـ ــهـ بـــــدأ الـ

المباراة.
تــســديــدة رائـــعـــة لــديــبــاي أنــقــذهــا 
الحارس بأطراف أصابعه )61(. وفي 
 
ً
الدقيقة 71 كاد ديباي ينجح مجددا
عــنــدمــا تــابــع بــرأســه تــســديــدة لتون 
كــوبــمــايــنــرس، تــصــدى لها الــحــارس 

مرتين.
لكن ما هي إال خمس دقائق حتى 
ص األميركيون الفارق. أهدر البديل 

ّ
قل

رايت انفرادية أثمرت ركنية. من تلك 
، وصلت 

ً
الركنية التي أبعدت عشوائيا

الكرة إلى بوليسيك في الرواق األيمن 
فــحــولــهــا عــرضــيــة لــمــســت قـــدم رايــت 
ودخــــلــــت الـــمـــرمـــى بـــشـــكـــل ســـحـــري، 

فقلص األميركيون الفارق.
لكن دامفريس وضع النقاط على 
الحروف، بأقدامه هذه المرة عندما 
رد له بليند التحية وحّول له عرضية 
 عبور 

ً
سددها بقوة في الشباك، معلنا
الهولنديين إلى ربع النهائي.

)أ ف ب(

هولندا بالواقعية إلى ربع النهائيهولندا بالواقعية إلى ربع النهائي

دمفريس يحتفل بطريقته الخاصة 
بعد تسجيل الهدف )رويترز(

    المباراة في سطور

المباراة: هولندا - الواليات المتحدة 1-3
الملعب: استاد خليفة الدولي

ً
الجمهور: 44846 متفرجا

الدور ثمن النهائي
الحكم: البرازيلي ويلتون سامبايو

األهداف:
هــولــنــدا: ممفيس ديــبــاي )10(، دالــــي بليند )45+1(، دنــزل 

دامفريس )81(.
الواليات المتحدة: حجي رايت )76(

اإلنذارات:
هولندا: تون كوبماينرس )60(، فرنكي دي يونغ )87(

التشكيلتان:
هولندا: أندريس نوبرت - يوريين تيمبر، فيرجيل فان دايك، 
نايثن أكيه )ماتيس دي ليخت 90+3( - دالي بليند، مارتن دي 
رون )ستيفن بيرخفين 46(، فرنكي دي يونغ، دنزل دامفريس 
- ديفي كاسن )تون كوبماينرس 46(، كودي خاكبو )فاوت 

فيخهورست 90+3(، ممفيس ديباي )تشافي سيمونز 83(.
المدرب: لويس فان خال

الواليات المتحدة: مات تورنر - سيرجينيو ديست )ديأندري 
ــوردان  يــدلــيــن 75(، ووكـــر زيــمــرمــان، أنــتــونــي روبــنــســون )جــ
ــــس، يــونــس مــوســى،  مــوريــس 90+2(، تــيــم ريـــم - تــايــلــر أدامـ
وستون ماكيني )حجي رايت 67( - خيسوس فيريرا )جيوفاني 
ريــنــا 46(، كــريــســتــيــان بــولــيــســيــك، تــيــمــوثــي ويــــاه )بـــرانـــدن 

آرونسون 67(.
المدرب: غريغ بيرهالتر

)أ ف ب(

فان دايك: نملك يومين 
إضافيين للتعافي

قال قائد دفاع المنتخب الهولندي 
فان دايك إن »الهدف األميركي ال أعرف 
ــل. بــعــد ذلـــك قــاتــلــنــا، وهـــذا  كــيــف دخــ
يشرح كل شيء عن هذا الفريق. اعتقد 
أننا نملك يومين إضافيين للتعافي، 
وهذا سيساعدنا. سنستعد لموقعة 

جميلة«.
وقـــــــــــال فـــــــــان دايـــــــــــك إن مـــنـــتـــخـــب 
ــلــــدور ربـــع  ــيـــن ســيــســتــعــد لــ ــطـــواحـ الـ

الـــنـــهـــائـــي بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن هــويــة 
 الــــى أن 

ً
الـــفـــريـــق الـــمـــنـــافـــس، مـــشـــيـــرا

المنتخب الهولندي يمتلك فرصة 
ذهــبــيــة لــتــحــقــيــق نــتــائــج الفـــتـــة في 
هذا المونديال من أجل العودة الى 

أمجاد الفريق.
)أ ف ب(

بيرهالتر: الحظ لم يحالفنا
ــي غـــريـــغ  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ قــــــــال الـــــــمـــــــدرب األمــ
بــيــرهــالــتــر بــعــد خــســارة فــريــقــه: »كــان 
، لـــكـــن الـــحـــظ لــم 

ً
الــمــنــتــخــب مـــتـــكـــامـــا

 الى ان منتخب باده 
ً
يحالفنا«، مشيرا

بذل كل جهد وكل المهارات المطلوبة 
»ولكن خسرنا، وهذه هي كرة القدم«. 
وأضــــاف بــيــرهــالــتــر: »أنــــا فخور 
بهذا الفريق، رغم إصابتي بخيبة 
 أن فــريــقــه لعب 

ً
األمـــــــل«، مـــوضـــحـــا

من اجل تحقيق نتائج افضل من 
الوصول الى الدور ثمن النهائي 
غــيــر انــــه قــــدم مــســتــويــات الفــتــة 

 
ً
خال البطولة، »ولكن الحظ وقف عنيدا

أمامنا«. 
وأشار إلى أن المنتخب االميركي كان 
بإمكانه العودة الى المباراة بعد تقليص 
الـــفـــارق وتــســجــيــل منتخبه هــدفــه األول 
أمــام الطواحين، »ولكن عــودة المنتخب 
الهولندي بتسجيل الهدف الثالث صّعبت 

مهمتنا«.
)أ ف ب(

دمفريس... القاطرة البشرية
خطة 3-5-2 تضع دنزل دمفريس على 
الجهة اليمنى من خط الوسط. تمريرة 
حاسمة في الدقيقة العاشرة لممفيس 
ديباي، وأخرى نسخة طبق األصل لدالي 
بــلــيــنــد، ثـــم هــــدف ثــالــث حــاســم قــبــل 10 
دقائق من الصافرة: هولندا تتفّوق على 
الواليات المتحدة 3-1 وتبلغ ربع نهائي 

مونديال قطر 2022 في كرة القدم.
إنــجــاز الــمــســاهــمــة الــمــبــاشــرة بثاثة 
أهداف في مباراة واحدة في كأس العالم 
لــاعــب هــولــنــدي، لــم يسبقه الــيــه ســوى 
الــنــجــمــيــن الــســابــقــيــن يــــوهــــان كـــرويـــف 

)1974(، وروب رنسنبرينك )1978(.
 
ً
قــــطــــار بـــرتـــقـــالـــي يـــنـــجـــرف صــــعــــودا

ونزواًل، أصبح أول هولندي يمرر كرتين 
حاسمتين في الشوط األول ضمن كأس 
العالم، والدقيقة الـ 50 شهدت سيناريو 
ــن روتــــــــردام  ــ ــة ابــ ــيـ ــكـــن عـــرضـ ، لـ

ً
ــا ــاثــ ــمــ مــ

لــمــمــفــيــس صـــّدهـــا الــــحــــارس األمــيــركــي 
 أبناء الباد 

ً
مات تورنر بصعوبة، مانعا

المنخفضة من تسجيل الثالث.

ــذه  ــفـــســـه هــ ــنـ ــــث بـــصـــمـــه بـ ــالـ ــ هـــــــدف ثـ
 على آمال 

ً
المرة في الدقيقة 81، قاضيا

األميركيين بالعودة، بعد هدف تقليص 
ــــت قبل  ــــذي ســجــلــه حــجــي رايـ الـــفـــارق الـ

خمس دقائق.
وفـــضـــل دمــفــريــس عــــدم الــحــديــث عن 
 .

ً
 جماعيا

ً
 »كان هدفا

ً
األداء الفردي، قائا

 تـــجـــلـــى فـــيـــه األداء 
ً
 رائـــــعـــــا

ً
ــا ــ ــدفـ ــ كــــــان هـ

الجماعي«.
- خطة تعجبه -ليست البطولة األولى 
ــالـــي، إذ  ــطـ ــب إنـــتـــر اإليـ يــتــألــق فــيــهــا العــ
ــرز مــواهــبــه التسارعية في  سبق لــه وابـ
السبرينت خــال كــأس أوروبـــا الصيف 
الماضي، لكن في حينها وّدعت هولندا 
ــي ُحــنــيــن أمـــام 

ّ
مـــن ثــمــن الــنــهــائــي بــخــف

تشيكيا 2-0.

تطور بشكل مثالي 

ــــذي اســتــهــل  ــــرح الــــاعــــب الــ آنــــــــذاك، شـ
مسيرته مع سبارتا روتردام قبل االنتقال 

إلى هيرنفين ثم أيندهوفن »أتطّور بشكل 
مثالي بهذه الخطة«.

، لم 
ً
 راهنا

ً
لكن الاعب البالغ 26 عاما

تكن بدايته مفروشة بالورود: عام 2015، 
اعتبره موب مارتنس صياد المواهب في 
فينورد روتردام بأنه غير جيد بما يكفي 
لانضمام إلى الفريق، فانتقل إلى الفريق 

الثاني في المدينة سبارتا.
ــّجـــرت  ــفـ ــثـــــاث ســــــنــــــوات، تـ ــ ــا بـ بــــعــــدهــ
مــوهــبــة دمـــفـــريـــس فـــي بــطــولــة الـــــدوري 
»إيــريــديــفــيــزيــيــه«، فانتقل مــن هيرنفين 
إلى أيندهوفن بصفقة بلغت 5.5 مايين 

دوالر.
ــبــــل تــشــلــســي  ــه مـــــن قــ ــ ــاردتـ ــ ــطـ ــ بــــعــــد مـ
وإيــفــرتــون اإلنكليزيين، نجح إنــتــر في 
الحصول على بطاقته مــن خــال وكيل 
أعماله الراحل مينو رايوال، مقابل نحو 

13 مليون دوالر في أغسطس 2021.
لــكــن مــشــوار الــاعــب الـــذي خـــاض 41 
ــبـــاراة دولـــيـــة مـــع مــنــتــخــب الــطــواحــيــن  مـ
ــراتـــزوري«، فــي ظل  ــيـ قــد ال يــطــول مــع »نـ

تقارير جديدة تشير إلى رغبة توتنهام 
اإلنكليزي بضّمه مقابل 30 مليون يورو.

 رئتا حصان 

الاعب الــذي يصف نفسه بأنه يملك 
»رئتي حصان«، تمت تسميته بهذا االسم 
 بالممثل األميركي الشهير دنزل 

ً
تيمنا

واشنطن الــذي أعجب بــه والـــداه بسبب 
أدواره المليئة بالشجاعة واإلنسانية، 
فيما يرتبط اسم عائلته بقرية في جنوب 

غرب اسكتلندا.
ولدى سؤاله السبت عن اسمه واللعب 
ــيـــركـــي  ــلـــد الـــمـــمـــثـــل األمـ فــــي مــــواجــــهــــة بـ
الشهير، قــال الــهــولــنــدي »لــيــس لــدي أي 
صات )عائلية( بالواليات المتحدة. لقد 
أطلق علّي هــذا االســم )مــن قبل والــديــه( 

وأنا فخور به. إنه شخصية قوية«.
في قطر، جاءت نتائج هولندا مقبولة 
لكن غير استعراضية، فتخطت السنغال 
 2-0 ثــم تعادلت مــع االكـــوادور 

ً
افتتاحا

1-1 قبل ان تضمن التأهل على حساب 
قطر بهدفين.

ــان خـــال  ــ تــــعــــّرض الـــــمـــــدرب لــــويــــس فــ
 العــبــوه ومــن بينهم 

ً
النــتــقــادات، وأيــضــا

دمـــفـــريـــس، لـــعـــدم تـــقـــديـــم الــمــســتــويــات 
المتوقعة.

قال الاعب الفارع الطول )1.88م( في 
الدوحة »أتفهم االنتقادات التي تلقيناها، 

.»
ً
وتلك التي تعرضت الها انا تحديدا

تــــابــــع الــــاعــــب الـــــــذي يـــنـــحـــدر والـــــده 
مــن جــزيــرة أروبــــا الــصــغــيــرة فــي البحر 
الــكــاريــبــي »يــجــب أن نــبــذل الــمــزيــد. أريــد 
لعب دور مهم في المباراة المقبلة )ضد 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة( مــن خـــال تسجيل 

هدف أو تمريرة كرة حاسمة«.
فكرة تكتيكية وعــن مــركــزه فــي أرض 
الملعب، شــرح الممّرر-الهّداف »موقعي 
في الملعب؟ ليس عن طريق المصادفة. 
هناك فكرة تكتيكية من ورائه. هدفها هو 
فتح المساحات للمهاجمين. وأكثر من 
ذلك، هدفنا هو الترفيه عن المشجعين، 

ما يعني تقديم استعراض جميل لهم في 
جميع األحوال«.

لـــم يــنــجــح فــقــط فـــي تــمــريــرة حاسمة 
واحـــدة على اســتــاد خليفة الــدولــي، بل 
 بكرة نصف 

ً
 جميا

ً
اثنتين وسّجل هدفا

طـــائـــرة بــقــدمــه الــيــســرى حــصــدت الــفــوز 
الهولندي المتوقع، ليضرب وصيف بطل 
 في ربع النهائي 

ً
العالم ثاث مرات موعدا

مع الفائز بين األرجنتين وأستراليا.
وعد دنزل ووفى، ولوال صافرة النهاية 
لــلــحــكــم الــبــرازيــلــي ويــلــتــون ســامــبــايــو، 
لــكــان الــمــمــّر األيــمــن فــي هــجــوم هولندا 
 تلو اآلخر من دمفريس... 

ً
شهد اجتياحا

القاطرة البشرية.
)أ ف ب(

https://www.aljarida.com/article/6618


كوبو يغيب عن تدريبات اليابان التعليق الوصفي السمعي 
غاب الالعب تاكيفوسا كوبو عن مران منتخب اليابان، أمس، قبل يثري مونديال قطر

مواجهة كرواتيا غدا في ثمن نهائي مونديال قطر 2022.
ويعاني كوبو مشكالت بدنية منذ مواجهة إسبانيا التي فازت بها 

اليابان بهدفين لواحد، وتأهلت بموجبها لثمن النهائي.
ومكث كوبو في الفندق ولم يتوجه إلى ملعب التدريبات، على عكس 
هيروكي ساكايا، الذي أصيب في الفخذ اليسرى في مواجهة ألمانيا.
ويتدرب المنتخب الياباني بمعنويات مرتفعة بعد تأهله لثمن 
الــنــهــائــي فـــي صـــــدارة مــجــمــوعــة صــعــبــة ضــمــت ألــمــانــيــا وإســبــانــيــا 

وكوستاريكا. 
)إفى(

حظيت خدمة التعليق الوصفي السمعي على 
مــبــاريــات كـــأس الــعــالــم 2022 لــكــرة الــقــدم المقامة 
بقطر، والتي تتوفر باللغة العربية ألول مرة بتاريخ 
الــمــونــديــال إلــى جــانــب اللغة اإلنــكــلــيــزيــة، بــإشــادة 

واسعة من المشجعين ذوي اإلعاقة البصرية.
وتتيح الخدمة لــذوي اإلعــاقــة البصرية فرصة 
االســتــمــاع إلــى وصــف دقــيــق لكل أحـــداث الــمــبــاراة 
وأجـــواء االســتــاد، وألـــوان مالبس الالعبين، خالل 

مجريات المباريات في االستادات.
ويوفر التعليق للمكفوفين وضعاف البصر سردا 
مفصال لما يــحــدث بــاالســتــاد، بما فــي ذلــك موقع 
الكرة في الملعب، والتعبيرات على وجوه الالعبين، 

وما يحدث في المدرجات.
وكــل ما يحتاج إليه المشجعون هو استخدام 
تطبيق الترجمة الــخــاص بــاالتــحــاد الــدولــي لكرة 
الــقــدم )الفيفا( على هواتفهم الــذكــيــة، واســتــخــدام 
سماعات األذن الخاصة بهم لالستماع إلى التعليق، 
علما بأن الخدمة متاحة باللغة اإلنكليزية أيضا، 
ويمكن االستفادة منها ســواء في االســتــاد أو في 

المنزل.

سلمان آل خليفة: آسيا صنعت التاريخ
ثــّمــن رئــيــس االتـــحـــاد اآلســيــوي 
لــكــرة الــقــدم، الــنــائــب األول لرئيس 
االتـــــــحـــــــاد الـــــــدولـــــــي لـــــكـــــرة الـــــقـــــدم، 
الشيخ سلمان آل خليفة، اإلنــجــاز 
التاريخي الكبير الذي صنعته كرة 
الــقــدم اآلســيــويــة، الــمــتــمــثــل بتأهل 
ــبـــات آســــيــــويــــة لــــــــأدوار  ــتـــخـ ــنـ 3 مـ
االقــصــائــيــة فــي نــســخــة واحــــدة من 

نهائيات كأس العالم.
واعــتــبــر آل خليفة، فــي تصريح 
نشره الموقع الرسمي لالتحاد، أن 
بــلــوغ منتخبات كــوريــا الجنوبية 
والــيــابــان وأستراليا الـــدور الثاني 
مـــن كــــأس الـــعـــالـــم فـــي قـــطـــر، يــؤكــد 
التطور المتنامي في مستوى كرة 
القدم اآلسيوية وقدرة منتخباتها 
عــلــى الــوقــوف بــصــالبــة أمـــام أقــوى 
ــة لـــلـــفـــوز  ــمــــرشــــحــ الـــمـــنـــتـــخـــبـــات الــ

بالبطولة.
وكـــان آل خليفة قــد حــرص على 
ــابـــعـــة مــــبــــاريــــات الــمــنــتــخــبــات  ــتـ مـ
اآلســيــويــة الــمــشــاركــة فــي نهائيات 
ــم؛ انـــطـــالقـــا مـــن دعــمــه  ــالـ ــعـ كــــأس الـ

المستمر لممثلي الــقــارة الصفراء 
في المحفل العالمي الكبير.

ــالــــص تــمــنــيــاتــه  وأعــــــــرب عــــن خــ
ــــق  ــألـ ــ ــتـ ــ بـــــاســـــتـــــمـــــرار الـــــنـــــجـــــاح والـ
ــان  ــابـ ــيـ ــيـــا والـ ــتـــرالـ لــمــنــتــخــبــات أسـ
ــا الــجــنــوبــيــة، الـــتـــي حققت  وكــــوريــ
 من خــالل تأهل 3 

ً
 تاريخيا

ً
إنــجــازا

منتخبات آسيوية إلــى دور الـــ 16 

للمرة األولى في تاريخ كأس العالم.
وقـــال رئــيــس االتــحــاد اآلســيــوي 
لكرة القدم: »أود أن أعرب عن خالص 
ــيــــات بـــالـــنـــجـــاح لــمــنــتــخــبــات  ــنــ األمــ
أســــتــــرالــــيــــا، والــــــيــــــابــــــان، وكــــوريــــا 
 
ً
الــجــنــوبــيــة الـــتـــي صــنــعــت إنـــجـــازا
، حيث إن أسرة كرة القدم 

ً
تاريخيا

 خلفهم، 
ً
 واحدا

ً
اآلسيوية تقف صفا

على أمل أن يواصلوا تقديم أفضل 
عروض قارة آسيا منذ كأس العالم 
2002 في كوريا الجنوبية واليابان«.

كما أشاد آل خليفة بالمستويات 
الــــمــــمــــيــــزة الــــتــــي قــــّدمــــتــــهــــا جــمــيــع 
الــمــنــتــخــبــات اآلســــيــــويــــة الــــــ 6 فــي 
دور الــمــجــمــوعــات، ومــــن ضمنها 
المنتخبات التي ودعــت المنافسة 
ــن الـــــــدور األول، بـــعـــد أن قـــّدمـــت  مــ
 تستحق الفخر أمام بعض 

ً
عروضا

أفضل المنتخبات في العالم.
وذكـــر: »نحتاج فقط للنظر إلى 
الــعــروض التي قّدمتها السعودية 
والــيــابــان فــي الــجــولــة االفــتــتــاحــيــة 
ــام كــل مــن األرجــنــتــيــن وألــمــانــيــا  أمــ
على الــتــوالــي، كــال الفريقين أظهرا 
شــخــصــيــة قــويــة ونــجــحــا فـــي قلب 
تأخرهما بهدف، لينجحا في منح 
جماهير كرة القدم بكل أرجاء العالم 
عودة قوية تعتبر من ضمن األبرز 
في التاريخ الحديث لكأس العالم«.
)د ب أ(

الشيخ سلمان آل خليفة

ميسى يسجل الهدف األول في مرمى المنتخب األسترالي )رويترز(

ميسي يجنب التانغو ميسي يجنب التانغو 
مفاجآت الكنغرمفاجآت الكنغر

 مع زمالئه )د ب أ(
ً
ميسي محتفال

    المباراة في سطور

المباراة: األرجنتين - أستراليا 1-2
الملعب: استاد أحمد بن علي في الريان

ً
الجمهور: 45032 متفرجا

الدور ثمن النهائي
الحكم: البولندي سيمون مارتشينياك

األهداف:
األرجنتين: ليونيل ميسي )35(، خوليان ألفاريس )57(

أستراليا: إنسو فرنانديس )77 خطأ في مرمى منتخب بالده(

اإلنذارات:
أستراليا: جاكسون إيرفاين )15( وميلوش ديغينيك )38(

التشكيلتان:
األرجنتين: إيميليانو مارتينيس - ماركوس أكونيا )نيكوالس 
تاليافيكو، 72(، نــيــكــوالس أوتــامــنــدي، كريستيان رومــيــرو، 
ناهويل مولينا )غونسالو مونتييل، 80( - إنسو فرنانديس، 
ــاك ألــيــســتــر )إيــســيــكــيــيــل  ــ ــو دي بــــــول، ألــيــكــســيــس مـ ــ ــغـ ــ رودريـ
باالسيوس، 80( - أليخاندرو غوميس )ليساندرو مارتينيس، 
50(، خوليان ألفاريس )الوتارو مارتينيس، 71(، ليونيل ميسي.

المدرب: ليونيل سكالوني
أستراليا: ماثيو راين - ميلوش ديغينيك )فران كاراتشيتش، 
72(، كـــاي رولــــز، هــــاري ســـوتـــار، عــزيــز بــهــيــتــش، آرون مـــوي - 
رايــلــي مــاكــغــري )كــريــغ غــودويــن، 58(، كيانو بــاكــوس )أيــديــن 
هروستيتش، 58(، ماثيو ليكي )غارانغ كوول، 72( - جاكسون 

إيرفاين، ميتشل ديوك )جايمي ماكالرين، 72(.
المدرب: غراهام أرنولد

)أ ف ب(

تأهل المنتخب األرجنتيني 
للدور ربع النهائي بتغلبه على 

المنتخب األسترالي بنتيجة 
2-1 في الدور ثمن النهائي 

من المونديال.

بــلــمــســة ســحــريــة فـــي الــشــوط 
األول، قـــــاد الـــعـــبـــقـــري لــيــونــيــل 
ميسي منتخب األرجنتين إلى 
ربــع نهائي مــونــديــال قطر لكرة 
القدم بفوز صعب على أستراليا 
ــتــــاد أحــمــد  ــــس عـــلـــى اســ 2-1، أمـ
بــــن عـــلـــي فــــي الـــــريـــــان، لــيــضــرب 
 مــع 

ً
 نـــــاريـــــا

ً
ــغــــو« مـــــوعـــــدا ــانــ ــتــ »الــ

هولندا.
وافــتــتــح مــيــســي فـــي مــبــاراتــه 
ــــف فــــي مــســيــرتــه الــتــســجــيــل  األلــ
ــاف خــولــيــان  )ق35(، بــيــنــمــا أضــ
ألــفــاريــس الـــهـــدف الــثــانــي )57(، 
ثـــم قــلــصــت أســتــرالــيــا الــنــتــيــجــة 
بالنيران الصديقة، بعدما حّول 
إنسو فرنانديس الكرة بالخطأ 

في مرمى فريقه )77(. 
وتــلــعــب األرجـــنـــتـــيـــن أمـــام 
هولندا الفائزة على الواليات 

الــمــتــحــدة 3-1 فــي ربـــع النهائي 
الجمعة.

ولــم تخسر األرجنتين سوى 
ــلـــة مــن  ــلـــسـ ــــي سـ مـــــــرة واحـــــــــــدة فــ
 مــقــابــل 11 

ً
ــاراة )28 فـــــوزا ــبـ 40 مـ

تعاداًل(، كانت أمام السعودية 2-1 
فــي مستهل مــبــاريــاتــهــا فــي دور 

المجموعات في قطر.
ــا عــن  ــاريــ وغــــــاب أنـــخـــل دي مــ
الــتــشــكــيــلــة األرجــنــتــيــنــيــة بعدما 
 أمام بولندا )2-صفر( 

ً
خرج مصابا

في الجولة الثالثة األخيرة لدور 
المجموعات، ليحل أليخاندرو 
»بابو« غوميس بــداًل منه بعدما 

 أمام السعودية.
ً
لعب أساسيا

ودفـــــــــــــع الـــــــــمـــــــــدرب لــــيــــونــــيــــل 
ــالــــونــــي بــــالعــــب إشــبــيــلــيــة  ــكــ ســ
االسباني في المقدمة إلى جانب 
ميسي والشاب خوليان ألفاريس 
األساسي والهداف أمام بولندا.

وعلى غرار األرجنتين، شهدت 
 
ً
تــشــكــيــلــة »ســــــوكــــــروز« تــغــيــيــرا

 بإقحام كيانو باكوس في 
ً
وحيدا

الوسط بداًل من كريغ غودوين.
بـــعـــد 34 دقـــيـــقـــة عــقــيــمــة مــن 
ــن دون اي هــجــمــات  ــ الـــلـــعـــب مـ

خــطــيــرة، انــتــظــر األرجنتينيون 
تمريرة من نيكوالس أوتامندي 
ــل  ــ ــن داخـ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ وتــــســــديــــدة أرضـ
المنطقة مــن ميسي على يمين 
الـــحـــارس مــاثــيــو رايــــن الفــتــتــاح 
 رصيده إلى 

ً
التسجيل )35(، رافعا

3 أهداف في المونديال الحالي.
وقال ميسي عقب اللقاء: »لقد 
عانينا حتى الثانية األخيرة، لكن 
األهـــم انــنــا عــبــرنــا، كــانــت مــبــاراة 
ــم يــكــن لــديــنــا الــوقــت  صــعــبــة ولــ

المناسب للتعافي«.
ــــــــــــق عــــــــلــــــــى األجـــــــــــــــــــواء 

ّ
وعــــــــــــل

الجماهيرية الداعمة لفريقه في 
الـــمـــدرجـــات: »هــــذا احــتــفــال لــدى 
رؤيـــة كــل هــذا الجمهور، إنــنــا ال 
نلعب وحــدنــا وإلـــى جانبنا كل 
ــذا الــجــنــون، فـــاألجـــواء رائــعــة،  هـ
ويجب أن نبقى متحدين، سيكون 

امامنا مباراة صعبة«.

ميسي يفك النحس

وهــدف ميسي أمــام استراليا 
هـــــو هــــدفــــه األول فـــــي األدوار 
اإلقـــصـــائـــيـــة فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم، 
ــع لــــــه فــــــي مـــشـــاركـــتـــه  ــ ــاســ ــ ــتــ ــ ــ وال
الـــــــخـــــــامـــــــســـــــة، والــــــــــــــــ 789 فـــي 
مــســيــرتــه، حــســب وكــالــة »أوبــتــا« 

لإلحصاءات.

ــدأ  ــــي بــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــوط الـ ــ ــشــ ــ وفــــــــي الــ
 ،

ً
المنتخب األســتــرالــي ضــاغــطــا

ــرة مــن  ــ ــ ــيـــســـي كـ ــدد مـ ــ ــ بـــيـــنـــمـــا سـ
خارج المنطقة التقطها الحارس 

بسهولة )51(.
وضــــــــاعــــــــفــــــــت األرجــــــنــــــتــــــيــــــن 
النتيجة بعد ضغط على حامل 
الــكــرة أســفــر عــن ارتــبــاك مــن قبل 
الحارس راين ليقتنصها خوليان 
ألفاريس ويسددها في الشباك 
الخالية )57(، فــي ثــانــي اهــدافــه 

في المونديال.
وفــــــي فــــاصــــل راقـــــــــص، راوغ 
ميسي من منتصف الملعب أكثر 
من استرالي ليمرر إلى ألفاريس 
ليعيدها األخير إليه، لكن نجم 
بــاريــس ســـان جــرمــان الفرنسي 
فشل فــي التسديد بشكل مريح 

.)64(
ثم أخــرج سكالوني المهاجم 
ــاريـــس والـــمـــدافـــع مـــاركـــوس  ــفـ ألـ
أكـــــــونـــــــيـــــــا وأدخــــــــــــــــــل الوتـــــــــــــــارو 
مارتينيس ونيكوالس تاليافيكو 

.)71(

هدف التقليص 

وقـــلـــص الـــكـــنـــغـــر األســـتـــرالـــي 
ــيـــران الــصــديــقــة  ــنـ ــالـ الــنــتــيــجــة بـ
بعدما سدد البديل غودوين كرة 

 اصــطــدمــت 
ً
مــن حــوالــي 23 مــتــرا

ــانــــديــــس  بـــــالعـــــب الــــــوســــــط فــــرنــ
وخدعت الحارس )77(.

ــز بـــهـــيـــتـــش فــي  ــزيــ ــــل عــ ــــوغـ وتـ
منطقة الجزاء األرجنتينية ورواغ 
ــــدد  ــــدي وسـ ــنـ ــ ــامـ ــ ــكــــوالس أوتـ ــيــ نــ
كـــرة خــطــيــرة صــدهــا إيميليانو 

مارتينيس )82(.
وفـــي فـــورة أرجنتينية أهــدر 
الوتارو كرة سددها فوق المرمى 
بــعــد تــمــريــرة مـــن مــيــســي داخـــل 
الــمــنــطــقــة )89(، لــيــعــود ويــهــدر 
ــلــــة تـــــصـــــدى لــهــا  ــاثــ فـــــرصـــــة مــــمــ
ل 

ّ
الـــحـــارس )90+2(، بينما فض

ــة الــتــســديــد  ــقـ ــيـ ــعـــد دقـ مـــيـــســـي بـ
بنفسه لتعلو الكرة العارضة.

وأنقذ مارتينيس، كرة أخيرة 
من البديل غارانغ كــوول بعدما 
راوغ بسهولة تاليافيكو )7+90(، 
ليطلق الــحــكــم صــافــرة النهاية 

 تأهل األرجنتين.
ً
معلنا

وهـــي الــمــواجــهــة األولــــى بين 
الــمــنــتــخــبــيــن فـــي كــــأس الــعــالــم، 
بينما خــســرت أســتــرالــيــا للمرة 
ــاءات  ــ ــقـ ــ ــة فـــــي خـــمـــســـة لـ ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ الـ
أمــــام مــنــتــخــب مـــن قــــارة أمــيــركــا 

الجنوبية، مقابل تعادل.
)أ ف ب(
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فرنسا تتسلح بمبابيفرنسا تتسلح بمبابي  
الختراق سور بولندا الدفاعيالختراق سور بولندا الدفاعي

 على 
ً
بعد مرور 40 عاما

لقائهما الوحيد بنهائيات 
كــأس العالم لــكــرة الــقــدم، يــعــود منتخب 
فــرنــســا لــمــواجــهــة نــظــيــره الــبــولــنــدي في 
المونديال من جديد، في لقاء أوروبي 

خالص.
وســتــكــون حــمــلــة المنتخب 
الفرنسي للدفاع عن لقبه الذي 
حققه في المونديال الماضي 
بروسيا عام 2018 على المحك، 
حينما يالقي بولندا على ملعب 
»الثمامة« اليوم، في دور الـ 16 بكأس 

العالم قطر 2022.
وأثــــــــــــــــــــــــــار 
مــــــنــــــتــــــخــــــب 
فــرنــســا قلق 
مـــحـــبـــيـــه قــبــل 
ــة فــي  ــيــ ــائــ ـــــوض األدوار اإلقــــصــ خــ
ــم صــــدارتــــه تــرتــيــب  ــ ــال قـــطـــر، رغـ ــديـ ــونـ مـ
مــجــمــوعــتــه فـــي الـــــــدور األول، فـــي ظل 
األداء المتذبذب الــذي قدمه خــالل دور 

المجموعات.
ــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي  ــنـ ــمـ ــد الـ ــ ــعـ ــ وصـ
لـــمـــرحـــلـــة خـــــــروج الـــمـــغـــلـــوب فــي 
ــا تـــواجـــد  الــــمــــونــــديــــال، بـــعـــدمـ
على قمة المجموعة الرابعة 
بــــرصــــيــــد 6 نــــــقــــــاط، عــقــب 
تحقيقه انتصارين وتلقيه 
 
ً
ــيــــدة، مــتــفــوقــا خـــســـارة وحــ
بــفــارق األهـــــداف الــعــام على 
أقرب مالحقيه منتخب أستراليا، 
المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي 
رافــقــه لمرحلة خـــروج المغلوب عــن تلك 

المجموعة.

بداية قوية... ولكن!بداية قوية... ولكن!

ــة الـــقـــويـــة لــمــنــتــخــب  ــدايــ ــبــ ورغـــــــم الــ
ــــوك« فـــي الــبــطــولــة بــفــوزه  ــديـ ــ »الـ
الساحق 4 - 1 على أستراليا 

في الجولة االفتتاحية للمجموعة، فقد 
اجـــتـــاز عــقــبــة مــنــتــخــب الـــدنـــمـــارك بشق 
األنـــفـــس، بــعــدمــا تــغــلــب عــلــيــه 2 - 1 في 
الدقائق األخيرة بالجولة الثانية، قبل أن 
يخسر صفر - 1 أمام المنتخب التونسي 

في ختام لقاءاته.
ودخــل منتخب فرنسا البطولة بدون 
ــبــــارزيــــن بسبب  الـــعـــديـــد مــــن نـــجـــومـــه الــ
ــة مــثــل كـــريـــم بــنــزيــمــة ونــجــولــو  ــابــ اإلصــ
كانتي وبول بوغبا، كما أصيب لوكاس 
هيرنانديز خالل البطولة بقطع في الرباط 

الصليبي للركبة.
ودفع ذلك ديشان لالستعانة بمجموعة 
من العناصر البديلة في القائمة األساسية 
للفريق التي خاضت لقاء تونس، خشية 

تعرض المزيد من النجوم لإلصابة.
وتــبــدو جميع األوراق الــرابــحــة التي 
 جاهزة 

ً
يمتلكها منتخب فرنسا حاليا

لمواجهة بولندا، بقيادة كيليان مبابي 
ــطــــوان  ــــان وأنــ ــــومـ ــثـــمـــان ديــمــبــلــي وكـ وعـ
 فـــي مرمى 

ً
غـــريـــزمـــان، الــــذي أحــــرز هـــدفـــا

»نسور قرطاج« في اللحظات األخيرة قبل 
أن يتم إلغاؤه بداعي وقوعه في مصيدة 

التسلل.
ولـــــــن تــــكــــون مـــواجـــهـــة 
ــذي  ــ مـــنـــتـــخـــب بــــولــــنــــدا، الـ
يعود للظهور فــي األدوار 

اإلقــصــائــيــة لــلــمــونــديــال 
للمرة األولى منذ نسخة 

ــة عــــــــــام 1986  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
فــــــي الـــمـــكـــســـيـــك، 

مواجهة سهلة 
على المنتخب 

الفرنسي.
وبـــــــــــــــــعـــــــــــــــــد 
ظهوره الباهت 
فــــــــــــي نــــســــخــــة 
كــــــــأس الـــعـــالـــم 
الــمــاضــيــة قبل 
4 أعــــــوام الــتــي 

شــهــدت خــروجــه مــن دور المجموعات، 
استعاد منتخب بولندا الكثير من بريقه 
الـــذي فقده لفترة طويلة فــي المونديال 

بالنسخة الحالية.
وتخطى المنتخب البولندي الــدور 
األول، بعدما احــتــل الــمــركــز الــثــانــي في 
تـــرتـــيـــب مــجــمــوعــتــه بـــرصـــيـــد 4 نـــقـــاط، 
عقب الفوز في لقاء والتعادل في مباراة 

والخسارة في أخرى.
وافتتح منتخب بولندا مــشــواره في 
المجموعة الثالثة بالتعادل بدون أهداف 
مـــع مــنــتــخــب الــمــكــســيــك فـــي لـــقـــاء شهد 
إهدار نجمه روبرت ليفاندوفسكي ركلة 
جزاء، قبل أن يحرز نجم فريق برشلونة 
اإلسباني هدفه األول في مسيرته بكأس 
العالم ليقود الفريق للفوز 2 - صفر على 
منتخب السعودية فــي الجولة الثانية 

للمجموعة.
واختتم منتخب بولندا، الذي يشارك 
في المونديال للمرة التاسعة في تاريخه 
والثانية على التوالي، مشواره في مرحلة 
المجموعات بالخسارة صفر - 2 أمــام 

األرجنتين.

تألق تشيزنيتألق تشيزني

ــاراة  ــبــ ــمــ وشـــــهـــــدت الــ
أمــام المنتخب األرجنتيني 
تــصــدي فويتشيك تشيزني، 
حارس مرمى بولندا، لركلة جزاء 
مــــن لــيــونــيــل مــيــســي، 
ــتــــخــــب  ــنــ قـــــــــائـــــــــد مــ
»راقــصــو التانغو«، 
لـــــيـــــصـــــبـــــح ثـــــالـــــث 
حــــــارس مـــرمـــى في 
تـــاريـــخ الــمــونــديــال 
ــتـــصـــدى لــركــلــتــي  يـ
ــــي نــســخــة  جـــــــــزاء فــ
واحـــــدة بــالــبــطــولــة، 
واألول منذ تحقيق 

ــركـــي بــــــراد فــــريــــدل اإلنــــجــــاز ذاتــــه  ــيـ األمـ
بنسخة 2002.

 من 
ً
وكان تشيزني أنقذ ركلة جزاء أيضا

سالم الدوسري خالل لقاء المنتخبين 
الــبــولــنــدي والــســعــودي فــي البطولة 

الحالية.
وأثـــــار تــألــق تــشــيــزنــي فـــي ركـــالت 
الجزاء قلق ثنائي المنتخب الفرنسي 
أنــطــوان غــريــزمــان وويــلــيــام ساليبا، 
ــددا عــلــى ضـــــــرورة حسم  ــ الـــلـــذيـــن شــ
المباراة لمصلحة فريقهما قبل اللجوء 

لركالت الترجيح.
والــتــقــى المنتخبان في 
16 مــبــاراة مــا بين رسمية 

وودية، حيث كانت األفضلية 
للمنتخب الفرنسي الــذي حقق 8 

انتصارات، فيما فاز منتخب بولندا 
في 3 لقاءات، وخيم التعادل على 5 

مواجهات.
ورغم ذلك، فقد حسم المنتخب 
البولندي المواجهة الوحيدة التي 
جــرت بين المنتخبين في كأس 
العالم لمصلحته، حينما تغلب 
3-2 على فرنسا في مباراة تحديد 
المركزين الثالث والرابع بنسخة 
المسابقة عام 1982 في إسبانيا.

وستكون هذه هي المواجهة 
األولــــــى بــيــن الــمــنــتــخــبــيــن منذ 
لقائهما الودي األخير، الذي أقيم 
في 9 يونيو 2011 وانتهى بفوز 

فرنسا بهدف نظيف.
يــذكــر أن الــفــائــز مـــن هــذا 
الـــلـــقـــاء ســــوف يــلــتــقــي يــوم 
ــــي دور  ــادم فـ ــ ــقــ ــ ــ الـــســـبـــت ال
الــثــمــانــيــة مــــع الـــفـــائـــز من 
مباراة إنكلترا والسنغال.   
)د ب أ(

جيرو ولقب »الهداف التاريخي«جيرو ولقب »الهداف التاريخي«
تمّكن المهاجم أوليفييه جيرو مــن نسج قصته 
بتصميم وبصورة غير نمطية ليتحدى كل الصعاب 
والــتــحــديــات الــتــي واجــهــتــه فـــي مــســيــرتــه ويــصــبــح 
على مــشــارف دخــول الــتــاريــخ، حيث يكفيه تسجيل 
هدف واحد في مرمى بولندا األحد في ثمن نهائي 
مونديال 2022، ليصبح الهّداف القياسي للمنتخب 

الفرنسي.
في سن السادسة والثالثين، يحتاج المهاجم 
ــــد فــقــط ليتخطى  الــمــخــضــرم الــــى هــــدف واحـ
المهاجم تييري هنري وينفرد بالمركز االول 
فــي صــــدارة الــهــّدافــيــن الــتــاريــخــيــيــن لــبــالده 

ا(.
ً
)يتساوى الالعبان بـ 51 هدف

قبل عام، لم يكن المدرب ديدييه ديشان 
 كــريــم بنزيمة 

ّ
يــقــوم بــاســتــدعــائــه طــالــمــا أن

ــم مـــيـــالن  ــاجـ ــهـ ــن مـ ــكـ ــة، لـ ــاركـ ــمـــشـ ــلـ ــر لـ حــــاضــ
، وفاز بمكانه 

ً
 دائما

ً
االيطالي جعل نفسه خيارا

مّرة أخرى، ثم اّدت اصابة بنزيمة وغيابه عن 
.
ً
 أساسيا

ً
مونديال قطر بانتزاعه موقعا

وفي حال استحال على جيرو تخطي هنري، 
 العــبــيــن آخـــريـــن يــقــتــربــون 

ّ
فــســيــشــعــر بــالــنــدم الن

شيئا فشيئا، كزميله الحالي أنطوان غريزمان )42 
ــا(، والنجم الــشــاب كيليان مبابي الـــذي يتقدم 

ً
هــدف

 األمر هو مكافأة 
ّ
ا(، لذا فإن

ً
بشكل صاروخي )31 هدف

ال تعّوض لجيرو عن رحلة مذهلة مليئة بالمزالق 
والتحديات.

تألق جيرو، المولود في مدينة شامبيري، بشكل 
متأخر مقارنة بنجوم المنتخب الفرنسي عادة؛ بعد 
غرونوبل وإيستر وتور، بلغ أخيرا الدوري الفرنسي 
للدرجة االولى »ليغ1« في سن 23 عن طريق مونبلييه. 
تحت ابواب المنتخب الفرنسي لجيرو في نوفمبر 

ُ
وف

2011، وهو في الـ 25 عاما.
بعد بضعة أشهر، تحقق حلم آخر، بانتقاله الى 
الدوري اإلنكليزي الممتاز. في غضون خمس سنوات 
ــال، كــشــف »الــمــدفــعــجــي«  ــنـ ونــصــف فــي صــفــوف آرسـ

الفرنسي عن معدنه.
في الوقت نفسه، أصبح الرجل األساسي لديشان، 
الـــى جــانــب بــنــزيــمــة، ثــم بــدونــه بــمــجــرد غــيــاب العــب 

ريال مدريد.
بين الفترات الغزيرة والخالية، كما كان الحال في 
كأس العالم 2018 التي فاز بها المنتخب الفرنسي، 

يجد جيرو اإلجابة عن كل شيء.
وعندما تراجعت مكانته مع »الزرق« في عام 2022، 
كــان يلتهم كــل »فــتــات« بشهية الــغــول، ويقبل دوره 
كبديل لبنزيمة بينما ينتظر وقته. اليوم، يملك جيرو 
الفرصة لالنفراد بالرقم القياسي وإثبات قيمته التي 

استخف بها الكثيرون.
جيرو

الفرنسي مبابي
6:00م

فرنسا x بولندا

لوريس... مصدر ثقة »الديوك«لوريس... مصدر ثقة »الديوك«
فــــرض حــــارس منتخب فــرنــســا هــوغــو لــوريــس 
وقائده منذ عام 2010 نفسه في تشكيلة أبطال العالم 
من نهائي 

ُ
التي تواجه بولندا اليوم )األحـــد( في ث

 به« 
ً
 »موثوقا

ً
مونديال 2022، باعتباره قائدا

 يستطيع التواصل 
ً
« وشخصا

ً
و»هادئا

مع الجميع.
 ،)

ً
سيصبح الحارس )35 عاما

الــفــرنــســي األكـــثـــر مــشــاركــة في 
التاريخ، اليوم، بالتساوي مع 

ليليان تورام )142 مباراة(.
ــنـــوات،  ومـــــع مــــــرور الـــسـ
ــل مــن  ــفـ ــطـ ــبــــح هــــــذا الـ أصــ
كوت دازور حارس عرين 
كـــلـــيـــرفـــونـــتـــيـــن، الــمــركــز 
ــي لــمــنــتــخــب  ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
ــتــــح لــه  فــــرنــــســــا، الـــــــــذي فــ
ذراعــيــه عـــام 2008، بدعوة 
مــــن ريــــمــــون دومـــيـــنـــيـــك، ومـــن 

 للمنتخب من ِقبل لـــوران بــالن في 
ً
ثم تم تعيينه قــائــدا

نوفمبر 2010.
ن لوريس عالقة خاصة مع المدربين  وأينما ذهب، يكوِّ
الذين يعهدون إليه الثقة لحراسة العرين، ويعتمدون على 

قيادته بكلمات قليلة.
 المزج بين الرياضة 

ً
ويرفض بطل العالم 2018 أيضا

 قبل كأس العالم، عندما سارع للتخلي 
ً
والسياسة، وتحديدا

ل »إبقاء التركيز على لعبة 
َّ

عن شارة »حب واحد«، حيث فض
كرة القدم«. عندما يتعلق األمر باألمور الفنية، فإنه ال يتردد 
 إلى اختالالت في أداء المنتخب الفرنسي 

ً
في اإلشارة علنا

بدأ لوريس مسيرته في كرة المضرب قبل كرة القدم، ولم 
يختر منصب حارس المرمى عن طريق الصدفة، إذ يحتفظ 

ببعض االستقاللية والفردية داخل المجموعة.
 في إدارة حياته 

ً
هــذه االستقاللية التي يتبناها أيضا

المهنية، إذ ال يملك وكيل أعمال أو مستشارين رسميين، 
حتى لو كــان بإمكانه أن يحيط نفسه بهم، بل يتفاوض 
لوريس على عقوده بنفسه، ويدير اتصاالته بمفرده، وال 

 مواقع التواصل االجتماعي.
ً
يستخدم أيضا

تشيزني... الحصن المنيعتشيزني... الحصن المنيع
ل حــارس عرين منتخب بولندا، فويتشيك  يشكِّ
تشيزني، بالفعل الحصن األول في مواجهة فرنسا 
اليوم. مع خط هجوم خجول سجل هدفين فقط في 
ثالث مباريات بالمجموعة الثالثة، ُيعد تشيزني بين 

ر بثمن.  الخشبات الثالث ضمانة ال تقدَّ
وبعدما اهتزت شباكه مرتين فقط في المالعب 
القطرية، بات البولندي الحارس الذي منع أكبر عدد 

من األهداف.
دفعت كلمات تشيزني البعض لالبتسام، حتى إن 
االتحاد األوروبي )ويفا( أغاظه، على سبيل التحذير، 
بنشره على »تويتر« صور الهدف الذي سجله مهاجم 
باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي خالل 
المواجهة أمــام يوفنتوس اإليطالي بــدوري أبطال 

أوروبا في 2 نوفمبر.
ر تــشــيــزنــي، صــاحــب 69 مــبــاراة دولــيــة، قبل 

َّ
حـــذ

مواجهة األرجنتين »ليونيل ميسي، أدرسك!«. وبالفعل 
صــد حـــارس »الــســيــدة الــعــجــوز« ركــلــة جـــزاء نفذها 
»البرغوث«، لكن من غير أن يحول دون خسارة بالده.

 أثبت الحارس الفارع الطول )1.96م( جدارته 
بين الخشبات الــثــالث، بعدما صــد ركلة جــزاء 

لـــلـــســـعـــودي ســــالــــم الـــــدوســـــري بــالــجــولــة 
الــثــانــيــة، ليحافظ بعدها على نظافة 

شباكه أمام المكسيك.
في عام 2008، تعرض تشيزني، 
نــجــل الـــحـــارس الـــدولـــي الــســابــق 
ماتسيي، لكسر في كلتا يديه أثناء 
الــتــمــاريــن. وخــــالل كـــأس أوروبــــا 
2012 حصل على بطاقة حمراء 
في مباراته األولى، وفي عام 2016، 

عانى من االصابات.
، وخالل 

ً
لكن في سن الـ 32 عاما

ــرة،  ــيـ ــا األخـ ــمـ ثـــانـــي مـــشـــاركـــة، وربـ
فـــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم، يــبــدو 
 مع 

ً
أن الــبــولــنــدي تــصــالــح أخـــيـــرا

العناية اإللهية على أرض الملعب 
على األقل.

لم يحرق مدافع منتخب فرنسا جول كونديه المراحل في 
 على بلوغ أعلى المستويات 

ً
بداية مسيرته، لكنه كان مصّمما

 في صفوف ناديه برشلونة اإلسباني 
ً
وهو ما يعيشه حاليا

ومنتخبه الوطني.
ُولد في باريس، لكنه ترعرع في منطقة النديراس التي 
 عن مدينة بــوردو حيث انتقلت 

ً
تبعد حوالي 40 كيلومترا

والدته للعمل كساعية بريد عام 2000. بعد المدرسة، كان 
يمارس التسديد نحو الحائط.

ــر مع  وبــعــد خمسة مــواســم قضاها مــع النـــديـــراس وآخـ
سيرون، لفت أنظار أحد كشافي ال بريد أحد األندية المعروفة 
في تخريج الالعبين بالقرب من بوردو، بعمر الحادية عشرة.

ومن أجل تحاشي مصير الذين سبقوه ورحلوا عن الفريق 
من دون أي أفق، قام ال بريد باالتصال بنادي بوردو من اجل 

ان يتابعوا تطّور مستواه.
وسرعان ما انتقل الى بوردو، ويملك كونديه ذكاء في قراءة 
اللعب، وغالبا ما يأخذ المبادرة في االنقضاض على الكرة.

 عندما كان 
ً
ولفت االنظار في الفئة العمرية تحت 19 عاما

 لجيل ذهبي يضم اليه كال من أوريليان تشواميني 
ً
قائدا

)ريال مدريد حاليا( وغايتان بوسان، حيث قاده الى لقب بطل 
فرنسا عام 2017. ومنحه مدرب بوردو حينها األوروغوياني 
غوستافو بويت فرصته األولى في الفريق األول في يناير عام 
2018. وعلى الرغم من انتقاله الى اشبيلية عام 2019 ثم الى 
برشلونة الصيف الماضي، ال يزال كونديه يعود الى الجذور 

كلما سنحت له الفرصة.

إصابة ثيو هرنانديز
ذكــر االتــحــاد الفرنسي لكرة القدم أن الظهير 
األيسر ثيو هرنانديز لم يكمل التدريبات أمس 
األول قبل مواجهة بولندا فــي دور الــــ16 لكأس 
العالم اليوم، بسبب إصابته بكدمة بسيطة في 

الكاحل.
وقال االتحاد الفرنسي: »سيكون حاضرا في 
التدريب«، مشيرا إلى أن هرنانديز لن يشارك، كما 

هو مقرر، في كامل الحصة التدريبية التي ستقام 
على استاد جاسم بن حمد.

وهرنانديز هو الظهير األيسر الوحيد ضمن 
التشكيلة، بعد استبعاد شقيقه لوكا من البطولة، 
بسبب إصابة خطيرة بالركبة، تعرض لها في 
المباراة االفتتاحية التي فــازت بها فرنسا 1-4 
على أستراليا األسبوع الماضي.             )رويترز(

كونديه بلغ القمة من دون ضجة

مــيــخــنــيــيــفــيــتــش 
مدرب بولندا

ديـــــــــشـــــــــامـــــــــب 
مدرب فرنسا

البولندي ليفاندوفسكي

لوريستشيزني

https://www.aljarida.com/article/6632
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يــطــمــح منتخب الــســنــغــال إلــــى رد 
االعــتــبــار لــكــرة الـــقـــدم اإلفــريــقــيــة أمـــام 
منتخب إنــكــلــتــرا، حينما يلتقي معه 
ــدور الــــ16  الــيــوم فــي اســتــاد »الــبــيــت« بــ
لنهائيات كــأس العالم المقامة حاليا 

في قطر.
ومـــازالـــت جماهير الــقــارة السمراء 
تتذكر فــوز منتخب إنكلترا 3-2 على 
منتخب الكاميرون - بعد اللجوء للوقت 
اإلضــافــي- بــدور الثمانية في نسخة 
مونديال إيطاليا عــام 1990، ليحرم 
منتخب »األسود غير المروضة« من 
أن يصبح أول منتخب إفريقي يصعد 

للدور قبل النهائي في كأس العالم.
ويــــأمــــل الــمــنــتــخــب الــســنــغــالــي 
أن يـــذيـــق نــظــيــره اإلنـــكـــلـــيـــزي من 
نــفــس الـــكـــأس، الــتــي تــجــرع منها 
منتخب الكاميرون، وأن يطيح به 
مــن الــبــطــولــة رغـــم تــصــدره قائمة 

الترشيحات للتتويج باللقب.
ولــن يــكــون األمـــر سهال لفريق 
ــمــــدرب الــمــحــلــي ألـــيـــو سيسيه  الــ
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، فــــي ظــــل األداء 
المبهر الذي قدمه منتخب إنكلترا 
خالل مشواره بدور المجموعات في 

مونديال قطر. 

أقوى خط هجوم

وتأهل منتخب إنكلترا، الساعي للفوز 
بكأس العالم للمرة الثانية بعدما تــوج بها 
عــنــدمــا اســتــضــاف الــمــســابــقــة عــلــى مالعبه 
عام 1966، لــأدوار اإلقصائية عقب تصدره 
تــرتــيــب مجموعته بــرصــيــد 7 نــقــاط، حيث 
حقق انتصارين وتــعــادال وحــيــدا، ليصبح 
صـــاحـــب الــرصــيــد األعـــلـــى مـــن الــنــقــاط في 
الــــــــدور األول بــــاالشــــتــــراك مــــع مــنــتــخــبــي 
هولندا والمغرب، اللذين حققا الرصيد 
ذاته في مجموعتيهما، من إجمالي 
32 منتخبا شـــارك فــي مرحلة 

المجموعات.

واستهل منتخب إنكلترا مشواره في المجموعة 
الثانية بانتصار كاسح 6-2 على منتخب إيران في 
الجولة األولى، قبل أن يكتفي بالتعادل بدون أهداف 
مع منتخب الواليات المتحدة بالجولة الثانية، لكنه 
كشر عن أنيابه من جديد وفاز 3 - صفر على جاره 

منتخب ويلز في ختام لقاءاته بالمجموعة.
ويمتلك المنتخب اإلنكليزي أقــوى خط هجوم 
في البطولة حاليا باالشتراك مع منتخب إسبانيا، 
حيث كــانــا المنتخبين األكــثــر تسجيال فــي الــدور 
األول برصيد 9 أهداف. ويعاني غاريث ساوثغيت، 
المدير الفني لمنتخب إنكلترا، الــذي قــاده لحصد 
المركز الرابع في نسخة المسابقة الماضية بروسيا 
عام 2018، من حيرة الختيار تشكيلته األساسية 
للمباراة، في ظل وفــرة الجاهزين، خاصة في خط 
الهجوم. وتألق ماركوس راشفورد وفيل فودين في 
قيادة هجوم الفريق أمــام ويلز، حيث أحــرز األول 
هدفين فيما اكتفى الثاني بتسجيل هدف وحيد، 
علما بأنهما كانا بديلين في بداية البطولة للثنائي 

بوكايو ساكا ورحيم ستيرلينغ.

كما يضم المنتخب اإلنكليزي في صفوفه هاري 
كــيــن، هــــداف مــونــديــال روســيــا بــرصــيــد 6 أهــــداف، 
الذي مازال يبحث عن افتتاح رصيده التهديفي في 
النسخة الحالية للبطولة، باإلضافة إلى النجم الشاب 

جود بيلينغهام وجاك غريليش وماسون مونت.

حلم االنتصار

في المقابل، صعد منتخب السنغال، الذي خاض 
البطولة بدون نجمه المصاب ساديو ماني، جناح 
فريق بــايــرن ميونيخ األلــمــانــي، لـــدور الـــ 16 للمرة 
الثانية في تاريخه بكأس العالم، بعدما نال وصافة 
مجموعته بــدور المجموعات، برصيد 6 نقاط من 
انتصارين وخسارة وحيدة، ليمحو الصورة الباهتة 

التي بدا عليها في المونديال الماضي.
ــقـــاءاتـــه في  ــى لـ ــ وخـــســـر مــنــتــخــب الــســنــغــال أولــ
المجموعة األولى صفر- 2 أمام هولندا، لكنه استعاد 
عافيته من جديد في الجولة الثانية، التي تغلب 
خاللها 3-1 على منتخب قــطــر، قبل أن يــفــوز 1-2 

على اإلكوادور في لقائه 
األخير بالمجموعة.

ــم مــنــتــخــب  ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ويـ
الــســنــغــال، الــــذي تــوج 
بكأس األمم اإلفريقية 
ألول مــرة في تاريخه 
مطلع الــعــام الحالي، 

بـــــــــإقـــــــــصـــــــــاء نـــــظـــــيـــــره 
اإلنكليزي من المونديال، 

والصعود لــدور الثمانية في 
البطولة، ليكرر اإلنجاز الذي حققه 

في نسخة المسابقة عام 2002.
ويـــدرك سيسيه أنــه يتعين على 
فريقه االستعداد لنوع مختلف من 

المواجهات في دور الـ 16، وفي اللقاء 
األول الـــذي يجمع بين المنتخبين، 
يرغب منتخب السنغال في أن يصبح 

أول فريق إفريقي يتغلب على إنكلترا 
بكأس العالم.

وسبق للمنتخب اإلنكليزي أن التقى 
مع المنتخبات اإلفريقية في 7 مواجهات 

بالمونديال، حيث حقق خاللها 4 انتصارات 
وتعادل سلبيا في 3 مباريات.

)د ب أ(

راشفورد بأفضل مستوياتهراشفورد بأفضل مستوياته
سلك مهاجم منتخب إنكلترا 
 
ً
 طويال

ً
ماركوس راشفورد طريقا

ــيـــان   فــــي بــعــض األحـ
ً
وصـــعـــبـــا

الستعادة الثقة بنفسه، والتي 
بــدت محطمة، السيما بعد أن 
كان أحد ثالثة العبين أضاعوا 
ركـــلـــة تــرجــيــحــيــة تــســبــبــت في 
خــســارة إنــكــلــتــرا نــهــائــي كــأس 
أوروبــــــــــــــا صــــيــــف 2021 ضــد 

إيطاليا.
ــه فــــــي ركـــلـــتـــه  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــد إخـ ــعــ بــ
الــتــرجــيــحــيــة، عــــاش راشـــفـــورد 
 فــــي صــفــوف 

ً
 صـــعـــبـــا

ً
مـــوســـمـــا

مانشستر يونايتد، خاض فيه 
13 مباراة في الدوري اإلنكليزي 
الممتاز، وسجل 4 أهداف فقط، 
قــبــل أن يستعيد مــســتــواه في 

األشهر األخيرة.
انــتــزع مــركــزه فــي التشكيلة 
ــود  ــ الــرســمــيــة لــمــنــتــخــب »األســ

الثالثة«، بعد غيابه منذ 
إهداره ركلة الجزاء في 
نهائي البطولة القارية 

.
ً
قبل 16 شهرا

ــاد الــمــنــتــخــب  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ وقــــــــد اسـ
ــيــــزي بـــأفـــضـــل طــريــقــة  ــلــ ــكــ اإلنــ
مــمــكــنــة مــــن الـــحـــالـــة الــنــفــســيــة 
الرائعة التي يعيشها راشفورد 
، وذلك خالل مباراة فريقه 

ً
حاليا

ضــد ويــلــز، بتسجيله هدفين، 
أضافهما إلــى هــدف في مرمى 
إيــران سجله بعد 48 ثانية من 
، ليتساوى في 

ً
نزوله احتياطيا

صدارة ترتيب الهدافين برصيد 
3 أهداف.

والشك في أن راشفورد، الذي 
 للمرة األولى في 

ً
شارك أساسيا

الــمــونــديــال ضـــد ويـــلـــز، سجل 
، ليخوض مــبــاراة الــدور 

ً
نقاطا

من النهائي ضد السنغال من 
ُ
ث

البداية. يبقى أن يقود راشفورد 
ــى الـــكـــأس  ــ ــ مـــنـــتـــخـــب بــــــــالده إلـ
المرموقة، ليمحي آثــار الركلة 
المهدرة أمام إيطاليا، ويرسخ 
ــه فــــي تــــاريــــخ الـــكـــرة  ــمـ اسـ

اإلنكليزية.

ماغوايرراشفورد

شخصية مختلفة لماغوايرشخصية مختلفة لماغواير
 فــي 

ً
ــات مـــهـــمـــشـــا ــ ــ بـــعـــدمـــا بـ

صــفــوف مانشستر يــونــايــتــد، 
نتيجة أخــطــاء متكررة جعلت 
مــنــه مــحــط ســخــريــة كــثــر ممن 
 بـــــإدارة الــنــادي، 

ً
شــمــتــوا أيــضــا

التي وضعته على رأس ترتيب 
أغلى مدافعي العالم في 2019، 
ظهر هاري ماغواير في مونديال 
 
ً
قطر بشخصية مختلفة تماما
عما هــو عليه مــع »الشياطين 
الحمر«، وساهم بشكل أساسي 
من 

ُ
في قيادة منتخب بالده إلى ث

النهائي.
يدخل فريق المدرب غاريث 
ساوثغيت مواجهة اليوم وهو 
ل على ماغواير كي يكون  يعوِّ
صـــمـــام األمـــــــــام، كـــمـــا فـــعـــل في 
المباريات الثالث األولــى التي 
تــلــقــى فــيــهــا »األســــــود الــثــالثــة« 
ا فــي الفوز  هدفين فقط، وجـــاء

الساحق على إيران 2-6.
شكك كثر بقرار 

ســـــــاوثـــــــغـــــــيـــــــت 
ــاغـــوايـــر  ــم مـ ــ ضـ
إلـــــــــى تــشــكــيــلــة 

المونديال القطري، السيما أنه 
بـــات خــــارج حــســابــات الــمــدرب 
الــجــديــد لــيــونــايــتــد الــهــولــنــدي 
إريك تن هاغ وعن وجه حق، بعد 
سلسلة األخطاء التي ارتكبها 
منذ بداية الموسم. ولعب ابن 
 في خمس 

ً
 أساسيا

ً
الـ 29 عاما

فقط من مباريات يونايتد لهذا 
الموسم في جميع المسابقات 
ــــذي  بـــســـبـــب أدائـــــــــه الــــســــيــــئ، الـ
 على مبارياته 

ً
انسحب أيــضــا

هذا العام مع المنتخب الوطني.
وإلـــــــــــى جـــــانـــــب اإلســـــــــــــاءات 
الــتــي تــعــرض لــهــا مــن جمهور 
يونايتد، وجــد ماغواير نفسه 
عرضة لالنتقادات من مشجعي 
المنتخب الوطني، بعد سلسلة 
مــــــن الـــــمـــــبـــــاريـــــات الـــمـــخـــيـــبـــة، 
لدرجة أنــه وجهت له صفارات 
االستهجان قبيل مباراة ودية 
ــاج  ــعــ ــل الــ ــ ــاحـ ــ ــد سـ ضــــ
فـــي مـــــارس وقــبــيــل 
ــهــــة ضــد  ــمــــواجــ الــ
ــي  ألــــــــمــــــــانــــــــيــــــــا فــ
سبتمبر بــدوري 
األمم األوروبية.

ميندي... حارس عرين »أسود تيرانغا«
استعاد إدوار ميندي عافيته في حراسة المرمى، األمر الذي لعب 
 في تأهل السنغال لدور الـ 16 من مونديال قطر 2022، 

ً
 أساسيا

ً
دورا

عقب فوزها المثير على االكــوادور 2-1، وسيكون حضوره القوي 
أساسيا في محاوالت »أسود تيرانغا« بلوغ ربع نهائي كأس العالم 

للمرة الثانية في تاريخهم عندما يلتقون إنكلترا القوية األحد.
كانت قفزته الهائلة من مسافة قريبة أمــام القطري إسماعيل 

محمد، احدى أجمل محطات البطولة حيث حمى عرين فريقه.
»دودو« ميندي، كما كان يطلق عليه عندما كان حارس المرمى 
رقم 3 في مرسيليا الفرنسي، أثار بعض الشكوك ضد هولندا )0-2(، 

حيث غاب عن دقته الملحوظة في المباراة االفتتاحية.
لــم يكن لــدى الــمــدرب أليو سيسيه أي شــك فــي صفات حارسه 
، والــذي كان يعلم أيضا أنه بعد بداية 

ً
المخضرم البالغ 30 عاما

متفاوتة للموسم، كــان أمــام حــارس فريقه »الكثير ليثبته، لكنه 
رجل التحدي«.

وواجه ميندي، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2021، فضال 

عن الدور الحاسم الذي لعبه في أول لقب في كأس افريقيا فازت به 
السنغال في عام 2022، بالفعل بداية صعبة لموسم 2023-2022 
مع ناديه تشلسي االنكليزي، اثر الهدف الذي تلقاه في أغسطس، 
بعد مراوغة فاشلة ضد برندن آرونسون والتي عجلت بهزيمة الـ 

»بلوز« الثقيلة امام ليدز )0-3(.
ثم تعّرض إلصابة في الركبة في سبتمبر، وعند عودته أبقى 
الــمــدرب الــجــديــد غــراهــام بــوتــر االســبــانــي كيبا أريــســابــاالغــا في 
المرمى. لكن الحارس اإلسباني أصيب بدوره ضد برايتون ليعود 
مندي، علما ان تقارير صحافية تشير في األيام األخيرة إلى رغبة 

يوفنتوس اإليطالي بضّمه.
وجد حارس المرمى السنغالي مكانه، لكنه افتقد للبروز المعتاد، 
حيث غابت التصديات المذهلة التي اعــتــاد عليها المشجعون، 
وصــوال الى ادائــه خالل المباراة التي امــام هولندا، لكن مع تأهل 
السنغال لمواجهة إنكلترا األحد في ثمن النهائي، بات ميندي قادرا 

على القول انه لم ينته بعد.

إدوار ميندي
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ــتـــمـــر الــــــمــــــدرب دراغـــــــــان  يـــسـ
ســـتـــويـــكـــوفـــيـــتـــش فــــــي قــــيــــادة 
منتخب صربيا رغم الخروج من 
دور المجموعات من مونديال 
قــطــر 2022 بــعــد الــخــســارة من 
ــــي الـــجـــولـــة  ســــويــــســــرا 2 - 3 فـ

األخيرة.
وتحزم صربيا حقائبها دون 
ــوز فـــي الـــمـــونـــديـــال حيث  أي فــ
خسرت أمام البرازيل وسويسرا 
وحــــقــــقــــت نــــقــــطــــة وحــــــيــــــدة مــن 

التعادل مع الكاميرون.
وقـــــــــــــال ســــتــــويــــكــــوفــــيــــتــــش: 
»ســأبــقــى. سنخوض تصفيات 
ــــأس أمـــــــم أوروبـــــــــا  ــكـ ــ الــــتــــأهــــل لـ
ونتمنى تحقيق التأهل للمراحل 

.»
ً
النهائية بعد غياب 24 عاما

ــولــــى  كــــــــــان الـــــــــمـــــــــدرب قــــــــد تــ

المسؤولية في مارس 2021 من 
أجل مونديال قطر.

ــتـــش  ــيـ ــوفـ ــكـ ــويـ ــتـ وصـــــــــــرح سـ

عقب الهزيمة على يد سويسرا 
2-3 مــســاء أمـــس األول: »أهــنــئ 
ــلـــى الـــــفـــــوز، لــســنــا  ســـويـــســـرا عـ
سعداء بالنتيجة بالتأكيد لكننا 
واجهنا مشكالت منذ البداية. 
مشكالت بدنية، إصابات العبين 
مهمين حاولنا االستعانة بهم 
هــنــا. كــانــت هــذه الــعــوامــل تقف 

في وجهنا«.
وأضاف: »كافح الالعبون بكل 
ما أوتوا من قوة لكن كل ذلك لم 
يــكــن كــافــيــا فــي مــونــديــال بهذا 
المستوى. ال يسعني مطالبتهم 
ــوا قـــصـــارى  ــ ــذلـ ــ ــيء آخــــــــر. بـ ــشــ بــ

جهدهم«.
 )إفي(

ــنــــي لـــيـــونـــيـــل  ــيــ ــتــ ــنــ ــــل األرجــ ــتـ ــ احـ
مــيــســي والــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو والفرنسي كيليان مبابي 
الــعــنــاويــن األبــــرز، بــعــد أن تأهلت 
منتخباتهم من دور المجموعات 
لمونديال قطر 2022، لكن العديد 
 
ً
من الالعبين اآلخرين ارتقوا أيضا
إلــــى مـــصـــاف الــنــجــومــيــة فـــي هـــذا 

الحدث.
وتلقي وكالة فرانس برس نظرة 
ــن الـــمـــنـــتـــخـــبـــات  ــ ــوم مـ ــجــ عـــلـــى 5 نــ
الــمــشــاركــة الــذيــن بـــرزوا فــي الــدور 

األول من البطولة.

تايلر آدامز 

يتميز العب وسط ليدز يونايتد 
اإلنكليزي بالهدوء داخل الملعب 
وخــارجــه، حيث حــجــزت الــواليــات 
ــا فـــــي ثــمــن   لــــهــ

ً
ــتــــحــــدة مــــكــــانــــا الــــمــ

النهائي بفوز »نـــاري« على إيــران 
1-0 فــي الجولة األخــيــرة، واختير 
ــيـــركـــي قــبــل   لــلــمــنــتــخــب األمـ

ً
ــدا ــائــ قــ

نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم مــبــاشــرة، 
وكان الالعب البالغ 23 عاما قدوة 
يحتذى بها في قيادة خط وسط 
 إلـــى 

ً
شــــاب جـــــدا، إذ يــلــعــب جـــنـــبـــا

جنب مع وستون ماكيني ويونس 
موسى.

واستطاع أن يظهر قدرة عالية 
عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل فـــي الــمــواجــهــتــيــن 
 
ً
أمام إنكلترا وويلز، وأظهر أيضا
 ورباطة جأش ملحوظين، 

ً
نضجا

حيث تعامل ببراعة مــع أسئلة ال 
عالقة لها بكرة القدم قبل مباراة 

، ونالت 
ً
إيران المشحونة سياسيا

عروضه في قطر أنظار بعض أكبر 
األندية بأوروبا.

كودي جاكبو

كان المهاجم الهولندي الالعب 
ــذي ســـجـــل فــــي جــمــيــع  ــ ــد الــ ــيـ الـــوحـ
الـــمـــبـــاريـــات الـــثـــالث ضــمــن الــــدور 
األول، واستكمل مستواه المتألق 
ــنــــدي الـــى  ــهــــولــ ــنــــدهــــوفــــن الــ ــع آيــ ــ مـ
ــه مــن  ــدفــ ــر هــ ــم، وكــــســ ــالــ ــعــ ــــأس الــ كــ
كـــرة رأســـيـــة الــعــقــم الــتــهــديــفــي في 
المباراة االفتتاحية ضد السنغال 
قــبــل أن تــفــوز هــولــنــدا 2-0، ومنح 
الهولنديين التقدم بتسديدة قوية 
بالقدم اليسرى ضد اإلكوادور في 

التعادل 1-1. 
ومرة أخرى، قاد بالده الى الفوز 
بإنهاء جميل بقدمه اليمنى خالل 
الفوز على قطر 2-0، وقــال لويس 
فان خال مدرب هولندا عنه: »لديه 
«. إنها 

ً
كــل مــا يــلــزم ليصبح نــجــمــا

بــالــتــأكــيــد مــســألــة وقــــت فــقــط قــبــل 
ــــدوري الــهــولــنــدي  أن يــخــرج مــن الـ
ويــنــتــقــل إلــــى نــــاد أوروبــــــي كــبــيــر، 
حـــيـــث يـــعـــد مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

وجهة محتملة.

إنسو فرنانديس 

 في أي 
ً
لم يبدأ فرنانديس أساسيا

مباراة مع األرجنتين قبل كأس العالم، 
 
ً
 بارزا

ً
ه في قطر جعله عنصرا لكن أداء
في تشكيلة ليونيل سكالوني.

وخرج العب الوسط، البالغ 21 
، مــن مــقــاعــد الــبــدالء ليسجل 

ً
عــامــا

 ضــــد الــمــكــســيــك، ثــم 
ً
ــا ــعــ  رائــ

ً
هــــدفــــا

صنع الهدف الثاني لفريقه، بعد 
 في 

ً
أن بــدأ أول مــبــاراة له أساسيا

الفوز 2-0 على بولندا.
وانضم فرنانديس إلــى بنفيكا 
ــي مـــــــن ريــــــفــــــر بــــاليــــت  ــ ــالـ ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ الـ
األرجــنــتــيــنــي فـــي الــصــيــف، ولــفــت 
ــد فــريــقــه  ــاعـ األنــــظــــار بـــســـرعـــة، وسـ
ــدارة مــجــمــوعــتــه  ــ الــجــديــد عــلــى صـ
ــه ضــد  ــدفـ ــال، وهـ ــطــ فـــي دوري األبــ
المكسيك جعله ثاني أصغر هداف 

لألرجنتين في كأس العالم - بعد 
ليونيل ميسي.

جود بيلينغهام 

يـــشـــارك بــيــلــيــنــغــهــام فـــي بــطــولــتــه 
الدولية الثانية، بعد أن لعب لمنتخب 
إنكلترا في كأس أوروبا العام الماضي، 
ومن السهل أن ننسى أنه ال يــزال عمره 
 فقط، إذ أصبح العب بوروسيا 

ً
19 عاما

 ال يــتــجــزأ 
ً
ا ــد األلـــمـــانـــي جــــــزء ــونـ ــمـ دورتـ

مـــن خـــط وســـط غـــاريـــث ســاوثــغــيــت في 
قطر، وأعــلــن عــن نفسه بقوة بتسجيله 

 فــي فــوز إنكلترا على إيــــران 2-6. 
ً
هــدفــا

واكتسب الكثير من الخبرة في المباريات 
 
ً
الــكــبــيــرة مــع دورتــمــونــد، وبـــدا مــرتــاحــا
 إلــى جانب ديــكــالن رايـــس، حيث 

ً
تماما

تصدرت إنكلترا المجموعة الثانية.

يوشكو غفارديول

نجح نجم الدفاع الشاب في منتخب 
ــا، الــــــذي بـــــات بـــأمـــس الــحــاجــة  ــيــ كــــرواتــ
للتجديد، فــي إنــقــاذ بـــالده مــن الخروج 
ــام بــلــجــيــكــا فـــي الــلــحــظــات األخـــيـــرة،  ــ أمـ
إثـــر إبــعــاده مــحــاولــة خطيرة للمهاجم 

روميلو لوكاكو، وأصيب الالعب البالغ 
 بكسر في أنفه، وعانى من تورم 

ً
20 عاما

شــديــد حــول عينه اليمنى قبل أسبوع 
من البطولة بعد اصطدامه بزميل له في 
فريق اليبزيغ األلماني، لكن ذلك لم يؤثر 

على أدائه. 
ولم يبرز كرجل مقنع فحسب، بل ظهر 
 باعتباره حجر األساس لخط دفاع 

ً
أيضا

كرواتيا الذي تم اختراقه مرة واحدة فقط 
حتى اآلن. وقــال زالتكو داليتش مدرب 
كرواتيا: »إنــه أفضل مدافع في العالم«، 
: »حتى لو لم يكن اآلن رقم واحد، 

ً
متابعا

فإنه سيصبح رقم واحد.           )أ ف ب(
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 5 نجوم صاعدة تسحب البساط من المخضرمين
لفت العديد من الالعبين 
الصاعدين األنظار خالل 

مونديال قطر 2022، ولعل 
بعض هؤالء الشبان سحبوا 

البساط من النجوم الكبار 
 على ما قدموه مع 

ً
عطفا

منتخباتهم حتى اآلن.

كودي جاكبو نجم هولنداإنسو فرنانديس نجم األرجنتينتايلر آدامز نجم الواليات المتحدة

ياكين: كل شيء ممكن أمام البرتغال
ــر الــــفــــنــــي لــلــمــنــتــخــب  ــديــ ــمــ ــد الــ ــ ــ أكـ
السويسري، مراد ياكين، أنه استمتع 
« تأهل فيها فريقه 

ً
بـ »ليلة مؤثرة جدا

لدور الـ 16 لمونديال قطر 2022 بعد 
فوزه على صربيا )2-3(.

، ثم مررنا 
ً
»بدأنا بشكل جيد جــدا

بلحظة صعبة، لكن الفريق كان له رد 
فعل. كان هناك الكثير من المشاعر. 
ــرة الــــقــــدم، مــتــعــة عــنــدمــا  ــذه هـــي كــ هــ
تفوز«، هكذا لخص مدرب المنتخب 

السويسري ما حدث في المباراة.
ويعتقد ياكين أن فريقه يمكن أن 
 أكثر في البطولة، ويحذر 

ً
يحرز تقدما

منتخب البرتغال، الذي سيواجهه في 
دور الـ 16، بقوله »لقد حققنا نتيجة 
رائـــعـــة. الــبــرتــغــال؟ إذا بـــدأنـــا بشكل 
جيد ونجح تكتيكنا، فكل شــيء قد 

.»
ً
يكون ممكنا

ــا نــعــلــم أن صــربــيــا  ــنـ وأضـــــــاف »كـ
مضطرة للهجوم، وأنه سيكون لدينا 

لحظات للقيام بتحركات سريعة في 
ــــود مــســاحــات واســـعـــة على  ظـــل وجـ
األجــنــحــة. وهـــذه هــي الــطــريــقــة التي 

جاءت منها األهداف«.
؛ 

ً
وتابع »لقد لعبنا بشكل جيد جدا

العاطفة هائلة«.
ومـــن جــهــتــه، شـــدد صــاحــب هــدف 
الفوز بالمباراة، ريمو فرولير، على 
أنها »كانت ليلة مميزة. الهدف شيء 
ال يــصــدق، وخــاصــة فــي كـــأس عــالــم. 
نأمل أن يكون هناك احتفال كبير في 

سويسرا«.
وفازت سويسرا على صربيا )2-3( 
الجمعة لتحجز بطاقة التأهل الثانية 
عن المجموعة الخامسة بمونديال 

قطر إلى دور الستة عشر.
)إفي(

نفى كريستيانو رونالدو أن يكون 
قــد تــوعــد مــــدرب الــبــرتــغــال فــرنــانــدو 
سانتوس عندما تم استبداله خالل 
ــام كــوريــا  الــهــزيــمــة الــمــثــيــرة 1-2 أمــ
ــأس الـــعـــالـــم لــكــرة  الــجــنــوبــيــة فـــي كــ
القدم أمس األول، ليتأهل الفريقان 

لدور الـ 16.
ــدو، قــائــد منتخب  ــالــ وقــــال رونــ
الـــبـــرتـــغـــال، إن الــتــعــلــيــقــات الــتــي 
أدلى بها لدى مغادرته الملعب في 
الدقيقة 65، كانت تستهدف في الواقع 

 من كوريا الجنوبية.
ً
العبا

ــــالم بــرتــغــالــيــة  ــرت وســــائــــل إعــ ــ ــ وذكـ
أن العـــب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد وريـــال 
مدريد ويوفنتوس السابق، الذي رحل 
عــن الــنــادي اإلنكليزي الشهر الماضي، 
بــدا كأنه يتحدى سانتوس بسبب قــرار 
 لــغــة بــذيــئــة تــجــاه 

ً
اســتــبــدالــه مــســتــخــدمــا

المدرب.

ــه لــلــصــحــافــيــيــن  ــولـ ــدو قـ ــ ــالـ ــ ــقــــل عــــن رونـ ــ
ُ
ون

البرتغاليين: »ما حدث قبل تغييري، أن أحد 
العــبــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة طــلــب مــنــي الــنــزول 
بــســرعــة. طلبت منه أن يصمت ألنــه ال يملك 
أي سلطة. لم يكن هناك خالف )مع المدرب(«.

( إلى معادلة الرقم 
ً
ويسعى رونالدو )37 عاما

القياسي البرتغالي ألعلى حصيلة من أهداف 
كـــأس الــعــالــم الــمــســجــل بــاســم إيــزيــبــيــو، الــذي 
سجل تسعة أهداف في كأس العالم 1966 في 
إنكلترا، وهي البطولة الوحيدة التي خاضها 

في نهائيات كأس العالم.
وأصــبــح رونـــالـــدو األســـبـــوع الــمــاضــي أول 

العب يسجل في خمس نسخ لكأس العالم.
 على سؤال للصحافيين بشأن واقعة 

ً
وردا

 
ً
اســتــبــدال رونـــالـــدو، قـــال ســانــتــوس، إن العــبــا
 فــي تصريحاته تجاه 

ً
مــن كــوريــا كــان عــدائــيــا

رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.
 مع 

ً
وأوضـــح ســانــتــوس: »شــاهــدت تالسنا

العب من كوريا، وال شك لدي بشأن ما حدث«.
مراد ياكين

الم قِلق على مستقبل »المانشافت«
ــائــــد  ــيــــب الم قــ ــلــ ــيــ يــــشــــعــــر فــ
المنتخب األلماني لكرة القدم 
بـــالـــقـــلـــق بــــشــــأن قـــــــدرة الـــفـــريـــق 
ــلـــى الـــمـــنـــافـــســـة فــي  الــــحــــالــــي عـ
بطولة أمم أوروبا »يورو 2024«، 
الـــتـــي تـــقـــام فــــي ألـــمـــانـــيـــا، بــعــد 
الخروج المبكر من بطولة كأس 

العالم في قطر.
وكــتــب فـــي مــقــال لمجموعة 
ــيــــة  ــانــ شــــبــــكــــة الــــتــــحــــريــــر األلــــمــ
»دويتشالند« اإلعالمية: »يبدو 
أن الفريق ال يوجد به قيادة. اآلن 
عــلــيــنــا الــبــحــث عـــن األشــخــاص 
المناسبين، بالنظر إلى أن يورو 
 ،

ً
ستقام في البالد بعد 18 شهرا

حــيــث إن نــتــيــجــة كــــأس الــعــالــم 
كارثية«.

وانتقد الم على وجه التحديد 

الــعــمــل الــدفــاعــي لــلــفــريــق خــالل 
البطولة في قطر.

وكــتــب العـــب بـــايـــرن ميونخ 

 ما يكون لديك 
ً
السابق: »دائــمــا

الـــشـــعـــور أن بــإمــكــانــك الــتــفــوق 
على المنافس وصنع الفرص، 
الدفاعية  لكننا نفتقر للبنية 
 
ً
ــا ــابــــوســ واالســــــتــــــقــــــرار. كـــــــان كــ
ــر فــي  ــلــــحــــارس مــــانــــويــــل نــــويــ لــ
بعض األوقات، بالنظر إلى عدد 
الــمــرات الــتــي ظهر فيها العبو 
الفرق المنافسة من دون رقابة 

أمامه«.
ومع ذلك يعتقد الم أن هناك 

إمكانية للتحول.
وقــال الم: »لدينا العديد من 
الـــالعـــبـــيـــن الـــجـــيـــديـــن، مـــواهـــب 
عــظــيــمــة مــثــل جــمــال مــوســيــاال، 
وليروي ساني، وسيرج نابري، 
ــاي هــافــيــرتــز. ولــكــن عليهم  وكــ
تحّمل المسؤولية«.       )د ب أ(

ستويكوفيتش باٍق في منصبه فتح باب تقديم الطلبات 
لمساعدات األندية

أطلق االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( أمس عملية تقديم 
طلبات لبرنامج المساعدات المخصصة لألندية، الذي سيوزع 
من خالله 209 ماليين دوالر بين مختلف األندية حول العالم.

وستقوم أعلى هيئة عالمية لكرة القدم بتعويض األندية عن 
كل يوم يبقى فيه الالعبون بالمسابقة، بما في ذلك فترة اإلعداد 
الرسمية، وسيتعين على األندية تقديم طلب لها عبر اإلنترنت 

على منصة »كرة القدم االحترافية« التابعة لفيفا.
ووزع »فيفا« بالفعل، من خالل هذه المبادرة، نفس هذا المبلغ 
 في ختام كأس العالم 

ً
 عضوا

ً
 تابعا لـ 63 اتحادا

ً
على 416 ناديا

2018 في روسيا.
وستتمكن األنــديــة مــن خـــالل المنصة مــن طــلــب دفـــع نحو 
10 آالف دوالر عن كل يوم يخضع فيه العبوها اللتزامات مع 
منتخبات بالدهم خالل مونديال قطر 2022 وفي المعسكرات 
السابقة، وستحصل على التعويضات جميع األندية التي لعب 
بصفوفها العبون في العامين السابقين لبطولة كأس العالم.

ستويكوفيتشفيليب الم

رونالدو ينفي توعده سانتوس

البرازيل تفتقد جيسوس وتيليس
ذكر تقرير إعالمي أن المنتخب 
الـــبـــرازيـــلـــي لـــكـــرة الـــقـــدم سيفتقد 
جهود المهاجم غابرييل جيسوس، 
والــمــدافــع ألــيــكــس تيليس، خــالل 
مــا تبقى مــن مــبــاريــات فــي بطولة 
كأس العالم المقامة بقطر بسبب 

اإلصابة.
 للتقرير الـــذي نشر في 

ً
ووفــقــا

ــة »جــلــوبــو ســـبـــورتـــي. كـــوم«  ــوابـ بـ
ــــس الـــســـبـــت، أظــهــر  اإلخــــبــــاريــــة أمـ
تقييم آخــــر جــــرى بــعــد الــخــســارة 
صفر - 1 أمام المنتخب الكاميروني 
الجمعة، أن الثنائي تعرض إلصابة 

في الركبة.
كـــان جــيــســوس يشعر بالفعل 
بــآالم قبل انطالق منافسات كأس 
العالم، ويحتاج إلى شهر للتعافي، 
ــاٍف ليغيب عما  ــذا أكــثــر مــن كــ وهــ
تــبــقــى مـــن مــبــاريــات فـــي البطولة 
بقطر. وربما يحتاج أليكس تيليس 
إلى جراحة بعدما ترك ملعب مباراة 
أمـــس األول الــجــمــعــة، وهـــو يبكي 
بعد اصطدامه بأحد العبي الفريق 

المنافس.

ولم يؤكد االتحاد البرازيلي لكرة 
القدم حتى اآلن ما إذا كانت بطولة 
كأس العالم انتهت بالنسبة لهذين 

الالعبين أم ال.
وتــتــضــمــن قــائــمــة الــمــصــابــيــن 
للمنتخب البرازيلي كال من الظهير 
األيــمــن دانــيــلــو، والــظــهــيــر األيــســر 
ــانــــدرو، ونــجــم الــفــريــق  ألــيــكــس ســ

نيمار.

غابرييل جيسوس

تيتي: علينا توخي الحذر في األدوار اتيتي: علينا توخي الحذر في األدوار اإلإلقصائيةقصائية
ذكـــر الــمــديــر الــفــنــي للمنتخب 
الـــبـــرازيـــلـــي لـــكـــرة الـــقـــدم أديـــنـــور 
بــاتــشــي )تــيــتــي( أنـــه يتعين على 
فــريــقــه أن يـــكـــون حـــــذرا جــــدا في 
األدوار اإلقصائية ببطولة كأس 
العالم، حيث يأمل الفريق عودة 

نيمار من اإلصابة.
وخــســر الــمــنــتــخــب الــبــرازيــلــي 
أمام نظيره الكاميروني صفر - 1، 
أمــس األول الجمعة، لكنه حافظ 
على صدارته للمجموعة السابعة، 
مما يعني أنــه سيواجه منتخب 
كوريا الجنوبية في الدور الثاني، 

بدال من البرتغال.
وســــهــــلــــت خـــــســـــارة إســـبـــانـــيـــا 
ــمـــة مــنــتــخــب  ــهـ ــيـــس مـــــن مـ ــمـ ــخـ الـ
الــبــرازيــل فــي دور الــثــمــانــيــة، إذا 
تــأهــل لـــه، حــيــث ســيــواجــه الفائز 
من مباراة دور الـ 16 التي تجمع 
بين الــيــابــان وكــرواتــيــا، فــي دور 

الثمانية.

وبــغــض الــنــظــر عــن المنافس، 
ســيــشــعــر الــمــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي 
ــة مـــع عـــودة  ــراحــ بــالــمــزيــد مـــن الــ
نيمار للمشاركة في المباريات، 
لكنه حتى اآلن لم يتدرب بالكرة 
عقب إصابته في المباراة األولى.

وأضــــــــــاف طـــبـــيـــب الــمــنــتــخــب 
البرازيلي رودريغو السمار: »مع 
ــــود 72 ســـاعـــة قــبــل الــمــبــاراة  وجـ
المقبلة، فإن الوقت يقف بجانبنا. 

مازالت لدينا احتماالت«.
وســــــــــــــــواء مــــــــع وجـــــــــــــود نـــجـــم 
المنتخب أو بــدونــه، فـــإن مــدرب 
ــا،  ــالـــرضـ ــــن يـــشـــعـــر بـ ــــل لـ ــــرازيـ ــبـ ــ الـ
وأوضـــح: »الــبــرازيــل خسرت أمــام 
الكاميرون. البرتغال خسرت أمام 
كوريا الجنوبية. فرنسا خسرت 
أمــام تــونــس. األرجنتين خسرت 
أمام السعودية. أعتقد أن النتائج 
 :

ً
تــتــحــدث عـــن نــفــســهــا«، مــضــيــفــا

ــذه كــانــت مــبــاريــات  »أعــتــقــد أن هـ

. ال أعتقد أن 
ً
قــويــة وصعبة جـــدا

بإمكاننا أن نفكر أن أي موقف 
ســابــق يــمــكــن أن يــســهــل األمــــور. 

يجب أن نكون حذرين للغاية«.
 في 

ً
وتــابــع: »كــنــا حــذريــن جـــدا

ــام الـــكـــامـــيـــرون. كنا  ــ ــاراة أمـ ــبـ ــمـ الـ
ــل األمــــــور على  ــك. اتـــخـــذنـــا كـ ــذلـ كـ
محمل الجد. كان لديهم مزاياهم، 
لعبوا بشكل عمودي جيد للغاية. 
لديهم الجدارة لتحقيق الفوز مثل 
:»ال 

ً
تــونــس واآلخــــريــــن«، مــضــيــفــا

يمكننا أن نقول إنها كانت مباراة 
سهلة وكانت لدينا األفضلية. ال 

يمكننا قول هذا«.
وأجرى تيتي 9 تبديالت على 
ــلـــي،  تــشــكــيــل الــمــنــتــخــب الـــبـــرازيـ
 مختلفين عن 

ً
واخــتــار 11 العــبــا

الــتــشــكــيــلــة الــتــي بــــدأت الــبــطــولــة، 
ــه قــــــــال: »مـــــــن خــــســــر؟ كـــلـــنـــا.  ــنـ ــكـ لـ
ــانـــت مــشــتــركــة،  ــا كـ ــنـ ــعـــداداتـ ــتـ اسـ
انتصاراتنا وهزائمنا مشتركة«.

ودعا إلى الشعور بالخسارة، 
ــــأس الــعــالــم ال يمنحك  ــال: »كـ ــ وقــ
فرصة ثانية، ولكن في هذه المرة 
منحها لــنــا، ويــجــب أن نــركــز 24 
 
ً
ساعة، وأن نعاني 24 ساعة، وغدا

ستبدأ استعداداتنا«.
 )د ب أ(

تيتي مدرب البرازيل

رونالدو والمدرب سانتوس
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مهرجان »الفيفا« للمشجعين يتخطى حاجز المليون 
اســـــتـــــقـــــبـــــل مـــــــهـــــــرجـــــــان »الـــــفـــــيـــــفـــــا« 
ــدع  ــ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــقـ ــ ــديـ ــ ــلــــمــــشــــجــــعــــيــــن، فـــــــي حـ لــ
بالعاصمة القطرية الــدوحــة، أكثر من 
مليون زائر منذ افتتاحه في 19 نوفمبر 
الماضي، قبيل انطالق منافسات كأس 
العالم 2022 التي تتواصل منافساتها 

حتى 18 الجاري.
وحصل المشجع رقــم مليون، وهو 
ــتــــار، عــلــى  مــــصــــري يــــدعــــى هـــيـــثـــم مــــخــ
تذكرتين لحضور نهائي كــأس العالم 
فــي اســتــاد لــوســيــل، إضــافــة إلـــى الــكــرة 

الرسمية للبطولة، تحمل توقيع عدد 
من أساطير كرة القدم.

وعــقــب اإلعـــالن عــن فـــوزه بالجائزة، 
قـــــال هـــيـــثـــم الـــــــذي يـــقـــيـــم فــــي قــــطــــر: »ال 
ــر رقــــم مــلــيــون  ــزائـ أكــــاد أصــــدق أنــنــي الـ
فــي مــهــرجــان الفيفا للمشجعين. لقد 
جئت إلى موقع المهرجان لالستمتاع 
ــا لـــبـــثـــت أن  ــ ــقـــراتـــه الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة، ومــ ــفـ بـ
وجــدت نفسي أقــف على المسرح أمــام 
اآلالف من جمهور المهرجان، وأحمل 
عة من أساطير كرة القدم 

ّ
كرة قدم موق

ــــي يـــدي  ــور، وفـ ــ ــــد دي بــ ــالـ ــ كــــافــــو، ورونـ
األخـــــرى تــذكــرتــان لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة 
في المونديال. هو بال شك أمــر مذهل 

بالنسبة لي«.
وأكــــد أنـــه يــأمــل أن تــشــهــد الــمــبــاراة 
النهائية منافسة بين األرجنتين بقيادة 
مــيــســي والــبــرتــغــال بــقــيــادة رونـــالـــدو، 
متوقعا أن تــكــون مــبــاراة ممتعة على 
أرضــيــة اســتــاد لوسيل، أكبر اســتــادات 
المونديال، بحضور أكثر مــن 88 ألف 
مــشــجــع، فــي خــتــام مــنــافــســات النسخة 

األولى من البطولة في العالم العربي.
ــريـــحـــات  ــي تـــصـ ــ وأضـــــــــــاف هـــيـــثـــم فــ
نــشــرهــا »الــفــيــفــا«: »أشـــجـــع، إلـــى جانب 
منتخب بــالدي مصر، الــذي لم يحالفه 
ــأهـــل لـــلـــمـــونـــديـــال، فــريــق  ــتـ ــالـ الــــحــــظ بـ
السيليساو، لكنني أتمنى هذه المرة أن 
يجمع نهائي البطولة بين األرجنتين 
والبرتغال، ليستمتع العالم بمشاهدة 
ي كرة القدم ميسي ورونالدو 

َ
أسطورت

يتنافسان في نهائي كأس العالم، وربما 
في آخر مشاركة لهما في المونديال«.

وحــــــول تــجــربــتــه فــــي قـــضـــاء الـــيـــوم 
بــالــمــهــرجــان، قـــال هــيــثــم: »كـــان متحف 
الــفــيــفــا الــمــفــضــل لــــدي، لــقــد استمتعت 
بـــرؤيـــة مــجــمــوعــة رائـــعـــة مـــن قــمــصــان 
مــنــتــخــبــات شـــاركـــت فـــي كــــأس الــعــالــم، 
ويعود تاريخها إلى النسخة األولى من 
المونديال. األجواء رائعة هنا، بوجود 
آالف األشخاص من جميع أنحاء العالم، 
ــد مـــن الــفــعــالــيــات والـــعـــروض  ــديـ ــعـ والـ

الموسيقية المختلفة«.
)د ب أ(

الغضب يسيطر على العبي أوروغواي
سيطرت حالة من الغضب على العبي 
منتخب أوروغـــواي، بعد إقصائهم من 
مــونــديــال قــطــر 2022، عــلــى الـــرغـــم من 
تحقيقهم الفوز على غانا 2 - صفر، في 

ختام مباريات دور المجموعات.
واحـــتـــل أوروغــــــــواي الــمــركــز الــثــالــث 
برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع كوريا 
الــجــنــوبــيــة )الـــثـــالـــث( بــالــنــقــاط وأيــضــا 
بفارق األهـــداف، لكن األخير تأهل ألنه 

سجل أهدافا أكثر.
ــــواي  وتــهــجــم عـــدد مــن العــبــي أوروغـ
عــلــى حــكــم الـــمـــبـــاراة دانــيــيــل سيبيرت 
بـــطـــريـــقـــة هـــمـــجـــيـــة، كـــمـــا أن الــمــهــاجــم 
ايدينسون كافاني شوهد وهو يحطم 
ــاء مــــغــــادرتــــه أرض  ــنــ شـــاشـــة »var« أثــ
الملعب في تصرف غير أخالقي إطالقا.

ــــى األوروغــــوايــــانــــي  مــــن جـــهـــتـــه، ادعــ

لويس سواريز أن االتحاد الدولي لكرة 
الــقــدم )فــيــفــا( »دائــمــا ضــد أوروغـــــواي«، 
ــي كـــأس  ــه فــ ــاتـ ــاركـ بـــعـــدمـــا انـــتـــهـــت مـــشـ
العالم وهو يبكي عقب الخروج من دور 

المجموعات بمونديال قطر.
واستبدل سواريز قبل نهاية اللقاء، 
ووقف عاجزا عندما قام الحكم بحرمان 
ــانـــي، زمــيــلــه بمنتخب  ــافـ ــنـــســـون كـ إديـ
ــن الـــحـــصـــول عــلــى ركــلــة  أوروغـــــــــواي، مـ
جزاء في وقت متأخر من المباراة، بعد 

سقوطه في منطقة جزاء غانا.
وشــعــر ســـواريـــز أنـــه ادعــــاء منطقي، 
ــر أيـــضـــا أنـــــه مــــن حــــق مــنــتــخــب  ــبـ ــتـ واعـ
أوروغــــــواي الــحــصــول عــلــى ركــلــة جــزاء 
مطلع الشوط الثاني بعد سقوط داروين 

نونيز.
ورغم أن الحكم دانييل سيبيرت قيم 

واقــعــة نــويــنــز فــي الــشــاشــة الــمــوجــودة 
بجانب الملعب، إال أن الحكم استقر على 

عدم احتساب ركلة جزاء.
وأوضح سواريز أن منتخب البرتغال، 
متصدر المجموعة، حصل على ركلة 
ــام أوروغــــــواي،  ــزاء مــثــيــرة لــلــجــدل أمــ جــ
في المباراة التي جمعتهما، وقال إنها 
مؤلمة عندما يحسم التأهل بناء على 

فارق األهداف.
ودعا »فيفا« إلى تقديم توضيح بشأن 
ــــاس الــمــنــطــقــي الحــتــســاب ركـــالت  األســ
الترجيح، مضيفا: »هــذه ليست أعــذار، 
ولكن هناك أشياء ال تصدق تحدث في 
كــأس الــعــالــم«، وادعـــى أنــه تــم منعه من 
الـــذهـــاب لــعــائــلــتــه عــقــب صـــافـــرة نهاية 

اللقاء أمام غانا.
 )د ب أ(

اليابان وكوريا الجنوبية تتأهالن 
 للمرة الثالثة

ً
معا

 بيليه يدخل  بيليه يدخل 
»الرعاية التلطيفية«»الرعاية التلطيفية«

حققت اليابان وكــوريــا الجنوبية مفاجأة في 
مجموعتيهما في مونديال 2022 قطر، وتأهلتا 

لثمن النهائي للمرة الثالثة في تاريخهما.
ــاريــــخ االتـــحـــاد  ــيـــدخـــل مــــونــــديــــال 2022 تــ وسـ
اآلسيوي لكرة القدم، إذ شهد للمرة األولــى تأهل 
ثالثة منتخبات لثمن النهائي، فإلى جانب اليابان 
وكــوريــا الجنوبية حــجــزت أســتــرالــيــا مكانا بين 

أفضل 16 منتخبا في البطولة.
وبلوغ ثمن النهائي ليس جديدا على اليابان 
وكوريا الجنوبية، فتعد هذه المرة الثالثة التي 
يتأهل فيها المنتخبان معا بعد نسخة 2002 التي 

استضافها البلدان، وجنوب إفريقيا 2010.
كانت كوريا نجمة مونديال 2002 حين تصدرت 
مــجــمــوعــتــهــا الــــتــــي ضـــمـــت الـــــواليـــــات الــمــتــحــدة 
والــبــرتــغــال وبــولــنــدا، وتغلبت فــي ثــمــن النهائي 
على إيطاليا، ثم على إسبانيا، ولم تكبحها سوى 
ألــمــانــيــا فــي نــصــف الــنــهــائــي لتنهي الــبــطــولــة في 
المركز الرابع بعد خسارة المركز الثالث أمام تركيا.
وفي المقابل، سقطت اليابان في تلك النسخة 
أمام تركيا بثمن النهائي بعد تصدرها مجموعتها 

أمام بلجيكا وروسيا وتونس.
وفي جنوب إفريقيا 2010 تأهل المنتخبان لثمن 
النهائي دون أن يتمكن أي منهما من الوصول إلى 

دور الثمانية.
ــا الــجــنــوبــيــة ثــمــن الــنــهــائــي من  وبــلــغــت كـــوريـ

وصــافــة مجموعتها خلف األرجنتين، وفــي دور 
الـ16 أقصتها أوروغواي بنتيجة 1-2.

ت في المركز الثاني بمجموعتها 
ّ
أما اليابان فحل

أيضا خلف هولندا، وسقطت في ثمن النهائي على 
يد باراغواي بركالت الترجيح.

وفي قطر، فرضت اليابان كلمتها مرتين، األولى 
1 بعد  -2 عندما باغتت ألمانيا وتغلبت عليها 
الهزيمة من كوستاريكا بهدف دون رد، وفي الجولة 
األخيرة خالفت التوقعات وفازت على إسبانيا 1-2.
واستطاعت كتيبة المدرب هاجيمي مورياسو 
التأهل من صــدارة المجموعة، لتواجه في ثمن 
النهائي كرواتيا وصيفة مونديال روسيا 2018.

ــارق األهــــــــداف فــــي مــصــلــحــة كـــوريـــا  ــ ــــف فــ ووقــ
الجنوبية على حساب أوروغواي، فبعدما تعادل 
المنتخب اآلسيوي سلبيا مع »السيليستي« خسر 
أمام غانا 2-3 قبل أن يفوز على البرتغال 2-1 في 
الجولة األخيرة، ليصعد إلى ثمن النهائي حيث 
سيصطدم بالبرازيل أحد المنتخبات المرشحة 

بقوة للفوز باللقب.
)إفي(

ذكرت تقارير برازيلية، أن األسطورة الكروية 
بيليه تم نقله إلى قسم الرعاية التلطيفية.

وخضع بيليه، الذي فاز بكأس العالم ثالث 
مرات، ويعد واحدا من أعظم الالعبين في تاريخ 
كرة القدم، لجراحة إلزالة ورم في القولون العام 
الماضي، ومنذ ذلــك الحين وهــو يــتــردد على 

المستشفى.
لكن صحيفة »فولها دي ساو باولو« ذكرت، 
أن بيليه لم يعد يستجيب للعالج الكيميائي، 
وهو اآلن يتلقى إجراءات تسكين األلم في جناح 

خاص بالمستشفى.
بــدورهــا، بــادرت قطر وقدمت التحية امس 

إلــــى أســــطــــورة كــــرة الـــقـــدم الـــبـــرازيـــلـــيـــة بيليه 
ة  األبـــراج  الــمــتــواجــد فــي المستشفى بـــإضـــاء
والمالعب والسماء، متمنية له الشفاء العاجل.

ــــيء مــلــعــب لــوســيــل فـــي الـــدوحـــة الـــذي  وأضـ
ســيــســتــضــيــف نـــهـــائـــي كـــــأس الـــعـــالـــم فــــي 18 
ديسمبر، وبرج أسباير بجوار استاد خليفة، 

بصور بيليه مرتديا قميصه الشهير رقم 10.
وعلى كورنيش العاصمة القطرية، قامت 
عــشــرات الــطــائــرات بـــدون طــيــار »درون« التي 
تضيء السماء كل ليلة، برسم قميص البرازيل 

يحمل اسم بيليه ورقم 10 على ظهره.
)أ ف ب(

تهجم العبي أوروغواي على الحكم

https://www.aljarida.com/article/6549
https://www.aljarida.com/article/6688
https://www.aljarida.com/article/6689
https://www.aljarida.com/article/6690


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 مساًءالبرتغال21كوريا ج245H ديسمبر

6:00 مساًءأوروغواي02غانا246H ديسمبر

10:00 مساًء البرازيل10الكاميرون247G ديسمبر

10:00 مساًء سويسرا23صربيا248G ديسمبر

المجموعات

مراحل خروج المغلوب

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210927إنكلترا

3120215الواليات المتحدة

3102473إيران

3012161ويلز

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201626فرنسا

3201346أستراليا

3111114تونس

3012121الدنمارك

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210417المغرب

3120415كرواتيا

3111124بلجيكا

2003270كندا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201646البرتغال

3111444كوريا الجنوبية

3111224أوروغواي

3102573غانا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210517هولندا

3201546السنغال

3111434اإلكوادور

3003170قطر

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201526األرجنتين

31١1224بولندا

31١1234المكسيك

3102353السعودية

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201436اليابان

3111934إسبانيا

3111654ألمانيا

31023113كوستاريكا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

٣20١316البرازيل

3201436سويسرا

3111444الكاميرون

3012581صربيا

هولندا

هولندا

الفائز من 60الفائز من 58

الفائز من 59 الفائز من 57

الفائز من 51

األرجنتين

الفائز من 53

الفائز من 54

الفائز من 52

الفائز من 55

الفائز من 56

المغرباليابان

البرتغالالبرازيل

أميركا

إسبانياكرواتيا

سويسراكوريا الجنوبية

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 مساًء

األرجنتين

أستراليا

الدور ربع 
النهائي

الدور نصف 
النهائي

الدور نصف 
النهائي

الدور ربع 
النهائي
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السبت 17 ديسمبر 2022م

الساعة 6:00 مساًء  - الخاسر من مباراة ٦١ و٦2

الفائز من 
61  و 62

٥٨6٠

٥٩

المركز الثالث

العدد ٥2٠٠ / األحد ٤ ديسمبر 2٠22م / ١٠ جمادى األولى ١٤٤٤هـ ٠٨

رياضة

فرنسا

بولندا

إنكلترا

السنغال
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